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 آلومينا از پودرهاي مس، اكسيد مس و آلومينيوم با استفاده –سنتز پودر نانو كامپوزيت پايه فلزي مس 
  اي پر انرژي از آسياب سياره

   اسماعيل صالحي،اشكان مؤتمن
Ashkan.Motaman@siemens.com 

  پژوهشگاه مواد و انرژي
  :چكيده

. اي پـر انـرژي سـنتز شـد          آلومينا با استفاده از آسياب سياره      حجمي% 20پودرهاي نانو كامپوزيت پايه فلزي مس به همراه         
براي توليد پودر نانوكامپوزيت از آسياب مكانيكي مستقيم پودرهاي اكسيد مس و آلومينيوم، به علـت گرمـازا بـودن شـديد                      

 مـشكل، در ايـن      براي حـل ايـن    . توان استفاده كرد   واكنش بين پودرهاي اشاره شده و احتمال انفجار در محفظه آسياب، نمي           
 آلومينيـوم، ايـن پـودر بـه         –پس از شكل گيري پودر محلول جامد مـس        .  آلومينيوم استفاده شد   -مقاله از محلول جامد مس      

در هنگـام آسـياب مكـانيكي       .  آلومينا، آسياب مكـانيكي شـدند      –همراه پودر اكسيد مس براي توليد پودر نانوكامپوزيت مس          
 آلومينيوم، آلومينيوم حبس شده در سـاختار مـس، خـارج شـده و بـا اكـسيژن                   –س  پودرهاي اكسيد مس و محلول جامد م      
از آن طرف نيز، اكسيد مس با از دست دادن اكسيژن خود، به مس خالص تبديل                . دهد اكسيد مس تشكيل ذرات آلومينا را مي      

اي بـين   وذرات آلومينا با انـدازه   باشد كه نان    مس مي  ني گرفته شده از نمونه، نشانگر زمينه نانوبلور       TEMهاي   عكس. شود مي
 آلومينا بوسيله آسياب پودرهاي مـس  –در روش دوم، توليد نانوكامپوزيت مس    . اند  نانومتر در زمينه مس پخش شده      50-5

  .و آلومينا انجام شد

  :كليدواژه
  .اي پر انرژي  آلومينا، آسياب مكانيكي، محلول جامد و آسياب سياره-نانوكامپوزيت پايه فلزي مس 

  

  مقدمه -1

هاي زمينة فلزي تركيبي از دو يا چند ماده سازگار با يكديگرند كه مزاياي هر دو فاز زمينة فلزي و تقويت كننـده را    كامپوزيت
 فضا، حمل -اي قابل توجه براي كاربرد در صنايع دفاعي، هواهاي زمينة مسي داراي مصارف سازه  كامپوزيت.باشند دارا مي 

هـاي تماسـي و بـسته بنـدي الكترونيكـي             هـاي موتورهـاي اتومبيـل، الكترودهـا، ترمينـال           از سيم پيچ  هايي    و نقل، مانند بخش   
بدين معني كه هـدايت     . باشند  هاي هر دو فاز مس و آلومينا مي          آلومينا شامل ويژگي   –هاي مس     نانوكامپوزيت]. 1-3[باشند  مي

. گيرنـد   ي شـيميايي و حرارتـي بـاال را از فـاز آلومينـا مـي               الكتريكي و حرارتي باال را از فاز مس و اسـتحكام زيـاد و پايـدار               
باشند كه ايـن چقرمگـي شكـست بـا            هاي زمينة مس تقويت شده با ذرات آلومينا داراي چقرمگي شكست بااليي مي              كامپوزيت

گـزارش شـده كـه ايـن خـواص بـه واسـطة قفـل شـدن          . يابـد  كوچكتر شدن اندازه ذرات آلومينا در ساختار مس افزايش مـي    
دهد كه مقدار زيـادي       اجازه مي ) MA(طبيعت فرآيند آلياژ سازي مكانيكي      . هاي زمينه مسي توسط ذرات آلومينا است        رزدانهم

اشـاره شـد كـه جنبـة        . فاز تقويت كننده در داخل هر ذرة فلزي، در حالت جامد آميخته شده و ذرات كامپوزيتي تشكيل شوند                 
. گيرنـد  بدين معني كه فاز ذرات تقويت كننده در داخل هر ذره جـاي مـي              ]. 4-6[اصلي اين فرآيند، شكست و جوش ذرات است       

