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 چکیده

مواد هستتند  یناز ا ايدستهدار حافظه يهایاژ. آلبودخواهد  نویناز مواد  رتاثمبه طور قطع  یندهدر قرن آ يعلوم و تکنولوژ

 یشدار بته علتت ن تاحافظته یاژهتاياند. آلگشتوده یشرفتهپ يرا در تکنولوژ یديخود فصل جد یرنظیب يهایتکه با قابل

 یمختلف مهندست يهاکاربرد در سامانه منظوربه یسیتهو سوپراالست يدارحافظه یتباال، قابل یراییاز ج له م یژهو يرفتارها

 یچهت 1960، اما تا سال ثبت شده است 1932در سال  يدارحافظه یدهمشاهده در مورد پد یناند. اولجه قرار گرفتهمورد تو

 یتاتع ل یندر حت یکامتحده آمر یاالتا یاییدر یروين یشگاهدر آزما 1962 انجام نشد. در سال ینهزم یندر ا يجد یقتحق

 یاژهتاياز آل یدار جز گروهتحافظه يهایاژل. آکشف شد یاژهاآل ینا در يدارحافظه یدهپد، Ni-Tiاز جنس  یلهم یك یحرارت

کته ایتن ویژگتی  خود خواهند بود. یهشکل اول یابی؛ قادر به بازیمگرم کن يایژهو يدما يها را تا باالهستند که اگر آن يفلز

مورد مروري دار به صورت حافظه هايیاژآل پژوهش یندر ا کاربردهاي گوناگونی را براي این دسته از آلیاژها فراهم کرده است.

 باشد.یم در صنایع پزشکی هاآن گسترده و کاربرد یدروند تول یزم،مکان یخچه،قرار گرفته است که شامل تار مطالعه

 کل ات کلیدي

 .، پزشکیکاربردها، Nitinol  ،SMA ،آلیاژهاي حافظه داربر  يمرور
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 مقدمه -1

ها اند و توجه به آندر برابر بشر گشوده ای رامواد هوشمند افق تازه

ای از بشر را تحقق خواهد بخشید. موواد هوشومند رویاهای دیرینه

های سپارند و با محرکها را به خاطر میموادی هستند که موقعیت

توانند به آن موقعیت بازگردنود. انووام موواد هوشومند مشخص می

که در پاسخ به  شامل دو دسته کلی است: دسته اول موادی هستند

 شان در یک یا چند خصوصیت خودشان تغییرهای خارجیمحرک

کنند که شامل مواد کرومیک و موواد بوا حاف وه شوکلی ایجاد می

هوایی هسوتند کوه شوند. دسته دوم از مواد هوشمند شوامل آنمی

کنند. تمامی موواد مبودل انرژی را از نوعی به نوم دیگر تبدیل می

دهنود کوه طریق سطوح اتمی انرژی انجوام می انرژی این کار را از

شوند. موواد بوا حاف وه شامل مواد نورتاب و مواد پیزو الکتریک می

های مختلو  مماننود تحت تاثیر محرک شکلی توانایی تغییر شکل
دماهای مختل ( را دارا هستند. این مواد قادرند یوک شوکل را بوه 

را بازیوابی  خاطر بسپارند و پس از تغییرشکل مجددا هموان شوکل

کنند. این مواد دو دسوته فلوزی مآلیواژی( و پلیموری مپلیمرهوای 

 .]1[شوند هوشمند( شامل می

 قودرت مثول شووند،می شناخته شان،فیزیکی خصوصیات با فلزات

 آلیاژهوای موورد در. بوودن رسوانا و خوواریچکش توانایی انبساط،

 را یادگیری توانایی و حاف ه انسانیشبه خاصیت توانمی دارحاف ه

 اثور کوه را ایپدیوده واقو  در دارحاف وه آلیاژهای. کرد اضافه هم

 آلیاژهوا این اگر. دهندمی نشان خود از شودمی نامیده داریحاف ه

 بردن باال با دهند، پالستیک فرم تغییر خاص حرارت درجه یک در

 در آلیاژهوا. آورنودمی دسوت به دوباره را خودشان اولیه شکل دما،

 تولیود نیرو یا جابجایی دما، تغییر بواسطه اولیه، شکل ازسازیب این

 ما. است پذیر امکان مورد دو هر آلیاژها، از بسیاری در که کنندمی
 به وادار کننده، فعال عامل تنها عنوان به گرما با را فلزات توانیممی

 ایون کوه محصووالتی ویژگی ترینمهم. کنیم وضعیت و تغییرشکل

 حرکوت شوکل، تغییر هنگام زیاد نیروی هستند، ادار را خصوصیات

 سواده، کواربرد زیواد، اسوتحکام دما، در تغییر ترینکوچک با بزرگ

 .]2[باشد می آسان استفاده و فراوان هایشکل ایجاد امکان

 تاریخچه -1-1

 *توسو،، اوالنودر 1932مشاهدات رفتار حاف ه شوکلی در سوال 

هایی از آلیواژ نمونوه ای روی اثر شبه الستیک، در، طی مطالعه]3[

 †توس، گرانینگور 1938طال و کادمیم انجام شد و سپس در سال 

                                                
* Ölander 
† Greninger 

در مطالعه روی آلیاژ برنج ممسوو روی( مشواهده شود.  †و مورادینا

برای اولوین بوار واژه مبازیافوت  †( چانگ و رید1951ها بعد مسال

ها روی آلیاژهوای طوال و کوادمیم کوار شکلی( را به کار بردند. آن

و همکوارانش  ]4[ **ویلیام. جی بووهلر 1962ردند. در سال کمی

اثر حاف وه شوکل را در آلیواژی از  ††در آزمایشگاه نیروی دریایی

نامیدند. دو حرف  ††را نایتینولنیکل و تیتانیوم کش  کردند و آن

در ارتباط با نیکول، دو حورف بعودی مربووط بوه  NiTiNOLاول 

بوه آزمایشوگاه نیوروی عنصر تیتانیوم و سه حورف آخور در رابطوه 

 .[1باشد ]( میNaval Ordinance Laboratoryدریایی م

در واق  وظیفه اصلی بوهلر، پیدا کردن فلزی بوا نقطوه بوب بواال و 

مقاومت زیواد در برابور ضوربه بوود کوه بورای دماکوه موشوک نواو 

مورد را بورای  12ترکیب، او  60استفاده شود. از بین  ††راکساب

هوا را بوه ت در برابور ضوربه انتخواب کورد و آنگیری مقاومواندازه
و تیتوانیوم  های چکش امتحان کرد. او متوجه آلیاژی از نیکلضربه

شد که بیشترین مقاومت در برابور ضوربه را نشوان داد و در ضومن 

شدن بود. یکروز او خواری و قابلیت خمدارای خواص کشانی، چکش

و روی میز گذاشت. او  مقداری از نایتینول را از کوره بوب برداشت

عمداً و از روی کنجکاوی مقداری از آن را روی زموین انوداخت. و 

صدایی مانند زنگ به گوشش رسید. سپس او با عجله مقوداری آب 

سرد برداشت و روی فلز پاشید و دوباره مقداری از آن را روی زمین 

ریخت. این بار در کمال تعجوب صودایی ماننود صودای سورب بوه 

او فهمید که این نوسوان صودا، نشوان دهنوده یوک  گوشش رسید.

