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جوانها قدر جوانيشان را بدانند و آن را در علم و تقوي و سازندگي خودشان
صرف کنند که اشــخاصي امین و صالح بشــوند .مملکت ما با اشخاص امین
ميتواند مستقل باشد.
سرهالشریف»
امام خمیني «قدس ّ
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پیشگفتار ناشر
انتشــارات فني ایران نزدیک ســه دهه اســت که کتابهاي فني منتشــر ميکند .این کتابها مورد توجه

دســتاندرکاران آموزش فنيوحرفهاي کشــور از قبیل ســازمان پژوهش و برنامهریزي آموزشي وزارت
آموزش و پرورش ،سازمان آموزش فنيوحرفهاي کشور وابسته به وزارت کار ،و نیز استادان و هنرآموزان

و هنرجویان قرار گرفته است .کتابي که پیش رو دارید در چارچوب فعالیتهاي جدید انتشارات فني ایران

منتشر شده است.

ساختار و محتواي کتاب بر اساس جداول هدف و محتواي درس شناخت و خواص مواد و انتظارات

دفتــر برنامهریــزي و تألیف آموزشهاي فنيوحرفهاي و کاردانش تألیف شــده اســت و تولید محتوا را
مؤلفان شــرکت بر عهده داشــتهاند .و محتواي علمي کتابها توســط دفتر مذکور مورد تأیید قرار گرفته
است .ویرایش زباني و تولید فني کتابها هم در شرکت انتشارات فني ایران انجام پذیرفته است.

انتشارات فني ایران امیدوار است در آینده بتواند نقش قابل قبولي در تولید کتابهاي درسي شاخه

فنيوحرفهاي و شاخه کاردانش مورد درخواست دفتر برنامهریزي و تألیف آموزشهاي فنيوحرفهاي و

کاردانش سازمان پژوهش و برنامهریزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش ایفا کند.

شرکت انتشارات فني ايران
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هدف کلي:
شناخت مواد صنعتي و آشنايي با کاربرد آنها
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فصل اول :طبقه بندی مواد
◄ هدفهاي رفتاري
پس از آموزش اين فصل از هنرجو انتظار مي رود:
ـ تاریخچه علم مواد را شرح دهد.

ـ اهمیت آموختن علم مواد را شرح دهد.
ـ طبقه بندی مواد را توضیح دهید.
ـ آلیاژ را تعریف کند.
ـ سرامیک ها را شرح دهد.
ـ خواص سرامیک را شرح دهد.
ـ پلیمرها را تعریف کند.
ـ خواص پلیمرها را تعریف کنید.
ـ خواص شیمیایی مواد را شرح دهد.
ـ پیوند یونی را شرح دهد.
ـ پیوند کوواانسی را شرح دهد.
ـ پیوندها فلزی را شرح دهد.
ـ خواص مکانیکی مواد را شرح دهد.
ـ خواص فیزیکی مواد را شرح دهد.
ـ خواص تکنولوژیکی مواد را شرح دهد.

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ

تاريخچه مواد و علم مواد

مواد در پیشرفت جوامع بشری نقش بسیار مهمی داشتهاند ،بهطوریکه مورخین،
هر دوره تاریخی را با نام یکی از موادی که در آن دوره نقش مهمی داشته است،
نامگذاری کردهاند .عصر ســنگ و عصر برنز از جمله این نامگذاریهاست .این
نشاندهنده نقش مهم مواد و اهمیت آنها در زندگی بشر و کنترل رفتارهای او
طی هزارههای گذشــته است .از نقطهنظر تاریخی میتوان گفت تمدن بشری با
عصر سنگ آغاز شده است .در این دوران بشر برای تولید ابزار ،سرپناه و ساح،
بر موادی متکی بوده اســت که از محیط اطراف خود بهدســت میآورده ،مانند
استخوان حیوانات ،سفال ،چوب و از همه مهمتر سنگ .ابزارهای سنگی بهدلیل
استحکام و ســختی مناسبشان بسیار مورد توجه بودهاند و لذا این دوران را با
شکل 1-1ابزار سنگی کشف شده از غار
ماورد

عنوان دوران سنگ یا عصر پارینه سنگي و نوسنگي میشناسند (شکل .)1-1
نخستین اشیاء فلزی ساخته شده بهدست انسان ،اشیاء کوچک مسی چکشکاری
شــدهای هســتند که به نیمه اول هزاره چهارم پیش از میــاد ،یعنی پایان عصر
ســنگ باز میگردنــد .در این دوران انســان در طبیعت به مــادهای برخورد که
هنگام ضربهخوردن نمیشکســت ،بلکه به علت نرمي تغییر شکل ميیافت .این
نوســنگي مس بود ،البته در آن زمان بشــر هنوز به خاصیت ذوب شدن فلزات
پی نبرده بود .این امر توسط سفالگری کشف شد که ضمن پختن اشیاء سفالین
خود در کوره ،متوجه شد که بعضی از سنگها در برابر حرارت ذوب میشوند
و به شکلی دیگر در میآیند (شکل .)1-2

شکل  1-2سنگ مس

این ماده که مقاومت زیادی هم داشــت ،برای صنعتگران هم بســیار ارزنده بود.
بهعنــوان نمونههــای چنین محوطههای باســتانی ،ميتوان از محوطه باســتانی
آریســمان 1نام برد که یکی از بزرگترین مراکز صنعتی -فلزکاری باســتانی در
ایران است ،که تا کنون کاوشهای انجام گرفته در این محوطه باستانی به کشف
آثاری از بقایای کورههای ذوب فلزات منجر شــده اســت .این محوطه باستانی
که نوعی شــهرک صنعتی بهحســاب ميآید از هزاره چهارم پیش از میاد آثار
ارزشمندی در خود جای داده که آنرا به یکي از غنیترین محوطههای باستانی
ایران و جهان تبدیل کرده است.
1ـ این منطقه از توابع شهر نطنز است.
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از آنجا که مس خالص دارای مقاومت زیادی نیست ،فلز کاران درصدد برآمدند
تا آنرا با مادهای ترکیب ،و اســتحکام آنرا زیاد کنند .در حدود  2500تا 1500
ســال پیش از میاد با کشف قلع ،عصر مفرغ آغاز شد و صنعتگران توانستند با
ترکیب این دو فلز ،فلز مســتحکمتری را ابداع کنند .بدینترتیب در هزاره دوم
پیش از میاد ،مفرغکاری بهصورت یکی از برجستهترین صنایع درآمد .در ناحیه
حسنلو در شمالغرب ایران نمونههای فراوانی از اشیاء مفرغی این دوران یافت
شــده است .ناحیه کردســتان از مهمترین مراکز تولید مفرغ در ایران و جهان در
دوران مفرغ اســت .هنرمندان این ناحیه توانســتند مفرغ را در داخل ماسه ،یا به
احتمال بیشــتر در سفال ریختهگری کنند و اشیاء ظریف را بهکمک ریختهگری
و چکشکاري تولید کنند.
اگر چه عنصرآهن از نیمه نخست هزاره سوم پیش از میاد در بینالنهرین و
آســیای صغیر شناخته شده بود ،ولی بهعلت دیرگداز بودن ،عدم چکشخواری
و تغییر شــکل ،عم ً
ا نتوانســت در صنعت آن زمان جایی برای خود باز کند ،تا

اینکــه در فاصلــه  1500تا  550پیش از میاد با کشــف راههای تبدیل آهن به

فــواد ،ظاهرا ً برای اولین بار در کوههای ارمنســتان انجام گرفت .آهن نیز برای

ســاخت انواع وسایل از جمله اسلحه ،زیورآات و ابزار موردنیاز انسان استفاده
شــد .به هر حال در حدود  1000ســال پیش از میاد ،صنعت ســاخت وسایل
آهنی پیشــرفت چشمگیری کرد و صنعتگران آن دوران موفق به ساخت انواع
ساحهای جنگی و تدافعی ،لوازم کشاورزی و ابزار شکار شدند (شکل .)1-3
نخســتین نشــانههای کورههای ذوب فلز عصر آهن در فات مرکزی ایران در
محوطه قلیدرویش 1کشــف شده است .این محوطه حاوی یکی از قدیمیترین
کورههای ذوب فلز در ایران است که اولین کوره ذوب فلز کشف شده در فات

شکل 1-3

مرکزی ایران از دوران عصر آهن است (شکل .)1-4

شکل 1-4یک نوع کوره قدیمي

1ـ قلی درویش :از توابع شهرستان قم
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در این میان فلزات گرانبهایي مانند نقره و طا در حدود  2500سال پیش از
میاد کشف شدند و از همان ابتدا بهدلیل کمیابی ،فسادناپذیری و دوام ،و زیبایي
برای ساخت زیورآات و تهیه مصنوعات زینتی مورد استفاده قرار گرفتند .اوج
هنر کار با طا در ایران را شــاید بتوان مربوط به دوران هخامنشــی و ساســانی
نسبت داد (شکل.)1-5
پیش از دوره ساســانی اگرچه ساختن اشــیاء از فلزات قیمتی پیشرفت زیادی
داشــته ،ولی در عصر ساســانیان به درجه عالی رسیده اســت .روشهای ساخت
اجرای تکنیکهای فلزکاری در دوران ساســانیان ،بســیار جالــب و در عین حال
پیچیده اســت .بیشتر قطعات فلزی بهدست آمده نشان میدهد که آن قطعات باید
ریختهگــری یا چکشکاری شــده و در بعضــی مواقع باید بهطــور یقین با چرخ
تراشــیده شــده یا فرم داده شده باشــند .از همین دوران قطعاتي یافت شده که در
آنها دو فلز مختلف با هم کار شده است و نشان میدهد که اول ،قطعه از یک فلز
شکل  1-5نمونههایی از فلزکاری

ریخته شده و پس از تراش و پرداخت ،مجددا ً آنرا در قالب قرار دادهاند و فلز دوم
را روی آن ریختهاند .در دوران پس از اسام ،در زمان سلجوقیان تا دوران صفویه،
فلزات و شکلدهی آنها در ایران از پیشرفتهای شگرفی برخوردار بوده است.
در حقیقــت عصر آهن با ابداع روشهاي تولید چدن و فواد در جهان پایان
یافت و هم اکنون در عصر فواد قرار داریم .امروزه اهمیت فواد تا بدانجاســت
که میزان پیشرفت یک ملت وابستگی بسیاری به تولید فواد و مصرف آن دارد.

 -چرا علم شناخت مواد را میآموزيم؟

ما در جهانی زندگی میکنیم که اشــیاء درآن از مواد مختلف ساخته میشود .به

اطراف خود بنگرید :خودروها ،هواپیماها ،کامپیوترها ،یخچالها ،و خاصه تمام
آنچه که در اطراف خود میبینید ،از مواد تولید شــدهاند (شــکل  1-6وشــکل
شکل 1-6

 .)1-7ویژگیهای خاصی ازم است تا بتوان مادهای را برای کاربردهای خاص
بــهکار گرفت و از اینرو اســت که علم مواد از اهمیــت دو چندانی برخوردار
میشود .عده زیادی از علوم کاربردی مثل مهندسیهای مکانیک ،عمران و برق
همواره با مســائلی روبهرو میشــوند که در طی آنها انتخاب یک ماده ،هســته
اصلی خواهد بود و در این راه مهندســی مواد و علم مواد شناســی بهکمک این

شکل 1-7

4

علوم خواهد شتافت.
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بیشــتر اوقات ،مسئله اصلی در حیطه مواد ،انتخاب یک ماده برای کاربردی
خاص اســت ،ولی بهنــدرت اتفاق میافتد که ماده انتخاب شــده تمام خواص
مدنظر یا اغلب آنها را داشته باشد ،لذا همواره سعی برآن خواهد بود که تعادلی
میان خواص گوناگون ،بهنحوی که کاربرد موردنظر نیز انجام شود ،برقرار گردد.
مثال مشــهود در این زمینه رابطه میان کشسانی و استحکام است .بهطور معمول
مادهای که دارای اســتحکام زیادی اســت ،خاصیت کشسانی کمی دارد ،لذا در
چنین موادی برقراری رابطهای درســت میــان کاربرد و این گونه تضادها داراي
اهمیت خواهد بود.
دومیــن موضوع در انتخاب مواد ،تغییر خــواص ماده در هنگام کار و یا در
مجاورت با محیط کار اســت ،بنابراین ازم اســت همواره ماده در اینخصوص
پایــداری کافی را داشــته باشــد .از آن جملــه میتوان به کاهش اســتحکام در
اثــر افزایش دما یا در محیطهای خورنده ،اشــاره کرد .مســائل اقتصادی نیز از
موضوعات مهم در انتخاب مواد اســت .ممکن است مادهای تمامی خواستههای
ما را در کاربرد موردنظر برآورده سازد ،ولی قیمت تمامشده آن مقرون بهصرفه
نباشد .پس همواره ازم است تعادلی منطقی میان خواص موردنیاز و قیمت ماده
موردنظر برقرار باشد.
مجمــوع عوامل باا حاکی از اهمیت علممواد برای رشــتههای گوناگون در
حیطه مهندسی است .هر روزه مواد جدید با قابلیتهای ویژهاي ابداع میشوند
(شکل .)1-8

شکل  1-8مواد با جنسهای مختلف،

کاربردهای وسیعی در زندگی ما دارند.

طبقهبندی مواد

انــواع مــواد مختلف را بــه روشهاي متفاوتــي ميتوان طبقهبنــدي کرد .مواد

تحقيق كنيد

براساس خواص شیمیایي ،به سه گروه عناصر فلزي – غیر فلزي و مواد شبهفلز

چنــد وســیله را نــام ببرید که

تقســیمبندي ميشوند که در جدول تناوبي مندلیف به ترتیب عدد اتمي در کنار

خواص آنهــا در حین کارکرد

یکدیگر قرار گرفتهاند( .جدول )1-1

نیــاز به پایداري داشــته باشــد

ردیفهاي افقي جدول را تناوب و ردیفهاي عمودي آن را گروه مينامند.
عناصر گروههاي و و

 ،فلزات هستند .عناصر بین گروه و

را عناصر

توضیح دهید.
بــه نظر شــما چــه عواملي در
هزینــه تمام شــده یک وســیله

واسطه مينامند.
آهن به عنوان یک فلز صنعتي در گروه عناصر واســطه قرار دارد .گروههاي
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مؤثراست؟
5

پنج تا هشت را غیر فلزات تشکیل ميدهند و عناصر گروه چهارم نیز شبهفلزات
هستند.
عناصــر هــر گروه ماننــد لیتیــم ( ،)Liســدیم ( ،)Naو پتاســیم ( )Kداراي

خصوصیات شــیمیایي و مکانیکي تقریب ًا یکساني هستند ولي تفاوت زیادي در
جرم اتمي دارند .برعکس عناصر در یک تناوب ،مانند نیتروژن ( )Nو کربن ()C

و اکســیژن ( )Oداراي جرم یکسان ولي خواص متفاوت هستند .مواد بر اساس
خواص الکتریکي به مواد رسانا ،نیمه رسانا و مواد عایق تقسیمبندي ميشوند.
در طبقهبنــدي دیگــر ،انواع مواد مورد اســتفاده در مهندســي را ميتوان به

جدول  :1-1جدول تناوبی عناصر
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صورت فلزات ،پلیمرها ،سرامیکها و کامپوزیتها تقسمبندي کرد .تقسیمبندي
بر اســاس مواد مورد اســتفاده در مهندســي از بقیه جامعتر است و بیشتر مورد
استفاده قرار ميگیرد.

فلزات

آهــن ،آلومینیــم ،مس ،نیکل ،فواد و برنج از جمله فلــزات و آلیاژهاي متداول
در صنعت هســتند .آلیاژ ،مادهاي اســت با خواص فلزي و تشکیلشده از دو یا

شکل  1-9با آلیاژ کردن فلزات ميتوان
بعضي از خواص آنها را بهبود بخشید.

چند عنصر شــیمیایي که حداقل یکي از آنها فلز اســت .فواد و برنج از جمله
آلیاژهاي مورد اســتفاده در صنعت هســتند .زیرا فلزات در صنعت بهندرت به

صورت خالص اســتفاده ميشــوند و براي بهبود خواص آنهــا ،معمواً عناصر

فلزي را با یکدیگر و یا با عناصر غیر فلزي ،آلیاژســازي ميکنند .فلزات داراي
خواص الکتریکي ،حرارتي ،مکانیکي بســیار خوبي هستند که در ادامه به شرح
آنها ميپردازیم( .شکل )1-9

الف
لولههاي سرامیکي

نكته

اهمیت وزن قطعات در ماشینآات تا آنجا اهمیت یافته که فلزات را
به دو گروه فلزات سنگین و سبک تقسیم کردهاند فلزاتي را که داراي
چگالي (جرم مخصوص) بیشتر از  5 kg3هستند را فلزات سنگین و
dm

فلزات داراي جرم کمتر از این مقدار را فلزات سبک مي نامند.

ب
بلرینگ از جنس سرامیک

سرامیکها

ســرامیکها ،از ترکیب شــیمیایي فلزات با تعدادي از عناصر غیرفلزي تشکیل
ميشــوند .مــوادي ماننــد اکســیدها ( ،)Al2O3نیتریدهــا و کاربیدهــا ( )Sicاز
ســرامیکهاي مرســوم هســتند .ســرامیکها کاربردهاي فراواني در زندگي ما
دارند( .شــکل  )1-10به عنوان مثال ميتوان به ســفال – چیني ،شیشه ،سیمان

ج
(شکل )1-10

اشــاره کرد .شــکنندگي و ســختی زیاد و عایق بودن حرارتــی و الکتریکی از
خواص سرامیکهاســت.همچنین سرامیکها در برابر حرارتهای بسیار زیاد و
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محیطهای بهشدت خورنده ،مقاومت زیادي دارند .سرامیکها میتوانند شفاف
یا مات باشــند و عدهای از آنها هم داراي خواص مغناطیســی هســتند (شکل
.)1-11

شکل  1-11ابزارهاي برادهبرداري
سرامیکي

پلیمرها

پلیمرهــا از زنجیرهای بلنــد کربنی (منومر) در کنار یکدیگــر بهوجود میآیند.
این مواد شــامل گروه اصلی پاســتیکها و اســتیکها هســتند .تعداد زیادی
از پلیمرهــا دارای پایه آلی هســتند ،مانند اســتیک کــه از صمغ نوعی درخت

خاص تهیه میشود .از پلیمرهای بسیار رایج میتوان به پلیاتیلن  ،PEنایلون و
پلیوینیلکلراید ( )PVCاشــاره کرد .چگالی کم ،مقاومت در مقابل خوردگی و
نكته

شکنندگي زیاد و سختي زیاد
و عایق حرارتي و الکتریکي
از خواص سرامیکهاست.

پایداري شیمیایي از جمله خواص پلیمرها به شمار ميآیند (شکل .)1-12
بیشتر این مواد دارای چگالی کمي هستند و خواص منحصربهفردی دارند .از جمله
این خواص ،نسبت استحکام به وزن آنهاست که باعث میشود در شرایط یکسان
این نسبت در آنها بسیار بهتر از فلزات و حتی سرامیکها باشد.
پلیمرها بهراحتی به اشکال پیچیدهتر درمیآیند ،زیرا در دمای زیاد ،خاصیت جاری
شــدن این مواد بهشــدت افزایش مییابد و امکان قالبگیری آنها را در فرمهای
مختلف فراهم میســازد .بیشــتر این مواد در محیطهای خورنده بیاثر هســتند و
خواص شــیمیایی خود را بهخوبي حفظ میکننــد ،ولی مقاومت حرارتی آنها کم
است و همین امر استفاده از آنها را محدود میسازد .بهعلت عایق بودن پلیمرها در
برابر جریان الکتریســیته ،از آنها براي جلوگیری از عبور جریان برق در تجهیزات
گوناگون استفاده میشود.

شکل  1-12زنجیرههای بلند یک پلیمر
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در شکل  1-13از الف تا چ نمونههایی از وسایل ساخته شده از پلیمرها را نشان
میدهد.

(الف)
نكته

چگاليکــم ،مقاوم در مقابــل خوردگي و قالبگیري آســان از جمله
خواص پلیمرهاست.

(ب)

(پ)

(ج)

(ث)

(ت)

شکل 1-13
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(چ)

9

کامپوزيتها

در کاربردهاي مهندســي ،امکان اســتفاده از یک نوع ماده که همة خواص مورد

نظر را فراهم کند ،وجود ندارد .به عنوان مثال ،در صنایع هوافضا ،به موادي نیاز
است که ضمن داشتن استحکام باا ،سبک بوده و مقاومت به خوردگي و سایش
شکل 1-14یکي از انواع کامپوزیتها بتن
مسلح است

باا داشته باشد( .شکلها  1-14و )1-15
کامپوزیتها ،موادي چندجزئي هستند که خواص آن در مجموع از هر کدام
از اجزاء بهتر است ضمن اینکه اجزاي مختلف خواص خود را نیز حفظ ميکنند
و کارایي یکدیگر را بهبود ميبخشــند .معمواً کامپوزیتها از یک جزء زمینه و
یک جزء تقویتکننده تشکیل شدهاند .کامپوزیتها به سه دسته کامپوزیتهاي
زمینه فلزي ،سرامیکي ،پلیمري تقسیمبندي ميشوند.
یکي از مرسومترین و پرکاربردترین کامپوزیتها ،فایبرگاس است .فایبر گاس

شکل  1-15کاهگل شاید یکي از اولین
انواع کامپوزیتها باشد

یک کامپوزیت با زمینه پلیمري است که توسط الیاف شیشه تقویت شده است.
الیاف شیشــه ،اســتحکام زمینه پلیمــري را افزایش ميدهند .ایــن کامپوزیت،
انعطافپذیــري خوبي در طراحي قطعات دارد( .شــکل  )1-16از خواص دیگر
آن نســبت اســتحکام به وزن بااي آن و مقاومت به خوردگي خوب آن اســت.
انواع پروفیلهاي ساختماني ،انواع کانال مخصوص عبور سیم و لوله از کاربردهاي
فایبرگاس است.
در کامپوزیتهاي الیاف کربن ،الیاف کربن به دلیل داشتن خواص مکانیکي

شکل  1-16قالبگیري و تولید قطعات
فایبرگاس

برجســته مانند استحکام و چقرمگي باا ،سبکي ،مقاومت به خوردگي به عنوان
تقویتکننده در ساخت کامپوزیتها به کار ميرود .کامپوزیتهاي الیاف کربن
در صنعت ساختمان براي کاهش وزن سازهها ،لوازم ورزشي ،صنعت خودرو و
هواپیما و قطارها مورد استفاده قرار ميگیرد( .شکلهاي  1-17و )1-19

شکل  1-17یک صفحه تولید شده از

10

الیاف کربن

شکل 1-18بدنه یک دوچرخه از الیاف
کربن
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شکل 1-19رینگ خودرو از
الیاف کربن

خواص مواد

شــاید تا به حال از خود پرســیده باشــید که چرا مواد مختلف با هم متفاوتند؟
چرا برخي از آنها محکمتر از ســایرین هســتند؟ چرا یک ماده را به شکلهاي
مختلــف ميتوان در آورد و برخي دیگر را نه؟ چرا برخي مواد رســانا و برخي
نارسانا هستند؟
ســوالهایي از این دســت ،ذهن را متوجه تفاوتهاي مواد از نظر خواص

ميکند و ما را در رابطه با علت این تفاوتها ،به تفکر بیشتر وادار ميکند.
تفاوت خواص مواد ،فقط مربوط به عناصر تشکیلدهنده نیست .برخي مواد
با داشــتن عناصر تشــکیلدهنده و ترکیب شــیمیایي متفاوت با یکدیگر ،داراي
خواص و رفتار مشابهي هستند.
ســاختار مواد ،ارتباط بین اتمها و یونها ،مولکولهاي تشکیلدهندة آن ماده
را مشــخص ميکند و پیوندهاي شــیمیایي ،نحوة اتصال میان اتمها و یونها را

نشــان ميدهد .اگر در نحوة اتصال (نوع پیوند) ،متفاوت باشــد مسلم ًا خاصیت
مــاده نیز متفــاوت خواهد بود .بنابراین نــوع پیوند بین اتمهــا ،یکي از عوامل
تعیینکنندة خواص مواد است.
خواص مواد به چهار دســته شامل خواص شیمیایي ،خواص مکانیکي ،خواص
فیزیکــي و خواص تکنولوژیکي تقســیم ميشــوند که در ادامه به شــرح آنها
ميپردازیم.

خواص شیمیايی مواد

مواد از اتمها تشکیل میشوند .برای اینکه تخمینی از تعداد اتمهای موجود در
یک جســم بهدست آورید ،توجه کنید که در یک سر سوزن در حدود 35x109
اتم وجود دارد (شکل  .)1-20برای تشکیل یک ماده ازم است که اتمها در کنار
یکدیگر قرار گیرند ،که این امر توسط پیوندهای اتمی انجام میپذیرد .عنصر به
مادهای گفته میشود که مولکولهای سازنده آن از یک نوع اتم ساخته میشوند.
در حــدود  91عنصــر طبیعی در طبیعت وجود دارد کــه تعداد  70عنصر از
آنها جزء فلزات هســتند .برخي از این عناصر فلزی بســیار کمیاب هســتند و
برخي دیگر بهدلیل خواص نامطلوب مکانیکی و میل شدید ترکیب شدن با سایر
عناصر ،کاربردهای مهندســی چندانی ندارند .به طور مثال میل ترکیبی سدیم با
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شکل 1-20حدود  35x109اتم در
سرسوزن قرار ميگیرد.
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آب آنقدر زیاد اســت که حالت انفجاری به خود میگیرد .از همین رو آنرا در
نفت نگهداری میکنند (شکل .)1-21
در نهایت در حدود  20عنصر فلزی در مهندسی کاربرد دارند و در ساخت
تجهیزات از آنها اســتفاده میشــود .در میان عناصر غیرفلزی ،عدهای از آنها
کاربردهای کلیدی دارند :مانند کربن ،که در بیشــتر مواد و آلیاژها حضور دارد
(مثال بارز آن فوادها و پلیمرها هستند) و سیلیسیم ،که در تولید بیشتر مدارهاي
مجتمــع الکترونیکی بهصورت خالص موجود اســت و در حدود  75درصد از
شکل1-21

پوسته زمین را نیز تشکیل میدهد(شکل )1-22

تحقيق كنيد

تعدادي از عناصر که میل ترکیب شدن با عناصر دیگر را دارند
شکل 1-22سیلیسیم در ساخت
ریزپردازهها کاربرد فراوان دارد.

نام ببرید.
همانطور کــه میدانید اتمها از الکترونها ،نوترونها و پروتونها تشــکیل
شدهاند .در هسته یک اتم دو ذره پروتون و نوترون وجود دارد و ذره سوم اتم،
الکترون اســت (شــکل  .)1-23الکترونها ،حول هسته در مسیرهایی خاص به
نــام مدار میچرخند .پروتونها دارای بار مثبت ،هســتند و الکترونها بار منفی
دارنــد ،میزان بار این دو ذره با یکدیگر برابر اســت .نوترونهــا نیز داراي بار
خنثی و فاقد بار الکتریکی هستند .بیشتر عناصر در ایه آخر خود ،الکترونهای

الکترون
هسته اتم

کافی جهت پایداری را ندارند و همواره ســعی میکنند ،الکترونهای ایه آخر
خــود را یا به اتمهای دیگر قرض بدهنــد ،یا از آنها الکترون بگیرند و یا برای
تکمیل آخرین ایه اتمی خود الکترونهای خود را با اتمهای دیگر به اشــتراک
بگذارنــد .بهطورکلی میتوان گفــت الکترونهای ایه آخر یــک اتم در تعیین
خواص فیزیکی و شیمیایی یک عنصر ،بسیار تعیینکننده است.
هر ترکیب شــیمیایی ،از به هم پیوســتن یک یا چند اتم از دو یا چند عنصر

شکل  1-23شیوه قرارگیری الکترونها و
پروتونها در یک اتم
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مختلف تشــکیل میشــود .با توجه به نوع اتمهای درگیر (فلزی و غیر فلزی)
روشهاي گوناگوني برای اتصال آنها به یکدیگر وجود دارد و هر یک از انواع
www.iran-mavad.com
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پیوندهایی که در ادامه به آن اشــاره میشــود ،ویژگی خاصی در ترکیب یا ماده
جدید تولید شده ایجاد ميکند که این خواص در شناخت علم مواد مورد بحث
است.
◄ پیوند يونی
پیوند یونی ســادهترین نوع پیوند میان اتمهاســت .در حقیقت پیوند یونی پیوند
میــان عناصر فلزی و غیر فلــزی را برقرار میکند و درصورت ترکیب عناصری
که در دو انتهای چپ و راســت جدول تناوبی قرار دارند ،با یکدیگر ،ســاختار
جدیدی با پیوند یونی ایجاد ميشــود .عناصر فلزی مثل سدیم دارای فقط یک
الکترون در ایه آخر خود هستند که میل چنداني به ماندن در مدار مذکور ندارند
و بهراحتي از اتم جدا میشوند ،درحالتیکه یک الکترون از اتم جدا شود ،تعادل
میــان بارهــای مثبت و منفی میان پروتونهــا و الکترونها بههم میخورد و اتم
دارای بار مثبتي (ناشی از وجود یک پروتون) خواهد شد که به آن در اصطاح
یون مثبت گفته میشود .عکس اینحالت در غیرفلزاتي مثل کلر نیز رخ میدهد.

Na

Cl

شکل 1-24اتم سدیم و کلر در حالت خنثی

در این عناصر ،اتم مایل است با جذب الکترون بیشتر ،ایه آخر خود را تکمیل
کند تا به اصطاح پایدار شود (حفظ پایداری در اتمهای فلزی با از دست دادن
الکترون رخ میدهــد) .بدینترتیب اتم مذکور با گرفتن یک الکترون ،بار منفی
یافته و به یون منفی بدل میشود( .شکل )1-24
در نمک طعام با فرمواســیون ( )NaClاتم عنصر کلر با جذب یک الکترون
به یون منفی کلر ،و اتم عنصر سدیم با از دست دادن یک الکترون به یون مثبت
ســدیم تبدیل میشــود .حال بهدلیل نیروی جاذبه میان دو یون مذکور ،این دو
یون در ساختاری جدید در کنار یکدیگر خواهند ماند .پیوند میان این دو یون از

Na

Cl

شکل  1-25انتقال یک الکترون از اتم

سدیم به اتم کلر و ایجاد دو یون مثبت
و منفی.

