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 چکیده

هدف از این تحقیق، بررسي اثر پارامترهای فرآیند اصطکاکي اغتشاشي بر روی نانوکامپوزیت پلي متیل متاکریالت و نانو لوله 

های کربني چند دیواره مي باشد. بعد از ساخت نمونه های نانو کامپوزیتي توسط قالب گیری تزریقي و برش آن ها در اندازه 

دقیقه( و  دور در5200و1520،1000،5000ي اغتشاشي با ترکیب پارامترهای سرعت دوراني)های مشخص، فرآیند اصطکاک

ونه ها انجام گرفت. نحوه اثر پارامتر های فرآیند اصطکاکي اغتشاشي با مبر روی ن میلي متر بر دقیقه(100و20سرعت پیشروی)

ها توسط میکروسکوپ الکتروني روبشي گسیل آزمایش های متعددی مورد بررسي قرار گرفت. عکس های گرفته شده از نمونه 

کي اغتشاشي شده همگن تر از نمونه میداني نشان مي دهد توزیع نانولوله های کربني چند دیواره در نمونه های فرآیند اصطکا

 نمونه هایفاز آلفا در  ش اشعه ایکس نشان مي دهد شدت پیکفرآیند اصطکاکي اغتشاشي نشده است و مشاهدات الگوهای پرا

فرآیند اصطکاکي اغتشاشي نشده است و همچنین آزمایشات سختي سنجي شر  فرآیند اصطکاکي اغتشاشي شده کمتر از نمونه

D .نشان مي دهد که اعمال فرآیند بر سختي نمونه ها اثر جدی و محسوسي ایجاد نمي کند 

 

های کربني چند دیواره، سرعت دوراني، سرعت فرآیند اصطکاکي اغتشاشي، پلي متیل متاکریالت، نانو لو له  واژه های کلیدی:

 پیشروی
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 مقدمه  -1

واد عرصه علم و فناوری کامپوزیت ها گردید. در دهه ی آخر قرن بیست، زمینه جدیدی تحت عنوان نا نو کامپوزیت ها 

محدوده ی نانو متری نانوکامپوزیت ها مواد مرکبي هستند که حداقل یکي از اجزای تشکیل دهنده ی آن ها دارای ابعادی در 

نانومتر( باشد. در بین نانو کامپوزیت ها بیشترین توجه به نانو کامپوزیت های پایه ی پلیمری معطوف است. یکي از 100تا1)بین

دالیل گسترش نانو کامپوزیت های پلیمری، خواص بي نظیر مکانیکي، شیمیایي و فیزیکي آن است. نانو کامپوزیت های 

 Peddini et al, 2015; Li et].استحکام باال، وزن کم، پایداری حرارتي و رسانایي الکتریکي باالیي هستندپلیمری عموما دارای 

al, 2015] 
 1991دلیل دوم توسعه نانوکامپوزیت های پایه پلیمری و افزایش تحقیقات در این زمینه، کشف نانولوله های کربني در سال 

ولوله های کربني به طور قابل مالحظه ای با نانوالیه های گرافیتي و دیگر مواد میالدی است. استحکام و خواص الکتریکي نان

پرکننده تفاوت دارد. خواص مکانیکي و فیزیکي عالي نانولوله های کربني، به همراه چگالي پایین آن ها، کربن را به عنوان یک 

نانومتر باشد و  100تا1ین نانو لوله ها مي تواند از کاندیدای عالي برای استحکام دهي به کامپوزیت ها معرفي کرده است. قطر ا

 باشد. 1000یا حتي  100نسبت وجهي )طول به قطر( آن ها بیشتر از 

یکي از فرآیندهایي که مي تواند تا عمق مشخصي از سطح قطعه کار را تحت اثر قرار دهد و تولید نانوکامپوزیت نماید، فرآیند 

یک روش اغتشاش ماده مي ، [Mishra and Ma, 2005]است. این فرآیند که جدیدا ابداع شده (FSP)1 اصطکاکي اغتشاشي

ت ساز را درون ساختار ماتریس به یو با ایجاد شرایط خمیری در مواد مي تواند مواد ثانویه کامپوز [Sinha et al, 2008]باشد