به خصوص بحث بهره گيري .هاي طوالني پايدار است    بنابراين ساختار بدست آمده، در مقابل آنيلينگ دماباال براي مدت زمان          
هـاي كـوچكتر، اثـر         كـه تقويـت كننـده      از آنجـا  . انـد   ها را ارتقـاء داده      هاي در مقياس نانو كه خواص كامپوزيت        از تقويت كننده  
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اي، مزايـاي زيـر را بـه همـراه خواهـد       كنندگي بهتري نسبت به نوع بزرگتر خود دارند، استفاده از تكنيك آسياب گلولـه            تقويت
  ]:7-9[داشت 

هاي روش ريختـه گـري مـذاب را بـه             شود، كاستي   ها در دماي اتاق انجام مي       از آنجا كه عمل آسياب توسط اين آسياب        - 
  .همراه نخواهد داشت

هـا، پودرهـاي    هاي مرسوم و سنتي سـاخت كامپوزيـت   شود، در مقايسه با روش ها انجام مي فرايندي كه در اين آسياب     - 
 .كندميكامپوزيتي يا نانو كامپوزيتي همگني توليد 

 ها مواد و روش -2

و روش سـنتز پـودر نـانو كامپوزيـت           بـه د   ست كـه  حجمي آلومينا % 20به همراه    تهيه نانو كامپوزيت مس      مقاله،موضوع اين   
 اكسيد مس و آلومينيوم به همراه واكنش احيايي در هنگام انجام آسياب مخلوط پودرهـاي اشـاره                  مواد اوليه   آلومينا از  -مس

 .باشـد اي مـي  اي و روش دوم آسياب مخلوط پودرهاي مـس و آلومينـا بـه وسـيله آسـياب سـياره       شده درون آسياب سياره  
 ، اكـسيد مـس دو  )Merck Art.No.1056( ، آلومينيـوم Merck Art.No.2715)(  به محصول نهايي، پودرهاي مـس بنابراين با توجه

روش اول، بـا توجـه بـه    ه براي توليد نانوكامپوزيت بـ  .تهيه شد )Merck Art.No.1090(و آلومينا )Merck Art.No.2761( ظرفيتي
 آلومينيوم بشدت گرمازاست و احتمـال انفجـار          پودر فلزي   با )دو ظرفيتي ( مخلوط پودرهاي اكسيد مس       كردن اين كه آسياب  

بـراي رفـع ايـن    .  كـرد  بايـد پرهيـز   در محفظه آسياب وجود دارد، در نتيجه از مخلوط كردن و آسياب مستقيم ايـن دو پـودر                 
يـا   ينيـوم و   آلوم – آلومينيوم، توليد تركيب بين فلزي مس        – محلول جامد مس     هيه چندين روش وجود دارد، از جمله ت       ،مشكل

 آلومينيوم بـراي رفـع ايـن        – از توليد محلول جامد مس       تحقيقدر اين    .]2-1[اضافه كردن مس اضافه بر تركيب استكيومتري      
 گرم پـودر  10 آلومينيوم، پودرهاي مس و آلومينيوم براي مقدار –براي بدست آوردن محلول جامد مس       .مشكل استفاده شد  

اي، آسـياب    ساعت بوسـيله آسـياب سـياره       50 و   40،  30،  20،  10 ،5،  2 هاي راي مدت زمان  از مواد واكنش كننده با يكديگر، ب      
  سـانتيمتر مكعـب و  250 و محفظه آسياب، دو فنجان از جنس فوالد ضد زنگ با حجـم  Fritsch 5اي مدل آسياب سياره .شدند
 . آسياب مخلوط پودرها استفاده شـد ر دقيقه برايب دور 275 ميليمتر و سرعت چرخش آسياب    20 گلوله فوالدي با قطر      شش

آناليز فازي بـه كمـك دسـتگاه پـراش پرتـو            .  بود 26/23نسبت وزني گلوله به پودر در آسياب مخلوط پودرهاي اشاره شده،            
 پس از به تعادل رسيدن واكنش آسياب پودرهاي مس و آلومينيوم به             .)XRD-SIEMENS-CuKα(ايكس ساخت شركت زيمنس     

