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: چکیده
گرافن با استفاده از فرآیند آلیاژسازی مکانیکی و پرس سرد از طراحی آزمون تاگوچی استفاده/ برای بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت مس،در این تحقیق
در این مقاله تاثیر درصد. فشار پرس و دمای تف جوشی در این تحقیق بکار برده شده است، زمان آسیاب کاری،شده است که متغییر هایی نظیر درصد گرافن
 برای این منظور عملیات آلیاژسازی مکانیکی پودرهای مذکور به مدت.گرافن مورد بررسی قرار گرفته است/گرافن بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت مس
، برای بررسی مورفولوژی ذرات پودر از میکروسکوپ الکترونی روبشی. ساعت درون آسیاب گلولهای سایشی و تحت محیط گاز آرگون انجام شد21 حداکثر
 نتایج بدست آمده نشان دهنده بهبود خواص. و برای ردیابی گرافن از طیف سنج آنالیز رامان استفاده شده استX آنالیز مخلوط پودری از الگوی پراش پرتو
 درصد گرافن به1/2 ) در میزان63/3BHN( درصد گرافن و باالترین سختی1/2 ) در میزان262MPa(مکانیکی می باشد به صورتی که باالترین استحکام فشاری
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Abstract In this study, to investigate the mechanical properties of Cu / graphene nanocomposite using by mechanical
alloying process of cold pressing of the Taguchi experimental design is used when variables such as percentage of
graphene, milling time, pressure pressing and sintered temperatures used in this study. In this article the effect of
graphene on the mechanical properties of copper / graphene nanocomposite has been studied. For this operation, the
mechanical alloying powders in a ball mill for 02 hours maximum wear under argon atmosphere was carried out.
Powder particle morphology by scanning electron microscopy, X-ray diffraction analysis of the powder mixture model
and Raman spectra analyze has been used for graphene detect. According to the results mechanical properties are
improved such that the highest compressive strength (MPa260) and highest hardness (63/3 BHN) are achieved in the Al
composite reinforced with 2/2 % and 2/0% graphene respectively.
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میکرومکانیکی ،روش رشد همبافته ،رسوب بخار شیمیایی و

