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درس اول

:  انجمادبر ای مقدمه
بخش اول اهمیت مطالعه انجماد

Introduction to Solidification



مقدمه ای بر انجماد: 1سر فصل درس 

اهمیت مطالعه انجماد فلزات در صنعت
بندی مباحث مرتبط با انجماددسته
مفاهیم پایه در انجماد

ساختارهای مایع و جامد
چگالی
،نقطه ذوب، گرمای نهان ذوب، آنتروپی ذوب
تغییرات حجمی
فرایند ذوب
های مایعکریستال
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ترمراجع برای مطالعه عمیق

ر توصیه برای درک بهتر مطالب این بخش، مطالعه حداقل یکی از منابع زی
:می شود

 زات، دانشگاه رسولی، ابوالفضل آذرنیا، فرزین سالطین، اصول و مبانی انجماد فلعلی
(های اول و دومفصل). 1393تبریز، 

-عت جالل حجازی، انجماد و اصول متالورژیکی ریخته گری، دانشگاه علم و صن
(های اول و سومفصل). 1373ایران، 

 فصل ).1378گری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، زاده، انجماد و ریختهرئیسرامین
(اول

گاه زاده و حسن ابطحی فروشانی، مقدمه ای بر انجماد فلزات، دانشفخرالدین اشرفی
(های اول و دومفصل).1376صنعتی اصفهان، 
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جایگاه انجماد

نوعی ترین فرایندها برای ساخت قطعات پیچیده برای کاربردهای متانجماد یکی از قدیمی
. از هنر تا صنعت است

 ه از زمانی که بشر توانمندی ذوب و استخراج فلزات را به دست آورد، پدیددر واقع
.تانجماد جزیی از دانش و مهارت بشر در ساخت لوازم و تجهیزات مورد نیازش بوده اس

می شودمحسوبموادازبسیاریتولیدبرایفرایندتریناقتصادیازیکیانجماد.
دهای در شناخت مواد و تأثیر متغیرهای فراینهای اخیر با توسعه دانش بشری در دهه

.تتولید بر ریزساختار و خواص مکانیکی، اهمیت انجماد بسیار بیشتر شده اس
ها و فنون متنوع متالورژیکی های انجماد از یک سو نگرشدر حال حاضر برای تحلیل پدیده

، با برای کنترل و بهبود ریزساختارهای انجمادی در حال توسعه است و از سوی دیگر
های مهندسی،سازیاستفاده از کامپیوترهای قوی جهت تحلیل های عددی و شبیه

های فازی در انجماد برایرفتارهای انتقال حرارت، جریان سیال و استحاله
.قطعات و آلیاژهای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد
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از هنر تا صنعت: جایگاه انجماد
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شبیه سازی فرایند انجماد
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تنوع در مباحث انجماد

مهمترین مباحث متنوع انجماد تابعی از متغیرهای محصول و روش تولید است که
:آنها عبارتند از

 (پلیمر، فلز، سرامیک، شیشهآلیاژ، کامپوزیت، دوفلزی، فلز خالص، )ماده نوع....

 (قطعه، تختال، پودر، ورق، ، ....بزرگ، کوچکساده، پیچیده، )شکل ماده ....

 (انبوه، مداوم، موردی، )میزان تولید....

 (لوبخواص مکانیکی و ریزساختار مط)سطح کیفیت مورد نیاز و محل استفاده

انجماد،و های ذوب، آلیاژسازی مکانیزم

 (انجماد سریع، انجماد آرام، انجماد متعارف)انجماد سرعت

مجید عباسی                    دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمجید عباسی                    دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 8



تنوع مواد در انجماد

 (نوردی و ریختگی)انواع فلزات و آلیاژهای پایه فلزی

(ها و ها، نسوزها، شیشهسرباره)شونده های ذوبانواع سرامیک.....

های زمینه فلزی کامپوزیت

ها، پلیمرها و موم....

فلزات، پودرهای فلزی، ویسکرهاشیشه
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تنوع مواد در انجماد

 آلیاژهای پایه آهنانواع
 نظیر ( آلیاژ و پرآلیاژانواع فوالدهای ساده، میکروآلیاژ، کم)نوردی و ریختگی فوالدها انواع

نزن، هادفیلد، نسوز، ابزار تندبر، ابزار فوالدهای ساختمانی، مهندسی، ماریجینگ، زنگ
سردکار و گرم کار، 

 های دنهای ساده خاکستری، نشکن، نشکن آستمپر، مالیبل، سفید، چچدن)ها انواع چدن
های مقاوم به سایش پرکروم، نایهاردنظیر چدن( آلیاژی

 آهنسوپرآلیاژهای پایه.

