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دهچکی  

 

به  تحقیق می باشد. Al/CNT نانوکامپوزیت مکانیکی خواص روی کربنی نانولوله های سطح اصالح تاثیر بررسی تحقیق این از هدف

 استحکام افزایش منظور به  .دمی شو بندی تقسیم آنها خواص بررسی و نانوکامپوزیت تولید و کربنی نانولوله سطحی عملیات دو قسمت

 پوشش و اسیدشویی فرآیند توسط کربنی نانولوله سطح اصالح آلومینیومی، زمینه در کربنی نانولوله کندگیپرا بهبود و فصل مشترک

 آنها سطح مورفولوژی بررسی شده، اصالح سطحی ساختار با کربنی نانولوله سازی آماده از پس .گرفت صورت الیل آمین با دهی

 توسط سطحی عاملی گروههای تشکیل میزان و حرارتی زیابیار. گرفت صورت  (SEM) روبشی میکروسکوپ الکترونی توسط

 زمینه در کننده تقویت فاز عنوان به شده سطح اصالح کربنی نانولوله از سپس .شد انجام FTIR و آنالیز DSC و TGA های دستگاه

 روش .گردید انتخاب نانوکامپوزیت زمینه عنوان به Al تحقیق این در صنعت، در Al گسترده به کاربرد توجه با. شد استفاده آلومینیومی

 میکروسکوپ از استفاده با .می باشد (SPS) ای جرقه پالسمای جوشی تف روش Al/CNT نانوکامپوزیت ساخت در استفاده مورد

 که داد نشان ارزیابی های میکروسکوپی نتایج .گرفت قرار بررسی مورد Al در زمینه کربنی نانولوله توزیع نحوه روبشی الکترونی

 .دارد Al زمینه در آن توزیع بر ای مالحظه قابل تاثیر آمین الیل با پوشش دهی و اسیدشویی فرآیند با کربنی نانولوله سطح اصالح

 شد. مشاهده کامپوزیتی در نمونه های کربنی نانولوله حضور در نیز فشاری و سختی استحکام افزایش
 

لوله، نیتریک اسید، الیل آمین، نانوکامپوزیت، تف جوشی پالسمای جرقه نانو لوله کربنی، اصالح سطح نانو کلیدی واژه های

 ای
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 مقدمه 

امروزه نیاز روز افزون صنایع، پیشرفت تکنولوژی، تنوع و تعداد طرح متفاوت، مهندسین را به سمت تولید موادی     

باشند. بسیاری از واد مرکب میها یا مهای ویژه معطوف کرده است. یک دسته از این مواد، کامپوزیتبا قابلیت

های فلزی، سرامیکی و معمولی از خواص را که با آلیاژهای نوین به موادی نیاز دارند که ترکیب غیرفناوری

ها، مواد مرکبی هستند که حداقل یکی از اجزا شود، ایجاد نمایند. نانوکامپوزیتپلیمرهای معمولی حاصل نمی

باشد. در بین نانومواد کربنی،  nm 011-0/1ی در محدوده نانومتری، در محدوده ابعادها دارایتشکیل دهنده آن

پذیری باال، چگالی کم، نسبت طول های کربنی به سبب خواص برجسته نظیر هدایت حرارتی مناسب، انعطافنانولوله

نظیر عه از خواص بی[. این مجمو0-4به قطر باال و ..در مجامع علمی و صنعتی شدیدا مورد توجه قرار گرفته است]

-کنندهمکانیکی، حرارتی و الکتریکی نانولوله کربنی، باعث شده است که در دو دهه گذشته، از آن به عنوان تقویت

های کربنی، وجود نیروهای واندروالس یکی از مشکالت جدی در کار با نانولوله .[3]آل استفاده گرددای ایده

ev/nm 5/1 های کربنی و پراکندگی های کربنی است، که سبب آگلومره شدن و بهم چسبیدن نانولولهبین نانولوله

باشد. در واقع ها میشود. این امر مشکل جدی در ساخت این نوع کامپوزیتهای فلزی میها در زمینهضعیف آن

. [4]ه توزیع همگن نانولوله در زمینه کامپوزیتی دارداستفاده موثر از نانولوله کربنی در کامپوزیت وابستگی شدیدی ب