 . [Bozkurt, 2012]طور یکنواخت توزیع کند

شامل یک ابزار مرکب از پین و شانه است که در این فرآیند ابزار ابتدا دوران نموده و در حین دوران فرآیند اصطکاکي اغتشاشي 

با اغتشاش ایجاد شده، باعث بهبود و اصالح ریز  حرکتوارد قطعه شده و به موازات سطح قطعه حرکت مي نماید. درحین 

 نشان مي دهد. همراه نواحي متفاوت در فرآیندبه ( تصویر کلي از این فرآیند را 1ساختار ماده مي گردد. شکل)

 

 

 

       

 

 

 (a-b-c-d ( نمایی کلی از فرآیند)مراحل به ترتیب1شکل)

                                                           
1 Friction Stir Process 
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از سوی دیگر، مقدار مطالعات انجام گرفته در مورد فرآیند اصطکاکي اغتشاشي پلیمرها بسیار کم بوده و بسیاری از مطالعات 

اغتشاشي پلیمرها است. از کار های انجام یافته در این زمینه مي توان به مطالعه منتشر شده در مورد جوشکاری اصطکاکي 

آریسي و  ،[Arici and Selale, 2007]، آریسي و سالله[Bozkurt, 2012]وسط بزکوتجوشکاری اصطکاکي اغتشاشي پلي اتیلن ت

، رزقوی [Mostafapour and Azarsa, 2012]، مصطفي پور و آذرسا[Aydin, 2010]آیدین ،[Arici and Sinmaz, 2005]سینماز

، مطالعه جوشکاری اصطکاکي اغتشاشي پلي [Saeedy and Givi, 2011]، سعیدی و گیوی[Rezgui et al, 2010]و همکارانش

 ، مطالعه[Rezgui et al, 2011]، رزقوی و همکارانش[Squeo and Quadrini, 2009]و و کوادرینيیاتیلن سنگین توسط سک

،  [Kiss and Czigany, 2012;Kiss and Czigany, 2007]يپروپیلن توسط کیس و زیقان شي پليجوشکاری اصطکاکي اغتشا

توسط باقری و  2سی بي اٍ، مطالعه جوشکاری اصطکاکي اغتشاشي اٍ[Panneerselvam and Lenin, 2013]پانیرسالوام و لنین

ترفتاالت گلیکول توسط کیس و  -پلي اتیلن مطالعه جوشکاری اصطکاکي اغتشاشي ،[Bagheri et al, 2013]همکارانش

انیرسالوام و پ توسط 6مطالعه جوشکاری اصطکاکي اغتشاشي نایلون ،در نهایت و [Kiss and Czigany, 2012]زیقاني

اصطکاکي اغتشاشي  ای اشاره کرد. در کار های انجام شده، روش جوشکاری نقطه [Panneerselvam and Lenin, 2014]لنین

نیز یافت مي شود که برای جوشکاری پلیمرها مورد استفاده قرار گرفته است. روش جوشکاری نقطه ای اصطکاکي اغتشاشي 

فقط شامل فرورفتن ابزار و خارج شدن آن از قطعه کار جهت جوشکاری نقطه ای لبه های نا پیوسته دو نقطه به همدیگر است. 

ر روی جوشکاری نقطه ای اصطکاکي اغتشاشي مي توان به جوشکاری نقطه ای پلي اتیلن سنگین توسط از کارهای انجام شده ب

پلي  ،[Bilici and Yukler, 2012]بلیجي ،[Bilici et al, 2011]ش، بلیجي و همکاران[Bilici and Yukler, 2012]بلیجي و یوکلر

پلي متیل متاکریالت و  [Arici, 2008]، آریسي[Mert and Arici, 2011]، مرت و آریسي[Bilici, 2012]پروپیلن توسط بلیجي

 اشاره نمود. [Oliveira et al, 2010]توسط الیوریا

میلي متر، پلي اتیلن سنگین را  6میلي متر و قطر پین  11با استفاده از یک ابزار معمولي با قطر شانه  [Bozkurt, 2012]بزکوت

میلي متر در دقیقه تحت  112-52دور در دقیقه و سرعت پیشروی ابزار بین  0000الي  1200در سرعت چرخش ابزار بین 

درجه  162الي  150درجه حرارت در طول فرآیند را بین فرآیند جوشکاری اصطکاکي اغتشاشي قرار دادند. آن ها تغییرات 

درجه سانتي گراد است. حفره و ترک مشاهده  105ری نمودند، در حالي که این پلیمر دارای دمای ذوب سانتي گراد اندازه گی

 شده در ریشه جوش نمونه باعث کاهش خواص کششي جوش گردید.