نوع پیوند یونی است (شکل  )1-25و اتمهای این دو عنصر ،ساختار کریستالی
نمک طعام را میسازند که در شکل نشان داده شده است (شکل .)1-26
پیوند یونی بیشــتر در میان سرامیکها وجود دارد .برای مثال اکسید آلومینیم
با همین نوع پیوند ،ســاختاری بســیار سخت ،شــکننده و با دیرگدازی باایی
ایجاد میکند .در حقیقت بیشــتر مواد ،با پیوندهایــي از نوع ،پیوند یونی چنین
خاصیتهایی را از خود بروز میدهند.

شکل  1-26چگونگي قرارگیری یونهای
مثبت سدیم و منفی کلر در کریستال
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نمک طعام.
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◄ پیوندهای فلزی:
بیشــتر فلزات دارای یک ،دو و یا سه الکترون در آخرین ایه خود هستند
و پیوندی بســیار سست با هســته و اتم برقرار ميسازند و بیشتر مواقع از
اتم جدا میشــوند .در فلــزات و آلیاژهای فلزی ،اتمهــای فلزی در کنار
یکدیگر قــرار گرفتهاند و الکترونهای ایه آخر را بهراحتي میان یکدیگر
تبــادل میکنند ،بهطوریکه این الکترونها بههیچ اتمی متعلق نیســتند .در
بیشــتر موارد ،الکترونها به دریایی تشــبیه میشوند که یونهای فلزی در
آنها قرار دارند و آنها را بهســختی در کنار یکدیگر قرار دادهاند (شــکل
.)1-27
شکل 1-27دریای الکترونی در پیوند
فلزي

بســیاری از خواص خوب فلزات از جمله رســانایی(انتقال حرارت) و هدایت
(جریــان الکتریکی) در همین دریای الکترونی ریشــه دارد (شــکل  .)1-28هدایت
الکتریکــی به مفهــوم تبادل الکترونهــا در این دریای الکترونــی بهراحتي صورت
میپذیرد و با اعمال اختاف پتانسیل میان دو سر یک سیم فلزی الکترونها (جریان
الکتریکی) را درون ســیم به جریان درمیآورد (شکل  1-29و  .)1-30مفهوم انتقال
حــرارت هم با ارتعاش اتمها و الکترونها همراه اســت .هــر اندازه انرژی حرارتی
بیشــتری به یک قطعه ســیم بدهید ،اتمهای آن با سرعت بیشتری حرکت میکنند و

شکل1-28

از آنجا که اتمها در دریای الکترونی راحتتر مرتعش میشــوند ،لذا سرعت انتقال
حرارت در بیشتر فلزات بسیار زیاد است.
◄ پیوند کوواانسی
نوعی پیوند اســت که میان غیرفلــزات رخ میدهد و قویترین نوع پیوند میان
اتمها اســت .همانطور که بیان شــد ،در غیرفلزات الکترونهــای آخرین ایه
اتم بهشــدت به هســته اتم وابسته هســتند ،لذا اتمهای مذکور بهمنظور رسیدن
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شکل 1-29

شکل  1-30نحوه انتقال جریان الکتریکي در یک رسانا
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به پایداری بیشــتر ،بهجای تبادل الکترونها میان یکدیگر ،آنها را به اشــتراک
میگذارند (شکل .)1-31
برای مثال اتم عنصر کربن دارای چهار الکترون در ایه آخر خود اســت و

آمونیاك

چهار الکترون دیگر جهت رسیدن بهحالت پایدار نیاز دارد ،بنابراین با چهار اتم
هیدروژن ترکیب ميشــود و با ایجاد چهار پیوند کوواانسی ،مولکول گاز متان

آب

را تولید میکند تا به پایداری برسد .در این اشتراک الکترون ،اتمهای هیدروژن
دارای دو الکترون شــده و پایدار میشــوند .اتم کربن هم دارای چهار الکترون
گردیده و پایدار میشود..
چنانچــه بهجای دو اتم هیدروژن ،دو اتم کربــن دیگر را جایگزین کنیم و
ایــن کار را ادامه دهیــم ،زنجیرههای بلندي از کربنهــا و هیدروژنها خواهیم
داشت ،که باعث ایجاد ساختار جدیدی میشود .از مهمترین موادی که از چنین
پیوندهایی پیروی میکنند ،پلیمرها هستند که با قرارگیری ،این زنجیرهها در کنار
یکدیگر تولید میشوند(شکل .)1-32
از دیگر مثالهای پیوندهای کوواانســی میتوان به ،پیوندهای کوواانســی

متان

شکل  1-31پیوند کوواانسی در سه
مولکول آب ،آمونیاک و متان.

میان اتمهای کربن در ساختار الماس اشاره کرد .این پیوندها آنقدر قوی هستند
که الماس را به سختترین ماده موجود در جهان طبیعت تبدیل کرده است .در
شــکل ،یک ابزار تیز کن با جنس الماس برای تیز کردن مجدد سنگها استفاده
میشــود .بهدلیل آنکه در پیوندهای کوواانسی ،الکترونها بسیار به هستههای
اتمی مقید هستند ،لذا بیشتر موادی که دارای چنین پیوندی هستند ،فاقد قابلیت
هدایت الکتریکی بوده و ویژگي نارسانایي بیشتر دارند (شکل .)1-33

شکل  1-32یک زنجیره مونومری از
مادهای آلی (پلیمر)

خواص مکانیکی

در علم مهندســی ،قطعات طوری طراحی میشوند که بتوانند نیروهای مختلفی

را تحمــل کنند .اعمال نیرو و میزان آن تا جایــي ادامه مییابد که قطعه یا جزء

شکل  1-33ابزار تیزکن از جنس الماس

موردنظر به تغییر شکل دائم و یا شکست نرسد (شکل  .)1-34رابطه میان نیرو
و تغییر شکل را بیشتر توسط خواص مکانیکی مواد ميسنجند.
یکي از مهمترین مفاهیمي که در شناخت خواص مکانیکی مواد اهمیت دارد،
تنش نامیده میشــود .مفاهیم تنش و فشــار در رابطه تنگاتنگي با یکدیگر قرار
دارند .در حقیقت تنش ،از تقسیم مقدار نیرو بر واحد سطح (در یک ماده جامد)
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شکل 1-34تنش کششي
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بهدست میآید .واحد تنش نیوتن بر متر مربع است که با پاسکال ( )Paنشان داده میشود.
تنشی که باعث میشود تا جسم کشیده شود ،تنش کششی ،و تنشی که موجب
کوتاهتر شدن طول جسم میشــود را تنش فشاری مینامند(شکلهاي  1-34و
 .)1-35اثر نیرو بر اجسام بهصورت تغییر شکل آنها قابل مشاهده است .براي
شکل 1-35تنش فشاري

مثال یک کش پاستیکی با کشیده شدن ،دچار افزایش طول میشود .در حقیقت
تمام مــواد جامد موجود در طبیعــت در اثر اعمال نیرو دچــار تغییر طولهای
کوچک یا بزرگ میشــوند .البته این تغییر شــکل در بسیاري از آنها غیر قابل
مشــاهده است .میزان تغییر ابعاد را تغییر شــکل یا به اصطاح کرنش مینامند.
در یک ماده مشــخص بــه ازای هر کرنش یک تنش وجــود دارد .در حقیقت،
کرنش اندازه تغییر شکل حاصل از اثر نیرو را به ما نشان میدهد(شکل .)1-36

کرنش
قبل از اعمال نیرو
یعد از اعمال نیرو

شکل1-36
خواص مکانیکي

◄ استحکام
اســتحکام عبارت است از میزان مقاومت یک جسم در برابر تغییر شکل ،بدون
آنکه دچار شکست شود .در این رابطه استحکام فشاری و کششی از مهمترین
مفاهیمی هســتند که مورد بررسی قرار میگیرند .استحکام کششی به بیان میزان
مقاومت یا توانایی جســم در تحمل نیروهای کششــی ،بدون آنکه گسستگی

استحکام سختي شکلپذیري چقرمگي

رخ دهد ،گفته میشــود .امکان افزایش استحکام کششی از طریق آلیاژسازی و

نمودار 1-1

عملیات حرارتی بهوجود ميآید .اســتحکام فشاری نیز بهطور معکوس به میزان
توانایی یک جســم در تحمل نیروهای فشاری ،بدون آنکه شکسته شود ،اطاق
میشود .جدول  1-2استحکام کششی تعدادي از مواد را نشان میدهد.

نكته

چوب

 2تا 12

از آنجــا که واحد پاســکال

پلیمرها

 60تا 100

 Paبــرای اندازهگیریهــای

آلومینیم و آلیاژهاي آن

 100تا600

مس و آلیاژهاي آن

 80تا 1000

آهن و فواد کربني

 250تا 1300

فوادهاي عالي

 500تا 1800

استحکام بسیار کوچک است،
برای بیان اســتحکام ،بیشــتر
ازمگا پاسکال ( )MPaاستفاده
میشود.
16

ماده

استحکام

()Mpa

جدول :1-2مواد گوناگون و استحکام هر یک از آنها
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◄ سختی
میزان مقاومت یک ماده در برابر نفوذ اجســام خارجی را ســختی آن مینامند و هر
چقدر سختی یک ماده بیشتر باشد ،مقاومت به نفوذ آن نیز بیشتر خواهد بود .سختی

رابطه مستقیمی با استحکام دارد ،بهطوریکه هر چقدر سختی بیشتر شود ،استحکام نیز

افزایش خواهد یافت .از طرفی میتوان انتظار داشت که ماده سخت بهراحتي در مواد

شکل  1-37الماس سختترین ماده طبیعی

دیگري که دارای سختی کمتری از آن هستند ،فرو رود .در میان مواد ،الماس بهدلیل

داشــتن پیوندهای کوواانســی قوی میان اتمهای ســازنده آن که همان کربن است،

ســختترین ماده است (شکل  1-37و  .)1-38سختي مواد را به روشهاي متفاوتي

اندازهگیري ميکنند .این روشها عبارتاند از :روش برنیل ،ویکرز و راکول .تفاوت
این آزمونها بیشتر در نوع و شکل فرورونده دستگاه تست سختيسنج است.

شکل  1-38بهدلیل سختی کاربیدها از آنها

◄ شکلپذيری
توانایی یک ماده در تغییرشــکل بدون شکســته شــدن را شــکلپذیری میگوییم .در

برای برادهبرداری از فلزات استفاده میشود.

حقیقت رابطه مســتقیمي میان ازدیاد طول و شــکلپذیری وجود دارد و هر مادهای که
بتواند در برابر نیروهای وارده افزایش طول بیشتري داشته باشد را ماده شکلپذیر (نرم)
میگوییم .موادی را که در برابر تغییرشــکل مقاومت ندارند و بهسرعت میشکنند ،ترد
مینامیم .شیشه از بارزترین مثالهای مواد ترد است.

تحقيق كنيد

در تصادف میان دو خودرو بدنه آنها خرد نمیشــود ،بلکه دچار تغییر شکل میشود،
چــرا که فلزات موادی شــکلپذیرند .فوادها ،تا یک پنجم طول خــود قابلیت ازدیاد

دلیل برش شیشــه بــا تیغههاي

طول دارند و این درحالی اســت که چدن تنها یکدرصد ازدیاد طول را تحمل میکند.

الماس چیست؟

ترموپاســتیکها که خانوادهای از پلیمرها هســتند ،میتوانند تا پنــج برابر طول خود

.............................................

کشــیده شوند ،بنابراین مواد بسیار شــکلپذیري بهحساب ميآیند .با توجه به جدول

.............................................

 1-3میتوان دریافت که چرا برای تولید قطعات ظریف که به استحکام چندانی

.............................................

نیاز ندارند ،ترجیح میدهند از مس و آلیاژهاي آن استفاده شود.

.............................................

درصد ازدياد طولآن

ماده

سرامیک
شیشه
فواد

جدول :1-3مواد گوناگون
و ازدیاد طول آنها

روي و آلیاژهاي مس
مس

0
0
18-25

10-100
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◄ چقرمگی:
مــاده چقرمــه به مادهای گفته میشــود کــه در برابر ایجاد ترک و گســترش آن

تکهاي از مفتول مسي و فوادي

مقاومت کند .مواد ترد مثل شیشــه از چقرمگی بســیار پایینی برخوردار هستند.

را در چند نوبت خم و راســت

هــرگاه در اثر ضربه یک ترک کوچک ایجاد شــود این ترک بهســرعت در تمام

کنید .کدام یک زودتر گســیخته

سطح آن گسترش مییابد .چقرمگی را میتوان از طریق دیگری هم تعریف کرد

ميشود ،چرا؟ همین آزمایش را

و آن ،توانایی ماده در جذب ضربه و مستهلک کردن آن در خود است .هر چقدر

با تکهاي از استیک انجام دهید

ماده ،بیشــتر بتواند بدون آنکه بشکند انرژی ضربه را درون خود مستهلک کند،

و نتیجه را بررسي کنید.

آن ماده چقرمهتر خواهد بود .استفاده از پلیمر ،کامپیوزیت در سپر اتومبیل نیز به

نمودار1-2

دلیل چقرمگي بااي آنها نســبت به فلزات است ،درنتیجه ميتواند ضربه را در
درون خود مستهلک سازد.

خواص فیزيکی:
شکل 1-39جیوه فلزی است که در

دمای عادی بهصورت مایع وجود دارد و
در ساخت دماسنجها بهکار ميرود.

خواص فیزیکی مواد ،به ساختمان اتمی آنها بستگی دارد .نوع پیوند میان اتمها

و چگونگی قرارگیری آنها در کنار یکدیگر از مواردی است که بر خاصیت مواد
اثر مستقیم دارد .مهمترین این خواص را در نمودار  1-2مشاهده ميکنید.
خواص فیزيکي
نقطه ذوب

شکل 1-40گالیم فلزي است که دمای
ذوبش کمتر از دمای بدن شماست.

نمودار 1-2

ضریب انبساط جرم مخصوص قابلیــت هدایت جریان
حرارتي

الکتریکي و حرارتي

◄ نقطهذوب:
نقطه ذوب ،درجه حرارتی است که ماده جامد در آن درجه حرارت بهحالت مایع
تبدیل ميشود .برای مثال این درجه حرارت برای یخ ،دمای صفر درجه است .مواد و
عناصر بهصورت خالص دمای ذوب ثابتی دارند(شکلهاي  1-39و  1-40و .)1-41

شکل  1-41دمای ذوب آهن آنقدر زیاد

است که برای ذوب آن از تجهیزات خاصی
به نام کوره استفاده میشود.
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◄ انبساط حرارتی:
بــه جز تعدادي محدود ،بیشــتر مواد جامــد با افزایش درجهحــرارت ،افزایش
طول میدهند و با کاهش درجهحرارت (ســرد شدن) طول آنها کاهش ميیابد.
جامــدات نهتنهــا از لحاظ طــول ،بلکه از لحاظ عرض و ضخامــت نیز افزایش
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مییابنــد .هــر مادهاي داراي ضریب انبســاط خطي و حجمي مربوط به خود اســت که در
بسیاری از کاربردهای مهندســی ،این ضریب از اهمیت خاصی برخوردار است
(شکل .)1-42
◄ جرم مخصوص:
جرم واحد حجم هر ماده را جرم مخصوص ميگویند که براي هر ماده مقدار معین
و ثابتي است که به نوع و ساختمان ماده بستگي دارد.
◄ قابلیت هدايت جريان الکتريکي و حرارت:
میزان ســهولت در عبور حــرارت یا جریان الکتریکــی ،از خصوصیات مهم مواد
اســت .چنانچه مادهای قابلیــت عبور جریان الکتریکی از درون خود را نداشــته

شکل  1-42یک نوع ترموستات را نشان ميدهد.
ورقههــاي فلزي با جنسهاي مختلف و ضریب
انبساط حرارتي مختلف اساس کار این وسیله است.

باشــد ،آنرا نارســانا و درصورتيکه مادهای دارای این قابلیت باشــد ،آنرا رسانا
میگویند .در حقیقت هر چقدر مادهای رســاناتر باشــد ،اتمهای آن ماده در برابر
عبور جریــان الکتریکی مقاومت کمتري ایجاد میکنند .اثر مقاومت بیشــتر اتمها
در برابر حرکت الکترونها و جریان الکتریکی بهصورت گرما در ماده نشــان داده
میشــود (یعنی هر چقدر مقاومت در برابر عبور جریان بیشــتر باشد ،ماده گرمتر
خواهد شــد) .درست بههمین دلیل اســت که گرمکنهای برقی با استفاده از چند
مفتــول فلزی گرمای زیــادی تولید میکنند (شــکلهاي  1-43و  .)1-44هدایت
الکتریکی و هدایت حرارتی ،رابطهای تنگاتنگ با یکدیگر دارند .در بیشــتر موارد
هر چقدر ضریب هدایت الکتریکی بیشــتر باشــد ،ضریب هدایت حرارتی بیشتر
است و ماده حرارت را راحتتر از خود عبور میدهد.

قابلیت هدایت حرارتی عبارت اســت از توانایی یک جســم در انتقال حرارت از

نقطهای به نقطه دیگر .حال هر چقدر این قابلیت بیشتر باشد ،ماده با اتاف انرژی

کمتــری حرارت را از خود عبور میدهــد و بهجای دیگر میبرد .برای مثال حتم ًا

شکل 1-43

تاکنون توجه کردهاید که یک قاشــق فلــزی در داخل ظرف فلزی غذایی که روی
اجاقگاز قرار دارد ،بســیار گرمتر از یک قاشق چوبي است ،چرا که ضریب انتقال
حرارت در فلزات بسیار بااتر از چوب است ،بهطوریکه بیشتر مواد پلیمری عایق
حرارتي هستند و حرارت را از خود عبور نمیدهند.
با آزمایشی ساده میتوان مفهوم انتقال حرارت را دریافت .در این آزمایش میان دو
لیوان که یکی حاوی آب جوش و دیگری حاوی آب سرد است با بهرهگیري از یک

مفتول فلزی (مث ً
ا از جنس مس) پل حرارتی ایجاد میکنیم .بدینترتیب حرارت از
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شکل  1-44گرمکن برقي .کم بودن قابلیت

جریان الکتریکي تنگســتن ،موجب ایجاد

حرارت در اثر عبور جریان در آن ميشود.
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آب گرم
آب سرد
شکل 1-45

لیوان گرم به لیوان سرد منتفل شده و آب آن بهتدریج گرمتر میشود (شکل .)1-45
نكته

تخریب سطح قطعات در اثر تأثیر عوامل شیمیایي را خوردگي مينامند.
مایعات (رطوبت هوا ،اسیدها و بازها  )...گازها و بخارات باعث ایجاد
خوردگي در ســطح قطعات ميشــود .بنابراین مقاومت به خوردگي از
خواص مهم مواد به شمار ميآید .شکل ()1-46

خواص تکنولوژيکی مواد
شکل  1-46آثار خوردگی بر سطح ابزار

قابلیت چکشخواری ،جوشکاری و برادهبرداری مواد را خواص تکنولوژیکی میگویند.

◄ قابلیت چکشخواري :توانمندي تغییر شکل مواد را بهکمک نیروی فشاری و
ضربــه ،قابلیت چکشخواری مینامند .بهعنوان مثال فواد ،مس و برنج را میتوان
تحتتأثیر نیروی فشاری تغییر شکل داد و عملیاتی مانند نورد ،خمکاری و آهنگری
را روی آنها انجام داد (شکل .)1-47

شکل1-47

◄ قابلیت ريختهگری :این مفهوم رابطه تنگاتنگی با شکلپذیری دارد .برخي از
مواد را میتوان بهخوبی توسط فرایند ریختهگري تولید کرد .این مواد بهدلیل خاصیت
سیالیت خوبشان در حالت مذاب ،مقاطع نازک را در قالبهای ریختهگري بهخوبی
پر میکنند .از اینجمله میتوان به چدن و آلومینیم اشاره کرد(شکل .)1-48
◄ قابلیت جوش��کاری :موادی قابلیت جوشــکاری دارند کــه بتوان آنها را
بهکمک حرارت یا حرارت توأم با فشار ،بهصورت مذاب به یکدیگر متصل کرد.
فوادها و بعضي فلزات غیرآهنی قابلیت جوشکاری دارند (شکل .)1-49

شکل1-48

◄ د) قابلیت برادهبرداري :موادی دارای قابلیت برادهبرداري هستند که بتوان
آنها را با سرعت زیاد و نیروی کم ماشینکاری (برادهبرداري) کرد و سطح آنها
پس از برادهبرداري ،همچنان صاف و پرداختشده باشد (شکل .)1-50

شکل 1-49
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ارزشیابي پاياني
 .1مواد جامد که در کاربردهای مهندســی به کار گرفته میشــوند به چند دســته تقسیم میشوند ،در مورد هر کدام توضیح
دهید؟
 .2آلیاژ چیست و چرا فلزات را بهصورت آلیاژ بهکار ميبرند؟
 .3مهمترین خواص سرامیکها را نام ببرید؟
 .4کامپوزیت چیست؟ آیا میتوانید برای کامپوزیتها کاربردهایی جز آنچه گفته شد ،بگویید؟
 .5انواع پیوندهای موجود میان اتمهای مختلف را نام ببرید؟
 .6پیوند یونی چگونه ایجاد میشود؟
 .7عامل اصلی در رسانایي و هدایت الکتریکی خوب در فلزات چیست؟
 .8مهمترین خواص مکانیکی مواد را نام ببرید؟
 .9تنش را تعریف کنید و واحد آن را ذکر کنید؟
 .10سختی یعنی چه؟ رابطه آن با استحکام چگونه است؟
 .11مهمترین خواص فیزیکی مواد کدامها هستند؟
 .12اهمیت مقاومت بهخوردگي در انتخاب مواد چگونه است؟
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تحقيق كنيد

 .1کدام ویژگي الماس باعث میشود تا در بریدن شیشه بهکار رود؟

 .2آیا تاکنون به تکهتکه شدن قطعات قند از یک قطعه قندخام توجه کردهاید؟ حرکات ساده قیچی قندشکن با برشی
ساده ،قند را تکهتکه میکند .کدام خاصیت مکانیکی در قند باعث میشود تا چنین راحت بشکند؟

 .3چرا در ماشینکاری چدن ،برادههای حاصل بسیار ریز و ناپیوسته است؟
 .4از کدام فلز یا فلزات در تولید ســیمهای برق اســتفاده میشــود ،و کدام ویژگي باعث میشود که این فلزات در
چنین کاربردي بهکار روند؟
 .5اغلب ،آهن و آلیاژهای آنرا در کاربردهای صنعتی با پوشــشهای خاصی از فلزات دیگر پوشــش میدهند .آهن
گالوانیزه از این جمله اســت .تحقیق کنید ،اثر این پوشــشها بر آهن ،و کاربردهای اینگونه پوششها چیست؟ آیا
انواع دیگری از چنین پوششهایي وجود دارند؟
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تحقيق كنيد

 .6میخواهیم یک میله آهنی و یک میله آلومینیمی همقطر را تا کنیم .با توجه به خواص مکانیکی آهن و آلومینیم،
پاسخ پرسشهاي زیر را بدهید:
الف) فکر میکنید ،تاکردن کدام میله راحتتر است و چرا؟
ب) کدام فلز در محل تاشدگی احتمال ترک خوردن دارد و چرا؟
ج) چنانچه پس از تا کردن میلهها آنها را رها کنید ،میلهها اندکی باز خواهند شــد .تحقیق کنید علت این موضوع
چیست و بروز این پدیده در کدام میله شدیدتر است؟
 .7در تراشــکاری قطعات از جنسهای بســیار ســخت ،مانند ســوپرآلیاژها یا برخي از انواع فوادهای آلیاژی ،از
ابزارهای سرامیکی استفاده میشود .فکر میکنید دلیل آن چیست؟

 .8ابزارهای ســرامیکی در اثر تراشــکاری چدن بهراحتي دچار شکست میشوند و یا نوک آنها میپرد .با توجه به
پاسخ سؤال  ،3علت را تحقیق کنید.
 .9همانطور که بیان شــد حســگرها بهمنظور اندازهگیری خواص فیزیکی بهکار گرفته میشــوند و این خواص را
به ســیگنالهای الکتریکی تبدیل میکنند تا قابل اندازهگیری باشــند .سعی کنید از کاربرد حسگرها در اطراف خود
مثالهایی بیابید.
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تحقيق كنيد

 .10آســفالت ،ترکیبی است از ماسه درجهبندی شــده و قیر که ترکیبی مقاوم به سایش ایجاد میکند .این ماده جزء
کدام گروه از مواد است؟ از خواص مهم آن چند مثال بزنید.

 .11ابزارهای ســرمتی از ترکیب پودر تنگســتن کارباید و کبالت تولید میشــود .پودر تحت فشار بسیار زیاد پرس
میشــود ،سپس آنرا در کورههای خاصي تا دمای معینی گرم میکنند تا بهصورت یکدست ،و درقالب ابزار برشی
درآید .از این ابزارها برای برش فلزات ســخت با موفقیت اســتفاده میشود .این روش تولید را هم با نام متالورژی
پودر میشناسند .حال بهنظر شما این ماده جزء کدام دسته از مواد است؟

2

3

6

4
5
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1

فصل دوم :آهن و آلیاژهاي آن
◄ هدفهاي رفتاري
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار مي رود:
ـ مراحل تهیه آهن از سنگ آهن را شرح دهد.
ـ انواع سنگ آهن را نام ببرد.
ـ روشهاي تهیه فواد را نام ببرد.
ـ روشهاي تهیه فواد را شرح دهد.
ـ اثر کربن بر آهن را شرح دهد.
ـ طبقهبندي فوادها را شرح دهد.
ـ انواع فواد را شرح دهد.
ـ کاربرد انواع فوادها را توضیح دهد.
ـ عملیات حرارتي را تعریف کند.
ـ انواع عملیات حرارتي را شرح دهد.
ـ روش سخت کردن فواد را توضیح دهد.
ـ روش نرم کردن فواد را توضیح دهد.
ـ مراحل انجام عملیات سختي سطحي را شرح دهد.
ـ چدن را تعریف کند.
ـ انواع چدن را شرح دهد.
ـ کاربرد انواع چدنها را نام ببرد.
ـ نرم بندي آلیاژ آهن را شرح دهد.
ـ نرم بندي فوادها را شرح دهد.
ـ نرم بندي چدن را شرح دهد.
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آهن و آلیاژهای آهن
مقدمه

با نگاهی به اطراف خود در خواهید یافت که آهن بیشــتر از هر فلز دیگری در
ساخت تجهیزات بهکار ميرود .جالب است بدانید که  95درصد از فلزات تولید

شده در جهان امروز از آهن و آلیاژهای آن است .این بدان دلیل است که هزینه
شکل  2-1اثر خوردگی در بدنه فوادی
کشتی یونانی در جزیره کیش به وضوح
قابل مشاهده است.

تولید آهن کم اســت و تولید آن با سادگي بیشتری نسبت به دیگر عناصر فلزی
انجام میگیرد .اســتحکام قابل توجه این عنصر فلزی بهصورت آلیاژی و امکان
افزایش استحکام آلیاژهای آن با روشهاي گوناگون توسط فرایندهای خاص از
مهمترین عوامل اســتفاده از این عنصر فلزی بهشمار میرود .با این وجود ،آهن
نقطهضعفهایی هم دارد که از آنجمله میتوان به خوردگی یا همان زنگزدگی
در محیطهای مرطوب اشــاره کرد ،که البته میتوان با در نظر گرفتن تمهیداتی
این مشکل را برطرف ساخت (شکل .)2-1
همچنین آهن فراوانترین عنصر تشکیلدهنده هسته زمین و چهارمین عنصر
تشــکیلدهنده پوســته زمین اســت .این عنصر از دیرباز مورد توجه بوده و از
عوامل اساســی و تعیینکننده در جنگها برای ساخت ابزار جنگی بهشمار رفته
است ،تا حدی که وجود و امکان تولید این عنصر توسط یک ملت از نشانههای

اکسیژن
سیلیسیم
آلومینیوم

آهن
کلسیم

سدیم ،پتاسیم
منیزیم ،سایر عناصر

نمودار  2-1درصد آهن در پوسته زمین

26

قدرت آن ملت است.
آهن فلزی است خاکستری که به ندرت بهصورت خالص در طبیعت یافت
میشود و در پوسته زمین بیشتر بهصورت ترکیب با عناصر دیگر بهویژه اکسیژن
موجود است( .جدول )2-1

جدول 2-1

نام سنگ آهن

فرمول شیمیایی

درصد آهن

مغناطیسی (ماگنتیت)

Fe3o4

 60تا 70

قرمز (هماتیت)

Fe2o3

 40تا 60

قهوهای (لیمونیت)

3H2o 2Fe2o3

 30تا 50

کربنات آهن (سیدریت)

FeCo3

 30تا 40
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در حقیقت هر نوع سنگی که آهن در آن به وفور یافت شود ،سنگ معدن آهن نامیده
میشود.
اســتخراج و تولید آهن بهدلیل تولید انبوه آن بر محیط زیســت اثرات نامطلوب
زیادی بهجا میگذارد که ازم اســت در جهت کاهش این اثرات کوشش کافی
بهعمــل آیــد .از جمله این اثــرات نامطلوب ،ایجاد شــدن حفرههاي بزرگ بر
سطح زمین ،ناشی از حفاریهای استخراج این سنگ معدن است .گاهی از این
حفرهها برای دفن زبالههای صنعتی اســتفاده میشــود که اثرات مخرب آن دو
چندان خواهد شد (شکل .)2-2
از ســوی دیگر تولید آهن که در کورههای خاصی که یکي از آن کورهها ،کوره
بلند اســت صورت میپذیرد ،بهدلیل تولید مواد زائد و گازهای بسیار سمی ،از
آایندههای اصلی محیط زیســت بهشــمار ميآید (شکل  .)2-3این گازها ،پس
از عبــور دادن از غبارگیر و برج شستشــو دهنده و فیلتر براي مصارف حرارتي

شکل  2-2یک معدن روباز برای

استخراج آهن را مشاهده میکنید.

