
بھ نام خدا

فازها و ساختارهاي بلوري    
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مهندسي صنايع    



تبلور ابتدایی یا کریستالیزاسیون 

و  به طور کلي اتمهاي مواد کريستالي در حالت بخار و مايع به شکل منظم    ⇨
بلکه به طور پيوسته در حال حرکت  . مرتبي در کنار يکديگر قرار نمي گيرند  

چنانچه درجه حرارت مذاب به تدريج تا نقطه آغاز انجماد      . نا منظمي هستند
ساختار که در حين انجماد   . کاهش يابد، متبلور شدن مذاب شروع مي شود  

.تشکيل مي شود، بر روي خواص مکانيکي تأثيرسزايي دارد    

:معموال تبلور اوليه در دو مرحله انجام مي گيرد    ⇨
جوانه زني١.
مرحله رشد بلور٢.



جوانه زنی 

. با کاهش تدريجي دماي مذاب، انجماد از نقاط مختلف شروع مي شود       ⇨
اگر مذاب فلزات حاوي ناخالصيهايي باشد، براي تشکيل جوانه فقط        ⇨

در صورتي که در فلزات خالص مقدار کاهش   . کاهش جزئي دما الزم است 
.درجه حرارت بيشتري الزم خواهد بود

معروف   ”ناهمگن  ” جوانه زني بر روي سطوح ناخالصي به عنوان جوانه زني   ⇨
.است

. پايداری جوانه با بزرگ شدن اندازه آن افزايش مي يابد    ⇨



رشد جوانه

ه  رشد جوانه به سرعت انتقال حرارت از مذاب و قسمت منجمد شده به ديوار    ⇨
.قالب و محيط اطراف آن بستگي دارد    

:تعداد و اندازه دانه هاي هر فلز تابع دو عامل است     ⇨
سرعت جوانه زني١.
سرعت رشد جوانه ها٢.

د هر چه سرعت جوانه زني و يا به عبارت ديگر سرعت رشد جوانه ها در واح  ⇨
زه آنها   زمان و واحد حجم بيشتر باشد، تعداد دانه ها زيادتر و در نتيجه اندا    

.  ريزتر خواهد بود
مي توان بر روي  خواص فيزيکي و مکانيکي      “  کنترل اندازه دانه ها   ” از طريق ⇨

. مواد از جمله استحکام کششي جسم تأثير بسزايي گذاشت      



)فلزات(تغییر و تبدیل فاز در جامدات

چند شکلي يا  ”  ظاهر گشتن يک فلز به صورت شبکه کريستالي گوناگون را    ⇨
. مي نامند ” آلوتروپي 

اهر مي  آهن از عناصري است که در سه نوع فاز يا به عبارتي سه نوع آلوتروپ ظ    ⇨
.شود



شرایط حاللیت در حالت جامد

شرط اوليه براي حالليت کامل کريستالها به صورت جانشيني، داشتن شبکه   ١.
. کريستالي يکسان است 

شيني اختالف واحد شبکه يا شعاع اتمي يا يوني آنها در حالليت به صورت جان    ٢.
در صورتي که دو عنصر داراي شبکه کريستالي   .  بايد تا حد امکان کوچک باشد 

باشند، حالليت  %) ۸در حدود کمتر از (يکسان و اختالف شعاع اتمي کوچک    
مقدار  . کامل آنها بدون هيچ به هم خوردگي شبکه امکان پذير خواهد بود   

بسيار جزئي هيدروژن مي تواند سبب کاهش سريع انعطاف پذيري  فوالد و      
تردي  ” اين چنين تردي ظاهر شده به عنوان    . سخت و ترد شدن آن شود 

. ناميده مي شود” هيدروژني 
هر چه قدر اختالف   . داشتن ظرفيت يکسان، حالليت را مناسبتر مي سازد  ٣.

الکترونهاي ظرفيت بين فلز اصلي و فلز حل شونده بيشتر باشد، به همان      
. نسبت قابليت حالليت کاهش مي يابد  

داشتن الکترونگاتيويته يکسان، حالليت اتمها در يکديگر را مشکلتر مي    ۴.
هر چه اختالف بيشتر باشد تمايل به شکل گيري ترکيب زيادتر مي      . سازد
.   مانند سديم و کلر و شکل گيري ترکيب سديم کلرايد    . شود



مکانیزمهاي استحکام بخشی
)Strengthening Mechanisms(

با افزودن يک يا چند عنصر به عنصر اصلي و شکل گيري آلياژ به صورت       ⇨
. محلول جامد حد تسليم و استحکام آن افزايش مي يابد       

:مقدار افزايش استحکام به دو عامل بستگي دارد    ⇨
:اندازه اتم عنصر افزوده شده نسبت به اندازه اتم عنصر اصلي      ١.

ليل بهم خوردگي هر چه اختالف بين اندازه قطر اتمي آنها زيادتر باشد، به د       
زيادتر شبکه کريستالي و مشکلتر شدن حرکت   

.   نابجاييها، اثر استحکام بخشي زيادتر است        
:مقدار عنصر آلياژي ١.

