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ن  دھ ح پا ی  ند ی  نار م س
 

 پژوهشگاه مواد و انرژي 
1393ماه مهر 30و  29  

 

وژي سطح ايرانانجمن علوم و تكنول  

 معرفي مواد كامپوزيتي گرادياني، كاربردها و روش هاي توليد
 

 3مجيد عارفخاني ،2منصور رضوي ،1عليرضا فيروزبخت
 

 )دانشجوي كارشناسي ارشد( مواد و انرژي پژوهشگاه.1
 )يعلم يئتعضو ه( يپژوهشگاه مواد و انرژ. 2                                                

 )دانشجوي كارشناسي ارشد( و انرژي پژوهشگاه مواد.3
 

 چكيده
الص و مركب موجـود در صـنايع باشـد    نياز بشر براي يافتن موادي كه داراي ويژگي هاي بهتري نسبت به مواد خ

 نخستين نظريه ها در مورد اين 1972در سال . دايت نمودكامپوزيتي گرادياني هدانشمندان را به سمت توليد مواد 
ر د ياثـر چنـدان   ،هـا  ساخت مناسب كار آن يها مشكالت و عدم وجود روش يلوجود به دل ينا ارائه شد، بامواد 

ژاپني به علت نيـاز ايـن كشـور بـه      دانشمندان  1984در سال  تا اينكه شد يانيگراد يتيمواد كامپوز توسعه مفهوم 
ن موادبا سـاختاري نـاهمگن مـي    اي. تحقيقات گسترده اي را روي اين مواد انجام دادند اين مواد در صنايع هوايي 

روش هـاي  ايـن مـواد بـا    . ديگر تغيير مي كنـد باشندكه خواص آنها به طور ماليم و پيوسته از يك سطح به سطح 
صنايع نظامي، پزشكي گوناگون توليد شده و در سال هاي اخير به طور گسترده اي در صنايع هوافضا، توربين ها، 

مقاله تالش شده است به بيان ويژگي ها و خصوصيات اين مواد پرداخته شده و در اين  .به كار گرفته مي شود... و
 .ضمن بيان مختصر روش هاي سنتز كاربردهاي آن ذكر گردد

 
 .مقاومت حرارتي ؛خواص ناهمگن؛ كامپوزيتي گراديانيمواد  :ي كليديها هواژ

                                                 
١. alireza_f_١٩٨٨@yahoo.com 
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 .....معرفي مواد كامپوزيتي گرادياني

 مقدمه -1
مدت يكار طوالن يياز مواد كه توانا يبه نوع يازن يماها،سرعت هواپ يشو تكامل صنعت هوافضا و افزا يشرفتبا پ

 يطاز شرا يدر بعض. گردديباشد، احساس مرا داشتهيدشد يدر درجه حرارت باال و تحت اختالف دماها
داده خالص ونه مواد پوشش يها راميكباالست كه نه فلزات و س يبه حد يزدر مواد ن يتنش حرارت ي،كاربرد
توسط دانشمندان  يافته مواد توسعه يدتريناز جد يا دسته. ]1,2[يندرا تحمل نما يسخت يطشرا ينتوانند چنيشده م

 ييراتتغ يهستند كه دارا يمواد مركب ،كامپوزيتي گراديانيمواد . هستند كامپوزيتي گراديانيحوزه، مواد  ينا
به صورت  1شكل .]1-3[باشند يخواص در جهات مختلف قطعه م وساختار  يب،در ترك يوستهو پ يجيتدر
 اي يهو مواد ال يتك جزئ يماده هدفمند را با مواد معمول يك يو خواص كل يكروسكوپيساختار م يكشمات
 .كنديم يسهمقا

كه در نقاط  يبه مواد يازرو ن ينمواجه هستند از ا يمتضاد يكار يطبا شرا يدجد ياز مواد سازه ا ياريبس
 يبه چاقو توان يساده م يارثال بسم يكبه عنوان . است يافته يشباشند، افزا يمتفاوت هاي يژگيو يمختلف دارا