تواند به راحتی بوا سورد و گورم تغییر در ساختار اتمی است که می

کردن نزدیک دمای اتاق، بوجود آید یوا از بوین بورود. اموا او هنووز 

دانسووت کووه ایوون تغییوور در تربیووت سوواختار اتمووی، بووه اثوور نمی

 .[1داری منتهی خواهد شد]حاف ه
 بووهلر تحقیقواتی، گوروه بوه  ***ریموند وایلوی ،1960 سال در

 نوایتینول را مقاومت و کردمی کار فلزات تجزیه روی او. شد ملحق

 جونس از سویم یوک دادن پوی  بوا شودن خوم و کشوش برابر در

 میوز دور را سویم این جلسه، در حضار. داد نشان گروه نایتینول به

 آن مقاوموت تاثیر تحت و کردند باز و کردند خم و چرخاندند بارها

 گرفت تصمیم ، †††نام دیوید موزلی به هاآن از یکی. قرار گرفتند

 فشورده نووار او. کند امتحان گرما برابر در را سیم العمل عکس که

 تعجوب، درکموال هموه و گرفوت فنودکش شوعله روی نایتینول را

 شونید، را قضویه ایون ، بووهلر وقتی. آمد کش کامالً نوار که دیدند

                                                
‡ Mooradina 
§ Chang and Read 
** William J. Bvehler 
†† Naval Ordinance Laboratory 
‡‡ NiTiNOL 
§§ SUBROC 
*** Raymond Wiley 
††† David Muzzey 
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 متوجوه زودتر او که است صدایی تغییر همان به مربوط که فهمید

 . بود شده

ن یری از آلیاژهای فلزی هسوتند کوه دار، گروه بیآلیاژهای حاف ه

پس از کشش و فشار مداوم، بر اثر گرم شدن بیشتر از یوک دموای 

توانند شکل اولیه خودشان را بدست آورند. ایون آلیاژهوا خاص، می

شوود نامیوده می †††باال که آستنیتدو فاز ثابت دارند. فاز دمای 

که ساختمان آن مکعبوی بووده و بوه علوت دارا بوودن تقوارن بواال 

تر است مبرگرفته از نام متالوژیست انگلیسوی ویلیوام چانودلر محکم

شوود نامیده می ****( و فاز دمای پایین که مارتنزیت†††آستن

ه تواند به حالت دوقلویی و کیر دوقلویی موجود باشد مبرگرفتکه می

(. شوکل ایون فواز ††††از نام متالوگرافر آلمانی آدولو  موارتنس

منوکلینیک بوده و نسبت به آستنیت تقارن کمتری دارد. به محض 

سورد کوردن آلیواژ در نبوود بارگوذاری تغییور فواز از آسوتنیت بوه 
پذیرد که نتیجه این تغییر فاز قابول مشواهده مارتنزیت صورت می

مواده در فواز مارتنزیوت،  محض گرم کوردنماکروسکپی نیست. به

 .]2[افتد برگشت فاز اتفاق می

 شود:می 1جدول های داری در مورد آلیاژپدیدة حاف ه

 
 دهد.ها رخ میداری در آنآلیاژهایی که پدیده حاف ه -1جدول 

 آلیاژ ردیف آلیاژ ردیف

1 Ni-Ti 7 Cu-Al-Ni 

2 Cu-Zn 8 Cu-Au-Zn 

3 Cu-Zn-Al 9 Cu-Sn 

4 Cu-Zn-Ga 10 Au-Cd 

5 Cu-Zn-Sn 11 Ni-Al 

6 Cu-Zn-Si 12 Fe-Pt 

 
ترین آلیاژهای حاف ه دار به صوورت ترکیب دقیق برخی از معروف

 است: 2جدول 

 

 
 

 

 

 

                                                
‡‡‡ Austenite 
§§§ William Chandler Austen 
**** Martensite 
†††† Adolf Martens 

 دار پرکاربرد.آلیاژهای حاف ه -2جدول 

 ترکیب آلیاژ ردیف ترکیب آلیاژ ردیف

1 Ag-Cd 44/49 at.% C 7 
In-Ti 18/23 at.% 

Ti 

2 Au-Cd 46.5/50 at.% Cd 8 
Ni-Al 36/38 

at.% Al 

3 
Cu-Al-Ni 14/14.5 wt.% 
Al and 3/4.5 wt.% Ni 

9 
Ni-Ti 49/51 

at.% Ni 

4 
Cu-Sn approx. 15 at.% 

Sn 
10 

Fe-Pt approx. 
25 at.% Pt 

5 
Cu-Zn 38.5/41.5 wt.% 

Zn 
11 

Mn-Cu 5/35 
at.% Cu 

6 
Cu-Zn-X (X = Si,Sn,Al) a 

few wt.% of 
  

 

شاخصه کلیدی همه این آلیاژها، وقوم یک تغییور فواز موارتنزیتی 

است که تغییر فاز بین دو فاز جامود اسوت و در برگیرنوده آرایوش 

کریستالی اسوت. تغییور فواز، نتیجوه حرکوت  ها درشبکهمجدد اتم

ها، در فواصلی کوچکتر از پارامترهای شبکه است. دسته جمعی اتم

توانند تغییر کنند که در فلز صفحات مارتنزیت با چنان سرعتی می

(. اسوتحاله موارتنزیتی در دموای m/s 1100تولید صدا کنود متوا 

 افتد.پایین اتفاق می
 

ی و پدیده هاي مارتنزیتتغییر حالت -2-1

 دار شدنحافظه

تغییر حالت متالورژیکی جامدات از دو طریقه زیر امکان پذیر است 

ها وابسته به درجه حورارت و زموان بوا حرکت و جابجایی اتم( 1م .
( 2م تغییر در ترکیب شیمیایی فاز جدید نسوبت بوه زمینوه قبلوی.

تغییر آرایش اتمی به صوورت هماهنوگ وابسوته بوه دموا و بودون 

تگی به زمان و هیچگونوه تغییوری در ترکیوب شویمیایی فواز وابس

های مارتنزیتی به طریقوه جدید نسبت به زمینه قبلی. تغییر حالت

 دوم مووووورتب، اسوووووت و دارای مشخصوووووات زیووووور اسوووووت:

هوا بوه باشود و در آن اتم( تغییر مکان به صورت شبه برشوی می1

 شوووووود.صوووووورت هماهنوووووگ و گروهوووووی جابجوووووا می

دار شودن افتد. رفتوار حاف وهر آن اتفاق نمی( دیفوزیون اتمی د2

های آلیاژ نباید به هوم کامالً به مشخصه اول مرتب، بوده و ن م اتم

 . ]5[ بخورد
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 کریستالوگرافی مارتنزیتی -1-2-1

تغییر حالت تبدیل آستنیت به مارتنزیت از لحوا  کریسوتالوگرافی 

 در سه مرحله قابل بررسی است.

