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مدیرمسئولسخن   
 

  همتا به نام هستی بخش بی

ن شریه، به پایان مسئولیت خوود بوه ونووا   مستمر در ن افتخار خدمتسه سال بیش از اکنون که پس از 

گیرم که از هوی  الششوی در   ام؛ خداوند قادر را گواه میوه رسیدهمدیرمسئول نشریه ولمی دانشجویی کا

از کوادر نشوریه و الموامی کسوانی کوه      . امنکورده ار وظایف و بهبود کیفیت نشوریه فروگو    راستای انجام

-اند نهایوت الشوکر خوود را اووشم موی     را در این دوره یاری نمودهداشتی بنده خالصانه و بدون هی  چشم

دارم که انتشار این نشریه بدون سپاس ویژه خود را نثار سردبیر محترم، سرکار خانم نهال آبی می. دارم

 .پ یر نبودروزی ایشان امکانالشش و زحمات شبانه

د یافت از خداوند منان الوفیقوات  بعدی الوفیق خدمت خواهن یبرای مسئولین و وزیزانی که در دوره

 .دارممی مسألتارالقای جایگاه فعلی نشریه را  در راستای روزافزون

 موجیم که آسودگی ما ودم ماست   ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

 

یآیدین حیدر
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 هایموادومتالورژیتازه

 سارا پوررنجبر

 

 شونده در برابر آتشبتن خود متراکم

بتن سرخ و اليه اليهه   بتن در آتش،اين گرفتن  هنگام قرار

اثر آب در هنگام تبخيهر بهه دام   شود كه در نتيجه اين مي

 .افتدمي

ب فشار به ساختمان بهتن افهیايش   هنگام توليد بخار آ

يابد و ظرفيت تحمل بار كاهش يافته و در نهايت خطهر  مي

 .يابههدسههاختمان در نههين سههوختن افههیايش مههي سههطو 

تهوان بها افهیودن  نهد     تهراك  شهده را مهي   مطاومت بتن م

بهر متهر مبعهف افهیايش      (pp)كيلوگرم فيبر پلي پروپيلن 

فيبرهها   به طوري كه وقتي بتن در معرض آتش باشد، .داد

هاي ريهی در سهاختمان بهتن    اي با كانالذوب شده و شببه

شوند بخهار آب بهدون   ها باعث مياين كانال .شودايجاد مي

 .و در نتيجه ساختمان بتن سال  بماندافیايش فشار بگريید 

 

 !ای که هم جامد و هم سيال استساخت ماده

ين نال ند كه در عاهاي ساختماده ،MITمحططان دانشگاه 

ايهن مهاده ماننهد     .اي داردكه جامد است خهوا  ابرشهاره  

توانهد ماننهد يه     جامدات ساختار محبمي دارد ولهي مهي  

ي صهرر كهه مهايع بهدون     نالتي از مايع با گرانهرو )ابرشاره 

 .بدون گرانروي جريان داشته باشهد ( اصطباک جريان دارد

توانهد تها   مهي  ،ي كه با ه  زدن آن در داخل ليوانابه گونه

 .د در ليوان بچرخداب

رباهاي ابررسهانا  تواند به پيشرفت در آهناين كشف مي

پهيش   .هاي بهينه نمل و نطل كم  شاياني كنهد و سامانه

د بهه  اي در رابطه با  تبديل هلي  جامظريهاز اين موضوع ن

ههاي هلهي    اي كه ات به گونه ،ابرشاره به اثبات رسيده بود

هاي اين عنصر شروع به گردش كننهد  بتوانند در كريستال

 .ولي اين نظريه عملي نشد

ايش ليهیري و  هاي سرمساخت اين ماده با تركيف روش

انوكلويني هاي نهاي سدي  در درجهتبخيري كه در آن ات 

 .انجام شده است شوند،سرمادهي مي

 

در زمينه  2102ترین اکتشافات تصادفی سال مهم

 مهندسی مواد

 اكتشافات علمي نيازمند مطالعات دقيق و پيچيده هستند،

اقي در نين پروسه مطالعاتي نها به صورت اتراما برخي از آ

 .كني ترين آنها اشاره ميدر ادامه به مه  .شوندكشف مي

 فلز هيوال

محططان دانشگاه رايس در هنگام ازمايش براي توليد مهواد  

به طور ناگهاني موفق به  مغناطيسي از مواد نانو مغناطيس

 .ترين آلياژ فلیي شناخته شده در جهان شدندكشف مطاوم

تهرين فلهی   يليا مورسون در رابطه با كشف مطاومپروفسور ام

خرد كردن آليهاژ   در آزمايشگاه مشغول» :جهان اعالم كرد

طال و تيتانيوم بودي  كه دريافتي  خهرد كهردن ايهن آليهاژ     

 اخبار
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خرد كردن اين آلياژ نتي با آسياب  .تطريبا غيرممبن است

در نهايههت  .پوشههيده از ذرات المههاز نيههی غيههرممبن بههود

دريافتي  كهه تركيهف يه  وانهد از طهال و سهه وانهد از        

كهه در   سهازد بهه طهوري   تيتانيوم آلياژ بسيار مطاومي مهي 

هههاي جههايگیين بسههيار خههوبي بههراي ايم لنههت   آينههده 

 «.دندان یشبي و استخواني خواهد بود

 

 های عجيبنانو ميله

پاسهيري  هنگهام   ملهي نهورو وسهت     آزمايشهگاه محططان 

هاي مغناطيسهي بهه طهور اترهاقي     تحطيق بر روي نانوسي 

هاي عجيبي ساختند كه در رطوبت اتمسهرر بهين   نانوميله

يعني  .كردندتاد درصد مخالف اسرنج عمل ميپنجاه تا هش

 دليهل بهه همهين   كردنهد و  آب را سريعا از خود خارج مهي 

 .محططان آن را اسرنج وارونه ناميدند

 

 شيشه خورشيدی

-محططان آزمايشگاه ملي بروكهاون در نال ساخت سهلول 

د با قهرار  هاي خورشيدي از گرافن بودند كه مشاهده كردن

ههاي  به علت انتطال يون ،روي شيشهدادن اليه گرافني بر 

يهه گهرافن بهه داخهل     سدي  به شيشه كه سهبف انتطهال ال  

اليهه گرافنهي بهه سهرعت جه ب       شهود، ساختار شيشه مي

 .شودشيشه مي

اتها  خهالو و يها بها      در واقع اليه گرافن بدون نرارت،

بها ايهن    .شهوند ج ب شيشه مهي  استراده از مواد شيميايي

ههاي  هيیات البتروني  و باتريآينده تجتوان در كشف مي

 .تر توليد كردپيشرفته

 

 فلز مایع

روش  موسسههه ماسا وسههت بههه دنبههال بررسههي  محططههان

جايگیين استخراج فلیات از سنگ آهن با استراده از فرايند 

ه فرايند البتريبي گازههاي  ك  را) البتريبي و باتري بودند

اقي كه به طهور اتره  ( اي كمتري منتشر خواهد كردگلخانه

توليد  9/99ر آنتيموان مايع با درصد خلو  توانستند عنص

باتري شاخته شده از آنتيموان هنگهام شهارژ شهدن     .كنند

كارايي نداشت و به طور اتراقي در فرايند شارژ بهاتري فلهی   

 .آنتيموان مايع گران قيمت با خلو  باال به دست آمد

 

اي در مهورد اينبهه    هاي اخيهر، بحهث پيچيهده    در سال

 هاي خورشهيدي در  هه جهتهي بايهد قهرار بگيرنهد       لولس

ي بهتههرين روش  ربههارهمشههتريان را د (جنههوب يهها غههرب)

اكنهون  . هايشهان، مستصصهل كهرده اسهت    يهابي پنهل   جهت

ي  پژوهشههگران در تالشههند كههه ايههن مسههتله را بهها توسههعه

تواننهد در ههر جهتهي نهور را      هاي خورشيدي كه مي سلول

. ن خود را دارند، نل كنندذخيره كنند و قابليت تميی كرد

-مهي نانو  ACS ي در مجلهرا هايشان  هاي پژوهش گیارش

 .توان مشاهده نمود
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بعدیچاپگرهایسه

هایچاپسهبعدیفلزاتتریننمونهبررسیاجمالیساده

 هليا عطابي

 

 كامهل  صهورت  بهه  هها شركت. است افیايشي توليدات در مطدز جام يمثابه به بعديسه  اپگرهاي با فلیات سريع و موثر  اپ

 سهه   اپ .كنند ايجادو فروش  خريد بازار با مطابق را فلیات پ يرشبل ريیيقالف روش موثرترين تا اندبرده كار به را خود قواي

 دارد وجهود  فلیات بعديسه   اپ از گوناگوني انواع .است توليدات و صنعت در جديد رنسانس ي  شروع يآماده فلیات، بعدي

 ديجيتال صورت به فلیي صنايع كه هاييمدل ترينساده از بعضي اينجا در .دارد را خود خا  معايف و میايا آنها از كدام هر كه

 .كني مي بررسي را اندشده توليد

 (پودر محور)ذوب انتخابی با ليزر 

SLM كه شودمي اطال  بعدي سه  اپگرهاي در روشي به 

( فلههیي) پودرههها زتركيههفبا و ذوب بههراي ليیرههها از آن در

 ژهها آليها  يدوبهاره   ينش براي روش اين .كنندمي استراده

 ليهیر  زينترينهگ  بهه  شهبيه  بسيار SLM. است عالي بسيار

 بهه  آنهها  نام تراوت شايعات بعضي بنابر و است فلی مستطي 

 هها روش اين يدهنده توسعه هايبخش بين مشبالت دليل

 از روش، دو ههر  نهال  ايهن  با .آنها است اختراع ثبت روند و

 هها آليهاژ  از ايگسهترده  طيهف   يهنش  بهراي  ليیرها كاربرد

 .كنندمي استراده

 
 ذوب انتخابی با ليزر. 0شکل 

 (پودر محور)زینترینگ انتخابی با ليزر 

SLS  مهي  كار به هاپالستي  براي بيشتر هك ينال در

 .دارد كهاربرد  نيهی  فلهیات  از مشخصهي  ههاي گونه براي ود،ر

SLS  وSLM  سهه   هاپ  ههاي روش تهرين رايج مطابل در 

نههام بههه روش دو ايههن گيرنههد مههي قههرار فلههیات بعههدي

و  (DMLS)  «ليهیر  بها  فلهیات  مسهتطي   زينترينهگ »هاي

مهي  شهناخته  نيی ،(DMLM)« ليیر با فلی مستطي  ذوب»

 بها  اغلهف  و هسهتند  يبهديگر  همشهاب  بسيار روشها اين .شود

 مهوادي  نهوع  در آنهها  تراوت .شوندمي گرفته اشتباه يبديگر

 پودرهها  كهردن  زينتهر  بهراي  SLM .گ ارنهد مي اثر آنها كه

 كهه  اسهت  فراينهدهايي  براي SLS كه نالي در است  مريد

 .شهود مهي  اسهتراده  آنهها  در خا  آلياژهاي و فلیات عنصر

SLS مهي  شهامل  را پهودري  مواد از تريوسيع بسيار طيف
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 نهين  در  گهالي  از مختلرهي  سهطو   بهه  همچنين، و شود

 تمايی وجوه از ديگر يبي. رسدمي مختلف ساختارهاي ايجاد

 املك صورت به عناصر ، SLSدر كه است اين روش دو اين

  و SLS يعرصه در فعال اصلي هايشركت .شوند ذوب بايد

SLM، "3D Systems"  و "EOS"  هستند. 

 
 زینترینگ انتخابی با ليزر. 2شکل 

 گری رباتيکریخته

مهدل  توليهد  در جديد، نسبتا عملياتي رباتي ، گريريخته

 بها  خا  هايگونه جوهر نازک هاياليه يا سراميبي هاي

 آن، باري  نازل .گيردمي قرار استراده مورد گوناگون، مواد

 صورت دقيطي بسيار عمليات تا آوردمي فراه  را امبان اين

 بافتهه   هاپگر  توسط جیئيات، با طرني آن، طي كه گيرد

 استراده روش اين در هاكام وزيت و فلیات نيتريدها، .شود

 و دارنهد  بااليي بسيار استحبام نهايي محصوالت .شوندمي

 .اسهت  كارامهد  مهواد  يبهينهه  مصهر   در روش ايهن 

"Robocasting Enterprises LLC"   اصهلي  شهركت 

 .است زمينه اين در فعال

 با روش جوهرافشانی و بایندر جتينگچاپ 

 توسهعه   MITدر اصهل  در كهه  بعهدي  سهه   اپ روش اين

 عمليهات  تحهت  SLS روش ماننهد  عينا را مواد پودر يافته،

 ليهیر  تبنولهوژي  جهايگیين  اتصال عوامل ولي دهد،مي قرار

 مدل نهايت در تا شودمي انجام اليه به اليه فرايند .شودمي

 توسههط فلههیات  ههاپ روش ايههن .شههود توليههد بعههدي سههه

ExOne آن میايهاي  بیرگتهرين  از يبهي  .شوديم استراده 

 عوامهل  هاينوآوري از يبي .مدلها است توليد در آن سرعت

 مهاده  دو از زمهان ه  ياستراده قابليت روش، اين در اتصال

 .است  اپگر ي  در

 
 جوهر افشانی و بایندر جتينگ. 3شکل 
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 چاپ مگنتوجتی

 كهار  بهه  «وادر ههاي سيست »توسط  بار اولين سيست  اين

 كهه  كنهد مهي  اسهتراده  فلیي جوهر از روش اين .شد برده

 صهورت  بهدين  .شهود مي مغناطيسي س س و شده اس ري

 گسهترش  و بسهط  دقيق و سريع بسيار مختلف، هايشبل

 در Lockheed-Martin توسهط  روش ايهن  .كنهد  پيهدا 

 .شودمي برده كاربه يهوانورد

 رسوب با انرژی هدایت شده

DED   از ايگسهترده  طيهف  كهه  اسهت  عهام  عبهارت  ي 

روش،  ايهن  .شهود مهي  شهامل  را افیايشهي  توليد فرايندهاي

 نور با توليد» ،«خالص دهيشبل براي شده مهندسي ليیر»

و  «شهده  منعطهف  نهور  بها  دههي رسهوب » ،«شهده  منعطف

 اصلي كاربرد .گيردمي بر در را «ليیري بعدي سه روكش»

 .است شي ي  به جديد هايبخش كردن اضافه آن

 
 .دهی خاص ليزر مهندسی شده برای شکل. 4 شکل

 787ی تيتانيومی برای بوئينگ عات چاپ شدهقط

 آن صهنعتي  مصهار   بهراي  همواره فلیات بعدي سه  اپ

 آن مصهار   تريناميدواركننده از يبي .است شده ستايش

شهركت  از بسياري امروزه .باشدمي هوانوردي مهندسي در

در نهالي كهه    ،انهد آورده روي بعهدي  سهه   اپگرهاي به ها

 و نمهل  صنعت در شور و تحول هانداز اين به پيش از اين

معتبهر بوئينهگ    شهركت  .اسهت  نداشهته  وجود هوايي نطل

 خهود  جديهد  هواپيماهاي توليد در را ايبرجسته يمعامله

 .كندمي تجربه

 جديههد سههري سههاخت در كههه كههرده اعههالم بوئينههگ

 .اسهت  كهرده  استراده تيتانيومي آلياژهاي از ،787هواپيماي

 ايهن  توانسهت  ،«ايتهانيوم ت نورس » همباري با شركت اين

 به نتايج اساز بر .كند  اپ بعدي سه صورت به را قطعات

 3 تها  2 نهدود  توانسهته  روش ايهن  بها  بوئينگ آمده، دست

 دو ههر  .بباههد  وانهد  هر در خود هايهیينه از دالر ميليون

 انتظهار  در كنون تا آنها .هستند رو به رو مانع ي  با شركت

 .هستند فدرال هوانوردي ي اداره يتصييديه

 
 فناوری شرکت نورسک تایتانيوم. 5شکل 
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 صهورت  بهه  نروژ در را قطعات ابتدا در نورس  شركت

 اندازي راه دنبال به آنها نهايت، در .كندمي  اپ بعدي سه

 روال تحهت  .هسهتند  نيويهورک  در خود توليدي تصسيسات

 ميليهون  262 از دالر ميليون 77 تيتانيوم، ي هیينه فعلي،

 كسر يهیينه .است مسافربري هواپيماي ي  يهیينه دالر

 بهه  صهنعت  ايهن  براي بیرگ میيت ي  واند، هر در شده

 .آيدمي نساب

 

 
 قطعات توليد شده شرکت بوئينگ. 2شکل 

 و فهورج  توسهط  قهبال  را نيوميتيتها  قطعهات  بوئينهگ 

 و شهده  منسهوخ  فرايندهاي اين. كردمي توليد ماشينباري

 بعدي سه  اپ از( نشده فاش)نامعلومي  روش با هیينهپر

 DMLS روش از زيهاد  انتمهال  بهه  كه شود مي جايگیين

  اپ براي ديگري هايروش كه نالي در .كنندمي استراده

 .آنها است ترينهبرجست از DMLS دارد، وجود تيتانيوم

 چاپ فلزات و هوافضا

 استراده بعدي سه  اپ از كه نيست شركتي تنها بوئينگ

 ههاي نهازل  كهه  اسهت  مهدتي  «البتريه   جنرال». كندمي

 نهال  ايهن  بها  .كنهد مهي   هاپ  را هوا انتطال براي سوختي

 جنهرال  .دارد وجهود  پهروژه  دو اين بين اساسي هايتراوت

 و فشهار  تحمهل  بهراي  شهده   اپ يقطعه اولين البتري 

 بوئينگ كه نالي در است  كرده توليد را هوا جريان نيروي

 ويژه طور به كه كنندمي توليد را هواپيما براي قاب قطعات

 .است ترمه 

 محهور  هه   هايپروژه نيی ول هاني و مارتين هيد الک

 هوافضها  .كردنهد  اعهالم  را بعدي سه  اپ با رابطه در خود

 سهه   هاپ  اگر هه  .است متناسف AM هايتبني  با ذاتا

 صهنعت  در  (FFF, DLP)تهر سهنتي  روشههاي  بها  بعهدي 

 بهه  كه هاييشركت اصلي مشبل .شودنمي استراده هوافضا

 سهه   اپگرههاي . اسهت  كننهد، مطيهاز  مي ورود نوزه اين

 از قطعهه  ههر  بتواننهد  تها  باشهند  بیرگتهر  بسيار بايد بعدي

-بخهش  وليهد ت به هاشركت كنون تا .كنند  اپ را هواپيما

 از DMLS دليهل،  همهين  بهه . انهد پرداختهه  كو بتر هاي

 دارد، نيهاز   هه آن يهمهه  اسهت   ترمناسف هاروش يبطيه

 بهراي  تواننهد مهي  بهه رانتهي   هها اين كه .است سبو و ليیر

 .شوند تنظي  گوناگون هاياندازه
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خنجرآسمانی
 امين بختياريانمحمد 

 

 