 ينبه هم. ]2[چقرمه باشد و مستحكم ديگر يبرش سخت و در جاها ي آشپزخانه اشاره كرد كه الزم است در لبه
 يدبا ينتورب يغهت يكبدنه . باشد يادسطح آن ز يشيدنده مستحكم و مقاومت سا چرخ يكبدنه  يدبا يب،ترت

 يداسيوندر برابر حرارت و اكس يدآن با يرونيسطح ب كه ياشد، درحالچقرمه، محكم و در برابر خزش مقاوم ب
تنش  يدشد يقطعه اغلب منجر به تمركز موضع يكو خواص مواد  يبدر ترك يناگهان ييرتغ. ]5[مقاوم باشد

و آرام صورت  يجيبه صورت تدر يگرماده به ماده د يكاز  ييرمشخص شده است كه اگر تغ ينهمچن. شود يم
 .يابد يكاهش م ياديتمركز تنش تا حد ز ينا يردپذ

 :هستند يزمواد متما يراز سا يرز يها با توجه به مشخصه يبه طور كل كامپوزيتي گرادياني مواد
 يرمتغ يمياييش يبترك )1

 يرمتغ يكروسكوپيساختمان م )2

 .]6[يرمتغ) يچگال(تراكم  )3

كه سطح  يمطلوب مخزن يطراح يبرا. داد يحمثال توض يكبا ارائه  توان يرا م كامپوزيتي گراديانيمفهوم مواد 
مقاومت (با خواص متضاد  ياز مواد يداست، با يادز يارفشار و حرارت بس يرتحت تأث 2آن طبق شكل  يداخل
 ،داخل محفظه يادز يهدف و تحمل دما ينبه ا يدنرس يبرا. استفاده كرد) يادز يكيباال و استحكام مكان يحرارت

 يكياست كه استحكام مكان يضرور حال ينمخزن باال باشد، درع يسطح داخل يالزم است كه مقاومت حرارت
راه حل  يكبه عنوان . مقاومت كند ياعمال يكيمكان يباشد تا بتواند در مقابل فشارها يادآن ز يسطح خارج
 .داد يشنهادرا پ يفلز در سطح خارج يهال يكو  يسطح داخل در يكسرام يهال يكاستفاده از  توان يمناسب م

 :شود يرباعث بروز مشكالت ز تواند يسازگار نبودن خواص دو ماده م يول

 سطوح يشعدم اتصال مناسب دو ماده در سطح تماس و جدا )1

 تمركز تنش در محل تماس دو ماده )2
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 ها در سطح تماس شروع و گسترش ترك )3

 .]4[مختلف دو ماده يانبساط حرارت يباختالف ضرا يلپسماند در سازه به دل يها تنش يجادا )4

خواص مواد در طول  يجهو در نت يبترك يعو سر يناگهان ييرمشكالت فوق در اثر تغ يآن چه روشن است، تمام
 يدرصد حجم 100مخزن را از  يوارهمواد د يبترك يحال اگر بتوان به روش. شود يم يجادضخامت مخزن ا

داد تا حد  ييرتغ يوستهپ و يجيدربه طور ت ي،فلز در جدار خارج يدرصد حجم 100به  يدر جدار داخل يكسرام
 واد كامپوزيتي گراديانيوضوع همان مفهوم مم ينا. كرد يرياز بروز مشكالت فوق جلوگ توان يم ياديز ياربس

 .]6[است
 

 :كامپوزيتي گرادياني مواد يخچهتار -2
ارائه شد،  1972ال در س يناز محقق يتوسط تعداد كامپوزيتي گراديانيمواد  يدفوا ينهدر زم يمقاله نظر نخستين

در توسعه مفهوم مواد  يها اثر چندان ساخت مناسب كار آن يها مشكالت و عدم وجود روش يلوجود به دل ينبا ا
در  كامپوزيتي گراديانيت مواد ساخ يبرا يعمل يها تالش يننخست .]7,2,1[نداشت شدهكامپوزيتي گرادياني 