دوباره به سیکل (ککسازي) باز ميگردد.
از مشکات زیستمحیطی دیگر میتوان به آهن و فواد قراضه که در ماشینآات
و خودروهای فرســوده به وفور یافت میشود ،اشاره کرد .بیشتر این زبالهها را
میتــوان بازیافت کــرد و دوباره برای تولید آهن و فواد بهکار گرفت ،از همین
رو اســت که قراضههای آهن از منابع اصلی تولید آهن و فواد هستند .آهن در
طبیعت و در مجاورت با هوا و رطوبت زنگ میزند و در طی ســالیان دراز به
طبیعت باز میگردد.

شکل 2-3دود حاصل از تولید آهن در
کوره بلند به تصفیه نیاز دارد.

تولید آهن

تولید آهن از ســنگ معدن آن (که بیشــتر بهصورت اکســید است) در فرایندی
خاص و در کوره بلند صورت میپذیرد .ســنگ آهن در ابتدا از معادن ســنگ
آهن که بیشتر بهصورت سرباز هستند ،استخراج ميشود و بهکمک آسیابهای
بزرگ و سنگشــکنها خرد و شکسته میشود( .شکل  )2-4بهترین نوع سنگ
آهن حداکثر دارای  60درصد وزنی آهن است .آمادهسازی صرف ًا به خرد کردن

و شکســتن سنگها منحصر نیســت و پس از آن خردههای سنگ با آب شسته
میشــوند تا ناخالصیهای آن شسته و رفع شوند .جداسازی بهکمک روشهاي
دیگر از جمله میدان مغناطیسی ،روشهاي مرسوم در این زمینه است.
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شکل 2-4مراحل گوناگون تلخیص و
استحصال آهن از سنگ آن
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پس از اســتخراج و شستن سنگها ،آنها را بههمراه سنگ آهک و کک ،درون
سازهای برجمانند و استوانهای که در داخل آن عایق حرارتی خاصی قرار گرفته
اســت ،میریزند .این اســتوانه همان کوره بلند ذوب آهن است که ارتفاع آن به
بیش از  30متر ميرسد (شکل  .)2-5کک نیز همان زغال سنگ است که برای
تبدیل شــدن به کربن ،در غیاب اکسیژن و هوا ،گرما داده میشود (شکل .)2-6
سنگ آهک به عنوان مواد گدازآور ،در کوره به جریان ذوب کمک و جداکردن
ناخالصيها از فلز مذاب را آسان ميکند.
شکل  2-5کوره بلند تولید آهن

در کــوره بلنــد ،کربــن موجود در کک با اکســیژن ترکیب میشــود و گاز
منواکســید کربن تولید میکند .عاوهبر این انرژی درون کوره نیز از ســوختن
کک ،یعنی همین واکنش تأمین میشــود .منو اکســید کربن نیز به نوبه خود با
سنگ معدن آهن واکنش میدهد تا اکسیژن موجود در سنگ معدن آهن آزاد ،و
آهن بهصورت خالص تولید شود.
مذاب حاصل از حرارت سنگ آهن که نسبت به سایر مواد داراي چگالي بیشتري،

شکل 2-6محفظههای تولید کک

است در کف کوره قرار میگیرد .آهک هم با دیگر ناخالصیهای موجود در سنگ
آهن واکنش میدهد و بهصورت ســرباره بــا چگالی کمتری بر روی مذاب آهن
جاي میگیرد .در این حالت مذاب آهن خام را که حاوی  90درصد آهن اســت،
از کف کوره جمعآوری (شــکل  )2-7و برای تولید محصوات گوناگون ،حمل
میکنند .هنگامیکه حجم مواد در داخل کوره کم شــود ،شــارژ (یعنی همان مواد
اولیه) را که میتواند عاوهبر مواد بیان شــده شامل آهنقراضه هم باشد ،به داخل

شکل10
شکل 2-7

کوره ميریزند .این کار از باا و توسط تجهیزات خاصی صورت میپذیرد.

تولید آهن خام به روش احیاء مستقیم

در ســالهاي اخیــر ،بــراي ذوب و تصفیه ســنگآهن از کورههاي مخصوصي
اســتفاده ميشــود که عمل احیاء به صورت مستقیم انجام ميشود .سوختهاي
مورد اســتفاده در آنها ،ممکن اســت جامد(کک) و یا گاز باشد .در کشورهایي
مانند ایران که داراي منابع گاز طبیعي هســتند ،ميتوان با سرعت بیشتر و هزینه
کمتر ،سنگآهن را به آهن خام تبدیل کرد و اتوماتیک کردن و کنترل تأسیسات
آن به مراتب ســادهتر از کوره بلند است .در این روش ،احیاي سنگآهن بدون
ذوب انجام ميشــود و آهن خامي که از این نوع کورهها بهدســت ميآید ،آهن
28
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اســفنجي نام دارد که حدود  95درصد آهن خالص دارد .هماکنون در شــرکت
فواد مبارکه اصفهان با ظرفیت  4/2میلیون تن تولید ميشود( .جدول )2-2
آهن خام تولیدشــده در کوره بلند و همچنین آهن اسفنجي حاصل از احیاء
مســتقیم ميتواند با انجام فرایندهاي بعدي به فواد تبدیل شــود .این فرایند با
جدول  2-2وضعیت تولید فواد خام واحدهای فوادسازی کشور از نقطهنظر فنآوري تولید (میلیون تن)

ردیف

نام مرکز

ظرفیت

نوع فنآوري

1

ذوب آهن اصفهان

2/2

کوره بلند

2

مجتمع فواد مبارکه

4/2

احیاء مستقیم

3

مجتمع فواد اهواز

2/3

احیاء مستقیم

4

گروه ملی صنعتی فواد

0/11

قوس الکتریک (ذوب)

5

فواد خراسان (دردست احداث)

0/46

احیاء مستقیم (در دست احداث)

6

طرحهای استاني (دردست احداث)

6/4

احیاء مستقیم (در دست احداث)

7

فواد هرمزگان (در دست احداث)

0/5

احیاء مستقیم (دردست احداث)

8

فواد آلیاژی

%19

احیای مستقیم

9

واحدهای بخش خصوصی

حدود 0/5

کوره بلند ذوب قراضه

حذف کربن اضافي موجود در آنها و افزودن عناصر آلیاژي دیگر (در صورت
لزوم) در کورههاي دیگري مانند کوره القایي ،کوره قوس الکتریکي یا روشهاي
 1L-Dشکل ( )2-8و زیمنس مارتین انجام ميپذیرد.

هــر کــدام از روشهاي فوق بــراي تولید فوادهاي فنر با اســتحکام باا و
فوادهاي ابزار آلیاژي استفاده ميشود.

اکسیژن

سرباره
مذاب فلزي

فواد:

همانطور که گفته شد ،آهن خالص در صنعت کاربردي ندارد .تنها با آلیاژسازی و
تولید آلیاژهای متنوع میتوان از این عنصر استفاده کرد .در این خصوص مهمترین
عنصر آلیاژی که بر استحکام آن تأثیر عمدهای دارد کربن است .در یک بیان کلی
 .1حروف  L-Dحرف اول اسم دو دانشمند مخترع این روش به نامهاي  Lizaو

بدنه فلزي

شکل  2-8کوره  L-Dیکی از روشهاي
تولید فواد.

Donawitz
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میتوان گفت آلیاژهایی از آهن که دارای درصد کربن وزنی کمتر از  2/06درصد
در محتوی خود هســتند را فواد مینامند( .شــکل  )2-9و آلیاژهاي آهن که بین
 2/06تا  6/67درصد وزني کربن دارند ،را چدن مينامند( .شکل  )2-10از زمان
شکل  2-9سندان از جنس فواد

انقاب صنعتی تا امروز ،یکی از شــاخصهای توســعهیافتگی در کشورها تولید
ســرانه فواد ميباشد و قدرت اقتصادی و صنعتی یک کشور را با میزان تولید و
مصرف این آلیاژ مهم برآورد میکنند .در کشــور ما ایران ،با توســعه کارخانههاي
ذوب آهن و افزایش تولید آهن خام و ایجاد کارخانههاي فوادسازی و همچنین
تولید محصوات فلزی مانند لولهسازی ،ورقسازی ،پروفیل و غیره در چند دهه
گذشته پیشرفتهای زیادی بهدست آمده است( .شکلهاي  2-11تا )2-14

شکل  2-10درب چاههای شهری از چدن

افزودن کربن به فواد تا اندازهاي ،باعث افزایش اســتحکام آهن شده و میتوان
گفت هر چقدر درصد کربن موجود در فواد بیشتر شود ،در حقیقت استحکام
فواد افزایش خواهد یافت.
در اینجــا ازم اســت ،بیان شــود کــه افزایش اســتحکام همــواره با کاهش
انعطافپذیری و افزایش تردی همراه اســت ،لذا انتخاب فوادها به نوع کاربرد
این مواد بستگی دارد.
بــا افزودن عناصر آلیاژی دیگــر به فوادهای کربنی ســاده ،میتوان خواص
دیگری همچون نسوز بودن ،مقاومت به خوردگی ،افزایش سختی و استحکام را

شکل 2-11کارخانه ذوب آهن

در آنها ایجاد کرد .به اینگونه فوادها ،فوادهای آلیاژی گفته میشود.

کوره القايي:

کورهاي که در آن به کمک یک ســیمپیچ بزرگ با القاي جریان مغناطیســي مواد
داخل کوره را ذوب ميکند .از مزیتهاي این کوره ميتوان به موارد زیر اشاره
شکل 2-12کارخانه فواد مبارکه

کرد( .شکل )2-15
ـ مذاب بدون ناخالصي است
ـ بهروزي باا
ـ کنترل دقیق مراحل تولید مذاب

کوره قوس الکتريکی:

شکل 2-13فواد خوزستان
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قــوس الکتریکی اســتفاده میکنیم .این کوره با جریان برق ســهفاز کار میکند
و بهکمک ســه الکترود گرافیتی ،جریان عبــوري موجب ایجاد قوس الکتریکی
میشــود و درجه حرارتی تا  3500درجه ســانتیگراد را بهوجــود میآورد .با
ایــن درجهحرارت حتی میتوان فلزات دیرگدازی همچون تنگســتن ،تانتال و
مولیبدن را نیز ذوب و با فواد آلیاژ کرد .امروزه فوادهای فنر با استحکام زیاد

شکل 2-14فواد خراسان

و فوادهای ابزارسازی آلیاژ را از این روش تولید میکنند (شکل 16ـ.)2

طبقهبندي فوادها

فوادهــا را میتــوان از نقطهنظر کاربرد ،ترکیب شــیمیایی و یا شــیوه تولید،
طبقهبندی کرد .ولی همانطور که بیان شــد بهدلیل آنکه کربن عمدهترین تأثیر
را بر فواد دارد ،تقســیمبندیها بیشتر بر اساس میزان کربن موجود در فوادها
صورت میپذیرد.
درحقیقت اصطاح فواد کربنی ساده به فوادهایی گفته میشود که در آنها

شکل  2-15کوره القایي

کربن بیش از هر عنصر دیگری در تعیین خواص آن دخیل است و میزان عناصر
آلیاژی دیگر در آن کم است.
در عمــل ،در مــواردی که به اســتحکام و خواص مکانیکی نیاز نباشــد ،از
فوادهای کربنی ساده استفاده خواهد شد .این نوع از فوادها بهخوبي در دماهای
معمولــی و در محیطهای نهچندان خورنده ،بهطور مطلوبي بهکار ميروند ،ولی
افزایش اســتحکام در این نوع فوادها با کاهش شــدید ضریب انبساطي طولي
همراه است .ضمن آنکه فوادهای کربنی ساده با افزایش دما بسیار نرم میشوند

شکل 2-16کوره قوس الکتریکي

و خواص مکانیکی خود را از دســت میدهنــد .این رفتارها محدودیتهایی را
در کاربرد این نوع فوادها ایجاد کرده اســت .بیشــتر محدودیتهای اینگونه
فوادها را میتوان با افزودن عناصر آلیاژی برطرف ســاخت .فوادهای آلیاژی،
فوادهایی هســتند که خواص مشــخصه آنها (مثل نسوز یا ضدزنگ بودن) را
عناصر دیگــری بهجز کربن تعیین میکند .فوادها را میتوان بر اســاس میزان
درصد عناصر آلیاژی آنها ،به فوادهای آلیاژي و غیرآلیاژي تقسیمبندی کرد.
تقســیمبندی ارائهشده در نمودار  2-4بر همین مبنی انجام شده است .توجه
داشته باشید که در این تقسیمبندی ،فوادهای غیرآلیاژي بر اساس مقدار کربنشان
به فوادهای کمکربن ،با کربن متوسط و پرکربن تقسیمبندی شدهاند .فوادهاي
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غیرآلیاژي را فوادهاي ســاده کربني نیز مينامند .فوادهاي آلیاژي نیز براساس
مقدار درصد آلیاژ به فوادهاي کم آلیاژ و پرآلیاژ تقسیمبندي شدهاند.
نمودار :2-4نمودار آلیاژهاي فلزي

فلزات آهني

چدنها
چدن
نشکن

چدن
چکشخوار

چدن
سفید

چدن
خاکستري

کم آلیاژ

فوادها
فوادهاي
کربني

آلیاژي

پر آلیاژ

پر کربن

کربن
متوسط

کم کربن

نكته

فوادهــاي غیرآلیاژي از  0/06تــا  1/5درصد کربن دارند .ســایر عناصر
موجود در فوادهای غیرآلیاژي ،مانند سیلیســیم و گوگرد و منگنز بســیار
محدود اســت .چنانچه مجمــوع درصد وزنی عناصر موجــود در فواد
آلیاژی از  5درصد کمتر باشــد ،آنرا فواد کمآلیاژ و چنانچه از  5درصد
بیشتر باشد فواد پرآلیاژ مینامند.
شکل2-17

فوادهای کم کربن

این گروه از فوادها حاوی کربن کمتر از  %0/25در ســاختار خود هســتند در

صنعت ،این فوادها به فوادهاي کششــي معروف هستند .به علت اینکه ازدیاد
طول نســبي بااتري دارند بیشــتر به صورت ورقههاي نازک تولید ميشوند و
گاهي به صورت سیم و یا مفتول به کار ميروند .و قابلیت عملیات حرارتی را
ندارند .برای ســخت کردن این فوادها ازم است از فرایندهای سختکنندگی
شکل 2-18ورق لوله

ســطحی یا چکشکاری اســتفاده کنیم .این گروه بیشترین میزان تولید فواد در
جهــان را بهخود اختصاص دادهاند .همانطــور که ميدانیم ،هر چه میزان کربن
در فواد کمتر باشــد جوشپذیري فواد بیشــتر اســت ،بنابراین همانطور که
انتظار میرود ،این فوادها قابلیت ماشــینکاری و جوشــکاری خوبی دارند و
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جوشکاري و لحیمکاري در آنها به راحتي صورت ميگیرد .عاوهبر این ،تولید
این فوادها پیچیدگی خاصی ندارد و بههمین دلیل بســیار مورد توجه هســتند.
از جملــه ميتــوان به کاربرد این فوادها در صنایع خودروســازی ،ســازههای
فلــزی (تیرآهنها ،نبشــیها و غیره) ،ورقهــای تولید لوله در ســاختمانها و
پلها اشــاره کرد .اســتحکام این فوادها در حدود  300MPaاســت و افزایش
طولــی در حــدود  1/4طــول اولیه خــود دارند .شــکل ( )2-17تــا ()2-20

شکل 2-19شاسي خودرو

گروه دیگر این فوادها با آلیاژســازی ،استحکامهای بیشتری را باعث میشوند.
ایــن فوادها توانمندي عملیات حرارتی ،اســتحکام زیاد و ســختی قابل قبولي
دارند .مقاومت به خوردگی نیز در آنها توسط آلیاژسازی بهبود یافته است.

فواد با کربن متوسط

شکل 2-20لولههاي انتقال سیال

ایــن نوع فوادهــا حــاوی  0/25تا0/65درصد وزنی کربن در ســاختار خود

هســتند .قابلیت عملیات حرارتی کم و اســتحکام متوســطی دارنــد .بهمنظور
افزایش استحکام و افزایش قابلیت عملیات حرارتی در این فوادها ،آلیاژسازی
صــورت میپذیرد .این فوادها در کاربردهایی همچون تولید ریلهای راهآهن،
چرخدندهها ،میللنــگ خودروها و انواع پیچهاي اتصال اجزاء ماشــین کاربرد
دارند (شکلهاي  2-21تا .)2-24

شکل 2-24

شکل 2-21انواع پیچهاي اتصال

شکل2-23

شکل 2-22

فوادهای پرکربن

چنانچه درصد وزنی کربن در ساختار یک فواد بین  0/6تا  1/4باشد ،فواد را
فواد پرکربن مینامیم .این فوادها دارای بیشــترین سختی و استحکام در میان
فوادهای کربنی غیرآلیاژی هستند .مقاومت به سایش این گروه از فوادها بسیار
زیاد اســت و از آنها برای تولید تیغههای برش که در آنها دمای زیادي تولید
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نمیشود ،استفاده میشــود .عملیات حرارتی در این فوادها در ایجاد خواصي
مانند ســختي و مقاومت به ســایش بیشــترین اثر را دارد .ایــن فوادها ،داراي
قابلیت جوشپذیري خیلي ضعیف هســتند چرا که حاوی بیشترین مقدار کربن
در ساختار خود هســتند .از کاربردهای فوادهای پرکربن میتوان در ایجاد لبه
تیز کاردها ،تیغها ،تیغهارهها و فنرها اشاره کرد(شکل .)2-25
شکل 2-25کاربردهاي فوادهاي پرکربن

تقسیمبندی فوادها از نظر کاربرد

فوادها از نظر کاربرد به نوع فواد ساختمانی و فواد ابزارسازی تقسیم میشوند

(نمودار .)2-5

نمودار 2-5

فوادها از نظر کاربرد

فوادهای ابزارسازی

فوادهای ساختمانی

 -10فوادهاي کربوریزه شده

 -9ضد مغناطیس

 -8ضد زنگ

 -7ورق

 -6فنر

 -5اتومات

 -4ازته شدنی

 -3بهسازی شونده

 -2مخصوص جوشکاری

 -1معمولی

پر آلیاژی

کم آلیاژی

غیر آلیاژی

حدود  90درصد از محصوات کارخانههای فوادسازی به فوادهایی اختصاص
دارد که مواد اولیه برای ســاختمان اســکلتهای فلزی ،پلها ،ساختمان اجزای
وســایل نقلیه ،دســتگاهها ،ماشــینآات ،پیچ و مهره ،میله و محــور ،یاتاقان و
از اینگونه محصوات اســت که به فواد ســاختمانی معروف هســتند (شکل
34
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.)2-26
www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ

فواد ساختمانی معمولی

این فواد جزء فوادهای غیرآلیاژی محســوب میشود و در سه گروه با درجه

مرغوبیت 1و2و 3تولید و به بازار عرضه میشود.
◄ کارب��رد :نردهها ،توریها ،فوادهای تســمه ،ســازههای فوادی برخی از
اجزاء ماشین ،قطعات با تنش باا ،جرثقیلها و پلهای فوادی.

فوادهای مخصوص جوشکاری

این نوع فواد قابلیت خوبی برای جوشکاری دارد (شکل .)2-27

◄ کاربرد :شاسی خودرو ،تأسیسات نقاله ،اگزوز و مخازن تحت فشار.

فواد سختکاری شونده سطحی (کربوريزه):

شکل  2-27شاسي خودرو

این نوع فواد برای ســاخت قطعاتی که داراي ســختي ســطحي اما با مغز نرم
مورد نیاز اســت بهکار ميرود .برای ایــن منظور مقدار کربن آنها را که کمتر از
0/2درصد است در سطح خارجي ،افزایش میدهند (شکل .)2-28
◄ کاربرد :توپیها ،مفصلها ،پینها و انگشــتیها ،میل بادامک ،چرخدندهها
و وسایل اندازهگیری

شکل  2-28میل بادامک

فواد بهسازی شونده

این نوع فواد برای ســاخت قطعاتی که در معرض ضربه و برخورد قرار دارند،
استفاده میشود (شکل .)2-29
◄ کاربرد :میللنگها ،محور لنگ پرسهای ضربهای و محور وسایل نقلیه ،میل گاردان.
شکل  2-29میللنگ

فواد ازته شده (نیتروژنه):

این نوع فواد در ساخت قطعاتی که در هنگام عملیات نباید پیچیدگی پیدا کنند،
بهکار ميرود و عناصری همچون مولیبدن ،کروم و آلومینیم در آن یافت میشود.
این عناصر ،قابلیت جذب ازت را در فواد افزایش ميدهند و ميتوان سطح آنها
را به وسیله جذب ازت ،سخت کرد (شکل .)2-30
◄ کاربرد :ســوپاپ خودروهای ســواری ،قطعات توربین بخار ،شاتونها و
محورهای بزرگ.
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شکل  2-30سوپاپ
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فواد اتومات

در هنگام برادهبرداري از این نوع فواد بهعلت وجود گوگرد در ترکیب آن ،برادههای
کوتاه جدا میشود و سطح خوبی را بهوجود میآورد .بههمین دلیل به اینگونه فوادها،
شکل  2-31قطعه در حال تراش بدون
برادهبرداري

فوادهای خوشتراش نیز میگویند .استفاده از فوادهای اتومات برای جوشکاری
و تغییر فرم ســرد و قرار دادن در معرض ضربه ،توصیه نمیشــود( .شکل )2-31
◄ کاربرد :مواد خام برای برادهبرداري در دستگاههای برادهبردار خودکار

فواد فنر

این نوع فواد ،عاوهبر اســتحکام کششی زیاد ،باید خاصیت ااستیسیته خوبی
هم داشــته باشــد و در برابر ســایش و ارتعاش نیز مقاوم باشد .وجود سیلیسیم
در فواد فنر ،خاصیت ااستیســیته و وجود کروم استحکام و مقاومت در مقابل

شکل  2-32فنر

نكته

افزایش کمتــر از 0/3درصد
ســرب در ترکیب فوادهای
اتومات موجب شــکنندگی
بیشــتر بــراده و افزایــش

خوردگی را افزایش میدهد (شکل .)2-32
◄ کاربرد :انواع فنر همانند فنزهای تخت ،مخروطی ،بشــقابی ،اســتوانهای،
حلقههای فنری و صفحات فنری.

فواد ورق

این نوع فواد در صنعت کاربرد فراوانی دارد و در گروههای خیلی ظریف سفید
و ظریف ،متوســط ،خشن و ورق دیگســازی تولید میشوند .ورقهای خیلی
ظریف و ســفید را بــا ضخامت کمتر از  0/5میلیمتر تولیــد ميکنند .ورقهاي
سفیدي که در ایران به حلبي معروفند ،قشر نازکي از قلع دارند.

مرغوبیت سطح برادهبرداري
میشود.
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کد فواد

ورقهاي ظریف

St10

ورقهایی با قابلیت کشش معمولی

St12

ورقهایی با قابلیت کشش خوب

St13

ورقهایی با قابلیت کشش عمیق

St14

ورقهایی با قابلیت کشش خیلی خوب
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◄ کاربرد ورقهای ظريف :تسمه و ورق با قابلیت جوش نقطهاي و درزي
◄ کاربرد ورقهای متوسط و خشن :تولیدات صفحه شکل ،تسمهها
◄ کاربرد ورقهای ديگسازی :مخازن تحت فشار ،تأسیسات دیگ بخار

فوادهای ضدزنگ

دستهای از فوادها هستند که مقاومت بسیار زیادی در برابر خوردگی در شرایط
مختلــف محیطی ،بهویــژه در هوای مرطوب را دارند ،هرچنــد کاربرد آنها به
مقاومت در برابر خوردگی ناشی از مجاورت با رطوبت محدود شده ،ولی ازم
اســت اشاره شــود که این نوع فوادها در برابر بیشــتر محیطهای خورنده مثل
محیطهای اســیدی ،بازی و دیگر محیطهای فعال خورندگی ،مقاوم هســتند و
دچار خوردگی نمیشــوند .عناصر اصلی ایجادکننده خاصیت ضدخوردگی در
ایــن فوادها کروم ،نیکل و مولیبدن هســتند .به فوادهــاي ضدزنگي که براي
ظروف و مواد غذایي اســتفاده ميشود ،مقداري مس براي جلوگیري از بوي بد

شکل2-33

فواد اضافه ميشود.
نكته

در فوادهــای ضدزنــگ ،کــروم یــا کــروم نیــکل نقش
تعیینکنندهاي دارد و مقدار کــروم موجود در آنها نباید از
13درصد کمتر باشد.

در شکلهاي  2-33و  2-34کاربردهای گوناگون فوادهای زنگنزن را مشاهده

شکل2-34

میکنید.
عده دیگری از فوادهای ضد زنگ ،بهدلیل مقاومت بســیار زیادشان در برابر
حرارتهای باا مورد استفاده قرار ميگیرند ،چرا که در چنین درجهحرارتهایی،
به اکسایش مقاوم هستند و خواص مکانیکی خود را تا حد مطلوبی به علت وجود
کروم حفظ میکنند .این فوادها را با نام فوادهای نسوز هم میشناسند .از جمله
کاربردهای این فوادها میتوان به توربینهای گازی ،بویلرها و کورههای عملیات
حرارتی اشاره کرد (شکل .)2-35
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شکل 2-35کاربرد فوادهای نسوز در
تولید توربینهای گازی
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فواد ضد مغناطیس

در ترکیب این نوع فوادها منگنز زیادی وجود دارد .فوادهای ضدمغناطیس را
میتوان در حالت سرد بهخوبي فرم داد .شکل ()2-36

◄ کاربرد :ساختن کارد و چنگال ،ظروف تزئینی ،محفظه قطبنما ،قاب ساعت.

فوادهای ابزار

فوادهاي ابزار به فوادهایي گفته ميشــود که در ساختن ابزارهاي برادهبرداري
شکل 2-36

و برش (مانند مته ،حدیده ،قاویز ،قیچي و سنبه ماتریس) و ابزارهاي تغییر فرم
بدون برادهبرداري(مانند چکش ،تیغههاي دستگاه خمکن ،قالبهاي کورهکاري
و ریختهگري) اســتفاده ميشود .در این فوادها از میان خواص مکانیکي بیشتر
قابلیت برش و ســختي اهمیــت دارد .این فوادها را برحســب درصد عناصر
موجود در آنها به فوادهاي ابزارسازي کرم ،وانادیم ،تنگستن -نیکل و مولیبدن
هســتند .در فوادهاي ابزار غیر آلیاژي در صد کربن 0/5تا  1/5درصد اســت.
شکل ( 2-37تا )2-40
با توجه به اینکه دماي کاري مورد استفاده در فوادهاي ابزارسازي متفاوت است،
برحسب دماي مورد استفاده به فوادهاي سردکار و گرمکار نیز تقسیمبندي ميشوند.
فوادهاي ســردکار ،مقاومت خوبي در مقابل ضربه ،فشار و ساییدگي دارند.

شکل 2-37

فوادهاي گرمکار داراي استحکام مکانیکي و دوام برندگي در دماهاي باا هستند.
بــا ایــن فوادها ميتوان قطعات فــوادي را در حالت گــرم ،تیغه فرم داد.
جدول چند نمونه از فوادهاي ابزار را نشان ميدهد.
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شکل 2-38

شکل  2-39یکی از کاربردهای مهم فوادهای
گرمکار در فرایند فورج (آهنگری) است.
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شکل  2-40ابزارهای برش از فوادهای

ابزار ساخته میشود که بیشتر از فوادهای
ابزارهای سردکار هستند.

نكته

وجود تنگستن در فوادهاي ابزار پرآلیاژ موجب ميشود این فوادها
سختي خود را تا دماي  550درجه سانتيگراد حفظ کند.

نكته

فوادهــاي ابزارســازي پرآلیاژ خاص براده بــرداري به فوادهاي
تندبر معروفاند.

نكته

بــراي مقــرون بــه صرفه بــودن ،تولیــد فوادهای ابــزار خاص
برادهبــرداري ،آنها را بهصورت تکههــای کوچک به بازار عرضه
میکنند که باید روی بدنهای از فواد ســاختمانی متصل شــوند.
شکل ()2-41
شکل 2-41

عملیات حرارتی

در مراجعــه به علم موادشناســی بارهــا از اصطاح عملیات حرارتی اســتفاده

میشــود .در بیشتر کاربردهای مهندســی ازم است که پس از انجام فرایندهای
ماشینکاری ،شکلدهی و یا جوشکاری ،خاصیت ویژهای در قطعهکار تقویت یا
حذف شــود( .شکل  )2-42از عملیات حرارتی براي افزایش استحکام ،سختی
یا افزایش ضربهپذیری (چقرمگي) قطعات فلزی اســتفاده میشود .البته این تنها
کاربرد عملیات حرارتی نیست ،و بهبود خواص ماشینکاری و بهبود شکلپذیری
قطعه در فرایندهای شــکلدهی نیز از دیگر کاربردهای عملیات حرارتی است.
نــوع عملیات حرارتی که بر روی یک نوع فلز خاص صورت میپذیرد و کام ً
ا

به جنس آن فلز وابسته است و اساس ًا هر نوع عملیات حرارتی را نمیتوان روی
هــر نوع فلز آلیاژی انجام داد .در میان فلزات و آلیاژها ،خانواده فوادها قابلیت
عملیات حرارتی زیادی را از خود نشــان میدهند و میتوان خواص مختلف را
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شکل  2-42براي کارکرد صحیح ،بهبود
خواص و افزایش دوام قطعات ،آنها را
عملیات حرارتي ميکنند.
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از طریــق عملیات حرارتی در آنها ایجاد کــرد .یکی از مهمترین دایل کاربرد

نكته

عملیات حرارتی به فرایندهایی
اطاق میشــود که درطی آن
با گرم و ســرد کــردن کنترل
شده قطعهکار ،بدون آنکه در
قطعهکار تغییر شــکلي ایجاد
شــود ،خواص موردنظر را در
آن ایجاد کرد.

روزافزون فوادها در صنایع مختلف وجود همین خاصیت در آنهاست.
عملیات حرارتي عبارت اســت از مجموعهاي از گرم و سرد کردن برنامهریزي
شده قطعه ،براي رسیدن به ترکیب و خواص مورد نظر.