 ایتغییر فرم شبکه 

 برش ناهمگن 

 ایدوران شبکه 

ای فرآیند تبدیل آستنیت به مارتنزیت در مرحله تغییر فورم شوبکه

جایی جزئوی و هماهنوگ، هوا بوا جابوهبدین صوورت اسوت کوه اتم

شووند. بایود پیشروی فصل مشترک از هر الیه اتمی را موجوب می

توجه داشت پدیده حاف ه داری بدون تغییر حجوم و تغییور شوکل 

 باشد.ناهمگن توجیه کننده این مطالب می امکان پذیر بوده و برش

 برش ناهمگن در مارتنزیت به دو طریق امکان پذیر است:

 مکانیزیم لغزش یافتن صفحات اتمی 

 هامکانیزیم تشکیل دوقلویی 

 

 
 

 دار.ها در آلیاژهای حاف هنمایش مکانیزم آرایش مجدد اتم  -1شکل 
 

زش صفحات اتمی به علوت شکسوته شودن باید توجه داشت که لغ

باندهای اتمی بعنوان مکانیزیم تغییرفرم پالستیک دائوم محسووب 

شود، در صورتی که در مکانیزیم دو قلویی به علت انرژی پایین می

مرز دوقلویی و برخورداری از تحرک و لغزندگی نسبی تغییور فورم 

از تغییور  های ناشویدار ، کرنشکیر دائم است. در آلیاژهای حاف ه

های دو طرف مرز بخیره حالت در اثر تشکیل یک جفت از دوقلویی

 .]5[ شودشوند و برای برگشت پذیری از آن استفاده میسازی می

 
 

 

 

 

 

 

 در ریزساختار شبکه Tiو  Niهای نحوه قرارگیری اتم -2شکل 
 واحد آستنیت و مارتنزیت در آلیاژ نایتینول.

 

نشوان   3شوکل تغییر از آستنیت به مارتنزیت و بلعکوس در  روند

 داده شده است.

 

 
 های مارتنزیت و آستنیتنمایش دمای شروم و پایان استحاله  -3شکل 

 

در اینجا چهار درجه حرارت مشوخص شوده اسوت. دموای شوروم 

( که در این دما، ماده شروم به تغییر از آستنیت به Msمارتنزیتی م

( Mfکند. دمای دوم، دمای پایان موارتنزیتی اسوت) ممارتنزیت می

شود و ماده کامالً درفواز موارتنزیتی که در این دما تغییر کامل می

های مشابه برای تغییر معکوس کننوده گیرد. درجه حرارتقرار می
( که در ایون دموا، Asآستنیت م هم تعیین شده است. دمای شروم

( کوه در Afشود و دمای پایین آسوتنیت متغییر معکوس شروم می

یابد و ماده در فواز آسوتنیت قورار این دما تغییر معکوس پایان می

دیوده 4شوکل گیرد. منحنی تغییر مارتنزیتی ترمواالستیک در می

 .]5[می شود 
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 منحنی تغییر مارتنزیتی ترمواالستیک. -4شکل 

تغییرات کلی مسیر، بین تغییور اولیوه و معکووس در ایون آلیاژهوا 

باشود. تغییورات می c°50توا  10کوچک اسوت کوه معمووالً بوین 

دار را تشکیل مارتنزیتی ترمواالستیک، اساس رفتار آلیاژهای حاف ه

توانند بوه نات دمای باال وجود نداشته باشد، میدهند و اگر نوسامی

 شکل نامحدودی تکرار شوند.
 

 رفتار ترمومکانیکی -3-1

های مختل  دارای خصوصیات دار در درجه حرارتآلیاژهای حاف ه

 هوای سواده تونشمنحنی 5شوکل باشند در مکانیکی بسیاری می

شود. آلیاژ در دماهای نیکل مشاهده می واژ تیتانیمکرنش برای آلیو

پایین، متوس، و باالی دمای استحاله موورد آزموایش قورار گرفتوه 

است. تغییر شکل در مارتنزیوت بوا چنود در صود کورنش و تونش 

شوود. در حالیکوه آسوتنیت در درجوه فشاری نسبتاً کم دیوده می

شوکل دارد. خو،  حرارت باال نیاز به تنش نسبتا زیادی برای تغییر

چین روی منحنی مارتنزیت نمایانگر برگشت پوذیری آلیواژ بعود از 

برداشتن تنش وارد شده بعد از گرم کردن نمونه و تبودیل بوه فواز 

شوود در منحنوی باشد ولی چنانچوه کوه مشواهده میآستنیت می
مربوط به آستینت با برداشوتن تونش و گورم کوردن نمونوه امکوان 

 .]6[ دبرگشت پذیری وجود ندار

 
. c. مارتنزیت b. استنیت aمنحنی تنش کرنش در دماهای متفاوت  -5شکل 

 رفتار شبه االستیک.

 اثر ابرکشسانی یا سوپر االستیك  -4-1

ایجاد یک فاز تغییر بوسیله استفاده از یوک بوار گرموایی مکوانیکی 

یر اسوت. پذخالص دردمایی باالتر از دمای پایان آستنیت هم امکان

ی این استفاده از بار، تغییر مارتنزیت کامل است. مارتنزیوت نتیجه

شود به عنوان مارتنزیت حاصول از تونش که از این راه تشکیل می

. در برداشوتن بوار، شود و فق، در اثر تنش ثابت اسوتشناخته می

کاهش تنش و نیروهای االستیک تولیود شوده طوی تغییور، باعو  

شوود. ایون اثور بوه عنووان شوبه از اولیه میبرگشت مارتنزیت به ف

، رفتار مکوانیکی 6شکل شود. کشانی یا سوپراالستیک شناخته می

دهود و آن را بوا آلیواژ فلوزی این مواد سوپراالسوتیک را نشوان می

توانند به طور کند. این مواد سوپراالستیک میمعمولی، مقایسه می

فشار را بازسوازی  6-7کامل، تغییر شکل را بسته به نوم آلیاژ تا % 

 .]7[کند 

 
 دار و آلیاژهای معمولی.شکل نمودار تنش کرنش برای آلیاژهای حاف ه -6شکل 

 

عوامل موثر بر خواص آلیاژهای حاف ه دار شامل: ترکیب شویمایی، 

ن دلیول تغییورات جزئوی در ساختار و مکانیک ماده است. به هموی

ترکیب شیمیایی موجب تغییر درجه حورارت اسوتحاله بوه میوزان 

شوود. بوا ایون حساسویت بوه ترکیوب شویمیایی چندین درجه می

هوای توان آلیاژهوایی بورای مسوائل مختلو  بدسوت آورد. آلیاژمی

دار بر حسب بارگذاری ترمومکانیکی و تاریخچه بار، به انووام حاف ه

 شود:دی میزیر تقسیم بن

 حافظه دار یك جهتی -5-1

داری فقو، بعود از تغییور شوکل در حالوت در صورتیکه اثر حاف ه

مارتنزیتی و سپس در سیکل گرم کردن مشاهده شوود بوه آن اثور 

شود. این بدان معنی اسوت کوه در ایون حاف ه یک طرفه گفته می

حالت تغییر شکل ایجاد شده ، فق، با گرم کردن بوه حالوت اولیوه 

گوردد و چنانچوه جسوم را دوبواره سورد تغییر شکل باز می قبل از

شوکل شود. همانطور که در کنیم تغییری در شکل آن حاصل نمی
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به مقدار معینوی تغییور  Mfشود ابتدا فنر در دمای مشاهده می 7

ی بمانود شود به صورتیکه تغییر فرم دائمی در آن بواقفرم داده می

حورارت دهویم   Afحال اگر فنر تغییر فرم داده شده را توا دموای 

گردد و در سیکل سورد شودن توا به شکل اولیه خود بر می مجدداً

 .]6[ شودهیچگونه تغییر شکلی در فنر مشاهده نمی Mfدمای 

 