 Saeedy and]صطکاکي اغتشاشي برای پلي اتیلن نیز توسط سعیدی و گیویبررسي اثر پارامترهای بحراني فرآیند جوشکاری ا

Givi, 2011] میلي  50الي  15دور در دقیقه و  1100الي  1000، که شامل سرعت چرخش و سرعت پیشروی در محدوده

ب بهینه از درصد مقاومت ماده پایه، فقط برای یک ترکی 52متر در دقیقه است، صورت گرفت. مقدار مقاومت جوش بهینه 

 ثیر مهم پارامترهای فرآیند بر روی نتایج جوشکاری نشان مي دهد.أپارامتر های جوشکاری به دست آمد. این نتایج ت

با استفاده از روش آنالیز واریانس، پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکي اغتشاشي  [Rezgui et al, 2011]رزقوی و همکارانش

 .را برای جوشکاری ورق های پلي اتیلن سنگین به همدیگر بهینه سازی نمودند
ارف متع با استفاده از ابزار  [Arici and Sinmaz, 2005]و همچنین آریسي و سینماز [Arici and Selale, 2007]و سالله يآریس

جوشکاری اصطکاکي اغتشاشي اقدام به جوشکاری پلي اتیلن کردند. آن ها به منظور اجتناب از نقص ترک های ریشه جوش که 

دور در  1000گزارش شده است، دو پاس جوش لب به لب انجام دادند و از سرعت دوراني تا  [Bozkurt, 2012]توسط بزکوت

  600یقه استفاده نمودند. آن ها تولید حرارت نا کافي برای سرعت های دوراني میلي متر در دق 60دقیقه و سرعت پیشروی تا 

این نویسندگان دور در دقیقه را گزارش کردند.  1000دور در دقیقه و شرایط جوش مناسب در سرعت دوراني  100الي 

 ج گردیده است.رکاری خاهمچنین مشاهده کردند که، بسته به میزان حرارت، قسمتي از مواد از منطقه جوش در طول جوش

 
                                                           
2  ABS 
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استفاده کردند. با این  [Arici and Selale, 2007]نیز از ابزار و پارامترهای فرآیند مشابه آریسي و سالله [Aydin, 2010]آیدین

که پیش گرم کردن، گرمایش  تفاوت که جوشکاری را در یک پاس و با پیش گرم قطعه پایه انجام دادند. آن ها گزارش دادند

 مین مي سازد.أکافي حتي در سرعت های دوراني کم را ت

 Squeo and]پلي اتیلن، با ابزار متعارف نیز توسط سکیو و کوادریني استفاده از پیش گرم در جوشکاری اصطکاکي اغتشاشي

Quadrini, 2009]  مورد مطالعه قرار گرفته است. آن ها عالوه بر پیش گرم کردن قطعه کار، ابزار فرآیند را نیز پیش گرم

 مین مي سازد.أنمودند. آن ها گزارش دادند که پیش گرم کردن، گرمایش کافي حتي در سرعت های دوراني کم را ت

با استفاده از ابزار معمولي فرآیند اصطکاکي اغتشاشي به تجزیه و  [Panneerselvam and Lenin, 2013]پانیرسلوام و لنین

به عنوان ماده پایه پرداختند. آن ها هندسه پین های مربع،  تحلیل اثر هندسه پین در نتایج جوشکاری بر روی پلي پروپیلن

 00قه و سرعت پیشروی دور در دقی 5520الي  1200مثلث، رزوه دار و مخروطي را در طیف وسیعي از سرعت های دوراني 

 میلي متر بر دقیقه مورد آزمایش قرار دادند. با توجه به هندسه پین و پارامترهای جوشکاری، نقص های متعددی از 60الي 

قبیل عدم تراکم، تخلخل، حفره ها و آخال گزارش شده است. الحاق ضعیف نیز گزارش شده است که در اکثر موارد در ناحیه 

ش رخ مي دهد. نویسندگان ادعا مي کنند که مشخصات پین ابزار رزوه دار بهترین نتیجه جوشکاری را پسرفته منطقه اغتشا

 تولید مي کند.

