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چکیده
 مخلوط.در این تحقیق نانوکامپوزیت هیبریدی زمینه آلومینیوم با استفاده از نانوذرات دی سولفید تنگستن و نانولوله کربنی ساخته شد
 سپس ذرات هیبریدی و پودر آلومینیوم تحت آسیاکاری مکانیکی.سازی پودرها در حالل استن و با استفاده از آلتراسونیک انجام شد
 بررسی میکروساختاری نمونهها با. پودر نهایی فشردهسازی و نانوکامپوریت هیبریدی ساخته شد،قرارگرفتند و با استفاده از پرس گرم
 نتایج نشان داد فازهای تقویت.) انجام شدFESEM() و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانیOM(استفاده از میکروسکوب نوری
 توزیع مناسبی از ذرات تقویت کننده در زمینه وجود دارد و تقویت،کننده به نحو مطلوبی بر روی ذرات فلیکی آلومینیوم جذب شده اند
- دانسیته نمونهها از روش ارشمیدس اندازهگیری و مشخص شد دانسیته نسبی نمونه.کنندهها ساختار خود را در فاز زمینه حفظ کردهاند
 جهت بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی آزمون میکروسختی و تست. درصد قراردارد98  تا96 های هیبریدی در محدوده
 درصد و استحکام20  هیبریدسازی اثر مثبتی بر خواص مکانیکی دارد به طوری که میکروسختی نمونههای هیبریدی.فشار انجام شد
 درصدی50  آزمون سایش کاهش. افزایش نشان میدهدAl/WS2  درصد نسبت به نانوکامپوزیت17 فشاری نانوکامپوزیت هیبریدی
.ضریب اصطکاک نانوکامپوزیت هیبریدی را نسبت به آلومینیوم خالص نشان داد
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Abstract
In this research, a hybrid aluminum matrix nanocomposite was made using tungsten disulfide
nanoparticles and carbon nanotube. Ultrasonic was used for mixing powders in acetone. Then hybrid
particles and aluminum powder were mixed by mmechanical stirrer for 2 h and ball mill for 5h. The final
mixed powder were compressed by hot pressing. Microstructural analysis of the specimens was
performed by Optical Microscopy (OM) and Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM).
The results showed that the reinforcement phases were properly adsorbed on aluminum particles, there
was a good distribution of the reinforcement particles in the aluminum matrix, and nanoparticles
maintained their structure. The density of samples was measured by Archimedes method and the relative
density of hybrid samples was found to be 96 to 98%. Micro hardness test showed that hybridization had
a positive effect on the hardness and the hybrid nanocomposite micro hardness increased with increasing
carbon nanotube content up to 20% that of Al/ WS2 nanocomposite. Compressive strength measurements
showed that hybridization increased the final compressive strength up to 17%. Wear test showed the
friction coefficient of the hybrid nanocomposite decreased up to 50% compared to the pure aluminum.
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ساخت و بررسی خواص ریزساختاری و مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی Al/WS2-CNT

