
١ 

 

کامپوزیت مخلوط فیزیکی از دو یا چند ماده مختلف است که این مواد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

این مخلوط در مجموع و با توجه به برخی  .با یکدیگر تشکیل می دهند

  .معیارها، خواص بهتري از هریک از اجزاي تشکیل دهنده خودرا دارا می باشد

توان به کاه گل وآجرهاي گلی که در ساخت آن 

خورد،  چون گل بعد از خشک شدن ترك می

  .ها را پر کند و مانع از ترك خوردن گل شود

                            
  نمایی از یک دیوار کاهگلی

کامپوزیت مخلوط فیزیکی از دو یا چند ماده مختلف است که این مواد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

با یکدیگر تشکیل می دهند خودرا حفظ کرده و مرز مشخصی را

معیارها، خواص بهتري از هریک از اجزاي تشکیل دهنده خودرا دارا می باشد

  اولین کامپوزیت ها

توان به کاه گل وآجرهاي گلی که در ساخت آن  هاي ساخت بشر می ها یا همان چندسازه از اولین کامپوزیت

چون گل بعد از خشک شدن ترك می. کننده کاه استفاده می شده است اشاره کردها از تقویت 

ها را پر کند و مانع از ترك خوردن گل شود مقداري کاه به آن افزودند تا حفره

                             
نمایی از یک دیوار کاهگلی

 

کامپوزیت مخلوط فیزیکی از دو یا چند ماده مختلف است که این مواد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

خودرا حفظ کرده و مرز مشخصی را

معیارها، خواص بهتري از هریک از اجزاي تشکیل دهنده خودرا دارا می باشد

اولین کامپوزیت ها

از اولین کامپوزیت

ها از تقویت 

مقداري کاه به آن افزودند تا حفره
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٢ 
 

  asصنعتی  –مجتمع تولیدی 
 

مقداري پارچه    به چوب بدنه قایق هایشان  آن ها. ها ساخته باشند ت را مصريشاید هم اولین کامپوزی

 .آمیختند تا در اثر خیس شدن چوب باد نکند می

 ساختار کامپوزیت

 :است از دو قسمت تشکیل شده  کامپوزیت

  قسمت زمینه 1. 

احاطه کرده است، به ماده زمینه تقویت کننده را .ماده اي که در یک سري از خواص مکانیکی نقص دارد

کننده در برابر عوامل  کننده پراکنده شود؛ همچنین محافظت از ماده تقویت طوري که نگذارد ماده تقویت

  شیمیایی را بر عهده دارد

 کننده  قسمت تقویت2.

شوند تا خواص ماده  تکه، در یک زمینه پیوسته وارد می ها موادي هستند که به صورت تکه کننده تقویت

 .را بهتر بهبود بخشندزمینه 

کننده  شود، توسط زمینه به مادة تقویت کنند، وقتی نیرو به کامپوزیت وارد می مواد زمینه را نرم انتخاب می 

  .کننده نیرو را تحمل کند انتقال داده شود تا مادة تقویت

  .است کننده شود معموال بیشتر از قسمت تقویت اي که به عنوان زمینه استفاده می مقدار ماده

 .در مثال کاهگل،گل نقش فاز زمینه و کاه نقش تقویت کننده را بازي می کند

وارد حجم زمینه شوند و ) پودر(، یا یک ذره )نخ( توانند به صورت یک صفحه، یک رشته  ها می کننده تقویت

         .خواص آن را بهبود بخشند
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٣ 
 

 

 کامپوزیت ذره اي             وزیت رشته ايکامپ             کامپوزیت الیه اي                 

  انوع کامپوزیت ها 

 :دنطبقه بندي می گردزیر کامپوزیت ها به سه دسته 

I.  پلیمريبستر کامپوزیتهاي )(PMC Polymer Matrix Composites  

II.  فلزي بسترکامپوزیتهاي(MMC)  Metal Matrix Composites   

III.  سرامیکی بسترکامپوزیتهاي Ceramic Matrix Composites (CMC)  

  

امروزه کامپوزیت هاي پلیمري روز به روز گسترش و پیشرفت داشته و نوع فلزي و سرامیکی بخش بسیار 

محدودي را در دنیاي کامپوزیت ها شامل می شود و در حقیقت هنگامی که صحبت از کامپوزیت ها است، 

  . منظور نوع پلیمري آن می باشد

  مزایا و خواص

  استحکام و مقاومت ضربه اي باال 

  انعطاف پذیري  

CMC       پالستیکھای تقویت شده با الیاف ھا را فایبرگالس یا)FRP (نیز می گویند.  
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۴ 

