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مواد کامپوزيتي   

دانشگاه هرمزگان، دانشکده فني و مهندسي، بخش         
مهندسي صنايع    



مقدمھ 

يا جزء اصلي   ) حداقل دو ماده(کامپوزيتها مخلوطي يا ترکيبي از چند ماده ⇨
. هستند

ک از  کامپوزيتها در اصل به منظور دستيابي به ترکيبي از خواص، که در هر ي ⇨
.  ندمواد يا اجزاي تشکيل دهنده آنها به تنهايي وجود ندارد، توليد مي شو  
ي بدين ترتيب مي توان موادي با خواص جديد و بهتر با توجه به کاربردها    

. صنعتي مورد نظر توليد کرد
کامپوزيتها از لحاظ شکل ماده تقويت کننده به سه گروه تقسيم بندي مي    ⇨

:شوند
کامپوزيت ذره اي١.
)پيوسته يا نا پيوسته (کامپوزيت اليافي يا رشته اي٢.
کامپوزيت اليه اي ٣.

تحقيقات زيادي در دنيا در زمينه توليد مواد جديد با نسبت مناسب از    ⇨
استحکام کششي به چگالي، استحکام حرارتي باال و خواص ويژه سطح       

. در حال انجام است  ) مقاومت سايش باال (خارجي



تعریف کامپوزیتھا

يا تعداد بيشتري فازها که از     ۲يک سيستم از مواد بوده که تشکيل گرديده از   ⇨
متفاوتي   نظر فيزيکي کامال مجزا و متفاوت بوده و مخلوط آنها داراي خواص کامال       

. از کليه اجزاء تشکيل دهنده آنها مي باشد  
بلکه   خواص کامپوزيتها نه تنها متفاوت از خواص اجزاء تشکيل دهنده آنهاست،   ⇨

. بسيار برتر از آنها نيز مي باشد   
مثل فلزات که ساختار  ) Homogeneous(فاز عبارتست از ماده اي کامال همگن   ⇨

.بلورين، يکنواخت و يکسان دارند  
. کامپوزيتها را مواد طراحي و مهندسي شده نيز مي نامند  ⇨



علل اھمیت کامپوزیتھا در صنعت 

.  اشندکامپوزيتها مي توانند بسيار محکم و سفت بوده در حاليکه بسيار سبک ب    ⇨
مثل فوالد   لذا نسبت استحکام به وزن و يا سفتي به وزن آنها چندين برابر فلزاتي       

لذا در صنايع هوا فضا و يا وسايل پزشکي موارد استفاده      . و آلومينيوم است
. فراوان دارند

مي  در مقابل خستگي بسيار مقاومتر از فلزاتي هستند که در صنعت استفاده      ⇨
.شوند

. عموما قابليت ضربه پذيري با چقرمگي آنها بسيار باالست      ⇨
موارد در مقابل خوردگي مي توانند بسيار مقاوم باشند و در صنعت خودروسازي     ⇨

.استفاده زيادي مي توانند داشته باشند 
ها مي  خواص سطحي، مثل صافي سطح و يا نرم بودن آنها بسيار باالتر از پليمر       ⇨

.باشد
راميکها   مي توان ترکيبي از خواص مختلف در آنها ايجاد نمود که توسط فلزات، س      ⇨

.  و يا پليمرها قابل دسترسي نمي باشد   



محدودیت ها و نقاط قوت و ضعف کامپوزیتها

بوده، يعني خواص  ) Anisotropic( خواص بسياري از کامپوزيتها ناهمسانگرد ⇨
ه اي از  آنها در جهات مختلف متفاوت است که البته اين موضوع مي تواند در پار    

. مصارف نکته قوت و در برخي نقطه ضعف باشد   
. روش توليد آنها عموما پر هزينه و زمان بر مي باشد    ⇨
. عموما از مواد نسبتا گران قيمت مي باشد    ⇨
راز  کامپوزيتهاي سنتي آنهايي هستند که بصورت سنتي بوده و سالهاست که بش ⇨