 
 داری یک جهتی.تصویر شمایی از حاف ه -7شکل 

 هتیحافظه دار دو ج -6-1

 هوم کوه ریوزی شووند برناموه طوری توانندمی دارحاف ه آلیاژهای

 بوین توانندمی هاآن. بیاورند خاطر به را سرد شکل هم و داغ شکل

 سویکل یک ایجاد تنش خارجی، به بدون احتیاج مختل ، شکل دو

 ه داری دو طرفه به یک فنر با اثر حاف 8شکل در  .کنند چرخشی

صورت باز شده در حالت آسوتینی و شوکل جمو  شوده در حالوت 

شود اگور مارتنزیتی نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می

فنر گرم شود باز شده و در سیکل سرد شدن مجددًا به شکل جم  

دار برای اینکه شده در میآید. باید توجه داشت که آلیاژ های حاف ه

دار دو طرفه از خود نشان دهند نیاز بوه انجوام عملیوات اثر حاف ه
 .]6[باشدها میترمومکانیکی خاصی بر روی آن

 

 
 داری دو جهتی.تصویر شمایی از حاف ه  -8شکل 

 سوواختار تغییوورات کووامالً بوور طرفووه دو داریحاف ووه تغییوورات

 تغییرات این که. متکی هستند مارتنزیتی تغییر طی میکروسکوپی

 وجوود خواطر به دوطرفه، اثر در. شودایجاد می داخلی تنش اثر بر

 میکروسووکوپی سوواختار تطبیقووی خووود داخلووی، هووایتنش ایوون

 تشوکیل طوی تغییور، کالوب متغیرهوای. رودموی بین از مارتنزیت

 بووا مقایسووه در متغیوور افووزایش یووک مثووال عنوووان بووه .شوووندمی

 مارتنزیوت میکروسوکوپی رسواختا در تطبیقوی، خوود ساختارهای

 یافتوه شوکل تغییر مارتنزیت که فاز شودمی باع  این. دارد وجود

 بوجوود داخلوی، تونش اثر بر فاز اولیه کردن سرد بوسیله مستقیماً

 موا. شوودمی گوناگون ایجاد هایراه طریق از داخلی هایتنش. آید
 شتون. کنیممی صحبت دارحاف ه آلیاژهای در مورد تعلیم معموال

 .باشد ثابت حرارتی، چرخه در باید داخلی

 از بعد. است برگشت کیرقابل هاینقص معموال نتیجه داخلی تنش

. ماندمی باقی کوچک تغییر یک بار، گرفتن و بار دادن یچرخه هر

 هوم ریوز برات حضوور طریق از توانندمی برگشت، نواقص کیرقابل

 از طرفوه دو هحاف و ایجواد متوداول تولیود، روش دو .آیند بوجود

 .است نامرتب و شده جابجا هایآرایش ایجاد طریق

 در گرما ایجاد سپس و   Mfزیر دمای در یاحلقه شکل تغییر .1

 ، و Afباال دمای تا سرد شکل

 دموای در سورد و داغ هایشوکل بوین ایحلقوه شکل تغییر .2

 . Afباالی

 دارساخت آلیاژهاي حافظه -7-1

گوروه عموده  سوهدار در های اصلی ساخت آلیاژهای حاف وهروش 

 :]8[ قابل بررسی است

گری بوا اسوتفاده از ساخت آلیواژ بوه طریقوه بوب و ریختوه .1

 های مقاومتیهای القایی و کورهکوره

 ساخت آلیاژ به طریقه متالورژی پودر .2

 سنتز احتراقی. .3

 گريفرآیند ذوب و ریخته -1-7-1

گری محدودیت شکل و ابعاد قطعوه بوه های بوب و ریختهدر روش

 وجوودمهای متالورژی پودر و سونتز احتراقوی که در روش صورتی

،وجود ندارد. همچنین تولید قطعات در مقیاس صنعتی به این است

هوا روش به لحا  ارزان قیمت بودن مواد اولیه نسبت به بقیه روش

و حذف هزینه مورد نیاز برای قالب و پرس، دارای توجیه اقتصادی 

قبیول هزینوه اولیوه تجهیوزات، باشد. در عین حال مشکالتی از می

عدم توانایی در کنترل بهینه ترکیوب شویمیایی موذاب، نواهمگنی 

هایی کووه در حووین سوواخت وارد آلیوواژ سواختار و وجووود ناخالصووی

شوود .بوه های این روش محسوب میشوند، از جمله محدودیتمی

همین جهت، به من ور بوه حوداقل رسواندن ایون مشوکالت و نیوز 

هووای مختلوو  بوب و لورژیکی مووذاب، روشافووزایش کیفیووت متووا

 .]8[اندگری ابدام شدهریخته

 ها شامل دو روش زیر است:ترین آنمهم

 های قوس الکتریکی با الکترودهای فنا شوندهبوب در کوره .1

 بوب در کوره القائی تحت خالء .2
 

ذوب در کوره هاي قوس الکتریکی با   -1-7-1-1

 الکترودهاي فنا شونده
 ایجواد بوا و گرفتوه قرار بوته یک داخل در اولیه ادمو روش این در

 بوب بورای الزم حورارت اولیوه، مواد و الکترود بین الکتریکی قوس

هوا موثال در شود. برای به حوداقل رسواندن آلودگیمی فراهم هاآن
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تولید نایتینول، جنس بوته معموال از نووم مسوی و آبگورد انتخواب 

نس اکسیدهای تیتانیوم نسووز را با نسوزهایی از جشده و داخل آن

 شوود. بوه هموین من وور جونس الکترودهوا نیوز معمووالًکوبی می

تیتانیوم اسفنجی پرس شده، شمش تیتانیوم و یوا قطعوات قراضوه 

 طورف از شوود.، انتخواب میاندتیتانیوم که به هم جوش داده شده

 اتمسفر، در موجود گازهای و مذاب واکنش از جلوگیری برای دیگر

 براسواس. شودمی انجام خنثی گاز اتمسفر تحت اکلب بوب دفرآین

 حوداقل بوه روش ایون در موذاب در آلوودگی شوده گفتوه مطالب

ما به دلیل ساکن بودن حوضچه مذاب که در زیر الکترود ا رسد،می

ها و کیر یکنواختی در ترکیوب شویمیایی قرار دارد، وجود جدایش

کیر یکنوواختی پوس از  آلیاژ اجتناب ناپذیر است. برای کاهش این

تهیه آلیاژ، قطعه ریخته شده چندین بار مگاه تا هفت مرتبوه( بوب 

 .]8[شود تا ترکیب شیمیایی حداالمکان یکنواخت شودمجدد می
 

 خالء تحت القائی کوره در ذوب روش -1-7-1-2
 خوالء اتمسوفر در القوائی کویول توس، بوب فرآیند روش، این در