ها جلوگیری شود. لذا باید به روشی بین ذرات نیروی دافعه فضایی ایجاد کرد تا از نزدیک شدن و بهم چسبیدن آن

خواص مکانیکی عالی، بایستی مد  عالوه بر توزیع مناسب، پیوندهای مستحکم در فصل مشترک به سبب دستیابی به

نظر قرار گیرد. در صورتی که چسبندگی مناسبی بین زمینه و نانولوله کربنی وجود نداشته باشد، دستیابی به استحکام 

ها پذیری سطح نانولوله کربنی، باید سطح آنکششی باالی نانولوله امکان پذیر نخواهد بود. جهت افزایش واکنش

های عاملی بر روی سطح رو اصالح سطح نانولوله کربنی با قرارگیری گروهح شود. از اینمتناسب با زمینه اصال

های کربنی، بهبود خارجی نانولوله کربنی به عنوان روشی مناسب و کارآمد جهت کاهش نیروی جاذبه بین نانولوله

سیون نانولوله کربنی توسط رود. اکسیداها به شمار میپذیری سطح آنپراکندگی آن در زمینه و افزایش واکنش

های عاملی چون اسیدهای قوی چون سولفوریک اسید و یا اسید نیتریک فرآیندی مطلوب جهت تشکیل گروه

پذیری نانولوله عاملی مذکور سبب تغییر واکنشهایباشد. تشکیل گروهکربوکسیل، هیدروکسیل و کربونیل می

 ین منظور در این تحقیق، از فرآیند اسیدشویی توسط اسیدگردد. بدشوندگی آن میکربنی و بهبود مشخصه تر

های کربوکسیلی های کربنی از طریق گروهآمین استفاده شد. نانولولهدهی با عامل فعال سطحی الیلنیتریک و پوشش

ه شوند و از طرفی، زنجیره آلکیلی الیل آمین به برقراری اتصال با زمینهای آمینی متصل میسطحی خود به گروه



 

 

که این نیروی دافعه از نزدیک شدن ذرات و بهم  شودتمایل دارد. در نتیجه بین ذرات نیروی دافعه فضایی برقرار می

-های مختلفی صورت میهای آلومینیوم/ نانولوله کربنی به روشکند. ساخت کامپوزیتها جلوگیری میچسبیدن آن

کاری مکانیکی، متالورژی پودر و... . اگرچه این یایی، آسیاهای شیمها عبارتند از: روشترین این روشگیرد. مهم

ها و های مشترکی چون جداسازی دستهها ذاتا با یکدیگر متفاوت هستند، اما همگی به دنبال ایجاد ویژگیروش

ها و چسبندگی مناسب بین زمینه و نانولوله کربنی های نانولوله کربنی از یکدیگر، توزیع یکنواخت آنخوشه

 [.10-7ند]هست

 مواد و روش تحقیق

سازی آمادهیی نحوهدر این قسمت ضمن اشاره به مواد، وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی استفاده شده، درباره

-های مورد استفاده، به تفصیل توضیح داده شدهنیز آزمونروش کامپوزیت سازی و و و فرآیند اصالح سطح ها نمونه

 اند.شده نیز بیان شدهمطالعات میکروسکوپی و آنالیزهای شیمیایی انجاماست. عالوه بر این، روش انجام 

 نانو لوله کربنی (0

درصد و  55( با خلوص MWCNTکربنی چند دیواره )لولهکربنی استفاده شده در این پروژه، نانونانولوله

 باشد. کشور آمریکا می  Houstonنانومتر محصول شرکت 5-05قطر متوسط 

 ( 3HNOاسید نیتریک) (2

         درصد و با جرم  5/55،  با خلوص Merkتولید شرکت  ( %55اسید نیتریک)در آزمایشات انجام شده، از 

استفاده به منظور فرآیند اسید شویی  موالر(  5/1درصد وزنی ) 5/3و در غلظت  gr/mol 44/55مولکولی

 گردید.