 گـرم كـل     10كيومتري بـراي مقـدار      وليد اين محلول جامد، پودر اكسيد مس دو ظرفيتي به مقدار است            ساعت براي تو   50مدت  
 100 و 80، 60، 40، 20 ،10، 2 هـاي  سپس مخلوط كل پودر بـراي مـدت زمـان   . پودر، به محلول جامد بدست آمده، اضافه شد   

 18يكسان با قبل، فقط با نسبت گلوله به پودر           مخلوط پودر جديد تحت شرايط       .اي آسياب شدند   ساعت بوسيله آسياب سياره   
 پـراش   هاي مختلف، بررسي فازي بـه كمـك الگوهـاي          ، علت آسياب مخلوط كل پودرها در زمان       حالت باال مشابه  . آسياب شد 
در روش دوم كه هدف، توليـد نانوكامپوزيـت    . آلومينا مطمئن شد-بود تا بتوان از تشكيل كامپوزيت مس        ) XRD( پرتو ايكس 

اي كه بايـد بـا روش اول وجـود          باشد و با توجه به شرايط مقايسه       آلومينا بوسيله آسياب پودرهاي مس و آلومينا مي        – مس
 گرم مخلوط پودر و با توجه بـه چگـالي،           10حجمي آلومينا، پودرهاي مس و آلومينا براي        % 20داشته باشد، يعني رسيدن به      

 .اي، عمل آسياب كردن انجام شـد      يكديگر مخلوط و بوسيله آسياب سياره     درصد وزني و درصد حجمي هر يك از پودرها، با           
 كمـك بـه چگـالي   گيـري   انـدازه . شرايط آسياب و نسبت گلوله به پودر مشابه با شرايط توليـد نانوكامپوزيـت روش اول بـود                 
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 يي بررسي ريزسـاختار  روش، برا تهيه شده به هر دوها و پودرهاي نانوكامپوزيتنمونه . شدانجام ASTM C373استاندارد 
همچنين بـراي بررسـي ابعـاد ذرات     .سازي شدندآماده  )SEM cambridge streo scan(  الكتروني روبشي ميكروسكوپبه كمك

 PHILIPS - CM، مـدل  TEMميكروسـكوپ   . تهيه شد)TEM(  الكتروني عبوريكامپوزيت، تصاويري توسط ميكروسكوپ نانو

200 FEG ( Field Emission Gun)ود ب.   

 نتايج و بحث -3

كه با افزايش زمان آسياب مخلـوط پودرهـاي         ) 1شكل  (نشان داد   ) XRD(نتايج به دست آمده از الگوهاي پراش پرتوي ايكس          
اين موضوع نـشان دهنـده      . هاي كمتر قابل تشخيص است    2θها به سمت       آلومينيوم براي تهيه محلول جامد، حركت پيك       –مس

گيرد و از آنجا كـه      يابد، ميزان بيشتري از آلومينيوم در ساختار مس قرار مي            ادامه مي  آن است كه هر چه عمل آسياب كردن       
 با افزايش ثابت شـبكه بـه       XRDهاي    يابد، در نتيجه پيك   با قرار گرفتن آلومينيوم در ساختار مس، ثابت شبكه مس افرايش مي           

 سـاعت آسـياب كـردن مـشخص اسـت،           2 پـس از     XRDهمانطور كه از الگـوي      . يابندهاي كمتر انتقال مي   2θسمت چپ، يعني    
اين بدان  . شود ساعت آسياب، اثري از پيك آلومينيوم ديده نمي        10توان پيك آلومينيوم را شناسايي كرد در حاليكه پس از             مي

مـس  } 111{با مقايسه پيك صـفحه      .  ساعت اوليه، آلومينيوم با مس وارد واكنش شده است         10معني است كه در همان زمان       
 درجـه بـه   391/43 از 2θ سـاعت، بـه وضـوح مـشخص اسـت كـه         50مس آسياب شده پـس از       } 111{ با پيك صفحه     خالص

با ادامه آسياب و پيشرفت واكنش، . باشد درجه انتقال يافته است كه تائيدي بر نفوذ آلومينيوم درون ساختار مس مي   937/42
يـشرفت عمـل آسـياب، سـرعت واكـنش نيـز كـاهش              فازهاي محصول در فصل مشترك بين واكنشگرها شـكل گرفتـه و بـا پ              