 -1مقدمه

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

کامپوزیتهای زمینه فلزی به دلیل خواص مکانیکی مطلوب دارای
کاربردهای فراوانی در صنایع هوافضا و اتومبیلسازی هستند [ .]3-1در این
بین نانوکامپوزیتهای زمینه آلومینیوم به دلیل مزایایی از قبیل چگالی پایین،
استحکام ویژه باال و مقاومت مناسب به سایش ،خستگی و خوردگی تحقیقات
گستردهای را به خود اختصاص دادهاند [ .]4در دو دهه اخیر تعداد زیادی از
نانوذرات مانند کاربید سیلیسیم ،بورید تیتانیوم ،دیسولفید مولیبدن ،دی
سولفید تنگستن ،گرافن و نانولولههای کربنی در ساخت نانوکامپوزیتهای
زمینه آلومینیوم استفاده شدهاند[ .]9-5کامپوزیتهای هیبریدی زمینه فلزی
نسل دوم کامپوزیتهای زمینه فلزی هستند که در آنها از دو یا چند ماده
تقویت کننده که از لحاظ نوع ،مورفولوژی و یا سایز با هم متفاوت هستند،
استفاده میشود .این کامپوزیتها با ترکیب خواص تقویت کنندهها خواص
بهتری نسبت به کامپوزیتهای با یک نوع تقویت کننده از خود نشان می
دهند [ .]10کامپوزیتهای هیبریدی زمینه آلومینیوم با هدف استفاده از اثر
همزمان تقویت کننده ها بر استحکام ،تافنس ،مقاومت سایشی ،کنترل
خوردگی و نیز کاهش هزینهها مورد توجه قرار گرفتهاند و نانوکامپوزیتهای
هیبریدی زمینه آلومینیوم با تقویتکننده ذرات سرامیکی به همراه
ساختارهای کربنی یا دو ذره سرامیک به صورت هم زمان اخیراً ساخته شده-
اند[ .]15-11برخی از ذرات تقویت کننده که به صورت همزمان در زمینه
)(Graphite,SiC
استفاده شدهاند )،(SiC, Al2O3
آلومینیوم
 )WS2,SiC(، (Graphite,Al2O3)،و) (CNT,Al2O3میباشند ].[19-16
استفاده از نانولولههای کربنی در زمینه آلومینیوم در دو دهه اخیر مورد توجه
قرارگرفته است .بطوریکه افزایش خواص مکانیکی آلومینیوم با افزودن
نانولولههای کربنی تا بیش از دو برابر گزارش شده است .مکانیزم اورووان ،اثر
بر کاهش اندازه دانه و انتقال بار از زمینه به تقویت کننده در صورت تشکیل
فصل مشترک مناسب عامل افزایش خواص مکانیکی در نانوکامپوزیتهای
آلومینیوم/نانولوله کربنی است .مشکل اصلی در کاربرد نانولوله های کربنی در
زمینه آلومینیوم رسیدن به توزیع مناسب و جلوگیری از تودهای شدن آنها در
ساختار است .نانولولههای کربنی به دلیل نیروی واندوالس بین آنها سریعا در
زمینههای کامپوزیتی تودهای میشوند] . [19در درصدهای حجمی بیش از 2
درصد نانولوله کربنی ،تودهای شدن و ایجاد فصل مشترک ضعیف باعث
کاهش خواص میشود ] .[20توزیع مناسب نانولولههای کربنی در زمینه،
ممانعت از تشکیل فاز ترد کاربید آلومینیوم ،ایجاد فصل مشترک قوی بین
زمینه و نانولوله کربنی و جلوگیری از تخریب ساختار نانولوله کربنی در طی
فرآیند ساخت ،چالشهایی است که در ساخت این نانوکامپوزیتها باید مورد
توجه قرار گیرد ] .[16توسعه فرآیندهای ساخت و استفاده از روشهایی مانند
آسیاکاری مکانیکی به دلیل دمای پایین و توزیع بهتر ذرات در زمینه
آلومینیوم و هیبرید سازی بین نانولولههای کربنی و سایر ذرات جهت غلبه
بر این چالشها اخیرا مورد توجه قرار گرفتهاند .اخیرا از نانوذراتی مانند اکسید
آلومینیوم و کاربید بور جهت ساخت نانوکامپوزیت هیبریدی با تقویت کننده
نانولولهی کربنی با استفاده از روش آسیاکاری مکانیکی با هدف بهبود
پراکندگی در زمینه آلومینیوم و افزایش خواص سایشی استفاده شده است
] .[23-21نانوذرات دیسولفید تنگستن نیز در چند سال اخیر جهت افزایش
خواص مکانیکی و سایشی فلزاتی مانند منیزیم ] ،[25,24مس ] [26و
آلومینیوم ] [28,27,9استفاده شدهاند .رنجیفو و همکاران اثر افزوده شدن
نانوذارت دیسولفید تنگستن را به آلومینیوم در دمای محیط و  200درجه
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سانتیگراد بررسی کردهاند و افزایش چگالی نسبی نانوکامپوزیت تا  99و
کاهش  50درصدی ضریب اصطکاک در دمای اتاق و دمای  200درجهی
سانتیگراد را گزارش کردهاند [ .]9نایسته و همکاران نیز فلیکهای میکرونی و
شبه فولرنهای دیسولفید تنگستن را به میزان  20درصد وزنی به زمینه
آلومینیوم افزودهاند .فلیکهای دیسولفید تنگستن بهبود بیشتری در سختی
و مقاومت به سایش آلومینیوم ایجاد کردهاند .کاهش ضریب اصطکاک نسب
به آلومینیوم خالص برای نانوذرات شبه فولرن و فلیکهای میکرونی دی-
سولفید تنگستن به ترتیب  20و  30درصد گزارش شده است[.]27
نانوذرات دیسولفید تنگستن دارای خاصیت روانکاری در حالت جامد می
باشند و توزیع مناسبی نسبت به نانولوله های کربنی در ساختار آلومینیوم
دارند و تا حدودی خواص مکانیکی را بهبود می دهند .اثر روانکاری این مواد
باعث بهبود تراکم پدیری و خواص سایشی نانوکامپوزیت میشود ].[28,27, 9
به نظر میرسد هیبریدسازی دیسولفید تنگستن با نانولوله های کربنی می-
تواند منجر به توزیع بهتر نانولولهها در ساختار و افزایش خواص سایشی
نانوکامپوزیت شود .تاکنون نانوکامپوزیت هیبریدی زمینه آلومینیوم با تقویت
کننده نانوذرات دیسولفید تنگستن و نانولوله کربنی ساخته نشده است.
هدف از هیبریدسازی در این تحقیق رسیدن به توزیع مناسبتر نانولولههای
کربنی در ساختار آلومینیوم و نیز افزایش خواص مکانیکی و سایشی
آلومینیوم است .بدین منظور با استفاده از فرآیند آسیاکاری مکانیکی و پرس
گرم ،نانوکامپوزیت هیبریدی آلومینیوم/دیسولفید تنگستن/نانولوله کربنی با
ثابت نگهداشتن میزان دی سولفید تنگستن در  1درصد وزنی و تغییر در
میزان نانولوله کربنی ساخته شد و ریز ساختار ،خواص مکانیکی و سایشی
نانوکامپوزیت هیبریدی مورد بررسی قرار گرفت.
 -2روش تحقیق
پودر آلومینیوم استفاده شده برای ساخت نانوکامپوزیت هیبریدی در این
تحقیق دارای مورفولوژی کروی با اندازه ذرات زیر  20میکرون است .در
جدول شماره  1ترکیب شیمیایی پودر آلومینیوم مصرفی بر اساس آزمون
 XRFنشان داده شده است.
جدول  1ترکیب شیمیایی پودر آلومینیوم
Table 1 Chemical composition of aluminum powder
P