   )برابر برخی از فوالدها 15حتی تا 

  وجود روش هاي مختلف ساخت و امکان تولید اشکال پیچیده و متنوع

 

کیلوگرم وزن دارد که در خصوص ایمنی در مقابل زلزله و 

   مقاومت در برابرعوامل خورنده محیطی و شیمیایی 

حتی تا (در عین باال بودن نسبت مقاومت به وزن سبکی   

وجود روش هاي مختلف ساخت و امکان تولید اشکال پیچیده و متنوع 

  سهولت و سرعت باال در ساخت  

   صرفه اقتصادي  

 ...و  

  ورق هاي کامپوزیت مشخصات ابعادي

کیلوگرم وزن دارد که در خصوص ایمنی در مقابل زلزله و  5.5تا  3.5هر متر مربع از پانل آلومینیوم فقط 

  . حمل و نقل آسان موثر است

 

مشخصات ابعادي

هر متر مربع از پانل آلومینیوم فقط 

حمل و نقل آسان موثر است
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۵ 
 

  asصنعتی  –مجتمع تولیدی 
 

  فرآیندهاي تولید     

بطور کلی مواد اولیه تولید کامپوزیتها شامل رزینها، الیاف و مغزیها می باشد که هر کدام داراي 

... خواص ویژه اي از قبیل استحکام، سفتی، چغرمگی، مقاومت حرارتی، قیمت، سرعت تولید و 

 . هستند

شیوه به خواص ویژه یک قطعه کامپوزیتی نه تنها تابعی از خواص ویژه مواد اولیه است، بلکه 

  .نیز وابسته است فرآیند تولیدو  قرار گرفتن در درون سازه، نحوه به کار گیري، طراحی

  :تعدادي از روشهاي متداول تولید قطعات کامپوزیتی عبارتند از       

   Hand Lay-upالیه گذاري خیس یا دستی  .1

   Spray-upالیه گذاري پاششی  .2

  Sheet Molding Compound (SMC)قالب گیري حرارتی  .3

   Vacuum Bag Molding  )مکش(قالب گیري با کیسه خال  .4

   Filament Windingرشته پیچی  .5

   Pultrusion  کشش رانی .6

  Resin Transfer Molding (RTM) قالب گیري با انتقال رزین  .7

  Resin Film Infusion (RFI)پخش یا نفوذ ورقه رزین  .8
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۶ 

  طرح شماتیک الیه گذاري دستی

  

طرح شماتیک الیه گذاري دستی

  :مزایا           

n استفاده در سالیان متمادي  

n سادگی روش  

n ابزار آالت ارزان قیمت  

n پخت در دما و فشار محیط  

n کاربرد وسیع  

  : معایب

n نیاز به تبهر کارگر  

n تماس مستقیم با رزین  

  :کاربردها

 

           

n

n

n

n

n

n

n
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٧ 

  طرح شماتیک الیه گذاري پاششی

  

n  ،ساخت کشتی،گنبد ها، کانالهاي آب  

  استخر، تانکر، میز و صندلی، قطعات خودرو، 

  اطاقک و خانه هاي پیش ساخته، کیوسکها، 

  ...قطعات معمتري ساختمان

  

طرح شماتیک الیه گذاري پاششی

 :مزایا

  اختالط کامل و با اندازه مناسب ذرات ·

  صرفه جویی در هزینه ها و مواد ·

  با ضخامت ثابتپاشش اجزا بصورت یکنواخت و  ·

  کیفیت باالي قطعات ·

  :کاربردها

 

n
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٨ 

وانهاي حمام،  ه کاروانها، بادگیرهاي کامیونها،

  طرح شماتیک قالب گیري حرارتی

  

 )قطعات ماشینهاي مسابقه اي

n ه کاروانها، بادگیرهاي کامیونها،بدن: مثل می کنند صفحاتی که نیروي کمی تحمل

  سینی هاي زیر دوشی، قایقهاي کوچک

طرح شماتیک قالب گیري حرارتی

 :مزایا            

n نسبت الیاف بیشتر در چند الیی  

n میزان حباب کمتر در سازه  

n در محیط عدم انتشار گازهاي سمی و مواد فرار  

  :کاربردها

n  قطعات خودرو مانند کاسه چراغ(نقل حمل و(  

n  کلید فیوز(الکتریک(  

n  کاشیها(ساختمان(  

n  قطعات ماشینهاي مسابقه ايقایقهاي بزرك تفریحی و مسافرتی، (سایر

 

n

            

n

n

n

n

n

n

n
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٩ 

Filament Winding  

  

  نیروهاي وارده

  