مراحل انجام عملیات حرارتي عموم ًا شــامل  3مرحله اساسي است .مرحله اول

گرم کردن فواد تا درجه حرارت مشخصي که بستگي به نوع عملیات حرارتي
دارد .در این مرحله ازم اســت سرعت حرارت دادن بسته به نوع قطعه ،کنترل
شــود .مرحله دوم قطعه در دما و زمان معیني در داخل کوره نگهداري ميشود

تا قطعه کام ً
ا همگن شــود (شــکلهاي 2-43و  .)2-44مرحله سوم ،براساس
خواص موردنظر ،قطعه را به روشهاي مختلف ســرد ميکنند (آبدهي) که در

ادامه به تشریح این روشها ميپردازیم.

روشهاي عملیاتي حرارتي

از مهمترین روش عملیات حرارتي ،ميتوان به فرایند تنشزدایي -سخت کردن
شکل  2-43کوره عملیات حرارتی
کارگاهي

و نرم کردن اشاره کرد در این عملیات ،با توجه به نوع روش ميتوان به خواص
مورد نظر دست یافت.

فرايند تنشزدايي

تنش پســماند به دایــل مختلف در قطعه ایجاد ميشــود .نــورد ،ریختهگري،

آهنگري و جوشــکاري از جمله منابع ایجاد تنش پسماند در قطعه هســتند .در
فرایند تنشزدایي ،قطعه در درجة حرارت  0/1نقطة ذوبش گرم ميشود .در این
حالت باید قســمتهاي درون قطعه نیز به دماي مذکور برســد .سپس به آرامي
قطعه تا دماي اطاق سرد ميشود.

باید توجه داشت که تمام نقاط قطعه به طور یکنواخت سرد شود ،خصوص ًا در
مورد قطعاتي که پیچیدگي ابعادي دارند.
شکل  2-44کوره عملیات حرارتی
آزمایشگاهي

سخت کردن

گاهي اوقات ازم است براي رسیدن به خواص مورد نظر در فواد آن را سخت

کرد .بنابراین باید نحوة سرد کردن ،کنترل و انتخاب شود .ضخامت پوسته مورد
40
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نیاز براي ســخت شــدن باید با انتخاب صحیح جنس قطعه و محیط سرد کننده
مناســب کنترل شود .به عنوان مثال ،براي ســخت کردن فوادهاي ساده کربني
بیشــتر از آب استفاده ميشود .هر چه عناصر آلیاژي فواد بیشتر باشد به محیط
سردکننده مایمتري نیاز دارد .هرچه محیط مایمتر باشد احتمال تاب برداشتن
و تغییر شکل قطعه در ضمن سرد شدن کمتر خواهد بود.
نكته

هر چه آهنگ ســرد شدن در محیط ســردکننده ،کمتر باشد آن محیط،
محیط سرد کننده مایمتري است.

محیطهاي سردکننده

آيا ميدانيد

الف) آب

آب یکــي از محیطهاي ســردکننده اســت .معمــواً درجه حــرارت آب براي

جلوگیري از ترک خوردن قطعهکار ميتواند  20تا  40درجة ســانتيگراد باشد.
بعد از خارج کردن قطعهکار از کوره ،سریع ًا آن را داخل ظرف آب مياندازیم.

حــال ميتوانیم بعد از عملیات ســطحي ،ســختي آن را دوباره انــدازه بگیریم،
ماحظه ميکنیم که سختي قطعه به اندازه زیادي افزایش یافته است.
خطر ترک برداشــتن قطعه در ضمن ســریع سرد شــدن در آب وجود دارد که
ميتوان با خارج کردن سریع آن از آب در دماي  200تا  400درجة سانتيگراد
و انتقال سریع آن به مخزن روغن این خطر را برطرف کرد.

حداکثر قدرت سردکنندگي آن
در دماي  300درجة سانتيگراد
است .با اضافه شدن 10درصد
نمک طعــام و یــا بيکربنات
دو سود به آب حداکثر قدرت
سردکنندگي آن به  500درجة
سانتيگراد افزایش ميیابد.

ب) روغن

روغن در مقایسه با آب محیط سردکننده بسیار مایمتري است .آهنگ سرد شدن
در روغن در حوالي  600درجه ســانتيگراد ،حداکثر بوده و بهدلیل اینکه توانایي

جذب گرما توســط روغن در مقایسه با آب نســبت ًا کم است ،استفاده از آن براي

فوادهاي کمآلیاژ تا آلیاژ متوسط ،محدود به قطعات با ضخامت کم ميشود.
البته با ایجاد تاطم در مخزن روغن و حرکت دادن قطعه ميتوان سردکنندگي

نكته

عملیات ســریع ســرد کردن
را در اصطــاح کوینچ کردن
گویند.

روغن را افزایش داد .در روش دیگر براي افزایش قدرت ســردکنندگي روغن،
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ميتوان آن را تا دماي  40تا  80درجة سانتيگراد ،ابتدا گرم کرد .در این صورت
ویسکوزیتة روغن کاهش یافته و قدرت سردکنندگي آن نیز زیاد ميشود.
ج) پلیمرهاي مذاب و گازهاي خنثي

پلمیرهــاي مــذاب و گازهاي خنثي مانند هلیوم ،آرگــون ،نیتروژن نیز به عنوان
محیطهاي سردکننده در شرایط خاص استفاده ميشود.

سختکردن سطحی فوادها

در بســیاری از قطعات مهندســی ازم اســت صرف ًا ایه نازکی از ســطح قطعه
سخت شود .بیشــتر این قطعات ،قطعاتی هستند که در آنها مقاومت به سایش
و در کنار آن ضربهپذیری مناسب ،از شرایط اصلی کارکرد آنهاست .برای مثال
چرخدندههای جعبهدنده خودرو بهدلیل تداوم کارکرد ،همواره تحتتأثیربارهای
ضربهای و ســایش و اصطکاک مداوم با یکدیگر هســتند .در این شــرایط ازم
است ایهای از ســطح خارجی دندانههای آنها سخت شود و همچنین قابلیت
ضربهپذیری در مغز قطعه موجود باشد (شکل .)2-45
برای سختکردن سطحی فوادها روشهاي گوناگونی وجود دارد .در فوادهای
شکل  2-45سختي سطح در چرخدنده

با محتوی کربن کافی سختکاری توسط شعله یا جریان القایی صورت میپذیرد
(شــکل  .)2-46در هر دو این روشها ســطح انتخاب شده از قطعه که توسط
طراح تعیین شده است ،توسط شعله یا جریان القایی مغناطیسی گرم خواهد شد.
مدتزمان گرم شــدن ،به عمق ســختی و جنس قطعه بستگي دارد .بدینمنظور
قطعه را از فرایند مرحله اول و دوم عملیات حرارتی عبور ميدهند و سپس آنرا
با سیال سردکننده مناسب سرد میکنند .بدینترتیب سختی سطح قطعه در ناحیه
خاص مورد نظر ،اعمال میشــود و دیگر نواحی قطعه به همانترتیب و ساختار

شکل  2-46سختي سطحي به روش
القایي

حالت قبل از عملیات حرارتی نرم باقی خواهد ماند.
نكته

به عنوان مثال ،فواد  CK45که توسط روش القایي ،سخت گردیده است،

عم ً
ا ســختي  3/2میليمتر بــوده و از آن در چرخدندهها ،میلگردانها،
میلبادامکها و پایینهاي سرمحور استفاده ميشود.
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در روشهاي دیگر ســختکردن سطوح ،که بیشتر برای فوادهاي کمکربن
بهکار برده میشــود ،قطعهکار گرم شــده را در مجاورت کربــن قرار میدهند.
کربن در اینحالت میتواند بهصورت جامد زغال یا گاز منواکســید کربن باشد.
بدینترتیب درصد کربن در ســطوح خارجی قطعه زیاد خواهد شد ،که پس از
ســرد کردن قطعه و عملیات آب دادن ،سختی موردنظر در سطح خارجی قطعه
ایجاد خواهد شد .عناصر دیگري همچون نیتروژن نیز اثرات مشابهی بر سطوح

شکل  2-47روکش کروم برای بهبود
خواص خوردگی و مقاومت گرمایی
قطعات فلزی ،بهویژه فواد.

قطعه باقی خواهند گذاشــت و عاوهبر افزایش سختی ،مقاومت به خوردگی و
سایش جای ظاهری خوبی هم به قطعه خواهند داد .شکل ()2-47

چدنها

چدنها خانوادهای از آلیاژهای آهنی با خواص کام ً
ا متنوعی هستند که به روش

ریختهگري تولید میشوند و مهمترین وجه تمایز فواد و چدن در شکلپذیری
فواد توســط فرایندهای شکلدهی فلزات است که در مورد چدنها این امکان
وجود ندارد .از نقطهنظر ترکیب آلیاژی ،همانطور که بیان شد فوادها از ترکیب
آهن با حداکثر  2/06درصد کربن تولید میشوند .مقدار کربن چدن بین  6/02تا
 6/67درصد وزنی است ،ولی چدنها با ترکیب بیش از  4/5درصد وزنی کربن
بسیار شکننده هستند.
کربن در چدنها بهصورت کاربید آهن  Fe3Cوجود ندارد و در ســاختار
چدنها کربن را بهصورت پایدارترین شــکل آن ،یعنی گرافیت ميیابیم .شکل
و نحوه رســوب گرافیت در چدنها منشــأ خواص گوناگون در این آلیاژ آهن
اســت .در چدن ،عاوهبر کربن ،عناصر آلیاژی دیگری را برای کنترل ترکیب
شیمیایی و ســاختار میکروســکوپی اضافه میکنند تا خواص متنوع موردنظر
را ایجاد کنند .چدنها دارای مزایای گوناگونی هســتند که برخی از این مزایا
عبارتاند از:
◄ چدنها آلیاژهای بس��یار ارزان قیمتی هستند و برای تولید آنها فناوري
خاصی ازم نیست ،لذا قیمت تمام شده آنها کم است.

آيا ميدانيد

شکلدهي فلزات به فرایندهایی
اطــاق میشــود کــه در طی
آنهــا با اعمال نیرو بر قطعات
گداخته یا سرد از فلزات ،آنها
را به شکل دلخواه درمیآورند.
برای مثال در طی فرایند فرج،
قطعــه گداخته میــان دو کفه
فشــرده میشــود تــا قطعه به
شکل موردنظر حاصل آید.

◄ چدنه��ا در حال��ت مذاب دارای س��یالیت باايی هس��تند ،از همینرو
ريختهگري آنها بس��یار ساده است و میتوان مقاطع پیچیده و نازك قطعات
را توسط آنها ريختهگري کرد.

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ

43

چدن +آهن قراضه +کک

محصول کوره

 +آهن

بلند
کوره کوپل

درجه

ولي مقاومت به سایش و استحکام کششي چدنها چندان زیاد نیست.

اساســ ًا چدن را میتوان از آهن خام که محصول کوره بلند اســت بهدســت

اضافه کردن

آورد .بدینمنظور آهن خام را به همراه قراضههای آهنی به همراه گل (سوخت)

منیزيم

و آهــک (کمــک ذوب) در کورههای خاصي با نام کــوره کوپل ریخته و ذوب
میکننــد تــا ترکیب چدن مورد نیاز در آن بهدســت آید .مذاب تولید شــده در
اینحالــت را بــرای ریختهگری قطعات مختلف چدنــی ،درون قالبهای ویژه

تمپرگوس

چدن سخت

چدن خاکستري با
گرافیت کروي-
گرافیت مطبق

شکل2-48

میریزند ،تا پس از ســرد شــدن قالب با شکستن آن ،قطعه موردنظر را از درون
آن خارج سازند (شکل .)2-48
ساختمان و خواص چدنها بسیار متنوع است ،با این وجود میتوان آنها را
به گروههای زیر طبقهبندی کرد:
◄ چدن خاکستری با گرافیت ورقهای GG
◄ چدن خاکستری با گرافیت کروی GGG
◄ چدن سخت GH
◄ چدن چکشخوار GT

بــرای تولید چدنهای فوق ،روش تولید آنها در نوع مواد افزودنی و نیز نحوه
سرد کردن چدنها مؤثر است.

در ادامه به معرفی و ویژگیهای هر یک از انواع چدنها اشاره میشود.

چدن خاکستری با گرافیت ورقهای

چدن خاکستری در صنعت از تمامی آلیاژها و فلزات ریختهگری مصرف بیشتری
دارد .در حقیقت منشأ این نامگذاری ،رنگ سطح مقطع شکست این آلیاژ است،
چرا که بهدلیل وجود کربن زیاد در این آلیاژ سطح مقطع آن به رنگ خاکستری
است (شکل .)2-49
گرافیتها در این چدن بهصورت ورقهای تشــکیل میشوند.شکل گرافیت
در این چدن ،باعث ایجاد ویژگیهای خاصی مانند ،مقاومت ارتعاش خوب در
این آلیاژ ميشــود ،بهطوریکه بیشتر از این آلیاژ در مصارفی استفاده میشود که
به مســتهلک کردن ارتعاش نیاز است .وجود گرافیت به شکل ورقهای این آلیاژ
شکل  2-49چدن خاکستري با گرافیت
ورقهاي
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را بهشدت در برابر کشش حساس میکند و ازم است در کاربردهایی که چدن
خاکستری تحت کشش و ضربه قرار میگیرد با احتیاط عمل شود.
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نكته

چنانچه چدن خاکســتری در هنگام تولید با ســرعت باایي ســرد
شــود و مقدار منگنز آن زیاد باشد ،مقدار گرافیت آن کم خواهد بود.
برعکس اگر در هنگام تولید چدن خاکســتری ،سرعت سرد شدن کم
باشد و مقدار سیلیسیم افزایش یابد ،مقدار گرافیت آن زیاد میشود.

وجــود گرافیت در چدن خاکســتری قابلیــت برادهبــرداري را افزایش میدهد
و ضریــب اصطــکاک را کم میکنــد .از این آلیاژ برای تولید قطعات ســنگین،
مانند بدنه ماشــینآات صنعتی (بهدلیل ســهولت بیشــتر در ریختهگري) ،ابزار
کشــاورزی ،لــوازم و اثاثیه منزل ،قطعات خودرو و پایه ماشــین ابزار اســتفاده
میشود (شکلهاي  2-50و .)2-51

شکل 2-50پایه یک ماشینابزار از جنس
چدن خاکستری

چدن خاکستری با گرافیت کروی

در این نوع چدن ،گرافیت بهصورت ورقهای در چدن وجود ندارد ،بلکه بهشکل
کروی اســت .برای تولید چدن خاکستری با گرافیت کروی باید به چدن مذاب
آلیاژ نیکل  -منیزیم یا آلیاژ سیلیســیم -آهن منیزیم اضافه شــود ســبب افزایش
قابلیت انبساط ،خمکاری و استحکام در این چدن  3تا  5برابر چدن خاکستري
بــا گرافیت ورقهاي خواهد شــد .این چدن به چدن داکتیل نیز معروف اســت.
این چدن بهدلیل ویژگیهای اشــاره شــده ،در تهیه سیلندر ،پوسته پمپ  ،چرخ
لنــگ ،توربینها ،محفظه جعبهدندهها و قرقرهها کاربرد دارد (شــکلهاي 2-52
و .)2-53

شکل 2-53محفظه جعبهدنده

شکل2-51

شکل 2-52توربین
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چدن سخت

کربن در چدنهای ســخت بهصورت گرافیت وجود ندارد و بهصورت ترکیب
شــیمیایی با آهن  Fe3Cیافت میشــود .برادهبرداري از چدنهای سخت بسیار
دشوار است و برای این منظور باید از ابزارهایی با جنس فلزات سخت (الماسه)
و سنگهای سنباده استفاده کرد.

نكته

از ویژگیهای دیگر چدن ســخت ،مقاومت در برابر ســایش است.
این ویژگي به علت سریع سرد شدن در قالب و سخت شدن سطح
قطعه حاصل ميشود.

ساخت چرخهای واگن ،پیستونهای هیدرولیکی و انواع نوردها از جمله موارد
شکل 2-54چرخهاي واگن

کاربرد چدن سخت است (شکلهاي  2-54و .)2-55

چدن چکشخوار

شکل2-55

آهن خام ســفید را بههمراه درصد معینی از کربن ،سیلیســیم ،منگنز ،فســفر و
گوگــرد در کوره کوپل یا کوره الکتریکــی ذوب ،و پس از ریختن آن در قالب
سرد میکنند .سپس قطعات ریختهشده را در کورههای مخصوصی بهمدت چند
روز حرارت میدهند تا ویژگیهایی همچون افزایش استحکام کششی ،افزایش
قابلیــت کــورهکاری و انعطافپذیری و کاهش شــکنندگی در آن ایجاد شــود.
چدنهای چکشخوار از قابلیت برادهبرداري خوبی برخوردارند و میتوان آنها
را بهسازي و لحیمکاری کرد.

نكته

چدن چکشخوار ،به چدن تمپرگوس و مالیبل نیز معروف است.
46
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استانداردهای نرمبندی آلیاژهای آهن

همانند تمامی قطعات و فرایندهای مهندسی ،مواد نیز دارای استانداردهای خاص
خود هســتند .هنگامیکه یک تولیدکننده مادهای را مطابق با یک استاندارد تولید
میکند ،ازم اســت تمامی بندها و مفاد اســتاندارد را برای تولید ماده موردنظر
رعایت کند .از اینرو دیگر ازم نیســت کــه مصرفکننده برای بهکارگیری آن
ماده ،آزمایشها و مراحل خاصی را جهت اطمینان یافتن از کیفیت ماده موردنظر
انجام دهد ،زیرا موسســه اســتاندارد تضمین میکند که ماده تولید شده ،تمامی
خواص موردنیاز و تصریح شــده در مفاد استاندارد را دارد .شمارهگذاری مواد،
روشی است برای بیان خواص مواد ،بدون آنکه به تحلیل یا دانستن تمام خواص
شــیمیایی آن ماده خاص نیاز باشــد .از همین روســت که تمامی استانداردهای
مصــوب بینالمللی ،فوادها را کــه مهمترین عنصر تولید در صنعت هســتند،
طبقهبنــدی و کدگذاری کرده اســت .چنانچه مصرفکننده به دانســتن ترکیب
شیمیایی یا خواص ویژهای از یک فواد نیاز داشته باشد ،میتواند با مراجعه به
کتابهای مرجع که بدین منظور تدوین شــدهاند ،آنرا در جداول آلیاژی فواد
یــا مرجع اســتاندارد کدگذاری کننــده آن ماده خاص ،جســتجو کند .از طرفی
همانگونه که انتظار میرود ،فوادهای پرکاربرد و مهم توســط اســتانداردهای
گوناگــون کدگذاری شــدهاند و میتوان برای یافتن یک فــواد ،معادل آنرا در
سایر جداول استاندارد یافت.
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باید به این نکته اشاره کرد که استانداردهای بهکار گرفته شده در کدگذاری
فوادها ،همواره بهصورت بینالمللی تعریف نشــدهاند .اســتانداردهای ملی یا
اســتانداردهایی که توســط یک تولیدکننده خاص وضع میشــود ،بهدلیل نفوذ
تولیدکننده در بازار مصرف و یا کیفیت تولید آن ممکن اســت در موارد خاصي
بر اســتانداردهای ملی و بینالمللی غالب باشــند .هرچنــد هماکنون با همهگیر
شدن اســتانداردهای مرجعي مثل  ،ISOاین نوع استانداردها در حال فراموشی
هســتند ،ولي بهدلیل گســتردگی تولیدکنندگان و عدم دسترســی به تمام آنها،
اســتانداردهای ملی در کشورهای گوناگون برای دستیابی بهگونهای هماهنگ
اقــدام به کدگذاری فوادها کردهاند و بهدلیــل کامل و جامع بودن و همینطور
سادگي کاربردشان ،عدهای از آنها پا را از مرزهای  ISOفراتر گذاشته و همهگیر
شدهاند .از مهمترین این استانداردهای ملی میتوان به استاندارد آلمان اشاره کرد
که مخفف این استاندارد DIN ،است.

کدگذاری آلیاژهای آهن بر اساس استاندارد آلمان DIN

اســتاندارد آلمان بهمنظور کدگذاری مواد دو رویه اساســی را دنبال میکند.

در رویه اول که مربوط به اســتاندارد  DIN 17006اســت ،بــا توجه به کاربرد
فــواد ،خواص فیزیکی و یا مکانیکی آن کدگذاری کوتاهي روی فواد صورت
میپذیرد.
در روش دوم براساس استاندارد  ،DIN 17007به هر یک از مواد کد خاصی
نســبت داده میشــود که در جهت خاصهنویسی اســت و هیچگونه توضیحی
در مــورد ترکیب شــیمیایی و خواص فواد از کد اختصاصی داده شــده ،قابل
اســتخراج نیست و برای بیان خواص ،نوع کاربرد و ترکیب شیمیایی ازم است
به کتب مرجع مراجعه شود.
اشــاره به این نکته ازم اســت که کدگــذاري بیان شــده در این بخش ،به
آلیاژهای آهن محدود و از بیان آلیاژهای عناصر دیگر خودداری شــده اســت و
برای اطاع از آنها ازم اســت به بندهای دیگر استاندارد  DIN17007مراجعه
شود.
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نامگذاری کوتاه بر اساس DIN 17006

در این اســتاندارد فوادها را بر اساس نوع کاربرد ،درصد کربن و دیگر عناصر

آلیاژی آن تقســیمبندی کردهاند .بر همین مبنا ســه نوع شــمارهگذاری در این
اســتاندارد مرسوم است .در روش اول کدگذاري با توجه به کاربرد و نوع مواد
صورت میپذیرد .بهطور نمونه جدول زیر را مشاهده میکنید.
کد

مفهوم

کد

مفهوم

St

فواد ساختمانی

GGG

چدن با گرافیت کروی

GG

چدن خاکستری

GS

فواد ریختگي

در این نوع فوادها ،ابتدا کد شناسایي به عنوان مثال  Stبه مفهوم فواد ساختماني
ميآید ،سپس عددي که با ضرب کردن آن در  9/8استحکام نهایي آن برحسب
نیوتن بر میليمتر مربع به دست ميآید .برای تسمه و ورقهایی که جنس آنها
از فواد غیرآلیاژی نرم است و برای کشش عمیق مناسب هستند ،از حروف St
استفاده ميشود و پس از آن اعداد  12تا  14ميآید.
مثالها:
St 52

استحکام

فواد ساختمانی معمولی

520N/mm2
GGG-60

استحکام60 × 9/81 = 588/6N/mm2 1

چدن با گرافیت کروی

ST13

ورق فواد با خواص کشش عمیق
1ـ در بسیار موارد بهجاي ضریب  9/81عدد  10در نظر ميگیرند.
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جدول :2-3حروف مشخصههاي چدنها

حروف
مشخصه
GG
GGG
GTS
GTW
GH
CK
GZ

نوع چدن
چدن خاکستری با گرافیت
ورقهای
چدن خاکستری با گرافیت
کروی
چدن چکشخوار سیاه
چدن چکشخوار سفید
چدن سخت
ریختهگري در قالب فلزي
ریختهگري گریز از مرکز

در روش دوم که بر آنالیز شیمیایی متکی است و برای فوادهای غیرآلیاژی
و کربنی ســاده بهکار میرود ،ابتدا حرف  Cمیآید و حروف بعدی فرایندهای
اضافی انجام شده بر روی فواد را نشان میدهد .در ادامه و در سومین جایگاه،
درصد کربن مشخص میشود که ازم است عدد منظور شده بر عدد  100تقسیم
شــود .برای مثال فواد با کدگذاري  ،Ck45بهواســطه داشتن حرف  Cبهمفهوم
فواد غیرآلیاژی k ،نشــاندهنده فواد گوگرد و فســفرگیری شــده و عدد 45
نشاندهنده  0/45درصد وزنی کربن در ساختار این فواد است.
Cf53
53

درصد کربن53 × 1 = 0/53
100
35

شده با شعله القایي

درصد کربن35 × 1 = 0/35
100

 :kفواد غیرآلیاژي با گوگرد
 :mفواد غیرآلیاژي با گوگرد
کم
 :qفــواد غیرآلیــاژي بــراي

فواد غیرآلیاژی سختشونده با شعله
Cm35

 :Fفواد غیرآلیاژي ســخت

و فسفر کم

Cf

Cm

فواد غیرآلیاژی با گوگرد کم

در روش سوم که برای نامگذاری فوادهای کمآلیاژ بهکار میرود در ابتدا عددی
اســت که با تقســیم آن بر  100مقدار درصد کربن را نشــان میدهد و در ادامه
عناصر آلیاژی و درصد آنها با اعمال ضرایب جدول 4ـ 2آورده میشود.

عملیات پرچکاري

25CrMo4
4

Mo

 1درصد کروم مولیبدن
(با اعمال ضریب خاص)

Cr

25

کروم  %0/25کربن

جدول :2-4ضرایب خاص براي فوادهاي غیرآلیاژي
نكته

1000

توجه داشــته باشید که بهدلیل
کم بودن میزان عنصر مولیبدن
در آلیاژ فوق ،درصد آن اشاره
نميشود.
50

بُر B

100

کربن
C
گوگرد S
نیتروژن N
سزیم Cs

10
تانتالیم Ta
تیتانیم Ti
وانادیم V

زیرکونیم Zr
نیوبیم (کلمبیم) Nb
سرب Pb
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4

آلومینیم  Alکروم
کبالت
بریلیم Be
منگنز
مس Cu
مولیبدن  Moنیکل
سیلیسیم
تنگستن

Cr
Co
Mn
Ni
Si
W

در فوادهای پرآلیاژ ،حرف  Xقبل از درصد کربن میآید .عدد داده شــده براي
درصد کربن باید بر  100تقســیم شــود .بعد از آن عامت اختصاري شــیمیایي
عناصر آلیاژي به ترتیب درصد وزني در آلیاژ نوشته ميشود.
چند مثال:
X12Cr13
Cr

13

X

12

کروم  0/12درصد کربن فواد پرآلیاژ

 13درصد کروم

X12CrNi188
18

8

Ni

18
8
نیکل
درصد
درصد کروم

Cr

X

12

کروم  0/12درصد کربن فواد پرآلیاژ

نیکل

حرف شناســایی فوادهای تندبر ،حرف  Sاست .پس از حرف  Sمقدار درصد
وزنی بهترتیب برای تنگستن ،مولیبدن ،وانادیم و کبالت است.

5

درصد کبالت

-

2

-

1

-

18

S

درصد وانادیم درصد مولیبدن درصد تنگستن فواد تندبر
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شمارهگذاری آلیاژهای آهن بر اساس :DIN17007

اســتاندارد آلمان برای ســهولت در درج نام مواد ،کدگذاري هفت رقمی زیر را
پیشنهاد کرده است:
نكته

در فوادهاي پرآلیاژ و تند بر
ضریــب کربــن  1و بقیه
فلزات یک است100.

X6X7

X 2X 3X 4X 5

X1

اعداد ضمیمه
شاخص نوع

گروه اصلي مواد

در جایگاه اول ســمت چــپ که گروه اصلی مواد را نشــان میدهد ،درج عدد
( 0صفر) ،به مفهوم آهن خام یا چدن اســت و عدد  1نشــاندهنده فواد است
(جــدول  .)2-5در دو جایــگاه بعــدی (خانههای  2و  ،)3فوادها بر اســاس
جدول 2-5مفاهیم عددي

اتم اول (گروه اصلي مواد)

52

0

آهن خام ،آلیاژهاي آهندار،
چدن

1

فواد ،فواد ریختگي

2

فلزات غیرآهني سنگین

3

فلزات سبک

4-8

مواد غیر فلزي

9

آزاد براي سایر مصارف یا
کاربرد داخلي

کاربردهــای خود کدهای دو رقمی خاصی را احراز میکنند که در جدول 2-6
به بعضی از مهمترین آنها اشاره میشود.

جدول 2-6اعداد در رقمهای دوم و سوم ()X2 , X3

کد

توضیح

01-11
02-12

فوادهای ساختمانی

40-45

فوادهای ضدزنگ

15-18
20-28

فوادهای ابزار

32-33

فوادهای تند بر
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به ترتیب از ســمت چپ رقمهاي چهارم و پنجم نشــاندهنده شــماره عددي
هســتند .شماره عددي هیچ مطلبي را درباره ترکیب شیمیایي بیان نميکند .رقم
ششــم و هفتم به ترتیب به فرایند تولید و عملیات حرارتی مربوط اســت که بر
روی فواد انجام میپذیرند .توجه کنید که از این ارقام هیچ نتیجه مستقیمی در
خصوص ترکیب شــیمیایی نمیتوان گرفت و ازم است براي دستیابي به این
منظور ،به جداول فواد مراجعه کنید .برای مثال ماده با شماره  ،1.2344بهواسطه
 1از نوع فوادهاست و بهدلیل وجود عدد  23از نوع فوادهای ابزار است.
مثال:1
1 . 01 16

فواد

شماره عددي
فواد ساختماني معمولي

مثال:2
1 . 40 64

شماره عددي

فواد
فواد ضد زنگ
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ارزشیابي پاياني
 .1مراحل تهیه آهن از سنگ آهن را نام ببرید.
 .2تغییرات ساختاري فواد را هنگامیکه از دمای  1600تا دمای محیط سرد میشود ،بیان کنید.
 .3تفاوت فوادها و چدنها در چیست؟ شرح دهید.
 .4عملیات حرارتی چیست و مراحل آن کدام است؟
 .5سخت کردن سطحی فوادها یعنی چه؟ اهداف آن چیست؟ انواع آنرا نام ببرید.
 .6انواع فوادها را شرح دهید.
 .7انواع فوادهای ابزار کدامها هستند؟ در مورد هر کدام توضیح دهید و مثالی بیاورید.
 .8انواع چدن را نام ببرید و علت نامگذاری و کاربرد آنها را ذکر کنید.
 .9اطاعات فوادهای زیر را با توجه به کدگذاري آنها استخراج کنید:
الف) St52
ب) CK60
ج) 1.2774
د) 90MnV8

54

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ

تحقيق كنيد

 .1در تولید قطعات زیر کدام نوع آلیاژهای آهن را مناسبتر میدانید:
آلیاژ:

کاربرد:

الف)فوادهای ضد زنگ

 .1سنبه و ماتریس در قالبهای برش

ب) فوادهای نسوز

 .2تیرهای فلزی برای اسکلت ساختمانها

ج) فوادهای ابزار

 .3ظروف کنسرو

د) فوادهای کم کربن

 .4سینک ظرفشویي

ه) چدن

 .5بدنه توربینها
 .6بدنه خودرو
 .7کفشکهای قالب

 .2اغلب فوادهای پرکربن را جهت افزایش ســختی تا زمان رســیدن به دمای آســتنیت گرما ميدهند و ســپس

بهســرعت در آب ســرد میکنند .اواً تحقیق کنید که ساختار میکروسکوپی آنها بعد از این عملیات به چه شکلی
خواهد شــد؟ ثانی ًا شــرح دهید برای بازیابی (برگشــت) ساختار این فواد به شــرایط اولیه ،ازم است چه عملیات
حرارتی انجام شود؟
 .3کربن در ســاختار چدنها به چه شــکلی است و تفاوت آن با ســاختار کربن در فوادها در چیست؟ علت این
تفاوت در کجاست؟
 .4چرا در تولید اسکلتهاي ساختمانها بهجای فواد از چدن استفاده نمیشود؟
 .5بــه منظور تولید دیوارکوب طرح (الف) از فواد و طرح (ب) از چدن ســاخته ميشــود توضیح دهید چرا تیغه
تقویتي در زیر دیوارکوب چدني حذف شده است؟

(ب)

(الف)

 .6چرا در بیشتر کارگاههای اندازهگیری ،میزهای اندازهگیری را از چدن یا گرانیت تهیه میکنند؟
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تحقيق كنيد

 .7چرا بیشتر پایهها و بسترهای ماشینهای ابزار را از جنس چدن خاکستری تولید میکنند؟

 .8تحقیق کنید که چرا نباید در کاربردهای با دمای بیش از ْ 400ْcاز چدن استفاده کرد؟

56
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فصل سوم :فلزات غیر آهني
◄ هدفهاي رفتاري
پس از پايان اين فصل از هنرجو انتظار مي رود:
ـ فلزات غیرآهني را شرح دهد.

