فوم های فلزی :

مواد فومی خانواده ای از مواد نو و پيشرفته به شمار می آيند که با توجه به ويژگی های منحصر به فرد آن امکان
زيادی برای توسعه در سال های آينده خواهند داشت .خانواده ی مواد فومی ،به سه دسته :
 -1فوم های فلزی
 -2فوم های سراميکی
 -3فوم های پليمری تقسيم بندی می شوند.
فوم های فلزی در مقايسه با فوم های سراميکی و پليمری جديدتر بوده و خواص و کاربرد آن ها در حال
توسعه می باشد به طوری که به نظر می رسد آينده ی درخشانی در انتظار اين مواد باشد .فوم های فلزی از
سال  1591مورد توجه قرار گرفت ،گذشت زمان و آشنايی بيشتر دانشمندان ،زمينه را برای توسعه ی اين
مواد فراهم نمود ،از اواخر سال  1591تحقيقات وسيعی در زمينه ی فوم های فلزی صورت گرفت ،که از
ميان روش های توليد ،فوم های فلزی توليد شده به روش ذوبی به عنوان اصلی ترين محصول تجاری در
زمينه ی فوم های فلزی مورد استفاده قرار گرفت .
فوم های فلزی دارای خواص منحصر به فردی از جمله :
 خواص مکانيکی عالی
 خواص حرارتی مناسب
 خواص صوتی
 مقاومت در برابر خوردگی عالی
اين مواد به دليل استحکام باال و وزن کم در صنعت حمل و نقل بسيار مورد توجه هستند و به دليل قابليت
جذب انرژِی باال به عنوان عايق صوت مورد استفاده قرار می گيرند .فوم های فلزی به دليل جاذب انرژی بودن در
ساخت سپر اتومبيل مورد استفاده قرار می گيرند که عالوه بر کاربردهای اشاره شده ،در صنايع هوافضا و ساير
صنايع مورد استفاده قرار می گيرند.
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فوم های آلومينيمی ساختار متخلخلی دارند .از اين رو ،ترکيب هايی بسيار مناسب در جذب صدا ،ضربه و نوسان
به شمار می روند .طبيعت فلزی اين مواد سبب می شود که به عنوان پوشش های الکترومغناطيسی که در
دماهای باال پايدارند ،مورد استفاده قرار گيرند .افزون بر خواص مناسب مکانيکی ،گرمايی ،فيزيکی و صوتی اين
مواد ،غير آالينده بودن بازيافت آن ها را نيز می توان بر برتری های ديگر اين ترکيب ها افزود .همه ی اين
ويژگی ها سبب شده است که اين ماده برای استفاده در بخش های گوناگون صنعتی بسيار مناسب باشد.

فوم آلومينيم ،فلزی ايزوتروپ شامل حفره هايی است که در سراسر ساختار آن پراکنده است .اين حفره ها کروی
بوده 91 ،تا  51درصد حجم ماده را اشغال می کنند .خواص فيزيکی و مکانيکی اين ماده به چگالی آن بستگی
دارد که حدود  1.0تا  1.9گرم بر سانتی متر مکعب است .در صنعت ،برای تهيه ی اين فوم ها از دميدن گاز به
درون آلومينيم ذوب شده استفاده می شود.
هنگامی که فلز در حال سرد شدن است حباب های گاز درون آن به دام می افتد .در شرايط عادی ،حباب های
گاز به خاطر چگالی کم تر نسبت به فلز ،مايل به خارج شدن از فلز و رسيدن به سطح هستند .اما با افزايش
گرانروی فلز مذاب و در نتيجه ی تنظيم فشار و دمای مناسب ،حباب های گاز توانايی حرکت آزادانه را پيدا نمی
کنند و در نتيجه هنگام سرد شدن فلز ،در آن پايدار می مانند.
رسيدن به اين حالت ،نيازمند نوعی توانايی در توليد گاز است .توليد گاز در فلز مذاب می تواند به کمک عوامل
توليد فوم يا از راه تزريق مستقيم گازهايی هم چون هوا ،نيتروژن ،کربن دی اکسيد و کربن مونوکسيد انجام
گيرد .يکی از معمول و در دسترس ترين شناساگرها در اين زمينه ،تيتانيم هيدريد است که حجم ويژه ی
هيدروژن آن باالست و سرعت واکنش تجزيه ی آن نيز زياد است.
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اما اين ماده نه تنها گران است بلکه به خاطر دشواری شرايط کنترل ،بسيار خطرناک است .در اين حال ،گروهی
از دانشمندان موفق به توليد اين فوم ها با استفاده از کلسيم کربنات ،به عنوان عامل توليد فوم شده اند .اين ماده
درون آلومينيم مذاب تجزيه می شود و کربن مونوکسيد و کربن دی اکسيد توليد می کند.
کاربرد اصلی فوم های آلومينيمی در صنايع خودروسازی به عنوان ضربه گير ،جاذب صدا و نوسان است .هم
چنين در صنايع هوايی و ساخت توربين ها نيز مورد استفاده قرار می گيرد .استفاده از اين ماده به عنوان عايق
صدا در تونل ها نيز معمول است و از آن حتی در تزيينات نيز استفاده می شود.
ساخت فومهای فلزی دارای حافظه :
در دنيای مواد ،هر چه ماده سبکتر و ارزانتر باشد بهتر است به ويژه اگر دارای قدرت زياد و ويژگیهای خاصی
مانند حافظه بازگشت به شکل اوليهاش باشد .دو گروه از محققان طبقه جديدی از مواد تحت عنوان فومهای
حافظهدار مغناطيسی را ايجاد کردهاند.
اين فومها دارای يک آلياژ مرکب از نيکل – منگنز – گاليوم ،هستند که ساختار آنها شبيه يک تکه پنير
سوئيسی با حبابهای کوچک هوا بين محورهای پيچ و خمدار و نازک ماده است .اين محورها ساختار دانهای
بامبويی شکلی دارند که در ميدان مغناطيسی به ميزان  11درصد طويل يا کشيده میشوند .اين کشش به
اندازهای است که ماده تحت فشار ميدان مغناطيسی تغيير شکل میدهد.
آلياژ به کار رفته در اين ماده با حذف ميدان مغناطيسی شکل جديد خود را حفظ میکند اما با چرخش 51
درجهای ميدان مغناطيسی ساختار اتمی حساس مغناطيسی آن به حالت اوليه بازمیگردد و اين پديده تحت
عنوان «شکل حافظه مغناطيسی »گفته میشود .ساختن کريستالهای بزرگ از اين آلياژ از نظر تجاری ،بسيار
کند و پرهزينه است بنابراين محققان آلياژهای چند کريستالی میسازند که حاوی تعداد زيادی کريستال کوچک
باشد .ماهيت منفذدار ماده ،ويژگی تغييرشکلپذيری را افزايش داده اين ماده را به گزينه مناسبی برای استفاده
در ابزار کنترل کننده حرکت يا پمپهای قابل استفاده در زيستشناسی و پزشکی بدون حرکت بخشهای
مختلف تبديل میکند .به گفته محققان ،اين فوم با ويژگی حافظه مغناطيسی کاربردهای قابل مالحظهای در
صنايع فضايی و اتومبيل دارد.
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