 الیل آمین  (3

های کربنی به منظور سطحی جهت اصالح سطح نانو لولهدر این پروژه از الیل آمین به عنوان عامل فعال 

 های آلومینیومی استفاده شد. ها در زمینهتوزیع یکنواخت نانولوله

 آلومینیوم  (4

 باشد.می  3g/cm 7/2زمینه  فلزی استفاده شده در این پروژه زمینه الومینیوم با چگالی 
 

 نمونه سازی

 شود:های زیر تقسیم بندی می/ نانولوله کربنی به بخشفرآیند تولید نانوکامپوزیت آلومینیوم     



 

 

دار نمودن اولیه نانولوله پوشش دهی نانولوله کربنی توسط عامل فعال سطحی الیل آمین که شامل عامل (0

 باشد.کربنی توسط فرآیند اسید شویی می

 هایی جهت بهبود توزیع فاز ثانویه در زمینه که خود شامل مراحل زیر است:گام (2

 اده از امواج فراصوت و تولید پودر کامپوزیتیاستف -

 دهی نانولوله کربنی با الیل آمینپوشش -

تولید نانوکامپوزیت آلومینیوم/ نانولوله کربنی خام، اسیدشویی شده با نیتریک اسید و اصالح سطح شده با  (3

 الیل آمین

 
 عامل دار نمودن نانولوله کربنی توسط فرآیند اسید شویی

ای شدن فاز ثانویه در کامپوزیت فاوت انرژی کشش سطحی نانولوله کربنی با زمینه آلومینیومی، تودهبا توجه به ت    

تر نانولوله کربنی در زمینه آلومینیومی از روش استفاده از دهد. به همین دلیل به منظور توزیع بهتر و یکنواخترخ می

به دلیل اینکه استفاده از نیتریک اسید به منظور بهبود امواج فراصوت به منظور تولید پودر کامپوزیتی استفاده شد. 

باشد و سازگاری مناسبی با زمینه آلومینیومی دارد، در های کربنی در زمینه آلومینیومی مرسوم میپراکندگی نانولوله

فصل  دهی اولیه سطح نانولوله کربنی استفاده شد تا عالوه بر توزیع پذیری، استحکاماین پروژه از آن در پوشش

گرم نانولوله کربنی به  0/1دهی به این طریق صورت گرفت که  مشترک بین فاز ثانویه و زمینه بهبود یابد. پوشش

cc51  های کربنی به ساعت تحت امواج فراصوت قرار گرفت تا نانولوله 2اسید نیتریک اضافه شد و به مدت زمان

یک بار در دمای محیط و بار  توسط همزن مغناطیسی ساعت 2طور کامل در آن توزیع شوند. سپس نمونه به مدت 

مخلوط گردید تا واکنش به طور کامل با گروه های عاملی توسط همزن مغناطیسی صورت  C°51دیگر در دمای 

ها جهت جداسازی محصوالت ناخواسته در واکنش با استفاده از آب دیونیزه چندین بار پذیرد. پس از آن، نمونه

ها در برسد. سپس جهت خشک کردن، نمونه 5حدود  PHنهایی آب حاصل از فیلتر به  PHشستشو داده شد تا 

 ساعت در آون خال قرار داده شد.  24به مدت  C°51دمای 

های کربنی بایستی به منظور ایجاد اتصال پیوندی قوی میان عامل فعال سطحی الیل آمین و سطح خارجی نانولوله 

های نولوله کربنی ایجاد شود. به همین دلیل و از طرفی جهت حذف ناخالصیهای عاملی در سطح خارجی نا گروه

انتخاب گردید. تغییر شدت هم زدن  %55موجود در نانولوله کربنی، فرآیند اسید شویی توسط اسید نیتریک با غلظت 

 BRANSONژه با استفاده از همزن مغناطیسی و حمام فراصوت انجام شد. حمام فراصوت مورد استفاده در این پرو



 

 

پذیری نانو لوله کربنی در زمینه به منظور بهبود توزیع باشدمی kHz 41و فرکانس W011با توان  3501از سری 

-آلومینیومی، نانولوله کربنی اسید شویی شده با نیتریک اسید، به کمک عامل فعال سطحی الیل آمین که دارای گروه

 ml4های کربنی ابتدا در یک لوله آزمایش کردن سطح نانو لوله باشد، پوشش داده شد. جهت آمینیهای آمینی می