Mn

Ti

Na

Fe

Mg

Al

0.013

0.016

0.019

0.096

0.364

0.432

99

جهت سنتز نانوذرات دیسولفید تنگستن از مرجع ] [28استفاده شد که
توسط همین تیم تحقیقاتی توسعه داده شده است .نانوذارت دیسولفید
تنگستن سنتز شده دارای اندازه ذرات زیر  50نانومتر و مورفولوژی فلیکی و
نامنظم هستند .نانولوله کربنی چند دیواره از شرکت نوترینو تهیه گردید که
بر طبق اعالم سازنده دارای طول  30-10میکرون ،قطر داخلی 10-5نانومتر
و قطر خارجی  20-10نانومتر است و به عنوان تقویت کننده دوم در ساخت
نانوکامپوزیت مورد استفاده قرارگرفت.
جهت ساخت نمونههای نانوکامپوزیت ابتدا پودر آلومینیوم و پودرهای تقویت
کننده به طور جدا گانه جهت ترشوندگی بهتر در استن به مدت  30دقیقه
تحت آلتراسونیک قرار گرفتند .سپس محلولها با هم مخلوط و کل محلول به

ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت هیبریدی زمینه آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات تنگستن ….

مدت دو ساعت تحت آلتراسونیک قرار گرفت .محلول به بالمیل انتقال یافت و
به مدت 5ساعت تحت اتمسفر آرگون و با  250دور بر دقیقه آسیاکاری شد.
سپس محلول از بالمیل خارج و پودر خمیری شکل در آون خالء در دمای 80
درجه سانتیگراد خشک شد .پودر کامپوزیتی حاصل جهت عملیات پرس گرم
به قالب فلزی منتقل و تحت خالء با فشار  150مگاپاسکال و در دمای 500
درجه سانتیگراد فشردهسازی شد و قرصهایی با ارتفاع  10میلیمتر و قطر
 25میلیمتر تولید شد .میزان نانوذرات دی سولفید تنگستن در یک درصد
وزنی ثابت نگه داشته شد و نانولوله کربنی در مقادیر  0.5 ،0.25و 0.75
درصد وزنی به نانوکامپوزیت اضافه شد .در جدول شماره  2ترکیب نمونههای
نانوکامپوزیت هیبریدی آلومینیوم /دی سولفید تنگستن  /نانولوله کربنی آمده
است.
جدول 2ترکیب نمونههای کامپوزیت آلومینیوم /دیسولفید تنگستن  /نانولوله کربنی
Table 2 Composition of aluminum / tungsten disulfide / carbon
nanotube hybrid nanocomposite sample

کد نمونه

درصد وزنی

WS2

درصد وزنی

NCS

1

0

HNC.25

1

0.25

HNC.5

1

0.5

HNC.75

1

0.75

CNT

چگالی نمونه ها از روش ارشمیدس بر اساس استاندارد ASTM D1217-15

اندازهگیری شد .وزن هر نمونه یکبار در هوا و یکبار در داخل آب مقطر با
ترازوی با دقت ده هزارم گرم اندازهگیری شده و با استفاده از رابطهی ()1
چگالی نمونهها محاسبه شد.
رابطه ()1

𝐷w𝑊a
𝑊a −𝑊w

= 𝐷A

در این رابطه  Waو  Wwبه ترتیب وزن قرص در هوا و در آب است.
همچنین  Dwچگالی آب در دمای مورد استفاده است .جهت محاسبه
دانسیته تئوری نمونهها از رابطهی ( )2استفاده شد و چگالی نسبی از رابطه
( )3بدست آمد.
رابطه ()2
رابطه ()3

𝐷ct =vAl 𝐷Al + vWS2 𝐷WS2 + vCNT DCNT
𝐷A
𝐷ct

= DR

قرصهای تهیه شده از فرآیند فشردهسازی جهت انجام تست سایش مورد
استفاده قرار گرفت .شرایط انجام تست سایش به شرح زیر انتخاب شد .نمونه
به عنوان دیسک قرار گرفت و تست سایش از روش گلوله بر روی
دیسک( )Ball On Dickبا گلوله از جنس فوالد انجام شد .سرعت  100دور
بر دقیقه ،زمان انجام  90دقیقه ،مسافت  1000متر و نیروی اعمالی 10
نیوتن ،بر اساس استاندارد ASTM G99در نظر گرفته شد.
 -3نتایج و بحث
جهت اختالط بهتر پودر زمینه و تقویت کننده باید مورفولوژی پودرها به هم
نزدیک شود .برای این منظور پودرها تحت آسیاکاری مکانیکی قرار گرفتند.
کاهش اختالف نسبت منظر پودر زمینه و تقویت کننده باعث نزدیکتر شدن
مورفولوژِی پودرها میشود و توزیع بهتری اتفاق میافتد .در فرآیند آسیاکاری
گلولهها به صورت یک میکرو غلطک عمل کرده و ذرات نرم آلومینیوم تحت
نورد قرار میگیرند و به شکل صفحهای تغییر مورفولوژی میدهند].[19
نانوذرات دیسولفید تنگستن ساختار صفحهایی دارند و نانولولههای کربنی
نانوساختاری تک بعدی هستند .صفحهایی شدن پودر آلومینیوم به نزدیکتر
شدن مورفولوژی ذرات و توزیع بهتر کمک مینماید .در شکل  1تصویر
میکروسکوپ الکترونی روبشی از پودر آلومینیوم بعد از  5ساعت آسیاکاری
نشان داده شده است .مورفولوژی پودر آلومینیوم بعد از  5ساعت آسیاکاری از
کروی به صفحهای تغییر کرده است.
در شکل  2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از پودر نانوکامپوزیت
هیبریدی نشان داده شده است .چنانچه از تصویر مشخص است سطح
پودرهای آلومینیوم توسط تقویتکنندهها پوشیده شده است .ذرات دی-
سولفید تنگستن و نانولوله کربنی در کنار هم و بر روی سطح ذرات آلومینیوم
حضور دارند و این ذرات به شکل مناسبی بر روی پودرهای آلومینیوم جذب
شده و ساختار خود را حفظ کردهاند .در این تصویر به وضوح نانولولههای مجزا
که بر روی ذرات آلومینیوم حضور دارند قابل مشاهده است .این موضوع نشان
دهنده اثر هیبریدسازی بر توزیع مناسب نانولولهها و عملکرد مناسب فرآیند
مخلوط سازی پودرها است .فرآیند آسیاکاری ساختار پودرهای تقویت کننده
را می تواند تغییر دهد که جهت حفظ ساختار نانوذرات خصوصا نانولولههای
کربنی عالوه بر زمان آسیاکاری مناسب ( 5ساعت) شرایط آسیاکاری تر
استفاده شد تا ساختار ذرات کمتر در طول فرآیند دچار آسیب شود].[16

