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درصد گرافن و روش ساخت اشاره نمود].[15

 -1مقدمه :

هدف ما در اين تحقيق استفاده از گرافن با كيفيات بااالتر و نقاوص

آلومينيم با قيمت كم و دانسيته پايين در مقايسه با ساير
آلياژهای سبك مثل منيزيم و تيتانيوم ،بيشترين استفاده به
عنوان زمينه در كامپوزيت های زمينه فلزی را به خود اختصاص
داده است .همچنين آلياژهای آلومينيم به واسطه كاربرد گسترده
ای كه در صنايع مختلف ،از صنايع خودرو و هوا فضا تا وسايل
تفريحی دارند ،كامال شناخته شده اند و می توان تلفيق مناسبی از
استحكام ،چگالی و انعطاف پذيری را بدست آورد] .[1ولی استفاده
از آلومينيم و آلياژهای آن به خاطر استحكام تسليم پائينی كه
دارند محدود شده است].[2كامپوزيت های پايه آلومينيمی
 )AMC(1به عنوان يك ماده جايگزين عالی برای دستيابی به
خواص مكانيكی بهتر در نظر گرفته می شوند] .[3به منظور
دستيابی به خواص مكانيكی مطلوب ذارت بسيار ريزی بايد برای
تقويت بخشی استفاده شوند] ،[4كاهش اندازه ذرات تقويتی در
2

افزايش استحكام مكانيكی كامپوزيت تاثير دارد]5و .[6گرافن

ورقه ای دو بعدی از اتم های كربن در يك پيكربندی شش ضلعی
است ]7و . [8گرافن به عنوان يكی از آلوتروپ های كربن در يك
شبكه شش وجهی (النه زنبوری) با فاصله پيوند كربن -كربن و
ضخامت  1/142نانو متر صفحات مطرح است] .[1گرافن به علت
داشتن خواص فوق العاده نظير مدول يانگ باال(،)1111GPaمقاومت
باالدربرابر شكست( )215GPaو چگالی پايين] [11می تواند يك
ماده مناسب به عنوان فاز تقويت كننده در كامپوزيت های زمينه
آلومينيمی باشد.
كامپوزيت های زمينه آلومينيمی توسط توزيع ذرات سخت و
تقويت كننده در آلومينيم با تكنيك های حالت مايع يا جامد
بدست می آيند].[11در حالت مايع ذارت تقويت كننده به فلز مايع
توسط چرخش قبل از ريخته گری اضافه می شوند] .[12در اين
حالت توزيع ذارت غير يكنواخت خواهد بود] .[13در سوی ديگر
كامپوزيت های زمينه آلومينيمی را می توان به آسانی در حالت
جامد توسط تكنيك های متالورژی پودر توليد نمود .توسط
آلياژسازی مكانيكی اين امكان برای توزيع ذرات ريز و توزيع
همگن آنها وجود دارد].[14مراحل مختلف ساخت در متالورژی
پودر شامل تركيب كردن ،فشرده سازی و تفجوشی مخلوط پودر
است.در پژوهشی كه توسط استفان بارتولوچی 3و گروهی از
همكارانش در مركز تحقيقات ارتش اياالت متحده امريكا انجام
شد ،نانو كامپوزت  Al-1110wtGrبه روش آلياژسازی مكانيكی،
پرس ايزواستاتيك گرم و اكسترود توليد شد .گرافن استفاده شده
در اين پژوهش به روش شيميايی از گرافيت بدست آمده است .كه
نتايج حاصله بيانگر نزول خواص مكانيكی در اثر حضور گرافن می
باشد ،كه از علل آن می توان به حضور كاربيد آلومينيم(

)

در مرز دانه به دليل نقوص موجود در گرافن مصرفی ،بهينه نبودن

كمتر به منظور جلوگيری از تشكيل كاربيد آلومينيوم می باشد.

 -2مواد و روش تحقيق
در اياان پااژوهش از پودرهااای آلااومينيم( )Alبااا خلااوص
 0 11/1ساخت شركت بااير آلماان باا انادازه داناه كمتار از 21
ميكاارون و همچناين پااودر گاارافن بااا خلااوص  0 11از شااركت
نانو ساختار آوياژه (ناانو سااو) باا تعاداد الياه n >21اساتفاده
شاااده اسااات .بااارای تهيا اه نموناااه آلاااومينيم خاااالص و
آلومينيم/گرافن به روش آلياژسازی مكاانيكی ،مراحال زيار باه
ترتيب انجام گرفت :
در ابتدا پودرهای آلاومينيم خاالص و آلاومينيم و گارافن باا
نساابت هااای وزنای مشااخص شااده همااراه بااا  2درصااد وزنای
اسيداسااتراريك بااه عنااوان كنتاارل كننااده فرآينااد ( )PCAبااا
نسبت وزنی گلولاه باه پاودر  1:11باا قطرگلولاه  11ميليمتار در
دستگاه آسياب گلوله ای سايشی باا محفظاه آبگارد باا سارعت
چرخش  251دور بر دقيقاه و تحات اتمسافر گااز آرگاون بطاور
مكانيكی برای مادت  11سااعت آساياب كااری شادند و آليااژ
آلومينيم/گرافن بدست آمد .بارای پارس از ياك قالاب فاوالدی
گرم كار با قطر داخلی  12ميليمتار كاه تحات آبكااری و ساخت
كاری سطحی قارار گرفتاه باود اساتفاده شاد .در ايان مرحلاه
پودرهاااا در فشاااار 411مگاپاساااكال و دماااای  411درجاااه
سانتيگراد پرس گارم شاده و نموناه تسات فشاار تولياد شاد.
برای بررسی تشاكيل فازهاای تشاكيل شاده از دساتگاه