در تبامل تمدن بشر ايرا كرده كار با فلیات نطش مهمي را 

هاي باستاني را با توجه به است به طوري كه مورخان دوره

اند مثل عصر برنهی، عصهر آههن و    فلیات تطسي  بندي كرده

جدايش بين عصرها روشن و واضح است ولي شهروع  . غيره

 .عصر آهن براي مدت طوالني مورد بحث بوده است

هاي گسترده به ويژه مصر باستان به دليل دارا بودن بيابان

-بيابان شرقي داراي معادن فراواني بوده است كه در زمهان 

برنهی و  . هاي قدي  نيی مورد بهره برداري قرار گرفته بودنهد 

مس و طال از  هار هیار سال پيش از ميالد مورد اسهتراده  

گرفتند ولي با وجهود مطهدار قابهل تهوجهي     قرار گرفته مي

ي سودمندانه از آههن  ادهسنگ آهن در مصر باستان، استر

ي نيل رخ داد به طوري كه بر طبق شواهد موجهود  در دره

ي اول قبل از ميالد انجهام شهده   اولين ذوب آهن در هیاره

هاي پراكنده از آهن در عصر مس و برنی ولي استراده. است

آهني  اشياواخيراً تعداد انگشت شماري . گیارش شده است

اند يافهت  ش از ميالد بودهكه همگي براي سه هیار سال پي

آهني ابتهدايي از   اشياوشود كه عموماً فرض مي. شده است

البته انتمال خيلهي نهادري   . انددرست شده 7شهاب سنگ

ه  وجود دارد كه آهن م اب به صورت اتراقي بهه عنهوان   

 .ي  محصول جانبي از مس و برنی م اب بدست آمده باشد

مياب بهوده و ارزشهي   در عصر برنی، فلی آهن فلیي بسيار ك

 اشهياو تر از طال داشهته اسهت و از آن بهراي سهاخت     بيش

 آن از ناكي اين .شده استزينتي و تشريراتي استراده مي

 ديگهر  سودمند كارهاي و جنگي وسايل براي آهنكه  است

                                                      
1
 meteoritic 

 توليد براي كار هاي تبني  به اينبه يا است بوده نامناسف

 . ندانداشته تسلط زياد مطادير در فلی اين

 شهرقي  مديترانه در آهناستراده از  ،دوم هیاره پايان اب

 در برنهی  جهاي  بهه  جانشهيني آن  سهرعت   ه اگر شد جراي

در پنجاه سال گ شهته  . است بوده متراوت مختلف مناطق

عالقه به استراده از آهن شهاب سنگ به منطهور معرفهي و   

طهور  گسترش فناوري ذوب آهن در منططهه مديترانهه بهه    

ههاي  آناليی ههايي از آههن  . یايش پيدا كرده استپيوسته اف

ولي بهه دليهل   . باستاني در اين  ند ساله گرفته شده است

اي كامههل و ههها معمههوال بههه نتيجهههنههاقص بههودن، آزمههايش

بيشهترين مشهبل تحطيطهات، گهرفتن     . رسيدگسترده نمي

مجوز براي انجام آناليی هاي مخرب و غير مخهرب بهر روي   

 .بها بودننمونه هاي نادر و گرا

هاي باستاني اطرا  مديترانه سطو  شههاب  در فرهنگ

سنگ به معناي پيامي الهي بهوده اسهت و در نطها  ديگهر     

ههاي تبهت و سهوريه و    و تمهدن  2جهان مثل مردم اينويت

النهرين و مردمي كه در شمال شهرقي آمريبها زنهدگي    بين

كردند، از شهاب سهنگ بهراي سهاخت اشهياو زينتهي و      مي

 .كردنداستراده ميتشريراتي 

                                                      
2
 Inuit 

 فراتر از علم
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 .شهاب سنگ آهنی که در جنوب مصر پيدا شده است. 7شکل 

با اين نال تعهداد كمهي تحليهل علمهي دقيهق بهراي       

باستاني از جنس شهاب سنگ انجام شهده   اشياوشناسايي 

است كه شامل تعدادي ابیار آهني متعلق به قهوم اينيهوت   

از  اشهياو ايهن  . شهود اند ميكردهلند زندگي ميكه در گرين

سهاخته شهده    7يهورک    شهاب سهنگ كيه   قطعات كو

بهه  « مهرد آهنهي  »همچنين مجسمه بودايي به اس  . است

انتمال زياد بر روي شهاب سهنگ  ينگها نبهاكي شهده     

دو تبه آهن نيی مربو  به مراس  دفهن و دسهتبند و   . است

ن وت در لهسهتا اتبر كه در دو سايت باستان شناسهي متره  

انهد و بهه   يافت شده است كه از جنس شهاب سهنگ بهوده  

تازگي  ند توده شهاب سنگ يافت شهده كهه مربهو  بهه     

 .است 2فرهنگ هاپول

هاي نادر آهني بازمانهده از مصهر باسهتان    از بين نمونه

ي فرعون مصر مشهورترين آنها خنجري است كه در مطبره

ن باسهتا  3ههاوارد كهارتر  . توت عنخ آمون پيهدا شهده اسهت   

ي باشبوه تهوت عهنخ آمهون را پيهدا     شناسي بود كه مطبره

 .كرد

بندي موميايي پيهدا كهرد كهه    كارتر دو خنجر در بسته

يبههي در سههمت راسههت و از جههنس آهههن و ديگههري روي 

شبمش و از جنس طال بود كه خنجر آهني موردي اسهت  

 .شودكه در ادامه به آن پرداخته مي

                                                      
1
 Cape York 

2
 Hopewell 

3
Howard Carter  

و فلی آن كامال ي خنجر بسيار ظريف ساخته شده تيغه

-زدگي روي آن مشاهده نميهمگن است و هيچگونه زنگ

-ي آن از طالي خالص است و به صورت دندانهشود دسته

در انتهاي آن ي  تبه سهنگ وجهود   . دار تیيين شده است

دارد و غال  آن از جنس طال است كهه يه  طهر  آن بها     

 .طر  گل سوسن و طر  ديگر با طر  پر تیيين شده است

 

 .آمونعنخخنجر آهنی توت. 8 شکل

آمون كه شهامل  عنخي توتاز بين قطعات آهني مطبره

 وي مينياتوري، دو  شه  آهنهي و  نهد شهي    شانیده تيغه

ديگر بود  خنجر مورد توجهه مورخهان و باسهتان شناسهان     

 منشهاو هها را جلهف كهرده بهود     قرار گرفت و  يیي كه آن

آهني  اشياوهمچنين . ژي ساخت آن بودفلیي آن و تبنولو

آمهون توسهط كهارتر پيهدا شهد      عهنخ ي تهوت كه در مطبهره 

ي استراده و تجارت آههن در اواخهر   اطالعات جالبي درباره

 .دهدعصر برنی ارائه مي

اسنادي از بايگاني مصر باستان برجاي مانده است كهه  

ي هداياي سلطنتي ساخته شده از جهنس  اطالعاتي درباره

در اين اسناد . آمون ذكر كرده استعنخرا قبل از توتآهن 
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آهنهي   اشياو 2پادشاه ميتاني 7گیارش شده است كه توشراتا

( آمهون عهنخ پدر بیرگ تهوت )سوم  با ارزشي را به آمنهوتف

فرستاده است كه خنجري از جنس آهن و ي  دست بنهد  

نتهايج تجیيهه و   . طال كوب شهده در آن ذكهر شهده اسهت    

آمون بحهث  عنخآهني مراس  تشيع توت ياواشتحليل قبلي 

 7971در سههال  3بههوركمن. هههايي را برانگيخههت و جههدل

داد مطالعاتي روي آهن خنجر انجام شده بود كه نشان مهي 

درصد نيبل آن بسيار زياد است اما اين مطالعات آن زمهان  

هاي تحليلهي آن مشهخص نشهده    منتشر نشده بود و روش

 .بود

 
موميایی فرعون مصر به همراه دو خنجر آهنی و . 9شکل 

 .طالیی

هايي توسط طيف سنج تجیيه و تحليل 7991در سال 

داد كهه  و فلورسنت انجام شده بود كه نشهان مهي   Xاشعه 

درصد وزني است كه به نظر نويسنده ايهن   8/2مطدار نيبل 

 .مطدار با آهن شهاب سنگ در تناقض بود است

                                                      
1
 Tushratta 

2
 Mitanni 

3
 Bjorkman 

ش تهر از آههن، نيبهل و مطهدار كمهي      هها بهي  شهاب سنگ

كبالت، فسهرر، گهوگرد و كهربن و مطهدار كمهي از عناصهر       

 .تشبيل شده است 2و كالبوفيل 1سايدروفيل

ها به طور كلي با وسايل دقيق و تركيبات شيميايي آن

ههاي مخهرب و روش ههاي آنهاليیي از     نساسي مثل تست

جمله آناليی فعهال سهازي نهوتروني و طيهف سهنج جرمهي       

 .بررسي شده است XRFسمايي و آناليی پال

شهد امها بهه    قبالً در آزمايشگاه انجهام مهي   XRFآناليی 

ها هاي دستي و قابل نمل آن از آنتازگي با آمدن دستگاه

هها  به طور گسترده بهراي تجیيهه و تحليهل شههاب سهنگ     

شود و نيی در اين پروژه آنهاليی نجمهي خنجهر    استراده مي

نساب  XRFتست غير مخرب  آمون را به وسيلهعنختوت

 .شد

، يازده شهاب سهنگ شهناخته   XRFبراي انجام تست 

شده و يازده فوالد معين به عنوان مرجهع مهواد قهرار داده    

اي در قاهره انجهام شهد و   آناليی تيغه خنجر در موزه. شدند

هاي مرجع در هاي شناخته شده و فوالدآناليی شهاب سنگ

 .انجام شد  XGlabآزمايشگاه 

ي تمامي آناليیها شرايط آزمايشگاهي زيهر اسهتراده   برا

 :شده است

 80µA    : جريان آند   50kv:ولتاژ    cm 1.4: فاصله كار

  s 120: زمان

 

                                                      
4
 siderophile 

5
 chalcophile 
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 .سنگ شناخته شده و یازده فوالد مرجعليست یازده شهاب. 1 جدول

 

ي قهاهره بهر روي دو   در مهوزه  XRFههاي  گيرياندازه

ططه از تيغه خنجر انجام شد و نشان داد كه آهن و نيبهل  ن

تركيبات اصلي فلی هستند و بهراي تعيهين مطهدار نيبهل و     

 XRFگيري شده آنهاليی  هاي اندازهكبالت در خنجر از داده

 .يازده نمونه شهاب سنگ و فوالد مرجع استراده شد

10.8مطدار نيبل  درصد وزني و مطهدار كبالهت     

0.58 مطدار زياد نيبل و . درصد وزني بدست آمد  

مطدار جیئي كبالت و نسبت وزني آنهها كهه نهدود بيسهت     

. فرازمينهي دارد  منشهاو دهد كهه ايهن فلهی    است، نشان مي

% 32تها   2ي ها در محهدوده نيبل موجود در شهاب سنگ

قرار دارد در نالي كه مطدار نيبل در مصنوعات باستاني از 

تر از اند بيشهن كه از معادن زيرزميني توليد شدهجنس آ

ي خنجهر بها   در تيغهه   نيسهت و همچنهين درصهد    % 1

هههايي كههه در هنگههام تشههبيل شهههاب سههنگ  درصههد 

خهواني دارد كهه در   اند هه  ي شمسي وجود داشتهمنظومه

 .است 27ندود 

 

 .XRFسنجی يفنتایج ط. 01شکل 

ي گيري شهده تنها بر اساز مطدار نيبل و كبالت اندازه

-ي خنجهر، آن را نمهي  شهاب سنگ استراده شده در تيغه

بندي توان در ي  گروه ساختاري يا شيميايي خا  طبطه

نشهان   1شهاب سنگي كه در شبل  76با اين وجود  . كرد

هها  داده شده است مورد برسي قرار داده شده و بعضي از آن

شهود كهه   مشهاهده مهي  . اندبندي شدههايي تطسي در گروه

آنها متعلهق  % 22اند، بندي نشدههاي گروهها آهنآن% 22

بهه تركيهف   % 78و  IIDبهه گهروه   % 21و  IABبه تركيف 
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IIIAB  در گروه ههاي  % 72وIIC, IIF, IIIE, IVA   قهرار

 .دارند

ها داراي ساختار همگن آن% 21بيني  همانطور كه مي

بسيار خوبي هستند كه از  نين شهاب سنگ بها سهاختار   

رود محصولي با ساختماني همگهن  به اين خوبي انتظار مي

آمون ساخته شود كهه اگهر   عنخمثل تيغه آهني خنجر توت

اجهازه داده شههود در آينههده آناليیههايي روي ريههی سههاختار   

ي شود كه اطالعات قابهل تهوجهي در بهاره   خنجر انجام مي

 .دهدن به ما ميروش ساخت آ

 
سنگ آهن با مقدار و برای شهاب( ستاره سياه و سفيد)نمودار درصد نيکل بر حسب کبالت برای تيغه خنجر توت عنخ آمون . 00شکل 

 .نيکل متوسط به باال

ي مصهر  هاي شناخته شده در منططهه اگر شهاب سنگ

توان آن را به يبا شهاب سنگ تيغه خنجر مرتبط باشند، م

ههايي  به همين دليل تمام شهاب سهنگ . خوبي برسي كرد

. انهد بندي شهده اند را طبطهكه در منططه مصر وجود داشته

اي به شعاع دو ههیار كيلهومتر بهه مركهی دريهاي      در منططه

از شههر  صهانارا تهها شههبه جیيهره عربسههتان، بههين   )سهرخ  

دد بيسهت عه  ( ، ايهران و منططهه مديترانهه شهرقي    النهرين

 . شهاب سنگ پيدا شده كه در ديتابيس وجود دارد

هها  هاي آهني مصريتر ساختهاخيراً مشخص شد بيش

كنهد كهه   ها تصييهد مهي  ها بوده است و يافتهاز شهاب سنگ

آمون قبل از عصر آهن انجهام شهده   عنختدفين پادشاه توت

مصهريان  . شهاب سهنگي دارد  واست و مصنوعات آن منشا

ي براي آهن شهاب سنگ قائل بودنهد و  باستان ارزش زياد

-از آن براي ساخت اشياو زينتي و تشريراتي اسهتراده مهي  

دهد در آن همچنين كيريت باالي خنجر نشان مي. كردند

در نهايت يافتهه   .زمان موفق شده بودند آهن را ذوب كنند

هاي اخير بينش مهمي درباره استراده از آهن و ارتبا  آن 

كند ن بين النهرين و مصر فراه  ميبا آسمان در متون كه

هاي هيروگليف مصر باستان كلمه به عنوان مثال در نوشته

 .آهن آسمان آمده است
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مصاحبهبادکترامینجعفریرامیانی

 فرشته دولتي

 

از مسائلي كه امروزه ذهن دانشهجويان دكتهري را بهه     يبي

خههود مشههغول كههرده اسههتراده از فرصههتهاي مطالعههاتي در 

ل بررسهي ايهن   بهه دنبها  . هاي خارج از كشور استدانشگاه

اسهتاد   بها  آن و  الشههاي  معايهف  موضوع و سنجش میايا،

عضهو   92رامياني كه از سهال   ، دكتر امين جعرريارجمند

اي مصانبه هيصت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير هستند،

در  7376دكتههر امههين جعرههري در سههال . ترتيههف داديهه 

ي مهندسي مواد و متالورژي صهنعتي   تهدانشگاه شيراز رش

در دانشهگاه عله  و    7381سال . مشغول به تحصيل شدند

صنعت تهران درگرايش شناسهايي و انتخهاب مهواد فلهیي     

 7383مططع كارشناسي ارشد را آغهاز نمودنهد و در سهال    

تحصيالت خود را در مططع دكتري ادامه دادند و پژوهشي 

بههه انجمههاد و  سههازي رياضههي مربههو   ي مههدل در زمينههه

مططع دكتهري را   7389گري انجام دادند و در سال  ريخته

يه    7388تها   7387ي سهال   در فاصله. به پايان رساندند

سال فرصت مطالعهاتي در دانشهگاه دلرهت در شههر دلهف،      

 .كشور هلند بودند

های علمی در مهندسی موواد  زمينه از نظر شما کدام

تهای ی هرچووه بهتوور از فرصووظووور اسووتفادهنبووه م

 تر هستند؟ مطالعاتی مناسب

در ابتدا بهتر است هر شخص به خودش مراجعه كند و 

ببيند در كدام زمينه قصد دارد تخصص پيدا كند و در  ه 

اما به طور مشخص موضوع . تواند بهتر كار كند اي مي نوزه

 .داغ روز در دنيا بحث بيومواد است

 مصاحبه
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 چگونووه را هلنوود در و پووهوهش تحصوويل وضووعيت

 کنيد؟ می بیارزیا

، در هلنهد   از نظر من در مطايسهه بها آلمهان و انگلهيس    

پردازنههد و ديههد مههديريتي بههه  تههر بههه موضههوعات مههي فنههي

كه در آلمان و انگليس ديد علمي  موضوعات دارند  درنالي

تههرين مسههاله در   مههه . بيشههتري بههه موضههوعات دارنههد  

هاي خالقانه بهراي   هاي هلند خالقيت است و پروژه دانشگاه

 .كنند نشجو تعريف ميدا

ای با ایران داشوته باشويد چوه    اگر بخواهيد مقایسه

 ؟تر استتفاوتهایی ملموس

دانه  زيهرا نيازههاي ههر كشهور       مطايسه را صحيح نمي

هاي كشور هلند بر اساز ي  كشور  دانشگاه. متراوت است

ههاي   انهد در نهالي كهه دانشهگاه     توسعه يافته طراني شده

. شوند در نال توسعه طراني ميايران بر اساز ي  كشور 

تهوان گرهت در هلنهد بهه موضهوعات و       اما به طوركلي مهي 

دادنهد و نتهي    ي صنعتي اهميّت زيادي مي مشبالت ساده

كردنهد ولهي    هاي دكتري را به همين نحو تعيين مهي  پروژه

كه ي  كشور در نال توسعه اسهت، كمتهر    در ايران، با اين

پهردازي  و   مهي  به مشبالت صهنعتي در قالهف يه  پهروژه    

 .بيشتر به دنبال انتشار مطاله هستي 

ی زندگی  شد ایران را برای ادامه موجب ای مساله چه

 و کار خود انتخاب کنيد؟

ابتدا بايد شغل را انتخاب كرد و ايهن شهغل اسهت كهه     

هها  و  در ايران ه  فرصهت . كند محل زندگي را انتخاب مي

دارد و نبايهد  هاي زيادي براي كهار و فعاليهت وجهود    زمينه

هها هه  كمبودههايي وجهود     اگر در برخي زمينه. نااميد بود

فرض كنيهد  . داشته باشد بايد آنها را به فرصت تبديل نمود

رو  ي  پیش  دو راه براي انتخاب محل زندگي خود پهيش 

انتخاب اول او ي  هتهل بها تمهامي امبانهات رفهاهي      . دارد

مطلوب  اگر است و انتخاب دوم ي  بيمارستان با شرايط نا

اين پیش  يه  پیشه  واقعهي باشهد، نهال خهودش در       

بيمارستان بهتر خواههد بهود  زيهرا پیشه  نيهاز دارد كهه       

 .هاي خود را به ثمر بنشاند توانمندي

هوایی کوه در    با توجه به وضعيت کنونی و پيشورفت 

بينوی   چند سال آینده برای تحصيل در ایران پويش 

در خوار  از  ی تحصويل   کنيد، از نظر شما اداموه  می

 تر است یا داخل؟ کشور مناسب

در ابتدا بهتر است شناخت كافي از خود داشته باشي ، 

س س با توجه به اين شناخت محل زندگي خود را انتخاب 

وقتي سن ما باالتر برود نياز به سبون پيدا خهواهي   . كني 

جها مانهدن    كرد  اما قبل از آن نيازي به ساكن بودن و ي 

 .نيست

ی پيشرفت دانشجویان و دانشوگاه   ما الزمهاز نظر ش

 طوراز اول هوای   در جهت رسيدن به سطح دانشوگاه 

 چيست؟

. موضوعي كه اهميّت دارد نركهت اسهت نهه رسهيدن    

همواره بايد به اين موضوع كه در نركت هستي  يا نه آگاه 

هر دانشجو بايهد در درون خهود ببينهد در نركهت     . باشي 

از نظهر مهن دانشهگاه     است يها خيهر و در مهورد دانشهگاه،    

 .اميركبير در مسير خوبي در نال نركت است

تحصوويل و پووهوهش در خووار  از کشووور بووا چووه  

 ؟چالشهایی همراه است

برخي از میايا و معايف براي همه كامال واضح هسهتند،  

كهه ههر    از آنجهايي . مانند نهس دوري از وطهن و خهانواده   

 اي مترهاوت از ديگهران   شخصي بها ايهن مسهائل بهه گونهه     

كند، میايا و معايف براي ههر شهخص جداگانهه     برخورد مي

تواننهد معيهاري مشهخص جههت      شهوند و نمهي   تعريف مي

بهتههر اسههت . ي افههراد باشههند گيههري بههراي  همههه تصههمي 

اگهر بهه فبهر پيشهرفت     . ي ما رفتن يا ماندن نباشد دغدغه

ي تحصيل در خارج  دركار، تحصيل يا زندگي هستي  ادامه

ي بسيار خوبي باشد  اما نتي اگهر   جربهتواند ت از كشور مي

تهوان بهه    جا به تحصيل خود ادامهه داديه  نيهی مهي     همين

. سادگي ي  فرصت مطالعهاتي در خهارج از كشهور داشهت    
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گيري درهاي ديگر به روي  پس گمان نبني  با اين تصمي 