Fig. 1 FESEM image of aluminum powder after 5 h ball mill

شکل 1تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از پودر آلومینیوم بعد از  5ساعت
آسیاکاری

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

میکروسکوپ نوری جهت بررسی میکرو ساختار با بزرگنمایی حداکثری
 1000استفاده شد .بهمنظور بررسی مورفولوژی نانوذرات (نانولولهها و دی-
سولفید تنگستن) در ریز ساختار نانوکامپوزیت از میکروسکوپ الکترونی
روبشی گسیل میدانی( )FESEMاستفاده و تصاویری در مقیاس تفکیکی 5
میکرون تهیه شد .اندازه گیری سختی نمونهها بر اساس میکرو ویکرز با نیروی
اعمالی  50گرم ،مدت اعمال  10ثانیه و براساس استاندارد ASTM E384-
 99انجام شد .برای این منظور از هر ترکیب  3نمونه و از هر نمونه از  5نقطه
مختلف سختی گرفته شد و نهایتا سختی متوسط گزارش شد .با استفاده از
وایرکات از هر قرص تولیدی سه نمونه به قطر  4و ارتفاع  8میلیمتر جهت
انجام تست فشار تهیه شد و استحکام فشاری نانوکامپوزیتهای هیبریدی
بر اساس استاندارد  ASTM E9-09با دستگاه اینسترون با بار اعمالی 15
نیوتن و سرعت  0.4میلیمتر بر دقیقه مورد سنج قرار گرفت.
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Fig. 2 FESEM image of hybrid nanocomposite powder

شکل  2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از پودر نانوکامپوزیت هیبریدی

بررسی ریزساختاری نمونهها با استفاده از میکروسکوپ نوری انجام شد.
ریزساختار نمونهی هیبریدی با  50درصد وزنی نانولوله کربنی در شکل 3