هدف . شروع شد يپروژه مل يكژاپن، تحت پوشش  يندس ي توسط دانشمندان علم مواد در منطقه 1984سال 
 يدبا يحرارت يها پوشش ينا. فرا صوت بود يماهافضاپ ياستفاده در پوشش حرارت يبرا يمواد يهپروژه ته ينا

در طول  يندرجه كلو 1000 يحرارت يبو ش يندرجه كلو 200 يخارج يمقاومت در برابر دما ييتوانا يدارا
پروژه بود  ينمهم ا ياز دستاوردها يكي SiC/Cاز جنس  پوششس  يجادا. بودند يم متر يليم 10كمتر از  يضخامت

 ييبا كار آ مواديتوسعه  يبرا يقاتپس از آن تحق. كربن استفاده شد-كربن يتمحافظت كامپوز يكه از آن برا
 يديجد يها تالش يازگبه ت. ] 8[كرد يداادامه پ يجي،تدر ييراتتغ يباال با استفاده از فناور يو مقاومت حرارت

 ينهرچند در ابتدا ا. كاربردها آغاز شده است يردر سا كامپوزيتي گراديانيبه كار گرفتن مفهوم مواد  يبرا
همانند  يگريمهم د يكاربرد آن به كاربردها تهم اكنون وسع ياستفاده شد ول يا در حوزه مواد سازه يفناور

توسط  يهاول يها ، تالش1991در سال  يبرنامه قبل يلپس از تكم. است يافتهتوسعه  يو مواد نور يكيمواد الكتر
. ]9[يافتادامه  يانرژ يلتبد يها آغاز و با تمركز بر سامانه 1993كرد كه در سال  يداادامه پ يگربرنامه د يك

داف اه. است كامپوزيتي گراديانيرنامه دوم عمدتاً مواد بود هدف ب يا كه هدف مواد سازه ولبرخالف برنامه ا
است كه  يونيگرما  يا يكبا استفاده از مواد ترموالكتر يسيتهبه الكتر يحرارت يانرژ ينهبه يلبرنامه شامل تبد ينا

و  1980اواخر دهه  رد. شود ياستفاده م يحرارت يها كردن تنش ينهكم يمواد در درجه اول برا گرادياني يباز ش
 يرو يقاتتحق يهو روس ينچ متحده، ياالتا يس،مان، سوآل يدر خارج از ژاپن و در كشورها 1990دهه  يلاوا

 .]4[شد يلتبد يمهم يقاتيبه سرعت به موضوع تحق يانيگراد يتيمواد كامپوز

 
 مواد كامپوزيتي گرادياني   يكاربردها -3

 يناه باصوالً هرگ. است يرپذ امكان يمهندس هاي ينهاز زم ياريدر بس يانيگراد يتيمواد كامپوزبا از مواد  استفاده
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 .....معرفي مواد كامپوزيتي گرادياني

به  تواند يم ها مواد كامپوزيتي گراديانيباشد،  يازاز ماده مورد ن يمتضاد ياقطعه خاص متفاوت و  يكدو نقطه از 
 ي،انرژ يعصنا ونقل، حمل يها موارد شامل سامانه ينا. يردفضا مورد استفاده قرار گ ينپر كننده ا يكعنوان 
 ينتر در واقع مهم. ]2[است... و يستيمواد ز ي،قطعات نور ها، هادي يمهن ها، ينبرش، قطعات مختلف ماش يابزارها

در  يبه عنوان مثال سخت. باشد يكديگرمتضاد در كنار  يتدو خاص يازمنداست كه ن يمواد، موارد ينكاربرد ا
استفاده از مواد  يبرا يمناسب هاي يتموقع يادز يماييش يداريپا رباال در كنا يچقرمگ ياباال و  يكنار چقرمگ