ـ فلزات غیرآهني را دستهبندي کند.
ـ فلزات غیرآهني سنگین را نام ببرد.
ـ خصوصیات فلزات غیرآهني سنگین را شرح دهد.
ـ کاربرد فلزات غیرآهني سنگین را شرح دهد.
ـ فلزات غیرآهني سبک را نام ببرد.
ـ خصوصیات فلزات آهني سبک را شرح دهد.
ـ کاربرد فلزات غیرآهني سبک را شرح دهد.
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فلزات غیرآهني
اســتفاده گســترده فلزات غیرآهنــي در صنایع به دلیل ویژگيهــاي منحصر به
فرد آنهاســت .فلــزات غیرآهني بهصورت خالــص در کاربردهاي خاص و یا
بهصورت آلیاژ با سایر عناصر بهکار ميروند .بهطور کلي فلزات غیرآهني در دو
دسته اصلي فلزات غیرآهني سنگین و فلزات غیرآهني سبک قرار دارند.

فلزات غیرآهني سنگین

فلزاتي که جرم مخصوص آنها بیشــتر از  5 kg 3باشــد فلزات سنگین نامیده
dm

ميشــوند .مس ،روي ،قلع ،کروم ،تنگســتن ،مولیبدن ،کبالت ،منگنز ،آنتیموان،
کادمیم ،بیســموت ،جیوه و فلزات قیمتي ماننده نقره ،طا و پاتین از مهمترین
فلزات غیرآهني ســنگین هســتند .در ادامه به معرفي تعدادي از فلزات غیرآهني
سنگین و ویژگيهاي آن ميپردازیم.

مس

مس و آلیاژهاي آن در مقایسه با سایر فلزات براي ساختوساز مهندسي کاربرد

بیشتري دارد .انتخاب آلیاژهاي مس بهمنظور مصارف گوناگون ،اغلب به خواص
مکانیکي یا فیزیکي ویژه آنها بســتگي دارد .نیاز به ضریبهدایت الکتریکي و
حرارتــي باا ،براي برخي از قطعات در بهکارگیــري این فلز و آلیاژهاي آن در
ســاخت قطعات بسیار مورد توجه اســت .خواص دیگري همچون مقاومت به
خوردگي ،شکلپذیري عالي ،قابلیت ریختهگري و خواص مکانیکي مطلوب ،از
دیگر ویژگيهاي موردتوجه مس و آلیاژهاي آن است.

ورود آب
ورود هوا به
تقسیمکننده

خروج آب
خروج مات مس
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شکل 3-1کوره تهیه مات مس (احیاي قائم)
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ســنگمعدن مس ،اغلب بهصورت سولفید یافت ميشــود .مس به دو صورت

سنگ معدن

اساســي تولید مات مس و روش هیدرومتالورژي تهیه ميشــود .در روش تهیه

مس

مات مس ،ســنگهاي معدني گوگرددار مس در کورههاي ذوب به مخلوطي از
مس و آهن که مات مس نامیده ميشود ،تبدیل ميشوند سپس این ماده توسط
یک مبدل به مس خام تبدیل ميشــود که بعد از تصفیه فلز مس بهدست ميآید
(شکلهاي  1-3تا .)3-3

استخراج و تغلیظ

بار کوره

فلز خام

گاز
محل خروج

احتراق

مات مس

افزایش خلوص

شکل 3-3کوره احیاي شعلهاي مسطح

در روش دیگــر کــه هیدرومتالورژي نام دارد ،ســنگهاي اکســیدي و بهویژه
ســنگهاي کربناتدار مس مورداســتفاده قرار ميگیــرد .پس از حذف گوگرد،
سنگ معدن مس را در حال مناسبي مثل اسیدسولفوریک یا اسید هیدروکلریک

مس

حل کرده و مس را با روشهاي جداسازي ،تفکیک ميکنند .این روش آلودگي

خالص

کمتري دارد و از اینجهت بر روش تولید مات مس برتري دارد.

شکل  3-2مراحل تهیه مس خالص

◄ خواص مس:
از مهمترین خواص مس ميتوان به ضریب هدایت الکتریکي بااي مس اشــاره
کرد .مس پس از نقره ،بهترین ضریب هدایت الکتریکي را دارد و بههمین دلیل
بیشترین مصرف مس در صنایع برق و الکترونیک است (شکلهاي  3-4و .)3-5

شکل 3-4کاربردهاي مس در الکتروتکنیک
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شکل 3-5در مدار چاپي از مس استفاده ميشود
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جالب اســت بدانید مس یکي از عناصر فلزي اســت که بیشــتر بهصورت
خالــص بهکار ميرود و آلیاژهــاي آن تولید و مصرف کمتــري دارند .مس در
حالت خالص ضریب هدایت الکتریکي بیشــتري نســبت بــه حالت آلیاژي آن
دارد ،هرچند حالت آلیاژي مس خواص مکانیکي بهتري از خود نشــان ميدهد.
در حالحاضــر  60درصد تجهیزات الکتریکي ،از مس بــراي انتقال جریان در
کاربردهاي مختلف استفاده ميکنند.
رابطــه تنگاتنگي میان ضریب هدایــت الکتریکي و ضریب هدایت حرارتي
برقرار اســت که ناشــي از پیوند فلزي بین اتمهاســت .از ایــنرو انتظار داریم
همانطور که ضریب هدایت الکتریکي مس زیاد است ،ضریب هدایت حرارتي
آن هم زیاد باشد .عاوهبراین مس مقاومت به خوردگي خوبي نیز دارد .این دو
خاصیت باعث شــده اســت تا از آن در تولید تجهیزات سرمایشي و گرمایشي
شکل :3-6یک دیگ بخار قدیمي که در
تولید آن از مس و آلیاژهاي آن بهوفور
استفاده شده است.

بهوفور استفاده شود (شکل .)3-6
قابلیــت جوشــکاري مــس و آلیاژهاي آن بســیار موردتوجه اســت ،زیرا براي
جوشــکاري آلیاژهاي مس بــا روشهاي مختلف ،هیچگونــه محدودیتي وجود
نــدارد .از آلیاژهاي مس براي جوشــکاري مقاطع با ضخامت کم اســتفادههاي
وسیعي ميشود .زیرا ضریب هدایت حرارتی خوب آنها ،مانع از تمرکز حرارت
در منطقه جوش و ذوب شدن فلز پایه در این ناحیه میشود (شکل .)3-7

شکل 3-7جوشکاري با برنج یا همان زردجوش

خواص ماشــینکاری ،شــکل پذیــری و ریختهگری مس و آلیاژهــای آن مزیتی
اســت که اغلب در تولید انبوه و ســریکاری از آلیاژهای مس اســتفاده میشود.
60
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قابلیت شــکلپذیری و چکشخواری مس نیز بسیار مطلوب است ،به طوری که
قطعات تولید شــده از این عنصر به روشهای آهنگري و کشش عمیق را با هیچ
عنصر دیگری نمیتوان مقایسه کرد .به همین دلیل اغلب اتصاات و شیرها را با
روشهای گوناگون شکلدهی از مس و آلیاژهای آن بااخص برنج تولید میکنند.
(شکلهاي  3-8و .)3-9
◄ آلیاژهای مس:
همانطــور کــه انتظار میرود مس بهصــورت خالص اســتحکام کمی دارد در

شکل3-8

بهترین حالت مس کار شده را میتوان تا استحکام  357MPaمستحکم کرد که
این اســتحکام در اغلب کاربردهای مهندسی ،استحکام کمی محسوب میشود
و ازم اســت با آلیاژسازی استحکام این فلز را افزایش داد .آلیاژهای مس را به
دلیــل قیمت زیاد و کمیاب بودن ميتوان با فلزات و آلیاژهای دیگر که ارزانتر
هســتند جایگزین کرد .ولی همچنان مس و آلیاژهای آن در مهندسی ،بااخص

شکل 3-9لوله ها و شیرآات تولیدي از
آلیاژ مس

در مهندســی بــرق و مکانیک کاربردهای وســیع و غیر قابل انــکاری دارند .از
جمله مطرحترین آلیاژهای مس میتوان به برنج و برنز اشاره کرد که در زیر به
اختصار به آنها میپردازیم.
◄ برنجها:
آلیاژهای مس و روی را با نام برنج میشناسند .برنج به آلیاژهایی از مس اطاق
میشــود که حداکثر 4 %روی دارند با تغییر میزان روی ،خواص آلیاژ مس روی
(برنج) هم تغییر میکند .برنجهایی که حاوی عناصر دیگری مثل قلع ،آلومینیم،
منگنز ،سرب و دیگرعناصر آلیاژی پرکاربرد میتوان به برنج قرمز ،برنج زرد و
برنجهای زرد ویژه اشاره کرد (شکل .)3-10
برنج قرمز در کاربردهایی که شــکلپذیری زیــاد و مقاومت به خوردگی نیاز
باشــد استفاده میشود .مثل لولهها ،و شــیرها و اتصاات .برنجهای زرد بهخوبی
شــکل میپذیرند و اغلب از آنها در تولید ورقها ،میلهها ،ســیم و بااخص در
تولید پوکه فشــنگ اســتفاده میکنند هرچه مقدار مس در آلیاژ برنج بیشتر باشد
قابلیــت تغییر فرم بدون براده بــرداري آن افزایش ميیابد .با اضافه کردن ســایر
عناصــر آلیاژی به برنج مثل قلــع و آلومینیم میتوان گروه برنجهای ویژه را تولید
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شکل 3-10چندوسیله ساخته شده از
برنج
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آيا ميدانيد

قلع ســختی مس را زیاد میکند
و مقاومت به سایش آن را بیشتر
از روی افزایش میدهد.

کرد .مفرغ از جمله برنجهای زرد ویژه است که با اضافه شدن قلع به برنج تولید
میشود قلع مقاومت به خوردگي را افزایش ميدهد .مفرغ فلزی است باستانی و
قدمتي دیرینه دارد.

برنزها:

اصطاح برنز در ابتدا برای تشــریح آلیاژهای مس قلع بهکار گرفته شــده است

ولی در حقیقت این اصطاح برای هر آلیاژ مس (به اســتثنای مس – روی) که
دارای حداکثر  25درصد از عناصر آلیاژی اصلی باشد اطاق میشود .برنزها از
نقطه نظر استحکام ،مستحکمتر از برنجها هستند .برنز قلع یکی از قدیمیترین
آلیاژهایی اســت که توسط انسان به کار گرفته شده است ،امروزه استفاده از آن
محدود شده است چرا که هم مس و هم قلع از قیمت زیادی برخوردار هستند
و از این آلیاژها در کاربردهای خاصی استفاده میشود.
آلیاژهــای مــس  -قلع همانطور که بیان شــد از آلیاژهای مــس -روی گرانتر

هستند ولی بسیار مستحکمتر و مقاومت به خوردگی بااتری هم دارند دو نوع
شکل 3-11بوش برنزي

از برنزهای مس  -قلع که بسیار مورد توجه هستند ،فسفر برنز و برنز سربدار

اســت این دو آلیاژ مصــرف زیادی در یاتاقانها دارنــد و اغلب بوشها از این
آلیاژها تهیه میشوند (شکلهاي  3-11و .)3-12

فسفر برنز برای یاتاقانهایی با بار کم بسیار کارآمد هستند و افزودن فسفر به
شکل 3-12یاتاقان و بوش از جنس برنز

این آلیاژ باعث ســیالیت ریختهگری این آلیاژها خواهد شد ،بهعاوه این عنصر

بر خواص ماشــینکاری این آلیاژ هم اثرات مطلوبی دارد.برنزهای سرب عمدت ًا
برای یاتاقانها و بوشهایی که تحت بار سنگین هستند استفاده میشود.
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آيا ميدانيد

ساير فلزات غیر آهنی سنگین
روی Zn

از آلیاژهاي روي براي تهیه انواع
یاتاقان چرخ دندههاي حلزوني،

◄ مشخصات ظاهری  :روی فلزی است به رنگ خاکستری روشن

چرخدندههاي قطعات موتورها،
ترازوها ،بدنه کاري،دســتگیره و
قفل ،تیغه و دسته برف پاک کن
استفاده مي شود.

ويژگيها

روی شکننده است و در بین فلزات بیشترین قابلیت انبساط حرارتی
را دارد .در مقابل خوردگی و در مجاورت هوا بهخوبی مقاوم اســت
ولی در مقابل اسیدها و نمکها مقاومت کمی دارد.

كاربردها

از روی در گالوانیزه کردن ،آبکاری برنج و مفرغ و ریختهگری تحت فشار
اســتفاده میشود .ورق روی در ساختن قوطی ،باتریهای الکتریکی ،پاک

شکل3-13

نشــانی به کار میرود .روی به عنوان پوشــش در ورقهای آجدار و بدون
آج ،حصارکشــیها ،لولهها و پیچها و مخزنها به کار میرود .اکسید روی
در ساختن سمنت دندانســازی ،رنگ ،کفسازی ،کبریت ،لوازم استیکی
به کار میرود .در شــکلهاي  3-13تا  3-17نمونهاي از کاربردهاي سرب
را ماحظه ميکنید.

شکل3-17

شکل3-14

شکل3-16
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شکل3-15
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آيا ميدانيد

سرب Pb

به دلیل ســمي بودن ترکیبات
ســربي ،بایــد در هنــگام کار
دستورالعملهاي بهداشتي را

◄ مشخصات ظاهری  :سرب فلزی است نرم و به رنگ خاکستری مایل
به آبی است.

با نهایت دقت انجام داد.
ويژگيها
آيا ميدانيد

ســرب در مقابل خوردگی و اســیدها مقاومت خوبی دارد .ترکیبات
ســرب بسیار ســمی اســت .قابلیت چکشکاری و خمکاری خوبی

در هنــگام خمکاريلولههاي

دارد.

ســربي باید از فنر اســتفاده
شود.
كاربردها

ســرب در فوادهای خوشتــراش به عنوان مواد روانــکار عمل میکند و
اصطکاک میان لبه برنده ابزار بوش و براده را کاهش میدهد و سطح صافی
را ایجاد میکند .از ورقههای سربی به عنوان سپر تشعشعی استفاده میشود.
در شکلهاي  3-18تا  3-20نمونهاي از کاربرد سرب را نمایش ميدهد.

شکل3-18

شکل3-19
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شکل3-20

نیکل Ni
◄ مش��خصات ظاهری  :نیکل رنگ سفید نقرهای براق دارد و فلزی است
شکننده که از قابلیت پولیش خوبی برخوردار است.

ويژگيها

نیــکل در مقابل بیشــتر اســیدها به جز اســیدنیتریک مقاوم اســت.

شکل3-21

ریختهگری نیکل خالص دشوار است.

كاربردها

نیکل در برنجها و مفرغها برای افزایش چقرمگی و مستحکم کردن آلیاژها
بــه کار میرود .آلیاژهای نیکل در تهیه ســیمهای مقاومت الکتریکی و در

شکل3-22

ســاخت حدیدههــا ،قالبها،پروانههــای ریختهگری ،پایه شــیر و فنرهای
مارپیچی به کار میرود (شکلهاي  3-21تا .)3-24

شکل3-23

شکل3-24
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آيا ميدانيد

کــروم داراي اســتحکام
ضربــهاي زیــادي اســت و

کروم
◄ مشخصات ظاهری  :کروم رنگ خاکستری مایل به سفید دارد و مقطع
شکسته آن به رنگ نقرهای براق است.

هدایت الکتریکي آن از مس
بیشتر است.

ويژگيها

در مقابل خوردگی مقاومت زیادی دارد.

كاربردها

از کروم برای آبکاری ســطح قطعاتی که سختی فوقالعاده و مقاومت زیاد
مورد نظر باشــد ،استفاده میشود .همچنین فلزاتی که سطح آنها به خوبی
پرداخت شده باشــد با آبکاری روی ،سطحی بسیار صاف خواهند داشت.
کروم در تهیــه فوادهای ضد زنگ ،آلیاژهای مقــاوم حرارتی و تهیه مواد
نسوز کاربرد وسیعی دارد (شکلهاي  3-25تا .)3-26

شکل3-25
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شکل3-26

تنگستن W
◄ مشخصات ظاهری  :دارای رنگ خاکستری متمایل به سفید است.

ويژگيها

شکل3-27

بیشترین نقطه ذوب در بین فلزات متعلق به تنگستن است.

كاربردها

تهیه سیمهای نازک برقی مانند فیامان امپها به کار میرود .از تنگستن

شکل3-28

به عنوان الکترود غیر مصرفی جوش آرگون اســتفاده میشود .همچنین
از تنگســتن در تهیه فوادهای ابزارســازی است (شــکلهاي  3-27تا
.)3-29

شکل3-29
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عنوان فلز غیر آهنی (سنگین)

مشخصات ظاهری

ويژگی و کاربرد

مولیبدن Mo

سفید نقرهای

خاصیت مغناطیسی ندارد و در تهیه
فوادهای نجیب آلیاژی و الکترود
امپهای اشعه × کاربرد دارد.

کبالتCo

سفید مایل به قرمز تا سفید مایل به آبی

بسیار سمج است وتأثیر
سختکنندهای دارد .در فوادهای
ابزارسازی تندبر و تولید
آهنرباهای دائمی کاربرد دارد.

منگنز Mn

دارای رنگ سفید مایل به خاکستری

به عنوان فلز آلیاژی در فوادها و
آلیاژها مس و آلیاژهای فلزی سبک
کاربرد دارد.

جیوه Hg

دارای رنگ نقرهای براق و تنها فلزی است
که در درجه حرارت محیط به صورت مایع
است.

درساخت دماسنجها ،کلید جیوهای
کاربرد دارد .جیوه دارای بخارهاي
فوقالعاده سمی است.

نقره Ag

دارای رنگ سفید است

نرم و بسیار انعطاف پذیر است.
نقره خالص در بین کلیه فلزات از
بااترین قابلیت هدایت الکتریکی و
حرارتی برخوردار است .نقره در
وسایل الکتریکی ،عکاسی ،منعکس
کنندهها کاربرد دارد.

فلزات غیر آهنی سبک

فلزاتی که جرم مخصوص آنها کمتر از  5kg3باشد فلزات سبک نامیده میشود.
dm

فلزات ســبکی که بیشــترین کاربرد را در صنعت دارند عبارتاند از :آلومینیم،
منیزیم ،بریلیم و تیتانیم.
در ســالهای اخیر فلزات سبک ،کاربردهای زیادی در تمامی زمینههای مهندسی
یافتهاند .دلیل این امر همانطور که از نام این فلزات مشــخص اســت ،وزن کم
آنها در برابر فلزات سنگین مثل آهن است .امکان ماشینکاری آسان ،شکلدهی
به صورت سرد و گرم ،جوشکاری ،لحیمکاری ،چسباندن ،پرچکاری و خمکاری
ســاده از خواص مورد توجه این فلزات است .فلزات سبک ،دارای سختی کمی
هســتند ،لذا از بهکارگیری آنها در شــرایطی که ضربه و یا صدمات ســطحی
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حادث میشــود ،باید اجتناب کرد .باید از صدماتی مثل بریدگی ،خراش بهدلیل
حساســیت به شکاف این فلزات ،جلوگیری شود .برای ماشینکاری این فلزات

تحقيق كنيد

ازم است ضربه به صورت گسترده ،یکنواخت و تدریجی بر قطعه وارد آید .در
ادامه به معرفي تعدادي از فلزات غیرآهني سبک و ویژگيهاي آن ميپردازیم.

چند کاربــرد را بــراي فلزات
سبک که ميشناسید نام ببرید.

آلومینیم

آلومینیم از جمله فلزات ســبک اســت که به دلیل قیمت نسبت ٌا ارزان و خواص

.............................................
.............................................

ویژهاش بســیار مورد توجه است .تقریب ًا  8درصد از کل پوسته زمین را آلومینیم

.............................................

تشکیل میدهد که پس از اکسیژن و سیلیسیم فراوانترین عنصر در پوسته زمین

.............................................

اســت هر چند این عنصر به وفور در طبیعت یافت ميشــود ولي نميتوان آنرا

.............................................

بهصــورت خالــص پیدا کرد و اغلب بهصورت ترکیب با ســایر عناصر به ویژه

.............................................

اکســیژن است .در واقع دانشمندان تا اواســط قرن هفدهم میادي بهوجود این

.............................................

عنصر فلزي پي نبرده بودند .البته سالها بود که سولفات آلومینیم در تولید رنگ

.............................................

به کار ميرفت.
کشــف آلومینیم توســط محقق دانمارکی هانس کریســتن اورسته صورت
پذیرفته اســت ،که توانست این عنصر را در مقیاس آزمایشگاهی و به مقدار کم
تولید کند .دو ســال پس از او ،همکارش ،وهلر آلمانی توانست به همان روش
آلومینیــم را بــه مقدار کافی تولیــد کند .او در مورد خــواص این فلز تحقیقات
گستردهای انجام داد( .شکل )3-30

خواص آلومینیم

همانطور که بیان شد ،آلومینیم فلزی است ،بسیار سبک و چگالی آن در حدود
یک ســوم فواد اســت .کم بودن وزن این فلز مزایای زیادی دربر دارد .حمل

شکل 3-30از مهمترین منابع بازیافت فلز
آلومینیم قوطيهاي خالي نوشیدنيهاست.

و نقل راحتتر و ســریعتر ،از جمله این مزایاســت .ولی آنچه در این میان از
اهمیت بیشتری برخوردار است ،استحکام آلیاژهای این فلز است.
هر چند آلومینیم به صورت خالص از اســتحکام چندانی برخوردار نیســت (در
حــدود  )11Mpaولی برخي از آلیاژهای این عنصر فلزی از لحاظ اســتحکام
بــا فوادهــای معمولی برابری میکننــد .این خاصیت باعث میشــود تا اغلب
تولیدکنندگان هر جا که بتوانند از آلومینیم به جای فوادهای با اســتحکام کم تا
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متوسط استفاده کنند.خاصیت جالب در آلومینیم این است که ،آلومینیم استحکام
خود را در درجه حرارتهــای پایین (زیر صفر) بهخوبی حفظ میکند ،این در
حالی است که اغلب آلیاژهای فلزی دیگر در اثر کم شدن درجه حرارت محیط،
دچار شکنندگی و کم شدن در استحکام میشوند.
شکل3-31

خواص گفته شده باا باعث میشود تا آلومینیم را بتوان در صنایع حساس مثل
هــوا فضا بهکار گرفت .طراحان هواپیماها به مــوادی نیاز دارند که امکان تولید
اســکلتهای سبک وزن با هزینههای معقول که با دوام بوده و در دمای محیط
و کمتــر از آن بتوانند مقاومت کنند را فراهم ســازد ،از ایــن رو آلومینیم گزینه
مناسبی است .کاربرد این فلز در هواپیماهای نظامی و تجاری بسیار زیاد است،
به طوری که در یک هواپیمای مســافربری پهن پیکر %70قطعات و تجهیزات از

شکل 3-32

این فلز و آلیاژهای آن ســاخته ميشوند (شــکلهاي  3-31و  .)3-32در زمینه
صنعت خودروسازی و همزمان با افزایش روز افزون قیمت سوخت ،لزوم توجه
به کم کردن وزن در تولید خودروها بیش از پیش احساس میشود .وضعیت آب
و هوایی کره زمین نیز که اغلب به دلیل تولید گازهای گلخانهای توسط وسایل
نقلیه دچار اختال شده است ،نیز به اهمیت این موضوع افزوده است .جایگزین
کــردن قطعات چدنی و فوادی با آلیاژهای آلومینیمي موجب کاهش  40تا 50
درصدی وزن خودرو میشود .استفاده از صفحات آلومینیمی در بدنه خودروها
عاوه بر کمکردن وزن ،باعث میشود که تولید این قطعات (به دلیل فرم پذیری
خوب آلومینیم) آســانتر شــود .ضمن آنکه ظاهری خوبــی هم به این قطعات
ميدهد .آلومینیم میل ترکیبی شــدیدی با اکســیژن دارد ،از این رو ممکن است
فکر کنید که این فلز به ســرعت اکســید شده و غیر قابل مصرف میشود .ولی،
ســطح آلومینیم به محض قرار گرفتن در معرض اکسیژن هوا ،ایهای چسبنده و
مقاوم از اکسید آلومینیم بر سطح خود تشکیل میدهد .این ایه اکسیدی مانع از
رسیدن اکسیژن و یا هر ماده خورنده دیگری به قسمتهای زیرین ایه اکسیدی
شده و بدین ترتیب از خوردگی آلومینیم جلوگیری میشود .اگر این ایه به هر
دلیلی (فرسایش یا خراشیدگی) پاک شود ،بار دیگر به سرعت تشکیل میشود.
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وجود این ایهها ،ایجاد ایههای محافظتی دیگر را بر ســطح این فلز و تحمیل
هزینههای بیشتر بینیاز میسازد .شکل ()3-33

اســتفاده از آلومینیم در
صنعت خودروسازي

آلومینیــم خواص شــکلپذیری بســیار خوبی ،هــم به صورت ســرد و هم به
صورت گرم دارد (شکل  .)3-34خواص گفته شده یعنی مقاومت به خوردگی،
شــکلپذیری خوب به همراه غیر ســمی بودن این فلز ،امکان تولید فویلها با

کاهش وزن خودرو

ضخامت بسیار کم از آلومینیم را برای مصارف بستهبندی ،را فراهم کرده است.
این فویلها عاوه بر استفاده برای بستهبندی خوراکی گزینه مناسبی برای تولید
ظروف نوشــیدنیها هســتند و ضخامت آنها از یک صدم تا چند دهم میلیمتر
قابل تغییر است.

مصرف کمتر سوخت
شکل3-33

از دیگــر خــواص آلومینیم ،هدایت الکتریکی بســیار خوب آن اســت ،در
حقیقت آلومینیم پس از نقره ،مس و طا ،بیشترین ضریب هدایت الکتریکی را
دارد .فلزات نقره و طا به دلیل گرانقیمت بودن اغلب در مصارف تجاری بجز
در موارد خاص استفاده نمیشوند و این مس و آلومینیم هستند که در مصارف
تجــاری و در تجهیزات الکتریکی و برق اســتفاده میشــوند .خاصیت هدایت
الکتریکــی آلومینیم در حدود نصف مس اســت ولی اغلــب از فلز آلومینیم در
تجهیزات انتقال قدرت اســتفاده میشود زیرا آلومینیم وزنی در حدود یکسوم
مس دارد و این وزن کم ،اســتفاده از تجهیزات جانبی کمتری را سبب میشود.
(شکل )3-35

ش��کل 3-34قابلیت بااي شــکلپذیري

آلومینیوم موجب شده است که محصوات

به صورت یکپارچه ساخته شوند.