 (ریختگیو نوردی )انواع آلیاژهای غیرآهنی
 ،آلیاژهای سبک پایه  آلومینیم، مس، تیتانیم، منیزیم....
سوپرآلیاژهای پایه نیکل و کبالت.
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ادکاربرد انجماد در فرایندهای تولید مو

انجماد جزء اولین مراحل تولید قطعات در فرایندهای مختلف
:فرایندهایی نظیر. تولید است

گری،فرایندهای ریخته
فرایندهای جوشکاری ،
 پودر، فرایندهای متالورژی
دهی ذوبی، پوشش
  ،ذوب سطحی
 کاریلحیمفرایندهای
 و تصفیه فلزاتفرایندهای ذوب

 هاکریستالدار و تولید تکانجماد جهتفرایندهای
 (لیزری، کندوپاشی، پاشش حرارتی )روش های سنتز نانومواد و الیه های نازک..
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متالورژی پودر

ریخته گری تحت فشار



ادکاربرد انجماد در فرایندهای تولید مو
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جوشکاری

ریخته گری تحت فشار

تولید پودر فلزی

تولید پره توربین



نآعیوب انجماد و استراتژی های کنترل 

ه در انجماد به مانند هر فرایندی دیگری، نواقص و عیوبی مشاهده می شود ک
این درس شناخت و کنترل آنها برای حفظ و بهبود کیفیت محصول از دالیل ارائه

.است
انجام شده رفتار مواد در فرایندهای بعدی تولید تابعی از فرایند انجماد است قبال 

کاری، و حتی نظیر پاسخ ماده به عملیات حرارتی، نورد، آهنگری، ماشین. است
....دهی و پوشش

وط در درس انجماد، سازوکارهای ایجاد این نواقص و عیوب و نقش متغیرهای مرب
.  به فرایند تولید و ترکیب آلیاژ در ایجاد عیوب مشخص می شود

فازی و : های ریزساختاریناهمگنی)های عناصر آلیاژی های انقباضی، جدایشمک
های گازی، ناهمگنی در ریزساختار و های گرم و سرد، تاب، مک، ترک(بندیدانه
ماد نمونه هایی از عیوبی هستند که در حین انج... های غیرفلزی، و بندی، آخالدانه

.رخ  می دهند یا ناشی از عدم کنترل فرایند انجماد هستند
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نآعیوب انجماد و استراتژی های کنترل 

 بین عیب(Defect)نقص ،(Flaw) و غیریکنواختی(Discontinuity) باید
تفاوت قائل شد و مرز بین آنها را در مرحله طراحی محصول و طراحی فرایند

.شناخت

های متنوعی وجود دارد که در مدیریت عیوب در قطعات، استراتژی
.تابعی از کارکرد محصول و نوع فرایند است

حذف کامل عیوب
 های قابل قبول تبدیل عیب به نقص)کاهش اندازه آنها به کمتر از حد بحرانی

((تحمل)
کاهش میزان فراوانی آنها
جلوگیری از تمرکز آن در یک نقطه خاص با ابعاد بزرگ
های غیرفلزی تغییر ماهیت و ترکیب آنها به ویژه در خصوص آخال
....
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نمایش تصویری عیوب در انجماد
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Directional Solidification Microstructure 
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Directional Solidification Microstructure of a Ni-Based Superalloy:

Influence of a Weak Transverse Magnetic Field

Materials 2015, 8(6), 3428-3441; https://doi.org/10.3390/ma8063428

Figure 6. The morphology of γ-γ’ of directionally solidified superalloy at a 

temperature gradient of 80 K·cm−1, drawing speed of 10 μm·s−1: (a1) 0 T, 

diameter of 4 mm; (a2) 0.5 T, diameter of 4 mm; (b1) 0 T, diameter of 12 

mm; (b2) 0.5 T, diameter of 12 mm.