 .ما بسته خواهند شد و نگران نباشي 

 ای به ما دانشجویان دارید؟ در آخر چه توصيه

رزشمندترين  يیي كه در اين دنيها داريه  خودمهان    ا

. كنهي   ولي در شناخت خودمان خيلي كوتاهي مي  هستي 

ها بها شهناخت خودمهان     كه بسياري از اين پرسش در نالي

بهتههر اسههت در نگههاه بههه محههيط  . شههوند پاسههخ داده مههي

اطرافمان، نگاهي خودخواهانه نداشته باشي  و به نيازههاي  

اگر نيازهاي خود و نيازههاي  . توجه كني ها نيی  ساير انسان

بيرون از خود را بيابي ، بسياري از مسائل براي مها روشهن   

 .خواهند شد
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«خواصمکانیکیموادزیستی»معرفیکتاب

 محمد امين خليلي

 

 قابهل  بطهور  (زيسهتي  مهواد ) هها بيومتريهال  كاربرد امروزه

 نيهاز  سهو  يه   از .اسهت  گسهترش  و رشد نال در توجهي

 سهويي  از و تهر پيشرفته پیشبي وسايل و ابیار به روزافیون

 زيسهت  توليد براي دانشمندان گسترده هايپژوهش ديگر

 بحث اهميت تر،مناسف سازگاري و باالتر كيريت با موادي

 .كنهد مهي  دو ندان را زيستي مواد خوا  درباره مطالعه و

 هها كام وزيهت  و پليمرهها  فلیات، از يزيست مواد يگستره

 مطالعهه  شناسهي، زيسهت  عل  توسعه رغ علي .است متغير

 نوپها  مواد عل  مهندسين توسط زيستي هايسيست  و مواد

 .ستا

 مجموعهه  «زيسهتي  مهواد  مبهانيبي  خهوا  » كتهاب 

 بنهام  و معهرو   دانشهمند  مهايرز،  مهارک  دكتهر  تحطيطات

 مهواد  نهوزه  در اكاليررنيه  دانشهگاه  در كه است آمريبايي

 مجلهه  در كهه  ارزنهده  اثر اين پيش  ندي .كندمي فعاليت

«Progress in Materials Science» بهود،  شهده   اپ 

 علمهي  هيتهت  عضهو ) آقهازاده   جمشهيد  پروفسهور  توسط

 خان  و (اميركبير صنعتي دانشگاه متالوژي و مواد دانشبده

 9 بر مشتمل فو  مجموعه .شد ترجمه نباني عطيه دكتر

 روي بر البترونيبي بصورت صرحه 219 در كه بوده صلف

 يعمده .است گرفته قرار اميركبير دانشگاه انتشارات سايت

  .دارد مركیت اساسي موضوع دو روي بر كتاب اين مطالف

 مواد سازنده عناصر كالسي ، مواد از گيريبهره با ابتدا

 ايهن  وابسهتگي  بعد و گيرندمي قرار بررسي و مطالعه مورد

 .شهود مهي  داده شهر   آنهها  مبهانيبي  خهوا   به ساختارها

 آرايهش  خهود  همچهون  زيسهتي  مهواد  ويهژه  هايمشخصه

 خهود  بهودن،  كهاربردي   نهد  اي،مرتبهه  سهاختار  يافتگي،

 در آناليیههايي  توسهط  بهودن  خهودترميمي  و دهيسازمان

 منظهور  بهه  TEMو  SEM ،AFM همچهون  نانو مطياز

 بررسي و بحث مورد تيزيس مواد رفتار از بهتر درک بهبود

 .شودمي داده توضيح نانو مطياز در مدلسازي و شده واقع

 نهانو  جملهه  از نانو مطياز در هاييآزمايش از اين بر عالوه

 رفتهار  تحليهل  منظور به نوري هايانبرک و سنجيسختي

 .است شده ياد كتاب اين در مواد ساختاري زيستي

 آرايش لهجم از مواد مختلف ساختارهاي اول فصل در

 خهود  بهودن،  كهاربردي   نهد  اي،مرتبهه  سهاختار  يافتگي،

-مهي  تشهريح  كامل بطور بودن خودترميمي و دهيسازمان

 و زنهده  مواد و طبيعت از هاييمثال بخش، هر براي و شود

 .است شده آورده انسان
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 اصهلي  سهازنده  اجهیاي  بررسي به كتاب، دوم فصل در

 خهوا   نيهث  از را آنهها  و شهود مي پرداخته زيستي مواد

 و كنهد مهي  بنهدي طبطه سخت و نرم دسته دو به مبانيبي

 معرفهي  بهه  سهازنده،  ههاي پروتتين ساختار آناليی با س س

 از .پردازدمي مواد اين در موجود اسيدهاي آمينو از برخي

-زيست مواد از مهي بخش زيستي هايسيست  كه آنجايي

 يهها كام وزيهت  اصهلي  تركيف دهند،مي شبل را ساختار

 .گيهرد مهي  قهرار  بحهث  مهورد  معمهول  زيسهتي  سهاختاري 

 بوجهود  آلهي  و معهدني  جی دو از خود زيستي هايسيست 

-سيسهت   در كهه  اصلي معدني مواد از تعدادي ل ا آيند،مي

-مهي  ماده استحبام افیايش باعث و موجودند زيستي هاي

 معدني، مواد خال  بر .شوندمي بررسي اجمالي بطور شوند

-مهي  افهیايش  را سهاختاري  زيست ماده گي طرم آلي مواد

 انهرژي  ج ب موجف  طرمگي، و استحبام تركيف و دهند

 فصل اين در همچنين .شودمي شبست از قبل ماده، زياد

 و كراتين كيتين، كالژن،)  هاپروتتين ترينمه  تشريح به

 پليمرهها  از تعهدادي  پايان در و شودمي پرداخته (االستين

 .شوندمي معرفي نيی

 

دکتر جمشد آقازاده؛ عضو هيأت علمی دانشگاه . 02شکل 

 .صنعتی اميرکبير

 اشهبي  نمودارههاي  به كه مبانيبي خوا  هاينمودار

 زياد اطالعات تمركی براي رايج روشهاي از هستند، معرو 

 ايهن  از اينمونهه  بهار  اولهين  كهه  هسهتند  ديهاگرام  ي  در

 روش ابداع با .شد رس  فلیات رايب ويرتمن توسط نمودارها

 بهراي  هها نمهودار  اين اشبي، -وگست توسط نويني طراني

 ههاي ديهاگرام  مطهابق  .شهدند  داده تعمي  نيی زيستي مواد

 ( گالي نسف بر استحبام يا و يانگ مدول) اشبي-وگست

 محيطهي،  ههاي محهدوديت  تبامهل،  طبطهاتي،  ساختارهاي

 موضهوع  زيسهتي  هايسيست  يافتگي خودآرايش و كاربرد

 عنهوان  بها  فصهل  ايهن . گيهرد مهي  قهرار  سهوم  فصهل  اصلي

 خهوا   بررسهي  به سراميبي هايكام وزيت و هاسرامي 

 انهواع  قبيهل  از سهاختار  زيسهت  مهواد  از تعهدادي  مبانيبي

 و دريهايي  كهرم  دنهدان  اسهرنجي،  ههاي سهيخ   ها،صد 

 كهرنش، -تهنش  ههاي منحني و پردازدمي ميگو هاي نگ 

 جداگانهه  يه   هر رشد و زنيجوانه يحوهن ميبروساختار،

 بها  نيهی  فصهل  پايان در .گيردمي قرار تحليل و تجیيه مورد

 كام وزيت ي  عنوان به استخوان پيرامون توضيحاتي ارائه

-مبهانيیم  و استحبام االستي ، خوا  ساختار، سراميبي،

 و بحث مورد آن شبست  طرمگي و استخوان شبست هاي

 .گيردمي قرار بررسي

-كام وزيت و پليمرها بررسي به كتاب اين  هارم صلف

 يارائهه  بها  ابتهدا  در .دارد اختصها   زيستي پليمري هاي

 اسهتراده  اصهطال   به توجه با زيستي پليمرهاي از تعريري

 بررسي با ادامه در و پردازدمي وگست و اشبي توسط شده

 و استحبام بين ارتبا  خوک، و انسان ربا  مبانيبي رفتار

 و ابريشه   مورد در. دهدمي قرار مطالعه مورد را رنشك نرخ

 نيوانات كه خاصي كاربرد به توجه با آن مبانيبي خوا 

 توجهي جالف مطالف ادامه در و شود مي بحث دارند، آن از

 بيان هاعنببوت توسط شده تنيده هايابريش  خصو  در

 و ايمرتبه ساختار با پايانبند بدن خارجي پوسته .شودمي

 و گيهرد مي قرار بحث مورد مرصل صورت به ندكاربردي 

 سهخت  خهارجي  پوسهته  كششي كرنش-تنش هايمنحني

 اسهت  شده مطايسه و رس  ميگو و خر نگ نظير پوستاني

 در تهوجهي  قابل نطش آب، نضور كه دارد اين از نشان كه

 مواد نيی فصل پايان در .كندمي بازي آنها مبانيبي خوا 

 شده واقع بحث مورد نيوانات س  و خشا نظير كراتين پايه

 .است

 بهه  زيسهتي  ههاي االسهتومتر  بهر  تمركی با پنج  فصل

 خهوني،  رگههاي  ماهيچهه،  پوسهت،  ساختار وظايف تشريح

 ايهن  از يه   ههر  نطهش  و سلول و ايدوك ه صد  ابريش ،

 خهوا   گهرفتن  نظهر  در با زنده موجودات بدن در هااندام

 يمطالعهه  بها  اول قسهمت  در .پهردازد  مهي  آنهها  مبانيبي

 مختلهف  شهرايط  در آن بررسهي  و پوسهت  اياليه ساختار

 شهده،  زدايهي  ربهي  ههاي نمونهه  نيهی  و رطهوبتي  و دمايي

 مهدول  نمودار همچنين .كنندمي مطايسه را آنها استحبام

 در .اسهت  شهده  رسه   كهرنش  نهرخ  از تابعي بصورت يانگ

 ميهان  كوتاهي يمطايسه با خوني، رگهاي به مربو  بخش
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 رفتار آنها، شيميايي تركيف و ابعاد و سياهرگ و خرگسر

 نيهی  فصهل  پايهان  در.اسهت  شده بررسي نيی آنها مبانيبي

 روشههاي  انهواع  نيهی  و سهلول  مبهانيبي  خوا  و ساختار

 ته   و سهلولها  ته   در مبهانيبي  آزمايشهاي براي تجربي

 مهورد  بهرداري تصهوير  روشههاي  و بيومبانيبي مولبولهاي

 و بيولهوژيبي  فيیيبهي،  تغييهرات  مشهاهده  در اسهتراده 

 .گيردمي قرار بحث مورد بيوشيميايي

 سلولي بافت با زيستي مواد بحث به كتاب شش  فصل

 مهواد  از گهروه  ايهن  يبرجسهته  ينمونهه  .دارد اختصها  

 ي  هر در آن  گالي كه است اسرنجي استخوان زيستي،

 با مواد .است متراوت اعمالي، تنش به بسته بدن، مناطق از

 از دارنهد   وسيعي كاربرد ساندويچي ساختار و سلولي افتب

 .هوافضها  صهنايع  تها  گرفته بنديبسته در موجود مطواهاي

 بهودن  سب  و متراك  پوست نيی مواد اين از استراده علت

 كرنش-تنش هايمنحني بررسي با ادامه در .آنهاست مركی

-تهنش  منحنهي  اسهت،  منططهه  سه شامل كه سلولي مواد

 و رسه   مترهاوت   گالي سه در اسرنجي ناستخوا كرنش

 براي ناك  معادالت و است گرفته قرار تحليل و بحث مورد

 بر مروري با فصل ادامه در. است گرديده ارائه ساختار اين

 پيرامهون  سهلولي،  كام وزيهت  ي  عنوان به  وب ساختار

 و گيبسهون  ههاي يافتهه  و شهده  بحث آن ايمرتبه ساختار

 .اسهت  گرديده بيان آن نيبيمبا خوا  خصو  در اشبي

 كه شاخي منطار و توكان منطارهاي مطالعه به نيی پايان در

 كراتين خارجي پوسته ي  از متشبل كام وزيتي ساختاري

-مهدل  و است شده پرداخته است، سلولي يهسته و جامد

-گيبسهون  سهاختاري  روابهط  بها  هامنطار داخلي فوم سازي

 .است شده ارائه اشبي

 و معرفي به كاربردي زيستي مواد نوانع با هرت  فصل

 پرداختهه  طبيعهت  در پركهاربرد  مهوارد  از تعهدادي  بررسي

 از عنببهوت  و سوس  مگس، كنار در مارمول  پاي .است

- سهبندگي  خاصهيت  بخاطر كه است بررسي مورد موارد

 شده انجام مصنوعي هايسيست  در مشابه، مبانيیم و شان

 واقعيهت  بهه  نيهی  نببوتيع مرد آينده در كه رودمي اميد و

 اين در كه است مواردي ديگر از ساختاري رنگهاي .ب يوندد

 كهه  زيسهتي  ههاي سيست  .شده است پرداخته آن به فصل

 سهاختارهاي  از و باشهند مهي  ساختاري رنگ توليد به قادر

 ههاي رنهگ  .شهدند  تشبيل نانومتري پيچيده و دقيق بسيار

 و هها هيمها  در و نيسهت  پرنهدگان  بهه  محهدود  سهاختاري 

 .شودمي مشاهده نيی سوسبها و نشرات

 انسان كه زيستي تطليدهاي بر تبيه با هشت  فصل در

 اسهتراده  وريافنه  پيشهرفت  جهت در طبيعت و نيوانات از

 زنهدگي  و صهنعت  در كهه  مهوادي  از تعهدادي  اسهت  كرده

 .دشهون مهي  معرفهي  انهد گرفته الهام زيستي مواد از روزمره

 سهاختار  طريهق  از اسهتحبام  بهه  وزن ظاهري سازيبهينه

 ههاي  هسهته  با پرشده جامد پوسته از متشبل ساندويچي

 مهارپيچي  تطويهت  هوافضا، به مربو  دركاربردهاي سلولي

 هها هتهل  و هابرج نظير مهندسي هايسازه در اسرنج بسته

 لنیهاي از الگوبرداري و عمراني و ساختماني كاربردهاي در

 نوري ابیارهاي و نوعيمص لنیهاي توليد در شبننده ستاره

 طبيعهت  انگيهر شهگرت  كاربردههاي  اين يجمله از فيبري

 .است

 فصهل  در كتاب مطالف كليه از ايخالصه نيی پايان در

 .است شده آورده نه 

 اطالعات ناوي رو پيش كتابتوان گرت در نهايت مي

 و دانشمندان كشريات از ايارزنده و مريد نبات و ارزشمند

 خهوا   و زيسهتي  مهواد  خصهو   در مهواد  عل  محططين

 از دسهته  آن بهراي  آن يمطالعهه  كهه  سهت ا آنها مبانيبي

 و بيومهواد  نهوزه  بهه  منهد عالقه پژوهشگران و دانشجويان

 .شودمي توصيه مواد عل  متخصصين
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فجایعمتالورژیکی

کارخانهآلومینیومآجکا:چهارمقسمت

 هليا عطابي

 

ادثههه صههنعتي در نشهت لجههن آلومينههاي آجبها يهه  ن      

 Ajkai اي كارخانهههه آلومينهههاي قسهههمت مخهههین زبالهههه

Timföldgyár اكتبر سهال   1در . در غرب مجارستان بود

به وقت محلي، گوشه شمال  72:22ميالدي ساعت  2171

فهرو ريخهت و نهدود يه       71غربي سهد مخهین شهماره    

پسهاب گهل   ( ميليون فوت مبعهف  32)ميليون متر مبعف 

اين پساب به صورت موجهايي با طول . سرخ از آن آزاد شد

ههاي اطهرا  ماننهد    ي  تا دو متر مانند يه  سهيل مبهان   

بهر اثهر ايهن    . را درنورديد 2و شهر دوكسر 7روستاي كولنتار

. تهن مجهرو  شهدند    721نرهر جهان باختنهد و     71نادثه 

همچنين تا شعاع ندود  هل كيلومتر مربهع تحهت تهصثير    

روز هرهت اكتبهر بهه    هها در  پسهاب . اين نادثه قرار گرفهت 

 .رسيد 3منططه دانوب

 