متانول  ml5نانو لوله به همراه  g14/1دقیقه و در ظرفی دیگر  01متانول ریخته و به مدت  ml2الیل آمین به همراه 

 5ت دقیقه توسط دستگاه فراصوت به خوبی با هم ترکیب شدند. سپس نمونه تهیه شده به مد 31ریخته و به مدت 

سازی توسط توسط همزن مغناطیسی مخلوط شدند. بعد از اتمام مدت زمان فرآیند مخلوط C°51ساعت و با دمای 

شویی شسته شدند و سپس در ها توسط فرآیندهای متناوب سانتریفیوژ و آبحمام فراصوت و همزن مغناطیسی، نمونه

 جهت خشک شدن قرار گرفتند.  C°51آون خال در دمای 

 
وکامپوزیت آلومینیوم/ نانولوله کربنی خام، اسیدشویی شده با نیتریک اسید و اصالح سطح شده با الیل نان ساخت 

 آمین 

میل استفاده سازی، از روش بالجهت توزیع بهتر نانولوله کربنی در زمینه آلومینیوم و تعیین شرایط بهینه کامپوزیت    

انجام شد. به این منظور،  3ایه تف جوشی پالسمای جرقهگردید. سپس تولید نمونه نانوکامپوزیت توسط دستگا

های کامپوزیتی درصد نانولوله برای تهیه نمونه 2و  0،  5/1های وزنی متفاوت های مورد بررسی با درصدنمونه

ی و های کامپوزیتی، ابتدا مقادیر مختلفی از پودر نانولوله کربنی خام، اسیدشویبه منظورتولید نمونه انتخاب گردید.

ساعت تحت فرآیند  2و  0های اصالح سطح شده با الیل آمین به پودر آلومینیومی اضافه گردید. سپس در مدت زمان

گراد، مدت زمان نگهداری در درجه سانتی 421-451، دما SPSقرار گرفت. در فرآیند  rpm251میل با سرعت بال

 انتخاب گردید. MPa31و فشار min5دمای مذکور 

 رد استفادهتجهیزات مو 

 (TGAآزمون آنالیز حرارتی وزنی )  (0

 (FTIRآزمون طیف سنجی مادون قرمز) (2

 میکروسکوپ الکترونی عبوری (3

 میکروسکوپ الکترونی روبشی (4

                                                            

3 Spark Plasma Sintering(SPS) 



 

 

 آزمون فشار (5

 

 نتایج و بحث

های کربنی روی خواص مکانیکی از آنجایی که هدف از این پروژه بررسی تاثیر اصالح سطح نانولوله     

دهی باشد، لذا در ابتدا فرآیند اسیدشویی و شرایط بهینه فرآیند و همچنین روش پوششمی Al/CNTنانوکامپوزیت 

با استفاده از الیل آمین به عنوان راهکاری در جهت توزیع بهتر نانو لوله کربنی در زمینه آلومینیومی و ارزیابی خواص 

-کامپوزیت تولید شده پرداخته میی نانوشود و سپس به بررسی خواص ریزساختاری و مکانیکآن توضیح داده می

 شود.
 های عاملی سطحیبررسی تشکیل گروه

شود. به این منظور تست های عاملی بر روی سطح نانو لوله کربنی ایجاد میدر طی فرآیند اسیدشویی، گروه   

FTIR هایاز نمونهPCNT  ،FCNT  وFCNA مستقیم به توان به طور گرفته شد. با استفاده از این تست می

آورده  0در شکل FTIRهای عاملی موجود در سطح نانولوله کربنی پرداخت. نتیجه حاصل از تست مطالعه گروه

-های کربنی اولیه دارای مقادیری ناخالصی هستند که در طی فرآیند اسیددانیم نانو لولهطور که میشده است. همان

توان شوند. بنا براین میها ایجاد میهای عاملی هیدروکسیل و کربوکسیل روی سطح خارجی نانو لولهشویی گروه

یابند و کاهش می PCNTنتیجه گرفت که در اثر فرآیند اسیدشویی، شدت خطاها و پارازیت ها نسبت به نمونه 

-ها از سیستم میها و ناخالصیدگیشوند که این مطلب به معنی حذف آلوتر میها یکنواختهای سطحی نمونهگروه

ها باشد. با افزایش مدت زمان فرآیند اسیدشویی و یا مدت زمان قرارگیری نمونه تحت امواج فراصوت، شدت پیک

یابد که این مطلب به معنی آن است های حاوی اکسیژن نسبت به دو نمونه دیگر افزایش میو به عبارتی میزان گروه

سازی گروه آمینی بیشتر شده سطح نانو لوله کربنی برای آمادهی و اتصاالت مورد نیاز رویهای عاملکه میزان گروه

 است.