XRD

ساااخت شااركت  Bruker AXSماادل  D8-Advanceبااا زاويااه
پراش 11تا  81درجه ،ولتاژ  41كيلاو ولات ،آمپار  31ميلای آمپار
و  kαبرابر  1154انگستروم اساتفاده شاد .بارای ردياابی گارافن
از دسااتگاه طيااف ساانج رامااان ساااخت شااركت BRUKER

دارای دتكتااور  ،CCDدقاات اناادازه گيااری  ،> 3 cm-1لياازر
آرگون باا طاول ماوج 785 nmو گساتره طياف سانجی
211-3511

اساااتفاده شاااد .و همچنا اين جهااات بررسا ای

مورفولااوژی پودرهااا از دسااتگاه  SEMماادل ،JXA-841ساااخت
شركت  JEOLبا ولتاژ  118كيلاو ولات ،جرياان  DCو خا

Torr

اسااتفاده شااد .چگااالی نمونااه هااای توليااد شااده بااا
استفاده از ترازوی با دقات  1/111گارم باه روش ارشاميدس باه
دست آمد .در اداماه بررسای اساتحكام فشااری نموناه هاا بار
اساس استاندارد  ، ]16[E1-81aباا نسابت ارتفااه باه قطار 1/5
با نرخ كرنش  ، s11111/1صورت گرفات ،قطار نموناه هاا در ايان
پژوهش  12ميليمتر و ارتفااه آنهاا  18ميليمتار در نظار گرفتاه
شد و تمام نمونه ها دارای ابعااد و ساطم مقطاع مسااوی تحات
بااار 1/15 Kgقرارگرفتنااد .در نهاياات باارای بررساای سااختی
نمونه ها از دساتگاه ساختی سانجی برينال تحات باار  611 Nو
قطر ساچمه  2/5ميليمتر استفاده شد.

ريخته گرى……85
سال سی ودو -شماره  209زمستان و پاييز………2931

آسياب

شااده ،تساات رامااان گرفتااه شااد كااه نتااايج آن در شااكل 2
آورده شااده اساات .همااانطور كااه در شااكل ( )2مشاااهده
ماای شااود دو پيااك بدساات آمااده اساات كااه نشااان دهنااده
وجااود گاارافن در نااانو كامپوزياات

Al-112wt% Graphene

می باشد.
در اياان آناااليز از چنااد نقطااه مختلااف نمونااه طيااف گيااری
انجااام شااده كااه در نقاااط مختلااف آن طيااف هااای مشااابهی
مشاااهده شااده اساات كااه از هاار كاادام يكاای بااه شاارح فااوق
گاازارش شااده اساات كااه نتااايج بيااانگر حضااور گاارافن در ساااختار
ماای باشااد .نتااايج حاصاال از تساات رامااان بااا نتااايج حاصااله از كااار
ديگران همخوانی دارد] .[ 15

همچنين به منظور ارزيابی مورفولوژی ساختار از پودر
 -3نتايج و بحث
-3-1ارزيابی ساختار

 Al-1120wtGrapheneدر زمان های مختلف آسياب تصاوير SEM

گرفته شد كه تصاوير آن در شكل  3آورده شده است .همانطور كه
در اشكال مشاهده می شود ذرات پودر در ابتدای زمان آسياب

شااكل  1الگااوی پااراش اشااعه  xباارای پااودر نمونااه Al-

شكل ورقه ای دارندكه به تدريج با افزايش زمان آسياب پودرها از

.120wtGrapheneكااه بااه ماادت  11ساااعت آسااياب شااده را
نشان ميدهد .در شكل ،فقاط پياك هاای مرباوط باه آلاومينيم
مشاااهده مای شااود و هاايپ پيااك ديگااری ماننااد پياك هااای

ورقه ای به شبه كروی تغيير شكل می دهند .در زمان های ابتدايی
صورت اليه ای بر روی هم قرار می گيرند و همچنين با افزايش

مربوط به كاربيد آلاومينيم و گارافن مشااهده نمای شاود .كاه

زمان آسياب به علت افزايش نقوص از جمله نابجاييها كار سختی

عدم وجاود پياك كاربياد آلاومينيم بياانگر ايان اسات كاه در

صورت گرفته و پديده شكست ذرات رخ می دهد و پديده شكست

حين آساياب كااری كاربياد آلاومينيم تشاكيل نشاده اسات و
همچنين از داليل عدم وجود پيك گرافن مای تاوان باه داليلای