Figure 1. Longitudinal microstructure of directionally solidified superalloy at a 

temperature gradient of 80 K·cm−1 without and with a 0.5 T transverse 

magnetic field: (a1) 0 T, 5 μm·s−1, diameter of 4 mm; (a2) 0.5 T, 5 μm·s−1, 

diameter of 4 mm; (b1) 0 T, 10 μm·s−1, diameter of 4 mm; (b2) 0.5 T, 10 

μm·s−1, diameter of 4 mm; (c1) 0 T, 20 μm·s−1, diameter of 4 mm; (c2) 0.5 T, 

20 μm·s−1, diameter of 4 mm; (d1) 0 T, 5 μm·s−1, diameter of 12 mm; (d2) 0.5 

T, 5 μm·s−1, diameter of 12 mm; (e1) 0 T, 10 μm·s−1, diameter of 12 mm; (e2) 

0.5 T, 10 μm·s−1, diameter of 12 mm; (f1) 0 T, 20 μm·s−1, diameter of 12 mm; 

(f2) 0.5 T, 20 μm·s−1, diameter of 12 mm.

https://doi.org/10.3390/ma8063428


نمایش تصویری عیوب در انجماد
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1تمرین 

گری و یا  های مختلفی که در ریختهدر بین روش ها و تکنیک
در سپس. جوشکاری وجود دارد، یکی از آنها را انتخاب کنید

فیت خصوص اهمیت مطالعه انجماد در کنترل ریزساختار، کی
فرایند و محصول و عیوب آن حداقل یک صفحه مطلب 

ها و شواهدی علمی مرتبط را ارائه همچنین عکس. بنویسید
.دهید

 نشویداز جست وجو در اینترنت زود خسته  .
در منابع التین جستجو کنید .
منابع و آدرسها را در گزارشتان مشخص کنید.
کیفیت تصاویر باال باشد.
دو نفر می توانند نتایج خود را به صورت شفاهی در کالس ارائه دهند.
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2تمرین 

ید و یک آلیاژ مهندسی یا یک قطعه مهندسی را انتخاب کن
کیب به تر. سپس ریزساختار انجمادی آن را مشخص نمایید

ر سطح اگر می توانید استانداردی د. شیمیایی آن توجه کنید
ه معرفی ملی یا بین المللی یا شرکتی برای پذیرش آن قطع

یلندر سرس: مثال)عیوب بحرانی آن را مشخص نمایید . کنید
(نفر3تمرین گروهی حدأکثر ( )موتور
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درس اول

:  انجمادبر ای مقدمه
مفاهیم اولیه : بخش دوم

Introduction to Solidification



مرور بر مفاهیم اولیه در انجماد

 (بلور)و جامد ( سیال)مذاب
فاصله اتمی و عدد همسایگی

خواص سیال
ساختار کریستالی و آمورف
دمای ذوب و نقطه سه گانه عناصر خالص
 حجمی حین انجمادتغییرات
 ذوب، گرمای تبخیر و فشار بخارتنش سطحی، گرمای نهان
سیالیت، ویسکوزیته و چگالی، سیالیت ریختگی

نمودار فازی و انجماد
دامنه انجماد
منحنی سرد شدن
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مذاب و جامد

 (: سیال)مذاب
نیوتنی  :

غیرنیوتنی:

جامد
 (  با پیوندهای مولکولی، فلزی، یونی وکواالنسی)بلوری
 اییا شیشه( آمورف)غیر بلوری
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سیال نیوتنی

اگر نیرویی از بیرون بر آنها وارد شود، . مانددر دما و فشار ثابت، ویسکوزیته ثابت می
. کندویسکوزیته تغییر نمی

یرونی وارد بر در سیاالت نیوتنی، ویسکوزیته فقط تابع دما و فشار است و به نیروی ب
.  سیال وابسته نیست

ر غلظت به عنوان مثال اگر یک سنگ را به درون یک ظرف آب بیاندازیم، تغییری د
.  زیرا آب یک سیال نیوتنی است. شودآن ایجاد نمی

ست و رابطه بین تغییرات تنش برشی و نرخ کرنش اعمال شده به صورت خطی ا
انروی ضریب ثابت تبدیل کننده این تناسب خطی به معادله، همان لزجت یا گر

داده شده در رابطه زیر نرخ کرنش بصورت گرادیان سرعت نشان. است( ویسکوزیته)
:بنابراین تنش برشی برابر است با. است

 در سیستمSIثانیه یا .، واحد ویسکوزیته پاسکالPa.sاست.
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:غیرنیوتنیسیال 

 دیگر سیالی به عبارت . کندمیبا اعمال نیروی وارد بر سیال، تغییر ( لزجت)در سیاالت غیرنیوتنی، ویسکوزیته
.  استکه گرانروی آن با نرخ کرنش وارد بر آن تغییر می کند، غیرنیوتنی 