 

 

 
 .FCNT-2و  PCNT  ،FCNT-1های حاصله از نمونه FTIR. طیف 1شکل

 

های اصالح شده سطحی به کمک عامل فعال سطحی الیل آمین شستشو داده شده با استون و نمونه FTIRطیف 

دهد که عامل فعال سطحی نشان می شودهایی که در نمونه آشکار میپیکان داده شده است. نش 2هگزان در شکل

شود. این الیل آمین جذب سطح ذرات اسید شویی شده است. در تصویر یک گروه هیدروکسیل بزرگی مشاهده می

 نمونه است.  دهنده جذب رطوبت زیادشود و نشانسازی نمونه میگروه هیدروکسیل مربوط به مرحله آماده

 

 

 .FCNA(ac)و  FCNA(he-ac)هایحاصله از نمونه FTIR. طیف 2شکل



 

 

های عاملی جدید و مناسبی را روی سطح نانو تواند گروهدهند که استفاده از الیل آمین مینتایج ارائه شده نشان می

 د.نمایهای مختلف کمک میها در محیطهای کربنی ایجاد کند که به توزیع بهتر آنلوله

  FCNAو  PCNT ،FCNTهای نمونه TGAهای بررسی 

کربنی با حداقل میزان نقص ساختاری و هم چنین برای بررسی شویی نانو لولهبه منظور تعیین شرایط مناسب اسید     

فاده ها از آنالیز وزن سنجی حرارتی استهای کربنی و تعیین دمای اکسیداسیون آنها و کیفیت نانولولهمقدار ناخالصی

 آورده شده است. FCNTو  PCNTهای منحنی تغییرات افت وزنی برای نمونه 3شد. در شکل 

 

 
 .FCNTو  PCNTهای برای نمونه TGAهای حاصله از آزمون . منحنی3شکل

 

گراد وجود درجه سانتی 411افت وزنی چشمگیری تا دمای  PCNTبا توجه به شکل، در نمودار مربوط به نمونه      

های عاملی کربوکسیل، هیدروکسیل و کربن آمورف در نمونه به که این مطلب به آن معنی است که گروه ندارد

های عاملی ها یا گروهگراد مربوط به حذف ناخالصیدرجه سانتی 411خورد. بنابراین افت وزن تا دمای چشم نمی

دارای افت وزن  PCNTت به نمونه نسب FCNTباشد. در طی فرآیند اسید شویی، نمونه -روی سطح نانولوله می

شود. در تری حاصل میها کاهش یافته و در نتیجه نمونه با خلوص بیشباشد، به این معنی که ناخالصیبیشتری می

-ایم که نشاندرصد کاهش وزن ماده دست یافته 011گراد به درجه سانتی 511شود که در این نمودار مشاهده می

ها در طی فرآیند اسید شویی و باقی ماندن تنها نانولوله کربنی خالص در ناخالصی دهنده حذف ترکیبات کربنی و



 

 

درجه سانتی گراد مربوط به حذف گروه کربوکسیل و در  411باشد. افت وزن از دمای محیط تا دمای نمونه می

ر سطح نانولوله های هیدروکسیلی موجود ددرجه مربوط به اتصاالت قوی اکسیژنی و گروه 411دماهای باالتر از 

آورده  4در شکل  FCNAو  PCNT ،FCNTهای ، منحنی نمونهTGAهای به منظور مقایسه نتایج بررسی است.

 شده است.