با افزايش زمان آسياب بر جوش سرد غالب شده و ذرات پودر،
كروی و شبه كروی می شوند .در حين آلياژسازی مكانيكی اين دو

نظير درصد كم گرافن ،توزياع مناساب گارافن و عادم تواناايی

پديده يعنی جوش سرد و شكست ذرات پودر به طور مكرر انجام

 XRDدر رديابی گرافن اشاره نمود.
شاااكل ( )2آنااااليز راماااان را بااارای نموناااه پاااودری
آلااومينيم  112درصااد گاارافن را نشااان ماای دهااد در اياان
تحقيااق بااه منظااور رديااابی گاارافن از نمونااه
 Al-1120wtGrapgeneكااااه بااااه ماااادت  11ساااااعت

آسياب فرايند جوش سرد غالب است و به همين دليل ذرات به

می شود تا ساختار پس از مدتی به حالت پايا برسد[.]17
چگالی نمونه های پودری پرس شده بعد از زينتر كردن بر طبق
رابطه ارشميدس و همچنين درصد تخلخل نمونه ها نيز بدست
آمده است .نتايج محاسبات در جدول 1ارائه شده است .ضمنا برای
محاسبه درصد تخلخل نياز به داشتن چگالی تروری نمونه ها است

ريخته گرى……06
سال سی ودو -شماره  209زمستان و پاييز………2931

كه البته با توجه به مقادير كم گرافن (1/2درصد وزنی ) از محاسبه

نسبت به آلومينيم خالص ميكرو برخوردار است كه اين افزايش

چگالی تروری نمونه ها صرفنظر شده و همان چگالی آلومينيم

استحكام ناشی از زمان آسياب كاری و افزايش تعداد نابجايی ها

خالص در نظر گرفته شده است .با توجه به جدول زير مشاهده می

می باشد همچنين نتايج نشان می دهد كه تنها با افزودن 1/2

شود كه حضور گرافن باعث افزايش درصد تخلخل شده است كه

درصد گرافن به آلومينيم و  11ساعت آسياب كاری استحكام

احتمال ميرود حضور گرافن باعث خلل در امر زينتر شده است.

افزايش قابل توجهی پيدا كرد .يكی از داليل افزايش استحكام در

سختی نمونه ها بعد از زينتر مورد بررسی قرار گرفته است كه

نانوكامپوزيت ها حضور فاز تقويت كننده در زمينه می باشد .در

نتايج آن در جداول  2آمده است .همانطور كه از نتايج بر می آيد

يك سيستم كامپوزيت فلزی انتقال نيرو از زمينه به فاز تقويت

نمونه  Al-112wt%Grapheneاز سختی باالتری نسبت به دو نمونه

كننده و نيز افزايش دانسيته نابجايی ها موجب افزايش استحكام

ديگر برخوردار می باشد كه به خوبی تاثير گرافن برروی نانو

فلز زمينه می شود .نتايج بدست آمده از استحكام فشاری در

كامپوزيت آلومينيوم /گرافن را نشان می دهد كه دليل اين

شكل 4آمده است .

افزايش سختی ميتواند حضور ذرات تقويت كننده در داخل

در شكل  5نمودار كرنش شكست نمونه ها آورده شده است.با

ساختار باشد كه توزيع مناسب و يكنواخت اين ذرات در داخل

توجه به نمودار مشاهده ميشود كه در اثر آسياب كاری كرنش

ساختار باعث ميشود نابجايی هايی كه در اثر تنش وارده شروه به

شكست كاهش می يابد و همچنين حضور گرافن نيز باعث كاهش

حركت كرده اند پس از برخورد به اين ذرات متوقف شده كه برای

كرنش شكست شده است كه اين موضوه می تواند به علت

عبور از اين ذرات به تنش های باالتری نياز دارند .و همچنين تاثير

حضورگرافن كه فازی سخت وترد است ،باشد.

زمان آسياب كاری را می توان در سختی باالتر نمونه آلومينيم
خالص  11ساعت آسياب كاری شده در مقايسه با نمونه آلومينيم
خالص ميكرو مشاهده نمود.
با بررسی نتايج استحكام فشاری مشخص شد كه نمونه
آلومينيم خالص  11ساعت آسياب كاری شده از استحكام بيشتری

 -4نتيجه گيری :
با توجه به نتايج بدست آمده در اين پژوهش نتيجه می شود
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حضورگرافن به عنوان فاز تقويت كننده باعث افزايش
.استحكام ويژه در نانو كامپوزيت های زمينه آلومينيمی می شود

كه از گرافن ميتوان به عنوان يك فاز تقويت كننده مناسب در
 چرا كه، نانو كامپوزيت های زمينه آلومينيمی استفاده كرد
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