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چکیهد

 وتلید شد وARB به مهراه فاز تقویت کننهد گرافن به روش اصتال ونردتج معیAl0707 در این پژوهش ورق های اکمپوزییت ناون ساختار از

 تا سه سیکل بر روی منونهARB  بدین منظور فرآیند.تاثری گرافن به عنوان فاز تقوبت کننهد بر خواص مکانیکی آن ها برریس شد
 تغیریات خواص مکانیکی با استفاده از تست کشش و سخ یت سنج ی.های حاوی ذرات تقویت کننهد گرافن و بدون گرافن انج ام شد

 و از طیفSEM ویکرز برریس شد و مهچ ننی برای برریس های ریز ساختاری و نح وه ی وتزیع ذرات از میکروسکوپ الکرتوین

 جهت تعینی اندازه دانه و شناسایی فازهای موجود در منونهXRD به عالوه از آنایلز.سنج ی رامان جهت ردیایب گرافن استفاده گردید
 نتایج نشان یمدهد که استفاده از گرافن بعنوان فاز تقویت کننهد باعث هببود خواص. استفاده شدAl0707-72.0  و گرافنAl7707 های

. شهد استAL7707-7/. Grapheneمکانیکی ناوناکمپوزیت

. خواص مکانیکی،  ونردتج معی، AL7570-5/0 Graphene، ناون اکمپوزیت: کلمات کلیدی

Effect of graphene on the mechanical properties of Al0707graphene nanocomposite produced by accumulative roll bonding
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Abstract
In this study, nanostructural Al7777 composite sheets with phase reinforced Graphene was produced by
Accumulative Roll Bonding (ARB) Process on their mechanical properties were studied. For this purpose, the
ARB up to three cycles on samples with particles of reinforced Graphene and without Graphene was processed.
Changes in mechanical properties were investigated by using Vickers Hardness and tensile test. And as well as
to study the microstructure and distribution of particles used electron microscopy SEM and to trace the
Graphene used Raman spectroscopy. In addition, XRD analysis was used to determine the grain size and
identify the present phases in the samples Al7777-7220 Graphene and Al7777. The results showed using the
Graphene as a reinforcing phase improves the mechanical properties of AL 7777-7/2 Graphene nanocomposite.
Keywords : Nanocomposite, Al7777-7220 Graphene, Accumulative Roll Bonding , mechanical properties .
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