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بررسي ریزساختاری و خواص نانوکامپوزیت آلومینا/نانولولههای
کربني تولید شده به روش پالسمای جرقهای
صاحبعلي منافي* ،1،سید حسین بدیعي ،1رضا طاهریان 2و ایمان فرح

بخش3

 -1دانشکده فني و مهندسي ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شاهرود ،ایران
 -2دانشگاه شاهرود ،دانشکده مهندسي مکانیک ،گروه مهندسي مواد
 -3گروه مهندسي ،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قوچان ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،1394/05/14 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1394/08/15 :تاریخ پذیرش قطعي1394/08/30 :

چكیده
در این تحقیق ،آلومینای تقویت شده با نانولولههای کربني چندجداره از طریق زینترینگ به کمک قوو الالسوما ) (SPSسواتته شودند جهوت ارزیوابي
کامپوزیتها ،آنالیزهای میکروسکوپ الکتروني روبشي ،الراش اشعه ایکس و طیفسنجي راموان موورد بررسوي قورار گرفتنود نتواین نشوان مويدهود کوه
نانولولههای کربني چندجداره اثر تقویتکنندگي قابل قبولي از تود نشان ميدهند همچنوین مشواهدا میکروسوکوپ الکترونوي روبشوي نشوان داد کوه
نانولولههای کربني چندجداره توزیع مناسبي از تود نشان ميدهند نتیجه مقایسه اندازه کریستالیت بدست آمده از آلومینا زینتور شوده بوه روش زینترینوگ
به کمک قو الالسما در تحقیق حاضر نسبت به سایر روشها تایید ميکند که روش  SPSیک روش زینترینگ سریعتور اسوت کوه انودازه کریسوتالیت
کمتری نشان ميدهد همچنین ،اتتالطسازی الودرهای اولیه به دلیل ارزاني ،در دستر بودن و حذف آسان الس از عملیا اتوتالطسوازی در دماهوای
الایین در آب مقطر انجام شد و همچنین این روش از واکنشهای الیچیده گروههای کربني با الراکندهسازهای مختلف را حذف نمود
واژههای کلیدی :نانوکامپوزیت ،نانولولههای کربني چندجداره ،آلومینا ،روش قوس پالسما ،خواص مكانیكي.

 -1مقدمه

کربني تکجداره و چندجداره تقسیم مويشووند و بوه علوت
نسووبت ابعووادی بووا موويتواننوود سوورامیکهووای عووایق را بووه

نانولولههای کربني ( (Carbon Nanotubes: CNTsدر انواع

رسووواناهای الکتریکوووي تبووودیل کننووود کوووه ایووون نووووع

ماتریس سرامیکي اللي کریستالي ماننود،MgAl2O4 ،Al2O3 ،

کامپوزیتسازی آلومینا با نانولولوههوای کربنوي توکجوداره

 SiC ،ZrO2و  Si3N4ميتوانند به عنوان فاز تقویتکننده قرار

بیشترین هودایت حرارتوي را ایجواد مويکنود [ ]3بوه منووور

بگیرند [ CNTs .]1سبب دوام و بهبود تواصي مانند ضریب

دستیابي به تواص عالي این کامپوزیت هوا بایود بوه موواردی

اصطکاک و سایش آلومینوای تقویوتشوده بوا نانولولوههوای

توجه کرد که از جمله آن مويتووان بوه عودم آگلومراسویون

کربني ميشود [ ]2این نانولوله ها بوه دو دسوته نانولولوههوای

CNTsها و الراکندگي همگن در زمینه آلومینا ،اطمینان عدم

* عهدهدار مكاتبات :صاحبعلي منافي
نشاني :شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود ،گروه مهندسي مواد
تلفن ،023-32394283 :دورنگار ،023-32394283 :پست الكترونیكيmanafi@iau-shahrood.ac.ir :
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تخریووب و آسوویبدیوودگي  CNTsدر فرآینوود تولیوود [،]4