اند كه مواد  ثابت كرده يراخ يها صورت گرفته در سال قاتيتحق يبه طور كل. است كامپوزيتي گرادياني
 :باشند يم ياديز يايمزا يدارا يرز هاي ينهدر زم كامپوزيتي گرادياني

انتقال حرارت  يببا ضر ياز مواد شده يلتشك هاي يهال ينب يحرارت يها انتقال تنش يبكاهش دادن ش )1
 .متفاوت ياربس

 .آزاد قطعات يها تمركز تنش در لبه آور يانز حذف كامل اثرات يحت ياكاهش و  يتقابل )2

 يا يقطعات، با پاشش حرارت يرو يكيسرام) متر يليم 1حدود ( يمحافظت يمضخ هاي يهامكان نشاندن ال )3
 .شدن يهال يهخطر ال يجادبدون ا ي،قطعات فلز يرو يگرد يروش ها

استفاده از مي تواند آغاز  21ت اما قرن نشده اس يرفراگ زهنو كامپوزيتي گراديانيمواد  يعمل يكاربردها اگرچه
  .]7[آن است يعمل يمواد و گسترش كاربردها ينا
 

 و هوافضا ينظام يعصنا -3-1
 يبرا با خواص درجه بندي شدهماده . هوافضا ارائه شد يازهاين يبار برا يننخست مواد كامپوزيتي گرادياني مفهوم
 اين موادهم اكنون . يافتماده توسعه  يكباال در  يارتو مقاومت حر يتهمچون هدا يرمغا يتدو خاص يعتجم

مواد در ساخت  ينا. قابل استفاده است... و يانرژ يلمواد تبد ي،ا مواد سازه يلاز كاربردها از قب يعيدر بازه وس
و  يماهافضاپ يوارهاستفاده در د يتقابل اين مواد يژهبه و. هستند يازمورد ن ييفضا هاي يستگاهراكت ها و ا

 .]1[باشد ياز موتور راكت ها را دارا م ييها سمتق
 

 سوخت جامد موشك -1 -3-1
سال  60از  يشنوع از سوخت ب ينا. استفاده در موشك است يانواع سوخت برا ينتر از مهم يكيسوخت جامد 

 يرمتغ ييبرآ يروهاين يجادامكان ا  يجيجامد تدر يها سوخت .گيرد يها مورد استفاده قرار م است كه در موشك
در موشك موجب  يجياستفاده از سوخت با اندازه دانه تدر. آورند يحركت موشك به وجود م ينرا در ح

 .]4[يدبه دست آ يريكه نرخ احتراق متغ شود يم
 

 يدفاع يها زره-3-1-2
 يزاتاز جمله تجه ينظام يها زره و اند گرفته يشكاهش وزن را در پ يكردرو ينظام يها از راهبرد شناس يبعض
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 سمينار ملي مهندسي سطح  دهمينپانز

 يقاتيگروه تحق يك. ها دارد آن ياتيعمل هاي يتقابل يرو ييبسزا يركه عامل وزن، تأث باشند يم يمهم ينظام
را  ياساس ياز راهبردها يكيگروه  ينبوده و ا يدفاع يها مسئول ساخت زره يكاوزارت دفاع آمر يرمجموعهز

 يها استفاده در زره يبرا Ti-TiB2 يتكامپوز يهگروه ماده بنانهاده شده بر پا يندر ا .داند يم ها FGMاستفاده از 
 يكاست كه از  يلدل ينموضوع به ا ينا. مورد توجه قرار گرفته است) Ballistic( يپرتاب يها و مجموعه يدفاع

ازجمله ( شده يكشل هاي به عنوان سد محافظ در برابر پرتابه تواند يسخت است و م يكسرام يك TiB2طرف 
به عنوان عامل  تواند ياست و م يرپذ فلز انعطاف يك Ti يگراز طرف د. عمل كند) ولهها، راكت هاو گل موشك
پرنده  يلمحافظت وسا يقطعات برا يناز ا. در سازه به كار رود يبكننده از گسترش ترك و تخر يريجلوگ