 موذاب آلودگی سیستم، در خالء از تفادهاس دلیل به. شودمی انجام

 شده حداقل بوب در دراتمسفر موجود گازهای حاللیت نتیجه در و

ها، فیت باالیی برخوردار است. در برخی سیسوتمکی از ن ر این از و

گری نیز فوراهم شوده اسوت عالوه بر بوب تحت خالء امکان ریخته

شوود. می که این شرای، موجب افزایش کیفیت متالورژیکی موذاب

یکی دیگر از مزایای این روش، یکنواخت بوودن ترکیوب شویمیایی 

آلیاژ است. این خاصیت از تالطم و حرکت ایجاد شده در مذاب در 

آید. از جمله های القائی در داخل آن بدست مینتیجه وجود جریان

توان به درصد باالی کربن مذاب اشاره نمود. از معایب این روش می

های مورد استفاده در این روش گرافیتی هستند مبه هآنجائی که بوت

هوا خاطر احیا بوته سرامیکی توس، تیتانیوم، امکان اسوتفاده از آن

وجود ندارد( بنابراین با حرکت و تالطوم موذاب در داخول آن، فلوز 

کند. این مسئله موجب کاهش کیفیت متالورژیکی کربن جذب می

شود. امروزه برای ن میبوب به خصوص کاهش قابلیت تغییر فرم آ

هوای القوائی بوا فرکوانس بواال برطرف نمودن ایون مشوکل از کوره

ها به خاطر باال بودن فرکانس، زموان شود. در این کورهاستفاده می

بوب کاهش یافته و در نتیجه مقودار کوربن حول شوده در داخول 

ها، بوه جوای شود. همچنوین در برخوی از سیسوتممذاب کمتر می
شوود کوه در های آبگرد مسی استفاده میفیتی از بوتههای گرابوته

  .]8[افتداین صورت آلوده شدن فلز مذاب اتفاق نمی

 روش متالورژي پودر -2-7-1

در این روش پودر فلزات در قالبی فلزی به شکل نهایی خود فشرده 

جوشی در کوره با اتمسفر کنتورل شود و پس از طی مراحل ت می

از مزایوای . آیدصنعتی آماده در میشده و یا خالء به صورت قطعه 

توان به کاهش یا حذف عملیات ماشین کاری نهوایی این روش می

رسد و زمان تولید نیز اشاره کرد. بنابراین تلفات مواد به حداقل می

شود. آلیاژ بدست آمده پس از ت  جوشی همگنی مناسوبی کم می

. بعالوه دارد و توزی  خواص فیزیکی و مکانیکی در آن یکسان است

رسود. اموا از های ترکیبات ناخواسته آلیاژی به حوداقل میآلودگی

نکات منفی آن هزینه باالی سرمایه گذاری اولیوه و تولیود قطعوات 

گردد. عامل اصلی متخلخل است که باع  افت خواص مکانیکی می

در پدیده ت  جوشی نفوب اتموی بوین برات پوودر اسوت. در واقو  

نگهداری یک نمونه فشرده شده پودری در دمایی زیور نقطوه بوب 

های فلز در یکدیگر نفووب کننود و شود که اتمفلز یا آلیاژ سبب می

پیوند مکانیکی حاصل از فشار پرس را به پیوند فلزی تبدیل کنند. 

شود که اوال استحکام قطعوه افوزایش یابود و سبب میاین موضوم 
هوای متوالورژی پوودر ثانیا آلیاژسازی حاصل شوود. یکوی از روش

دار کوواربرد دارد روش مرسوووم کووه در تهیووه آلیاژهووای حاف ووه

  .]8[آلیاژسازی مکانیکی است

 احتراقی سنتز -3-7-1

 محصووالت و پودرها شامل پیشرفته مواد از وسیعی گستره ساخت
 مواد و هاکامپوزیت ها،فلزی بین ها،سرامیک از نهایی لشک نزدیک

 نیوروی. اسوت پوذیر انجوام روش این وسیله به ترکیبی گرادیان با

 و عناصور اخوتالط منفوی آنتوالوپی روش، ایون در واکونش محرکه

رکیبات واکنش دهنده است که منجور بوه آزاد شودن انورژی بوه ت

رت خود بوه خوود شود به طوری که واکنش به صوصورت گرما می

کند. برای سونتز احتراقوی دو در مواد واکنش دهنده، پیشروی می

 :]8[روش وجود دارد

  (VCS( و سنتز احتراقی حجمی مSHSسنتز احتراقی پیشرونده م

شووند و بوه اد واکنش دهنوده مخلووط میمو ابتدا روش دو هر در

شوند و سپس پلوت ای شکل پرس میصورت یک پلت نوعاّ استوانه

، پس از SHSدر روش  .شودس، یک منب  خارجی گرما داده میتو

واکونش  کیور همگوناشتعال موضوعی، مووج احتوراق در مخلووط 

شود. دمای جبهوه احتوراق دهندها به طور خود به خود منتشر می
گراد برسد. در روش درجه سانتی 4000-2000تواند به مقادیر می

VCS  دمای اشتعال گرموا کل نمونه به طور همزمان تا رسیدن به

شود تا واکنش به طور ناگهوانی در سرتاسور حجوم نمونوه داده می

 VCSنامند. روش ایجاد شود. این واکنش را انفجار حرارتی نیز می

هایی کوه گرموازایی ضوعی  دارنود اسوتفاده برای واکونش دهنوده

مواد بورای انجوام واکونش بوه دموای  SHSشود، ولی در روش می

 VCSرسد که روش اج دارند. بنابراین به ن ر میگرم باال احتیپیش

تری برای تولید مواد باشد، اما تا به حال از ایون روش روش مناسب

 .]8[ها برای تولید مواد استفاده شده استفق، در آزمایشگاه
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 هاو محدودیت مزایا -8-1

هوا شوامل مووارد زیور های ایون آلیاژها و محدودیتبرخی از مزیت

 : ]2[است

 مزایا -1-8-1

ست سازگاری: بدن انسان نسبت به مواد خارجی وارد شده زی .1

دهود. بیشوتر هوای شودیدی نشوان میبه داخل بدن واکنش

دار از ایون قاعوده مسوتثنا بووده و اصوطالحا آلیاژهای حاف ه

 زیست سازگار هستند.

پذیری بوه شوکل اولیوه از برگشت پوذیری: قابلیوت برگشوت .2

 باشد.های منحصر به فرد این آلیاژها میویژگی

خواص مکانیکی خوب: استحکام باال، انعطواف پوذیری بواال و  .3
 باشد.مقاومت به خوردگی از خواص مکانیکی این آلیاژها می

 محدودیت -2-8-1

ساخت پرهزینه: به دلیول اسوتفاده از عناصور گوران قیموت،  .1

محدوده ترکیب آلیاژی باریک و سیکل های عملیات حرارتی 

 ده باالیی دارد.خاص، تولید این آلیاژ ها قیمت تمام ش

خواص خستگی: ایون آلیواژ هوا خوواص خمشوی، پیچشوی و  .2
 فشاری پایینی دارند. 

دماهای خیلی باال یا خیلی پایین. در برخی از ایون آلیواژ هوا  .3

دمای فاز استنیت بسیار بواال و دموای فواز مارتنزیوت بسویار 

پایین بوده که اختالف دمایی زیوادی ایجواد موی کنود. ایون 

 در بعضی کاربرد ها مشکل ساز باشد.موضوم می تواند 

تصوراتمان: بهن خود را درباره کاربرد های ایون آلیاژهوا بواز  .4

 کنیم، بزرگترین محدودیت چهار چوب بهن ماست.