ی شمال دهد گوشهای که نشان میتصویر ماهواره. 03شکل 

 .غربی سد تخریب شده است

                                                      
1
 Kolontár 

2
 Devecser 

3
 Danube 

. در ابتدا روشن نبود كه  طور مخین خراب شده است

اخه    Ajkai Timföldgyárپليس اسنادي را از كارخانه  

، كه لومينيوم مجارستانسخنگوي شركت آ كرد هر ند كه

ي آن اسهت، اذعهان داشهت كهه     اين كارخانه زيرمجموعهه 

آخرين بازرسي اين مخین  يی غيرطبيعي را نشهان نهداده   

نخست وزير وقت مجارستان ويبتهور اوربهان، اظههار    . است

 .داشت كه علت نادثه انتماال خطاي انساني بوده است

 ماهيت پساب

ي زائهد  فهراورده  گل سرخ آزاد شهده در ايهن نادثهه يه     

فرايند باير است كه در آن بوكسهيت بهه نهوعي از اكسهيد     

ايهن  . شودگويند، تبديل ميآلومينيوم كه به آن آلومينا مي

گل عمدتا شامل تركيبات غيرآلومينيوم موجهود در سهنگ   

معدن آلومينيوم، بوكسيت است كه پس از پااليش توسهط  

مينيهوم  هيدروكسيد سدي  كه براي نل كردن اكسهيد آلو 

اكسهيد  . مانهد شود، به عنوان پسماند باقي مهي استراده مي

جیو اصلي آن است و رنگ سرخ گل نيی از ايهن   (III)آهن 

امها گهل سهرخ شهامل تركيبهات      . گيهرد تركيف نشصت مهي 

گل سرخ كه بسيار قليايي است پهس از  . ديگري نيی هست

هاي بیرگ در معرض هواي آزاد ذخيهره  توليد در نوضچه

را  طه نهدود سهي ميليهون تهن گهل سهرخ در ا       .شودمي

بر اساز گیارش شهركت  . كارخانه آجبا ذخيره شده است

تركيف شيميايي گل سهرخ   (MAL)آلومينيوم مجارستان 

 (7جدول . )به شر  زير است
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 .ترکيب شيميایی گل سرخ. 2جدول 

 توضيحات درصد اکسيد فلز

Fe2O3 11-12% خ گلمنشاو رنگ سر 

Al2O3 71-72%  اكسيد آلومينيوم استخراج

 نشده

SiO2 71-72%   به صورت سدي  يا كلسي

 آلومينو سيليبات وجود دارد

CaO 6-71%  

TiO2 1-2% ناخالصي موجود در بوكسيت 

Na2O 2-6%  دليل باال بودنpH گل سرخ 

ههاي معهادن، گهل سهرخ     بر خال  بسياري از باطلهه   

ز فلیات سنگين نيست  اگر ه هنهوز  ناوي مطادير زيادي ا

ه  هرت برابر مطداري است كهه در خهاک طبيعهي وجهود     

آناليی گل سرخ كارخانه نشهان داد كهه سهطح كهروم     . دارد

mg/kg 661  آرسهههني ،mg/kg 771  و جيهههوهmg/kg 

دولت مجارستان اعالم كرد كه ايهن گهل سهمي    . است 2/7

 ي آكهادمي علهوم مجارسهتان غلظهت    نيست و طبق گرتهه 

ايهن  . فلیات سنگين براي محيط زيست خطرنهاک نيسهت  

در  2171اي كه در اكتبر سهال  نظر همچنين توسط مطاله

تهرين  اصهلي . مجله ساينس منتشهر شهد، نمايهت گرديهد    

باالي گل سرخ بود  pHآسيف ناشي از اين نادثه به دليل 

كه باعث سوختگي شديد شيميايي انسهان و نيوانهات و از   

ها و خاكهاي آلوده مختلف در رودخانههاي بين رفتن گونه

سهازي و  با اين نال پس از كاهش اثرات ناد با رقيهق . بود

تشبيل كربنات از سدي  هيدروكسيد با اسهتراده از كهربن   

رود مسموميت میمن دي اكسيد موجود در هوا، انتظار مي

ناشي از فلیات سنگين از طريق نالليت ك  آنهها و جه ب   

 .خاصيت قليايي ك ، محدود شودهاي با باال در محيط

 
 .حوضچه ذخيره گل سرخ. 01شکل 

 تأثيرات

هاي كولنتهار را  هاي گل سرخ همچون سيالب خيابانموج

فرا گرفت و باعث كشته شدن هرت نرر شهد و در دوكسهر   

هها را  ها و كهاميون جريان به قدري قدرتمند بود كه ماشين

قربانيان كولنتار رسما تصييهد نشهده   علت مرگ . جابجا كند

ي ملههي مههديريت بحههران   يهه  سههخنگوي اداره . اسههت

(NDGDM) شش نرر . اندگرت كه آنها انتماال غر  شده

سهاعت از نادثهه ناپديهد     21ديگر نيی همچنان با گ شت 

 .شده بودند

بهاال   pHي ملهي مهديريت بحهران،    ي ادارهبنا بر گرته

تماز  نانچه به سهرعت  عامل خطرناک بوده و در صورت 

-هاي قليايي مهي با آب تميی شسته نشود منجر به واكنش

شهردار دوكسر اذعان داشت هشتاد تها نهود نرهر بهه     . شود

. هاي شيميايي به بيمارستان منتطل شهدند دليل سوختگي

كهه   2ي  پیش  در بيمارستاني در جيهور  7پيتر جيبوبس

تلويیيون  ديدگان به آن منتطل شدند، دربسياري از آسيف

اعالم كرد كه ممبن است  ند روز طول ببشهد تها اثهرات    

شركت ملي آلومينيوم . سوختگي به طور كامل نمايان شود

اعالم كرد كهه مطهابق اسهتانداردهاي     (MAL)مجارستان 

-اندازه. اتحاديه اروپا گل سرخ ناوي عناصر سنگين نيست

د ي ملي مهديريت بحهران نشهان دا   ي ادارههاي اوليهگيري

pH لجن ندود سيیده بوده است. 

                                                      
1
 Péter Jakabos 

2
 Győr 
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برد و در هرت اكتبر وارد رودخانه دانوب شد و باعهث شهد   ي ماركال را از بهين  ها هرگونه نيات در رودخانهپساب

كرواسهي، صربسهتان،   )ي رودخانهه  كشورهاي ناشهيه 

ههاي  در واكنش به آن طهر  ( روماني، بلغارستان و اوكراين

 .اضطراري را در نظر بگيرند

ازده اكتبههر دولههت مجارسههتان اعههالم كههرد كههه  در يهه

بهه   (MAL)مديرعامل شركت ملي آلومينيوم مجارسهتان  

. دستگير شهده اسهت  « توجهي به فاجعه عموميبي»اتهام 

را بهر عههده    MALهمچنين در همين روز دولت كنتهرل  

. گرفت و ي  كميسر را براي مديريت شركت تعيهين كهرد  

كی بر جبران خسارت، ريیي براي تمرهمچنين دولت برنامه

هههاي در معههرض خطههر  امنيههت شههغلي و شناسههايي مبههان

  .بيشتر را در دستور كار خود قرار داد

 
 .شده آلوده ینواح و نشت محل. 15 شکل

 سازیکنترل و پاک

ي موج گهل سهرخ، نگرانهي در مهورد     به غير از اثرات اوليه

از  7رودخانهه تورنها  . داشت هاي مجارستان نيی وجودآبراهه

منططه آسيف ديده عبور كرده وكهارگران اضهطراري  نهد    

تن گچ در آبراهه ريختند تا راه لجن را سد كرده و مهانع از  

رودخانهه تورنها در منططهه    . نروذ آن به درون زمين شهوند 

پيوندد و ، به رودخانه ماركال مي2كاراكو در شهرستان واز

-در شهرسهتان گيهور   3گيهور اين رودخانهه نيهی در بهاالي    

                                                      
1
 Torna 

2
 Vas 

3
 Rába 

رسد و نهايتا رابا خهود  به رودخانه رابا مي 1سوپرون-ماسون

  .ريیدبه دانوب مي

ي دولهت مجارسهتان عمليهات    هاي اوليهه طبق تخمين

هها ميليهون دالر   پاكسازي نداقل ي  سال زمان برده و ده

 .هیينه در بر خواهد داشت

هرت بعد از ظهر روز  7:36دولت مجارستان در ساعت 

ي اروپا براي كمه  فهوري   اكتبر، مبانيیم نمايت اتحاديه

ي مركی نظارت و اطالعات اتحاديهه . المللي را فعال كردبين

تطاضاي كم  تخصصهي را بهه سهي كشهور      (MIC)اروپا 

                                                      
4
 Győr-Moson-Sopron 
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 .اعالم كرد( اشتاين و نروژ-ي اروپها، ايسهلند، ليخهتن   كشور عضو اتحاديهه  27)عضو 

 
 های وارد شده به سطح شهر ای از آلودگینمونه. 02شکل 

و  هارده كارمند ديگهر   7مدير كارخانه، زولتان باكونيي

انگاري، نطض مديريت زباله و آلودگي محهيط  به اتهام سهل

از اتهامههات  2176زيسهت دسههتگير شهدند  امهها در ژانويهه    

 .عنوان شده تبرئه شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Zoltán Bakonyi 

 

خت ي  سد ثانويهه پشهت   در دوازده اكتبر عمليات سا

سد اصلي تبيل شد تا اگهر مجهددا بخشهي از سهد اصهلي      

 .تخريف شد مانع سرريی شدن لجن اضافي شود

در سيیده اكتبر دولت، شركت را ملي اعهالم  در نهايت 

ي آن را روز قبهل بهه مجلهس ارائهه     كرد كه انتماال اليحه

 .كرده بود
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هامروریبرفرایندتولیدفشنگ

 فراهانيمجيد ماستري 

 

 مقدمه

در ابتداي بحث الزم است كه به ساختار كلي فشنگها 

هر فشنگ از سه بخش پوكه،  اشني و مرمي . اشاره شود

ها مواد مورد استراده در فشنگ. تشبيل شده است( گلوله)

  گوگرد، زغال،)زا عموماً شامل آلياژ برنج، سرب، مواد آتش

ا توجه به شرايط تواند بباشد كه ميمي( نيترات پتاسي 

براي مثال در . استراده مواد ديگري به آن اضافه گردد

 .شودهاي رسّام مطداري فسرر به آن افیوده ميگلوله

 تاریخچه

هاي مورد استراده تا اوايل قرن نوزده  ميالدي، گلوله

كروي و از جنس سنگ و  دن بودند كه با ابتبار هنري 

اي و مخروطي استوانه هايگلوله( افسر فرانسوي( 7دلويگنه

ها به با شيارهاي انتهايي توليد شد و جنس اين گلوله

دليل ضرورت سهولت در شبل پ يري متمايل به مس و 

 .سرب شد

                                                      
1
 Henri Delvigne 

 

 هنری دلویگننه. 07شکل 

سرهنگ ارتش ( 2با اختراع ادوارد رابينی 7882در سال 

كش هايي از جنس هسته سرب و روفشنگ )سوييس

هسته سربي به دليل نططه ذوب ك  و . مسي توليد شد

بدليل ظرفيت (همچنين اصطباک باال با روكش مسي 

ممبن است در هنگام شلي  گلوله ( گرمايي باالتر مس

 .ذوب گردد

                                                      
2
 Edward rabbins 
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 .قسمتهای مختلف فشنگ. 08شکل 

 طراحی

داده معناي واژگاني توضيح  در ابتداي بحث الزم است كه

 :شود

هاي مارپيچ كه در اسلحه وجود دارد به شيار: خان

شود كه سبف  رخش گلوله و در نتيجه افیايش گرته مي

 .دقت و آسيف باالتر را در پي خواهد داشت

به قطر داخلي دهانه ترنگ و يا بيشترين قطر  :كاليبر

 .شودخارجي گلوله مورد استراده در ترنگ گرته مي

است كه سوزني را  فنرها و ها اهرم اي از مجموعه: ماشه

كند تا بر اثر نيروي فنر به  اشني فشنگي كه در  رها مي

 .جان لوله قرار دارد برخورد كند و منجر به شلي  گردد

دقت و قدرت گلوله  افیايشدو عامل مهمي كه سبف 

كاليبره )شوند، متناسف بودن گلوله با دهانه ترنگ مي

هاي له و تطابق آن با خانهاي گلوو ديگري خان( گلوله

 .اسلحه است

شبل گلوله و سرعت  رخش گلوله روي خوا  

گ ارد و در نهايت شبل و اندازه آيرودينامي  آن تاثير مي

گلوله ند بهينه از خوا  آيرودينامي ، لوله ترنگ و 

 .باشدكاليبر آن مي

كاليبرهاي مورد استراده بسيار متنوع است كه معمول 

و  3ژ ،فبميليمتر در كالشني 62/7 ترين آن كاليبر

مورد  76و ام  1كه در ام  ميليمتر 26/2همچنين كاليبر 

 .گيرداستراده قرار مي

 ساخت و توليد

و ( گلوله)جهت ساخت فشنگ، به صورت مجیا مرمي 

پوكه ساخته شده و با قرار دادن مواد منرجر در انتهاي 

از باال بدين صورت كه گلوله . شودپوكه، سر ه  بندي مي

 .شودبه وسيله نيروي اعمالي دستگاه، داخل پوكه وارد مي

 :گلوله

سرب ذوب شده و به   در اين مرنله: اول، ذوب مرنله

 .شودگري مياي ريختهصورت شمش استوانه

سرب با عبور از  در اين مرنله :دوم، اكستروژن مرنله

اين مرنله در اندازه و . رسدمحرظه، به شبل مطلوب مي

. و كاليبر اسلحه و همچنين ميیان دقت آن موثر استوزن 

در واقع در انتهاي مرنله دوم هسته سربي گلوله ساخته 

 .شده است

در اين مرنله سرب در : مرنله سوم، پوشش مس

محرظه ناوي محلول شامل مس غوطه ور شده تا اينبه 

پيوندي با استحبام مشخص بين هسته سربي و مس 

ت اليه مس ايجاد شده ندود معموال ضخام. ايجاد شود

 .باشدميبرون مي 211
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 نحوه ساخت گلوله. 09شکل 

در اين مرنله ابتدا ابعاد قطعه : مرنله  هار، پوليش نهايي

-قرار مي 7مجدداً كنترل شده و گلوله تحت سوايجينگ

-س س تميی كاري و پوليش بر روي آن انجام مي. گيرد

 .شود

 :پوكه

گردد و هايي از جنس برنج توليد و آماده ميابتدا ور  

هاي برنجي كه س س با استراده از كشش عميق استوانه

الزم به ذكر است . شودهمان پوكه فشنگ است توليد مي

كه در انتهاي پوكه محلي جهت اصابت سوزن ماشه تعبيه 

گردد كه س س شده و انرجار اوليه از آن محل آغاز مي

نرجار مواد داخل پوكه شده و گلوله از آن خارج منجر به ا

 .شودمي

 

 

 

                                                      
1
 swaging 

 

 زآنالي

هاي مطدار و نوع آلياژهاي مورد استراده در فشنگ

براي يافتن ندودي از آناليی اين . مختلف متراوت است

مواد در اينجا آناليی گلوله اسلحه كلت كمري كو   

 :شودآورده مي

گرم  19/7گرم سرب و  92/2: گرم گلوله شامل 17/7

 719/1گرم مس و  317/7. )باشدروي مي% 71آلياژ برنج 

 (گرم روي

ها نيی بسته به نوع اسلحه و گلوله مورد همچنين پوكه

استراده متراوت هستند كه عموماً از آلياژ برنج فشنگ 

 .گردداستراده مي( روي% 31)
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توکیودانشگاه

 

 زينف طاشي

 

ن، يبههي از بیرگتههرين و  دانشههگاه توكيههو واقههع در ژاپهه   

هاي ايهن كشهور اسهت كهه در آخهرين      معتبرترين دانشگاه

رتبه اول كشوري، رتبه سي و  هارم جهاني  QSرنبينگ  

 7877دانشگاه توكيو در سال . و پنج  آسيا را گرفته است

كهه دوره سهازندگي و    7ميالدي به دستور ام راطور ميجهي 

هاي تركيف دانشبدهبا  مدرناسيون ژاپن را راه انداخته بود،

                                                      
1
 Meiji 

دانشهگاه ام ريهال   »دولتي پرشهبي و علهوم غربهي بها نهام      

و در  به عنوان اولين دانشگاه آن كشور تاسيس شد «توكيو

بهر اثهر   . ي مركی توكيو آغاز به كهار كهرد  غرب و در ناشيه

ميالدي ندود  7923سوزي در س تامبر سال زلیله و آتش

پهس از پايهان    .هاي آن نهابود شهد  هیار جلد از كتاب 711

اش جنگ جهاني دوم، اين دانشگاه مجددا و بها نهام فعلهي   

فعاليت خود را از سر گرفت و سيست  جديد دانشهگاهي را  

 . بنا نهاد 7919در سال 
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تحطيطاتي عمهومي و دولتهي   اين دانشگاه، ي  دانشگاه 

هاي پژوهان قوي با توانايي پرورش دانش آن هد  است كه

 31اكنهون  هه  . ي و فني استگوناگون و كسف دانش علم

هیار دانشجو در اين دانشگاه مشغول بهه تحصهيل هسهتند    

-هیار نرر آنها را دانشجويان خهارجي تشهبيل مهي    27كه 

 .دهند

 

 .تاالر کنفرانس یاسودا در دانشگاه توکيو.21شکل 

دانشگاه توكيو داراي پنج پهرديس در هونبهو، كومابها،    

 دهدر ايههن دانشههگاه . يرواكنه و ناكههانو اسههتكاشههيوا، شهه

ي نطهو ،  عبارتنهد از  دانشهبده   دانشبده وجهود دارد كهه  

داروسههازي، مهندسههي، پیشههبي، علههوم پايههه، كشههاورزي،  

. اقتصاد، هنر و علوم، تحصهيالت تبميلهي و علهوم دارويهي    

دپارتمهان مختلهف    شهانیده خود داراي  دانشبده مهندسي

آن نيهی يبهي از دپارتمهان     دپارتمان مهندسي مهواد . است

هاي آن است كه همراه خود دانشبده مهندسهي در سهال   

. به عنوان دپارتمان معدن و متالورژي تاسيس شهد  7886

برنامه دپارتمان  ندين بار بازنگري و عوض شد و بهاالخره  

بهه صهورت كامهل از دپارتمهان مهندسهي       2112در سهال  

گرديد تا بهه   متالورژي و عل  مواد تبديل به مهندسي مواد

شهعار ايهن دپارتمهان طرانهي     . نيازهاي روز پاسخگو باشد

براي مهواد اسهت، يعنهي سهه ههد  كلهي در       -روش-خود

يبههي طرانههي مههواد بههراي . ههها داردتحطيطههات و پههژوهش

هاي خا  و نوين، يبي طرانهي بهراي   دستيابي به ويژگي

مواد بهه معنهي طرانهي فرآينهدهاي جديهد بهراي بهبهود        

ي و محيطههي اسهت و در آخههر طرانههي  كارآمهدي اقتصههاد 

ههاي  همراه مواد به معني انتخاب مهواد در راسهتاي ههد    

ههاي در نهال انجهام    پهژوهش . باشهد افیايش كارآمدي مي

شامل طراني مواد، فرآيندها و بازيافهت اسهت و بهه طهور     

هيتهت  . هاي رشهته را در بهر مهي گيهرد    كلي تمامي شاخه

كههی تحطيطههاتي عضههو دارد كههه از مرا 12علمههي دپارتمههان 

 .آيندديگري نيی مي
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 .دانشکده مهندسی دانشگاه توکيو. 20شکل 