 . باشداين موضوع نشان دهنده تشكيل محلول جامد مي]. 4[يابد مي

  
 پودر مس در مخلوط آسياب شده پودرهاي مس و آلومينيوم) XRD(الگوهاي پراش پرتو ايكس -1 شكل

ين موضوع كامالً مـشخص اسـت    ، ا )2شكل  (هاي مختلف آسياب كردن       در زمان ) XRD(از مقايسه الگوهاي پراش پرتو ايكس       
 مس 2θعلت نرسيدن   .  درجه انتقال يافته است    380/43 درجه به    937/42 از    Cu(Al)مس در محلول جامد     } 111{ صفحه   2θكه  
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. توان به چند موضوع نسبت داد، از جمله خارج نشدن كامل آلومينيوم از ساختار مس              در نانوكامپوزيت به مس خالص را مي      
در روش دوم نيـز همانگونـه كـه    .  تغييـري نكـرد  2θها مشخص شد با ادامه عمل آسياب نيـز مقـدار    زمايشهمانگونه كه در آ   

همانگونـه كـه از   .  ساعت در آسياب مكانيكي قرار گرفتند100اشاره شد، پودرهاي مس و آلومينا، مستقيماً با يكديگر به مدت       
، حضور ذرات آلومينا به علـت مقـدار   )3شكل (شخص است  پودر نانوكامپوزيت روش دوم م  )XRD(الگوي پراش پرتو ايكس     

همچنين، از آنجاكه در هنگام آسياب مكانيكي پودرها، تنش زيـادي در            . باشداندكي كه در محصول دارند، قابل شناسايي نمي       
كـرنش ذرات پـودر در   . مانديابد، در نتيجه كرنش زيادي در ذرات پودر باقي مي     ها به ذرات پودر انتقال مي       اثر برخورد گلوله  

 هال براي دو    –نتايج كرنش بدست آمده از رابطه ويليامسون        . باشدمي% 4/1و در روش دوم     % 8/1نانوكامپوزيت روش اول    
باشـد  نوع پودر نانوكامپوزيت بدست آمده، نشان دهنده كرنش بيشتر در پودرهاي بدست آمده بوسيله آسياب واكنـشي مـي                  

بررسي چگالي .  به مدت زمان آسياب بيشتر پودر مس در توليد نانوكامپوزيت در روش اول نسبت دادتوان دليل آن راكه مي
توانـد بـه    يابد كه مي  هاي نانوكامپوزيت نسبت به مس خالص، نشان داد كه با افزودن آلومينا به مس، چگالي كاهش مي                نمونه

هاي بـاقي   ام استحكام يافتن باشد كه منجر به ايجاد حفرهخاطر توليد نيروهاي اصطكاكي بوسيله ذرات سخت آلومينا در هنگ        
مـس  % 82 حـدود    پـس از پـرس گـرم       ميانگين چگـالي نانوكامپوزيـت روش اول      ]. 7[شودمانده در ساختار استحكام يافته مي     

  . مس خالص بود% 78خالص و در مورد نانوكامپوزيت روش دوم پس از پرس گرم حدود 

  
 هاي مختلف آسياب  آلوميناي روش اول در زمان–نانوكامپوزيت مس ) XRD(الگوهاي پراش پرتوي ايكس -2 شكل

  
  ساعت آسياب كردن100 پس از تهيه شده از پودر نانوكامپوزيت در روش دوم) XRD(الگوي پراش پرتو ايكس -3 شكل
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رف ديگـر   از طـ  . شود، امكان ديدن ذرات نانوي مس در هر دو روش، وجود ندارد            نيز ديده مي   SEMهمانطور كه در تصاوير     
به علت درصد وزني پايين آلومينا در پودر نانوكامپوزيت به دست آمده و همچنين ريز بودن بيش از انـدازه ذرات آلومينـا و                      

باشـد، امكـان تـشخيص    هاي سطحي را دارا مـي    قابليت نمايش تصاوير از اليه     SEMبا توجه به اين موضوع كه ميكروسكوپ        
 100مورفولوژي پودرهاي نانوكامپوزيت بدست آمده از دو روش، پـس از            . هم نشد  فرا SEMاين ذرات به كمك ميكروسكوپ      
 و بررسي ديگر بـر روي مورفولـوژي پـودر نانوكامپوزيـت روش اول در                 بررسي شد  SEMساعت آسياب مكانيكي به كمك      