با افزايش مقدار عنصر افزوده شده اثر استحکام            
. بخشي بيشتر مي شود     



تأثیر استحکام بخشی بر خواص
حد تسليم، استحکام کششي و سختي نسبت به مقدار هر يک از آنها که          ١.

. مربوط به فلزات خالص مي شود، افزايش مي يابد    
اما در  . معموال انعطاف پذيري آلياژ کمتر از انعطاف پذيري فلز خالص است        ٢.

روي، استحکام بخشي با حالليت جامد هم      -مواردي مانند آلياژهاي مس 
. استحکام و هم انعطاف پذيري را افزايش مي دهد      

ت به مقاومت خزشي آلياژهاي دماي باال، مانند آلياژهايي که در موتورهاي ج    ٣.
. کار مي رود، با اين مکانيزم بهبود مي يابد    

لص  هدايت الکتريکي آلياژهايي از نوع حالليت جامد بسيار کمتر از فلز خا ۴.
.است

برخواص مختلف در Znتآثير  ⇨
.شکل نشان داده شده است    



پراکنده سازي فاز دوم یا سخت کردن رسوبی
گيرد و  با افزودن عنصر آلياژي در حدي فراتر از حد حالليت، فاز دومي شکل مي    ⇨

در اين آلياژ مرز بين دو فاز فصل مشترکي را     . يک آلياژ دو فازي توليد مي شود 
در آلياژهاي دو . به وجود مي آورد که در آن آرايش اتمي کامل و بي عيب نيست    

ه و سبب  فازي وجود مرز بين فازها مانعي بر سر راه لغزش نابجاييها ايجاد کرد       
.افزايش استحکام مي شود   

ه بنا شده  مکانيزم افزايش استحکام را، که بر اساس توزيع فاز دومي در فاز زمين      ⇨
گويند و چنانچه مقدار فاز دوم در فاز   “ استحکام بخشي پراکنده سازي    ” است، 

زمينه در حد کمي
باشد، مکانيزم افزايش      

استحکام اصطالحاً،     
“استحکام بخشي رسوبي   ” 

.     ناميده مي شود  



...بهبود استحکام
.چنانچه فاز زمينه نرم و انعطاف پذير است، فاز دوم بايد سخت باشد       ١.
رسوب سخت بايد به صورت ناپيوسته در زمينه که پيوسته است، توزيع و  ٢.

.پراکنده شود
. استهر چقدر تعداد ذرات رسوب بيشتر و ريزتر باشند، استحکام بخشي باالتر     ٣.
.ذرات کروي شکل رسوب، اثر استحکام بخشي باالتري خواهند داشت     ۴.
. هر چقدر مقدار ذرات رسوب بيشتر باشد استحکام بخشي آلياژ بيشتر است    ۵.







اثر دما بر روي حجم شبکه بلوري آهن 



آستنیت

کعبي   آستنيت عبارت از محلول جامد بين نشيني کربن در آهن با شبکه بلوري م     ⇨
.  است) fcc( با وجوه مرکزدار  

کربن قابل درک است که با اضافه شدن کربن ناحيه      -با مشاهده نمودار آهن  ⇨
درجه سانتيگراد که گستره تشکيل تشکيل   ۱۳۹۴تا ۹۱۲پايداري آستنيت از 

. آهن آستنيتي است، افزايش مي يابد   
۱۱/۲درجه سانتيگراد است که به  ۱۱۴۸حداکثر حالليت کربن در آستنيت در ⇨

.درصد مي رسد



FCCفضاي خالی بین نشینی در 
دو نوع فضاي خالي بين نشيني وجود دارد که محلهاي     fccدر شبکه بلوري ⇨

”  و ” هشت وجهي “  مناسبي براي قرارگيري اتمهاي کربن مي باشد و به فضاي      
.موسوم اند“ چهار وجهي

.   وت استاندازه اين دو نوع فضاي خالي به طور قابل مالحظه اي با يکديگر متفا    ⇨
آنگستروم را در خود  ۵۲/۰يک فضاي هشت وجهي قادر است اتمي به شعاع    

۲۸/۰در حالي که يک فضاي چهار وجهي مي تواند اتمي به شعاع    . جاي دهد
.آنگستروم را در خود بپذيرد 

فضاي هشت   . آنگستروم است  ۷/۰با توجه به اينکه شعاع اتمي کربن برابر با      ⇨
.      وجهي راحتتر از فضاي چهار و جهي اتمهاي کربن را در خود جاي مي دهد  



فریت

،  )bcc( محلول جامد بين نشيني کربن در آهن با شبکه بلوري مکعب مرکزدار        ⇨
. به فريت موسوم است 

به مراتب کمتر از حالليت آن در آهن    ) bcc( حالليت کربن در آهن فريتي  ⇨
.است) fcc(آستنيتي 

.  درجه سانتيگراد است۷۲۷درصد در ۰۲/۰حد حالليت کربن در فريت حداکثر ⇨
ر ناچيزي   که با کاهش دما به طور پيوسته کاهش مي يابد و در دماي اتاق به مقدا    