مکانیکي کامپوزیتها را بازی ميکند

ترکنندگي و چسبندگي مناسب بوین  CNTsو  Al2O3اشواره

در این مقاله ،به بررسي تواص ریزساتتار همچنوین بررسوي

کرد قرارگیری نانولولوههوای کربنوي در زمینوه سورامیکي از

مورفولووووییکي نانوکامپوزیوووت آلومینا/نانولولوووه کربنوووي

اهمیت زیادی برتوردار است مقدار زیاد نانولولوه منجور بوه

چندجداره الرداتته شد که روش زینتر موورد اسوتفاده روش

آگلومراسیون بیشتر آنها ميشود کوه باعوک کواهش احتموال

الالسما ( )Spark Plasma Sintering: SPSاست ایون

تما

بین نانولولهها و زمینه سرامیکي و در نهایت باعک افت

قو

روش ،یووک روش سووریع زینتوور اسووت و قابلیووت زینترکووردن

تواص مکانیکي ميشود []5

انووواع الودرهووای رسووانا و نارسووانا را دارد و باعووک افووزایش

سوویگل [ ]6و همکووارانش در سووال  2001افووزایش چقرمگووي

دانسیته ،ریزدانگي و الراکندگي یکنواتتتور نانولولوههوا در

شکست کامپوزیتهای آلومینا با  10درصد حجمي  CNTsتا

سطح کامپوزیت ميشود

بیشتر از  %24در مقایسه با آلومینای تالص را گزارش کردنود
در سال  2005لیم [ ]7و همکارانش میوزان سوایش کامپوزیوت

 -2فعالیتهای تجربي

آلومینا/نانولولههای کربني ریختهگری نواری بطوور الیوسوته بوا

 -1-2مواد اولیه

افووزایش  CNTsتووا  12درصوود کوواهش موويیابوود  ]3[ Jiangو

در این تحقیق از الودر آلومینا با اندازه دانه  5میکرون (الارک

همکوووارانش نیوووز در سوووال  2007اثووور دموووای زینتووور بووور
نانوکامپوزیتهای الایه آلومینای تقویت شده بوا  SWCNTsرا
مورد بررسي قرار دادنود کوه مشوخص شود بدنوه زینتور شوده،
حاوی  10درصد حجمي  SWCNTsبا اسوتفاده از روش SPS

در دمای  1150 °Cبا ترین سوختي ویکورز ،دانسویته و  KICرا
داشووتند احموود [ ]8و همکووارانش در سووال  2010اثوور مقوودار
 CNTsدر زمینوووه آلومینوووا را بررسوووي کردنووود اگیوووولر [ ]9و
همکارانش در سال  2014رفتار شکست آلومینای تقویت شده
با مخلوطي از  SWCNTsو  MWCNTsرا مورد بررسي قورار
دادند سوختي و چقرمگوي شکسوت ایون ترکیوب الوایینتور از

علووم فنوواوری تراسووان رضوووی) اسووتفاده شوود (جوودول )1
میانگین قطر تارجي الودر نانولولوه هوای کربنوي چندجوداره
()Multi-walled carbon nanotubes: MWCNTs
 37 nmاست (تهیه شده تولیودی الووهشوگاه صونعت نفوت)
الودر  PVAمصرفي بوه مقودار  10گورم ،ایون الودرهوا سوفید
رنگ ،حالل در آب ،دانسیته  1/2گرم بر سانتيمتر مکعب و
دارای نقطووه ذوب  200 °Cموويباشووند طیووفسوونجي رامووان
مربوط به نانولولههای کربني در شکل  1آورده شده است
جدول  :1آنالیز عنصری آلومینا.

آلومینووای تووالص و کامپوزیووتهووای آلومینووای تووالص و

نوع

درصد

کامپوزیتهای  0/1درصد آلومینا/نانولولوه توکجوداره و 0/1

Al2O3

99/5

SiO2

درصد آلومینا/نانولوله چندجوداره بدسوت آمود نانولولوههوای

0/ 1

Fe2O3

0/01-0/03

کربني چندجداره بهترین اثر تقویت در نانوکامپوزیت آلومینوا

CaO

0/03-0/05

را داشت با توجه به کوار صوور گرفتوه ،توواص مکوانیکي

TiO2

0/001

بسیار ضعیف مخلوط نانولولههای کربني تک و چندجداره در

Na2O

>> 0/1

P2O5

0/003

زمینه آلومینا به الراکنودگي ضوعیف و نواهمگن  CNTsنسوبت

ZnO

0/002

داده شد و مناسب نبوده و الیشونهاد نمويشوود توزیوع مناسوب

LOI

0/ 2

α-Al2O3

>>95

فاز تقویت کننده در زمینه نقش کلیدی در تواص فیزیکي و
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درون قالب ریخته شد سنبه از جنس گرافیت با ی قالوب و
به صور درزبندی شوده روی الوودر قورار گرفوت بوا قورار
دادن قالب درون دستگاه ،عملیا توال انجوام شود در ابتودا
فشار اولیه تا  10 MPaو نرخ افزایش دما حودود 50 °C/min
تنویم شد با افزایش دما توا  1300 °Cمقودار فشوار الور