چوب، بتون و آسفالت  : آن استفاده مي کنند مثل  
ه  کامپوزيتهاي مصنوعي که در آنها اجزاء تشکيل دهنده بصورت مجزاء ساخت  ⇨

شده و سپس تحت شرايط کنترل شده با هم مخلوط و ترکيب شده تا بتوان       
.ساختار، خواص و شکل هندسي مورد نظر را در آن کامپوزيت ايجاد نمود  



...کامپوزیت

فرمهاي مختلف سازه هاي کامپوزيت دو فازي    ⇨
ذره اي کروي شکل ) الف١.
Zاليافي به صورت ميله هايي در جهت ) ب٢.
YZاليه اي به صورت صفحاتي در جهت    ) ج٣.
پوشش سطحي) د۴.



کامپوزیتهاي داراي ذرات ریز
رکيب فاز  اين نوع کامپوزيتها شامل ذراتي از عنصر يا ترکيبي غير از عنصر يا ت     ⇨

ذرات فاز تقويت کننده مي تواند به صورت نامنظم و غير يکنواخت در     . زمينه اند
نده و توزيع  مرز دانه ها، يا تقريباً يکنواخت در تمامي زمينه و يا جهت دار پراک    

.شده است
اهميت  حالت توزيع غير يکنواخت و جهت دار ماده تقويت کننده در کامپوزيتها، ⇨

براي مثال توزيع ذرات فاز       در سوپر آلياژهاي پايه       . صنعتي ويژه اي دارد 
>۱۰۰<نيکل در جهات 

ه و  خواص فيزيکي و مکانيکي کامپوزيت به مقدار درصد ذرات فاز دوم، انداز   ⇨
اگر ذرات پراکنده شده  . شکل ذرات و نحوه توزيع آنها در فاز زمينه بستگي دارد 

نه تطابق در فاز زمينه به صورت ريز و تقريبا يکنواخت توزيع شده و با فاز زمي  
ام   ساختاري نداشته باشد، مانع حرکت نابجاييها شده و موجب افزايش استحک      

.  فاز زمينه مي شود

g ¢



استحکام کامپوزیت 
ي  با افزايش دما استحکام کاهش مي يابد، با اين وجود هم مقاومت خزشي م         ⇨

. تواند برتر از مقاومت خزشي فلزات و آلياژها باشد    
با فاز   حالليت فاز پراکنده شده در فاز زمينه بايد محدود و کم باشد و نبايد  ⇨

مقدار کم حالليت مي تواند به بهبود اتصال بين فاز      . زمينه واکنش شيميايي دهد
. تقويت کننده و زمينه کمک کند 

حل نمي شود، بنابراين اين     ALدر مورد سيستم                      ،               در فاز              ⇨
از سيستم، يک سيستم کامپوزيتي با استحکام بخشي از طريق پراکنده سازي ف      

. است ALدر فاز زمينه       
، نيکل و   زمينه هاي فلزي کامپوزيتها شامل موادي مانند آلومينيوم، منيزيم، مس      ⇨

ميکي و  آلياژهاي آنها و آلياژهاي ترکيبات بين فلزي تقويت شده با الياف سرا     
کامپوزيتهاي زمينه فلزي با الياف سراميکي کاربردهاي وسيعي در      .  فلزي هستند

.صنايع اتومبيل سازي و هوا فضا دارند  
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مقایسه بین استحکام تسلیم کامپوزیتها



تنگستن -مراحل تولید کامپوزیت نقره
مي رود بايد  موادي که براي اتصاالت الکتريکي، کليدها و انتقال دهنده ها به کار      ⇨

نقره تقويت شده با    .  ترکيبي از مقاومت سايشي و عدايت الکتريکي باشد   
. تنگستن، يک کامپوزيت با چنين خاصيتي است 



)فایبرها(کامپوزیتهاي تقویت شده با الیاف
فتي و  اغلب کامپوزيتهاي تقويت شده با الياف، استحکام، مقاومت به خستگي، س       ⇨

با در آميختن الياف قوي، سفت و در عين      ) نسبت استحکام به وزن   (استحام ويژه 
. حال ترد به زمينه نرم و انعطاف پذير، بهبود مي يابد     