نشان داده شده است .در این تصویر شکل دانهها کشیده و به شکل صفحهای
است .که با توجه به زمان آسیاکاری و ساختار الیهای پودر قبل از عملیات
پرس گرم قابل توجیه است در واقع ذرات فلیکی آلومینیوم برروی هم فشرده
شده و دانه بندی را بوجود آوردهاند .در برخی از مرزهای دانه به خصوص در
نواحی که چندین الیه به هم میرسند ،حفرهها یا تجمعاتی از مواد تقویت
کننده وجود دارد .تجمع ذرات تقویت کننده در مرزدانهها باعث جلوگیری از
حرکت مرزدانهها و ظریفتر شدن آنها میشود عالوهبراین زمان طوالنی
آسیاکاری باعث ایجاد تنش پسماند در ذرات شده و انرژی ذخیره شده در ذره
را افزایش میدهد که در حین فرآیند زینتر باعث کوچکتر شدن ذرات می-
شود .با بررسی ساختار میکروسکوپی سایر نمونهها مشخص شد با افزایش
درصد تقویت کننده  CNTدر نانوکامپوزیت هیبریدی نقاط تجمع نانوذرات
افزایش پیدا کرده و همچنین مرزهای دانه بیشتر و الیهها باریکتر میشوند.
تجمع مواد تقویتکننده در مرزهای دانه ،مانع از حرکت مرز در طول فرآیند
زینترینگ و کاهش ضخامت الیهها میشود.کاهش اندازه دانهها با وجود دی-
سولفید تنگستن و نانولوله کربنی در زمینه آلومینیوم توسط سایر محققین
نیز گزارش شده است که ناشی از توانایی و قابلیت این ذرات در جلوگیری از
حرکت مرزدانهها در فرآیند زینتر و کاهش اندازه دانهها است].[29,28
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Fig. 3 Optical micrograph of HNC.5 sample in 1000x
شکل  3تصویر میکروسکوپ نوری نمونه  HNC.5در بزرگنمایی  1000برابر
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شکل 4تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح پولیش شده نمونه
هیبریدی با  0.5درصد وزنی نانولوله کربنی را نشان میدهد .این شکل نشان
دهنده حضور نانولوله کربنی و دی سولفید تنگستن در کنار یکدیگر در
ساختار نمونه بالک فشرده شده است .چنانچه در این تصویر مشخص است
مورفولوژی و اندازه فازهای تقویت کننده در محدوده نانومتری حفظ شده
است و حضور هم زمان هر دو تقویت کننده در ساختار دیده میشود .ذرات
به دلیل جرم اتمی مختلف در تصویر میکروسکوپ الکترونی با رنگ روشن(فاز
سنگینتر) و تیره(فازهای سبکتر) دیده میشوند .در این تصویر ذرات دی-
سولفید تنگستن به وضوح قابل مشاهده است و البته نانولولههای کربن نیز به
صورت بیرون زده از ساختار قابل مشاهده هستند .بهطور کلی با وجود ذرات با
اندازه کمتر از  200نانومتر اتصال قابل قبولی بین زمینه و تقویت کننده
ایجاد میشود که باعث افزایش خواص مکانیکی خواهد شد .عالوه براین با
توزیع مناسب ذرات در ساختار به دلیل سطح زیاد نانوذرات میزان فصل
مشترک در ساختار به شدت افزایش خواهد یافت که انتقال بهتر بار از زمینه
به تقویت کننده را باعث خواهد شد ] .[30عدم تخریب ساختار ذرات تقویت
کننده در ساختار نهایی خصوصا در مورد نانولولههای کربنی بسیار مهم است
زیرا خواص مطلوب نانوذرات در صورتی میتواند در کامپوزیتسازی موثر واقع
شود که ساختار نهایی ذرات در زمینه در طول فرآیند ساخت حفظ شود .در
شکل  4میتوان نانولوله کربنی و نانوذرات دیسولفید تنگستن را در ساختار
مشاهده کرد که مناطق تجمع ذرات(آگلومره ها) نیز در محدوده زیر 300
نانومتر قرار دارند .با توجه به شکل  4و همچنین اشکال  2و  3میتوان گفت
افزایش میزان نانولوله کربنی در ساختار اگرچه باعث افزایش نقاط تجمع
ذرات خواهد شد .ولی کوچک بودن مناطق تجمع و توزیع همگن هر دو
تقویت کننده ،مناسب بودن پروسه ساخت را تایید مینماید.
 چگالی نسبیتغییرات چگالی نسبی نانوکامپوزیت بر حسب میزان نانولوله کربنی در شکل 5
نشان داده شده است .دانسیته نسبی نمونههای هیبریدی در محدوده 96
تا98درصد قرار دارد ،دانسیته نسبی نمونههای هیبریدی از نمونه  1درصد
وزنی دیسولفید تنگستن ( 99درصد) پایینتر است و اثر افزایش درصد
نانولوله کربنی بر این نمونهها کاهش در میزان دانسیته نسبی است .توزیع
مناسب ذرات در زمینه آلومینیوم و جذب مناسب این ذرات بر روی پودر
آلومینیوم میتواند تاثیر به سزایی در افزایش دانسیته داشته باشد .بهطور کلی
در نانوکامپوزیتها فشرده سازی پودرهای حاوی نانوذرات مشکلتر از فشرده

Fig. 4 FESEM micrographs of the HNC.5 sample
شکل  4تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح نمونه HNC.5

ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت هیبریدی زمینه آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات تنگستن ….

Fig. 5 Variation of relative density with carbon nanotube content

شکل  5تغییرات دانسیته نسبی نمونههای نانوکامپوزیت هیبریدی بر حسب میزان
غلظت نانولوله کربنی
 -سختی

