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چکیهد
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Abstract
In this study, to investigate the mechanical properties of Al / graphene nanocomposite using by mechanical
alloying process of hot 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 & sintered temperature on the mechanical properties of Al / graphene nanocomposite has
been studied. Then the microstructure of the samples was examined using XRD, RAMA and SEM; also the
Brinell hardness test and compressive strength was used to study the mechanical properties of the samples.
According to the results mechanical properties are improved such that the highest compressive strength
(MPa315) and highest hardness (BHN111) are achieved in the Al composite reinforced with 11 and %221
graphene respectively. Also the composite's density decreases in the presence of graphene & with increasing
temprature compressive strength (MPa37%) and highest hardness (BHN151) are achieved.
Keywords : Al / graphene Nanocomposite, Mechanical alloying, Mechanical properties.

مقدمه
گرافن ورقه ای دو بعدی از امت های رکبن وبده که به
عنوان یک تقویت کننهد عایل مورد استفاده است [.] 1
گرافن به علت داشنت خواص فوق العاده نظری مدول یانگ
باال ،مقاومت باال در برابر شکست و چگایل پایني[ ]2یم-
وتاند یک ماده مناسب به عنوان فاز تقویت کننهد در
اکمپوزیت های زمینه آلومینیویم باشد .استفان باروتلوچی

و مهکارانش تحقیقایت بروی ناون اکمپوزت Al-%211wtGr

عنوان( )PCAبا نسبت وزین گلوله به پودر  1:12با قطرگلوله

 12میلیمرت در آسیاب گلولهای ساییش تحت امتسفر گاز
آرگون بطور مکانیکی آسیابکاری و سپس پرس

شدند .برای برریس تشکیل فازهای تشکیل شهد از  XRDو
جهت ردیایب گرافن از طیف سنج رامان استفاده شد .و مهچین

جهت برریس مورفولوژی پودرها از  SEMاستفاده شد.

استحکام فشاری منونه ها بر اساس استاندارد  E9-99aو

سخیت منونه ها به رروش برینل تحت انجام شد.

انجام داده اند .نتایج حاصله بیانگر نزول خواص

مکانیکی یم باشد ،که دلیل آن نایش از حضور ()𝐴𝐿1 𝐶3

جدول( :)1آزمون های طراحی شهد به روش تاگوچی.
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در مرز دانه ها و نقوص موجود در گرافن یمباشد[.]3

هدف ما در این تحقیق استفاده از گرافن با کیفیت باالتر و

مواد و روش تحقیق
در این پژوهش از پودرهای آلومینیوم و گرافن با خلوص
 % 99از شرکت بایر آملان و ناون ساختار آویژه استفاده شد .در
این تحقیق از طراحي آزمون به روش تاگوچي استفاده

شد .بر این اساس گرافن در درصدهای  2/3 ،2/2و  1درصد
وزین،زمانآسیابکاري در ساعتهای 12،13و22ساعت،

فشارتفجویش در 122،322و  )MPa( 022و دمای تفجویش
122،132و)℃( 322تعیني شد .الزم به ذرک است که منونه N12

به عنوان منونه شاهد یم باشد .در این پژوهش ابتدا

پودرهای آلومینیوم و گرافن با نسبت های وزین مشخص

شهد در جدول  1مهراه با  2درصد وزین اسیداستئاریک به

کد آزمون

نتایج و بحث

شکل  1الگوی پراش اشعه  xبرای پودر  Al-11wtGrکه
به مدت  12ساعت آسیاب شهد را نشان میدهد .با وتجه به
شکل فقط پیک های مروبط به آلومینیوم مشاههد یم شود.
در این تحقیق به منظور ردیایب گرافن از منونه Al-11wtGr

که به مدت  12ساعت آسیاب شهد ،تست رامان گرفته شد که
نتایج آن در شکل  2آورده شهد است.بر اساس شکل دو

فشاری،سخیت نتایج روش تاگوچی را در نرم افزار

 Qualitek-1وارد منوده و نتایج زیر حاصل شد.