.  کنددر اين نوع کامپوزيتها ماده زمينه تنش اعمالي را به الياف منتقل مي    ⇨
د استحکام کامپوزيت هم در دماي معمولي محيط و هم در دماهاي باال در ح      

. بااليي مي باشد 
پليمر، سراميکها، فلزات و ترکيبات بين       ) B( ، بر )C( الياف مي تواند از جنس کربن  ⇨

. فلزي باشد 



خصوصیات کامپوزیتهاي تقویت شده با الیاف
طول،  : در طراحي کامپوزيت تقويت شده با الياف بايد به عوامل زيادي از قبيل   ⇨

ف و   قطر، جهت، مقدار و خواص الياف و همچنين خواص زمينه، اتصال بين اليا      
.زمينه توجه شود

طول و قطر الياف⇨
اغلب ابعاد از لحاظ    .  الياف مي تواند کوتاه و ناپيوسته، بلند، يا حتي پيوسته باشد   ⇨

۱۰قطر ابعاد نوعا از    . مشخص شده اند ) قطر الياف dطول و  L( نسبت             
.ميکرون تغيير مي کند   ۱۵۰ميکرون تا  

. استحکام کامپوزيت با افزايش نسبت        بهبود مي يابد       ⇨

مقدار الياف⇨
هر چه مقدار کسر حجمي الياف زيادتر باشداستحکام و مدول االستيکي        ⇨

.    است% ۸۰حداکثر حجم الياف  .  کامپوزيت افزايش مي يابد 
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.. . کامپوزیتهاي تقویت شده با الیاف

جهت الياف⇨
ود، بسته  الياف تقويت کننده مي تواند در جهات گوناگوني در زمينه قرار داده ش  ⇨

غيير  به جهتگيري الياف و تنش اعمالي استحکام و مدول االستيکي کامپوزيت ت      
.مي کند



.. . کامپوزیتهاي تقویت شده با الیاف

خواص الياف⇨
و شکل   مواد تقويت شده با الياف، اغلب شامل اليافي با مدول االستيکي باال        ⇨

برعکس ماده اصلي يا ماده زمينه بايد شکل پذير      .پذيري بسيار پايين هستند 
ياف  بوده و مدول االستيکي پايين داشته باشد، به طوريکه در صورت شکست ال  

.بتواند به طور موضعي تغيير شکل پالستيکي بدهد  

اف مورد  در صورتي که کامپوزيت دردماهاي باال قرار است استفاده شود بايد الي   ⇨
.نظر استحکام ويژه، مدول ويژه بااليي داشته باشد     

.باالترين مدول ويژه در موادي مانند کربن و بور يافت مي شود      ⇨



تولید کامپوزیت

با زمينه   کامپوزيتهاي تقويت شده با الياف کوتاه معموال با مخلوط کردن الياف      ⇨
يقي براي   مايع يا پالستيک و به کمک روشهاي نسبتا متداول، مانند قالبگيري تزر     
توليد مي  کامپوزيتهاي پايه پليمري يا ريخته گري براي کامپوزيتهاي زمينه فلزي     

.شوند



. . . تولید کامپوزیت

ده وسپس  در روش قالبگيري الياف آغشته به رزينهاي پليمري را در قالب قرار دا  ⇨
ره ها با   با غلتانيدن غلتک بر روي آن براي اطمينان يافتن از پر شدن تمامي حف        

قرار مي   رزين و اتصال کامل، کامپوزيت را بين قالب بااليي و پاييني تحت فشار     
.دهند



. . . تولید کامپوزیت
ق،   اين روش بيشتر براي توليد محصوالتي مانند مخازن تحت فشار، بدنه قاي      ⇨

.پوشش دهي يا غالف بندي موتور راکت به کار مي رود  
مانند چهار گوش، گرد، لوله،   ( برای تولید کامپوزیتهایی با مقاطع ساده و ثابت   ⇨

. از روش کشش استفاده می شود  ) صفحه



استحکام کامپوزیتها



...استحکام کامپوزیتھا 
















