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 ریغ کیفلز را با حداقل  کی بیکه ترک دیدار ادیبه  لیحتما از دوران تحص 
 کی از  ی بخش   دیبا بیترک نیا .نامند ی هم جوشه م  ای اژیآل گریفلز د ایفلز 

در نظر   اژیباشد تا بتواند آل گریفلز د ریغ ایبا فلز  ی مخلوط  ایمحلول جامد 
آن  اژ،یفلزات و ساخت آل بیترک ی روش برا نی متداول تر در .گرفته شود

ها جامد شده و    آن دهند تا  ی ها را ذوب و مخلوط کرده و سپس اجازه م
 یی آشنا ی. براستیتمام ماجرا ن نیا اما .برسند طیمح یدوباره به دما

 .دیبا ما همراه باش بات یبا ترک شتریب

 

 (Alloy) ست؟یچ اژیآل 1#
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 کنند؛ فی از فلزات" توص ی را به عنوان "مخلوط اژیواژه آل ی است برخ ممکن
  ریفلز هستند و با مواد غ کی یفقط حاو  اژهایاز آل  ی که برخ ی صورت در
است که از مخلوط  یاژ یعنوان مثال چدن، آل به .شده اند بیترک یفلز 

 به .شده است لیفلز )کربن( تشک ری غ کیفلز )آهن( با  کی کردن فقط 
است که حداقل از دو عنصر مختلف   یهم جوشه، ماده ا ای اژیزبان ساده آل

 .از آن ها فلز است ی کیشده باشد که  لیتشک یی ایمیش

 

 اژیآل یاجزا 2#
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 لیآن را تشک شتریب ایدرصد   0 )که اغلب  اژیآل کیاز  ی جزء فلز  نیتر  مهم
)که  اژیآل ی اجزا ریسا .شود ی م   دهینام هیفلز پا ای ی دهد( فلز اصل  ی م

 ری مقاد در فلز باشند و ریغ ایتوانند فلز  ی شوند( م  ی م دهی نام یاژ یعوامل آل
  اگرچه .درصد کل( 1اوقات کمتر از  یوجود داشته باشند )گاه  یکمتر  اریبس

باشد )عناصر سازنده آن از  بیترک  کیتواند  ی اوقات م  ی هم جوشه گاه
محلول جامد است  کی معموالً  اما خورند(؛ ی م وندیبه هم پ یی ایمینظر ش
که با آب   ی شوند، مانند نمک ی با هم مخلوط م ی عناصر به سادگ  ی)اتم ها

 .مخلوط شده است(

 

 اژهایساختار آل 3#

 دیتوان ی م  د،یقدرتمند نگاه کن ی الکترون  کروسکوپیم کیفلز با  کیبه  اگر
شود   ی م  دهینام یساختار منظم که شبکه بلور  کیداخل آن را در  یاتم ها

 .دینیبب
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در  زین یاژ یعوامل آل یاتم ها ،ی فلز اصل یهم جوشه، به جز اتم ها کی در
 یی جعبه مقوا  کیمثال  یبرا .سراسر ساختار به طور پراکنده وجود دارد

است که مشاهده  یز یچ هیشب باً یتقر .دیکوچک پر از سنگ مرمر تصور را کن
کوچک به درون جعبه مقوا   ی کیچند توپ پالست دیتصور کن  اکنون .دیکرد

سنگ مرمر قرار  انیدر م ی ها خود را به طور تصادف آن تا دیانداخته ا
 .است اژیآل کیساختار  هیشب باً یتقر نیا .دهند

 .خواند دیادامه در مورد دو ساختار متفاوت هم جوشه ها خواه در
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 (Substitution alloys) ینیجانش  یها  اژیآل 3#- 1

 

شوند، هم جوشه به  ی فلز اصل یاتم ها نی گزیجا یاژ یعامل آل یاتم ها اگر
 ی نوع هم جوشه در صورت نیا .نامند ی م  ی نیجانش  اژیدست آمده را آل

  ی کسان یاندازه  باً یتقر یاژ یو عامل آل هیفلز پا یشود که اتم ها ی م  لیتشک
دهنده در    لیعناصر تشک ،ی نیجانش یاژهایآل شتری ب در .داشته باشند
 اژیعنوان مثال برنج، آل به .هستند گریکدیبه  کی کامالً نزد ی جدول تناوب 