 
 .FCNAو  PCNT ،FCNTهای  برای نمونه TGAهای حاصله از آزمون . منحنی4شکل

 

 آنالیز میکروساختاری

ها در طول فرآیند و همچنین کشف تغییرات امپوزیتبه منظور بررسی سطح شکست نانوک SEMمیکروسکوپ      

های تقویت شده با نانوکامپوزیت SEMتصاویر  5و 5های شکلرود. ها، به کار میمورفولوژیکی ممکن روی نمونه

درصد نانولوله را که طی یک ساعت فرآیند آسیاکاری  2و  0( با درصدهای وزنی PCNTهای کربنی اولیه )نانولوله

 دهد.ولید شده اند، نشان میمکانیکی ت



 

 

 
 PCNT (wt%1.)نمونه نانوکامپوزیت حاوی  SEMتصویر  .5شکل

 

 
 PCNT (wt%2.)نمونه نانوکامپوزیت حاوی  SEM. تصویر 6شکل

 

میل یکسان برای هر دو نمونه نانوکامپوزیت با شود که در یک مدت زمان بالمشاهده می 5و5با توجه به تصاویر      

درصد وزنی  2نسبت به نمونه حاوی  PCNTدرصد وزنی  0متفاوت، در نمونه حاوی  PCNTی درصدهای وزن



 

 

PCNTهای ، اندازه کلوخهCNT باشد. بنا براین تشکیل شده کوچکتر و دارای توزیع بهتری در سرتاسر نمونه می

بت به نمونه حاوی خواص مکانیکی بهتری نس PCNTدرصد وزنی  0رود که نمونه نانوکامپوزیتی حاوی انتظار می

 دارا باشد. PCNTدرصد وزنی  2

های کربنی اسید شویی نانولوله %0های تقویت شده با نانوکامپوزیت SEMتصاویر  5و  7شکل های      

درصد نانولوله را که طی یک ( FCNAهای کربنی  اصالح سطحی شده با الیل آمین )نانولوله%0( و FCNTشده)

 دهد.اند، نشان مینیکی تولید شدهساعت فرآیند آسیاکاری مکا

 

 
 

 

کربنی هایتوان نتیجه گرفت که برای هر دو نمونه نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانولولهبا توجه به تصاویر باال می 

میل یکسان، در های کربنی  اصالح سطحی شده با الیل آمین در یک مدت زمان بالاسید شویی شده و  نانولوله

های شود. ضمن اینکه کلوخهمشاهده می CNTتری از درصد وزنی نانولوله توزیع یکنواخت 0حاوی  هاینمونه

-با بررسی ها خواهد شد.تشکیل شده نیز اندازه کوچکتری دارند که این مطلب منجر به بهبود استحکام فشاری نمونه

ها فرآیند اصالح سطح و انجام عملیات شود که در تمامی نمونهها این نتیجه حاصل میهای میکروساختاری نمونه

و  CNTهای ها در زمینه و نیز کوچکتر شدن اندازه آگلومرهCNT ها منجر به یکنواختی در توزیع  CNTروی 

 FCNTنمونه نانوکامپوزیت حاوی  SEM. تصویر 7شکل

(wt%1.) 

 

نمونه نانوکامپوزیت حاوی  SEM. تصویر 11-4شکل

FCNA (wt%1.) 

 



 

 

بخشی خواهد ها و زمینه آلومینیومی و درنتیجه بهبود شرایط استحکام CNTهمچنین بهبود پیوند سطوح مجاور بین 

ساعت  2میل شود که بهترین نتایج در مدت زمان بالمیل نیز مشاهده مین فرآیند بالشد. در مورد تاثیر مدت زما

کند. در مورد ها در زمینه نانوکامپوزیت کمک میحاصل شده است که این مدت زمان به توزیع همگن نانولوله

بیشترین استحکام  های کربنی، بهترین خواص مکانیکی و به طور خاص،بررسی تاثیر میزان درصد وزنی نانولوله

آید که این میزان بهینه در این به دست می CNTفشاری برای هر دسته نانوکامپوزیت تولید شده در یک میزان بهینه 

 باشد.می CNTدرصد وزنی  0پروژه 

 Al/CNTهای کامپوزیتاستحکام فشاری و سختی ویکرز  نانو

در  CNT واص مکانیکی به وسیله افزودن مقادیر مناسبیاند که بهبودی در خبسیاری از محققین گزارش کرده     