 

 دارکاربرد ع ومی آلیاژهاي حافظه -2

لیاژهای حاف ه دار کاربرد وسویعی در صونای  مختلو  دارنود) از آ

و دندانپزشوکی، هوافضوا، جمله این کاربردها، کاربردهوای پزشوکی 

ی مثوالبه عنووان  .باشدی مییکصنای  خودروسازی، صنای  الکترون

شوود ها استفاده میامروزه از نایتینول در ساخت فریم عینک ساده،

اولیوه  حالتبه  امجدد هرگونه تغییر فرم در فریم عینک، از پسکه 

ود بوه دار عملکردهای ویژه و بدیعی از خوواد حاف هم گردد.میاز ب
. برخی از کاربردهای کلی این دسته از آلیاژهوا را گذارندنمایش می

بازیوابی ، بازیوابی آزادها در چهار گروه توان بر اساس خواص آنمی

 ]9[تقسیم بندی کرد تغییر شکل سوپر االستیکو  هامحرک، مقید

 گردد:که اجماال به صورت زیر خالصه می

 طبقوه از یوناز حرکوت(: کاربرد با بازگشت آزاد ماسوتفاده ا .1

 یوداشوکل پ ییورتغ یتیدر فواز موارتنزدار آلیاژهای حاف وه

کنند و در حین سرد و گرم شدن، بدون ممانعوت تونش یم

هوای گردنود. ماننود آنتنخارجی، به شکل اولیه خوود بازمی

 های فضایی و فیلترهای لخته خون. سفینه

 طبقوه از نیواکاربرد با بازگشت مقید ماستفاده از نیرو(: در  .2

دار یک نیروی خارجی از بازیوابی کورنش و آلیاژهای حاف ه

کند. در این حالت هوی  کرنشوی بازگشت آلیاژ ممانعت می

گوردد. گردد اما مقادیر زیوادی تونش ایجواد میبازیابی نمی

 (9شکل ها و اتصاالت لوله اب.ممانند چفت و بست

 یوناردهایی با بازگشت تحریکی ماسوتفاده از کوار(: در کارب .3

دار هم تونش و هوم کورنش حوین آلیاژهای حاف ه طبقه از

شووند و آلیواژ در مقابول تحریوک بوه گرم شدن بازیابی می
شود. ماننود گردد و کار مکانیکی ایجاد میشکل اولیه بازمی

شوکل های امنیت حریق محرک حرارتی قطو  بورق مسوی 

10.) 

کاربردهای  بازگشت سوپراالستیک یا ابر کشسانی مبخیوره  .4

دار رفتوار آلیاژهوای حاف وه طبقوه از یوناانرژی مکانیکی(: 

ی انرژ یرهبخبرابر فوالدهای فنر دارند.  15االستیکی حدودا 

. ماننود اسوتفاده اسوت یافوتقابل باز ینسبتاً بزرگ ول هاآن

 یورویبوجوود آوردن ن یبرا های سوپرالستیک نایتینولسیم

سوورعت دادن بووه حرکووت  یکننووده بوورا یحمووداوم و تصووح

 .در ارتودنسی هادندان

خاصوویت میوورا کننوودگی ارتعاشووات: مهووار ارتعاشووات در  .5

هایی که تحت ارتعاشات شدید هستند. مانند صوفحات سازه

 های فضایی.آزاد میرا کننده ارتعاشات در سفینه

ین این آلیاژها برای مواردی از قبیل فعّوال کننوده ممحورک همچن

 یوا میودان بازوی عامل مکانیسم( ویا در پاسخگویی بوه حورارت و

در ایون مطالعوه، کواربرد آلیاژهوای  .مفید هسوتندنیز مغناطیسی 

حاف ه دار به طور عمده در صنای  پزشکی مورد بررسوی و تحلیول 

 اند.قرار گرفته

 
 لوله و چفت اتصال برای لوله های معمولی و لوله ای نشت ناپذیر. -9شکل 
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 نمایش فرایند تغییرات استنیت به مارتنزیت. -10شکل 

پزشکی و  دار درکاربرد آلیاژهاي حافظه -3

 ی پزشکیمهندس

قطعوه پزشکی آلیاژ هوای حاف وه دار بوه عنووان یوک  هایکاربرد

آلیواژی کوه در  .در داخل بدن قابل بررسی اسوت تحرکهوشمند 

ها بکوار گرفتوه شوده بدن افراد برای بهبود رفتار بالینی اعضای آن

نباید مولود هیچگونوه حساسویتی باشود عوالوه بور آن آلیواژ ، است

بکارگرفته شده نباید به صورت براتی از یوون آن مواده وارد خوون 

های متعوددی شوامل هشخص گیرنده این گونه آلیاژها شوود. جنبو

بودن و سوالمتی و  های مزاجی افراد همچوون سون، قووایشاخص

نیز باید در کنار خوواص موواد از جملوه خصوصیات شیمیایی مواد 

سطح، تأثیرات سمی و عناصر موجوود در  خوردگی، تخلخل پذیری

پوذیرش موواد  ی آن، امکواندر ن ر گرفته شود تا به واسوطهمواد 

 ورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.ممذکور در بدن افراد 

تحقیقات متعددی در مورد تولید و بکارگیری آلیاژهای حاف ه دار 

انجوام پذیرفتوه  Ni-Tiآلیاژهای  با کاربرد پزشکی با پایه عنصری 

در کاربرد و  Ni-Tiهای دهد که آلیاژاست. این تحقیقات نشان می

 وردار است. استفاده، نسبت به بقیه آلیاژها از موقعیت خوبی برخ

دار در مهندسی پزشکی بسیار گسترده کاربردهای آلیاژهای حاف ه
 [:10شود ]ها در زیر اشاره میهستند که به برخی از آن

 کاربرد در ارتودنسی،  .1

 کاربرد در ارتوپدی، .2

 ی، عروق قلب یها ییکاربرد در نارسا .3

 ی،داخل یکاربرد در اندام ها .4

 ی،کاربرد در اورولوژ .5

 ی، وطب یها ینکقاب عید تولکاربرد در  .6

 ی.جراح یلوسا تولید کاربرد در .7

 کاربرد در ارتودنسی -1-3

دو ویژگی مکانیکی این آلیاژ که در ارتودنسی بسیار سودمند است 
ن یور کوه موجوب اعموال تونش عبارت است از : فوق کشسانی بی

گردد. دیگری، توانایی آلیاژ در بازیوابی یکنواخت بر روی دندان می

 :]11[باشد% می 8 – 6های معادل از اعمال تنشکامل حتی پس 

 

 

 
 .هایی از کاربرد آلیاژهای حاف ه دار در ارتودنسیطرح و تصویر نمونه  -11شکل 

 

