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چکیهد
گرافن با استفاده از فرآیند آلیاژسازی/ هبینه سازی پارامرتهای موثر بر خواص مکانیکی ناوناکمپوزیت مس، هدف از این پژوهش

چهار پارامرت تاثری گذاردر. استفاده شدL9  برای این منظور از طراحی تاگوچی با ماتریس رتکییب. مکانیکی و پرس سرد یم باشد

 عملیات. درسهسط ح در نظر گرفته شدند، دمایتفج ویش،  فشارتفج ویش، زمان آسیاب اکری،سنتز این ناوناکمپوزیت شامل درصد گرافن

 برریس مورفولوژی ذرات.آلیاژسازی مکانیکی پودر های مذکور درون آسیاب گلولهاي ساییش وتح ت امتسفر گاز آرگون انج ام شد

ID/IG  و برای ردیایب گرافن و بدست آوردن نسبتX  آنالیزمخ لوط پودری از پراش اشعه،پودر از میکروسکوپ الکرتوین روبیش

.  نتایج بدست آمهد نشان دهنهد هببود خواص مکانیکی با افزایش دما و فشارتفج ویش یم باشد.از طیفسن ج رامان استفاده شهد است
. طراحی پارامرت به روش تاگوچی، آلیاژسازی مکانیکی،فشارو دمایتفج ویش، گرافن/ ناوناکمپوزیت مس:کلمات کلیدی

The effect of sintering temperature and sintering pressure on
mechanical properties of Cu/graphene nanocomposite produced by

mechanical alloying method.
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Abstract
The purpose of this study is to optimize the parameters that influence the mechanical properties of Cu /
graphene nanocomposite using mechanical alloying and cold pressed. For this purpose, the hybrid matrix L 9
Taguchi design was used. Four parameters affecting the synthesis of nanocomposites consisting of percentage
of graphene, milling time, pressure pressing and sintered temperature, were considered at three levels. The
mechanical alloying powders in a ball mill ,milled 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 and obtain the ratio ID / IG The results shows the
improvement in mechanical properties with increasing sintered temperature & pressure pressing.
Keywords : Cu/graphene Nanocomposite, Pressure and sintering temperature, Mechanical alloying, parameter
design Taguchi method

مقدمه
در سال های اخری از گرافیت و ناون لوله های رکبین جهت
افزایش خواص مکانیکی ناوناکمپوزیت های پایه مس
استفاده شهد است .استفاده از تقویت کننهد های رکبین به
دلیل خواص فیزیکی خوب این ماده را به عنوان فاز
تقویت کننهد جذاب رکده است[ .]1گرافن ساختار دو
بعدی از یک الیه منفرد شبکه النه زنبوری رکبین
یمباشدکه به علت داشنت خواص عایل در رسانندگی
الکرتیکی و رسانندگی گرمایی ،چگایل پایني و
خواص مکانیکی عایل به مادهای منحصربفرد تبدیل شهد

است[ .]2در تحقیقاتي که بر روي ناون اکمپوزیت مس/گرافن

انجام شهد است نشان ميدهد که گرافن باعث افزایش
هدایت حرارتي مس شهد است[ .]3مهچنني از گرافن بعنوان

فاز تقویت کننهد در ناون اکمپوزیت آلومینیوم/گرافن استفاده
شهد است[.]4

مواد و روش تحقیق

این پژوهش پودرهای مس با خلوص  % 00/0ومهچنني

پودر گرافن با خلوص  % 00و با تعداد الیه ، n > 20ضخامت

الیه ها 1/5 -4 nmو فاصله صفحات 0/340 nmاستفاده شهد
است .پودرهای مس و گرافن را مهراه با  2درصد وزین
اسیداستئاریک بعنوان ( )PCAبا نسبت وزین گلوله به پودر

 10:1در آسیاب گلولهای ساییش تحت امتسفر گاز آرگون
آسیابکاری شدند.منظور جلوگریی از اکسید شدن

ذرات پودر ،پودرها تحت فشار  30 MPaو دمای ℃  500قرار
گرفت .به منظور باال بردن چگایل ،منونه ها در مهني مرحله

 ،تحت فشار  500 ، 400و  000مگاپاسکال پرس شهد و سپس
منونه ها را درمحفظه حاوی گرافیت زینرت شدند .برای

برریس فازها از  XRDوبرریس مورفولوژی پودرها از

 SEMومهچنني برای ردیایب گرافن از رامان استفاده شد.
استحکام فشاری منونه ها بر اساس استاندارد E9-99a
وسخیت منونه ها به روش برینل گرفته شد.