مس یکی از فلزات مهم مهندسی است زیرا در شرایط

روش های شیمیایی را نام برد .برخی روشهای دیگری همانند

غیرآلیاژی و همچنین به صورت آلیاژ با فلزات دیگر کاربرد

شکافتن نانو لولههای کربنی برای تولید نانو نوارهای گرافن و

وسیعی دارد .در شرایط غیرآلیاژی ،این فلز ترکیب خارق العاده

ساخت با امواج ماکرویو نیز اخیرا بکاربرده شدهاند[ .]7در

ای از خواص دارد که آن را بصورت ماده ای اساسی در صنایع

تحقیقاتی که بر روی نانو کامپوزیت مس/گرافن انجام شده است

الکتریکی در می آورد[ .]1در گذشته اغلب از نقره بعنوان فلز

نشان می دهد که گرافن باعث افزایش هدایت حرارتی مس شده

پایه برای اتصاالت الکتریکی استفاده می شد اما با گسترش

است .با استفاده از گرافن تک الیه در این نانوکامپوزیت ها میزان

صنایع الکتریکی و افزایش قیمت نقره یافتن جایگزین برای نقره

هدایت حرارتی به بیشترین مقدار خود یعنی حدود

در کنتاکت های الکتریکی با هدایت الکتریکی ،گرمایی و

−1

MW

−2

𝐾 𝑚 211می رسد در حالی که هدایت حرارتی این نانو

استحکام باال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .از این رو

کامپوزیت ها با استفاده از گرافن دو الیه به حدود نصف میزان

کامپوزیت های پایه مس به سبب هدایت الکتریکی و گرمایی

گرافن تک الیه می باشد و برای گرافن های بیشتر از سه الیه
−1

−2

𝐾 𝑚  111 MWکاهش پیدا می کند[.]3

مناسب آنها برای کاربرد در کنتاکت های الکتریکی مورد توجه

هدایت حرارتی به

قرار گرفت[ .]2گرافن یک ماده جذاب قابل توجه در سال های

کامپوزیت های پایه مس تقویت شده با گرافن به سبب هدایت

اخیر بوده است .گرافن ساختار دو بعدی از یک الیه منفرد شبکه

الکتریکی و گرمایی مناسب و استحکام در دمای باال ،ماده مناسب

النه زنبوری کربنی میباشد .گرافن به علت داشتن خواص فوق

برای اتصاالت الکتریکی می باشد .همچنین از گرافن بعنوان فاز

العاده در رسانندگی الکتریکی (  )211111Vs/𝑐𝑚2و رسانندگی

تقویت کننده در نانو کامپوزیت آلومینیوم/گرافن توسط استفن

گرمایی (  ،)2111 W𝑚−1 𝐾 −1چگالی پایین (  )1/77 mg/𝑚2و

بارتولوچی و همکارانش در امریکا انجام شده است .که در آن

تحرک پذیری حامل های بار ،رسانندگی نوری و خواص

پژوهش سه نمونه شامل آلومینیوم خالص ،آلومینیوم  1درصد

مکانیکی (مدول یانگ  1111GPaو مقاومت باال در برابر شکست

نانولوله های کربنی و آلومینیوم  1/1درصد گرافن به روش

 )122 GPaبه مادهای منحصربفرد تبدیل شده است .این سامانه

آلیاژسازی مکانیکی و پرس ایزواستاتیک گرم و اکسترود تولید

جدید حالت جامد به واسطه این خواص فوق العاده به عنوان

شده است .نتایج نشان دهنده افت خواص مکانیکی شده نانو

کاندید بسیار مناسب برای جایگزینی سیلیکون در نسل بعدی

کامپوزیت آلومیینیوم /گرافن است که دلیل آن را تشکیل کاربید

قطعههای فوتونیکی و الکترونیکی در نظر گرفته شده است و از

آلومینیوم ناشی از کیفیت پایین گرافن بیان کرده است[ .]3حال

این رو توجه کم سابقهای را در تحقیقات بنیادی و کاربردی به

در این پژوهش قصد بر تولید نانو کامپوزیت مس/گرافن با

خود جلب کرده است[]3؛[ ]3مدل سازه های مولکولی حاکی از

درصد های مختلف و بررسی خواص مکانیکی این

مدول و مقاومت مکانیکی بسیار باالی الیه های گرافن در

کامپوزیت می باشد.

نانو

گرافیت ) )σ =122 GPaو ) (E=1TPaاست که در نتیجه سبب
شد تا از مواد کربنی به عنوان یک تقویت کننده عالی در صنایع

 -2مواد و روش تحقیق :

مختلف کاربردهای فراوانی داشته باشد[ .]2برخی از کاربردهای

در اين پژوهش براي تهيه اهواک مووزکتيهس وه -گهرانن ات

گرافن عبارتند از  :استفاده به جای فیبرهای کربن درکامپوزیت ها

روش آليوژسوتي وكوايكي استفوده شده اسس م وتغييرهوي وکجهکد

که باعث ایجاد هواپیماها و ماهوارههای سبکتر گردد ،استفاده

در اين پژوهش شوول درصد گرانن م عبورتنهد ات  0/5 ، 0/2و ، 1

شدن بهجای سیلیکون های نیمهرسانا در ترانزیستورها ،کاربرد در

توون آسيوب موري 15 ، 10و  20سوعس ،دووي تف جکشهي ، 000

الکترونیک نوری و ایجاد توربینهای بادی کارآمدتر[ .]6امروزه

 000و  000درج سواتيگراد و نشهور تهف جکشهي  500 ، 000و

روشهای بسیار متنوعی برای ساخت گرافن بکار برده میشود

 000وگوپوسكول وي بوشد م براي جلکگيري ات ااجوم آتوهکنههوي

که از متداولترین آنها میتوان به روش های پوسته پوسته کردن

تكراري م اتويج آاهو بو تکج ب آتوکنهوي ديگهر اوبهل پهي بينهي
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اسس ،ات طراحي آتوکن ب روش تهوگکيي اسهتفوده اکاههد شهد تهو