سختی نمونههای هیبریدی با استفاده از دستگاه میکرو سختی اندازه گیری
شد .شکل  6سختی نانوکامپوزیتهای هیبریدی را در مقیاس میکروویکرز بر
حسب میزان نانولوله کربنی نشان میدهد .سختی نمونه  1درصد وزنی دی
سولفید تنگستن  10میکرو ویکرز بیشتر از نمونه خالص است .و سختی نمونه
های هیبریدی با افزایش میزان نانولوله کربنی افزایش یافته است و در بازه
 80تا  88میکروویکرز قراردارد .افزودن نانوذرات عموما باعث افزایش سختی
در نانوکامپوزیت میشود .عوامل مختلفی در ایجاد سختی در نانوکامپوزیت
موثر هستند که شامل اثرگذاری نانوذارت بر مکانیزمهای استحکام دهی مثل
مکانیزم اورووان ،هال-پچ و دانسیته نابجاییها است .نانوذرات در داخل ذرات
زمینه و یا در مرزدانهها قرار میگیرند تاثیرگذار خواهند بود .توزیع مناسب
نانوذرات در زمینه باعث کاهش فاصله بین ذرهای در ساختار میشود که مانع
حرکت نابجاییها است و حرکت نابجاییها را در ساختار کند مینماید.
نانوذرات بر مرزدانه ها نیز اثرگذار هستند .و مانع از حرکت آنها شده و بر نفوذ
مرزدانهای نیز تاثیر میگذارند .بنابراین حضور نانوذرات باعث ریزتر شدن دانه-
ها و همچنین جلوگیری از حرکت مرز دانهها در اثر تغییر شکل می شود.
سطح نانوذرات بسیار فعال است و سطح زیادی را ایجاد مینمایند .تشکیل
فازهای سخت در زمینه مانند کاربید آلومینیوم نیز ممکن است در افزایش
سختی موثر باشد] .[31 ,29 ,28اگر چه کاهش دانسیته نسبی اثر مستقیمی
بر کاهش سختی دارد ولی در تحقیقات مختلفی که انجام شده است با وجود
کاهش دانسیته نسبی با حضور نانوذرات سختی افزایش یافته است .این روند
میتواند حاصل غلبه مکانیزمهای افزایش سختی در نمونه در مقابل اثر کاهش
دانسیته نسبی باشد] .[30-28مطابق شکل 6روند افزایش سختی در
نانوکامپوزیت هیبریدی با افزایش میزان نانولوله کربنی تطابق دارد .توزیع
مناسب نانولولههای کربنی در ساختار از افت شدید دانسیته نسبی جلوگیری
و اثر مثبتی بر قفل شدن نابجاییها و جلوگیری از حرکت مرز دانهها دارد که
نهایتا باعث افزایش سختی در نانوکامپوزیت خواهد شد.
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سازی ذرات خالص پودر میکرونی فلز پایه است و فشارهای باالتری نسبت به
نمونه خالص نیاز است تا به دانسیته نسبی باال رسید .دلیل این موضوع
پتانسیل باالی انعطاف پذیری نانوذرات و نیز سطح زیادی است که در ساختار
به وجود میآید و منجر به افزایش اصطکاک بین دانهای میشود .حفرات در
حین عملیات فشردهسازی با حرارت دهی(پرس گرم) در داخل و بین دانهها
ایجاد میشوند .تغییر آرایش ذرات ،تغییر شکل موضعی و تغییر شکل بالک به
ترتیب در فرآیند فشردهسازی با افزایش دما اتفاق میافتد .همچنین عدم
انطباق ضریب انبساط حرارتی ذرات تقویت کننده و زمینه نیز بر میزان
تراکمپذیری موثر هستند ] .[29مکانیزم اصلی در تراکمپذیری در حین
عملیات زینترینگ انجام نفوذ بین ذرات آلومینیوم است که وجود نانوذرات
این فرآیند را کند میکند و با افزایش درصد وزنی نانوذرات و ایجاد کالسترها
و تودهها کاهش زینتر پذیری و افزایش حفرات بین دانهای اتفاق میافتد].[31
در بررسی اثر نانوذارت بر دانسیته نسبی افزایش دانسیته نسبی خصوصا در
مقادیر کم تقویت کننده گزارش شده است .دلیل این مهم پرشدن حفرات
بین ذرات پودر زمینه و کوچک بودن ذرات و اثر ناچیز بر کاهش نفوذ بین
دانهای ذکر شده است ] .[31,28,9در مورد ذرات با خواص روانکار حالت
جامد نیز پژوهش های مختلف افزایش دانسیته با حضور نانوذارتی چون دی
سولفید تنگستن را نشان داده اس ت که به دلیل روانکاری بین ذرات و کاهش
اصطکاک بین ذرهایی است ] .[28,9,8در تحقیق حاضر اقزودن نانوذرات دی
سولفید تنگستن به پودر آلومینیوم باعث افزایش دانسیته تا  99درصد در 1
درصد وزنی شده است این افزایش در دانسیته با نتایج سایر محققین مطابقت
دارد .اگرچه میزان تقویت کننده که حداکثر دانسیته در آن اتفاق افتاده است
متفاوت میباشد که ناشی از تفاوت در روش ساخت و مورفولوژی ذره است
] .[31,28,9,8دلیل افزایش دانسیته در  1درصد وزنی دیسولفید تنگستن
در این نانوکامپوزیت جذب خوب نانوذرات دیسولفید تنگستن بر روی فلیک-
های آلومینیوم و توزیع مناسب ذرات تقویت کننده است (چنانچه در بررسی
میکروساختاری مشخص شد) که منجر به پر شدن حفرات بین فلیکها می-
شود .عالوهبراین اثر روانکاری ذرات دیسولفید تنگستن نیز بر کاهش
اصطکاک بین فلیکهای آلومینیوم و فشرده شدن بیشتر آنها در فرآیند پرس
گرم کمک میکند .با توجه به میزان کم تقویت کننده( 1درصد وزنی) عمال
تاثیر منفی بر فرآیند زینترینگ نیز ناچیز است .با افزودن نانوتیوب به عنوان
فاز تقویت کننده دوم به ساختار کاهش دانسیته نسبی اتفاق افتاده است .که
دالیل ذکر شده در باال ،خصوصا ایجاد تودههای نانولوله کربنی عامل اصلی
ایجاد حفرات بین دانهای در زمینه آلومینیوم و کاهش دانسیته نسبی است.
افزایش حجم کل تقویتکنندهها در ساختار با افزایش درصد وزنی نانولوله
کربنی ،تودهای شدن را افزایش می دهد که اثر منفی در فرآیند زینترینگ
دارد .عدم توزیع یکنواخت( 1به  )1دو تقویت کننده نسبت به یکدیگر در
زمینه نانوکامپوزیت نیز میتواند اثر روانکاری بین ذرات را کاهش دهد .این
عوامل میتواند دلیل افت دانسیته نسبی در نمونههای هیبریدی باشد.
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Fig. 7 Variation of Compressive strength with carbon nanotube content
شکل  7تغیرات استحکام فشاری نانوکامپوزیت هیبریدی بر اساس میزان نانولوله
Fig. 6 Variation of Micro-hardness with carbon nanotube content