اقدام به انجام آزمون های جوشکاری اصطکاکي اغتشاشي با  [Panneerselvam and Lenin, 2014]در نهایت، پانیرسلوام و لنین

آن ها با  استفاده نمودند. 6ای قبلي، کردند؛ با این تفاوت که از ماده پایه نایلوناستفاده از ابزار معمولي دوار، همانند کار ه

میلي متر بر دقیقه اقدام  10دور در دقیقه و با سرعت پیشروی  1000ابزار با رزوه چپ گرد، با سرعت دوراني  استفاده از پین

ا دریافتند که جوش های ساخته شده با چرخش به تجزیه و تحلیل اثر جهت چرخش ابزار بر روی کیفیت جوش کردند. آن ه

ابزار پادساعتگرد نسبت به جوش با چرخش ابزار در جهت عقربه های ساعت دارای نقص کمتر و استحکام بهتر هستند. آن ها 

 .کیفیت پایین جوش به دست آمده با چرخش ابزار در جهت عقربه های ساعت را به خارج شدن مواد از درز جوش نسبت دادند
تا نحوه اثر پارامترهای فرآیند اصطکاکي اغتشاشي شامل سرعت دوراني ابزار و سرعت پیشروی ابزار  در این کار تالش شده است

 میکرو ساختار شامل توزیع نانوذرات و سختي سطحي نانوکامپوزیتي مورد مطالعه قرار گیرد. بر روی

 

 روش تحقیق -2

 
 مواد مورد استفاده 2-1

3 گرانول
PMMA مورد استفاده در این مطالعه از شرکت CHI MEI (تایوان)  با درجه ،CM205  تهیه شد. شاخص جریان مذاب

PMMA  ،min10/lm 41  و چگالي آن)g/cm3( 119  .4است
MWCNT  مورد استفاده در این پژوهش از نانو ساختار و مواد

نانو لوله توسط روش رسوب بخار شیمیایي تولید شده است. سپس گرانول ها  آمورف )تگزاس ، ایاالت متحده( آماده شده است.

 درجه سانتي گراد در داخل قیف تغذیه دستگاه تزریق، رطوبت گیری شد. 10ساعت در دمای  50به مدت 

پلي متیل متاکریالت به همراه یک درصد وزني نانولوله  گرانول های ، PMMA/MWCNTورق های نانوکامپوزیتي  برای تولید

که یکي از مهمترین روش های تجاری  شد ، استفادهروش اکستروژن از های کربني چند دیواره مخلوط شدند که برای این کار

 .( 5شکل ) برای مخلوط کردن مواد از آن استفاده مي شود و است

 

 
                                                           
3  Poly Methyl Methacrylate  
4  Multi Walled Carbon Nanotubes 
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 تحقیقماده مورد استفاده در این ( 2شکل)

 

 ابزار فرآیند اصطکاکی اغتشاشی 2-2

ابزار مورد استفاده جهت انجام فرآیند اصطکاکي اغتشاشي در این تحقیق از جنس فوالد زنگ زنگ)استیل( با شانه استوانه ای 

به استفاده  . با توجهشد میلي متر انتخاب 0 میلي متر و ارتفاع 1ربعي به ضلع شامل پین م و انتهای شانه میلي متر 50به قطر 

پین مربعي در تحقیقات پیشین منتشر شده و اینکه پین مربعي حداکثر اغتشاش ممکن را ایجاد مي کند، در این کار تحقیقاتي 

 (0شکل) .از پین مربعي برای ابزار استفاده شده است

 

 

 ( ابزار مورد استفاده در این تحقیق 3شکل)

 اعمال فرآیند اصطکاکی اغتشاشی 2-3

استفاده  ((FP4Mاز ماشین فرز انیورسال  PMMA/MWCNTبرای اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي بر روی نانوکامپوزیت 

. طوری که ابزار را در ماشین فرز بسته و وارد قطعه مي کنیم، پین باید تا جایي وارد قطعه شود که شانه ابزار در تماس شد

متر باشد، شانه با ورق ما درگیر نشده، بنابراین گرمای الزم ایجاد نمي شود و کامل با قطعه کار باشد، اگر میزان فروروی ک