 .]1[شود يو بالگرد هم استفاده م يمامانند هواپ
 

 يشحفاظت در مقابل سا -3-2
و اصطكاك به  يشپاسخ قطعات در مقابل سا. قطعات است ييبردن كارا ينل مهم در از باز عوام يكي سايش

با  اي يچيدهعوامل ارتباط پ ينا يماده دارند ول يبه خواص اصل يممستق يكه وابستگ شود يم يينتع يكمك عوامل
) باال يسخت( يشطرف مقاوم به سا يككه از  كامپوزيتي گراديانيمواد  يش،در مصارف ضد سا. دارند يكديگر

مواد  يدتول. باشند يم ينهگز ينباشند بهتر) باال يكم و چقرمگ يبا سخت(و ضربه  يرومقاوم به ن يگرو از طرف د
 يدتريناز جد يحفار يها برش و مته يزاتدر تجه يشمقاوم به سا يكاربردها يبرا كامپوزيتي گرادياني

 .]5[مواد هست ينا يكاربردها

 
 يدساخت و تول يزاتتجه -3-3
انجام  يدجد يمواد صنعت يددر توسعه و تول مواد كامپوزيتي گرادياني  استفاده از يبرا ياريبس يقاتتحق يتازگ به

الزم است كه قطعات مورد . اشاره كرد يدجد   يتوان به توسعه ابزار شكل ده يبه عنوان نمونه م. شده است
استفاده از  ينبنابرا. باشند مگيو چقر يشبه سا مقاومت يرمغا يتدو خاص يحوزه هم زمان دارا يناستفاده در ا

 يشكل ده يزاتتجه. ارائه كرد يشنهادپ ينتوان به عنوان مناسب تر يرا م با خواص درجه بندي شدهمواد 
 . ]7[ذكر كردكامپوزيتي گرادياني كاربرد مواد  يها ينهزم يگرتوان از د يابزار برش  را م ينو هم چن   يقيتزر

 
 يپزشك يو كاربردها يستيمواد ز-3-4

را  يگرد ياز آنها مغز و اعضا ياستخوان مختلف ساخته شده است كه برخ 200از  يشانسان با استفاده از ب بدن
 ازگاريس يدارا ي،عال يو سخت يشافزون بر دارا بودن مقاومت به سااين مواد الزم است كه . يردگ يبرمدر 
به صورت  يعياز آنجا كه ساختار استخوان ها به طور طب. ]5[ضرر باشند يبدن انسان ب يبوده و برا يستيز

مواد معطوف شده  اين با استفاده از يمصنوع ياست، امروزه عالقه محققان به ساخت استخون ها گرادياني
ترد  يجهو در نت يكسرام...) فعال و  يستز يها يشهو ش HAP مانند( مود سازگار با بدن  كه ينتوجه به ا با.است
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 يستز يكياز پوشش مواد سرام ينبنابرا. وارد شده را ندارند يكيمكان يوشكننده هستند، توان تحمل بارها
ام مناسب فصل مشترك به عدم استحك توجهبا يول. شود ياستفاده م يتانيممستحكم مانند ت يسازگار بر مواد فلز

 يدر سال ها يهناح ينقابل توجه در ا يكيمكان يوجود تنش ها ينو هم چن يفلز يراليهو ز يكيپوشش سرام
دندان  درمواد كامپوزيتي گرادياني استفاد از . ]10[است يافتهگسترش  كامپوزيتي گراديانياستفاده از مواد  يراخ

در دندان  يجرا يفلز يها يهشده است كه استفاده از پا مشخص. مورد توجه قرار گرفته است يزن يپزشك
 ينتمركز تنش در باالتر يجادباعث ا يكنواخت يسخت يلبه دل) يردگ يدندان قرار م يشهكه در محل ر( يپزشك
و ) GPa 84(دندان ينايم يسيتهاالست ينب  يادز ياراختالف بس. ]6[شود يشكست دندان م يجهحفره و در نت يهناح
صورت گرفته  يها يلتحل. شود يتمركز تنش در محل اتصال آن ها م يجادا )GPa 1/18(اناستخو يسيتهاالست