بوه

ماکزیمم فشار یعني  20 MPaافزایش یافت و قطعه مورد نور
در دمای  ،1500 °Cبه مد  10دقیقه نگوه داشوته شود نورخ
کاهش دموا نیوز حودود  100 °C/minتنوویم شود در الایوان،
شكل  :1طیفسنجي رامان نانولولههای کربني چندجداره.

قطعه مورد نور الس از برش و الولیش برای انجام تسوتهوای
اسووتحکام و سووختيسوونجي آموواده شوود ب وه منوووور حووذف
شیارهای میکروني ایجاد شده توسوط برشوکاری ،الوولیش از

 -2-2روش کامپوزیتسازی
 150گرم آب مقطر درون بشور ریختوه شود و سوپس بوه آن،
محلول  %10 PVAاضافه شد و در نهایت به ترتیب الودرهای
آلومینا و نانولولههای کربني چند جداره به آن اضافه شودند
الس از اتتالطسازی الودرهای اولیه با آب مقطر و  2درصود
وزني محلول  ،%10 PVAدوغواب کوامپوزیتي حاصول شوده
درون کاپ تفلوني همراه با گلولههای آلومینایي با سایزهای
مختلووف ( )1-1/5 cmریختووه شوود و درون دسووتگاه آسوویاب
سیارهای (شورکت تجهیوز سورام بوا مودل  )PMV2روی دور
 130و زمان  1ساعت در اتمسفر هوای معمولي و دمای اتوا
آسویاکاری شودند بوا الایووان یوافتن مرحلوه آسویاب سوویارهای
دوغاب کوامپوزیتي درون تشوککون بوا دموای  110 °Cبوه
مد  24ساعت قرار داده شد الوس از تشوک شودن کامول

کاغذ سنبادههای زبرتور توا کاغوذ سونباده  2000و در نهایوت
الولیش تا  1میکرون انجام شد
 -3-2آنالیزهای میكروساختاری
بررسي فازی مواد اولیه با الراش اشعه ایکس ( )XRD, Philipsبا
مدل  PW3710تحت ولتای  40کیلوولت و جریان  30میليآمپر)
صور گرفت بورای بررسوي سوایز ،مورفولوویی و توزیوع فواز
تقویتکننده در زمینه آلومینا از میکروسکوپ الکتروني روبشوي
(با گسیل میوداني سواتت شورکت  MIRA3TESCANو مودل
 )IIXMUاستفاده شد

 -3نتایج و بحث

دوغاب ،تمام الودر کامپوزیتي حاصل شده از الک ،با شماره

 -1-3آنالیز فازی

مش  325عبور داده شد قبل از مرحله  ،SPSاز مقدار کموي

آنالیز الراش اشعه ایکس به منوور بررسي ساتتارکریستالي و

الودرهای کوامپوزیتي XRD ،و آنوالیز  FESEMگرفتوه شود

فازهای موجود انجوام شود شوکل  2آنوالیز فوازی آلومینوای

SPS-Hot Pressing

تالص مصرفي با الودرهای کامپوزیتي را نشان مويدهود کوه

 Sintering Furnaceمدل  20T-10شرکت FashioonEasy

تمامي الیکهوای شناسوایيشوده مربووط بوه  α-Al2O3اسوت

سپس توسط دستگاه ( SPSاز دسوتگاه
ساتت کشور چین) همزمان الور

و زینترینوگ طوي مود

سپس به منوور اتتالطسازی نانولولههای کربني بوا آلومینوا،

زمان  1ساعت انجام شد

آنالیز فازی الودر کامپوزیتي  MW-Alانجام شد

برای آماده سازی ،ابتدا درون قالب گرافیتوي بوا قطور داتلوي

انطبا الوراش اشوعه ایکوس الوودر کامپوزیوت چندجوداره بوا

 5 cmالوششي توسط ورقههای گرافیت ایجاد و سپس الودر

آلومینا نشان دهنده مقدار ثابت درصد وزني فاز تقویتکننده
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در زمینه آلومینا ميباشد با مقایسه ایون دو الوراش بوا الگووی