فرآیند قابل انجام نیست. در فرآیند اصطکاکي اغتشاشي زاویه ای که محور ابزار با محور عمود به قطعه مي سازد نقش بسیار 

پس از درگیری  درجه ثابت در نظر گرفته شد. 2/1نام دارد. در این تحقیق این زاویه  5مهمي دارد. این زاویه، زاویه انحراف

مناسب شانه با قطعه کار، زماني را باید صبر کنیم تا این حرکت دوراني بدون پیشروی خطي، ورق نانوکامپوزیتي ما را کامال 

به  خطيثانیه در نظر گرفته شد. سپس به ابزار در حال دوران، پیشروی  10گرم و خمیری کند که این زمان در این مقاله 

الزم به ذکر است که در این کار فرآیند اصطکاکي  صورت اتوماتیک مي دهیم تا فرآیند اصطکاکي اغتشاشي را انجام دهد.

میلي متر بر  100و  20دور در دقیقه و سرعت های پیشروی  5200و  5000،1520،1000سرعت های دوراني  اغتشاشي با

( نمونه های 1نمونه نانوکامپوزیتي تحت ترکیب پارامترهای مختلف تولید گردید که جدول) 2رو، تعداد  از این دقیقه انجام شد.

 در ماشین فرز را نشان مي دهد. FSP( نحوه قرارگیری ابزار 5شکل) نانوکامپوزیتي کد کذاری شده و 

 
                                                           
5 Tilt Angle 
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 نمونه های نانوکامپوزیتی کد گذاری شده (1)جدول 

 سرعت پیشروی) میلي متر بر دقیقه( ر در دقیقه(سرعت دوراني)دو شماره نمونه

1 1000 100 

5 1520 20 

0 5000 20 

5 5200 20 

2 5200 100 

 

 

 دستگاه فرز( نحوه قرارگیری ابزار در 4شکل)

 

 بحث و نتیجه گیری -3

 بررسي گردیدند: به شکل زیربه منظور یافتن پارامترهای بهینه فرآیند اصطکاکي اغتشاشي نمونه های نانوکامپوزیتي 

  

 FSP فرآیند بررسی کیفیت ظاهری نانوکامپوزیت ها بعد از اعمال 3-1

همان طور که ذکر شد، در این کار از پنج ترکیب مختلف پارامترها برای اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي بر روی ماده مورد 

 نظر استفاده گردید.

نمونه های نانوکامپوزیتي بعد از اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي را نشان مي  ( سطح ظاهری9(و)1(،)5(،)6(،)2)شکل های

و  5( مربوط به نمونه1، شکل)0( مربوط به نمونه5، شکل)5( مربوط به نمونه6، شکل)1بوط به نمونه( مر2شکل)دهد که 

 مي باشد: 2( مربوط به نمونه9همچنین شکل)
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 2سطح ظاهری نمونه (6شکل)                              1سطح ظاهری نمونه (5شکل)                                         

 

 

 

 

 

 

 5( سطح ظاهری نمونه9شکل)                      4( سطح ظاهری نمونه8شکل)                                3( سطح ظاهری نمونه7شکل) 

دور در دقیقه( 1520و1000( مشاهده مي شود، تولید گرما در سرعت دوراني پایین )6( و )2های )همان طور که در شکل 

برای افزایش دمای ماتریس پلي متیل متکریالت تا دمای انتقال شیشه ای آن و در نتیجه نرم کردن آن کافي نیست. بنابراین، 

فرآیند اصطکاکي اغتشاشي بر  اصطکاکي اغتشاشي، رشته رشته گردیده و اعمال ماتریس پلي متیل متاکریالت در طول فرآیند 

 روی نمونه های نانوکامپوزیتي موفقیت آمیز نخواهد بود.

دور در دقیقه سرعت  5000رو، اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي بر روی نانوکامپوزیت در سه ترکیب پارامترهای  از این

لي متر بر دقیقه سرعت یم 20دور در دقیقه سرعت دوراني با  5200ه سرعت پیشروی ابزار، میلي متر بر دقیق 20دوراني با 

میلي متر بر دقیقه سرعت پیشروی ابزار از نظر شکل ظاهری  100دور در دقیقه سرعت دوراني با  5200پیشروی ابزار و  

 موفقیت آمیز بوده است.