شکل 3-35
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تحقيق كنيد

ممکن اســت تصور کنید ،اســتفاده از کابلهای آلومینیمی به دلیل ضریب کم هدایت الکتریکی آن نسبت به مس،
مقــرون به صرفه نیســت دوقطعه هم طــول و هم وزن از دو عنصر مذکور برای انتقــال جریان الکتریکی در نظر
بگیرید ،از آنجا که آلومینیم ســبکتر از مس اســت ،لذا سطح مقطع ســیم آلومینیمی بیشتر خواهد شد و لذا توان
عبور جریان بیشــتری را خواهد داشت ،لذا استفاده از سیم آلومینیمی مزیتی را هم موجب میشود .آیا میتوانید با
روابط ریاضی و اندکی از فیزیک دلیل آنرا بگویید؟

آلومینیم خاصیت جالب دیگری هم دارد و آن ضریب باای هدایت حرارت
آن است در نتیجه کاربرد این عنصر در تولید تجهیزات انتقال حرارت از اهمیت
خاصی برخوردار اســت .به همین دلیل اســت که از آلومینیم در تولید ظروف
خانگی و تزئینی استفاده میشود .از این فلز در تولید رادیاتورهای سرمایشي و
شکل 3-36

گرمایشــي هم استفاده میشــود که البته با توجه به شکلپذیری خوب آلومینیم،
رادیاتورهای تولیدی از این جنس ،شــکیلتر و با دوامتر هســتند (شــکلهاي
 3-36و .)3-37

آلیاژهای آلومینیم

در فصول قبل شــرح داده شــد که فلــزات به صورت خالص ،فاقد اســتحکام

کافــی هســتند .آلومینیم نیز از این قاعده مســتثنی نیســت و همانطور که بیان
شــد ،اســتحکام آن در حالت خالص بسیار کم است .ولی با اضافه کردن برخی
از عناصــر فلزی مثل مس ،روی و منگنز به این عنصر میتوان اســتحکام آنرا
تا  55Mpaافزایش داد .به این ترتیب آلیاژهای تولیدی این فلز توانســتهاند در
شکل 3-37

ساخت و ساز مهندســی کاربردهای وسیعی داشته باشند .در سالهای نخستین
که آلومینیم توسط شرکتهای خاصی به صورت آلیاژ تولید میشد ،هر شرکت
ســازنده آنرا بــا نامی کــه خود مبدع آن بــود ،کدگذاری میکــرد و هیچگونه
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کدگذاری بینالمللی وجود نداشــت .با گذشت زمان اهمیت وجود یک شماره
گذاری واحد آشــکار شد و بعدها کدگذاری  1AAبرای آلومینیم و آلیاژهای آن
به عنوان مرجع پذیرفته شد.
بــه طور کلــی آلومینیم و آلیاژهــای آن با دو صورت کار شــده و ریختگي
موجود هســتند .آلیاژهای کار شــده آلومینیم اغلب به روشهــای مکانیکی به
شــکل مورد نظر در میآیند( ،روشهای مثل اکستروژن ،نورد سرد و گرم و)...
(شــکلهاي  3-38و  )3-39و آلیاژهای ریختگی که از نامشان مشخص است،
قابلیت ریختهگری دارند و توســط روشهای ریختهگری به شــکل دلخواه در
میآینــد .هر کدام از این دو گروه از آلیاژهای آلومینیم دارای کدگذاری خاصی

شکل 3-38

هســتند .در هــر دو روش ،این کــد گذاریها ،از چهار عــدد و یک حرف که
نشــاندهنده نوع عملیات سختکاری است ،اســتفاده میشود .برای مثال عدد
 2024-Oنشــان میدهد که این آلیاژ از نوع کار شــده دارای ترکیب آلیاژی از
آلومینیم اســت که حاوی عنصر اصلی آلیاژی مس است و عملیات سختکاری
 Oبر روی آن انجام شــده اســت .حروف مربوط به سختکاری میتواند یکی
از حروف ( )F,O,H,Tباشــد که هر کدام مفهوم خاصی دارند برای مثال حرف
 Fنشــان میدهد که آلیاژ همانطور که تولید شــده عرضه شده و هیچ عملیات
خاصی روی آن صورت نگرفته اســت.در ادامه به بررســی آلیاژهای کار شده و
ریختهگری به تفکیک میپردازیم.

شکل 3-39

آلیاژهای کارشده آلومینیم

این آلیاژها با توجه به عناصر آلیاژی که در ســاختار خود دارند به هشــت گروه
طبقهبندی میشــوند ،در هر گروه مشــخصات کامل آلیاژ بهوسیله چهار عدد از
هم تفکیک میشوند ،رقم اول سمت چپ نشاندهنده گروه اصلی آلیاژ و عنصر
اصلی آلیاژی بهکار رفته در آن اســت ،دومین رقم تغییر آلیاژ نســبت به حالت
اولیه و پیشــرفتهایی است که در ترکیب و در نتیجه خواص آلیاژ رخ میدهد،
و به این مفهوم اســت که آلیاژ فاقد تغییر بوده و به همان صورتی که ابداع شده
1. Aluminum Association
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استفاده میشود .سومین و چهارمین رقم به ترتیب نوع آلیاژ و مقدار خلوص را
معلوم میکند .در ادامه به شرح گروهها میپردازیم .البته شایان ذکر است مطالبی
که در ادامه به آنها اشاره میشود بسیار خاصه و مختصر بوده و برای اطاعات
بیشتر نیاز به مطالعه مراجع است.

×

×

مقدار خلوص و نوع آلیاژ

×

×

تغییر آلیاژ

گروه اصلی

نسبت به

آلیاژ و عنصر

حالت اولیه

اصلی آلیاژی

جدول 3-1گروه اصلي آلیاژ و عناصر اصلي در آلیاژهاي آلومینیم
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عناصر آلیاژي

نماد

آلومینیم خالص تجاري با خلوص%99

×××1

آلومینیم  +مس

×××2

آلومینیم  +منگنز

×××3

آلومینیم  +سیلیسیم

×××4

آلومینیم  +منیزیم

×××5

آلومینیم  +منیزیم +سیلیسیم

×××6

آلومینیم  +روي

×××7

آلومینیم  +دیگر عناصر

×××8
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◄ آلیاژهای گروه ( 1000کد گذاری ×××)1
این آلیاژها دارای خلوص  99درصدی آلومینیم بوده و به اصطاح به آنها آلومینیم
خالص تجاری میگویند .این گروه از آلیاژها دارای مقاومت به خوردگی زیاد و
فرمپذیری باایی هســتند .در تولید فویلهای بستهبندی ،تجهیزات حمل و نقل
مواد شیمیایی و تجهیزات الکتریکی کاربرد فراوانی دارند (شکل .)3-40
◄ آلیاژهای گروه ( 2000کد گذاری ×××)2
این گروه آلیاژی دارای عنصرمس در ترکیب خود هستند و دارای استحکام باا

شکل 3-40فویل آلومینیمي براي
بستهبندي مواد غذایي

و مقاومت به خوردگی هستند .از جمله کاربردهای آنها در بدنه هواپیما و بدنه
محل حمل بار در کامیونهاست (شکل .)3-41
◄ آلیاژهای گروه ( 3000کد گذاری ×××)3
منگنز عنصر آلیاژی اساســی در ایــن گروه از آلیاژهای آلومینیم اســت .اضافه

شکل 3-41اغلب قطعات بدنه هواپیما از
آلومینیم است

شــدن این عنصر به آلومینیم مقاومت به خوردگی و اســتحکام را در این آلیاژها
بــاا میبرد .از این ســری ازآلیاژهــای آلومینیم برای تولید ظروف آشــپزخانه
قوطیهای مواد نوشــیدنی و تجهیزات ســرمایش و گرمایش اســتفاده میشود.
(شکل .)3-36
◄ آلیاژهای گروه ( 4000کدگذاری ×××)4
در این گروه از آلیاژها با اضافه کردن سیلســیم به آلومینیم دمای ذوب آن را کم
کرده و امکان ســیان فلز را در فرایندهای مثل شکلدهی افزایش میدهند .این
آلیاژها در صنایع خودروســازی و تولید ســازههای فلزی کاربرد دارند (شــکل
.)3-42

شکل 3-42

◄ آلیاژهای گروه ( 5000کدگذاری ×××)5
با افزودن منیزیم به آلومینیم ،آلیاژهایی تولید میشــود که مقاومت زیادی نسبت
بــه خوردگی دارند ،بااخص در برابر آب شــور دریا مقاومــت عالی دارند .به
همین دلیل اســت که این ســری از آلیاژهای آلومینیم را با نام آلیاژهای دریایی
آلومینیم میشناسند (شکل .)3-43

شکل3-43
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◄ آلیاژهای گروه ( 6000کدگذاری ×××)6
در این آلیاژها برای دست یافتن به خواص واسطهای میان استحکام سیان فلزی
مناسب و مقاومت به خوردگی از عناصر آلیاژی سیلیسیم و منیزیم در این گروه
از آلیاژها اســتفاده میشــود .از این گروه از آلیاژهای آلومینیم برای تولید مقاطع
شکل3-44

اکستروژن شده برای مصارف ســاختمانی استفاده میشود چراکه استحکام این
آلیاژها با فواد قابل رقابت است (شکل .)3-44
◄ آلیاژهای گروه ( 7000کد گذاری ×××)7
این آلیاژها از اهمیت خاصی در صنایع هوافضا برخوردار است .با افزودن اندکی
روی به آلومینیم اســتحکام آلیاژ به طور چشــمگیري افزایش مییابد .بهطوری
که اســتحکام این آلیاژها در حدود  500 MPaخواهــد بود .این آلیاژها قابلیت
جوشــکاری ندارنــد و اتصال آنها اغلب به صــورت مکانیکي مثل پرچکاري
است (شکل .)3-45
گروه هشــتم از آلیاژهای کار شــده آلومینیم ،بسیار تخصصی است و اغلب

شکل 3-45پرچکاري بال هواپیما

در کاربردهای خارج جو از آنها اســتفاده میشــود .این آلیاژها دارای استحکام
فوقالعاده زیادی هســتند .و برای باا رفتن استحکام آنها از دیگر عناصر برای
تولید آلیاژ استفاده میکنند (شکل .)3-46
◄ آلیاژهای ريختگی آلومینیم:
تولیــد قطعات بــه روشهای مختلف ریختهگری یکــی از مهمترین روشهای
تولید است .آلومینیم امکان ریختهگری به روشهای ثقلي در قالبهای ماسهای
و فلــزی و همینطــور قالبگیری در قالبهای تحت فشــار را داراســت .این
قابلیتها ،امکان تولید قطعات با کیفیت باا را فراهم ميکند .آلیاژهای ریختگی
آلومینیم که حاوی سیلیسیم حدود ( )5-15%در ترکیب آلیاژی خود هستند ،این
امکان را به آلیاژ ميدهند که به خوبی در قالب سیان کرده و تمامی حفرههای
آن را به خوبی پر کنند .باید توجه داشت اضافه کردن سیلیسیم زیاد ،آلیاژ تولید
شده را شکننده میکند.
کدگذاری آلیاژهای ریختگي آلومینیم همانند آلیاژهای کار شــده به صورت
عددی انجام میشــود ،با این تفاوت که یک نقطه میان عدد ســوم و چهارم آن
قرار میگیرد .اولین عدد ســمت چپ نشاندهنده عنصر آلیاژی غالب ،رقم دوم

شکل 3-46شاتل
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میتواند ( 0صفر) به مفهوم حالت ریختهگری شــده و یک برای حالت شــمش
باشد .برای مثال آلیاژ  ،204.0آلیاژی از آلومینیم که حاوی مس در ترکیب خود
اســت و به صورت ریختهگری تهیه ميشــود .جدول زیــر کدگذاری و عناصر
آلیاژی غالب را در آلیاژهای ریختگی آلومینیم ،نشان میدهد( .شکل )3-47
جدول آلیاژهای ریختهگری آلومینیم

×1××.
×2××.
×3××.
×4××.
×5××.
×7××.
×8××.
×9××.
×6××.

آلومینیم با خلوص  %99و بااتر
مس
سیلیسیم با مس یا منیزیم یا هر دو
سیلیسیم
منیزیم
روی
قلع
سایر عناصر
گروههاي استفاده نشده
نكته

آلومینیم دارای خواص جالب توجهی است ،که شاید پیر سختی از جالبترین
آنها باشد .در طی پیر سختی که یکی از عملیاتهای سختکاری آلومینیم
اســت ،آلیاژهای آلومینیم در دمای محیط و با گذشــت زمان که میتواند از
چند ســاعت تا چند ماه به طول بینجامد ،دچار افزایش در استحکام خواهد
شد .درست به همین دلیل است ،که پرچهای بدنه هواپیما را از آلیاژهای پیر
سختشونده آلومینیم میسازند.

شکل3-48

شکل 3-47کاربردهاي آلیاژهاي آلومینیم

شکل3-49
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تیتانیم

تیتانیم فلز نسبت ًا جدیدی است که به خانواده فلزات مهندسی سبک وزن اضافه
شده است نیاز صنایع هوایی به مواد جدید با خصوصیاتي همچون مقاومت باا
در مقابل ضربه ،وزن ســبک و دمای ذوب باا ،عامل اصلي استفاده از تیتانیم و
آلیاژهاي آن شــد .دمای ذوب این فلز که در حدود  17000Cاست ،تواناییهای
شکل3-50

خاصی به این فلز در دماهای باا میدهد .هم اکنون این فلز به دلیل مقاومت به
خوردگی باایی که دارد در صنایع شــیمیایی و مهندسی پزشکی هم بکار گرفته
میشود (شکلهاي  3-50و .)3-51

خواص و کاربرد تیتانیم

تیتانیم دارای نســبت اســتحکام به وزن باایی است و در دماهای بسیار باا این
مقاومت را به خوبی حفظ میکند .درســت به همین دلیل اســت که این عنصر
شکل3-51

به شــدت مورد توجه صنایع هوافضاســت .این آلیــاژ در حدود  %25-35وزن
موتورهــای جدید هواپیماها را تشــکیل میدهد .بهکارگیــری تیتانیم در بدنه و
اســکلت هواپیما و ســفینههای فضایی نیز به همین دلیل به شــدت مورد توجه
اســت .برای مثال در ســاخت یک هواپیمای جنگنده در حدود  7000کیلوگرم
از این فلز اســتفاده میشــود که  %34وزن آنرا تشکیل میدهد .مخزن سوخت
موشکها نیز از همین عنصر تهیه میشود .تیتانیم فلز بسیار فعالی است و مانند
آلومینیم یک ایه اکســید بسیار چســبنده در سطح خود تولید میکند ،که باعث
میشــود در محیطهای خورنده مقاومت بســیار خوبی از خود نشان دهد .این
فلز در محیطهایی که شــرایط بسیار ســخت حاکم است از نقطه نظر خوردگی
در مقایســه با مس و فوادهای زنگ نزن مقاومت بسیار بیشتری دارد .از همین
روســت که از آن در صنایع شــیمیایی و مهندســی عمومی استفادههای وسیعی
میشود .از جمله کاربردهای جدید این فلز در پزشکی است .تیتانیم و آلیاژهای
آن در مقایســه با فواد زنگنزن مقاومت بســیار خوبی از خود در برابر مایعات
بدن نشان میدهد .این فلز به دلیل بی اثر بودنش ،با بافت بدن سازگاری زیادی
دارد و دفــع نمیشــود .از این رو اغلب اعضا و پروتزهــای خارجی از این فلز
ساخته میشوند.
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از کاربردهای پزشــکی تیتانیم ،استفاده از آن در پروتزهای دندانی است ،که
شــامل یک قطعه تیتانیمی که به صورت پیچ در داخل اســتخوان فک جاسازی
میشود و یک دندان که از جنس نوعی سرامیک خاص است به آن پیچ میشود
(شــکل  .)3-52عاوه برکاربردهایی که بیان شــده در ماشــینکاری از اهمیت
خاصی برخوردار اســت .تیتانیم به صورت تیتانیم کاربایــد و تیتانیم نیتراید به
منظور افزایش مقاومت به ســایش ابزارهای برشــی ،بر روی آنها پوشش داده
میشــوند .تیتانیم نیتراید همان پوشــش طایی رنگی اســت که بر روی اغلب
ابزارهای برش مشاهده میکنید.
عنصر اصلی در تشــکیل رنگ سفید در صنایع رنگ ،اکسید تیتانیم است که
همان ماده خام و اولیه برای تولید و استحصال این عنصر محسوب میشود .ماده
اصلی سفید رنگی که در کاغذهای تحریر به چشم ميخورد و رنگهای سفیدی
که برای دیوار مورد استفاده قرار میگیرد اکسید تیتانیم است( .شکل )3-53

شکل 3-52کاشت دندان مصنوعي روي
لثه

شکل 3-53ابزارهاي روکش شده با
تیتانیم
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ساير فلزات غیر آهنی سبک
منیزيم Mg
◄ مش��خصات ظاهری :منیزیم فلزی است نرم ،به رنگ سفید نقرهای که
از سبکترین فلزات است.

ويژگيها
شکل3-54

در مقابل اکسیدشــدن و خوردگی مقاومت کمی دارد و استحکام آن
نیز کم اســت .منیزیم به صورت پودر و براده و در حالت مذاب ،به
سرعت میسوزد به همین دلیل به هنگام ذوب و ریختهگری ،منیزیم
و آلیاژهــاي آن باید تماس مذاب را با اکســیژن قطع کرد .منیزیم در
هنگام سوختن نور زیادی تولید میکند.

كاربردها

منیزیم به دلیل استحکام کمي که دارد ،براي ساخت قطعات صنعتي استفاده
نميشــود .از منیزیم به عنــوان یک ماده گوگردگیر و جاذب اکســیژن در
ریختهگری فلزات اســتفاده میشود .همچنین در ساخت وسایل آتش بازی
و نورافشاني به خاطر سوختن سریع و تولید نور زیاد کاربرد دارد .آلیاژهای
منیزیم دارای وزن ســبک اســت و براده برداری از آن بهتر از فلزات دیگر
است.
شکل3-55

◄ توج��ه :برای براده برداری از آلیاژهای منیزیم دار ،از مایع خنک کننده
غیر از آب مانند روغن مته و روغن چغندر اســتفاده شــود چون برادههای
ظریف این آلیاژ به راحتی آتش میگیرند.
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بريلیم Be
◄ مشخصات ظاهری :بریلیم فلزی است سخت و شکننده به رنگ سفید
نقرهای

ويژگيها

قابلیــت حرارتی فوقالعــاده زیاد و دارای قابلیــت الکتریکی خوب

شکل3-56

است.

كاربردها

کاربرد عمده بریلیم در ســخت کــردن مس و نیــکل در مفرغهای بریلیم
اســت .بریلیم کاربرد وســیعی درصنایع نظامــی ،الکترونیکی و اتمی دارد.
مانند ســاخت مخروط دماغه موشک ،شمع موتور هواپیما ،بوتههای ذوب
آلیاژهــای مس به همــراه بریلیم در یاتاقان لوکوموتیــو ،فنر ،ابزارهای ضد

شکل3-57

جرقه و قالبهای پاســتیک کاربرد دارند .آلیاژهــای بریلیم – نیکل برای
ساخت فنرها به دلیل دوام باا در مقابل پیچش مورد توجه است.

شکل3-58

شکل3-59
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ارزشیابي پاياني
 .1مهمترین فلزات سبک که در صنعت کاربرد دارند کدامها هستند؟
 .2مهمترین خاصیتی که فلزات سبک دارند چیست؟ در مورد آن توضیح دهید.
 .3دلیل مقاومت به خوردگی در آلومینیم چیست؟
 .4از مهمترین خواص آلومینیم به چند عدد اشاره کنید و کاربردهای مرتبط با آنها را بیان دارید.
 .5مفهوم آلیاژ کارشده و آلیاژ ریختگی چیست؟
 .6مفهوم هر یک از کد گذاریهای زیر را بیان کنید.
2014-O 7075-T6 6061-H 5052-F

 .7از مهمترین خواص مس که آنرا از دیگر فلزات متمایز کرده را نام ببرید و کاربرد هر کدام را بگویید.
 .8مهمترین آلیاژهای مس کدامها هستند و در تولید آنها چه عناصر آلیاژی بهکار رفته است؟ از کاربردهای هر آلیاژ مس
مثالهایی بیاورید.
 .9روکشهای ابزارهای برش اغلب از چه ترکیب شیمیایی هستند؟
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تحقيق كنيد

پرسش:
 .1شکل زیر نشان دهنده کاربرد مس در تولید رادیاتورها در خودروهاست کدام خاصیت مس باعث شده است تا
این عنصر در این کاربرد بهکار گرفته شود؟

 .2شاتونها در خودروها وظیفه انتقال حرکت و نیرو را از پیستون به میللنگ به عهده دارند .در تصویر زیر شاتون
مشاهده میشود که در انتهای آن بوش برنزی در داخل آن جا زده شده است .فکر میکنید چرا از این آلیاژ در این
ناحیه استفاده شده است؟ دلیل وجود شیارهای ضربدری درون این بوش را تحقیق کنید.

 .3پروانه قایقها و کشتیهای کوچک را اغلب از جنس آلیاژهای مس تولید میکند فکر میکنید چرا از این آلیاژها
در این کاربردها استفاده میشود؟
 .4هنر مســگری از هنرهای قدیمی ایرانیان اســت و دیگها و قابلمههای مسی را کمتر کسی است ،که ندیده باشد.
فکر میکنید چرا از مس در زمانهای قدیم به وفور برای ســاخت این وســایل منزل اســتفاده میشده؟ سفید کردن
ظروف مســی از مهمترین مراحل در تولید این ظروف اســت ،میدانید چرا ازم اســت ،این ظروف را ســفیدگری
کرد؟
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تحقيق كنيد

 .5اغلب شیرآات منازل از برنج و آلیاژهای آن تولید میشوند ،چرا این آلیاژها تا به این حد در این کاربردها بهکار
گرفته میشوند؟

 .6اسبک قطعهای در موتور خودرو است که حرکات میله بادامک را به سوپاپ منتقل میکند .این وسیله از آلومینیم
ساخته میشود و سری از جنس تنگستن کارباید دارد .توضیح دهید این طراحی به کدام دلیل است؟ در مورد روش
تولید این قطعه تحقیق کنید.

 .7ظروف آلومینیمی در ســالهای اخیر بسیار مورد توجه بودهاند و کاربردهای زیادی یافتهاند .با توجه به سئوال 4
بیان کنید که چرا این نوع از وسایل منزل جای وسایل مسی را گرفتهاند؟
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تحقيق كنيد

 .8چرا در ماشینکاری آلومینیم ،برعکس فوادها بهندرت از مایع خنک کننده استفاده میشود؟
 .9مزایای بهکارگیری آلومینیم در قوطیهای اسپری و قوطیهای نوشیدنیها را بیان کنید.
 .10تحقیق کنید در تولید بدنه سازههای فضایی از کدام سری از آلیاژهای آلومینیم استفاده میشود؟
 .11برادههای حاصل از ماشینکاری برنج به چه صورت است ،علت این نوع براده را با توجه به خواص مکانیکی
این آلیاژ بیان کنید.
 .12تحقیق کنید پوکه فشنگ به چه روشی تولید میشود.
 .13برای ماشینکاری یک قطعه از جنس سوپر آلیاژها کدام ابزار مناسب است و چرا؟
الف) ابزارهای فواد تندبر

ب) ابزارهای تنگستن کارباید
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ج) ابزارهای سرامیکی
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فصل چهارم :مواد غیرفلزي
◄ اهداف رفتاري
پس از آموزش اين فصل ،از هنرجو انتظار ميرود:
 -سرامیک را تعریف کند.

 انواع سرامیکها را نام ببرد. خصوصیات انواع سرامیکها را شرح دهد. خصوصیات شیشه را شرح دهد. پاستیک را تعریف کند. انواع پاستیکها را نام ببرد. خصوصیات پاستیکها را شرح دهد. ترموپاست را شرح دهد. کابرد ترموپاست را شرح دهد. ترموستها را شرح دهد. کابرد ترموست را بیان کند. ااستومر را شرح دهد. -کاربردهاي ااستومر را بیان کند.
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مواد غیر فلزی
سرامیکها:

مقدمه

سرامیکها موادی هستند که هرسه نوع پیوند کوواانسی ،یونی و گاهی اوقات
پیوندهــای فلزی را دارنــد .این مواد ترکیبی از فلزات و غیرفلزات هســتند که
اغلب از اکســیدها ،نیتراتها و کاربیدها تشکیل شــدهاند .از آن جمله ميتوان
به گرانیت و الماس اشــاره کرد ،در کل میتوان گفت ســرامیکها مواد جامد
مصنوعی هستند که جزو فلزات و پاستیکها نیستند واژه سرامیک از یک واژه
یونانی به مفهوم کوزه سفالی گرفته شده است ،از این رو آشکار است که کاربرد

شکل4-1

ســرامیکها دارای قدمت طوانی اســت .امروزه طیف وسیعی از مواد را به این
نام میشناسند که چندان به خاک رس پخته شده که آن را سفال مینامند ربطی
ندارند ،ســرامیکها موادی بسیار ســخت و ترد هستند که از مواد معدنی تولید
شــده مقاومت به حرارت بسیار زیادی دارند .در یک تقسیمبندی کلی میتوان
سرامیکها را به:
◄ سرامیکها با مصارف عمومی
◄ سرامیکهای مهندسی

◄ شیشهها.
تقسیمبندی کرد.

خواص سرامیکها:

سرامیکها در دماهای باا مانند یک سیال روان میشوند .در این شرایط میتوان
آنها را به خوبی شکل داد و به شکل دلخواه در آورد (شکل .)4-2
ســرامیکها در دماي باا اســتحکام خود را حفظ کرده و به همین دلیل در
صنعت کاربردهاي زیادي را دارند در مقابل ســرامیکها از اســتحکام کششی
بســیار کمــی برخوردارند ضمن آن که شــکننده و به ضربه و ترک حســاس
هستند.
سختي بااي این مواد باعث شده تا استفاده از سرامیکها در تولید ابزارهای
برش و مواد ســاینده افزایش یابد .ابزارهای ســرامیکی هماکنون در صنعت به
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شکل4-2
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منظور برش فلزاتی که اســتحکام باایی دارند کاربردهای وســیعی پیدا کرده و
بسیار مورد توجه است (شکل .)4-3
پایــداری شــیمیایی و حرارتی این مواد و مقاومت فشــاری خوب آنها در
دماهای زیاد ،موجب شده تا از سرامیکها در تولید پوششهای مقاوم به حرارت
نیز اســتفاده شــود .هماکنون تولید سرامیکهایی با دمای ســیان  39000Cکه
خواص مکانیکی خوبی از خود در دماي زیر نشان میدهند ،به عنوان مواد نسوز
در صنعت استفاده میشود.

شکل 4-3ابزار برش تولید شده از
سرامیک برای تراشکاری فلزات

◄ سرامیک با مصارف عمومی
این گروه از ســرامیکها را همه میشناســیم و کاربرد زیادی در وسایل خانگی
و ساختمان سازی دارند .کاشیها ،سرامیکهای ساختمانی و حتی سنگها (که
سرامیکهای طبیعی هستند)برای تزئین وساخت ساختمانها به کار ميروند این
مواد به دلیل مقاومت به سایش ،زیبایی و پایداری در شرایط محیطی بسیار مورد
توجه هســتند .سهولت در تولید این ســرامیکها به دلیل وجود خاک رس (که
اساسیترین قسمت آنهاست) تولید آنها را مقرون به صرفه کرده است .خاک
رس به وفور در طبیعت یافت میشــود نیاز به تخلیص هم نداشــته و به راحتی
قابل استخراج است( .شکلهاي  4-4و )4-5

شکل 4-4بهکار گیري سرامیک در
وسایل حرارتي

ســیمانها جزء خانواده ســرامیکها هستند که از اســتحکام فشاري خوبي
برخوردارند.
ولي سایرخواص مکانیکی سیمانها چندان مطلوب نیست ،بااخص در برابر خمش
و کشش بسیار ضعیف بوده و چنانچه ضربه به آنها وارد آید به آسانی میشکنند.
لذا به منظور حل این مشــکل در تولید بتن که ترکیبی خاص شــامل سیمان است،
آنرا به اصطاح مسلح میکنند یعنی به کمک میلگردهای فوادی آجدار که در میان
ایههای بتن قرار میگیرد ،استحکام کششی آنرا افزایش میدهند( .شکل )4-6

شکل 4-5کاربرد سرامیک در تزئینات
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ساختماني

شکل 4-6بتن مسلح
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در خانواده ســیمانها ،سیمان پرتلند از اهمیت خاصی برخوردار است و در
حجم وســیع تولید میشوند .برای تولید این سیمان آهک و خاک رسی خاصی
را در آسیابهای بزرگ ریخته که عاوه بر خرد شدن مواد واکنش شیمیایي هم
رخ میدهد با هم مخلوط کرده و آسیاب میکنند (شکل .)4-7

شکل 4-7کارخانه تولید سیمان

◄ سرامیکهای مهندسی
مواد نســوز از جنس ســرامیک اغلب به صورت بلوک یا همان آجر نســوز در
صنعت ساختمانسازی استفاده میشود .از کاربردهای این گونه نسوزها میتوان
به عایقکاری دیواره کورههای پخت آجر ،کوره تولید فلزات و تولید شیشهها و
کورههای عملیات حرارتی اشاره کرد (شکل .)4-8
ترکیب شــیمیایی نســوزها ،تعیین کننده میزان حرارتی است که توسط این
مواد تحمل میشــود ،اندازه دانه بهکارگرفته شــده هم حایز اهمیت اســت زیرا
اندازه تخلخلها را در آجر تولیدی مشــخص میکند .از سرامیکها برای برش،
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شکل 4-8دیواره کوره از جنس سرامیک
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ســنگزنی و پرداخت مواد نرمتر استفاده میشود (شــکل  .)4-9بنابراین اولین
خاصیتی که از این مواد در برادهبرداری از قطعات انتظار داریم مقاومت به سایش
است .البته از ســوی دیگر ازم است ،از سختی کافی برخوردار باشند تا بتوانند
شکل4-9

در مــاده در حال برش نفوذ کنند .حرارت بســیار زیاد تولید شــده حین فرایند
برش توسط ابزار برش نیز باید را تحمل شود و ابزار مذکور مقاومت به حرارت
مناسبی هم داشته باشند که تمامی این خواص در سرامیکها موجود است.
المــاس چه به صورت طبیعی و یا مصنوعی ،به عنوان مادهای ســاینده جزء
خانواده ســرامیکها شناخته میشــود .با این وجود الماسها بسیار گرانقیمت
بــوده و کاربردهــای خاصی دارند .از جمله دیگر ســرامیکها که در صنعت به
عنوان مواد ســاینده و ابزارهای برشــی مطرح است اکســید آلومینیم است .در
صنعت از مواد ساینده در اشکال مختلف استفاده میشود که میتوان به صورت
چســبیده به یکدیگر ،یا حالت پوشش تنها باشد .در حالت اول مانند سنگهای
سنگزنی بلورهای ســرامیک به کمک چسبها و رزینهای خاص به یکدیگر
چســبانیده میشوند تا یک دیسک یا همان ســنگ ،سنگ زنی را تشکیل دهند.
فضای تو خالی ایجاد شــده میان ذرات باعث میشود تا سنگ به راحتی توسط
هوا و مایع خنککننده ،خنکشــده و عملیات برادهبرداری به سهولت رخ دهد
(شکل .)4-10

چسب
فضاي خالي
ذرات ساینده
شکل4-10

در حالت دوم مواد به صورت پوشــش بر روی ورقهای ضخیم به عنوان کاغذ
سنباده مورد استفاده قرار میگیرند و برای کاربردهای سبک مثل براده برداری از
روی چوب ،پاستیک و پرداخت فلزات استفاده میشوند (شکل .)4-11
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شکل 4-11کاغذ سنباده

از کاربردهای دیگر مهندسی سرامیکها میتوان به نیمه هاديها اشاره کرد.
www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ

ایــن مواد در صنعت الکترونیک کاربردهای فراوانی دارند .در فلزات الکترونها
به صورتی به اتمها متصلاند که به راحتی قادر هســتند میان اتمها حرکت کرده
و جریان الکتریکی را از خود عبور دهند این خاصیت همانرسانش است .ولی
مواد نارســانا به شــدت الکترونهای خود را مقید میسازند و اجازه رد و بدل
شــدن آنها را میان اتمها نمیدهند ،بــه همین دلیل هیچ گونه جریانی میان این
مــواد وجود ندارد .در حالی که نیمهرســاناها خواص میان این دو گروه از مواد
را دارند .این عناصر در دمای صفر مطلق خواص نارسانایی داشته ولی چنانچه
دما باا رود و به اتمها انرژی کافی برسد ،رسانش در آنها رخ خواهد داد .این
دما اغلب در دمای محیط است و این مواد در این دما رسانا هستند( .شکلهاي
 4-12تا )4-14

شکل4-14

شکل4-13

شکل4-12

نكته

در میان ابزارهای برش ،الماس از بیشــترین سختی برخوردار است.
دلیل این اســتحکام وجود پیوندهای کوواانســی قوی میان اتمهای

این ماده است ،در حقیقت الماس ساختاری کام ً
ا متشکل از اتمهای
کربن دارد .در ســال  1950الماس مصنوعی از گرافیت در فشــاری

بالغ بر 1000 MPaو دمای  3000 0Cتولید شد .ماده تولید شده اص ً
ا

شــفاف نبوده و تیره اســت و از آن برای تولید ابزارهای برش و به
عنوان مواد پرداخت کننده استفاده میشود( .شکل )4-15
شکل 4-15الماس و ساختار
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شیشهها

شیشهها را از پنجرهها و بطریها بهخاطر میآوریم .ممکن است تجربه شکسته

شدن لیوان شیشهای را در اثر شوک حرارتی ناشی از آب جوش را داشته باشید.
قدمت شیشــه به حدود  7000سال پیش باز میگردد ،در آن دوران شیشه را از
ذوب کردن ســنگ سودا و شن ساحل میساختند .در حدود  300سال پیش از
میاد اولین پنجره شیشهای با ریختن مذاب شیشه بر روی یک تخته سنگ تولید
شده است.
امروزه شیشــه با همان اصول قبلی تولید میشــود بدین ترتیب ،از ترکیب
شن ساحل که ماده اصلی آن  Sio2است و نمکها با حرارت دادن تا 17200 C
ترکیب به حالت روان در میآید و با مذاب آن شیشه تولید میکنند.
شیشــهها را میتوان به راحتی بازیافت کرد .مــواد خام تا دمای زیادی گرم
شکل4-16

شده سپس از میان غلتک عبور داده ميشود تا تختالهاي شیشهای تولید شوند.
برای تولید بطریهای شیشهای از روش دمش استفاده میشود .فشار هوا شیشه
را آنقدر منبســط میکند تا با فشرده شدن آن به بدنه داخلی قالب شکل داخل
قالب را به خود بگیرد بطري شیشهاي تولید ميشود( .شکل )4-16
ضریب انبساط حرارتی شیشه بسیار بااست و این در حالی است که ضریب
انتقال حرارت آن پایین اســت .لذا از آن میتوان به خوبی درکاربردهای خانگی
اســتفاده کرد .یکی از انواع شیشــه ،پیرکس است در این نوع خاص از شیشه با
اضافه شــدن اکسیدبور به شیشه معمولی انبساط حرارتی آن پایین آمده و مقاوم
به شکست در اثر شوک حرارتی میشود .از همین روست که این نوع از شیشه
کاربردهای وســیعی در وسایل آشپزخانه و ابراتوارها دارد و مقاومت زیادی به
خوردگی و مواد شیمیایی از خود نشان میدهد( .شکل )4-17

شکل 4-17کاربردهاي خانگي شیشه
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پاستیکها

مقدمه

پاســتیکها مواد مصنوعي جدیدي هســتند که به دلیل خواصي مانند سبکي،
عایق حرارت و جریان الکتریکــي در صنعت کاربردهاي فراواني دارند .نایلون
که از مهمترین الیاف ســاخته دست بشر است ،بعد از جنگ جهانی اول ساخته

شد ولی تا اوایل  1940که در جوراب به کار گرفته شد ،کاربرد عمومی نداشت.
پلیاتیلن نیز به عنوان یکی از مواد پاستیکی مهم در چند دهه اخیر ساخته شده
است و برای تولید انواع پاکتهای پاستیکی در صنعت بستهبندی استفاده شده
اســت .به طور مثال به مواد به کار رفته در ساخت قطعات خودرویی که در آن
سوار میشوید دقت کنید که چند درصد آن از پاستیک تولید شده است.