بوير آلمون بو ااداته داا ممتر ات  20ويكرون و مد وحصهکل 02005

تعداد آتوکنهوي التم براي رسيدن ب جکاب بهين وشخص گهردد

 % 00ات شهرمس

استفوده شده اسس همچنين پکدر گرانن بو الک

طرح آتوويشي م تکسط روش تهوگکيي اراهه شهده اسهس ،شهوول

اواک سواتور آويژه (اهواک سهوو) بهو تعهداد اليه  n > 20اسهتفوده شهده

آراي هوي وتعوودي اسس م وتغيرهوي تأثيرگذار بر روي نرآينهد را

اسههس بههراي تهيهه امکاهه وهه

اههولص و و /گههرانن بهه روش

سوتووادهي ويمند و ايز سطکحي را تعيين ويمند م ايهن وتغيرههو

آليوژسوتي وكوايكي ب ترتيب وراحل تير ااجوم گرنس :

عهکاولي را تعيهين

ويتکااند در آن سطکح تغيير امويند اين آتووي

ويمند م ميفيس وحصکل را تو بيشهترين حهد و بهو ممتهرين ويهزان
آتووي ههو ،تحهس تهأثير اهرار وهيدههد بنهوبراين در توهون و ونهوب
صرن جکيي اکاهد شد بو وارد مردن اطالعوت وکجکد ب ارمانهزار
وربکط (م در اين پژوه

ات ارمانهزار مکآلتها اسهتفوده اکاههد

شد) ،تعداد آتوکنهوي التم ب دسس ويآيهد[ ]10بهراي  0نهومتکر
م هر مدام  3سطح داشت بوشند جدولي وطوبق تير داريم:

عامل

اول
عامل اول  :درصد گرافن
عامل دوم:زمان

بعنکان تنظيم مننده نرآيند ( )PCAبو اسهبس وتاهي گلکله به پهکدر
 10:1بههو اطههر  10ويليمتههر در دسههتگوه آسههيوب گلکله اي سويشههي بههو
وحفظ آبگرد بو سرعس يرا
بدسس آود جن

وحفظ و گلکل هوي وکرد استفوده ات نکالد تاگ

سطح
سوم

آبكوري و سخس موري سطحي ارار گرنت اسس ب اطهر داالهي12
ويليمتراستفوده شد در ايهن ورحله به ونظهکر جلهکگيري ات امسهيد
شدن ذرات پکدر ،پکدرهو تحهس نشهور  30 MPaو دوهوي ℃ 500
ارار گرنس احتموال بو تکج ب دووي ℃  500اثر مور سرد حوصل ات

1/2

1/2

11

12

21

()MPa

311

211

611

℃

امکا هو و موه

711

311

311

 000وگوپوسكول پرا شداد سز

عامل چهارم:دمای تفجوشی

 250دور بر دايق و تحس وحهيط

گوت آرگکن بطکر وكوايكي آسيوب موري شداد و آليوژ و /گرانن

1

آسیاب کاری()h

عامل سوم :فشار تفجوشی

دوم

اسبس وتاي تعيهين شهده همهراه بهو  2درصهد وتاهي اسيداسهتیوريا

ازن بکد بهراي پهرا ات يها اولهب نهکالدي گهرم مهور مه تحهس

جدول( : )1وتغيرهوي وکجکد در تکليد اواک مووزکتيس و -گرانن

سطح سطح

در اين ورحل پهژوه

ابتهدا پکدرههوي وه

و گهرانن را بهو

جدول( : )2وشخصوت تکليد اواک مووزکتيس و -گرانن

آسيوب وكوايكي حذف وي شکد ب همين ترتيب ايز ووده روان سوت
اورج و ااسجوم اولي حوصل وي شکد ب ونظهکر بهوال بهردن يگهولي
تخلخل ،امکا هو در همين ورحله  ،تحهس نشهور
براي تف جکشي  ،امکا ههو را