افزایش زمان صرف شده جهت اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي بر  با توجه به این که کاهش سرعت پیشروی ابزار منجر به

 باعث توزیع یکنواخت تر نانولوله های کربني چند دیواره در ماتریس پلي متیل  روی نانوکامپوزیت مي گردد و افزایش زمان
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ر در همین فرآیند حول ابزا متاکریالت مي شود و همچنین افزایش سرعت دوراني ابزار باعث افزایش سرعت جریان ماده

اصطکاکي اغتشاشي مي شود و افزایش سرعت جریان ماده نیز باعث توزیع یکنواخت تر نانولوله های کربني چند دیواره در 

 20دور در دقیقه سرعت دوراني با  5200ماتریس پلي متیل متاکریالت مي گردد، بنابراین به نظر مي رسد ترکیب پارامترهای 

ت پیشروی ابزار را مي توان به عنوان ترکیب بهینه پارامترهای فرآیند اصطکاکي اغتشاشي انتخاب مبلي متر بر دقیقه سرع

 نمود.

 

 (XRD)6پراش اشعه ایکسنتایج حاصل از آزمایش بررسی  3-2

دیواره، به منظور بررسي اثر فرآیند اصطکاکي اغتشاشي بر روی نانوکامپوزیت پلي متیل متکریالت و نانولوله های کربني چند    

( بعد از اعمال فرآیند اصطکاکي 5((؛ )10( قبل از اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي)شکل)1الگوهای پراش اشعه ایکس: )

میلي متر بر دقیقه سرعت پیشروی  20با  دور در دقیقه سرعت دوراني 5000اغتشاشي با ترکیب پارامترهای 

دور در دقیقه سرعت  5200اصطکاکي اغتشاشي با ترکیب پارامترهای ( بعد از اعمال فرآیند 0)((؛ 11()شکل)0ابزار)نمونه

( بعد از اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي با 5و ) ((15()شکل)5میلي متر بر دقیقه سرعت پیشروی ابزار)نمونه 20دوراني با 

با  ((10()شکل)2زار)نمونهمیلي متر بر دقیقه سرعت پیشروی اب 100دور در دقیقه سرعت دوراني با  5200ترکیب پارامترهای 

  یکدیگر مقایسه شدند.

 

 

 

 
 ( الگوهای پراش اشعه ایکس قبل از اعمال فرآیند اصطکاکی اغتشاشی14شکل)

 

                                                           
6 X-ray Diffraction 
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 3 ( الگوهای پراش اشعه ایکس نمونه15شکل)

 

 4 ( الگوهای پراش اشعه ایکس نمونه16شکل)
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 5 ( الگوهای پراش اشعه ایکس نمونه17شکل)

در همه شکل ها مشاهده مي شود، شدت پیک های فاز آلفا قبل از اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي بیشتر از همان طور که 

 شدت پیک فاز آلفا بعد از اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي است.

وزیت کمتر از شدت پیک های فاز آلفا نانوکامپ 5( شدت پیک های فاز آلفا برای نانوکامپوزیت نمونه16(و)12در شکل های)

فرآیند اصطکاکي اغتشاشي باعث کاهش شدت پیک های فاز آلفا در است یعني افزایش سرعت دوراني به هنگام اعمال  0نمونه

کمتر از شدت پیک  5( شدت پیک های فاز آلفا برای نانوکامپوزیت نمونه15) و (16در شکل های)مي گردد و  XRDنمودار 

ني کاهش سرعت پیشروی به هنگام اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي باعث کاهش است یع 2های فاز آلفا نانوکامپوزیت نمونه

. دلیل این پدیده مربوط به تغییر میزان اغتشاش ایجاد شده ناشي از فرآیند مي گردد XRDشدت پیک های فاز آلفا در نمودار 

زان پیشروی ابزار کمتر باشد ابزار اصطکاکي اغتشاشي با تغییر سرعت پیشروی ابزار و سرعت دوراني ابزار است. هر چه می

آهسته تر از ناحیه تحت تاثیر قرار گرفته عبور مي کند و در نتیجه ابزار زمان بیشتری برای ایجاد اغتشاش دارد از این رو هر 

سرعت چه سرعت پیشروی ابزار کمتر باشد، میزان اغتشاش ایجاد شده در نانو کامپوزیت افزایش مي یابد. از سوی دیگر، هر چه 

دوراني ابزار بیشتر باشد، سرعت جریان ماده حول ابزار در همین فرآیند اصطکاکي اغتشاشي افزایش مي یابد از این رو با 

مي توان کاهش شدت پیک های فاز آلفا به دلیل  افزایش سرعت دوراني ابزار میزان اغتشاش ایجاد شده افزایش مي یابد.