پوزيت هـر دو روش  در بررسي مورفولوژي پودرهاي نانوكام    . بود)  ساعت 100 و   80،  60،  40،  20(هاي مختلف آسياب     زمان
به خوبي مشخص است كه ذرات پودر نانوكامپوزيـت روش اول           ) 5 و   4هاي   شكل (SEM ساعت آسياب، به كمك      100پس از   

 100گرچـه پـس از      . از جدايش و مورفولوژي كروي بهتري نسبت به ذرات پودر نانوكامپوزيت روش دوم برخوردار هستند              
رود اي باقي مانده است كه البتـه احتمـال مـي        ر در هر دو روش به صورت ورقه       ساعت آسياب مكانيكي، تعدادي از ذرات پود      

اي تبديل ذرات ورقه  . اي به ذرات كروي تبديل شوند      ساعت تمامي ذرات ورقه    100هاي بيشتر از     كه با آسياب كردن در زمان     
بودن ذرات پـودر نانوكامپوزيـت   همچنين جدايش بهتر و كروي تر .  است100به كروي نيازمند صرف زمان بسيار بيشتر از         

 50، مخلوط پودر اشاره شده به مـدت         )آلومينيوم(توان به اين خاطر دانست كه براي تهيه محلول جامد مس            روش اول را مي   
 – ساعت، براي توليـد  نانوكامپوزيـت مـس          100ساعت آسياب مكانيكي شده و پس از آن به همراه پودر اكسيد مس به مدت                

 سـاعت آسـياب   150بدان معني كه پودر مس در روش اول، در كـل بـه مـدت          . ب مكانيكي قرار گرفته است    آلومينا تحت آسيا  
در بررسـي  .  سـاعت تحـت آسـياب مكـانيكي قـرار گرفـت      100مكانيكي شده در حاليكه در روش دوم، پـودر مـس بـه مـدت       

 ساعت،  40 مشخص است كه پس از       ،)6شكل  (هاي مختلف آسياب     مورفولوژي ذرات پودر نانوكامپوزيت روش اول در زمان       
 ساعت آسـياب كـردن      60پس از   . كنند     اي شدن مي  ها شروع به ورقه    اند، در اثر برخورد با گلوله     ذراتي كه جوش سرد خورده    

 سـاعت آسـياب   80پـس از  . انـد اي درآمده، تمامي ذرات پودر به صورت ورقه   ) مشخص است  SEMهمانطور كه در تصاوير     (
پـس  . اي وجود دارند  كنند ولي همچنان تعدادي از ذرات به صورت ورقه         شروع به خرد شدن و جدايش مي       كردن، ذرات پودر  

 ساعت آسياب، جدايش و تا حدودي كروي شدن دربيشتر ذرات پودر حاصل شده ولي همانطور كه پيشتر اشاره شد         100از  
  . اب ادامه يابدبراي رسيدن به جدايش و كروي شدن كامل بايستي اجازه داده تا عمل آسي

 
  از پودر نانوكامپوزيت روش اول) SEM(تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي -4 شكل
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 از پودر نانوكامپوزيت روش دوم) SEM(تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي -5 شكل

  

  
  پودر نانوكامپوزيت روش اول در ساعات مختلف آسياب كردن) SEM(تصاوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي -6 شكل

   ساعت100)  ساعت  و د80)  ساعت، ث60)  ساعت، ب40 )الف

هاي مـس   هاي مس در هر دو روش و همچنين بر روي ذرات آلوميناي پخش شده در زمينه               بررسي ريزساختار بر روي دانه    
مـس در   هاي   هال، كه داللت بر بزرگتر بودن دانه       –با توجه به نتايج بدست آمده از روش ويليامسون          . آن دو پودر انجام شد    
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هـاي مـس در       دليل ريزتر شـدن دانـه     .  نيز اين موضوع تاييد شد     TEMهاي    پودر نانوكامپوزيت روش دوم داشت، در بررسي      
توان به خاطر مدت زمان آسياب بيشتر پـودر مـس در توليـد نانوكامپوزيـت روش اول                    پودر نانوكامپوزيت روش اول را مي     