پاستیکها به سه دسته تقسیم ميشوند:

◄ ترموپاستها
◄ ترموستها

◄ ااستومرها
پاستیکها از منابعی مانند گیاهان ،نفت خام و ضایعات حیوانی استحصال
میشــوند .پاستیکها از نقطه نظر ساختاری از دســته پلیمرها هستند .پلیمرها
مولکولهــای بزرگــی از مواد آلی هســتند که پایــه کربنی داشــته و از اتصال
مولکولهــای کوچــک (مونومر) به یکدیگر ایجاد میشــوند (شــکل .)4-18
اصطاح ماده آلی همانگونه که از نام آن برمیآید بدان مفهوم اســت که ماده از

شکل  4-18شکل پلیمر

موجودی زنده و یا موجوداتی که زمانی زنده بودهاند تولید میشــوند .این ماده
آلی میتواند از اجزای یک گیاه و یا نفت که خود منشأ جانوری دارد ،باشد .در
مجموع عنصر کربن در تمامی مواد آلی وجود داشــته و در ترکیب با عناصری
همچون هیدروژن ،نیتروژن و کلر و فلوئور مواد آلی تولید میشود.
بــه عنوان مثال در مولکول پلياتیلن  ،PEاتمهــاي کربن با هیدروژن ،پیوند
کوواانسي برقرار کرده است.
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خواص پاستیکها

با نگاهی کوتاه به اطراف خود ،به مناظر طبیعی شهرها ،روستاها ،حاشیه جادهها
و رودخانهها درخواهید یافت که زبالههای پاستیکی که نشانه بیتوجهی ما در
حفظ محیط زیســت اطرافمان است ،چه مناظر نامطبوعی ایجاد کردهاند .خوب
اســت بدانید زمان ازم بــرای تجزیه طبیعی این مواد بســیار طوانیتر از مواد
فلزی است و پایداری آنها در محیط بسیار زیاد است (شکل .)4-19
با وجود این مضرات ،خواص ویژهای از پاستیکها وجود دارد ،که مصرف
شکل 4-19شرایط نامطلوب محیط ناشی
از انباشته شدن زبالههای پاستیکی.

آنها را بسیار مورد توجه قرار داده است و این خواص عبارتاند از:
 .1این مواد مقاومت زیادی نسبت به خوردگی در محیط و یا محیطهای خورنده
دارند (شکل .)4-20

شکل 4-20گالنهاي پاستیکي نگهدارنده اسید

 .2این مواد دارای چگالی کمتر از آب هستند و اغلب بر روی آب شناورند.
 .3این مواد هر چند تغییر شکلهای زیادی را تحمل میکنند ولی استحکام کمتر
از فلزات دارند اما بهخاطر وزن کمی که دارند نســبت اســتحکام به وزن آنها
قابل توجه است.
 .4اغلب مواد ترموپاســت مقاومت کمی نسبت به دمای باای 1000 Cدارند و
در دماهایی نهچندان زیاد ســیالیت خوبی از خود نشان میدهند استحکام آنها
با افزایش دما کاهش مییابد.
 .5پاستیکها بسیار شفاف هستند و امکان تولید در رنگهاي مختلف را دارند.
و تعدادي از آنها را میتوان آبکاری کرد.
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ترموپاستها

این گروه از پاســتیکها در اثر اعمال حرارت تغییر شکل میدهند ،با اعمال

نیرو تغییر شــکل مورد نظر را ميگیرند و با ســرد شــدن شکل جدید خود را
حفظ میکنند%90.پاســتیکها در حال حاضر از این گروه مواد هســتند .این
گروه از پاســتیکها به راحتی قابلیت بازیافت دارند و استفاده مجدد از آنها
بدون آنکه خواص آنها تغییر کند ،امکانپذیر است .از مهمترین پاستیکهای

شکل 4-21لوله پلياتيلن ()PE

این گروه میتوان به پلیاتیلن ( )PEاشــاره کرد .تولید این ماده به دلیل فرایند
تولید نهچندان پیچیده در اغلب مصارف مورد توجه اســت .تولید لوله از این
ماده هم اکنون رایج شــده اســت (شــکل  ،)4-21چرا کــه وزن کمتر و عمر
بیشتری دارند .مزیت این نوع لولهها نسبت به لولههایی که از پلیمرهای دیگر
ســاخته میشوند مقاومت در برابر شکســته نشدن در مقابل زلزله و فشارهای
زیاد اســت .ایــن ماده با چگالی زیــاد ( )HDPEو چگالی کم ( )LDPEتولید
میشود (شکل .)4-22

شکل 4-22پمپ از جنس PE

پلیپروپیلــن  PPکه شــباهت زیادی به پلی اتیلــن دارد ،دارای وزن مخصوص
کم است و مقاومت به خوردگی زیادی از خود نشان میدهد .این پلیمر نسبت
به محیطهای اکســنده و نور ماوراء بنفش بسیار حساس بوده و تجزیه میشود
ولی در برابر اسیدها و بازها مقاومت زیادی دارد .رنگ این ماده ،سفید شیری و
رنگ خود را بهخوبی حفظ میکند .برای تولید لوازم و تجهیزات مواد شیمیایی
و آزمایشگاهی اغلب از این ماده استفاده میکنند( .شکل .)4-23
شکل 4-23پليپروپلين ()PP

پليونیلکلراید  PVCنیز با کاربردهای وسیع در صنعت از همین خانواده است.
از این ماده برای تولید لوله ،دســتکش و پنجرهها اســتفاده میشــود .این ماده
مقاومــت زیادی به آب و مواد شــیمیایی دارد ولی مقاومت چندانی به حرارت
نــدارد ،از خاصیتهای مهــم این ماده امکان تولید آن بــه روشهای گوناگون
اســت .آکریلیک که برای تولید شیشههای پاســتیکی استفاده میشود ،از گروه
ترموپاستهاست .این ماده در ابتدا برای تولید شیشههای هواپیما استفاده شد.
شــفافیت بســیار خوب و مقاومت به حرارت و ضربه عالــی از ویژگيهاي آن
است (شکل .)4-24

شکل 4-24پليونيلكلرايد ()PVC
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ترموستها

در حین فرایند قالبگیری ترموپاســتها ،مواد تشــکیل دهنده دچار واکنش

شیمیایی شده و نیروهای قوی بین مولکول مواد آن تشکیل میشود .این نیروها که از
جنس نیروهای پیوندی کوواانسی است ،از نیروهای واندروالس در مولکولهای
ترموپاستیکها بسیار قویتر است .این پیوند باعث میشود جسم تشکیل شده از
این مواد دارای یک ساختار جامد بسیار قوی شود و بسیار پایدار باشد .از مهمترین
ترموستها میتوان فنل فرمالدئید که با نام تجاری باکاایت شناخته میشود نام
برد .این پلیمر بسیار سخت و شکننده ولی مقاوم به حرارت و جریان الکتریکی
اســت و در صنایع برق و الکترونیک کاربرد وســیعی دارد .این ماده در ساخت
و تولید کلیدها و پریزهای برق مصرف زیاد دارد( .شــکلهاي  4-25و )4-26

نكته

ترموستها بر خاف ترموپاستها قابلیت بازیافت ندارند.

شکل 4-25کلید و پریز از جنس فنل
فرمالدئید

شکل 4-26مقاومت حرارتی و الکتریکی باای باکاایتها از عوامل استفاده آنها در
تجهیزات برقي است.

مامیــن فرمالدئیــد  MFهم که از دیگــر پلیمرهای این گروه اســت ،مقاومت
حرارت زیادی داشــته و بهدلیل مقاومــت در برابر آب در تولید ظروف خانگی
شکل 4-27مامین از جنس
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کاربرد دارد (شکل .)4-27
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ااستومرها

کریســتوف کلمب و همراهانش اولین کســانی بودند که استیک طبیعی را در
آمریکای جنوبی جایی که ساکنان آن توپهای پاستیکی برای بازی میساختند،
کشف کردند.
اســتیک طبیعی دارای ســاختار زنجیرهای بســیار بلند و پیچیده است ولی
استیکهای مصنوعی دارای ســاختارهای بسیار کوتاه هستند از همین روست
که این ماده میتواند تا چند برابر طول خود کش بیاید و نیروهای بسیار زیادی
را هم تحمل کند و با برداشــتن نیروی اولیه از روی این مواد ،شــکل اولیه خود

شکل 4-28

را حفظ کند( .شکل )4-28
کاربردهای مهم ااستومرها در صنعت برای ساخت دو نوع استیک طبیعی
( )NRو  NBRاست .اســتیک  NRدر کاربردهای صنعتی ،مثل تولید استیک
خودرو ،ضربهگیرها و قطعات ارتعاشگیر اســتفاده میشود (شکل  .)4-29ولی
استیک  NBRبه دلیل مقاومت بسیار خوب نسبت به روغن در دماهاي باا ،از
آن برای تولید قطعات آببندی اســتفاده میشود ،مثل کاسه نمدها و ارینگها.
(شکل )4-30

شکل 4-30

شکل  4-29استیک
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ارزشیابي پاياني
 .1سرامیک چیست؟ به چند دسته تقسیم میشوند؟
 .2خواص سرامیکها را که باعث شده در کاربردهای خاصی بهکار گرفته شوند را با ذکر کاربرد نام ببرید.
 .3نیمهرساناها از کدام گروه مواد هستند؟
 .4انواع پاستیکها را نام ببرید و تفاوت میان آنها را بیان کنید.
 .5کاربردهای اصلی استیک طبیعی چیست؟
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تحقيق كنيد

 .1سطح فضاپیما مملو از پوششهایی از جنس سرامیک است  .خرابی هر جزء از این پوششها که در اثر برخورد
اشــیاء موجود در جو زمین یا به دلیل عدم نصب صحیح آنهاســت ،عواقب مصیبت باری به دنبال خواهد داشــت.
مثل اتفاقی که در ســال  1986برای یکی از فضاپیماها رخ داد و  5فضانورد در آن حادثه کشــته شدند .فکر میکنید
این پوششها به چه دلیلی مورد استفاده قرار ميگیرند؟

 .2چرخهای سنگ ،همان طور که میدانید برای افزایش صافی سطح و برداشتن ایههای بسیار نازک از سطح فلزات
بهکار میآید .این چرخها همان طور که گفته شــد ،از ذرات ســاینده از جنس ســرامیک که کنار یکدیگر چسبانده
شدهاند ،استفاده میکنند .در اثر کار زیاد فضای میان دانهها پر شده و سنگ عملیات براده برداری را دیگر به درستی
انجام نمیدهد .به منظور حل این مشــکل ازم اســت ایهای نازک از سطح سنگ برداشته شود ،تحقیق کنید ،بدین
منظور از چه ابزار و با چه جنسهایی استفاده میشود؟
 .3تحقیق کنید بتن از چه عناصر اصلی تشکیل شده است و جزء کدام گروه از مواد است؟
 .4بدنه شــمع خودروها از ســرامیک با پایه اکســید آلومینیم ساخته میشود ،چرا از ســرامیک بدین منظور استفاده
میشود؟
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تحقيق كنيد

 .5یکي از ســرامیکهایی که سالیان دراز کاربرد مقاومت به حرارت (نسوز) داشته است ،آزبست است ،در تصویر
زیر ساختار این سرامیک را مشاهده میکنید .این ماده در حال حاضر منع قانونی جهت استفاده و بهکارگیری دارد،
تحقیق کنید ،دلیل آن چیست؟

 .6در تولید ســیمها و کابلها از پلیمرها (پاســتیکها) به عنوان روکش اســتفاده میشــود ،دلیل اصلی این کاربرد
چیست؟

 .7دستههای قابلمهها و تابهها از چه نوع پلیمری ساخته شده است؟
 .8تحقیق کنید که چرا پلیمرها (بااخص )PEدر مجاورت نور آفتاب به سرعت دچار شکنندگی شدید میشوند؟
 .9وجود عامت زیر نشــانگر قابلیت بازیابی مواد و یا وســیلهای است ،که این عامت بر آن حک شده است .فکر
100
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تحقيق كنيد

میکنید چنانچه این عامت بر روی یک شیئي پاستیکی باشد ،پلیمر سازنده آن از چه گروهی است؟

 .10تحقیق کنید موارد زیر اغلب از چه پلیمرهایی ساخته میشوند:

نوع پلیمر

وسیله
لباسها

بطریها
چرخدندههای کوچک
تزئینات داخل خودرو
ظروف آشپزخانه
پاکتهای پاستیکی
ظروف پاستیکی
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تحقيق كنيد

 .11روشهای تولید قطعات از پلیمرها اغلب به گونهای هستند که قطعه بینیاز ازمراحل تکمیلی تولید است .تصویر
زیر روش تولید قطعات پلیمری را به روش تزریقی نشان میدهد .این روش تولید را توضیح دهید.
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فصل پنجم :مواد غیرفلزي
◄ اهداف رفتاري
پس از آموزش اين فصل ،از هنرجو انتظار ميرود:
 -روانکاري را تعریف کند.

 نقش روانکاري در صنعت را بیان کند ویسکوزیته را تعریف کند. انواع روانکارها را نام ببرد. خصوصیات روانکارها را شرح دهد. انواع روانکارهاي مایع را نام ببرد. خصوصیات روانکارهاي مایع را شرح دهد. گریسها را شرح دهد. خصوصیات گریسها را شرح دهد. روغنهاي برش را شرح دهد. وظایف روغنهاي برش را شرح دهد. -ویژگيهاي روغنهاي برش را شرح دهد.
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روانکاري
امروزه قطعاتي مثل چرخدندهها ،بادامکها ویاتاقانها با دقت زیاد تولید ميشوند
تا بتوان آنها را در کاربردهایي که ســرعت زیاد مورد نیاز اســت ،استفاده کرد.
ولي این قطعات را بدون روانکاري درست ،هرگز نميتوان در سرعتهاي باا
بهکار گرفت و چنانچه فرایند روانکاري با روانکار مناســب و به طرز صحیحي
انجام نگیرد ،این اجزا مســتهلک خواهند شــد .لذا روانکاري از اهمیت زیادي
برخوردار است .روانکاري به منظور کم کردن اصطکاک میان دو جزء در تماس
با یکدیگر به کار گرفته ميشوند .ولي منشأ اصطکاک در کجاست؟
شکل 5-1پستي و بلندي سطوح در
تماس

در حقیقت ســطح واقع ًا صاف وجود ندارد ،و سطوح ماشینکاري شده ،داراي

پستي و بلنديهایي در اندازه میکرون هستند (شکل  ،)5-1آنچه در حین تماس
دو سطح با یکدیگر رخ ميدهد ،عبارت است از تماس نقاط دو در سطح است،
نیروي فشــاري باعث ميشود تا این بلنديها تغییر شکل پاستیک پیدا کرده و
به اصطاح به یکدیگر جوش ســرد بخورد .باافزایش نیروي فشاري ،تعداد این
نقاط زیادتر شــده و نیروي ازم براي شکست این جوشها زیادتر خواهد شد.
در حقیقت ميتوان گفت که:

سطح A
سطح B

"نیــروي اصطــکاک ،مقاومت در برابر حرکت دو ســطح در تمــاس با یکدیگر
است".
همانطور که ميدانید ،وجود اصطکاک در اغلب ماشــینآات نامطلوب بوده و

سطح A

همواره در پي کم کردن و یا حذف آن هســتیم چرا که باعث فرســایش ،ایجاد

سطح B

حرارت و در نهایت کم شدن عمر تجهیزات خواهد بود .همانطور که بیان شد

شکل 5-2جداسازي سطوح توسط
روانکار

روانکاري از مهمترین روشهاي حل این مشکل است (شکل .)5-2
توجه داشــته باشــید هیچگاه نميتوان اصطکاک را به طــور کامل حذف نمود
یعني در حالت روانکاري هم اصطکاک وجود دارد .اصطکاک به وجود آمده در
حات روانکاري را اصطکاکتر و اصطکاک به وجود آمده در حالت عدم وجود
روانکار را اصطکاک خشک مينامند.
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همواره در تاش هستیم تا اصطکاک خشک را با اصطکاک تر جایگزین کنیم.
جداسازي سطوح در تماس با یکدیگر ،توسط مقدار کافي از روانکار(روغن،
گریس )... ،در سطوح فلزي صورت ميپذیرد ،میزان و نوع روانکار تابعي است
از میزان بار اعمالي و سرعت دوراني آن.
از مهمتریــن خواصي کــه قابلیت یک روانکار مایع یــا نیمه جامد را تعیین
ميکند ویســکوزیته یا گرانروي اســت .براي آنکه درک بهتري از ویســکوزیته
حاصل شــود ميتوانید به نحوه سیان عسل و آب توجه کنید .عسل به سختي
شــروع به جریان ميکنــد زیرا این مایع داراي ویســکوزیته باایي اســت .در
مقابل آب ویســکوزیته کم به راحتي به ســیان در ميآیــد و مقاومت چنداني

در برابرجریان از خود نشــان نميدهد (شکل  .)5-3در واقع مقاومت ايههاي
روانکار در برابر حرکت را ويس��کوزيته ميگويند .وجود ویسکوزیته باا ،در

روانکارها باعث ميشــود تا آنها یک قشر نازک برروي سطوح در حال تماس
تشــکیل دهند و مانع از تماس مســتقیم ســطوح با یکدیگر شــوند .هر چقدر
نیروي میان ســطوح بیشتر و ســرعت محیطي قطعات کمتر باشد ،ازم است از
روانکارهایي با ویسکوزیته بااتر استفاده شود.

شکل 5-3مقایسه ویسکوزیته چند مایع

روانــکار باید داراي خواصي همچون قابلیت کنترل اصطکاک  ،فرســایش
و دمــاي محیط کاري خود باشــد تــا بتواند بهخوبي فراینــد روانکاري را
انجام دهد .براســاس میزان گرانروي روانکارها به سه دسته زیر طبقهبندي
ميشوند:
◄ روانکارهاي مايع
الف) روغنهاي خالص
ب) روغنهاي معدني و مواد افزودني
ج) روانکارهاي سنتتیک
◄ روانکارهاي نیمه جامد
◄ روانکارهاي جامد.
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روانکارهاي مايع

این نوع روانکارها ،اغلب مایعاتي هســتند که ميتوانند به خوبي با اعمال فشار
هیدرولیکي به فضاي میان دو ســطح در حال روانکاري نفوذ ميکنند و سطوح
مــورد نظــر را روانکاري ميکنند .عــاوه بر روانکاري ،این نــوع از روانکارها
گرمــاي میان ســطوح در حال تمــاس را جذب کــرده و آنرا از محیط خارج
ميســازند ،این نوع از روغنها از موادمعدني مثــل نفت خام و یا قطران زغال
سنگ و یا از منابع طبیعي مثل گیاهان و بعض ًا حیوانات ساخته ميشوند.

اغلب روغنها بهصورت مســتقیم و خالص قابل اســتفاده نیستند ،بنابراین،
روغنها را با مواد افزودني خاصي ترکیب ميکنند تا بتوانند ویســکوزیته کافي
و خواص مورد نظر را در آنها ایجاد کنند.
در حقیقت بیشتر از  300نوع روغن مایع وجود دارد که کاربردهاي متنوعي
را در برميگیرند .در این میان کاربردهاي زیر که دسته بندي نیز حساب ميشوند
از اهمیت بیشتري برخوردار هستند:
•روغنهاي خودرو

•روغنهاي کمپرسورهاي هوا

•روغنهاي چرخدنده

•روغنهاي توربین

•روغنهاي یاتاقان

•روغنهاي هیدرولیک

•روغنهاي موتورهاي الکتریکي

•روغنهايبرشکاري(ماشینکاري)

•روغنهاي کمپرسورهاي یخچال
هر کدام از روانکارها و روغنهاي گفته شــده داراي اســتاندارد خاصي هستند
که شــرح آنها و خواص مربوط به آن در اســتاندارد مربوط اشاره شده است.
از مهمترین انواع روغنهاي صنعتي روغن موتور خودروهاســت که در وسعت
زیادي بهکار گرفته ميشوند (شکل  .)5-4استاندارد این نوع از روغنها توسط
 SAEانجام شده اســت و از آنجا که این استاندارد از جامعیت کافي برخوردار
اســت ،در اغلب نقاط جهان به عنوان شــمارهگذاري رایج شناخته ميشود .در
ایــن روش از عدد دورقمي به عنوان ویســکوزیته در دمــاي پایین که با حرف
 Wهمراه اســت و عدد دورقمي دوم (بدون حرف  )Wبه مفهوم ویســکوزیته
شکل  5-4روغنهاي مورداستفاده در
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قطعات خودرو

در دماي بااســت اســتفاده ميشــود .براي هر کــدام از این اعــداد در جداول
خاص میزان ویســکوزیته و دماهاي قابل تحمل اشــاره شــده است .براي مثال
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( )SAE 10W-40به مفهوم روغن با ویسکوزیته  10در دماي پایین و ویسکوزیته

 40در دماي باا اســت  .ممکن اســت در ادامه صرف ًا یک عدد گزارش شــود،
(عدد دوم حذف شــود) و این بدان مفهوم اســت که این روغن شرایط محیطي
ســرد و گــرم را تحمل ميکند .هرچقدر عدد بهکارگرفته شــده بزرگتر باشــد،

لزجت(گرانروي) بیشتر است.

آيا ميدانيد

روانکاريهاي نیمه جامد(گريسها)

ترکیب یک اســید چرب و باز

گریسها از انواع نیمه جامد روانکارها هســتند که بســیار مورد توجه هســتند.

را صابون مينامیم،کیفیت یک

ترکیب شــیمیایي این نوع روانکارها شــامل روغنهــاي معدني و صابون ،مواد

صابــون متأثر از کیفیت اســید

افزودنــي دیگر نیز به گریسها اضافه ميشــوند تا خــواص خاصي را در آنها

چرب آن است.

ایجاد کنند .این مواد حین فرایند روانکاري تحت تأثیر فشــار به حالت مایع در
ميآیند و با تمام شدن فرایند حالت جامد خود را باز ميیابند .از جمله خواص
گریسها ميتوان به :
الف) آببندي اجزاء که مانع ورود گرد و غبار به داخل اجزاء ميشوند.
ب) نیاز به بررسي و وارسي زیاد نداشته و اغلب تا مدتها دوام دارند.
ج) اغلب میزان کمي از آنها  ،روانکاري خوبي را باعث ميشوند.
د) پایداري خوبي در محیطهاي گوناگون دارند.
گریسها براســاس نــوع صابوني که در تولیــد آنها بهکارمــيرود طبقهبندي
ميشــوند ،چرا کــه اغلب کاربرد آنها به نوع صابوني کــه در آنها وجود دارد
مربوط است .چهار نوع گریس در کاربردهاي عمومي وجود دارند:
◄ گريس با پايه کلسیم
◄ گريس با پايه سديم
◄ گريس با پايه لیتیم
◄ گريس با پايه باريم
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گریسهــا با پایه کلســیم مقاومت خوبــي در برابرآب دارند ولــي دماي باا را
تحمل نميکند .از این گریسها ،براي روغنکاري پمپها اســتفاده ميشــود.
نوع ســدیمدار آنها هرچند مقاومت به حــرارت خوبي دارد و در بلبرینگها و
رولبرینگهــا بهکار ميرود ولي مقاومت به آب ،کمي دارد( .شــکلهاي  5-5و
)5-6
شکل 5-5

روانکارهاي جامد

روانکارهاي جامد ایه نازکي برروي سطوح در تماس با یکدیگر قرار ميدهند

تا این سطوح به راحتي برروي یکدیگر بلغزند .بهکارگیري این نوع از روانکارها
با پیشرفت تکنولوژیکي بسیار مورد توجه قرارگرفته است .این روانکارها داراي
مقاومت بســیار کم ،ســختي کم ،پیوســتگي ،پایداري حرارتي و خنثي بودن از
لحاظ شیمیایي هستند .مواد غیرآلي مثل گرافیت ،ديسولفیدمولیبدن ،ديسولفید
شکل 5-6

تنگســتن و ازجمله مواد آلي مومها از انواع روانکارهاي جامد هستند .این نوع
روانکارهــا را در کاربردهایي بهکارميگیرند که از انــواع دیگر روانکارها نتوان
اســتفاده کرد .چرا که دماي زیاد و شــرایط ســخت مانــع از بهکارگیري دیگر
انواع روانکارهاســت .شرایط ســخت ،شرایطي است که اســتفاده از گریس یا
روغن ،آلودگي محیط را بهوجود ميآورد (در صنایع غذایي) یا در پروانه کشتي
فقط اســتفاده از روانکار جامد امکانپذیر اســت زیرا روغن و گریس ،شســته
ميشوند.
در کاربردي دیگر مانند دینام که نیاز به هدایت الکتریکي نیز همزمان وجود
دارد فقط روانکار جامد قابل استفاده است.

روغنهاي برش (ماشینکاري)

روغنهاي برش در ماشینکاريها به منظور کم کردن هزینهها و افزایش سرعت
تولید ،مورد استفاده قرار ميگیرند و در حدود  200سال قدمت دارند .در ابتدا

بــا بهکارگیري آب 30 ،تا  40درصد ،ســرعت بــرش افزایش یافت .اما موجب
خوردگي فلزي شد.
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 10درصد انرژي مصرف شــده حین فرایندهاي ماشینکاري بهصورت گرما
تلف ميشود .افزایش دماي ناحیه برش هرچند باعث ميشود تا مقاومت قطعه
در ناحیــه برشــکاري کاهش یابد و فلــزات راحتتر بریده شــود ولي معایبي
همچون افزایش فرســایش ابزار و کمشــدن عمر آن ،کم شــدن صافي سطح را
باعث ميشــود .اغلب به دلیل زیاد بودن ظرفیت حرارتي آب ،از آب به عنوان
مایع کمکي در روغنهاي برش استفاده ميشود.
امروزه روغنهاي مورد اســتفاده در برادهبرداري عاوه بر خنککاري ،عمل
روانکاري و محافظت قطعه در مقابل خوردگي را نیز برعهده دارند .در حقیقت
عدهاي از مواد افزودني که به این روغنهااضافه ميشــود ،در ناحیه برش با فلز
در حال برشکاري واکنش شیمیایي ميدهند و عاوه بر تسهیل درامر برشکاري،
ایهاي خاص برروي ســطح براده و قطعه تشــکیل ميدهند که باعث ميشــود
که براده و قطعهکار اصطکاک کمتري با ابزار داشــته باشــند .این موضوع باعث
خواهد شــد که عاوه بر افزایش عمر ابزار ،نیروي ماشینکاري نیز کاهش یابد
و صافي سطح قطعهکار افزایش پیدا کند.
در (شــکل  )5-7اثر وجود روغن برشــکاري در شــرایط مختلف (سرعت
دوراني متفاوت و ابزار متفاوت) بر عمر ابزار نشــان داده شدهاســت .همانطور
که مشــاهده ميکنید عمر ابزار در اثر وجود روغن برشــکاري به شدت افزایش
ميیابد.