ای تواند خواص مکانیکی را به طور قابل مالحظهمی CNTای شود. یعنی افزودن مقدار بهینهحاصل می Alزمینه 

یابد که این ها افزایش میCNTیابد، آگلومراسیون ها در کامپوزیت افزایش میبهبود دهد. زمانی که مقدار نانولوله

در این  CNTشود. بنابراین درصد مناسب ساله منجر به تخریب و تضعیف خواص مکانیکی نانوکامپوزیت ها میم

میل از قبیل ، بهینه کردن شرایط بالAlها در زمینه  CNTعالوه بر غلظت یا میزان  درصد تخمین زده شد. 0پروژه 

ها در زمینه مورد نیاز است.  دگی خوب نانولولهکننمدت زمان الزم برای دستیابی به یک توزیع یکنواخت و تقویت

ها  CNTساعت، توزیع خوبی از  2ساعت  به  0نتیجه به این صورت بود که با افزایش مدت زمان فرآیند بال میل از 

و   FCNTهای تقویت شده با دلیل افزایش سختی کامپوزیت شود.های بزرگ نانولوله میبدون تشکیل توده

FCNA تقویت شده با هایسه با کامپوزیتنیز در مقایPCNT  به دلیل توزیع بهتر FCNT  ها وFCNA  ها در

آورده  0-4سنجی در جدول نتایج عددی حاصل از آزمون فشار و سختی باشد. ها با زمینه می تر آنزمینه و پیوند قوی

 شده است.

 

 

 

 

 

 



 

 

سنجی.. نتایج تست فشار و سختی1-4جدول   

 شماره

 

 مدت زمان بال میل CNT درصد وزنی نام نمونه
(h) 

 استحکام فشاری

(MPa) 

 سختی

(HV) 

01 

 

FCNA 0 2 271.452 55.75 

 

5 

FCNA 0 0 255.745 55 

5 

 

FCNA 1.5 2 255.520 51.4 

5 

 

FCNT 0 2 255.115 45.15 

7 

 

FCNT 1.5 2 254.354 52.05 

00 

 

FCNT 2 2 253.555 43.3 

02 

 

FCNA 2 2 253.010 35.55 

0 

 

PCNA 0 0 250.700 42 

4 

 

FCNT 2 0 77.252 35.55 

2 

 

PCNT 2 0 051.441 37.55 

 

 

 

 

 



 

 

 نتیجه گیری 

و تولید   AL/CNTکامپوزیت این تحقیق به منظور بررسی تاثیر اصالح سطح نانولوله های کربنی روی خواص مکانیکی نانو     

نو لوله کربنی اصالح سطح شده تولید شد. به این منظور این نانوکامپوزیت وبررسی خواص مکانیکی آن انجام گرفت. ابتدا نا

دار کردن سطح نانو لوله کربنی با استفاده از عامل فعال سطحی الیل آمین با استفاده از روش شیمی تر  فرآیند اسیدشویی و عامل

و عامل دار شده با الیل آمین  صورت گرفت. سپس نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانولوله کربنی اولیه، اسیدشویی

 Esterificationبا بررسی واکنش تهیه شد. خالصه نتایج حاصل از تحقیق در ادامه آورده شده است. SPSتوسط روش 

های عاملی ایجاد شده در طی فرایند اسید  مشخص شد که اصالح سطح نانولوله کربنی با استفاده از الیل آمین تنها در حضور گروه

انجام است. با انجام آزمون وزن سنجی میزان الیل آمین موجود در سطح و الیل آمین آزاد تعیین شد. همچنین بررسی شویی قابل 

سطح نانولوله کربنی اصالح شده نشان داد که حضور عامل فعال سطحی الیل آمین در سطح، امکان انجام 

های عاملی بر سطح له کربنی نشان داد که وجود گروهنتایج آنالیز سطح نانولو دهد.را افزایش می Esterificationواکنش

ها وآب و سایر حالل Alگردد و به این ترتیب توزیع پذیری آنها در زمینه می CNTنانولوله کربنی، سبب کاهش انرژی سطحی 

 یابد.و درنتیجه استحکام فشاری و سختی بهبود می
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