Filament Windingرشته پیچی 

 :مزایا           

  سرعت اجراي باال 

  صرفه اقتصادي 

  تنظیم دقیق نسبت رزین به الیاف 

  شکل آناستفاده از الیاف در ساده ترین  

نیروهاي وارده در برابراستحکام باالي کامپوزیت تولیدي  

  :کاربردها          

  خطوط لوله آبرسانی 

  مواد شیمیاییي خطوط لوله و مخازن نگهدار 
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١٠ 

Pultrusion  

  

   CNGکپسولهاي گاز  

  کپسولهاي تنفسی آتش نشانی 

   کپسولهاي اطفاء حریق 

  

  

Pultrusion  کشش رانی 

 :مزایا

ü سرعت باال  

ü صرفه اقتصادي  

ü تنظیم دقیق نسبت رزین به الیاف  

ü آن استفاده از الیاف درشکل رشته اي  

ü خواص ساختی بسیار خوب سازه  

ü در محیطر دم انتشار گازهاي سمی و مواد فراع  

 

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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١١ 
 

  asصنعتی  –مجتمع تولیدی 
 

  

  :کاربردها           

ü تیرکها و تیرهاي حمال سقف ساختمان  

ü پلها  

ü نردبانها و چارچوب  

ü  مقره هاي الکتریکی صنایع الکترونیک مانندعایقها در 

  

 صنایع دریایی 

  صنعت هوا فضا 

  صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی 

  صنعت راه و ساختمان 

  صنایع دفاعی 

  صنایع خودرو سازي 

   صنایع انرژي 

  صنایع ورزشی و تفریحی 

   صنایع پزشکی 

  کاربرد کامپوزیت ها
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١٢ 
 

  asصنعتی  –مجتمع تولیدی 
 

   ...و  

  

  صنایع دریایی: کاربرد       

n  با توجه به پایداري بسیار زیاد کامپوزیتهاي بستر پلیمري و مقاومت بسیار خوب آنها در محیطهاي

خورنده، این کامپوزیتها، کاربردهاي وسیعی در صنایع دریایی پیدا کرده اند که از آن جمله می توان 

 . به ساخت بدنه قایقها و کشتیها و تاسیسات فراساحلی اشاره داشت

   .صرفه جویی اقتصادي داشته است   %60استفاده از کامپوزیتها در این صنعت، حدود            

  

  صنعت هوا فضا: کاربرد      

n  ساخت بدنه هواپیما، پره هاي هلیکوپتر و پوشش رادار هواپیما و حتی در تهیه لباس فضا نوردان از

  .کاربردهاي کامپوزیت در صنعت هوا فضا است

   

  نفت ، گاز و پتروشیمی صنعت: کاربرد       

n این مواد در صنعت نفت وگاز نیز به منظور ترمیم و تقویت سازه هاي فرسوده 

لوله هاي انتقال گازغالباً دچار مشکل خوردگی می (و ترمیم لوله هاي فرسوده نفت و گاز به کار میروند  

  ). گردند

n  ،کامپوزیت ها می باشداستفاده از امروزه یکی از روشهاي مناسب تعمیر در دنیا.  
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١٣ 
 

  asصنعتی  –مجتمع تولیدی 
 

  صنایع انرژي: کاربرد       

n هت طولی منتقل کامپوزیت ها با توجه به ساختار شبکه اي و طولی اي که دارند گرما را فقط در ج             

   .بنابراین به عنوان عایق گرما براي دیواره توربین ها مناسب می باشندمی کنند و نه عرضی 

n  اي المپ روشنایی استفاده می شوندقابههمچنین در تهیه انواع  

  

 :کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساختمان

استفاده از  .صنعت ساختمان یکی از بزرگ ترین بازارهاي کامپوزیت هاي الیاف طبیعی به شمار می آید

کامپوزیت هاي الیاف طبیعی به عنوان جانشین هاي مناسب چوب و آهن در ساخت و ساز به شدت در حال 

در ساخت پارتیشن ها، سقف هاي کاذب، حصارها نرده ها، کف ها و نماي دیوارها به خوبی . گسترش است

در کشورهاي آسیایی ساخت کیوسک ها، خانه هاي پیش . می توان از این نوع کامپوزیت ها استفاده کرد

  .ل فراوان واقع شده استساخته، خوابگاه ها، سایبان ها و پناهگاه ها به کمک این کامپوزیت ها مورد استقبا

کامپوزیت هاي . این کامپوزیت ها در مقایسه با فایبرگالس و آهن بسیار ارزان تر بوده و بسیار سبک تر است

این . الیاف طبیعی مصرف شده در ساختمان را با انواع فرایندهاي شکل دهی می توان به سهولت تولید نمود

هاي پالتروژنی که در ساخت قاب ها به کار می روند شکل داده  الیاف به راحتی می توانند به صورت پروفیل