 سیاالتی فاقد گرانروی یا ویسکوزیته معین هستندچنین  .
 نداردسیاالت غیرنیوتونی ضریبی ثابت مانند لزجت برای توصیف وضعیت تنش برشی معنادر  .
 مایونز، صابون های مایع و لوازم آرایشی، غذاهایی مانند کره، پنیر، مربا، کچاپ: مانندغیرنیوتونی سیاالت ،

کی مانند سوپ و ماست، مواد طبیعی مانند ماگما، گدازه، آدامس و عصارها مانند عصاره وانیل، سیاالت بیولوژی
مایونز، امولسیون مانند سس (مایع بین مفصلی)خون، بزاق و مایع سینوویال 
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سیاالت غیرنیوتنی به دو گروه تقسیم می شوند:
و تنش برشی، در یعنی ویسکوزیته آنها با اعمال نیرو. ویسکوزیته آنها عالوه بر نیروی اعمالی، به مدت زمان اعمال نیرو نیز وابسته است-1

.است(  (Thixotropicو تیکسوتروپیک (  (Rheopeticاین گروه شامل سیاالت رئوپکتیک . کندطول زمان تغییر می
ه آنها را تغییر ویسکوزیته آنها به مدت زمان اعمال نیرو بستگی ندارد و تنها اندازه یا مقدار نیرو و تنش برشی است که ویسکوزیت-2
.هستند(  (Binghamو بینگهام ( (Pseudoplasticشبه پالستیک ،((Dilatantاین گروه شامل سیاالت دایالتنت . دهدمی



:ل نیروغیرنیوتنی وابسته به مدت زمان اعماسیاالت -1

:رئوپکتیکغیرنیوتنی سیاالت 1-1
نیز وابسته سیاالت رئوپکتیک، ویسکوزیته عالوه بر مقدار نیروی اعمالی، به مدت زمان اعمال نیرودر 

اما . استیک در واقع سیالی که با اعمال تنش در طول زمان، ویسکوزیته آن افزایش یابد، رئوپکت. است
جوهر . شودنمیدر ویسکوزیته آن تغییری ایجاد شود، وارد به آن آنی و ناگهانی به صورت اگر نیرو 

در طی زمانی که خامهبه عنوان مثال، . استاز سیال غیرنیوتنی رئوپکتیک هایی نمونهپرینتر و خامه 
و ویسکوزیته آن شود می، سفت کنیممیمدت زمان معینی هم زده شده و به آن نیروی مداومی وارد 

.یابدمیافزایش 

:سیاالت غیرنیوتنی تیکسوتروپیک1-2
ر طول زمان، کاهش سیاالت رئوپکتیک، ویسکوزیته با اعمال نیرو دبرخالف سیاالت تیکسوتروپیک در 
به مدت ه عسل زمانی ک. استعسل یک مثال بارز برای یک سیال غیرنیوتنی تیکسوتروپیک . یابدمی

اما اگر مدت زمان شود، میو در واقع از غلظت آن کاسته شود میزمان مناسبی هم زده شود، روان 
.شودمی، عسل سفت (نشودبه آن وارد نیرویی در طول زمان )زیادی از آن استفاده نشود 
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نیرومستقل از مدت زمان اعمالسیاالت غیرنیوتنی -2

در . ده بستگی داردسیاالت دایالتنت ویسکوزیته تنها به مقدار نیروی وارد شدر : دایالتنتسیاالت غیرنیوتنی 2-1
تر سفتیعنی با افزایش تنش وارده، سیال . یابدمیاین سیاالت با افزایش نیروی وارد بر سیال، ویسکوزیته افزایش 

از این ویژگی. بطوریکه حتی می توانید روی آن راه برویددهد میو رفتاری مانند یک جامد از خود نشان شود می
ل بعنوان مثا. چنین رفتاری از خود نشان دهندتوانند میسوسپانسیون ها . استفاده می شودها سرگرمیدر تفریحات و 
با شما با وارد کردن ضربه. شامل آب و نشاسته ذرت است، چنین رفتاری داردکه  (Oobleck)ترکیب اوبلک 

اما اگر به آرامی دست . شودنمیمشت خود باعث سفت شدن این سیال می شوید، بطوری که مشت شما وارد سیال 
.رودمیرا وارد سیال کنید، دست به داخل سیال فرو 

ت غیر نیوتنی این گروه از سیاالت غیر نیوتنی مانند گروه سیاالدر : سیاالت غیرنیوتنی شبه پالستیک2-2
اما در . می باشددایالتنت، ویسکوزیته تنها به مقدار نیروی وارد شده بستگی دارد و متاثر از مدت زمان اعمال نیرو ن