شد الیک نسبت به الودر آلومینای تالص ایجاد نشده و در

الراش الرتو ایکس آلومینای تالص به دلیل افزودن کمتر از 5

بقیه الیک ها کاهش شد  ،به دلیل افزودن فاز تقویتکننوده

درصد وزني فاز تقویتکننده  CNTsو همچنین الیک بسویار

 MWCNTsو تغییر در درصد فاز آلومینا ميباشد

ضعیف نانولوله های کربني در ˚ 2θ=30تنها جابجایي جزیوي
در شد الیکها مشخص مويشوود احتموال ایون جابجوایي

 -2-3دانسیته

تغییر در درصد فاز آلومینا و همچنین اثر افزودن نانولولههای

فرآیند ساتت نانوکامپوزیت تاثیر زیادی بر دانسویته نسوبي و

کربني ميباشد [ ]10،11در شوکل ( 2الوف) آنوالیز فوازی از

درصد تخلخل قطعا مي گذارد

بدین منوور از روش SPS

نانوکامپوزیت  MW-Alتهیه شده به روش  SPSآورده شوده

اسوتفاده شوود دانسویته نسووبي کامپوزیوتهووای زینتور شووده بووا
استفاده از روش ارشمید

است

و وزن تشک ،تور و غوطوهوری

محاسبه شد
بطورکلي دانسیته نسبي با افزودن نانولوله های کربني کواهش
الیدا مي کندکه علوت اصولي آن جاسواز شودن نانولولوههوای
کربني با دانسیته الایینتر در یک زمینه چگال و ایجاد تخلخل
داتلوي مويباشوود [ ،]12اموا بوا افووزودن نانولولوههوای کربنووي
چندجداره دانسیتههای با تری نسبت به نانولولههوای کربنوي
تووکجووداره حاصوول موويشووود و حووداقل تووراکم مربوووط بووه
(الف)

کامپوزیتهای حاوی نانولولههای تکجداره موي باشود کوه
مي تواند به سبب وجود آگلومراسویون نانولولوههوای کربنوي
تکجداره باشود الراکنودهسوازی نانولولوههوای توکجوداره
دشوارتر بوده ،در نتیجه دانسیته نهایي کاهش الیدا ميکند با
این وجود ،حتي اگر نانولولههای کربنوي بوه تووبي الراکنوده
شوند ،عالوه بر این ميتواننود اثورا منفوي بور رونود الخوت
داشته باشند از طرفي با توجه به اینکه دانسویته نانولولوههوای
تکجداره الایینتر از نانولولههای کربني چندجداره بوده که

(ب)
شكل  :2مقایسه پراش اشعه ایكس الف) پودر
کامپوزیت  MW-Alو ب) آلومینای خالص.

تود سبب کاهش دانسیته نانوکامپوزیت نانولولههای کربنوي
تووکجووداره نسووبت بووه نانوکامپوزیووت نانولولووههووای کربنووي
چندجداره ميشود []11

همانطور که در شکل  2نشان داده شده است ،در الیکهای

از مقایسه این روش با روش آسیاب ماهوارهای توسط مقا

 34/5˚ ،2θو ˚ 77/57و ˚ 61شد الیکها نسبت به آلومینای

دیگران [ ]13استفاده از نانولولههای کربني با درصدهوای ،0/5

تووووالص (شووووکل  2ب) و الووووودر کووووامپوزیتي MW-Al

 1و  1/5دریافتووه شوود ،اسووتفاده از ایوون روش باعووک افووزایش

افزایشیافته است که انتوار ميرود ،رشد ترجیحي مربوط به

دانسیته نسبي کامپوزیت ميشود که این به علوت سوریع بوودن

صفحا

کریستالي باشد در زاویه ˚ 2θ ،57/5هیچ تغییری در

فرآیند ميباشد []14،15

بررسي ریزساختاری و خواص .....
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در کامپوزیت  MW-Alافوزایش اسوتحکام ،رابطوه مسوتقیم بوا