داری، بخیره انرژی نسبتاً بوزرگ تنها استفاده ایزوترمال اثر حاف ه

یات در ارتودنسوی و تصوحیح ولی قابل بازیافت است. این خصوصو

بورای  NiTiهای سوپراالسوتیک های نابجا کاربرد دارد. سیمدندان

بوجود آوردن نیروی مداوم و تصحیح کننده برای سورعت دادن بوه 

شوند. بر اسواس مشواهدات کلینیکوی، ها استفاده میحرکت دندان

% هستند. نیروهوای  N 25 /1- 5ها نیروهای حرکت دهنده دندان

هایی با ریشه کوچک، در میزان کمتور و نیروهوای به دندان مربوط
هایی بوا ریشوه بوزرگ در انودازه بیشوتر اعموال مربوط بوه دنودان

 mm 6 /0تووا  mm 4 /0از  NiTiهای شووند. قطور ایوون سویممی

های شکسوته دادن اسوتخوانهستند. شبیه همین وسیله در جوش

، دو قسومت شود. موواد حاف وه دار بوه شوکل منگنوهاستفاده می

کننود و از نیوروی ثابوت بورای شکسته شوده را بوه هوم وصول می

کنند این نیرو به جوش خووردن کشیدن دو تکه با هم استفاده می

های کنود. تصوویری از کواربرد سویمدو قسمت شکسته کموک می

 .]11[آورده شده است  11شکل سوپرپالستیک در 

 ربرد در ارتوپديکا -2-3

های ستون فقرات مهره بین spacerعنوان دار بهحاف ه آلیاژهای از

شود که موجب افزایش استحکام در حین عمل جراحی استفاده می

مابین دو مهره، در حین بهبودی بعد از تغییر شکل ایجاد شوده در 

 spacerب( سومت چو   12شوکل شود. در جراحی اسکولیوز می

داده شوده کوه پوس از تغییر شکل یافته در فواز موارتنزیتی نشوان

جایگزاری درمحل موردن ر به حالت سمت راستی مشکل اولیه( باز 

 .گرددمی
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ال ( ستون فقرات ب( چ  مهره فشرده شده و راست شکل اولیه  -12شکل 

 مهره.

 

شکستگی اسوتخوان از دیگور کاربردهوای ارتوپودی  ترمیم و بهبود

های با خاصیت دار می باشد. انوام مختلفی از بستآلیاژهای حاف ه

حاف ه داری در ترمیم شکستگی یا ترک اسوتخوان سواخته شوده 

ها به صورت باز شده در محل شکستگی یوا تورک وارد است. بست

کل موی یابنود ای تغییر شوها به گونهشوند. با کمک گرما، بستمی

فشورند. که دو طرف شکستگی یا ترک را به هم نزدیک کرده و می

خارجی بوه آلیواژ توان به کمک یک وسیلهگرمای ایجاد شده را می

منتقل کرد. نیروی ایجاد شده در اثر تغییر شوکل آلیواژ بوه بهبوود 
در اثور  شوده ایجواد نیورویانجامود. تر شکستگی یا ترک میسری 

انجامود می تورک یوا شکسوتگی تربه بهبود سری  تغییر شکل آلیاژ

ها در مواقعی اسوتفاده عموما از این بست( . 14شکل و  13شکل م

شود که محل شکستگی یا تورک را نتووان گو  گرفوت، ماننود می

هوای موورد حفره چشم، از جمله محول صورت شامل بینی، فک و

 .]12[باشندکاربرد می

 
دار روی استخوان آرواره ب(جزئیات مربوط به ال ( بست آلیاژ حاف ه -13شکل 

 بست و پی  ثابت کننده

 

 

 

 

 
 های ارتوپدی، ب( نصب بست روی استخوان پا و ج(ال ( بست -14شکل 

 از استخوان پا و بست نصب شده. Xبرداری با اشعه عکس

دار در از دیگوور کاربردهووای ارتوپوودی اثوورات آلیاژهووای حاف ووه

 دار بورای تقویوت عضوالتفیزیوتراپی، استفاده از دستکش حاف ه

دهود کوه سویمدستکشی را نشان موی 15شکل  باشد. می ضعی 

ی با خاصیت حاف ه داری برروی ناحیه انگشتان دستکش واق  های

شده است که موجوب تقویوت حرکوت عضوالت و برقوراری دامنوه 

های داری سیممناسب حرکات مفصلی با استفاده از خاصیت حاف ه

طوریکه با گرم کردن سیم طول سویمشود بهدستکش استفاده می

و با سردکردن طول شوند داخل خم میها کوتاه شده و انگشتان به
شوند. این پدیوده بوه ها زیاد شده و انگشتان کامالً کشیده میسیم

من ور به کار انداختن مفاصل نیمه ثابت و کشش مناسب عضوالت 

 شود.می

 
و طرفه در فیزیوتراپی عضالت مورد استفاده خاصیت حاف ه داری د -15شکل 

اند. ب( گرم شدن و انگشتان کامال کشیده شدهال ( پس از سرد کردن ضعی  
 جم  شدن انگشتان.

ای حاف وه دار را در دموای اتواق بوه های ماهیچوههمچنین سویم

راحتی می توان تغییر شکل داد. خواصی که کاربرد این آلیاژهوا در 

سازد به صورت موارد زیر ای امکان پذیر میهای ماهیچهتولید سیم

 است:

 گردند.تریسیته به شکل اولیه خود باز میبا عبور جریان الک .1

شان کشیده شوند، باز هوم اندازه اولیه 8%این سیم ها اگر تا  .2

 توانند به حالت اولیه بازگردد.می

تواننود بواز و های هوشمند به کمک یک بورد الکترونیکوی میسیم

به دلیول زیسوت  .(16شکل بسته شدن یک دست را نشان دهند م

های قابول قبوول ممقواوم در برابرخووردگی( در سازگاری و ویژگی
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های ارتوپدی در موارد شکستگی کواربرد ساخت ایمپلنتها و  پلیت

 .]12[دارند 

 

 
های تصویر و شمایی از یک دست مکانیکی کنترل شونده توس، سیم -16شکل 

 .دارای حاف هماهیچه

 کاربردهاي مربوط به قلب و عروق -3-3

های مربووط دار در نارساییترین کاربردهای آلیاژهای حاف هاز مهم
کرد. ایون وسویله سویمون اشواره توان به فیلتوربه قلب و عروق می

درمانی، نسل جدیدی از تجهیزاتوی اسوت کوه بورای جلووگیری از 

انعقاد خون  آمبولی ریوی در بیماران ناتوان در مصرف داروهای ضد

شود. هدف استفاده از این فیلتر، تصوفیه خوون داخول استفاده می

های به کند تا لختهرگ می باشد. همچنین فیلتر سیمون کمک می

.نصوب فیلتور در ]13[دام افتاده به مرور زمان در خون حول شووند

دار داخل بدن بیماران بوا بکوارگیری از توأثیرات آلیاژهوای حاف وه

برای این من ور فیلتر را با تغییور شوکل بور روی امکان پذیر است 

دهند. جریان محلول نمکی در داخول سووند موجوب سوندقرار می

شود و زمانی که فیلتر تثبیت دمای فیلتر با درجه حرارت پایین می

در محل تعیین شده قرار گرفت با توق  جریان محلوول نمکوی در 

غییر حالت داده، به رود و فیلتر تداخل سوند، درجه حرارت باال می

گردد. در ایون زموان فیلتور از نووک شکل اصلی ماولیه( خود بر می
 .(18شکل و 17شکل م ]13[سوند نیز جدا شده است 

 
 مون.شکل اصلی فیلتر سی  - 17شکل 

 
 مراحل بازیافت شکل اولیه و جدایی از سوند. -18شکل 

 

مسدودکننده سوراخ دیواره بین دو دهلیز از دیگر تجهیوزات موورد 

های قلب و عروق است. ازاین وسیله برای استفاده در درمان بیماری
مسدود کردن سوراخ دیواره بین دهلیوزی مدهلیوز چو  و راسوت( 