افزایش اغتشاش را شکسته شدن کریستال های فاز آلفا به کریستال های با اندازه کوچکتر در اثر بیشتر شدن اغتشاش و 

همچنین کاهش هسته های جوانه زني نامتجانس کریستال های فاز آلفا دانست. از یک سو، افزایش اغتشاش در حین فرآیند 

صطکاکي اغتشاشي باعث افزایش شکسته شدن کریستال های فاز آلفا گردیده و در نتیجه اندازه این کریستال ها کاهش مي ا

 یابد. کاهش اندازه کریستال های فاز آلفا باعث افت شدت پیک الگوی پراش اشعه ایکس آن مي گردد.

کریستال های فازآلفا محسوب مي  جوانه زني نامتجانساز سوی دیگر، نانولوله های کربني چند دیواره به عنوان هسته های 

گردد. با افزایش اغتشاش ایجاد شده توسط فرآیند اصطکاکي اغتشاشي، توزیع نانولوله های کربني چند دیواره در ماتریس 

 های فاز آلفا به ریزتر خواهند گردید. از این رو، جوانه زني و رشد کریستال  همگن تر شده و از این رو کریستال های فاز آلفا
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 ,Mahmood et al, 2013;Mahmood et al]ترتیب افزایش و  کاهش یافته و در نتیجه شدت پیک های فاز آلفا کاهش مي یابد

2013] . 

بنابراین کاهش سرعت پیشروی باعث افزایش اغتشاش مي شود و اغتشاش بیشتر باعث پراکندگي مواد بیشتر و در نتیجه شدت 

و همچنین افزایش سرعت دوراني نیز باعث افزایش اغتشاش مي شود بنابراین اغتشاش بیشتر باعث  پیک کاهش مي یابد

 پراکندگي مواد بیشتر و در نتیجه شدت پیک کاهش مي یابد.

 (SEM)7بررسی نتایج حاصل از آزمایش میکروسکوپ الکترونی روبشی 3-3

نانومتر برای مشاهده  200برابر و مقیاس  52000بزرگنمایي  ،کیلو ولت 2ولتاژ شتاب گیری میکروسکوپ الکتروني روبشي با 

نانولوله های کربني چند دیواره مورد استفاده قرار گرفت. میکروسکوپ الکتروني روبشي از نوع انتشار میداني بوده و در خالء با 

 فشار پایین )برای نمونه های نارسانا( مورد استفاده قرار گرفت.

های کربني چند دیواره در ماتریس پلي متیل متاکریالت با استفاده از میکروسکوپ الکتروني روبشي ( توزیع نانولوله 11شکل)

 قبل از اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي را نشان مي دهد.

( به ترتیب توزیع یکنواخت نانولوله های کربني چند دیواره در ماتریس پلي متیل متاکریالت با 51(و)50(،)19شکل های)

از میکروسکوپ الکتروني روبشي بعد از اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي را نشان مي دهد که از نمونه های استفاده 

 گرفته شده است. 2و نمونه  5، نمونه 0نانوکامپوزیتي نمونه 

 

 

 قبل از اعمال فرآیند اصطکاکی اغتشاشی SEMتصویر ( 18شکل)

 

                                                           
7  Scanning Electron Microscope 
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 الکترونی روبشیمشاهده شده با میکروسکوپ  3( نمونه19شکل)

 

 مشاهده شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی 4( نمونه22شکل)
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 مشاهده شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی 5( نمونه21شکل)

های کربني چند دیواره بعد دهد که نانولولههای نانوکامپوزیتي بعد از فرآیند اصطکاکي اغتشاشي نشان مينمونه SEMتصاویر 