  .شوند

همچنین پانل هاي تولیدشده به روش تزریق رزین می توانند به عنوان جانشین هاي مناسبی براي فیبرهاي 

به کمک فرایند پرس گرم نیز می توان تخته هاي بسیار نازك با . مطرح شوند MDF چوبی و صفحات

سطوح این کامپوزیت ها . گون را تهیه نمود که در ساخت روکش هاي تزئینی کاربرد داردضخامت هاي گونا
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١۴ 
 

  asصنعتی  –مجتمع تولیدی 
 

امروزه استفاده از  .نیز مشابه چوب بوده و به کمک یک الیه جالدهنده براقی ویژه اي پیدا می کنند

 .کامپوزیت هاي الیاف طبیعی به عنوان روکش هاي تزئینی شکیل در بسیاري از کشورها دنبال می شود

  کاربرد کامپوزیتها در راه سازي

  )چوبهاي عرضی که در زیر ریل راه آهن قرار می گیرند(ساخت تراورس       

n   قیمتی معادل قیمت بهترین نوع چوبی آن  

n سهولت کاربرد  

n عمر طوالنی تر  

n  از ضایعات کارخانجات دیگر مثل ضایعات رزینی آسیاب شده، الستیک خرد (مواد اولیه ارزان قیمت

  )(HDPE)از تایرهاي بازیافتی و ضایعات فیلم هاي پلی اتیلنی با دانسیته باال شده

n برخالف چوب این تراورس ها   

   نمی شکنند                                           

  ترك بر نمی دارند                                            

  مستعد پوسیدگی نیستند                                            

  حشرات نمی توانند به آنها آسیبی بزنند                                            

 

 

به علت عدم پوسیدگی، استفاده از این تراورس ها در مناطق مرطوب به صرفه تر از نوع چوبی آن 

   .است
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١۵ 
 

  asصنعتی  –مجتمع تولیدی 
 

نه مقادیر بسیار زیادي تراورس راه آهن تعویض یا بهسازي می گردد و این جداي در کشور ما سالیا

اما اگر همین تراورس ها با . از هزینۀ هنگفت بستن خط و تغییر ریل ها و زیرسازي هاي الزم است

سال می توان افزایش داد و در ازاي  30ساله تراورس ها را تا  7 کامپوزیت تقویت شوند عمر

برابر کاهش می یابد و در نهایت  4اولیه دو یا سه برابر، هزینۀ تعمیر و تعویض تا پرداخت هزینۀ 

   .صرفۀ اقتصادي دارد

 :کاربرد کامپوزیت ها در صنعت خودرو

  :کامپوزیت هاي الیاف طبیعی مورد استفاده در خودروسازي را می توان به دو دسته تقسیم بندي نمود

  .قطعات تزئینی به کار می روند و نیاز به مقاومت چندان باالیی ندارندنخست آنهایی که صرفاً در ساخت  )1

دسته دیگر آنهایی که کاربرد نیمه باربر دارند و الزم است تا مقاومت مکانیکی نسبتاً باالیی از خود نشان ) 2

  .دهند

. ربرد دارنددسته اول بیشتر در ساخت قطعات داخل اتاق خودرو همچون رودري، طاقچه عقب و داشبورد کا

دسته دوم در ساخت پوشش سقف و صندوق عقب مورد استفاده قرار می گیرند و الزم است تا در برابر ضربه 

  .و بار اعمالی استحکام الزم را داشته باشند

کامپوزیت هاي الیاف طبیعی مصرفی در قطعات خودروها عالوه بر داشتن حداقل خواص مکانیکی، از رفتار 

این کامپوزیت ها به صورت غیر ناگهانی و تدریجی می شکنند و . برخوردار هستندشکست بسیار خوبی 

. همچنین در حین تصادفات، کمتر لبه هاي تیز و برنده که سرنشین خودرو را زخمی کند تولید می کنند

  :این کامپوزیت ها به طور خالصه نسبت به مواد متداول از خواصی مناسب زیر برخوردارند

  .بسیار صاف و نرمی دارند سطح نهایی .1

  .ظاهر آنها بسیار بهتر از پالستیک هاي ارزان قیمت است .2
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١۶ 
 

  asصنعتی  –مجتمع تولیدی 
 

  .ازنظر حرارتی در برابر شعله بسیار مقاوم تر از پالستیک ها هستند .3

  .جاذب اصوات بیرونی هستند .4

  .به مرور زمان تغییر شکل نمی دهند .5

  .ستندنسبت به تغییرات جوي همچون رطوبت مقاوم ه.6

  .هزینه پایینی دارند.7
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