دستیابي به تواص مکانیکي مطلوبتر [ ،]18،19از نسبت بهینه

افزایش دانسیته تئووری و کواهش تخلخول داشوته کوه بودیهي

نانولولههای کربني استفاده شد

ميباشد از دیگر عوامل کاهش اسوتحکام بوا توجوه بوه ایجواد
توشووههووای نانولولووههووای تووکجووداره در حفوورا  ،بوه جووای
مرزدانه و سطح دانوههوای آلومینوا بودلیل الوایین بوودن دانسویته
تئوری و اندازه نسبتا با ی دانههای آلومینا توا حودود 4/5 μm
را ميتوان عنوان کرد []15،16
 -3-3بررسي میكروساختار
به منوور بررسي نوع الراکندگي نانولولوههوای کربنوي قبول و
بعد از زینترینگ و همچنوین میوزان رشود دانوههوای آلومینوا،
نقاط مختلف قطعا

شكل  :4تصویر میكروسكوپ الكتروني
روبشي از ترکیب پودر .MW-Al

با اسوتفاده از میکروسوکوپ الکترونوي

روبشي گسیل میداني مورد بررسي قرار گرفت و تصواویر در
شکل  3آورده شده است توزیع همگن نانولولههای کربنوي
از مشکال اساسي در مطالعا مشابه ميباشد

(الف)

شكل  :3تصویر میكروسكوپ الكتروني روبشي
از کامپوزیتهای زینتر شده .MW-Al

با توجه به نسبت طول به قطر  MWCNTsانتووار مويرود کوه

(ب)

اتصال سطحي بیشتری ایجاد شود الیوند سطحي ميتواند یک

شكل  :5تصویر  SEMالف) آلومینا و ب) کامپوزیت آلومینا/

عامل مهم برای افزایش چقرمگي در کامپوزیتهوا بوه حسواب

 2درصد وزني نانولولههای کربني چندجداره [.]8

آید [ ]17با ایون حوال ،اتصوال سوطحي بویش از حود تووب،

 MW-Alميتواند تنها عامل غلبه بر این موضوع باشود (شوکل

سرامیک را بسیار شکننده تواهد ساتت که ميتواند به دلیول

 ]20[ )4همچنین بدیهي است کوه بوا افوزایش دانسویته تئووری

جلوووگیری از انسووجام مرزدانووه آلومینووا در کامپوزیووتهووای بووا

کامپوزیووت  MWCTs-Alتمایوول قرارگیووری نانولولووههووا در

غلوتهای با تر  ،CNTsمضورتر باشود بودین منووور جهوت

حفوورا کوواهش موويیابوود و در نتیجووه باعووک بهبووود تووواص
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ميگردد شوکل ( 5الوف و ب) تصوویر  SEMنانوکامپوزیوت
آلومینا MWCNTs/به روش الر

گرم را نشان ميدهود ایون

روش دارای اندازه دانههای بیشتر از روش قو

مجله علمي-پژوهشي نانومواد

زینتر سریع موجب شد اندازه دانههوا نسوبت بوه سوایر روشهوا
ریزتر شود که باعک بهبود تواص مکانیکي ميشود

الالسما اسوت

و اندازه آن  40 nmاست که این انودازه کریسوتالیت بیشوتر بوه
علت سرعت کمتور ایون روش اسوت ولوي در روش  SPSبوه
علت سرعت با ی زینتر ،دانههوا زمواني بورای رشود ندارنود و
اندازه آنها کوچکتر از سایر روشهای زینتر است
 -4نتیجهگیری
نانولولههای کربني چندجداره بهترین اثر تقویوتکننودگي در
زمینه آلومینا از نور اسوتحکام کششوي دارنود در الوراش الرتوو
ایکس ( )XRDمشاهده شد که الیکهای نانولولههوای کربنوي
چندجوووداره کوووامال یکسووواني داشوووتند تصووواویر حاصووول از
میکروسووکوپ الکترونووي  SEMنشووان داد کووه نانولولووههووای
کربني چندجداره الراکندگي توبي نشان ميدهند ایون عامول
باعک بهبود تواص مکانیکي آن ميشوود همچنوین در آنوالیز
فازی فقط فاز  α-Al2O3مشاهده شد استفاده از روش  SPSیا
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