یابد و سیال روان سیال شبه پالستیک برخالف سیاالت دایالتنت، با افزایش نیروی اعمالی، ویسکوزیته کاهش می
زمانی که در این سس. سس کچاب نمونه ای بارز از یک سیال غیرنیوتنی شبه پالستیک می باشد. تر می شود

.ظرف خود قرار دارد سفت می باشد اما با اعمال فشار یا ضربه، روان شده و از ظرف خارج می شود
:سیاالت غیرنیوتنی بینگهام و پالستیک بینگهام2-3

آنها به یک حد یعنی اگر تنش اعمالی بر. این گروه ازسیاالت برای جاری شدن نیاز به یک تنش برشی اولیه دارند
به . هام می گوییمحال اگر ویسکوزیته ثابت بماند، به آن سیال بینگ. آستانه ای برسد، شروع به حرکت می کنند

.عنوان مثال می توان به میکرو و نانو کاموپوزیت های سیلیکا پلیمری اشاره کرد
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:1جمع بندی 

اتفاق تواند میصورت اعمال تنش، با توجه به ماهیت سیال سه حالت در 
:بیفتد
. سیال نیوتنی باشد، ویسکوزیته آن ثابت می مانداگر 
ویابد میسیال، غیرنیوتنی دایالتنت باشد، ویسکوزیته آن افزایشاگر 
.یابدمیکاهش سیال، غیرنیوتنی شبه پالستیک باشد، ویسکوزیته آناگر 

ی در طول زمان وارد شود، ویسکوزیته در سیال غیرنیوتناگر تنش 
.ی یابدرئوپکتیک و تیکسوتروپیک به ترتیب افزایش و کاهش م
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:2جمع بندی 

 ه نمودنمودار زیر مقایسدر می توان رفتار سیاالت مختلف را  .
رف کرنش، مع-توجه داشته باشید که شیب نمودار تنش

.استویسکوزیته 
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سواالت برای بحث و مطالعات تخصصی

سیالینوعچهانجماد،حینوقبلمذابفلزیآلیاژهای
هستند؟

ست؟اچگونهزمانودمافشار،باآنهاویسکوزیتهتغییرات

مذابلزاتفسیالیتشد،انجامکهتعاریفیاینبامی توانآیا
نمود؟استفادهموادمهندسیکاربردهایبرایرا
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سیالیت ریختگی

ر گرفته سیالیت در ریخته گری، قابلیت پر شدن قالب از مذاب در نظ
. می شود

یت برای مطالعه بیشتر به مباحث درس ریخته گری بخش سیال
.مراجعه شود( گیریتأثیر عوامل مختلف و روش های اندازه)ریختگی 
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• Viscosity

solid: >1012 Pas

water ~ 10-3 Pas
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سیالیت جامد و مایع
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گانهانجماد ماده خاص و نقطه سه 
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انجماد ماده خاص و نقطه سه گانه
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Liquid ----------> crystal

ساختار مایع
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شمش ریختگی( ماکرو)ریزساختار انجمادی 
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Macro-Scale: 

Engine Block

Large Defects

Shrinkage

Cold Shuts

~1m

Performance criteria:

•Power generated

•Efficiency

•Durability

•Cost

Mesostructure:

grains 

1-10 mm

Properties affected:

•High cycle fatigue

•Ductility
Microstructure: 

dendrites & phases: 

50-500 um

Properties affected:

•Yield strength

•Tensile strength

•High/low cycle fatigue

•Thermal growth

•Ductility

Nano-structure: 

Precipitates  

3-100 nm

Properties affected:

•Yield strength

•Tensile strength

•Low cycle fatigue

•Ductility

Atomic Structure: 

Physical Properties

1-100 A

Properties affected:

•Young’s Modulus

•Thermal Growth

Secondary arms

انجمادهای مورد مطالعه در مقیاس



تغییرات چگالی در حین انجماد
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: جامد بلوری
کریستال

مایع

شیشه

چگالی

نقطه ذوبدما



انجمادحین دما در تغییرات 
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شیشه فلز
فلز با ساختار بلوری



منحنی انجماد و نمودار فازی
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Al-A390 Solidification Curve
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3تمرین 

ماد و ، دامنه انج(سمانتیت)کربن -بر اساس نمودار فازی آهن
و 4.3، 2.5، 1.5، 0.7، 0.3، 0.1منحنی سرد شدن آلیاژهای با 

.  درصد کربن را با رسم شکل مشخص کنید5
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انجماد شاخه ای یا دندریتی
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آلیاژهای رقیقانجماد 
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