پهژوه   دانهش  769اين دپارتمهان در سهال اخيهر داراي    

پژوه در مطهاطع تحصهيالت   دانش 791مططع كارشناسي و 

تبميلي يعني دكتري و كارشناسي ارشد داشته اسهت كهه   

. دانشههبده و دپارتمههان اسههت  نشههان از قههواي تحطيطههاتي 

شود و تاكيد بيشتري ها انجام ميتحطيطات در تمامي نوزه

بههر روي مبانههث نههانومواد، مههواد هوشههمند، بيومههواد،      

بيوپليمرها، ريیساختار و شناسهايي مهواد، شهبيه سهازي و     

بهه طهور   . بهينه سازي مواد، آلياژسازي و مواد جديهد دارد 

اي مهي بينهد و بهه    تهكلي اين دپارتمان خود را درون رشه 

هاي صنعتي و تحطيطهاتي زيهادي را وارد   همين دليل نوزه

 . شده است

براي مططع تحصهيالت تبميلهي، ايهن دپارتمهان سهه      

آزمون براي كارشناسي ارشهد و دو آزمهون بهراي دكتهري     

ي ادامهه تحصهيل در ايهن رشهته     كند كه الزمهه برگیار مي

 :ها عبارتند ازاين آزمون. هستند

 زبان 

 اضيري 

 اصول مواد 

براي دانشجويان ورودي دكتري آزمون رياضهي نه     

آزمون اصهول مهواد نيهی داراي  نهدين بخهش و      . شودمي

شهامل  )شيمي : درز است كه دروز مورد نظر عبارتند از

، (شيمي آلي، شيمي معدني، شيمي پليمر و شيمي فيیي 

شامل مباني ، البترومغنهاطيس، فيیيه  نالهت    )فيیي  

شهامل متهالوگرافي،   )و عل  مواد ( ي  كوانتومجامد و مبان

خوا  مبانيبي مهواد، ترموديناميه ، سهينتي  و توليهد     

تر بايد پژوه در اين مطاطع تخصصيالبته  ون دانش(. مواد

شهود  دنبال پژوهش باشد، از بين هشت سوالي كه داده مي

-در دفتر ه سوال، تنها به  هار سوال دلخهواه پاسهخ مهي   

 .دهد
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اه توكيو به عنوان يه  دانشهگاه ملهي در    گر ه دانشگ

پ يرش زبهان انگليسهي و دانشهجويان بهين المللهي كمهي       

كه در  در سالهاي اخيرنسبت به جهان عطف مانده بود، اما 

ههاي  راستاي به كهارگيري نهداكثري از اسهتعدادها، دوره   

كنهد كهه   ويژه براي دانشجويان بين المللي نيی برگیار مهي 

باشد تها  ها نيی مي ي كم  به آنشامل بورز تحصيلي برا

 .در مسير علمي و افتخار آفريني جیو پيشتازان باقي بماند

 

 .دپارتمان مهندسی و علم مواد. 22شکل 

تن از افراد اين دانشگاه موفهق بهه دريافهت جهايیه      ده

هاي ادبيات، فيیي ، شهيمي، فيیيولهوژي و    نوبل در زمينه

انهد كهه اسهامي آنهان بهه       ين صلح گرديدهپیشبي و همچن

 : باشد شر  زير مي

                                          

 

در سال  -7968 –نوبل ادبيات  - 7ياسوناري كاواباتا

را نوشت و ( آواي كوهستان)يبي از بهترين آثارش  7912

                                 .موفق به دريافت جايیه نوبل شد 7968در سال 

                                                      
1
 Yasunari Kawabata  

 

براي كشف پديده  -7973-نوبل فيیي   – 2ليو ايساكي

رساناها و ابررساناها موفق به  ني  رژني د تونل

 .شد جايیه نوبل در فيیي  دريافت

 

 7971ساتو در سال  -7972-نوبل صلح  – 3ايساكو ساتو

وي . شد جايیه صلح نوبل برنده برايد شان م  همراه  به

 .كه دريافت اين جايیه را پ يرفت نخستين آسيايي است

 

                                                      
2
 Leo Esaki   

3
 Eisaku Satō 
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ترين  يبي از مطر  -7991 –نوبل ادبيات  -7كنیابورو اوئه

نويسندگان معاصر ژاپني است كه توانسته جايیه ادبي 

ترين از مه  .سالگي از آنِ خود كند 29نوبل را در سن 

برجهاي »و « فرياد خاموش»توان به كتابهاي آثار او مي

 .اشاره نمود« شرابخش

 

كوشيبا به  – 2112-نوبل فيیي   – 2ماساتوشي كوشيبا

ويژه ه ، باخترفيیي  در زمينه هاي گستردهفعاليتدليل 

او  .كيهاني اين جايیه را دريافت كرد نوترينوي يافتن ذرات

 .است دانشگاه توكيو ه  اكنون استاد

                                                      
1
 Kenzaburo Oe 

2
 Masatoshi Koshiba 

 

-ژاپني دان فيیي  ي  2118 –فيیي   – 3يوايچيرو نامبو

خاطر   اكنون بيشتر به  او ه . است آمريبايي

. شود شناخته مي فيیي  نظري در زمينه دستاوردهايش

هايش در زمينه كشف  به خاطر تالش 2118در سال 

مبانيس  شبست خود به خود تطارن در ذرات 

  .به او اهدا شد جايیه نوبل زيراتمي

 

شيميدان  – 2171 –نوبل شيمي  – 1اي ايچي نگيشي

 اينديانا ايالت در دانشگاه پردو تادو اس ژاپني برجسته

 ه . ريچارد ا  به همراه آكيرا سوزوكي وي و .است

 .شدند 2171 سال جايیه نوبل شيمي يهبرند

                                                      
3
 Yoichiro Nambu 

4
 Ei-ichi Negishi    
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 – 2172 –نوبل فيیيولوژي و پیشهبي   – 7ساتوشي آمورا

تر براي كشهف   او بيش. است ژاپن اهل شنازشيمي زيست

صههالً گونههاگوني كههه ا  داروهههاي شههيمايي  ي و توسههعه

 .شود شوند، شناخته مي واقع مي هاميبروب درون

 

وي در سهال   – 2172 –نوبهل فيیيه     -2تاكاكي كاجيتا

برنهده   دانلهد  آرتهور بهي مه     به صورت مشترک بها  2172

ايهن جهايیه بهه خهاطر كشهف      . جايیه نوبهل فيیيه  شهد   

ها و اثبات جرم نوترينوها به اين دو فيیيبدان اههدا   نوسان

 كهرد  اعالم جايیه اين اهداي علت درباره  كادمي نوبل. شد

 و ساخته دگرگون ماده كاركرد از را ما درک كشف اين كه

 داشهته  نيهاتي  نطشهي  كائنهات  از مها  برداشت در تواند مي

 .باشد

                                                      
1
 Satoshi Omurai 

2
 Takaaki Kajita 

 

 2176 –نوبل فيیيولوژي و پیشبي  – 3يوشينوري اُسومي

 2176در  فيیيولهوژي و پیشهبي   جايیه نوبهل  ي برندهو –

مبانيسه   )طر تحطيطات در زمينه اتوفهاژي  ميالدي، به خا

 .شده است( خودخواري اجیاو سلول

                                                      
3
 Yoshinori Ohsumi 
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فرصتهایشغلیمهندسیمواد
خوردگی:قسمتاول

 بهار مليحي

 
 

بدون ش  يبي از دغدغه ههاي مهه  دانشهجويان و فهارغ     

التحصيالن ههر رشهته،يافتن شهغل مناسهف در زمينهه ي      

با توجه به تنهوع فرصهت ههاي    .رشته ي تحصيليشان است

شههغلي در رشههته هههاي مختلف،بررسههي آن نههائی اهميههت 

هد  از مطالف اين قسمت آن است كهه دانشهجويان   .است

غلي مناسهف خهود را   بتوانند يرنسف عالقه، زمينهه ي شه  

پيدا كنند تا در آينده به عنوان عنصري مريهد در خهدمت   

 .خود و جامعه باشند

ايهد كهه اگهر فهوالد وجهود      تا به نال به اين فبر كرده

افتهاد  در پاسهخ بايهد بگهويي  كهه      نداشت  ه اتراقي مهي 

گشت   را كه تطريبهاً  زندگي ما به هیاران سال قبل باز مي

بيني ، يها از فهوالد   در اطرافمان مي توان گرت هر آنچهمي

. ساخته شده و يا در ساخت آن از فوالد استراده شده است

كنيهد از مصهالح   اي كه در آن زندگي مهي همين ناال خانه

فوالدي مثل تيرآهن و ميلگرد ساخته شده  صندلي  وبي 

ههاي فهوالدي   ايهد بها اسهتراده از اره   كه بر روي آن نشسته

كه بر تن داريهد بها سهوزن فهوالدي     ساخته شده و لباسي 

اما فوالد تنها يبي از فلیاتي است كه در . دوخته شده است

كني  و با اين توصيف اگر زندگي روزمره از آن استراده مي

تههرين و مهندسههي مههواد ومتههالورژي را يبههي از وسههيع   

ههاي مهندسهي عنهوان كنهي ، اغهرا       پركاربردترين رشته

 .اي نبرده
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در لغت به معني فلیگهري يها بهه عبهارتي      "متالورژي"

هنگامي كه سنگ معدن توسط . هنر پرداختن فلیات است

مهندسين معدن استخراج شد، اين سهنگ معهدن نهاوي    

ههاي گونهاگون و ههر كهاني شهامل عناصهر و فلهیات        كاني

اما يبي از ايهن عناصهر بهه مطهدار بيشهتري      . مختلف است

. ي آن فلی بنامي شود كاني را كانوجود داشته كه باعث مي

شود كه بايهد  در اين مرنله كار مهندز متالورژي آغاز مي

اين كهار بها   . فلی مورد نظر را از كاني جدا و استخراج نمايد

-هاي مختلف بسته به كاني و فلی مورد نظر انجام ميروش

خروجي اين مرنله شمش فلی با خلو  بسهيار بهاال   . شود

در واقهع در ايهن    .مرنله بعدي انتخهاب مهواد اسهت   . است

مرنله با توجه به خوا  و كهاربردي كهه از قطعهه نههايي     

انتظار داري  و با در نظهر گهرفتن مسهائل اقتصهادي مهاده      

تركيبهي  )سازنده قطعه را از بين فلیات مختلف و يا آلياژها 

در مرنلهه بعهد بايهد    . كنهي  انتخاب مهي ( از فلیات مختلف

 . روش ساخت قطعه تعيين شود

 
 گری دقيقفرایند ریخته. 23شکل 

در متالورژي  ند روش اصهلي بهراي سهاخت قطعهات     

گههري، شههبل دادن فلههیات،   فلههیي وجههود دارد  ريختههه  

گري ابتدا ماده مورد در ريخته. جوشباري و متالورژي پودر

توانهد از  نظر ذوب شده و س س م اب درون قالف كهه مهي  

ی و يا نتي پليمهر باشهد،   هاي مختلف مثل ماسه، فلجنس

م اب پس از سرد شهدن منجمهد شهده و    . شودريخته مي

. شهود گيرد و سه س خهارج مهي   شبل قالف را به خود مي

بسياري از قطعات مثل قطعات خودرو، شيرآالت صهنعتي،  

گهري  هاي صنعتي و قطعات آسانسور با روش ريختهه پم 

ي هاي توليهد در شبل دادن فلیات، شمش. شوندتوليد مي

شهوند و بها   دههي مهي  توسط كارخانه وارد واندهاي شهبل 

آالت مختلف، شهمش بهدون   ها و ماشيناستراده از دستگاه

ذوب شدن و تحت اعمال نيرو اشهبال مختلرهي بهه خهود     

ميلگرد، تيهرآهن  . شودگرفته و قطعه مورد نظر ساخته مي

ها از مهمترين محصهوالت توليهد   ها و پروفيلو انواع نبشي

در . روش بعدي جوشباري اسهت . ين روش هستندشده با ا

ايههن روش، قطعههات بهها اسههتراده از روشهههاي مختلههف     

جوشباري به يبديگر متصل شده تا قطعهه نههايي سهاخته    

در متهالورژي پهودر   . روش آخر متالورژي پودر اسهت . شود

همانطور كه از نام آن پيدا است، مهاده ابتهدا پهودر شهده و     

ر بها روشههاي مختلهف بهه     شوند و ذرات پودس س داغ مي

شوند تا قطعه نهايي سهاخته  يبديگر  سبانده و متصل مي

نوع ماده، هندسهه و ابعهاد قطعهه، خهوا  و كهاربرد      . شود

هاي توليد عوامل مؤثر در انتخاب هر يه  از  قطعه و هیينه

در مرنله بعد برخي از قطعات بايد پس از . ها هستندروش

-كهاري و ماشهين  تهراش  توليد براي رسيدن به ابعاد نهايي

پس از آن با توجه به كاربرد قطعه و خواصهي  . كاري شوند

كه از آن انتظار داري ، قطعه تحت عملياتي به نام عمليهات  
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گيرد تا خوا  مبانيبي مهورد نظهر مثهل    نرارتي قرار مي

. پ يري در آن ايجاد شوداستحبام، سختي، نرمي و انعطا 

خهوردگي و همچنهين   در پايان قطعات براي جلهوگيري از  

 .شونددهي ميزيبايي پوشش

 
 جوشکاری با قوس الکتریکی. 21شکل 

تهوان بهه   ها و گرايشات ديگر در متالورژي مياز زمينه

در جوشباري، مهنهدز  . جوشباري و خوردگي اشاره كرد

متالورژي ابتدا روش جوشباري را انتخاب كهرده و پهس از   

-وش را مورد بازرسي و كنترل قرار ميجوشباري محل ج

در خوردگي، مهندز متهالورژي ابتهدا نهوع و دليهل     . دهد

خوردگي مواد را تشخيص داده و سه س بهراي رفهع آنهها     

در ادامه به معرفي و شر  مهندسي . دهدراهباري ارائه مي

 .پردازي خوردگي مي

مهندسههي خههوردگي كههاربرد دانههش و فههن يهها هنههر    

سارات ناشهي از خهوردگي بهه روش    جلوگيري يا كنترل خ

براي اينبه مهندز خوردگي  .باشداقتصادي و مطمتن مي

ول ، بايسهتي بها اصه   خوبي از عهده ي وظايف خود برآيد به

خههوردگي و عمليههات مبههارزه بهها آن، خههوا  شههيميايي،   

، آزمايشهات  متالورژيبي، خوا  فيیيبي و مبهانيبي مهواد  

ي وليهه، نحهوه  ردگي، محيط هاي خورنده، قيمت مواد اخو

هاي كام يوتري و طراني قطعات ساخت و توليد، نرم افیار

بههه عنههوان يهه  مهنههدز  او همچنههين بايههد. آشههنا باشههد

وانههايي برقههراري ارتبهها  بهها ديگههران، ت خصوصههياتي  ههون

اهميهت   ، آگاهي عميهق از توانايي تجیيه و تحليل ،صداقت

 .خطرات در عمل و انساز مستوليت داشته باشد

 
 بازرسی خوردگی ميلگردهای ساختمانی. 25شکل 

مهندسين خوردگي بايد با تخصص و كاربرد نبوغ خود 

كمبهود   ،ي انهرژي مستله .جوابگوي مشبالت جديد باشند

ههاي پيچيهده و نسهبتا    ههاي سياسهي فاكتور  مواد و جنبهه 

همباري نیدي  بين مهندسين خوردگي . جديدي هستند

مهندز خوردگي بايهد  . ي  اجبار استو مهندسين طرا  

او نيهی بايهد    .از شروع پروژه عضوي از تهي  طرانهي باشهد   

ايهن عمهل باعهث     .ها را تاييد نمايهد ها و دستورالعملنطشه

شود تا از بسهياري از انهواع خهوردگي جلهوگيري و بهه      مي

مهندسهين خهوردگي و مهندسهين    نوعي پيشگيري شهود  

بانيه  شبسهت و   ههاي م هچنهين بايهد بهر جنبهه    طرا ، 

ههاي غيرمخهرب   بازرسهي  هاي بازرسي و بهه خصهو   روش

 .مسلط باشند

به طور كلي مهندسان خوردگي با به كار گيري توانايي 

رد استراده بهبود خوا  آلياژهاي مو اصال  و هاي خود در

نراظهت فلهیات و آلياژهها در     ي،در صنعت از نظر خهوردگ 

اي مختلهف  بها اسهتراده از روشهه   محيطهاي مورد استراده 

نراظت كاتدي و آندي خصوصا در  ،هاكنندهتممانعمانند 

كهاربرد   و مورد لوله هاي زير زمينهي و تاسيسهات دريهايي   
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های انتقال گازبازرسی خوردگی لوله. 22شکل 

تهيه مواد كاهش ، هاي مختلف غير فلیي در صنايعپوشش

ها و مواد آبباري، پوششكننده، دهنده خوردگي، مواد پاک

هاي ناشهي از آن  از خهوردگي و خسهارت   ،بهبود كيريت آنها

 .جلوگيري به عمل آورند

 
 ای از خوردگی قطعات صنعتینمونه. 27شکل 

ي تحطيطات خهوردگي  ها در نوزهگ اريامروزه سرمايه

ي كو ه  و بهیرگ در   هاي صنعتگروه .رو به افیايش است

هش خسههارات هههايي بههراي كههاملالعد تهيههه دسههتورصههد

هايي كه با عداد زيادي از كارخانهت ساالنه. خوردگي هستند

ايهن  . شهوند سر و كار دارند ساخته مي هاي خورندهمحيط

ها شامل كارخانجهات فهراوري زغهال سهنگ، پتروشهيمي،      

 و گهاز و هاي نرهت  ،  اههاي مصنوعيها، سوختپااليشگاه

خط لوله و تعداد زيادي واند هاي صنعتي هیاران كيلومتر 

ههاي  شهود تعهداد سيسهت    بينهي مهي  پهيش . باشدديگر مي

 هاي گیا  به شدت افهیايش كنترل محيط زيست با قيمت

 .مشبالت خوردگي شديدتر شود و در بسياري موارد هيافت

هاي شهغلي  گرته شده گواهي بر فراواني فرصت مطالف

در ايران با توجه . تو درآمد مناسف مهندسي خوردگي اس

تهالش بهراي هر هه كمتهر      به اهميت صنعت نرت و گاز و

ين صنعت، مهندسهي خهوردگي نطهش    ها در اكردن هیينه

بنهابراين  . كنهد مهي  اي در جلوگيري از خسارات را ايراويژه

تهرين نهوزه فعاليهت مهندسهين     صنايع نرت و گهاز اصهلي  

 . خوردگي در ايران است

-كه با محيط مواد شيمياييپتروشيمي و هاي كارخانه

هاي خورنده سرو كار دارند نيی همواره در مجموعه خود از 

هاي در ايهران شهركت  . برنهد مهندسين خهوردگي بههره مهي   

پتروشيمي تبريی، پتروشيمي پتروشيمي متعددي همچون 

شهيد تندگويان، پتروشيمي زنجهان و  ، پتروشيمي زاگرز

نوزه فعاليهت  غيره از جمله شركتهايي هستند كه در اين 

  .كنندمي
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بررسیمحیطزیستیفراینداستخراجمس
 سوگند دانش