جدول( : )1مشخصات وتلید ناون اکمپوزیت مس-گرافن.
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براي هتیه ناون اکمپوزیت مس/گرافن از روش آلیاژسازي
مکانیکي از طراحي آزمون به روش تاگوچي
استفاده شهد است تا تعداد آزمونهاي الزم براي رسیدن

در ساعت های 10،15و20ساعت ،فشارتفجویش در 400،500و

 )MPa( 000و دمای تفجویش 000،000و )℃( 000تعیني شد.
در جدول  1مشخصات وتلید ناون اکمپوزیت مس-گرافن

آورده شهد است .ضمنا منونه  N 10منونه شاهد یمباشد .در

کد آزمون

نتایج و بحث
منودار ( )1نتایج آنالیز پراش اشعه  Xمنونه پودری Cu-
 ،2.0Gمس خالص و مس خالص  10ساعت آسیاب اکری
شهد را نشان یمدهد .با وتجه به ایجاد محلول جامد در منونه

ها در حني آلیاژسازی مکانیکی ،مقدار جابجایی در

منودار ( : )2طیف رامان ( )Ramanبرای ردیایب صفحات گرافن در ناون
اکمپوزیت .Cu-1wt% Graphene

پیک های اصلی مس به دلیل آسیاب اکری یم باشد .از
نتایج آنالیز پراش اشعه  Xبر یمآید که پهن شدن پیک ها با
گذشت زمان نشان دهنهد ریز شدن ذرات است .اکهش
شدت پیک ها با گذشت زمان دلیلی بر آلیاژ شدن مس و
گرافن یم باشد .منودار ( )2آنالیز رامان را برای منونه
پودری مس  1درصد گرافن را نشان یمدهد .طول موج
های بدست آمهد برتیتب  :باند  Dدر محدوده Cm-1

 1300/54و باند  Gدر محدوده و  1001/00Cm-1یمباشد .بر این
اساس نسبت  ID/IGگرافن خالص ( )1440و نسبت ID/IG
گرافن بعد از آسیاب اکری مکانیکی ( )1400است که
افزایش را نشان داده و نشاین از تخریب در ساختار گرافن را

نشان منیدهد.در شکل1دیهد یمشود پس از  15ساعت
آسیابکاری مورفولوژی ذرات به شکل ورقهای و شبه
رکوی شهد اند.

شکل()1صتاویر  SEMپودر  Cu-2/0 wt% Grapheneدر زمان های مختلف
آسیاب ،الف) 10ساعت ،ب)15ساعت و ج) 20ساعت آسیاب .

جدول ( : )3نتایج بدست آمهد از استحکام فشاری و سخیت قبل و بعد از تفجویش.
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 ،Grapheneمس خالص و مس خالص  10ساعت آسیاب اکری شهد.
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با وتجه به جدول  3مشاههد یم شود منونه ها قبل از تفجویش

نتایج نشان میدهد درفشار تفجویش  400 Mpaسخیت برابر

از سخیت باالتری نسبت به منونه های تفجویش شهد برخوردار

،50BHNدر فشار  500 Mpaبرابر  50BHNو درفشار Mpa

حني آلیاژسازی مکانیکی باشد و اکهش سخیت بعد از

فشار از  400Mpaبه  500Mpaسخیت اکهش یافته است که

هستند که یموتاند نایش از اکرسخیت وبجود آمهد پودرها در
تفجویش به دلیل بازیایب و اکهش اکرسخیت دانه ها یم باشد.

 000سخیت بدست آمهد برابر  00BHNیمباشد.با افزایش

یکی از دالیل آن یموتاند شکسته شدن الیه های

نتایج آزمون طراحی شهد به روش تاگوچی را در نرم

اکسیدی روی دانه ها باشد که این الیه های اکسیدی

دمای تفجویش ℃  000استحکام فشاری بدست آمهد برابر

اکهش سخیت شهد است .با افزایش فشار تفجویش از  500Mpaبه

افزار  Qualitek-4وارد منوده و نتایج زیر حاصل شد .در

، 400Mpaدر دمای ℃  000برابر  510Mpaو در دمای
℃  000استحکام فشاری بدست آمهد برابر  425Mpaیم-
باشد.با افزایش دمای تفجویش از ℃  000به ℃  000استحکام

افزایش یم یابد که نایش از نفوذ اکمل تر و اصتال بیشرت دانه
ها در یکدیگر یمباشد ویل با افزایش دما به ℃ 000

شکسته شهد با قرارگریی در ساختار و ایجاد مترکز تنش باعث

 000Mpaسخیت افزایش یافته است که این افزایش در اثر
اصتال بیشرت ذرات و افزایش سخیت رو به رو هستمی.

نتیجهگریی
در این پژوهش فشار و دما تفجویش مناسب برای وتلید منونه

اکهش استحکام رخ یمدهد که این امر یموتاند نایش از

 000 MPaو ℃  000یمباشد .با وتجه به نتایج بدست آمهد

میدهد که با افزایش فشار تفجویش استحکام افزایش قابل

کننهد مناسب در اکمپوزیت های زمینه میس استفاده منود.

رشد دانه در داخل ساختار باشد .نتایج بدست آمهد نشان

وتجهی یافته است .در فشار تفجویش  400 Mpaاستحکام
فشاری بدست آمهد برابر ، 405Mpaدر فشار 500 Mpa

برابر  405Mpaو در فشار  000 Mpaاستحکام فشاری
بدست آمهد برابر  555Mpaیم باشد .افزایش فشار تفجویش

نتیجه یمشود که از گرافن یموتان به عنوان یک فاز تقویت
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