دروحفظ اي حووي گرانيس ارار داده و درب آارا بست و در داال

عامل

عامل

عامل

عامل

مکره عمليوت حرارتي ارار داديم تو امکا ههو در دوهوي 000 ، 000

اول

دوم

سوم

چهارم

دوهو بهو اهر 𝑛𝑖𝑚10 ℃⁄

N1

1/2

11

311

711

ااتخوب شد همچنين توون تف جکشي همدوو برابر يا سوعس بهکد،

N0

1/2

12

211

311

در اهويس امکا هو در مکره سرد شداد براي بررسي تشهكيل نوتههو

N3

1/2

21

611

311

ات  XRDسههواس شههرمس  Bruker AXSبههو پرتههک بههو طههکل وههکج

N4

1/2

11

211

311

N2

1/2

12

611

711

N6

1/2

21

311

311

N7

1

11

611

311

N8

1

12

311

311

N9

1

21

211

711

*N12

1

11

311

کد آزمون

711

*الزم به ذکر است که نمونه  N 12به عنوان نمونه شاهد
می باشد.
در اين پژوه

و ℃ 000تف جکشهي شهکاد ،انهزاي

 1/5000آاگسهتروم  Cu Kαو نيلتهر ايكهل اسهتفوده شهد در ايهن
آتووي

توايوي وکرد بررسي ات  00 -10درج وي بوشهد وحوسهب

ااههداته بلکريه هههو ات طريههق رابطه  ]11[ Williamson–Hallو بههر
وبنههوي پهنههوي

الگکهههوي  XRDااجههوم شههد بههراي بررسههي

وکرنکلکژي پکدرهو ات دستگوه  SEMسواس شرمس  JEOLاستفوده
شهد همچنهين بهراي رديهوبي گهرانن ات دسهتگوه طيهف سهنج راوهون
سواس شرمس  BRUKERاستفوده شد يگولي امکاه ههوي تکليهد
شده بو استفوده ات تراتوي بو داس  0/001گهرم به روش ارشهميدا
ب دسس آوده اسس در اداو ب بررسي استحكوم نشوري امکا هو بر
اسوا استوادارد  ]12[ E0-00aبو اسبس ارتفوع ب اطهر  1/5در اظهر

ات پکدرهوي و

بو الهک

 % 00/0ات شهرمس

گرنت شده اسس م اطهر امکاه ههو در ايهن پهژوه

 12ويليمتهر و
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ارتفوع آاهو  10ويليمتر در اظر گرنته شهده اسهس و تمهوم امکاه ههو
داراي ابعود و سطح وقط وسووي تحس بور 0/15 kgااجهوم گرنهس
در اهويس براي بررسي سهختي امکاه ههو ات دسهتگوه سهختي سهنجي
برينل تحس بور

 000 Nو اطر سويم  2/5ويليمتر استفوده شد

حين آليوژسوتي وكوايكي ،وقدار جوبجويي در ال هوي اصلي و
ب دليل انزاي
و

توون آسيوب موري و همچنين تفووت اطر اتمي

و گرانن و تغيير يونتن ثوبس شبك و

ب علس حضکر گرانن

در شبك آن ،وشوهده وي شکد ات اتويج الگکي پراش پرتک  Xدر
توون هوي وختلف بر امکا  Cu-0/5wt% Grapheneبر وي آيد م
پهن شدن ال هو بو گذشس توون اشون دهنده ريز شدن ذرات اسس

 -7نتایج و بحث :

بو تکج ب حضکر احتمولي ذرات آهن در حين براکرد ذرات پکدر

-7-1ارزیابی ساختار
امکدار  1اتويج آتوکن پراش پرتک  Xامکا
 Grapheneب صکرت وخلکط پکدرهو پ

Cu-0/5wt%

ات ودت توون  15سوعس

آسيوب مردن ،بو اسبس وتاي گلکل ب پکدر  10ب  1را اشون
وي دهد ب دليل تشوب الگکي پراش و ازديا بکدن درصد گرانن
امکا هو و ذرات تقکيس مننده ات اراه آتوکن پراش پرتک  Xبراي
تموم امکا هو صرننظر شد بو تکج ب اينك دستگوه اودر ب تشخيص
گرانن وکجکد در امکا هو ابکد ،تنهو ال هوي و