بـه وضـوح نـشان داده    ) 7شكل ( TEMهاي نانوكامپوزيت دو روش توسط حضور و اندازه ذرات آلومينا در ساختار  . دانست
، )Bright Field(هاي مختلف پودر در تصويربرداري با زمينه روشن  از آنجا كه به علت اختالف در ضخامت قسمت. شده است

ور دو فـاز مختلـف      گيري اشتباه وجود دارد، تصوير زمينه تاريك كه نشانگر حض         امكان تيره و روشن شدن تصوير و نتيجه       
 20-40 و 5-10( مشخص است، دو اندازه ذره مختلف TEMهمانطوري كه در تصاوير . ها بود، نيز تهيه شددر نانوكامپوزيت

توان به اين دليل دانست كـه ذرات درشـت در           اي از ذرات آلومينا را مي       توزيع دو اندازه  . از ذرات آلومينا وجود دارد    ) نانومتر
ها با مخلـوط پـودر بـه وجـود     به كمك آسياب مكانيكي و دماهاي باال و در رفتارهاي شديد برخورد گلوله  مراحل اوليه سنتز    

وجـود  ]. 6-8[شـوند هـاي كنتـرل شـده توليـد مـي          اند در حاليكه ذرات ريز در مراحل بعدي و دماهاي كمتر و در سرعت             آمده
بايست توزيع يكنواخت و    انست، زيرا اگر چنين بود، مي     توان به شكسته شدن ذرات از ذرات درشت د        تمامي ذرات ريز را نمي    

  ].6[شدتري از اندازه ذرات پخش شونده ديده ميپهن

  ) ب(و تيره ) الف( از نانوكامپوزيت روش اول در زمينه روشن TEMتصاوير -7 شكل
  )د(و تيره ) ث(و نانوكامپوزيت روش دوم در زمينه روشن 
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  گيرينتيجه -4

 سـاعت   50 پـس از     1 بـه    6از مخلوط پودرهاي مس و آلومينيوم بـا نـسبت اتمـي             ) اتمي% 14(ومينيوم   آل –محلول جامد مس    
  .آسياب توليد شد

  . آلومينا به دو روش واكنش احيايي و آسياب مستقيم توليد شدند–هاي مس  نانوكامپوزيت
در روش  )  نـانومتر  40 تا   10( روش اول و     در)  نانومتر 30 تا   5( نشانگر توزيع يكنواخت ذرات آلومينا با اندازه         TEMتصاوير  
  .باشد دوم مي

با افزايش درصد آلومينا در ساختار مس و همچنين بزرگتر بودن ذرات آلومينا در ساختار مس، چگالي نانوكامپوزيت كاهش 
  .يابدمي

ب بـاقي مانـدن     هرچه ذرات آلومينا بزرگتر باشند، حين پرس شدن، اصطكاك بيشتري را با زمينـه مـس ايجـاد كـرده و سـب                      
  .شودشوند و اين موضوع سبب كاهش چگالي ميهاي بيشتر در زمينه مس مي حفره

بنابراين با توجه به اندازه ذرات آلومينا در ساختار دو نانوكامپوزيت، كامالً واضح بود كـه چگـالي نانوكامپوزيـت روش اول       
  .بيشتر از روش دوم است

 و الگوهاي پراش بدست آمده از زمينه و ذرات، داللـت     TEM هال، تصاوير    –مسون  هاي بدست آمده از روش ويليا     اندازه دانه 
از آنجاكـه ذرات    . بر ريزتر بودن زمينه مس و ذرات آلوميناي توزيع شده در نانوكامپوزيت توليد شده به روش اول را دارند                  

ند، اسـتحكام نانوكامپوزيـت افـزايش       شوند، هرچه اين ذرات ريزتـر باشـ       هاي زمينه مسي مي     آلومينا سبب قفل شدن مرزدانه    
اند، طبيعي است كه استحكام نانوكامپوزيت روش اول بايستي بيـشتر از روش دوم        پس همانطور كه نتايج نشان داده     . يابد  مي

  .باشد
تـوان گفـت كـه خـصوصيات مكـانيكي          ها و آزمايشاتي كه انجام گرفته، به طـور قطـع مـي            در نهايت با توجه به تمام بررسي      

  .باشدكامپوزيت روش اول بهتر از روش دوم مينانو
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