 
 

 زندگي ها آن در كه هايي محيط همه به زيست محيط

 قرن در زيست محيط نراظت. شود مي گرته دارد جريان

 و هیاره توسعه هد  هشت از يبي عنوان به يب  و بيست

 تراوت. شود مي شناخته پايدار توسعه پايه سه از يبي

 شامل طبيعت كه است اين در طبيعت با زيست محيط

 در  است زيستي غير و زيستي طبيعي، عوامل مجموعه

 ميان هايكنش  بره  به توجه با زيست محيط كه نالي

 تطريباً. است  شده توصيف وي ديدگاه از و طبيعت و انسان

 و خاک يعني زيست محيط دهنده  تشبيل عوامل تمامي

 در. اند گرفته قرار انسان هاي فعاليت تصثير تحت هوا و آب

 زيست محيط آلودگي در مهمي نطش مادر صنايع بين اين

 هايبحث و معدن نراري هايفرايند هاآن بين در و دارند

-مي كه هستند هاييفرايند شامل استخراجي متالورژي

 به. باشند داشته زيست محيط روي مخربي اثرات توانند

 بر آن اثرات و مس استخراج فرايند بررسي به ورمنظ اين

 اثرات اين با مطابله براي كه راهبارهايي و زيست محيط

 .پردازي  مي است شده لحاظ

 فلیي عناصر مريدترين و ترين پرمصر  از يبي مس

 گرفته قرار استراده مورد بشر زندگي در باز دير از كه است

 6111 به مس ذوب كارخانه اولين انداو تاريخچه. است

 باز (كرمان اطرا  هايكوه ابليس تل)ايران  در قبل سال

 و است سولريدي مس، كانسارهاي غالف مينرال .گرددمي

 روش كننده تعيين مس سنگ در موجود مينرال نوع

 تن ميليون72 از اكنون ه . است مس معادن از استحصال

% 21 و پيرومتالورژي روش به% 81 جهان در توليدي مس

 هیار 111ساالنه .شود مي توليد هيدرومتالورژي وشر با

نرارتي  روش به مس استحصال فرايند درجريان SO2تن 

 آلودگي در فضا به شده وارد SO2كه  سهمي و شودمي

 هايشرو ببارگيري ضرورت كند،مي ايرا زيست محيط

 .كندمي آشبار بيشتر را زيست محيط با سازگار



 نشریه علمی دانشجویی کاوه

  22سال هفدهم      شماره 

 
 

39 

 

 
 کارخانه توليد مس در زامبيا. 28شکل 

 به آن استخراج كه است فلیاتي معدود جمله از مس فلی

 انجام قابل هيدرومتالورژي و پيرومتالورژي روش دو هر

 هايروش از كدام هر طريق از مس استخراج. است

 هر از مركف هايپروسه يا و هيدرومتالورژي، پيرومتالورژي

 از كدام هيچ اما .باشد مي خود خا  هايويژگي داراي دو

 بخش رضايت كامل طور به يافته توسعه هايپروسه اين

 زمينه اين در جديد هايتبنولوژي و هاروش ل ا و نبوده

 .باشدمي ابداع نال در همچنان

 پيرومتالورژی

 روش در كه محيطي زيست مشبالت جمله از

 : آيدمي وجود به پيرومتالورژي

 از SO2 رناکخط بسيار و سمي گاز خروج .7

 .استخراج هايكوره دودكش

دودكش  از ...وS نظير  مختلف ذرات غبار خروج .2

  .هاي استخراجكوره

 شده انديشيده مشبالت اين با مطابله براي هاييراهبار

 .پردازي مي آن بيان به مختصر طور به كه است

به هوا،  SO2  سمي گاز ورود از جلوگيري براي

 كارخانه به كه دارد قرار هاورهك اطرا  در هاييكارخانه

 .ندامعرو  اسيد

SO2 اين وارد مس توليد كارخانه از خروجي 

 بر فرايندهايي سلسله انجام با و شودمي اسيد هايكارخانه

 ترتيف بدين. شودمي سولروري  اسيد به تبديل آن روي

-نمي ايجاد زيست محيط براي خطري تنها نه روش اين

 .شد خواهد جانبي محصول ي  يدتول باعث بلبه كند،

 :است زير مرنله سه شامل فرايند اين

 .گوگرد اكسيد دي توليد .7

 .گوگرد اكسيد تري به گوگرد اكسيد دي تبديل .2

 سولروري  اسيد به گوگرد اكسيد تري تبديل .3

 .شده تغليظ

 
گاز % 97کارخانه اسيد در کشور آفریقای جنوبی که . 29شکل 

اکسيد گوگرد خروجی از کارخانه توليد مس را به اسيد دی 

 .کند سولفوریک تبدیل می

 جديدي هايكوره براي كاهش غبار ناصل از فرايند

 اين از استراده .معرفي شد 7ايساسملت هايكوره نام به

 محططان كه بازميگردد ميالدي 7977 سال به هاكوره

 ورهايكش صنعتي و علمي تحطيطات سازمان استراليايي

 از استراده يدرباره تحطيق به شروع المنافعمشترک

 سنگ به زغال تیريق براي 2دمش از باال تبنولوژي

 تحطيق اين .كردند انيا سينتي  بهبود براي قلع يسرباره

 مختلف كاربردهاي براي مناسف تبنولوژي توسعه باعث

 هايانترهكنس تبديل و ذوب جمله از پيرومتالورژي

 هاينام با مختلف برند دو تحت امروزه كه شد سولريدي

                                                      
1
 isasmelt 

2
 Top lanching 
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 اين دو هر .است شده سازيتجاري ايساسملت و 7آسملت

 به هردو از بنابراين هستند تبنولوژي ي  پايه بر هاكوره

 .كرد استراده توانمي فرايند از ناصل غبار كاهش منظور

 الیامي كه است آن در فلش هايكوره با هاكوره اين تراوت

 و ندارد وجود خش  صورت به اوليه ماده دورو براي

 داد كوره به مرطوب صورت به را خوراک توانمي بنابراين

 .شودتوليدي مي غبار باعث كاهش  شمگير خود اين كه

امروزه كشورهايي  ون  ين، امريبا، استراليا، هند، آلمان 

 برندو بلژي  ازاين تبنولوژي بهره مي

 

 
 .شماتيک کوره ایساسملت. 31شکل 

 

 

                                                      
1
 ausmelt 

 و الکترووینينگ هيدرومتالورژی

 روش به مس فلی استخراج بحث در اصلي مسصله

 مرانل در كه ها استپسآب مشبل هيدرومتالورژي

 بخش اما شود مي توليد غيره و تصريه و ليچينگ مختلف

 فرايند در استراده مورد البتروليت به مربو  آن عمده

در سالهاي اخير روشهاي متعددي  .تاس البترووينينگ

هاي صنعتي اسيدسولروري  از پسالب محلول بازيابي براي

 هايروش جمله از. اندمعرفي و مورد آزمايش قرار گرفته

 ها،رزين از استراده بازيابي اين نوع همراه با استراده مورد

 كه است ناللي استخراج و معبوز اسمی كروماتوگرافي،

 اسيد) شودمي محلول از سولروري  يداس استخراج باعث

 مورد جانبي محصول ي  عنوان به تواندمي آمده دست به

 توسط زيست محيط آلودگي از ه  كه (بگيرد قرار استراده

 اسيد استخراج ه  و كندمي جلوگيري اسيدسولروري 

 محلول در موجود هاييون ساير غلظت رفتن باال باعث

 هايون اين هولت استخراجس به منجر خود اين كه شودمي

ي صنعتي شدن اين روشها هنوز با مرنله .شودمي ه 

فاصله دارند و مهترين مشبل در اين بين هیينه عملياتي 

اما با توجه به پيشرفتهاي صورت گرفته  .باالي آنها است

اي توان به دستيابي به روشي مطرون به صرفه در آيندهمي

 .نه  ندان دور اميدوار بود

 
اعتراض مردم زامبيا با آلوده شدن رودخانه بر اثر . 30کل ش

 .ورود پسابهای کارخانه مس
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 .مراحل مختلف فرایند بایوليچينگ مس. 32شکل 

 بيوليچينگ

 روش است، توجه مورد امروزه كه ديگري روش

 نوين، ايشيوه بيوليچينگ روش. است بيوليچينگ

 مس استحصال براي محيطي زيست البته و اقتصادي

 طي كه رودمي شمار به مس عيار ك  معادن از بخصو 

 تحطيطات. است بسيار افیايش يافته اخير يدهه دو

 - بيوليچينگ فرايند تركيف براي بسياري يپراكنده

 و مس كنسانتره دو هر از استحصال براي بيواكسيدانت

 عملي كاربرد يمرنله به امروزه تا ولي گرفته انجام طال

 روش مشابه روش اين در كار اساز. است نرسيده

 امبان كه است اين آن عمده هايتراوت اما است  ليچينگ

 ويژه به مس سولريدي هايكانه مستطي  انحالل

 در ل ا باشد،نمي ميسر سولروري  اسيد با كالبوپيريت

مانند  دوست سرما هايباكتري از بيوليچينگ روش

7تيوباسيلوز باكتري
 درمرنله (نوعي فرواكسيدان) 

 كالبوپيريت انحالل امبان تا كنندمي استراده ليچينگ

 البترووينينگ و انحاللي استخراج با س س .شود ميسر

. شودمي توليد كاتدي مس ليچينگ، معمولي روش مشابه

 استخراج مس معدني ماده منظور اين به رسيدن براي

 شدن آگلومره منظور به و شده خرد نظر مورد ابعاد تا شده

 اسيد با ها،باكتري با كار و درشت ذرات با ريی ذرات

 .شوندمي مخلو  آگلومراسيون هايدستگاه در سولروري 

 آگلومره خوب براي موجود رطوبت ميیان كاهش منظور به

 بازگشتي مسير از كه محلولي) رافينت يا آب شدن

                                                      
1
 Thiobacillus 

 مي اضافه (آيدمي دست به نگالبتروينين محلول جدايش

 اسيد شديد كننده مصر  نوع از معدني ماده اگر .شود

 معدني ماده سازي آماده براي مصرفي اسيد ميیان نباشد،

 معموال رافينت. شود تامين رافينت محلول از تواند مي

 شدن اكسيد به منجر كه است باكتري كمي ميیان شامل

-ك ه روي بر هاييلوله توسط ابتدا باكتري .شود مي مس

 به سولروري سنگ تا شودمي ريخته معدني ماده هاي

 براي شده آماده و آگلومره سنگ .شود تبديل اكسيدي

 به محلي در كه شودمي فرستاده ايمحوطه به شويي اسيد

 بر يا شده مسطح قبال كه زميني روي بر متر 6-71 ارتراع

 ريخته شده است، شويي اسيد قبال كه معدني ماده باالي

 توسط باكتريايي عمليات براي نظر مورد هواي .شود مي

 بر كه هوادهي مخصو  هايسوراخ با پالستيبي هايلوله

 نياز مورد هواي و شود مي تامين است گرفته قرار پد روي

 هايبادبین توسط معدني ماده زير تهويه سيست  براي

 از مشخصي ميیان پدها روي بر. گردد مي تامين فشار

 و شودمي ريخته باشد مي نيی باكتري شامل كه ولمحل

 تبديل اكسيدي سنگ به را سولروري سنگ هاباكتري اين

شده پي  باردار محلول. شوند مي نل اسيد در و كنندمي

 باالي به دوباره بعضاً و شودمي جمع توده زير در 2از لا

 در مس ميیان اگر يا و شودمي برگردانده عمليات هي 

/  محلول ي جدايشمرنله به مستطيماً باشد ظرن مورد ند

 محلول. شوندمي فرستاده مس بازيابي براي البترووينينگ

 شده شويي اسيد هايتوده به دوم بار براي رافينت

                                                      
2
 PLS 
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 هايعمليات براي شويي اسيد زمان .شودمي بازگردانده

 211 ندود در آلايده طور به اما است  متراوت مختلف

 ميیان .انجامدمي طول به ثانويه مس نيمعد ماده براي روز

 72-82 ندود در روش اين در مس استحصال و بازيابي

 .است درصد

 تغ يه براي كافي غ ايي ماده بهينه، نرارت درجه

 با معدن كافي، سنگ اكسيژن ذخيره ها، وجودباكتري

 براي اصلي فاكتورهاي رسوب مناسف و زمان تراك 

 شمار به بيوليچينگ يندفرا در مطلوب نتيجه به رسيدن

 كنسانتره بيوليچينگ برفرايند 7مطالعات نتايج.آيندمي

 فرايند آهن يون نضور در كه داد نشان طال و مس

 شبل تغيير واقع در .گيرد مي صورت بهتر بيوليچينگ

Fe يون
Fe به 3+

 و است باكتريايي فعاليت ميیان بيانگر 2+

 نين در تجیيه قابل سولريد از مختلري انواع وجود

 عنوان به%( 3 ميیان به)پيريت  مانند ليچينگ عمليات

 افیايش باعث و كرد خواهد عمل محلول در محرک عامل

Fe يون
 به مس استحصال نتايج اين طبق .شد خواهد 3+

 نضور با و روز 73 از بعد% 86 ند در و مطلوب صورت

 .است ميسر پيريت اندكي مطدار و Fe يون

 طیهای زیست محيسایر آسيب

 در مبمل بخش عنوان به معدني مواد فرآوري صنعت

 اين وظيره ترينمه . آيد مي نساب به معدني هايفعاليت

 به شده استخراج معدن سنگ تبديل صنعت از بخش

 شمش توليد و ذوب هاي كارخانه در مصر  قابل كنسانتره

 مرانل شامل آرايي كانه عمليات كلي طور به .باشد مي

 سرند) بنديطبطه ،(آسيا – يشبن سنگ) خردايش،

 جدايش مغناطيسي، جدايش ثطلي، جدايش ،(كردن

 ليچينگ و فلوتاسيون فيلتراسيون، البترواستاتيبي،

 نج  و نوع به بسته فو  ازمرانل ي  هر. باشد مي

 هاينج  در و مختلف تجهيیات از شده طراني عمليات

 شاخه سه از مرانل اغلف .شود مي استراده گوناگون

                                                      
1
 Sadowski 2002 

 شده تشبيل باطله و كنسانتره ورودي، خوراک انجري

 اثرات داراي عمليات مرانل از ي  هر اين بر عالوه .است

 اغلف اثرات اين كه باشد مي خود خا  محيطي زيست

 و سر توليد مواردي در و هوا آلودگي آب، آلودگي شامل

 .باشد مي صدا

 
 .بهای مس در مکزیکآلودگی آب ناشی از پسا. 33شکل 

 شامل خردايش عمليات مختلف مرانل در هوا آلودگي

 نيی آبي آلودگي و شودمي ايجاد آسيا و شبني سنگ

عمده از يبي. شودمي مشاهده تغليظ مرانل در بيشتر

 طي مصرفي شيميايي هايمعر  آب آلودگي منابع ترين

 و فلوتاسيون فرايندهاي خصو  به و فرآوري عمليات

 .باشدمي ليچينگ

 صنعت مس در ایران

 مجتمع مس سرچشمه

فرايند استخراج در مجتمع مس سر شمه، عمدتا به روش 

تهرين  از ايهن رو مهه   . گيردپيرومتالورژي انجام صورت مي

مشبل زيست محيطي ايجهاد شهده ورود گهاز دي اكسهيد     

بهه   7376از سهال  . گوگرد خروجي از كارخانه ذوب اسهت 

شده براي جلوگيري از انتشار گهاز   هاي انجامبعد با بررسي

دي اكسههيد گههوگرد بنهها شههد تهها كارخانههه توليههد اسههيد   

سولروري  انداو شهده تها دي اكسهيد گهوگرد خروجهي      

كارخانه ذوب را ج ب نموده و اسهي  سهولروري  توليهد    

هیار متر مربع  22اين كارخانه در زميني به مسانت . كند

آبهان مهاه سهال    ميليارد ريهال در   161اي معادل با بودجه

ههیار   711توليد ساالنه اين كارخانه . افتتا  گرديد 7386

 311درصد است كه تها   93تن اسيد سولروري  با غلظت 

 .هیار تن در سال قابل افیايش خواهد بود
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 .کارخانه اسيد سولفوریک مجتمع مس سرچشمه. 31شکل 

به ذهن برسهد   اما سوالي كه در اين رابطه ممبن است

اين است كه  را با وجود انهداو كارخانهه اسهيد، مسهتله     

آلودگي هواي ناشي از گهاز دي اكسهيد گهوگرد همچنهان     

پابرجاست  در پاسخ بايد گرت كه تبنولوژي مورد استراده 

در مجتمع مس سر شمه كوره ريورب است كهه در سهال   

ايهن تبنولهوژي بسهيار    . ها بنا شهد توسط آمريبايي 7322

ههايي اسهت كهه    مي بوده و تطريبا جیو آخرين ريهورب قدي

از معايهف آن  . گيردهمچنان در دنيا مورد استراده قرار مي

. توان به آلودگي باال و تلرهات انهرژي بهاال اشهاره نمهود     مي

بنابراين كارخانه اسيد با كوره ريورب سازگاري نهدارد  هرا   

كه غلظت گاز دي اكسيد گهوگرد در آن كه  بهوده و گهاز     

ورتور آن نيی داراي غلظت مناسف براي كارخانه نيسهت  كن

كه اين مستله باعث شده تا كارخانه اسيد با راندمان بسيار 

 .پايين كار كند

لبن خبر اميدواركننده اين است كهه در شههريور مهاه    

سال جاري، كوره فلش طراني شده توسط شركت اتوته   

ره ميليهارد تومهان جهايگیين كهو     2181اي معادل با هیينه

بهرداري كامهل از ايهن    با بههره . ريورب شده و افتتا  گرديد

ههیار تهن بهه     721تبنولوژي ظرفيت توليد مس آنهدي از  

 31هیار تن در سهال افهیايش و مصهر  انهرژي نيهی       281

عالوه بر اين در اين تبنولهوژي  . درصد كاهش خواهد يافت

اي كهاهش يافتهه و كهل گهاز     ميیان توليد گازهاي گلخانهه 

د در كارخانه ذوب به اسيد سولروي  تبديل شهده  توليد ش

 .رسدو بنابراين ميیان آلودگي به نداقل مي

 آبادمجتمع مس خاتون

مسهتله   2آباد ناشي از  هاي كارخانه خاتون عمده آاليندگي

 غبار و گاز است كه غبهار آن مربهو  بهه تبنولهوژي فلهش     

و  طرانهي بسهيار قهديمي دارد   اسهت كهه از    ساخت  ين

اسهت و غبهار    و هواسهوز  ي آن از نهوع ونچهوري  هها  مشعل

اين ميیان غبار باعث شده كهه عمهل   . كند زيادي توليد مي

 .خوبي صورت نگيرد تصريه غبار در البترو فيلترها به

 
های مجتمع  آسيب محيط زیست ناشی از آالینده. 35شکل 

 .آباد خاتون

 ينهي و   تعميرات  هون نصهف نسهوز    7391در سال 

آبهاد  هاي مجتمع مس خاتونها بر روي كورهبندي لولهآب

اين تعميرات باعث شد ميیان آلودگي ناشي . صورت گرفت

. ام برسدپيام به زير هیار پيپياز توليد مس از ده هیار پي

هر ند كه اين مطدار هنوز با استانداردهاي جهاني فاصهله  

ذوب مثهل تغييهر    هد  تغييراتي در ساختار كارخانه. دارد

هها از ونچهوري بهه جهت و ارتطها البتهرو فيلترهها و         مشعل

ام آنهها  هودهاي كنورتر نيی در نال انجام است كه بها انجه  

 و كارخانهه اكسهيژن   هاي اسهيد همیمان با انداو كارخانه

آباد به طور كامل از بهين خواههد رفهت و     آاليندگي خاتون

 .محيط زيستي سال  و پاک خواهي  داشت
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الملیعکسمیکروسکوپیدومیندورهمسابقهبین
 ها، نگين ناج صرريمحمدرضا ناجي