ب گلکل و وحفظ آسيوب در شبك و

وارد شداد ،وقداري بر

جوبجويي ال هو توثير وي گذارد ات آاجو م اطر اتمي آهن
 2/52بکده و ات و

مکيكتر اسس و در صکرت ارار گرنتن اتم

آهن در شبك و  ،نوصل بين صفحوت بلکري و
آن موه

A

و ثوبس شبك

پيدا وي مند و بو تکج ب رابط براگ تاوي پراش

وتنوسب بو ال هوي اصلي و

اولص انزاي

در اين اتويج

وشوهده وي شکد اوو بو تکج ب ايجود وحلکل جوود در امکا هو در

امکدار ( :)1الگکي پراش پرتک  Xبراي پکدر  Cu-1 wt% Grapheneدر توون  15آسيوب موري

وي يوبد

جلد  ،3شماره  ،1بهار 11-1333
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امکدار ( : )2طيف راوون ( )Ramanبراي رديوبي صفحوت گرانن در اواک مووزکتيس Cu-1wt% Graphene

 1درصد گرانن

ااجوم شده م در اقوط وختلف آن طيف هوي وشوبهي وشوهده شده

امکدار ( )2طيف راوون را براي امکا پکدري و

را اشون ويدهد ات اين آتوکن جهس رديوبي گرانن در

اسس م ات هر مدام يكي ب شرح ذيل گزارش شده اسس ][13به

در

پودر Cu-2/2 wt%

اواکمووزکتيس و /گرانن استفوده گرديد همواطکر م

امکدار( )2وشوهده وي شکد دو ال بدسس آوده اسس م اشون
دهنده وجکد گرانن در اواک مووزکتيس

Cu-1wt% Graphene

منظور ارزیابی مورفولوژی ساختار از مخلوط

 Grapheneدر زمان های مختلف آسیاب تصاویر  SEMگرفته
شد که تصاویر آن در شکل ( )1آورده شده است.

وي بوشد در اين آتوکن ات يند اقط وختلف امکا طيف گيري

شکل()1تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی پودر  Cu-2/2 wt% Grapheneدر زمان های مختلف آسیاب ،الف) 11ساعت ،ب)12ساعت و ج) 21ساعت آسیاب
شده در بزرگنمایی .X211

با توجه به اینکه مس نرم است در حین آسیاب کاری،

جدول ( : ) 3اتويج بدسس آوده ات استحكوم نشوري ،سختي و يگولي

ذرات پودر نرم پهن می شوند ،پس از جوش سرد شکسته و

شماره

سختی

استحکام

دوباره جوش می خورند .وقتی دو گلوله فلزی به هم برخورد

نمونه

()BHN

فشاری

می کنند مقداری پودر در بین آنها به دام می افتد .تغییر شکل

چگالی

( 𝟑𝒎𝒄)𝒈𝒓⁄

درصد
تخلخل()%

()MPa

N1

50

300

0/13

10/00

سپس شکست آنها می شود و سطوح جدید ذرات را قادر به

N0

00

000

0/00

22/00

جوش خوردن با هم و در نتیجه افزایش اندازه دانه می کند .از

N3

00

505

0/00

20/00

آنجایی که در مراحل اولیه آسیاب کردن ،ذرات نرم اند و تمایل

N4

آنها به جوش خوردن و شکل گیری ذرات بزرگتر زیاد است،

50

305

0/00

20/20

N2

02

000

0/30

10/00

N6

50

510

0/03

22/13

N7

02

300

0/10

10/55

گرافن از این مرحله به بعد به علت تماس سطحی بیشتر و

N8

00

305

0/00

23/10

امکان نفوذ بهتر آسان می شود[.]13

N9

50

300

0/12

20

*N12

30

200

0/03

23/25

پالستیکی ذرات در اثر نیروی ضربه ای منجر به کار سختی و

اندازه ذرات افزایش می یابد و به چند برابر ذرات اولیه
می رسد .ذرات کامپوزیت در این مرحله دارای ساختار الیه ای
با ترکیب متفاوت از ترکیب اولیه هستند .آلیاژ شدن مس با