پیک مشاههد یم شود که نشان دهنهد وجود گرافن در ناون
اکمپوزیت  Al-1wt% Grapheneیم باشد.نتایج حاصل از
تست رامان با نتایج حاصله از اکر دیگران مهخواین

دارد[ .]3مهچنني به منظور ارزیایب مورفولوژی ساختار از

پودر  Al-%221wtGrدر زمان های مختلف آسیاب صتاویر
 SEMگرفته شد که صتاویر آن در شکل  3آورده شهد است.

شکل(: )1الگوی پراش اشعه  Xپودر ناوناکمپوزیت  Al-11wtGrکه به مدت

شکل()3صتاویر  SEMپودر  Al-%/2 wt% Grapheneدر زمان های مختلف

 12ساعت آسیاب شهد است.

آسیاب الف) 12ساعت ،ب)13ساعت و ج) 22ساعت .
جدول ( : )2نتایج حاصله از تست های استحکام فشاری ،سخیت و چگایل سنجی.
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ابتدای زمان آسیاب شکل ورقهای دارندکه به تدریج با

افزایش زمان آسیاب پودرها از ورقه ای به شبه رکوی

تغیری شکل یم دهند .نتایج حاصله از تست های استحکام

فشاری ،سخیت و چگایل سنجی در جدول  2آورده شهد

است .به منظور برریس تاثری گرافن بر استحکام

نتایج نشان میدهد در دمای تفجویش ℃  122سخیت برابر
،122BHNدر دمای ℃  132برابر  129BHNو در دمای ℃

 322سخیت بدست آمهد برابر  131BHNیمباشد.که با افزایش

شکل( : )1تاثری درصد گرافن بر استحکام فشاری ناون اکمپوزیت آلومینیومی-
گرافن.

دما از  122به ℃ 132سخیت اکهش و مجددا با افزایش دما به

℃ 322سخیت افزایش یم یابد که از دالیل این امر یم وتان به

با وتجه به شکل 1مشاههد یم شود که حضور گرافن باعث

این مورد اشاره منود که با افزایش دما تا ℃ 132رشد دانه در

هبینه گرافن در این تحقیق  1درصد یم باشد .در دمای

مرزدانه و بازیایب نابجایی ها غلبه یم کند بر افزایش سخیت در

، 113Mpaدر دمای ℃ 132برابر  122Mpaو در دمای

دما به ℃  322سخیت نایش از فشرده شدن پودرها غلبه یم کند

افزایش چشمگری در استحکام فشاری شهد است و مقدار

تفجویش ℃  122استحکام فشاری بدست آمهد برابر

℃  322استحکام فشاری بدست آمهد برابر  372Mpaیم-
باشد.با وتجه به شکل 3مشاههد یم شود که با افزایش دما از

 122به ℃ 132استحکام اکهش و مجددا با افزایش دما به

℃ 322افزایش یم یابد که از دالیل این امر یم وتاند با افزایش
دما تا ℃ 132رشد دانه در داخل ساختار افزایش یم یابد و

اکهش استحکام در اثر اکهش مرزدانه و بازیایب نابجایی ها

تخ
غلبه یم کند بر افزایش استحکام نایش از اکهش لخل و

افزایش چگالش پودر و مهچنني با افزایش دما به ℃ 322
استحکام نایش از فشرده شدن پودرها غلبه میکند بر
اکهش استحکام نایش از افزایش اندازه دانه و بازیایب

نابجاییها که این امر باعث افزایش استحکام در دمای ℃322
یم شود.

داخل ساختار افزایش یم یابد و اکهش سخیت در اثر اکهش
تخ
اثر اکهش لخل و افزایش چگالش پودر و مهچنني با افزایش
بر اکهش سخیت نایش از افزایش اندازه دانه و بازیایب نابجاییها
که این امر باعث افزایش سخیت در دمای ℃ 322یم شود.

نتیجهگریی
نتایج بیان یم کند که باالترین استحکام فشاری
( )313MPaدر  1درصد گرافن و ( )372MPaدر ℃ 322
بدست آمهد است .باالترین سخیت( )111 BHNدر 2.2
درصد گرافن و( )131 BHNدر ℃  322بدست آمهد است.

با وتجه به نتایج بدست آمهد نتیجه یم شود که از گرافن یم
وتان به عنوان یک فاز تقویت کننهد مناسب در اکمپوزیت
های زمینه آلومینیمی استفاده منود.
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