 

ترين و مريدترين تجهيیات ميبروسبوپ يبي از پركاربرد

كهه   برخال  باور عمهوم  .ي مهندسي مواد استدر رشته

شبي و هاي پیكنند ميبروسبوپ تنها در رشتهگمان مي

جهیو   بروسهبوپ مي٬گهرد  زيستي مورد اسهتراده قهرار م  

ي بهراي علهوم فنهي و    زمايشگاهپركاربردترين تجهيیات آ

 .مهندسهههي و بهههه خصهههو  مهندسهههي مهههواد اسهههت 

ميبروسههبوپ هههايمورد اسههتراده در ايههن رشههته طيههف  

ههههاي نهههوري گرفتهههه تههها  وسهههيعي از ميبروسهههبوپ

هاي البترونهي بها روشههاي آنهاليی، دقهت و      ميبروسبوپ

 .شودبیرگنمايي مختلف شامل مي

 
 .پوستر اولين مسابقه عکس متالوگرافی ایران. 32شکل 

در همين راستا دانشبده مهندسي مواد و متهالورژي  

اقههدام بههه  7391گاه صههنعتي اميركيههر در سههال  دانشهه

. برگیاري اولين دوره مسابطات سراسري متالوگرافي نمود

هههاي مسههابطاتي كههه پايههه و اسههاز ان ارسههل عبههس  

تهيه شهده توسهط دانشهجويان و محططهيطن     متالوگرافي 

رشههته مهندسههي مههواد و بررسههي و داوري آنههها توسههط  

 .هاي سراسر كشور بوداساتيد دانشگاه

 طه به سرپرستي دكتهر نهادر پهروين   تي  رياست مساب

هيتت علمي دانشهبده مهندسهي معهدن و    عضو د و تااس

عليهرغ  موفطيهت    دانشگاه صهنعتي اميركبيهر   متالورژي

طبال  شههمگير از سههوي دانشههجويان و  نسههبي و اسههت 

بر آن شدند تا به منظور ارتطاي سطح علمهي و  محططين 

كيريت برگیاري مسابطه، تغييراتي را در ساختار آن براي 

له ا دوره بعهدي ايهن    .برگیاري دوره بعدي اعمال نماينهد 

 مسابطه با سهطح علمهي و سهاختاري مترهاوت و بها نهام      

« ميبروسهبوپي  عبساولين دوره مسابطات بين المللي »

از  .به رياست دكتر نادر پروين برگیار شد 7393در سال 

عالوه بهر متهالوگرافي    هاي اين مسابطه اين بود كهويژگي

شهههامل بخشههههاي ديگهههري ماننهههد، مينرالهههوگرافي،   

سراموگرافي، علوم زيستي، نانومواد، فيبرها و پليمرها نيی 

  .بود
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المللی عکس اولين مسابقه بين پوستر. 37شکل 

 .ميکروسکوپی

از المللي بينداور  71توسط  ابتداتمامي آثار ارسالي 

ي مختلههف مههورد داوري و امتيههازدهي قههرار  رشههته ههها

س س صانبان آثار برگیيهده در روز مسهابطه در    .گرفتند

در . نضور داوران و تماشاگران آثار خهود را ارائهه دادنهد   

در ههر بخهش انتخهاب و معرفهي      نهايت سه اثر برگیيده

گرديد و به ترتيف مبالغ پانصد، سيصد و دويست دالر به 

ايهن  در . عنوان جايیه به به نررات اول تا سوم اههدا شهد  

اثر به دبيرخانه مسهابطاات   711دوره از مسابطات بيش از 

ارسال شد كه  يیي بالغ بر ي  سوم انها از دانشهجويان  

 .ددنخارجي بو

 
المللی عکس مراسم اختتاميه اولين مسابقه بين. 38شکل 

 .ميکروسکوپی

ريهیي شهوراي   هها و برنامهه  گه اري علي رغ  سياست

ههاي  مبني بر برگهیاري مسهابطه در بهازه    دبيران مسابطه

برگیاري دومهين دوره مسهابطات بهين المللهي      ٬دوساالنه

بهه   سبوپي به مشبل برخورد و برگیاري آنميبروعبس 

اميهد اسهت كهه در ايهن دوره از      .موكهول شهد   97سال 

شهاهد اسهتطبال   با ارتطاو سطح كيرهي مسهابطه   مسابطات 

ي لله المدانشجويان و محططان در سطح بين بيش از پيش

در قسهمت ارائهه   المللهي  داوران بهين ور و همچنين نضه 

 .نضوري آثار باشي 
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يچينگ اسيدی غبار کنورتور مس در سرب از پسماند ل انحاللبررسی سينتيک 

 محلول سيترات سدیم و اسيدسيتریک
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دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اميرکبير،  ،سروش حکيميان
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 چکيده

 ناوي مس كنورتور غبار. بازيافت فلیات از منابع ثانويه به داليل اقتصادي و زيست محيطي به سرعت در نال افیايش است

 تجمع باعث كوره به غبار اين دادن بازگشت كه است آرسني  و روي سرب، مس، شامل سنگين فلیات توجهقابل مطادير

اسيدي غبار  ليچينگ سرب از پسماندانحالل  ، سينتي پژوهش اين در شودمي فراينددر  اختالل و بليستر در ها ناخالصي

 ليچينگ روش به آباد خاتون مس كنورتر غبار ابتدا.. است بررسي شده كنورتر مس توسط سيترات سدي  و اسيدسيتري 

. شد جدا مس از كمي بخش و روي و آرسني  عمده بخش مرنله اين در كه شد فراوري اسيدسولروري  و آب با ايدومرنله

اين پژوهش  در .بود( وزني درصد28 ندود) مس و( سرب سولرات شبل به وزني درصد36 ندود) سرب ناوي ناصله پسماند

تركيبي برازش  با كنترل كننده شونده ذره كو  شان داد كه مدل نتايج ن. بر روي نتايج استراده شد شونده ذره كو  مدل 

كيلو  19شونده برابر با  كننده تركيبي در مدل ذره كو   مطدار انرژي اكتيواسيون براي كنترل. مناسبي با نتايج داشته است

  .تخمين زده شد ژول بر مول

 

 ک، پسماند اسيدی،سولفات سرب، سيترات سدیم، اسيدسيتریک، سينتي :های کليدی واژه

 مقاله پهوهشی
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 مقدمه -0

آمده از فرآيندهاي پيرومتالورژيبي  غبارهاي بدست

نه تنها به عنوان منابع ثانويه براي بسياري از فلیات 

ارزشمند است، بلبه منبعي بالطوه براي آلودگي محيط 

از انواع مه  اين غبارها، . آيند زيست به نساب مي

اي مس ه غبارهاي خارج شده از كوره ذوب و مبدل

است، كه بسته به نوع رآكتور و كنسانتره مصرفي، 

اين غبارها ناوي فلیات با . تركيف و وزن متغيري دارند

ارزشي همچون مس، سرب و روي هستند و مهمترين 

 ه اين غبارها   نان. ها آرسني  است عنصر سمي آن

ي توليد مس بازگردند، باعث افیايش  مستطيماً به  رخه

شوند و بر كيريت آن  توليدي مي ها در مس ناخالصي

گ ارند  همچنين باعث كاهش بازدهي  اثري منري مي

تجهيیات و افیايش انرژي مورد نياز براي فرآيند تبديل و 

بنابراين بهترين روش براي خروج اين . شوند گدازش مي

ي توليد، فراوري اين غبارها و  ها از  رخه ناخالصي

براي . ه كوره استس س بازگرداندن غبار غني از مس ب

توان از فرآيندهاي هيدرومتالورژي،  اين كار مي

. پيرومتالورژي و يا تركيف اين دو روش استراده كرد

علت قابليت جدايش  فرآيندهاي هيدرومتالورژيبي به

انتخابي آنها و بهره مناسف در ابعاد كو   به عنوان 

فرآيند ترجيحي به منظور بازيابي عناصر سنگين از غبار 

 [.7-2]آيند ه نساب ميب

به خاطر نياز روز افیون به فلیات و كاهش منابع 

ها اهميت زيادي در صنايع طبيعي، منابع ثانويه و باطله

براي انحالل تركيبات سرب [.  6]اند متالورژي پيدا كرده

توان از هيدروكسيد سدي ، كلريد سدي ، كربنات مي

ري  سدي ، سيترات سدي ، اسيداستي  و اسيد سيت

سيترات سدي  يبي ديگر از موادي [. 7]استراده كرد

 7است كه براي انحالل سرب توسط زاراته و همباران

از سولرات سرب خالص  . مورد مطالعه قرار گرفته است

                                                      
1 Zarate et al. 

به عنوان ماده اوليه مورد استراده براي انحالل سرب با 

بازه دانسيته . سيترات سدي  آبدار استراده شده است

مورد  71الي  pH 3گرم بر ليتر و  21الي  71پال  

 pHبازدهي انحالل سرب در .  بررسي قرار گرفته است

به دليل تشبيل مطدار بااليي از يون سيترات و  6باالي 

به دليل افیايش غلظت  6باالي  pHبا توجه به اينبه در 

سيترات واكنش بيشتر تمايل به سمت تشبيل كم لبس 

 [. 8]مي بايد  كند، كاهش پيدا مي سرب سيترات

مطالعاتي بر بازيابي سرب از  2همباران و سانميی

سدي  و  هاي مستعمل توسط سيتراتباتري

زدايي توسط  بازدهي سولرات. اسيدسيتري  انجام دادند

سدي  باال بوده اما ميیان انحالل  محلول محتوي سيترات

سرب هنوز پايين بوده است، اما زماني كه از محلول 

سدي  و اسيدسيتري  استراده شد  محتوي سيترات

زدايي، ميیان انحالل سرب نيی  همیمان عالوه بر سولرات

آنها ننشان دادند كه تحت شرايط بهينه . افیايش يافت

ليتر، دما  ميلي بر گرم 21/7پال   دانسيته

دقيطه، نسبت مولي 61سلسيوز، زمان  درجه11

مول  7و  2/1سدي   سرب به سيترات سولرات

-درصد سرب از باتري91به بازدهي باالي اسيداستي  

 [.9]توان رسيد  هاي مستعمل مي

بررسي سينتي  ليچينگ سرب از پسماند ليچينگ 

 و روي در محلول هيدروكسيد سدي  توسط اردم

آنها به اين نتيجه رسيدند كه بازده . انجام شد 3 همباران

ليچينگ سرب و روي به غلظت هيدروكسيد سدي  و 

ليچينگ سرب و روي . ادي داشته استدما وابستگي زي

-پيروي مي( ash)با اليه كنترل نروذي  1SCMاز مدل 

سينتي  ليچينگ سولرات سرب با استراده از . [71]كند

                                                      
2 Sanmez et al 

3Ardem et al. 

4 Shrinking Core Model 
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. بررسي شد 7همباران و كلريد سدي  توسط گيدارو

نتايج نشان داد كه نرخ فرآيند به غلظت كلريد سدي  

رت تابع بستگي داشته و دما بر نرخ ليچينگ به صو

 [.77]آرنيوسي تاثير گ اشته است 

در اين پژوهش سينتي  ليچينگ سرب از پسماند 

ليچينگ غبار كنورتور مس، با استراده از محلول 

 .سيترات سدي  و اسيد سيتري  بررسي شده است

 مواد و روش تحقيق -2

ي مس خاتون آباد تهيه  ي فلش كارخانه غبارها از كوره

چينگ از اسيد سولروري  در طي فرآيند لي. شدند

(H2SO4)   ساخت شركت % )92-98با طيف خلو

در طي فرآيند انحالل پسماند . استراده گرديد( مجللي

سيترات سدي  آبدار   اسيدي، نم 

(C6H5Na3O.2H2O)   99-100با طيف خلو %

، اسيدسيتري  با طيف خلو  (ساخت شركت كره اي)

روكسيد و هيد(  ساخت شركت مجللي)درصد  99باالي 

ساخت شركت % )96با خلو  بيش از  (NaOH)سدي  

 .مورد استراده قرار گرفتند( مرک

به منظور شناسايي تركيبات غبار از آناليی پراش 

، 3پن آنليتيبال  ، شركت سازندهXRD) 2ي ايبس اشعه

گيري  و براي اندازه( ، هلندX’Pert Pro MPDمدل 

اسيدي از درصد وزني عناصر موجود در غبار و پسماند 

گيري غلظت  اندازه. آناليی شيمي تر استراده گرديد

عناصر موجود در محلول، همگي به روش طيف سنجي 

، شركت سازنده ICP) 1ي الطايي شده  پالسماي جرت

ها با  محلول pH. انجام شد( ، آلمان2اس بترو آركاز

                                                      
1 Gilder et al. 

2 X-Ray Diffraction Spectroscopy  

3 PANalytical 

4 Induced Coupled Plasma 

5 Spector ARCOS 

شركت )سنج ديجيتال قابل نمل  pHاستراده از 

گيري  اندازه( ، سوييسSG2 ، مدل6سازنده متلر تولدو

شد و به منظور تنظي  دور همین و دما از همین 

شركت سازنده فن آزما گستر، )مغناطيسي  -نرارتي

مطابق با شبل . استراده گرديد( ، ايرانMX 0103مدل 

، فازهاي غالف در اين غبارها سولرات سرب، سولريد 7

و سولرات روي آبدار بوده  (I)، سولريد مس (II)مس 

هاي مناسبي  نيی با پي  (III)اكسيد آرسني  . ستا

آناليی عنصري مربو  به اين . مورد شناسايي قرار گرفتند

 . ارائه شده است 7غبارات مطابق با جدول 

 اسيد و آب با غبار ليچينگ -2-0

دور بر  711ليچينگ در دماي محيط، دور همین  

 3/1ساعت و دانسيته پال   7دقيطه، مدت زمان تماز

پس از . ميلي ليتري انجام گرفت 7111ي  بشر  در

اتمام آزمايش، پال  بر روي كاغ  صافي جدا سازي شد 

و پسماند ايجاد شده به مرنله بعدي براي انحالل با 

پسماند در شرايط غلظت اسيد . اسيد فرستاده شد

گرم بر   311گرم بر ليتر، دانسيته پال   21سولروري  

محيط و سرعت همین  ساعت، دماي 2/2ليتر، زمان 

پسماند آناليی شيميايي . دور بر دقيطه انجام شد 711

 .آمده است 2اي در جدول  ناصل از ليچينگ دو مرنله

 

 

 

                                                      
6 Mettler Toledo 

غبار کنورتور مس خاتون ی ایکس از  الگوی پراش اشعه. 39 شکل

 .آباد
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درصد وزنی عناصر اصلی موجود در غبار بر اساس . 3 جدول

 آناليز شيمی تر

 As Cu Zn Pb عنصر

درصد 

 )%(وزني 
3.2 23 8 77 

 

درصد وزنی عناصر اصلی موجود در پسماند . 2 ولجد

 اسيدی بر اساس آناليز شيمی تر

 As Cu Zn Pb عنصر

درصد 

 )%(وزني 
1.8 28 1.2 36 

 

 سدیم سيترات با انحالل -2-2

در ابتدا سيترات سدي  آبدار به مطدار معين به آب  

از اسيد سيتري   pHبراي تنظي  . مططر افیوده شد

 711محلول را در نج   pHاز تنظي  بعد . استراده شد

ميلي ليتر ريخته و پسماند  311ميلي ليتر در ي  بشر 

. مرنله قبل در اندازه مورد نظر به محلول اضافه شد

 pHموالر،  2/7الي  2/1محدوده غلظت سيترات بين 

درجه  72الي  22و دما بين  8الي  1محلول بين 

سيته سرعت همین و دان. سلسيوز در نظر گرفته شد

پال  آزمايشات در تمام آزمايشات ثابت و به ترتيف برابر 

از . بود( گرم بر ليتر 21) درصد 2دور بر دقيطه و  711با 

برداري جهت بررسي  زمان نمونه 9هر آزمايش در 

سدي   سينتيبي انحالل سولرات سرب در محيط سيترات

 .و اسيدسيتري  نمونه گيري  شد

 طراحی آزمایش -2-3

 به پاسخ سطح طراني روش از آزمايش انيطر براي 

مورد  يفاكتورها. شد استراده مركیي كام وزيت صورت

بازه . است pHو  ي سد يتراتدما، غلظت س يبررس

غلظت  يوز،سلس درجه 72 يال 22 يندما ب: فاكتورها

 8 يال 1 ينب pHموالر و  2/7 يال 2/1 سدي  يتراتس

 2و  7بلوک  2 در ها يشتعداد آزما. انتخاب شده است

انتخاب شده  يشآزما 72، 7در بلوک  كهقرار گرفته شد 

 يبررس يبرا. قرار داده شد يشآزما 8،  2و در بلوک 

 طراني 3 جدول در. شد انتخاب 7تنها بلوک  ينتيبيس

سولرات سرب در محلول  ينتيبيس يبررس يبرا يشآزما

 .آورده شده است يدسيتري و اس سدي  يتراتس

زمایش به روش سطح پاسخ جهت بررسی طراحی آ. 3جدول 

سدیم  و  سرب با سيترات  سينتيکی انحالل سولفات

 (0بلوک ) اسيدسيتریک

Concentration 

Citrate (M) 