.مي رسد



فضاي خالی آهن فریتی
، حد  از آنجايي که فضاهاي بين نشيني در فريت بسيار کوچکتر از آستنيت است     ⇨

. حالليت کربن در فريت بسيار کمتر از آستنيت است 
و  در فريت اتمهاي کربن ترجيح مي دهند که در فضاي هشت وجهي قرار گيرند    ⇨

. به وجود مي آورند> ۱۰۰<انبساط زيادي در شبکه در جهت 
يک  در ارتباط با انحالل فضاي خالي بين نشيني کربن بدين صورت است که از    ⇨

ف ديگر  طرف اتمهاي کربن فضاي خالي با قطر بزرگتر را ترجيح مي دهند و از طر      
تري را  تمايل دارند در فضاهاي خاصي قرار گيرند که تعداد اتمهاي همسايه بيش    

.داشته باشد



)سمنتیت(کاربید آهن 
و يا  در صورتي که درصد کربن در فوالدها بيشتر از حد حالليت آن در آستنيت  ⇨

.فريت باشد، فاز جديدي موسوم به کاربيد آهن يا سمنتيت پديدار مي شود   
که  اين فاز ترکيبي با نسبت ثابت و مشخص يک اتم کربن و سه اتم آهن است           ⇨

در .درصد کربن بوده  و به صورت             نشان داده مي شود       ۶/ ۶۷داراي 
اتمهاي   سمنتيت پيوند بين اتمهاي آهن کامال فلزي بوده در حالي که پيوند بين    

. کربن هنوز به درستي مشخص نيست  -آهن
درجه ۱۲۵۰دماي ذوب سمنتيت در حدود ⇨

سختي سمنتيت بسيار باال   . سانتيگراد است  
برينل که به سادگي شيشه  ۸۰۰بيشتر از  ( 

و انعطاف پذيري آن     ) را خراش مي دهد  
. فوق العاده کم است   

.سمنتيت ترکيبي ناپايدار است ⇨
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دماهاي بحرانی 
-سمنتيت و يکي از نواحي دو فازي فريت  -مرز ناحيه دو فازي فريت   ⇨

-فصل مشترک ناحيه دوفازي فريت    .        آستنيت است-آستنيت و يا سمنتيت 
و فازي  آستنيت و ناحيه تکفازي آستنيت و          که فصل مشترک بين ناحيه د        

.  آستنيت و ناحيه تکفازي آستنيت است -سمنتيت
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اثرات عناصر آلیاژي در فوالدها

با قرار   مشارکت عناصر آلياژي و ناخالصيها در ساختار و خواص فوالدها معموال    ⇨
اگر اندازه اتمي آنها تقريبا برابر اندازه اتمي         (گرفتن آنها به جاي اتمهاي آهن     

اگر اندازه اتمي آنها بسيار     (و يا نشستن در فضاهاي خالي بين نشيني     ) آهن باشد
. امکانپذير است ) کوچکتر از اندازه اتمي آهن باشد  

فوالدها در ترکيب با   .  واناديم، تيتانيم و کلمبيم  : عناصر کاربيد ساز قوي شامل ⇨
.اين عناصر به صورت کاربيد يافت مي شود  



.. . اثرات عناصر آلیاژي

ر نيکل،  تمام عناصر آلياژي که به صورت جانشيني در فوالدها وارد مي شوند نظي  ⇨
کرم، سيليسيم، منگنز، تنگستن، موليبدن و تيتانيم، درصد کربن نقطه        

در اين رابطه تيتانيم، تنگکستن و موليبدن   .  يوتکتوئيد را کاهش مي دهند
.بيشترين اثر را داشته ، در حالي که نيکل و کرم کمترين اثر را دارند        



.. . اثرات عناصر آلیاژي
پايدار  منگنز و نيکل هر دو دماي يوتکتوئيد را کاهش داده و به عنوان عناصر     ⇨

. کننده آستنيت معروفند
اي  عناصر تشکيل دهنده کاربيد نظير تنگستن، موليبدن، تيتانيم و کرم، دم    ⇨

را کاهش  يوتکتوئيد را افزايش داده و بنابراين ناحيه تشکيل و پايداري آستنيت     
. بنابراين اين عناصر به پايدار کننده فريت معروفند     . مي دهند



.. . اثرات عناصر آلیاژي

ا بر دماي    از جمله مهمترين اثرات ديگر عناصر الياژي محلول در فريت، تأثير آنه        ⇨
.تبديل شکست ترد به نرم است   

اين عنصر درحالي که   . عنصر نيکل در بين تمامي اين عناصر مهمترين است     ⇨
دماي  . سختي و استحکام فريت را به نحو قابل مالحظه اي افزايش مي دهد        

تبديل شکست ترد به نرم را     
از سوي . زا نيز کاهش خواهد داد   

ديگر نيکل مقاومت به ضربه        
.فوالد را نيز کاهش نمي دهد    