-7-2ارزیابی خواص مکانیکی
اتويج حوصل ات اکا

وكوايكي شوول آتوکن سختي

برینل و استحكوم نشوري و همچنين يگولي امکا هو ب روش
ارشمیدوس در جدول ( )3آوده اسس :

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که باالترین
استحکام فشاری ،سختی ،چگالی و کمترین تخلخل در نمونه

مجله مواد و فناوریهای پیشرفته

جلد  ،3شماره  ،1بهار 12-1333

های حاوی گرافن مربوط به نمونه N5می باشد.
-7-7نتایج حاصله از نرم افزار

Qualitek-1

الف  :تاثیر درصد گرافن بر استحکام فشاري
نانوکامپوزیت مس/گرافن :
به منظور بررسی تاثیر گرافن بر خواص استحکام
فشاری نتایج  3آزمون طراحی شده به روش تاگوچی را در
نرم افزار  Qualitek-3وارد نموده و نتایج زیر حاصل شد.
در نمودار  3نمودار تاثیر درصد گرافن بر استحکام فشاری
نانو کامپوزیت مس/گرافن نشان داده شده است.

افزایش درصد گرافن و واکنش گرافن با مس احتماال یک
فاز میانی ضعیفی در ساختار تشکیل شده باشد ).که از
آنجایی که گرافن دارای خواص مکانیکی بی نظیری است،
حضور آن به عنوان فاز تقویت کننده باعث افزایش
استحکام شده است.
ب  :تاثیر درصد گرافن بر سختی

نانوکامپوزیت

مس/گرافن :
همانطور که در نمودار ( )3مشاهده می شود حضور
گرافن باعث افزایش سختی این نانو کامپوزیت شده و
سختی حدود دو برابر افزایش یافته است .با توجه به
نمودار مالحظه می شود که باالترین سختی در  1/2درصد
گرافن حاصل شده است همچنین در مقایسه با نمونه های
شاهد تاثیر حضور گرافن در افزایش سختی به خوبی
مشاهده می شود.

امکدار ( : )3توثير درصد گرانن بر استحكوم نشوري اواکمووزکتيس
و /گرانن

همانطور که در نمودار ( )3مشاهده می شود در
حضور گرافن استحکام افزایش چشمگیری می یابد که
یکی از دالیل افزایش استحکام در نانوکامپوزیت ها حضور

امکدار ( : )0توثير درصد گرانن بر سختي اواکمووزکتيس و /گرانن

فاز تقویت کننده در زمینه می باشد .در یک سامانه
کامپوزیت فلزی انتقال نیرو از زمینه به فاز تقویت کننده و
نیز افزایش چگالی نابجایی ها موجب افزایش استحکام فلز
زمینه می شود[ .]12با افزایش درصد گرافن از  1/2درصد
به  1/2درصد استحکام فشاری افزایش یافته است ولی با
افزایش درصد گرافن از  1/2به  1درصد استحکام کاهش
یافته است .نکته دیگری که در نمودار مشهود است ،کاهش
استحکام در  1درصد گرافن می باشد ،که احتمال می رود
در  1درصد گرافن فازهای میانی ضعیفی تشکیل شده که
این فاز باعث کاهش استحکام شده است (. .به دلیل

 -1نتیجهگیري :
بههه منظههور تولیههد نههانو کامپوزیههت مس/گههرافن بههه روش
آلیاژسههازی مکههانیکی ،در ایههن پههژوهش زمههان مناسههب بههرای
آلیاژسازی  12ساعت و نسبت گلوله بهه پهودر  11بهه  1در نظهر
گرفته شده است .پس از بررسهی خهواص مکهانیکی نتهایج زیهر
بدست آمده است :
 .1افزایش اسهتحکام فشهاری بها افهزودن  1/2درصهد
گرافن برحسب نتایج نرم افزار کوآلتک .

17-1333  بهار،1  شماره،3 جلد
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