 35تا    1 نی گز یجا یرو یآن اتم ها در مس است که  هیبر پا ی نیجانش 
 .موجود در مس شده اند  یدرصد از اتم ها
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  یمس و رو رای ز شود؛ ی در نظر گرفته م  ی نیجانش  اژیآل کیبه عنوان  برنج
با اندازه  ییاتم ها یدارا هستند و گریکدیبه  کینزد  ی در جدول تناوب 

 .باشند ی مشابه م  باً یتقر 

 (Interstitial alloys)  ینینش  نیب یها  اژیآل 3#- 2

 

 ی کوچکتر از فلز اصل اریبس یی اتم ها  یدارا یاژ یعوامل آل ایعامل  اگر
  یحالت، اتم ها نیا در .دهند لی توانند هم جوشه ها را تشک  ی باشند، م

  رندیگ ی حدفاصل( قرار م ای)در شکاف ها  ی فلز اصل یاتم ها انیعامل در م
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 ی نینش  نیب اژی از آل ینمونه ا فوالد  .دهند ی م  لیرا تشک ی نینش  نیب اژیآل و
 یاتم ها نیکربن در شکاف ب یاز اتم ها ی آن تعداد نسبتًا کم  در است که

 .رندیگ ی آهن قرار م یشبکه بلور  کی موجود در  میعظ

 

 چگونه است؟ اژهایرفتار آل 4#

 

  فلزات  است که نی کنند، ا ی را ساخته و استفاده م  اژهایکه مردم آل ی علت
  آهن .ستندی کار خاص برخوردار ن کی یمناسب برا ی ها ی ژگ یاز و قاً یدق
که با افزودن مقدار  یاژ یفوالد )آل اما است؛ ی عال ی ماده با ساختمان  کی

شود( مقاوم تر، سخت تر و ضد   یبه آهن ساخته م ی فلز  ریکربن غ ی کم
 .زنگ است
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از فلزات   ی کم ر ی مقاد اگر .نرم و سبک است اریبس ومینیص فلز آلومخال فرم
به نام   ومین یآلوم ی عال اژیآل کی د،یمنگنز و مس را اضافه کن م،یزیمن

 ی از مقاومت کاف  مایساخت هواپ ی برا ی حت  که دیکرده ا جادی ا نیدورآلوم
 ای  کیدر  یی بهبود ها ی در فلز اصل شهیجوشه ها هم  هم .برخوردار است

  تیهدا  یی مانند استحکام، دوام، توانا ی)موارد ی کیز یمهم ف ی ژگ یچند و
طور   به .کنند یم  جادی ( اره یمقاومت در برابر گرما و غ ییتوانا  ته،یسی الکتر

تر و سخت تر بوده و چکش   یخود قو ی هم جوشه ها از فلزات اصل ،ی کل
 .دارند یکمتر  یر یو شکل پذ یخوار 
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 شوند؟  یچگونه ساخته م اژهایآل 5#

 

کننده  جیگ ی از فلزات" تا حد ی به عنوان "مخلوط اژیآل دهیاست ا ممکن
 !توان دو توده فلز جامد را با هم مخلوط کرد ی م  چگونه باشد که

سازنده را با گرم کردن و ذوب   یاجزا اژها،یآل دی تول ی روش سنت در .1
  ی مخلوط م گریکدیآن ها را با  سپس کرده و ل یتبد ع ی کردن به ما

دادند که خنک شده و به  ی به محلول جامد اجازه م تینها در .کردند
 .برسد طیمح یدما
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 در است که ی ساخت هم جوشه روش یبرا نیگزیروش جا کی امروزه .2
 گریکدیو سپس آن ها با کرده  لیرا به پودر تبد اژیآن عوامل آل

با استفاده از از فشار باال و درجه حرارت باال  حال .کنند ی مخلوط م 
پودر   یروش متالورژ  نیا کنند که ی م لیتبد اژیحاصله را به آل بیترک
 .شود ی م  دهینام

با  ی)اتم ها ونی یپرتوها کیشل اژها،یسوم در ساخت آل روش .3
 .قطعه فلز است کی  ی سطح هی( به الاد یز اریبس ا ی کم  اریالکترون بس

  قیدق اریروش بس کی همان طور که مشخص است،  ،یون ی کاشت
روش به طور محتمل به عنوان  نیا .ساخت هم جوشه است یبرا
 یمدارها مورد استفاده در یها یهاد مهیساخت ن  یبرا ی راه

 شناخته شده است.  انهیرا یو تراشه ها ی ک یالکترون