 .شودده میاستفا

باید توجه داشت وجود این سوراخ کیرعوادی اسوت و امیود اداموه 

، رفو  دهد در روش جراحی معمولزندگی را برای افراد کاهش می

این عیب مستلزم برش قفسوه سوینه بیموار و سوپس عمول بخیوه 

طور طبیعی خطرات ناشوی از گیرد ، که بهکردن سوراخ صورت می

وز حوادث کیر منت وره در حوین عمل جراحی و همچنین امکان بر

دار جراحی اجتناب ناپذیر است که با استفاده از اثر آلیاژهای حاف ه

هایی بوا خاصویت کاست. این وسیله از سویمتوان از این عوارضمی

 جنس اداری تشکیل شده است که یک صفحه نازک ضد آب حاف ه

اورتان روی آن نصب شده اسوت. بورای نصوب ایون وسویله در پلی

اخل قلب ابتدا یک نیمه آن توس، سوند از طریق وریود کواو وارد د

شود سپس با استفاده قلب و دهلیز چ  از سوراخ بین دو دهلیز می
گردد و کوامال بواز داری به شکل اولیه خود بر میاز تاثیرات حاف ه

شود، در ادامه نیمه دوم که در بطن راست قرار دارد تغییور، بوه می

شوود ز( برگشته موجب انسداد کامل سوراخ میشکل اولیه خود مبا

طوری که از ورود جریان خون از دو بطن به یکودیگر جلووگیری به

 ]13[( 20شکل و  19شکل شود ممی
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 سوراخ دیوار بطنی.مسدود کننده  -19شکل 

 
 مراحل مسدود کردن سوراخ دیواره دهلیزی. -20شکل 

 

دار، در فاز مارتنزیتی تغییر شکل پیدا این طبقه از آلیاژهای حاف ه

کنند، کافیست که بواسطه حورارت، بوه شوکل اولیوه خودشوان می

رهوا از برگردند. یک مورد استفاده، فیلتور لختوه خوون اسوت. فیلت

های بیرونی قلب اند و در یکی از حفرهساخته شده NiTiهای سیم

 های خون را به دام اندازد.گیرد تا لختهقرار می

ها در جریان خود حرکت کنند، باع  ایجاد مشکالت اگر این لخته 
ای شوند. این فیلتور بوه شوکل اسوتوانهجدی در سالمت انسان می

شوود. گرموای متور سواخته مییلیم 2/5الی  2/0فشرده و به قطر 

شود. سیم به شوکل لنگور در بدن باع  تغییر شکل کاربری آن می

های باز شوونده خودکوار نیوز از گیرد.استنتها را میآید و لختهمی

هوای جمله تجهیزات مهمی هستند که در حفظ قطور داخلوی رگ

ها بوه شوکل ها کواربرد دارنود. اسوتنتتنگ شده و بسته شدن آن

شوند و متناسب با نوم و محل کاربرد های توری ساخته میانهاستو

 (.21شکل باشند مدارای قطرهای متفاوتی می

 
 های با اندازه متفاوت.استنت -21شکل 

 

های ها در سورخرگهوای موورد اسوتفاده از اسوتنتاز جمله محل

وتیود، آئوورت، فموورال، ایلیوواک و کرونوری همچنوین مجوواری کار

مجواری،  هوای خوونی،سورخرگ، سویاهرگ، رگصفراوی و مری م

( 22شوکل باشد. برای نصب در داخل عروق م( میصفراوی و مری

 ابتدا در فاز مارتنزیتی از شکل اصلی به حالت متراکم شده تبدیل و

گوردد بوه پس از قرار دادن در محل مورد ن ر به شکل خود بر می

تواند در برقراری مسیر خوون در کیر از کاربری در آنژیوپالستی می

 های دچار آنوریسم نیز استفاده شود.رگ

 
 تصویری شماتیک از محل قرارگیری استنت در عروق. -22شکل 

 ار در ادوات جراحیکاربرد آلیاژهاي حافظه د -4-3

 ابزارهای اخیر هایسال در جراحی ابزارهای وسی  تولید راستای در

 شورح بوه کوه شوده اسوت تولیود توجهی قابل دار حاف ه جراحی

 شود.می پرداخته هاآن از تعدادی

 صفراوی و مثانه هایسنگ کردن خارج برای دارحاف ه سبد .1

 بودن بوه آن نوارد نمود گیرد. مراحلمی قرار استفاده مورد

 .]14[ (23شکل باشد ممی سیمون فیلتر شبیه

 
دار برای مراحل بازیابی شکل اولیه سبد از جنس آلیاژ حاف ه -23شکل 

 آوری سنگ مثانه.جم 

شودن رگ مسدود از بالونی داخل آئورت برای جلوگیریپم  .2

( ایون 24شوکل شوود مآنژیوپالستی می هنگام خونی در های

داری است و انقباض و انبسواط وسیله داری لوله با اثر حاف ه

گیرد لوله با استفاده از اثر خاصیت کشسانی کابب صورت می

که با مواد پلیمری که خاصیت ارتجاعی دارند قابول مقایسوه 
هایی از جونس اسوتیل از همچنین در مقایسه بوا لولوه است.

باشد. قابلیت خمش و مقاومت پیچشی بیشتری برخوردار می

و پنس  دارقیچی هایانبرک شامل هایانوام انبرک 25شکل 

دهد. دقت و نرموی مورد استفاده در الپاراسکوپی را نشان می

 .]14[ باشداز جمله خصوصیات این ابزار میدر حرکت 
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 .پم  بالونی برای جلوگیری از انسداد رگ حین آنژیوگرافی -24شکل 

 

 
 ای و پنس مورد استفاده در الپراسکوپی.های گیرهانوام  انبرک -25شکل 

 نتیجه گیري -4

از  یدار و بعضووحاف ووه اژهوواییدربوواره آل یقیپووژوهش، حقووا یوونا

 یوناسوتفاده ا یشوترینهوا را ارائوه کورد. بآن یعموم یهااستفاده

بازار همچنان در حوال رشود اسوت.  یناست و ا یدر پزشک یاژهاآل

 کنندیاستفاده م NiTiکه از  یاز محصوالت یتعداد یصنعت پزشک

و شوبه  یعوال یسوتیز یوقتطب یتها قابلآن یرارا ارتقا داده است ز

 یونرود کوه رونود اسوتفاده از ایفراوان دارند. احتمال مو یتهاالست
 یمهندسو یهوا در سواختارهایاژآل یون. از ایابد یشمحصوالت افزا

 ییردما که در آن تغ ییراتمحدوده تغ یراشود، زیمحدود استفاده م

د، افتویاتفواق م ییوراتتغ یونکوه ا یو سورعت یردگیفاز صورت م

 یلپتانس یشترینب یحرارت ییرنده تغکن یکمحدود است. عامل تحر

بر اساس استفاده  یاریداراست. اختراعات بس یشترکاربرد ب یرا برا

 یاند کوه انورژثبوت شوده یدار به عنوان محرک حرارتحاف ه یاژآل

 یقواتیتحق یهواکننود. گروهیم یلتبود یکیرا به کار مکان یحرارت

 یاژهاییشند و آلرا ارتقا بخ یاژهاآل ینا اصدارند خو یسع یاری،بس

آهون  یاژهایآل یها رویقتحق یدترینکنند. جد یدابا خواص بهتر پ

 صورت گرفته است.
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