کربنی

شکل  6تغییرات میکروسختی نانوکامپوزیت هیبریدی بر حسب میزان نانولوله کربنی
 -آزمون فشار
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در شکل  7نمودار استحکام فشاری نمونهها بر حسب میزان نانولوله کربنی
نشان داده شده است .نمونه نانوکامپوزیت با  1درصد وزنی دی سولفید
تنگستن در طول آزمایش فشار رفتاری شبیه به فلز آلومینیوم دارد .این
درحالی است که نمونههای هیبریدی تماما به صورت ترد و در راستای طولی
تحت فشار با ترک مورب شکستند .چنانچه از شکل 7مشخص است با افزایش
غلظت نانولوله کربنی در نمونههای هیبریدی استحکام فشاری افزایش مییابد
و به بیش از  400مگاپاسکال میرسد .به حداقل چهار دلیل استحکام
مکانیکی توسط نانوذرات میتواند افزایش یابد .اولین دلیل کندی حرکت
نابجاییها با حضور ذرات تقویت کننده در ساختار به دلیل میدان تنشی
ایجاد شده حول نانوذرات است .دومین دلیل افزایش دانسیته نابجاییها به
دلیل حضور نانوذرات است که به واسطه عدم تطابق ضریب انبساط حرارتی و
یا ایجاد حلقههای اوروان به وجود میآید .اثر نانوذرات بر کاهش اندازه دانهها
سومین دلیل برای افزایش استحکام نانوذرات است و قفل شدن ترکها توسط
نانوذرات چهارمین دلیل ذکر شده در منابع مختلف برای استحکامدهی
نانوذرات در زمینه های فلزی است .فصل مشترک ذرات تقویت کننده و زمینه
عامل انتقال بار از زمینه به تقویت کننده و کنترل کننده تغییرات استحکام
در نانوکامپوزیتها است .توزیع غیر یکنواخت نانوذرات میتواند منجر به ایجاد
توده ای از نانوذرات در ساختار شود که به شدت خواص مکانیکی را تحت تاثیر
قرار میدهد .زیرا افزایش تودهای شدن باعث ایجاد مناطق تمرکز تنش در
ساختار شده ،حفرات را افزایش می دهد و جدایش در ساختار و تشکیل ترک
را تسریع می نماید] .[4,28,29میزان اثرگذاری نانولوله کربنی بر خواص
مکانیکی کامپوزیت های زمینه آلومینیوم به سه عامل نحوه توزیع ،کسر
حجمی و استحکام فصل مشترک آلومینیوم و نانولوله کربنی بستگی دارد
] .[31با توجه به شکل  7در نمونه با میزان  1درصد وزنی دیسولفید
تنگستن استحکام فشاری حدود  350مگاپاسکال است که با افزودن نانولوله
کربنی به ساختار این مقدار بیش از  17درصد افزایش یافته است .چنانچه در
نمودار مشخص است در مقادیر کم نانولوله کربنی(تا  )0.25%استحکام
فشاری تغییر چندانی نداشته است که نشان دهنده اثر کم نانولولههای کربنی
بر توقف حرکت نابجاییها در این مقادیر است برخی از محققین ادعا کردهاند
که نانولولههای کربنی توانایی جلوگیری از حرکت نابجاییها را در مقادیر
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پایین ندارند که البته مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه شده است] .[10در
مقادیر باالتر حضور نانولوله کربنی در ساختار باعث کندی حرکت نابجاییها از
طریق قفل شدن آنها توسط این نانوذرات و نیز کاهش فاصله بین ذرهای و
ایجاد مانع در مسیر آنها شده است .عالوه بر این تجمع نانولولهها در مرزها
افزایش یافته است که این پدیده باعث افزایش استحکام از طریق کاهش
اندازه دانهها و ترد شدن نانوکامپوزیت هیبریدی در مقایسه با نمونه
نانوکامپوزیت آلومینیوم /دی سولفید تنگستن به دلیل افزایش مناطق تمرکز
تنش و مستعد جهت جدایش و ایجاد ترک شده است.
افزایش خواص مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی با افزایش درصد نانولوله
کربنی در ساختار علیرغم افزایش کلی حجم تقویتکنندهها اتفاق افتاده است
که نشان دهنده توزیع مناسب نانوذرات و انتقال مناسب بار از زمینه به تقویت
کننده است.
 -آزمون سایش

آزمون سایش جهت بررسی خواص سایشی نانوکامپوزیت هیبریدی انجام شد
و ضریب اصطکاک و کاهش وزن ناشی از سایش اندازهگیری شد .نمودارهای
ضریب اصطکاک و کاهش وزن برحسب میزان نانولوله کربنی محتوی در
شکل  8و  9نشان داده شده است .بر اساس شکل  8ضریب اصطکاک با
افزایش میزان نانولوله کربنی در نمونهها کاهش یافته است و ضریب اصطکاک
همه نمونهها کمتر از نمونه خالص و نمونه با  1درصد وزنی دیسولفید
تنگستن است .با توجه به نمودار شکل  8ضریب اصطکاک نمونه با  1درصد
وزنی دیسولفید تنگستن در محدوده  0.65قرار گرفته است .کاهش ضریب
اصطکاک در نمونههای هیبریدی نسبت به نمونه خالص ،به دلیل وجود 1
درصد وزنی دیسولفید تنگستن در نمونهها به دلیل اثر روانکاری این ماده
است .افزایش نانولوله کربنی در نمونهها اثر مثبتی بر خواص سایشی دارد که
ناشی از افزایش سختی نمونهها به دلیل حضور نانولولههای کربنی است .در
شکل  9نمودار کاهش وزن در اثر سایش بر حسب درصد وزنی نانولولههای
کربنی نشان داده شده است .با افزایش میزان نانولوله کربنی ،میزان کاهش
وزن نمونهها نیز کاهش مییابد که نشان دهنده افزایش مقاومت سایشی
نمونهها است و نتایج با تغییرات ضریب اصطکاک تطابق دارد .با افزایش
سختی نمونههای هیبریدی مقاومت سایشی نمونهها نیز افزایش یافته است.
حجم کاهش یافته( )Øو سختی نمونه( )Hبر اساس رابطه 4به هم مرتبط
میشوند .که در این رابطه  Fبار اعمالی V ،سرعت سایش و  Kیک عدد ثابت
است.

ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت هیبریدی زمینه آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات تنگستن ….

رابطه ()4

F∗V
H

∗∅= K

عالوه بر این آچارد رابطه 5را برای رابطه نرخ سایش و ضریب اصطکاک
پیشنهاد داده است که در آن  Wنرخ سایش F ،بار اعمالی D ،مسافت
سایش H ،سختی و  Kضریب اصطکاک است.
رابطه ()5

F∗D
H

∗W=K

بر اساس روابط ( )4و ( ،)5ضریب اصطکاک و کاهش وزن رابطه معکوس با
سختی دارند .این روند در نمونههای هیبریدی نیز دیده میشود .البته همیشه
این گونه نیست چون سختی تنها عامل تعیین کننده میزان مقاومت سایشی
نیست .ضعف پیوند بین زمینه و تقویت کننده و امکان تشکیل ذرات سخت
ساینده در حین سایش ،می توانند باعث افزایش نرخ سایش شده و مقاومت به
سایش را کاهش دهند .بنابراین عالوهبر سختی میتوان پراکندگی مناسب
نانولوله های کربنی در زمینه ،چنانچه از بررسی های میکروساختاری مشخص
شد ،و پیوند مناسب بین زمینه و تقویت کننده را از عوامل اثر گذار بر کاهش
ضریب اصطکاک در نظر گرفت.

Fig. 8 Variation of Friction Coefficient with carbon nanotube content

شکل  8تغیرات ضریب اصطکاک نانوکامپوزیت هیبریدی بر اساس میزان نانولوله
کربنی

شکل  9تغیرات استحکام فشاری نانوکامپوزیت هیبریدی بر اساس میزان نانولوله
کربنی

با مقایسه بین خواص سایشی گزارش شده برای نانوکامپوزیت هیبریدی
 Al/Al2O3/CNTو  Al/B4C/CNTبا نانوکامپوزیت هیبریدی ساخته شده
در این تحقیق( )Al/WS2/CNTمشخص شد این نانوکامپوزیت در  1درصد
وزنی دیسولفید تنگستن و  0.75درصد وزنی نانولوله کربنی دارای عملکرد
مشابه سایشی با دو هیبرید دیگر در مقادیر ثابت  5درصد وزنی اکسید
آلومینیوم و کاربید بور و  2درصد وزنی نانولوله کربنی هستند که مصرف
کمتر نانوذرات را در این نانوکامپوزیت نشان میدهد .وجود ذرات سخت
کاربید بور و اکسید آلومینیوم عامل اصلی در افزایش مقاومت سایشی
آلومینیوم در هیبرید این مواد و نانولوله های کربنی است در حالیکه عمده
افزایش مقاومت سایش در نانوکامپوزیت هیبریدی ساخته شده در این تحقیق
به دلیل خواص روانکاری ذرات دیسولفید تنگستن میباشد ].[23,22
 -4نتایج
در این تحقیق نانوکامپوزیت هیبریدی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات دی-
سولفید تنگستن و نانولوله کربنی ساخته شد و خواص مکانیکی و ریز ساختار
آن مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نهایی حاصل از این تحقیق به شرح زیر
است:
 -1فرآیند بکار گرفته شده در این تحقیق جهت ساخت نانوکامپوزیت
هیبریدی روشی مناسب است و باعث توزیع مطلوب ذرات دیسولفید
تنگستن و نانولوله کربنی در ساختار میشود.
 -2آسیاکاری مکانیکی "تر" باعث نزدیکتر شدن مورفولوژی پودرهای زمینه
و تقویت کننده به یکدیگر شده و جذب بهتر ذرات تقویت کننده را به دنبال
خواهد داشت و باعث حفظ ساختار اولیه ذرات تقویت کننده در ساختار نهایی
نانوکامپوزیت خواهد شد.
 -3دانسیته نسبی نانوکامپوزیت هیبریدی با افزایش نانولوله کربنی در ساختار
روندی نزولی دارد که ناشی از اثر ایجاد کالسترها و مناطق تودهای نانولوله
کربنی است که در طی فرآیند زینترینگ حفرات بین دانهای را افزایش داده
است.
 -4سختی نمونه های ساخته شده با افزایش نانولوله کربنی در ساختار
افزایش مییابد که به دلیل قفل شدن و کند شدن حرکت نابجاییها ،افزایش
دانسیته نابجایی ها و مکانیزم استحکام دهی اورووان است.
 -5استحکام فشاری نانوکامپوزیت هیبریدی با افزایش مقدار نانولوله کربنی در
ساختار افزایش یافته است که مکانیزم اصلی کاهش اندازه دانهها و اثر هال-
پچ و جلوگیری از رشد ترک توسط نانوذرات است.
 -6مقاومت سایشی نانوکامپوزیت هیبریدی به دلیل وجود دیسولفید
تنگستن به عنوان روانکار جامد در ساختار و افزایش سختی ناشی از وجود
نانولولههای کربنی باال است و ضریب اصطکاک در نمونه با  0.75درصد
نانولوله کربنی تا  50درصد نسبت به نمونه خالص کاهش یافته است.
 -7نانوذرات دیسولفید تنگستن و نانولوله کربنی در درصدهای کم (تا
1درصد وزنی) به دلیل توزیع مناسب و کاهش تودهای شدن باعث افزایش
خواص مکانیکی در زمینه آلومینیوم میشوند.
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