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  �یا �ود آن رود � ���ه روان ا�ت                                           آ�ی � �یا�ود، ز���ش ��ورد زود     

همانند صنعت خودروسازي، در  ،و باالخص صنایع رو به توسعه سازانبوه امروزه بسیاري از صنایع     

ادر ق ،جوییتولید هستند که با کاهش هزینه و صرفه هایی در ساخت وصدد گسترش و توسعه روش

د. نص مهندسی مطلوب باشساخت، دقت ابعادي باال و خوا ممکنِ با کمترین مراحلِ یبه ارائه محصول

ه بگیري از پودر فلزات مورد توجه بشر بوده است، بهرهنیز باز که از دیر فرآیندها یکی از مهمترین

جوشی با تف دهی یا تحت نیروهاي عمدتاً مکانیکی و سپس حرارت دهی آنعنوان ماده اولیه، شکل

موسوم  1فناوري مذکور به متالورژي پودرباشد. میء چگالش و بهبود خواص خشته پودر، هدف ارتقا

اندازه و شکل ذرات توزیع هایی که از نظر ، با توجه به ماهیت پودر فلزات و محدودیتطرفیاست. از 

کامل، دستیابی به چگالی  مذاب حالتدلیل عدم عبور قطعه ساخته شده از ه بوجود دارد و همچنین 

ر ناپذیعنوان یکی از اجزاي جدایی بهتخلخل لذا  .امري دشوار است شدهجوشیهاي تفنمونهکامل در 

مفصلی انجام پذیرفته که از  مطالعات و تحقیقات در این راستا،باشد. مطرح می ،ریزساختار این مواد

یه، در اولدهی پودر، انتخاب مناسب توزیع ذرات پوهاي نوین شکلاستفاده از روش توان بهجمله میآن 

 و غیره در ، اکستروژنهاي تسهیل شده، آهنگري پودر، فشردن گرمجوشیتفاستفاده از نانو ذرات، 

به طور  فرآیندهاي مذکوراعمال  کهشایان ذکر است  .اشاره نمود ،راستاي رسیدن به چگالی کامل

جرا قابل ا ،با توجه به مسائل اقتصادي و بحث قیمت تمام شده ،قطعات همهبراي  و فراگیر گسترده

باشد، میها با موفقیت کامل همراه کاربرد متالورژي پودر در بسیاري از زمینه با وجود اینکه. باشدنمی

ل اعمال بارهاي شام ،سخت دهیِفناوري به ویژه براي شرایط سرویساین ساخت قطعات از طریق 

. لذا الزم است در این زمینه است هاي جدي روبروینامیکی با محدودیتداي و ، ضربهیشدید استاتیک

  . تمهیدات الزم اندیشیده شود و با هدف دستیابی به خواص مطلوب

در بسیاري از  جهت پیگیري و تداوم عملکرد اقتصادي صنعت متالورژي پودر ،سوي دیگراز      

ا هاز اجزاي کامالً متخلخل همانند فیلترها و صافیخود را گستره محصوالت  ناگزیر است تا هانهزمی

یک مثال عنوان ه . بدهدبه قطعات با خواص و عملکرد مهندسی و در عین حال با تیراژ مناسب سوق 

 باال و خواصسوز اشاره نمود که در حال حاضر با دقت بسیار توان به شاتون موتورهاي درونمی ،مفید

ود. شمیتهیه  ،از طریق متالورژي پودر در ایاالت متحدهخصوصاً  هاي اقتصادينظیر و لحاظ جنبهبی

اي هاین فرآیند، طریقه ساخت بسیاري از قطعات صنعتی که توسط روشهاي با توجه به مزیت بنایراین

ودر پبا فناوري متالورژي  ،شدندا ضایعات باال تولید میباقتصادي و صورت غیره سنتی و مرسوم ب

                                                             
1 - Powder Metallurgy (PM) 

 گفتارپیش



 ث

 

بردها این کارست که در اغلب ا نکته حائز اهمیت این. باشندمیجایگزین شده و یا در حال جایگزینی 

ا بارگذاري ب شدهجوشیاي است که قطعات تف، شرایط به گونهباشندمینیز همراه  با تیراژ باال بعضاًکه 

 قطعات تحت تنش مربوطبراي هاي گزارش شده شکست. اغلب هستند خستگی مواجهاز نوع تناوبی و 

 .باشندمیمطرح  ،حداقل به عنوان یکی از عوامل دخیل تناوبیحاالتی است که اعمال نیروهاي به 

از خصوصیات فرآیند و  ن، طراحان و صنعتگرانمهندسا قدم اول شناخت کافی ،براي رفع این نقیصه

ت توانند بر رفتار مکانیکی و باالخص مقاومکه خواسته یا ناخواسته می استتسلط بر متغیرها و عواملی 

  د. نخستگی آنها تاثیرگذار باش

ها، مراکز تحقیقاتی و به در دانشگاه یمتنوع زه تاکنون در کشور تحقیقات مختلف ودر این حو     

ور طه نوشتاري ب اياین در حالی است که مجموعه .ندرت در کارخانجات صنعتی انجام پذیرفته است

 ،متالورژي پودرخستگی قطعات متخلخل رفتار تر خواص مکانیکی و از همه مهمدر ارتباط با  خاص

 طراحی، ساختاي در راستاي ارزندهاخیر تجربیات  دو دههتاب حاضر در . مولفین کمنتشر نشده است

صورت پذیرفته در این اند. مطالعات و تحقیقات متالورژي پودر کسب نموده قطعاتبررسی رفتار و 

عملیات حرارتی و اعمال تنش متوسط، تخلخل، ریزساختار، عناصر آلیاژي،  که دهدنشان می حوزه

 در نوشتارشوند. میمحسوب  ،خواص خستگی از جمله مهمترین عوامل موثر بر یسطح هايپوشش

حتی االمکان سعی شده است که عالوه بر بیان کلیات مربوط به خستگی فلزات و آلیاژها به  رو،پیش

ود. پرداخته ش ،طور کاربردي به موارد تاثیرگذار بر رفتارِ خستگیِ قطعات متخلخل شامل موارد فوق

 و دانشجویان اساتید بزرگوار، ،استفاده طراحان، مهندسانتوجه و مورد امید است کتاب حاضر 

الزم و مورد نیاز را براي  و کاربردي این حوزه قرار گرفته و بخشی از منابع علمی عزیز صنعتگران

 ،راستابراي تداوم مطالعه، تحقیق و پژوهش در این را اي زمینهپیش  همچنینایشان فراهم سازد. 

 .دانندنمیخویش را مصون از خطا  ،فراهم آورد. شایان ذکر است که نویسندگان در تالیف نوشتار حاضر

  مایند.    مند فربهره سازنده، ایشان را از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خوانندگان گرامی رودمیانتظار لذا 
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