نكته

روغن برش ،اثرات دیگري هم دارد که از آن جمله ميتوان به جذب ذرات

عمر ابزار در اثر اســتفاده از

و غبار ناشــي از برشکاري ،اشاره کرد .در پارهاي از موارد ،بخارها و این ذرات

روغن برشــکاري به شدت

از درجات ســمیّت برخوردارند که این سیال مانع از پراکنده شدن آن در محیط

افزایش ميیابد.

اطراف خواهد شد.

شرایط بهداشتي نگهداري روغنهاي برشکاري از اهمیت خاصي برخوردار
است .همواره ازم است ترکیب شیمیایي PH ،محیط و میزان رشد باکتريها و
قارچها را به دقت کنترل کرد .عدم مقابله درســت با باکتريها و قارچها عاوه
بر آسیب به ماشینآات ميتواند باعث ایجاد بیماريهاي خاص در پوست بدن
شــود .چنانچه  PHنیز به درستي کنترل نشود ،ميتواند باعث خوردگي اجزاء و
یا آسیب جدي به قطعات شود .تصفیه و جداسازي براده از روغن برشکاري از
اهمیت خاصي برخورداراست و ازم است تمهیداتي ،بدین منظور اندیشیده شود.
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در یک تقســیم بندي ،ميتوان روغنهاي برش را به چهار دســته زیر تقســیم
کرد:
 .1روغنهاي خالص :در این دســته از روغنها بهصورت خالص و بدون هیچ

ماده اضافهشدني استفاده ميشوند.

 .2روغنهاي قابل حل در آب :اغلب روغنهاي فرآوري شــده با درصد زیاد
در آب ترکیب ميشوند و به عنوان روغن برش استفاده ميشوند.

 .3روغنهاي نیمه سنتتیک :حاوي میزان متوسطي از روغنهاي محلول آب و

موادي که به فرایند یکنواختي روغن و آب کمک ميکنند.

 .4روغنهاي س��نتتیک :این ســیاات حاوي آب و مواد اضافه شدني دیگري

است که از روغنهاي معدني نیستند.

در شکل  5-7انواع روغنهاي برش را براي عملیات مختلف مشاهده ميکنید.
ســه گروه آخر روغنهاي براي عملیات برشــکاري ،بهصورت خالص از بازار
خریداري شــده و با مقدار مناســب از آب ترکیب شده و بکار ميروند .ازم به
ذکر است که هیچ یک از تقسیم بنديهاي باا ربطي به کاربرد مایع خنککاري
ندارد .جدول  5-1مزایا و معایب هر یک از سیاات را نشان ميدهد.

شکل 5-7روغنهاي برش در انواع
مختلف
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جدول 5-1

نوع

سیال

برش

روغنهاي خالص

 روانکاري عاليمزایا

 -کنترل زنگزدگي سطح

 راحتي در کنترل جریان -طول عمر زیاد

روغنهاي قابل حل در آب

 -روانکاري خوب

 -کم کردن حرارت

 -کنترل راحت جریان

 -گران بودن

معایب

 -تولید گرماي زیاد

 -خطر آتشگیري

 -وجود بخار روغن در

محیط

 -حساس به ناخالصي آب

 -بخارهاي زیاد و دود

نیمه سنتتیک

 -کاهش عالي دما

 -تمیز بودن

 کنترل خوب زنگزدگي

 -ایجاد کف

 -حساس به ناخالصي

آب
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سنتتیک

 -خیلي تمیز

 -کاهش عالي دما

 عدم حساسیت بهناخالصي آب

 -کف کم

 -مایع شفاف

 -روانکاري کم

 -بدون ایه محافظ

روغن
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ارزشیابي پاياني
 .1روانکاري را تعریف کنید.
 .2اهیمت روانکاري در صنعت را شرح دهید.
 .3ویسکوزیته را شرح دهید.
 .4انواع روانکارها را نام ببرید.
 .5تفاوت گریسها با روغنها را بنویسید.
 .6وظایف روغنها براي عملیات برشکاري چیست؟
 .7انواع روغن براي برشکاري را نام ببرید.
.8

112

ویژگيهاي انواع روغنها براي برشکاري رابنویسید.
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تحقيق كنيد

تحقیق کنید براي روانکاري قسمتهاي مختلف دوچرخه کدام روانکار مناسب است.

تحقیق کنید براي روانکاري قسمتهاي مختلف ماشین تراش کدام روانکار مناسب است.
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فصل ششم :فناوري نانو
◄ هدفهاي رفتاري
پس از آموزش اين فصل ،از هنرجو انتظار ميرود:
 -فناوري نانو را تعریف کند.

 خصوصیات فناوري نانو را شرح دهد. دایل استفاده از فناوري نانو را شرح دهد. نانو مواد را تعریف کند.ـ نانو پلیمر و نانو سرامیک را توضیح دهد.
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نانو مواد و فناوري نانو
مقدمه

در ســال  1959دانشــمندي به نام ریچارد فینمن ،در یک ســخنراني گفت که
ميتوانیم چیزهاي کوچکي بسازیم که همان کاري را که ميخواهیم انجام دهند.

مث ً
ا ميتوان  25هزار صفحه دایرهالمعارف را در ابعاد یک ســر ســوزن جا داد
و تمــام کتابهاي جهان را در جزوهاي  35صفحهاي حفظ و نگهداري کرد .او
گفت به شــرطي ميتوان به این هدف دست پیدا کرد که کارها در مقیاس اتم و
مولکول انجام شود و اتمها را طوري که خودمان ميخواهیم یکي یکي بچینیم.
براي چیدن اتمها باید از دســتگاهها و ابزار اندازهگیري خاصي اســتفاده کنیم تا
نسبتها را کوچک کند( .شکل )6-1
حاا انســانها ميتوانند با شــیوة خود ،طبیعت جهان ماده را آن طوري که
خودشــان ميخواهند بســازند .تنها کافي اســت که مواد پایهاي جهان ماده که

شکل 6-1میکروسکوپ الکتروني براي
جابهجایي اتمها

همــان اتم و مولکول اســت را یک بار دیگر اتم به اتــم و مولکول به مولکول
بچیننــد .در حــال حاضر هزاران دانشــمند ميتوانند مولکولهــا و اتمها را در
آزمایشــگاهها به اندازة بزرگ ببینند .به قول «هرست استومر» برندة جایزة نوبل:
«ظهور نانوفناوري» ميتواند به بشــر تسلط ازم براي کنترل بيسابقه و کمنظیر
بر جهان ماده را بدهد.
نانوفناوري بر صنایع الکترونیک و داروســازي ،مراقبت از ســامتي ،آب و هوا
و محیط زیســت ،انرژي ،شیمي و کشاورزي ،علوم رایانه ،فناوري اطاعات اثر
ميگذارد و ســامتي و رفاه مردم را باا ميبرد .این علم ،شکل بیشتر صنایع را
تغییر ميدهد و باعث ســاخت وسایل کوچکتر ،ارزانتر ،سبکتر با تحمل و
سرعت بیشتر ميشود .به این ترتیب مواد خام و انرژي کمتري مصرف ميشود.
(شــکل  )6-2از دیگر اثرات نانوفناوري در کار رایانههاست که سرعت آنها را
بیشــتر ميکند و علوم ارتباطات را هم گسترش ميدهد .نانوالکترونیک ظرفیت
تجهیزات نظامي را گســترش ميدهد ،روباتها را پیشرفتهتر ميکند و به علوم
فیزیک ،شیمي ،بیولوژي و مهندسي تولدي دوباره ميدهد .با نانوفناوري ميتوان
ساختمانها و خودروهایي با مصالح و مواد اولیة سبکتر و مقاومتر ساخت .برد
هواپیماهاي نظامي و ظرفیت باربري هواپیماها بیشــتر ميشود .مصرف سوخت
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شکل 6-2مقایسه در ابعاد نانو
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آيا ميدانيد

کوچک شدن اندازة ذرات در حد
نانومتر ،سبب تغییراتي در خواص
فیزیکي و شیمیایي آنها ميشود.
مهمترین آنها عبارتاند از:
 .1افزایش نسبت سطح به حجم
 .2ورود اندازة ذره به قلمرو مکانیک
کوانتومــي به جاي مکانیک نیوتوني
افزایش نسبت سطح به حجم که
بهتدریــج با کاهش اندازة ذره رخ
ميدهد ،بــر خصوصیات ذره در
حالــت مجزا و بــر واکنش آن با
دیگر مواد اثــر ميگذارد .افزایش
سطح ،واکنشپذیري نانومواد را به

در ماشــینها کاهش ميیابد .امکان پرتاب سفینه به خارج از مدار زمین و حتي
خارج از منظومة شمســي افزایش ميیابد .هواپیماها ،موشــکها و ایستگاههاي
فضایي از قدرت و کاربرد بیشــتر و وزن سبکتر و مواد با ثباتتري برخوردار
ميشوند.
فنــاوري نانو ،امکان اســتفاده از انرژي حرارتي خورشــید را بــراي تجهیزات
الکتریکي و دســتگاههاي ذخیره انرژي افزایش ميدهد ،آب و هواي آلوده یک
مشکل جهاني است .محصوات با فناوري باا به مردم اجازه ميدهد تا کمتر از
تأثیرات سوء آب و هوایي ضرر کنند .همچنین ،تجهیزات پیشرفته و ارزان براي
تحقیقات پزشکي و مراقبت از سامتي را فراهم ميکند.

نانومواد

موادي که حداقل یکي از ابعاد آنها در مقیاس  1الي  100نانومتر باشــد ،مواد نانویي
یا نانومواد خوانده ميشــوند .یک نانومتر برابر با یک میلیاردم متر ( 10-9متر) اســت.
این اندازه  18000بار کوچکتر از قطر یک تار موي انسان است( .شکل  ،)6-3به طور

شدت افزایش ميدهد .زیرا تعداد

H

H

مولکولها یــا اتمهاي موجود در
ســطح در مقایســه با تعداد اتمها
یا مولکولهاي موجــود در تودة
نمونه بسیار زیاد است.

H

H

H

H

شکل 6-4یک نانومتر

میانگین  3تا  6اتم در کنار یکدیگر طولي معادل یک نانومتر را ميسازند که این خود
به نوع اتم بستگي دارد( .یک نانومتر =  6اتم هیدروژن در کنار یکدیگر) (شکل )6-4
همة مواد از جمله فلزات ،نیمههاديها ،شیشهها ،سرامیکها و پلیمرها در ابعاد نانو
ميتوانند وجود داشته باشند .همچنین محدوده فناوري نانو ميتواند به صورت ذرات
بيشکل (آمورف) ،کریستالي ،آلي ،غیرآلي و یا به صورت منفرد ،مجتمع و پودر باشد.

دستهبندي نانومواد

شکل 6-3موي سر

مواد در مقیاس نانو به دستههاي زیر قابل تقسیم است.
 .1نانوایهها

 .2نانوپوششها

 .3نانوخوشهها

 .4نانوسیمها

 .5نانولولهها

 .6نانوحفرهها

 -7نانو ذرات
اکنون به معرفي بعضي از موارد باا ميپردازیم:
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 .1نانوايهها

در دنیــاي کنوني تغییرات ســطحي به یک فرایند مهم و اساســي تبدیل شــده
اســت .در این مورد روشهایي شامل ایجاد ایههاي نازک یا پوششها بر روي
ســطوح ،افزایش کارایي و محافظت ســطوح را به دنبال دارد .رسوب یک ایه
نــازک (نانوایه) براي پوشــشدهي در اکثر صنایع جایگاه مهمي یافته اســت.
فیلمهاي نانویي ایه نازک ،که بر روي ســطح یک زیرپایه نشــانده ميشــوند
کاربردهاي عمدت ًا الکترونیکي دارند .همانند زیرایهها ،خازنها ،قطعات حافظه،
آشکارسازهاي مادون قرمز و راهنماهاي موجي سطوح را افزایش داد.
 .2نانوپوششها

پوششها داراي کاربردهاي متنوعي از صنایع اتومبیل گرفته تا صنایع لوازم خانگي
هستند .این پوششها ســطوحي را که در معرض آسیبهاي محیطي مانند باران،
برف ،نمکها ،رسوبهاي اسیدي ،اشعة ماوراءبنفش ،نور آفتاب و رطوبت هستند
را محافظت ميکند .فناوري نانو ایجاد نانوپوششها را پیشنهاد ميکند.
نانو پوششهاي حفاظتي براي افزایش مقاومت در مقابل خوردگي ،افزایش سختي
سطوح و حفاظت در مقابل عوامل مخرب محیطي هستند .عاوه بر آن ،فناوري نانو
از خش برداشتن ،تکهتکه شدن و خرده شدن روکشها جلوگیري ميکند .از موارد
استفادة نانوپوششها ميتوان به روکشهاي ضد انعکاس در مصارف خودروسازي
و ســازهاي ،روکشهاي محافظ (ضد خش ،غیرقابل رنگآمیزي ،و قابل شستشوي
آسان) و روکشهاي تزئیني اشاره کرد( .شکل )6-5

شکل 6-5تصویر راست :پوشش تولیدشده به روشي که در نیلوفر آبي وجود داد آن را ضدآب کرده است.
تصویر چپ :وجود پرزهاي ضعیف بر روي برگ نیلوفر آبي آن را ضدآب کرده است.

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ

117

 .3نانولولهها

در سال  ،1991نانولولههاي کربني توسط سومیو ایجیمو کشف شدند .الوتروپهاي
متداول کربن ،گرافیت و الماس هستند .نوع سوم کربن خالص باکيبال است .این
نوع گردترین و متقارنترین مولکول شامل  60اتم کربن است( .شکل )6-6
نانولولههاي کربني یکي از مواد نانوساختار ،متشکل از اتمهاي کربن به شکل
استوانه توخالي است .این نانولولهها  50000بار نازکتر از موي انسان است.
شکل  6-6مولکول C60

نانولولههاي کربني داراي اســتحکام کششــي و مدول ااســتیک بســیار زیادي
اســت ،در مقایســه با فواد که داراي اســتحکام کششي400،مگاپاسکال است،
استحکام کششــي نانولولههاي کربني 150000مگاپاســکال است .نانولولهها با
خواص مکانیکي ،الکتریکي و اپتیکي برجســته ،در مصارف الکترونیکي ،نوري،
پلیمري ،هوافضا و پزشــکي با بیشترین توجه روبهرو شدهاند .در (شکل )6-7
نانولولههاي کربني تکدیواره و چنددیواره را مشاهده ميکنید.
مواد پلیمري و سرامیکي نیز در ابعاد نانو تولید ميشوند:

نانوپلیمرها

شکل  6-7نانولوله کربني تکدیواره

خواص مکانیکي و ترموفیزیکي(خواص فیزیکي وابســته به دما نظیر :کشــش،
سختي و )...مواد پلیمري به شدت وابسته به اندازه و شکل آنهاست .با توجه به
این وابســتگي تهیه و کنترل مواد پلیمري در مقیاس نانومتر براي بهبود خواص،
حائز اهمیت است.
از جملــه پلیمرهایي که در بحث نانوم��واد جایگاه ویژهاي دارند ،پلیمرهاي
رسانا هستند .پلیمرهاي رسانا که در طول سه دهة اخیر توجه زیادي را به خود
معطوف داشــتهاند ،به ســبب تغییر در خواص نوري و الکتریکيشــان در ابعاد
نانومتر ،محتملترین سیســتمها براي کاربردهاي نانوالکترونیک هستند .خانوادة
پليآنیلین نمونهاي از این پلیمرهاست.
یکي دیگر از کاربردهاي نانوپلیمر در صنعت استیکســازي است .با اضافه
کردن نانومواد به ترکیبات اســتیک ،به دلیل پیوندهایي که در مقیاس اتمي بین
این مواد و ترکیبات استیک صورت ميگیرد ،عاوه بر این که خواص فیزیکي
آنها بهبود ميیابد ،ميتوان به افزایش مقاومت سایش ،افزایش استحکام ،بهبود
خاصیت مکانیکي ،افزایش حد شکستگي اشاره کرد .در زیبایي ظاهري استیک
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نیــز تأثیر گذاشــته و باعث لطافت همــواري ،صافي و ظرافت شــکل ظاهري
اســتیک ميگردد .همة اینها به نوبة خود باعث ميشود که محصوات نهایي،
مرغوبتر ،با کیفیت باا ،زیباتر و در نهایت بازار پسند باشند.

نانوسرامیکها

با پیدایش نانوفناوري ،نانوســرامیکها هرچه بیشتر اهمیت خود را نشان دادند.
زمــان تولید نانوســرامیکها را ميتوان دهة  90میادي دانســت .در این زمان
نانوپودرهاي سرامیکي تولید شدند .با استفاده از نانوپودرها ،دماي ذوب کاهش

ميیابد و تکنیکهاي ســاخت مواد سادهتر ميشــود و درنتیجه هزینة تولید نیز
کاهش خواهد یافت.
محصوات نانوســرامیکي ميتواند داراي خواص مکانیکي بهتر ،اســتحکام
بااتر و انعطافپذیري بیشتر باشد و همچنین خواص الکتریکي و مغناطیسي و
نوري مطلوبتري خواهند داشت که ویژگي منحصر به فردي براي سرامیکها
است.
یکي از مشــکات سرامیکها شکنندگي آنهاست که با تولید سرامیکهایي
در مقیاس نانو قابلیت شکلپذیري آنها بهبود ميیابد .سرامیکها در کاربردهاي
هوافضا در حفاظت حرارتي و شــیمیایي مورد استفاده قرار ميگیرد .کاربردهاي
ســرامیکهاي ساختهشــده با فناوري نانــو در حســگرها ،الکترونیک نوري و

شکل  6-8سطح نانوسرامیک مانع از
رسیدن حرارت به گل ميشود.

سازههاي فضایي در حال گسترش است( .شکل )6-8
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ارزشیابي پاياني
 .1فناوري نانو را تعریف کنید.
 .2کاربرد فناوري نانو در صنعت را بنویسید.
 .3تعریف نانومواد را بنویسید؟
 .4مواد در مقیاس نانو به چند دسته تقسیم ميشوند؟
 .5کاربرد نانوپلیمرها و نانوسرامیکها را بنویسید؟
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تحقيق كنيد

تحقیق کنید اثر فناوري نانو بر مقاومت فلزات چگونه است؟
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Stoff-Nr
Standard No

Kurzname
Symbol DIN

Bezeichnug
Designation
Euronorm 83

1,0402
1,0501
1,0503
1,0535
1,0601
1,1133
1,1151
1,1157
1,1165
1,1167
1,1170
1,1180
1,1181
1,1191
1,1201
1,1203
1,1209
1,1221
1,1223
1,1273
1,3401
1,3561
1,3563

C 22
C 35
C 45
C 55
C 60
20mn5
C k22
40mn4
30mn5
36mn5
28mn6
Cm35
Ck35
Ck45
Cm45
Ck55
Cm55
Ck60
Cm60
90mn4
X120mn12
44cr2
43crmn4

1C35
1C45
1C55
1C60
26Mn
3C35
2C35
2C45
3C45
2C55
3C55
2C60
3C60
-

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Vergutungsstahle  فوادهای بهسازیHeat-treatabls

ترکیب

Analyse
C
%

Si
%

Mn
%

P
%

0,17-0,24
0,32-0,39
0,42-0,50
0,52-0,60
0,57-0,65
0,17-0,23
0,17-0,24
0,36-0,44
0,27-0,34
0,32-0,40
0,25-0,32
0,32-0,39
0,32-0,39
0,42-0,50
0,42-0,50
0,52-0,60
0,52-0,60
0,57-0,65
0,57-0,65
0,85-0,95
1,10-1,30
0,42-0,48
0,40-0,46

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
300,60
0,40

0,30-0,60
0,50-0,80
0,50-0,80
0,60-0,90
0,60-0,90
1,00-1,30
0,30-0,60
0,80-1,10
1,20-1,50
1,20-1,50
1,30-1,65
0,50-0,80
0,50-0,80
0,50-0,80
0,50-0,80
0,60-0,90
0,60-0,90
0,60-0,90
0,60-0,90
0,90-1,10
12,00-13,00
0,50-0,80
0,60-0,90

0,045

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,40
0,40

S
%

0,0200,035
0,0200,035
0,0200,035
0,0200,035

Composition

122

Cr
%

Mo
%

Ni
%

Somstioge
Others %

0.30<0.301,50
0,400,60
0,90-1,20

0.150.30

-

Cu<0.30
Cu<0.30

123
Bundesrepublik

Frankreich

GroBbritannien

Italien

Japan

Schweden

Sowjetunion

مشخصه

آلمان

فرانسه

انگلستان

ایتالیا

ژاپن

سوئد

شوروی سابق

فواد

Germany

France

Great Britain

Italy

Japan

Sweden

U.S.S.R

AFNOR

B.S.

UNI

JIS

SS

GOST

W.-Nr.

DIN

U.S.A

امریکا

Gruppe

U.S.A

گروه

AISI/SAE/

Groh

ASTM
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1.1213

1.1213 Ct53

XC 48H 1 TS

060A 52:070
M55

C 53

S 50 C

1674

50

1050

30

1.1221

1.1221 CK50

XC 60

080 A 62

C 60

S 58 C

1678

60:60G

1060

2

1.1231

1.1231 CK67

XC 68

-

C 70

-

1770

-

1070

3

1.1248

1.1248 CK75

XC 75

-

-

-

1774:1778

-

1080

3

استاندارد آلمان
فوادهای بهسازی
 بهسازی شده،خواص مکانیکی
A
Bruchdehnung
ازدیاد طول شکست
Elongation after fracture
-5
17-40
41-16
mm
100
mm
mm

Kerbschlagarbeit
کار ضربه
Impact valve
)DVM(

Z
Einschnrung
کاهش سطحمقطع
Reduction of area
100160
mm

-16
mm

17-40
mm

41-100 100160
mm
mm

17-40
mm

-16
mm

41100
mm

100-160
mm

J
-

-

40

45

-

-

-

-

-

-

20

-

35

40

45

-

-

-

-

-

17

-

30

35

40

-

-

-

-

-

15

-

25

30

35

-

-

-

-

-

14

-

20

25

30

-

-

-

-

-

18

-

50

55

60

-

69

69

76

-

-

-

50

50

-

-

55

55

-

-

15

-

40

45

50

-

34

41

41

-

15

16

45

50

50

55

41

48

48

55

12

15

35

40

45

50

41

41

48

55

16

-

40

45

50

-

40

45

45

-

20

-

40

45

50

-

40

40

40

-

20

-

40

45

50

-

40

40

40

-

17

-

35

40

45

-

30

30

30

-

17

-

35

40

45

-

30

30

30

-

15

-

30

35

40

-

-

-

-

-

15

-

30

35

40

-

-

-

-

-

14

-

25

30

35

-

-

-

-

-

14

-

25

30

35

-

-

-

-

-

~5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

-

40

40

45

-

124

124

137

-

15

-

40

45

50

-

35

42

42

-

12

13

40

45

50

55

35

42

42

42

12

13

40

45

50

50

35

35

35

35
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استاندارد آلمان
فوادهای بهسازی
خواص مکانیکی ،بهسازی شده

100160
mm

Rm

Re

Stroff-Nr.

Zunfestigkeit
استحکام کششی
Tensite strength
17-40 41-100
mm
mm

Streckgrenze
تنش تسلیم
Yield stress

شماره مواد

-16
mm

41-100 100mm
160
mm

-16
mm

17-40
mm

StandardNo.
شماره مواد

22

20

-

-

500-650

19

17

-

550-700

-

-

300

350

1.0402

550-700

600-750

630-780

-

320

370

430

1.0501

16

14

-

630-700

650-800

700-850

-

370

430

500

1.0503

14

12

-

630-780

13

11

-

700-850

20

22

-

750-900

-

22

20

490-590

-

14

12

-

640-

15

14

780

10

9

640-

15

13

780

19

17

-

19

17

16

14

16

14

-

690-830
690-830
740-880
640-790
550-700

750-900
800-950
490-640

800-950
850-1000
540-690

-

430
450
295

500
520
345

550-700

-

880-1080

-

690-830

780-930

440

440

830-980

930-1080

440

540

590

690-840

780-930

-

440

490

500-650
780-930

600-750

630-780

-

550
580
390

-

300

440

540
440

540
685

1.1170

590

1.1180

320

370

635

1.1157
1.1165

430
430

320

370

630-780

-

1.1201

430

500

-

370

500

1.1203

370

430

1.1209

500

550
550

1.1221
1.1223
1.1273

-

630-780

650-800

-

700-850

650-800

700-850

-

14

12

-

700-850

750-900

800-950

-

430

14

12

-

750-900

750-900

800-950

-

430

500

13

11

-

750-900

800-950

850-1000

-

450

520

580

13

11

-

~1670

800-950

850-1000

-

450

520

580

~5

~5

-

780-

~1670

42

40

-

1080

14

12

-

690-830

780-

11

10

880-

10

9

930
830980

1080
880-

980-1180
980-1180

1.1181
1.1191

700-850

780-930

1.1133

350

550-700

830-1080

1.0601

1.1151

600-750

-

1.0535

~1670
880-1130
880-1080
1080-1270
1080-1270

560
640

1275
345
440
640
690

1325
390
540
760
780

1375
410
640
880
880

1.3401
1.3561
1.3561
1.3563
1.3565
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فواد بهسازی
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عملیاتحرارتی

Anlassen
برگشت
Temper
0C

Warmbad
کونچ گرم
Hot quencning
0C

Oi
روغن
Oil
0C

Wasser آب
Water
0C

Spannungsfreigluhen
بازپخت تنش زدایی
Stress-free
Annealing
0C

Normalgluhen بازپخت
نرمال
Normalizing
0C

BriwllHarte
 سختی برینلHar - Weichgluhen
Warmformgebung
باز بخت نرم
ness Brinell
شکل دادن کرم
Soft annealing
HB 30
0C
0C
Weichgegluht
باز پخت نرم
Sift anneaied
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Stoff-nr
شماره مواد
Standard No.
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1,0402

1100-900

650-700

1,0501

1100-850

650-700

1,0503

1100-850

650-700

1,0535

1050-850

650-700

1,0601

1050-850

650-700

1,1133

1100-850

650-700

1,1151

1100-900

650-700

1,1157

1100-850

650-700

1,1165

1100-850

650-700

1,1167

1100-850

650-700

1,1170

1100-850

650-700

1,1180

1100-850

650-700

1,1181

1100-850

650-700

1,1191

1100-850

650-700

1,1201

1100-850

650-700

1,1203

1050-850

650-700

1,1209

1050-850

650-700

1,1221

1050-850

650-700

1,1223

1050-850

650-700

1,1273

1100-850

640-680

1,3401

1100-850

-

1,3561

1100-850

650-700

156
183
207
229
241
156
217
217
217
223
183
183
207
207
229
229
241
241
350
255

880-910
860-890
840-870
830-860
820-850
850-880
880-910
850-880
850-880
850-880

860-890
-

850-880
860-890
860-890
840-870
840-870
830-860
830-860
820-850
820-850
860-890
840-870

840-870
820-850
805-835
800-830
820-850
860-890
820-850
820-850
820-850
820-850

-

840-870
840-870
820-850
820-850
805-835
805-835
800-830
800-830
1000-1050
820-850

870-900
850-880
830-860
815-845
810-840
830-860
870-900
830-860
830-860
830-860
850-880
850-880
830-860
830-860
815-845
815-845
810-840
810-840
790-860
830-860

-

540-680
540-680
540-680
540-680
540-680
550-660
540-680
550-660
480-650
480-650
540-680
550-660
540-680
540-680
550-660
540-680
550-660
540-680
550-660
480-650
550-660
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:الف) فارسي

 شرکت چاپ.کتاب درسي شناخت و خواص مواد شاخه فني و حرفهاي رشته ساخت و تولید وزارت آموزش و پرورش.1
.1371  بهروز نصیري زنوزي، صمد خادمي اقدم، محسن اکبري: مؤلف.و نشر

:ب) انگلیسي
1. Handbook of Materials Selection, MYER KUTZ, 2002, John Wiley & Sons
2. Engineering Materials 1 an Introduction to their Properties and Applications, Michael F. Ashby, 1980,
1996, Butterworth-Heinemann
3. Steel Metallurgy for the Non-Metallurgist, ASM, John D. Verhoeven, 1997
4. Materials for Engineers and Technicians, Raymond A. Higgins, Fourth Edition, 2006, R. A. Higgins
and W. Bolton
5. Fundamentals of materials science and Engineering, W.D.CALLISTER, John Wiley & Sons, 2001
6.The Materials SELECTOR, Second edition, VOL1, 2, 3 Norman A. Waterman, CHAPMAN & HALL,
1997
7.Werkstoffkunde, Hans-Jürgen Bargel · Günter Schulze,Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005
8.Die Metallurgie des Schweißens, Günter Schulze, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
9.ASM Handbook, Volume 1, Properties and Selection: Irons, Steels, and High Performance Alloys, 1993
10. Introduction to Aluminum Alloys and Tempers, J. Gilbert Kaufman, 2000
11.MEMS Introduction and Fundamentals, Mohamed Gad-el-Hak, 2006 by Taylor & Francis Group,
12.Introduction to nanotechnology, Henrik Bruus, Lyngby, spring 2004
13.Aluminum Alloy Castings, Properties, Processes, and Applications. Gilbert Kaufman,Elwin L. Rooy,
2004 ASM International.
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