 يلهباعث پخش شدن تنش در طول م مپوزيتي گراديانيكاازجنس مواد  ييها يلهم يرينشان داده اند كه به كارگ
  .شود يطول عمر م يشافزا يجهو در نت

 يبا بافت ها يسازگار يتقابل-1: منظور شود يدبا ي،دو فاكتور اساس يدر كاشت دندان مصنوع يطور كل به
 3شكلمناسب و مشخصات آن در  يكاشت دندان يك يكل يشما. يمقاومت در برابر خوردگ-2زنده بدن، 

 .]3[نشان داده شده است

 
 :كامپوزيتي گراديانيمواد  يكاربردها يرسا -3-5

 يپوشش ها يرا برا كامپوزيتي گرادياني بودن كربن، باعث شده كه يحرارت يقوعا مس يكيالكتر رسانايي
را حمل  انيمپر جرآشده كه چند صد  يقانتقال برق عا يكابل ها. آل بدانند يدها يهسته ا يپالسما در راكتورها

 يها يتقابل  يگرد. هستند يكسرام-فلز مواد كامپوزيتي گرادياني استفاده از يبرا يگرفرصت د يككنند،  يم
و  يستونبازده باال مانند سرپ يموتورها يدر ساخت اجزا يريتوان به كارگ يمرا  مواد كامپوزيتي گرادياني

در  يلتر، استفاده به عنوان ف)كاهش  تنش يبرا( چييساندو يده به عنوان هسته در سازه هاابلوك موتور، استف
 يلهوس ينا. است همراهمواد تلفن  ينا ياز كاربردها يگرد يكي.ذكر كرد يگراز موارد د ياريوبس يهتصف ياتعمل

 يدتواند مف يم يزن يلوسا يندر ا با خواص درجه بندي شدهكاربرد مواد . شود يروز به روز كوچكتر م يارتباط
 يراليهز يدتول يبرا  يجيتدر يروش گذرده يكتوان  يكردن ابعاد وانتقال موثر اطالعات م ينهكم يبرا. باشد

از جمله  يشرفتهپ يو خودروها يماهامواد در سامانه ترمز و كالج هواپ يناز ا استفاده.يردها مورد استفاده قرار گ
 . ]7[مهم آن است يكاربردها

 
 يانيكامپوزيتي گرادمواد  يدتول يروش ها -4

  يا يهال يدتول يروش ها: داد يجا يكل يدسته بند توان در دو يرا م كامپوزيتي گراديانيمواد  يدتول يها روش
كامپوزيتي  ساخت مواد يتوان روش ها يم يگرد يدسته بند يك يهبر پا. يوستهپ ييربنا شده بر تغ يو روش ها
  :كرد يبند يمتقس يرز يرا به سه دسته كل گرادياني
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 يفاز گاز ياروش ه )1

 يعفاز ما يروش ها )2

 .فاز جامد يروش ها )3
 . شده را ارائه كرده است يدتول كامپوزيتي گراديانيمواد  يدمختلف تول يروش ها 4شكل 

 
 گيري نتيجه -5

در مواقعي كه نياز به ماده اي با خواص متفاوت  در يك محيط اسـت بسـيار پركـاربرد     كامپوزيتي گراديانيمواد 
بـاال وجـود    يحرارتـ  يمواد تحت تنشها يمختلف برا يعكه در صنا يمشكالته قرار مي گيرد و بوده و مورد توج

 يلمواد تشـك  يبترك يوستگيمواد با توجه به پ ينا .برطرف گشته استمواد كامپوزيتي گرادياني با توليد داشت، 
 .باشد يم يا يهال يتنسبت به مواد كامپوز يموثر يكيخواص مكان يدهنده دارا
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