T(°C) pH  شماره

 آزمايش

2/7 72 8 7 

2/7 72 1 2 

7 21 6 3 

2/1 72 1 1 

2/1 22 1 2 

2/1 72 8 6 

7 21 6 7 

7 21 6 8 

2/1 22 8 9 

2/7 22 1 71 

2/7 22 8 77 

7 21 6 72 
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نتایج و بحث -3  

، دما و غلظت سيترات pHتاثير فاکتورهای  -3-0

 سدیم بر انحالل سولفات سرب

مطابق با طراني آزمايش صورت گرفته تهاثير فاكتورهها   

بر انحالل سولرات سرب از پسماند اسيدي غبار كنهورتر  

 . مس بررسي شده است

غلظت  محلول، دما و pHتصثير  2شبل 

 21)درصد  2سدي  بر درصد استخراج سرب از  سيترات

پسماند اسيدي غبار كنورتر مس در دور ( گرم بر ليتر

ساعت را نشان  1دور بر دقيطه و زمان  811همین 

درصد استخراج سرب 21فطط  1برابر با  pHدر . دهد مي

 pHبا افیايش . آمده است ساعت به دست 1بعد از زمان 

درصد و با 81راج به مطدار باالي ، درصد استخ6تا 

با كاهش درصد استخراج سرب،  8تا مطدار  pHافیايش 

سبف  pHافیايش در . درصد رسيده است 71به زير 

افیايش در يون سيترات و در ادامه سبف افیايش درصد 

 .شود استخراج مي

سدي   هاي ليچينگ در غلظت سيترات آزمايش     

ز پسماند اسيدي در بازه منظور انحالل سرب ا مختلف به

افیايش غلظت  .شده است موالر انجام 2/7الي  2/1

موالر سبف افیايش درصد استخراج سرب  7سيترات تا 

افیايش در مطدار غلظت سيترات سبف . شده است

كاهش در مطدار درصد استخراج سرب با توجه به 

 . درصد شده است 2دانسيته پال  

ينگ مختلف در هاي ليچينگ در دماي ليچ آزمايش

با توجه . شده است سلسيوي انجام درجه72الي  22بازه 

به اينبه كنترل كننده در اين پژوهش مدل تركيبي از 

. نروذ از اليه سيال و واكنش شيميايي سطحي بوده است

افیايش دما سبف افیايش نروذ عامل انحالل از اليه 

سيال براي واكنش با سرب شده و همچنين سبف 

.  سرعت انجام واكنش بر سطح ذره شده استافیايش در 

. دهد تصثير دما بر انحالل سرب را نشان مي 2شبل 

 21تا  22افیايش در دماي ليچينگ از  2مطابق با شبل 

سلسيوز سبف افیايش درصد استخراج سرب تا  درجه

 . شود درصد مي 71باالي مطدار 

 

سدیم بر درصد  ، دما و غلظت سيتراتpH تأثير. 2شکل 

 ستخرا  سرب از پسماند اسيدی غبار کنورتر مسا

 مدلسازی فرایند -3-2

در طي فرآيند انحالل سولرات سرب در محلول سيترات 

سههدي  و اسيدسههيتري ، سههولرات سههدي  محلههول و    

همچنين كم لبس سيترات سهرب محلهول ايجهاد مهي     

 :صورت زير است شود كه واكنش آن به

 3𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 2(𝑁𝑎3𝐶6𝐻5𝑂7 .2𝐻2𝑂) → 𝑃𝑏3(𝐶6𝐻5𝑂7)2 .3𝐻2𝑂 + 3𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂  

كنهد و   يرا مياسيدسيتري  در محلول نطش بافر را ا

.  دههد  در نين انحالل را كهاهش مهي   pHتاثير تغييرات 

گرفتهه شهده از پسهماند اسهيدي كهه در       SEMتصاوير 

آورده شده است، نشان دهنده اين است كه  6و  2شبل 

همچنين در . سولرات سرب بيشتر به صورت كروي است

انههدازه ذرات بعههد از انحههالل بهها سههيترات  SEMتصههوير 

كاهش پيدا كهرده و در  ( 6شبل )ري  سدي  و اسيدسيت

اليه خاكستري بهر روي ذرات   7ضمن مطابق با واكنش 

به دليل اينبه هر دو محصول واكنش سولرات سهرب بها   

له ا  . سدي  محلول هسهتند، ايجهاد نشهده اسهت     سيترات

7شهونده   براي بررسي سينتيبي، مدل ذره كو  
SPM 

                                                      
1
  Shrinkage Particle Model 

(7)  
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سهيال و  هاي نروذ از اليهه فهيل     به وسيله كنترل كننده

. واكنش شيميايي سهطحي در نظهر گرفتهه شهده اسهت     

معادلههه كنتههرل كننههده واكههنش شههيميايي سههطحي در 

SPM [ 72]صورت زير است به 

 1 − (1 − 𝑋)
1
3 = 𝐾𝑟𝑡  

زماني كه كنترل كننده نروذ از فيل  سيال در مهدل  

SPM  در نظر گرفته شده باشد معادله آن به صورت زير

 [72]است 

 1 − (1 − 𝑋)
2
3 = 𝐾𝑑(𝑓𝑖𝑙𝑚 )𝑡  

ثابهت   Kr ات،كسر واكنش سهولر  Xدر معادالت باال 

سههينتيبي كنتههرل كننههده واكههنش شههيميايي سههطحي، 

Kd(film)     ثابت سرعت كنترل كننده نروذ از فيل  سهيال و

 t بررسهي سهينتيبي   . زمان واكنش سولرات سرب اسهت

سولرات سرب در محيط سيترات سدي  و اسيدسيتري  

.  اسهت فتهگران ديگر مورد بررسي قرار نگرتوسط پژوهش

بنابراين اطالعاتي از قبل در ارتبا  با اينبه كدام كنترل 

كنترل كننهده باشهد در دسهترز     SPMكننده در مدل 

هها بهه صهورت     اگر فرض شود كه كنترل كننهده . نيست

سري بر واكنش اثر بگ ارند و كنترل نههايي واكهنش بهه    

صورت تركيبي از واكنش شهيميايي سهطحي و نرهوذ از    

كهه در مرنلهه اوليهه واكهنش كنتهرل      شهد، فيل  سيال با

كننههده مبههانيیم نرههوذ از فههيل  سههيال بههوده و در ادامههه 

نياز به ايجاد ي  معادلهه  واكنش شيمياي سطحي باشد، 

 1معادلهه  . تركيبي از دو كنتهرل كننهده واكهنش اسهت    

واكنش كنترل كننده نروذ از فيل  سهيال و   2تركيبي از 

 [72]واكنش شيميايي سطحي است 

𝐹 𝑡 =  
𝐾𝑓𝑖𝑙𝑚

𝐾𝑟𝑒𝑎𝑐
[1 − (1 − 𝑋)

1
3] + 

𝐾𝑟𝑒𝑎𝑐

𝐾𝑓𝑖𝑙𝑚
[1 − (1 − 𝑋)

2
3]  

= 𝐾𝑚  (𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 )𝑡  

ثابههت سههرعت كنتههرل كننههده    Km(combination) كههه

 1و  3، 2در معههادالت .  اسههت SPMتركيبههي در مههدل 

جههت  . شود قسمت    معادله بر نسف زمان رس  مي

بررسي كنتهرل كننهده واكهنش مطهدار ضهريف تناسهف       

 ,Kr) شيف نمودارهها ثابهت سهرعت   . ارزيابي شده است

Kd(film), Km(combination)) در جهدول  .  دهد واكنش را مي

ها  آناليی نتايج سينتيبي به همراه ثابت سرعت واكنش 1

هاي سينتيبي مطابق  و ضريف تعيين براي كنترل كننده

هها آورده شهده    با معادالت ذكر شده براي كنترل كننهده 

با مطايسه ضريف تعيين كنتهرل   1مطابق با جدول . است

ده است كه كنتهرل كننهده   ها به وضوع قابل مشاه كننده

تركيبي برازش مناسبي به نسبت كنترل كننده واكهنش  

شيميايي سطحي و نروذ از فهيل  سهيال بهر روي نتهايج     

 . داشته است

 

 

 

 

 

(2)  

(3)  

(1)  
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ثابت سرعت و ضریب تناسب کنترل کننده هایواکنش شيميایی سطحی، نفوذ از فيلم سيال و مدل ترکيبی از نفوذ فيلم  .1جدول 

 SPMشيميایی سطحی در مدل سيال با واکنش 

Km(combination) 

(min)
-1 

R
2 

كننده  كنترل

 تركيبي

Kd(film) 

(min)
-1 

 

R
2 

نروذ از اليه فيل  

 سيال

Kr(reac) 

(min)
-1 

R
2 

واكنش 

 شيميايي

شماره 

 آزمايش

111/1 98/1 1126/1  96/1  1178/1  92/1  7 

1173/1 91/1 1118/1  86/1  1111/1  86/1  2 

1111/1 99/1 1127/1  98/1  1177/1  97/1  3 

1116/1 97/1 1111/1  91/1  1112/1  97/1  1 

1111/1 96/1 1112/1  92/1  1117/1  91/1  2 

1132/1 92/1 112/1  91/1  1172/1  91/1  6 

111/1 98/1 1128/1  97/1  1178/1  98/1  7 

1117/1 99/1 1128/1  99/1  1178/1  99/1  8 

1177/1 93/1 1177/1  89/1  1116/1  97/1  9 

1117/1 88/1 1112/1  81/1  1113/1  82/1  71 

1173/1 86/1 1118/1  79/1  1111/1  87/1  77 

1116/1 97/1 1128/1  92/1  1178/1  98/1  72 

 

براي ارائه ي  مهدل سهينتيبي از فاكتورهها شهامل     

بهر روي ثابهت سهرعت     pHسدي ، دما و  غلظت سيترات

 ANOVAنتهايج  . انجهام شهده اسهت    ANOVAآناليی 

 2بر ثابت سهرعت مهدل تركيبهي در جهدول      انجام شده

 .قابل مشاهده است

 

 

انجام شده بر ثابت سرعت مدل  ANOVAآناليز  5جدول 

 ترکيبی نفوذ از فيلم سيال و واکنش شيميایی سطحی

 منبع  مجموع مربعات F DF مطدار P مطدار

117/1 17/8 7 111111/1 pH 

 (C°) دما 111117/1 7 62/3 122/1

 خطا 111111/1 1  

 كل 111112/1 77  
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معادله تاثير فاكتورها بر روي ثابت سرعت واكنش 

 :صورت زير است به

 

K0   ثابت آرينيهوز،    2در معادلهR    ثابهت جههاني

، و  pHدرجه واكنش بهه ترتيهف بهراي     bو  a. گاز است

دما هستند كه از طريق برازش مدل به داده هها بدسهت   

و  83/1بهه ترتيهف برابهر بها      ها مطدار اين ثابت . آمده اند

 . به دست آمده است 2/1

 

 محاسبه انرژی اکتيواسيون واکنش -3-3

 1و  3، 2ضريف تعيين بدست آمده با توجه به معادالت 

 6بهها توجهه بههه جههدول  . آورده شههده اسهت  6در جهدول  

دهنهده   مدل باال بهوده و ايهن نشهان    3ضريف تعيين هر 

ها بوده و  ترل كنندهبرازش مناسف تاثير دما مطابق با كن

نشان از موثر بهودن دمها بهر انحهالل سهولرات سهرب از       

سدي  و اسيدسيتري   پسماند اسيدي در محيط سيترات

نشههان دهنههده مههوثر بههودن تههاثير  3شههبل . بههوده اسههت

 72و  21، 22دماي  3سينتيبي دما بر مدل تركيبي در 

درجه سلسيوز است و با بدست آوردن ضريف تعيهين،  

براي . شخيص سينتيبي دما مشاهده شده استارزيابي ت

محاسبه انرژي اكتيواسهيون از رابطهه آرينهوز اسهتراده     

بهر  ( 7معادلهه  )با رس  سمت    معادله آرينوز .  شد

مطدار انرژي اكتيواسهيون محاسهبه   ( 1شبل )نسف دما 

مطدار انرژي اكتيواسيون براي مدل تركيبي برابر بها  . شد 

در نتيجهه  .  تخمين زده شد كيلو ژول بر مول 19مطدار 

بهراي تشهريح   ( 8معادلهه  )معادله سينتيبي ارائهه شهده   

سهدي  و   فرآيند انحالل سولرات سرب در محيط سيترات

 .اسيدسيتري  قابل كاربرد است

 

 

بر حسب زمان در  F(t)نمودار ترسيم  3شکل 

 دماهای مختلف

 

 

 محاسبه انرژی اکتيواسيون انحالل سولفات سرب از 1شکل 

 سدیم و اسيدسيتریک پسماند اسيدی در محيط سيترات

محاسبه ضریب تناسب برای کنترل کنندهای .  2جدول 

 در دماهای مختلف SPMمختلف در مدل 

ضريف 

تناسف 

مدل )

 (تركيبي

ضريف 

تناسف 

نروذ از )

 (فيل  سيال

ضريف تناسف 

واكنش )

 (شيميايي

دماي 

 واكنش

96 92 91 22 

99 98 97 21 

98 96 92 72 

 

(2)  
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Km(combination)  ،ثابت سرعت مدل تركيبيK0   ثابهت

و دمهها فاكتورهههاي مههورد  pHسههرعت مسههتطل از دمهها، 

انهرژي   Qثابت جهاني گهاز و   Rبررسي در اين پژوهش، 

 . اكتيواسيون است

 

 

ی پسماند  تصاویر الکترون ثانویه. 5شکل 

 آمده اسيدی بدست

 

 

ی پسماند حاصل از  تصاویر الکترون ثانویه .2شکل 

 انحالل پسماند اسيدی توسط سيترات سدیم

 

 نتيجه گيری -1

، دما و غلظت سيترات pHدر اين پژوهش اثرفاكتورهاي 

در . سدي  بر سينتي  انحالل سولرات سرب بررسي شد

بررسي سينتيبي سولرات سهرب از پسهماند اسهيدي در    

ري  از مههدل ذره محههيط سههيترات سههدي  و اسيدسههيت 

كنتهرل كننههده  . اسهتراده شهد   (SPM)كو ه  شهونده   

هاي نروذ  تركيبي برازش مناسف به نسبت كنترل كننده

از اليه سيال و واكنش شهيميايي سهطحي ايجهاد كهرد،     

بنابراين كنترل كننده تركيبي به عنهوان عامهل كنتهرل    

بهراي انحهالل سهولرات سهرب از      SPMكننده در مدل 

محهههيط سهههيترات سهههدي  و   پسهههماند اسهههيدي در  

دما به عنوان عامل سينتيبي . اسيدسيتري  انتخاب شد

مه  با استراده از مدل تركيبي بر انحالل سولرات سهرب  

مطدار انرژي اكتيواسيون در مهدل  . آمد  از پسماند بدست

 .كيلو ژول بر مول تخمين زده شد 19تركيبي برابر با 

 

 

 

 

 

(6)  

(7)  

(8)  
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Abstract 

In this Study, with the aid of Molecular Dynamics Simulation and the LAMMPS Software, Al 

2xxx, Aluminum alloy, was aged at four different temperatures, which were 150, 200, 250 and 300 
o
C and the results have been investigated. Due to the specific features of this alloy, it is one of the 

most applicable aluminum alloys. In this simulation, after aging samples at four specified 

temperatures, they have been used as inputs of tensile test simulation and the results have proved 

that 200 
o
C is the most advantages temperature of aging this alloy between the mentioned 

temperatures. 

 

Key Words: Aging, aluminum 2XXX, molecular dynamics, LAMMPS 
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1- Introduction  

Aluminum 2xxx series are 

predominantly used in structural and 

aerial usage due to their special 

mechanical properties and their heat 

treating ability. This Aluminum group 

consists of Copper as their major element 

and other ones such as Silicon, 

Manganese, Magnesium, Nickel and 

Titanium are also found in them in small 

quantities. 

Strength of this group of Aluminum 

can be increased both by natural and 

artificial aging which may reduce the 

toughness as the side effect of heat 

treatment. 

Nowadays, Simulation is widely used 

for forecasting different phenomena and 

materials behaviors. This is because of 

decreasing the costs, repeatability of the 

experiments by high variety and frugality 

the time. Besides of a variety of 

simulating methods, simulation of 

molecular dynamics by LAMMPS is well 

used as a result of its applicable and 

reliable results. 

2- Materials and Methods  

Aluminum-Copper Alloy was 

simulated as the input material of this 

project which took place on a Personal 

Computer with core i7, 4.00 GB RAM 

and 64-bit Operating System as its 

technical properties. 

The "LAMMPS Windows Serial 

Executable" was used as the simulator 

software and as the first step initial 

conditions were set as "Metal System" 

which is described in TABLE 1. 

Moreover the three dimensions and 

periodic boundaries for each dimension 

was commanded in the software. 
 

 

 

 
TABLE 1. unites in metal system. 

 

For modeling an Aluminum-Copper 

cube, a FCC
1
 structure of aluminum was 

designed with the length of 160 

Angstroms. Four percentage of the atoms 

of this output are changed to Copper that 

will provide an Aluminum-4% Copper 

alloy which are illustrated in FIGURE 1 

and FIGURE 2. 

 

 

 
FIGURE 1. Simulated lattice of Aluminum (Red 

atoms present Alumium). 

                                                      
1
 Face center cube 

Unit Parameter 
grams/mole mass 

Angstroms distance 

Picoseconds time 

eV energy 

Angstroms/picosecond velocity 

eV/Angstrom force 

Kelvin temperature 

Bars pressure 
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FIGURE 2. Simulated lattice of Al-Cu alloy (Red 

atoms present Al, Blue ones present Cu) 

 

3- Results and Discussion  

The simulated cube of Aluminum-

Copper should be relaxed in order to heat 

treat it in required temperatures. 

Therefore it is heated and given time in 

520
o
C (790 Kelvin) until stabled which is 

demonstrated by the three diagrams of 

Temperature, Energy and Pressure in 

FIGURE 3, FIGURE 4 and FIGURE 5. 

 
FIGURE 3. Stability of the Temperature of the 

system verses time step. 

 

 
FIGURE 4. Stability of the Energy of the system 

verses time step. 

 

 
FIGURE 5. Stability of the Pressure of the system 

verses time step. 

Furthermore the structure was 

quenched and then aged at 150, 200, 250 

and 300
 o

C which led to age hardening of 

the simulated cube. 

As a comparison facture, all outputs 

of the four heat treating temperatures 

were used as inputs of tensile test 

simulation so that their new strength can 

be compared one to another which is 

shown in FIGURE 6. 
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FIGURE 6. Results of Tensil Test of the aged Al 2xxx in four temperatuers. 

 

The elasticity modulus is calculated 

from the above result as it is the slope of 

the elastic area and mentioned in TABLE 

2. 

 
 

 TABLE 2. Coparision of the Elasticity Modulus of 

the four samples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Conclusion 

 Comparing the four aging 

temperatures results that aging at 200 
o
C has the most suitable output by 

having the highest tensile strength. 

Any temperature higher than that 

(250 and 300
o
C in this simulation) 

may cause over aging of the structure 

and a decrease in its tensile strength. 

 The reason of the slight difference in 

the strength of the four simulated 

samples is the limited time dedicated 

to their aging which was 600 

picoseconds. It is expected that by 

increasing the simulated aging time, 

the difference between the strength 

will augment too. 

 As illustrated in Table 2, the 

elasticity modulus is approximately 

constant which shows the accuracy of 

the simulation as is was measured in 

the same temperature (room 

temperature) and this facture only 

relies on bounding energy and so the 

temperature.

Aging 

Temperature 

(
o
C) 

Elasticity 

Modulus 

(Bar) 

Elasticity 

Modulus 

(MPa) 

150 2.6×10
5 

2.6×10
4 

200 2.97×10
5 

2.97×10
4 

250 2.35×10
5 

2.35×10
4 

300 1.8×10
5 

1.8×10
4 
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