اند و یا فرآیند اصطکاکي اغتشاشي در نانوکامپوزیت وجود دارند و در اثر اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي از بین نرفتهاز اعمال 

 اند.به ذرات نوع کربني دیگر تغییر نیافته

قبل از  های نانوکامپوزیتي بعد از اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي وبا مقایسه نانولوله های کربني مشاهده شده در نمونه 

توان دریافت اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي اثر جدی و محسوس بر روی شکل ظاهری فرآیند اصطکاکي اغتشاشي مي

ها و یا تغییر شکل و نوع نانوذرات نشده است ولي از سوی دیگر های کربني چند دیواره نداشته و باعث از بین رفتن آننانولوله

 شده است.  PMMAتر نانوذرات در ماتریس باعث توزیع همگن

 

 نتایج حاصل از سختی سنجیبررسی  3-4

 مي باشد. Dسختي سنجي انجام گرفته شده در این تحقیق از نوع سختي سنجي شر با مقیاس

ه برای افزایش دقت نتایج بدست آمده، تست های سختي سنجي در هر سه ناحیه پیشرفته، پسرفته و مرکز ناحیه اغتشاش یافت

نتایج حاصل از سه تست به عنوان سختي سنجي نانوکامپوزیت مزبور در نظر گرفته شد. نواحي  انجام گرفته و میانگین

 ( نشان داده شده است.55)پیشرفته، پسرفته و مرکزی منطقه اغتشاش یافته در شکل

بر از اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي و بعد  از اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي قبل Dسختي سنجي شر  نتایج حاصل از

 ( آمده است.5در جدول) 2و نمونه 5، نمونه0روی نانوکامپوزیت نمونه
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 ( شماتیک نواحی پیشرفته، پسرفته و مرکزی منطقه اغتشاش یافته22شکل)

 ( نتایج حاصل از سختی سنجی  قبل و بعد از اعمال فرآیند بر روی نانوکامپوزیت2جدول)

 ناحیهسختي  مرکزی ناحیهسختي  پسرفته ناحیهسختي  ناحیهمبانگین سختي سه 

 پیشرفته
 

 ل از اعمال فرآیندبق 76 78 76 76/76

 3نمونه  74 67 78 33/74

 1نمونه  78 77 76 76/78

 8نمونه  76 77 78 33/76

 

( مي توان دریافت که اعمال فرآیند اصطکاکي اغتشاشي بر سختي نمونه 5در جدول) Dبا مشاهده میانگین سختي سنجي شر 

 های نانوکامپوزیتي اثر جدی و محسوسي ایجاد نمي کند.

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 مراجع -5

Peddini, S. K., et al. (2015). Nanocomposites from styrene–butadiene rubber (SBR) and multiwall carbon  

nanotubes (MWCNT) part 2: Mechanical properties. 56 (2015). 443-451. 

Li, Yuqi., et al. (2015). In situ polymerization, thermal, damping, and mechanical properties of multiwalled             

carbon nanotubes/polyisobutylene‐based polyurethane nanocomposites. 36(2015). 198-203 

Mishra RS and Ma ZY. (2005). Friction stir welding and processing. Mater. Sci. Eng. R. 50(2005).1-78 

Sinha, P., Muthukumaran, S and Mukherjee, SK. (2008). Analysis of first mode of metal transfer in friction stir      

welded plates by image processing technique. J Mater Process Tech, 197(1–3), 17–21  

Bozkurt, Y. (2012). The optimization of friction stir welding process parameters to achieve maximum tensile  

strength in polyethylene sheets. Mater Des, Vol. 35. No. 1. 440–445  

Arici, A and Selale, S. (2007). Effects of tool tilt angle on tensile strength and fracture locations of friction stir 

welding of polyethylene, SciTechnol Weld Joi, Vol. 12. No. 1. 536–539  

Arici, A and Sinmaz, T. (2005). Effects of doublepasses of the tool on friction stir welding of polyethylene. 

Mater Sci,Vol. 40. No. 1. 3313–3316 

Aydin, M. (2010). Effects of welding parameters and pre-heating on the friction stir welding of UHMW-

polyethylene. Polym Plast Technol Eng,Vol. 49. No. 1. 595–601 

Mostafapour, A and Azarsa, E. (2012). study on the role of processing parametersin  joining polyethylene sheets 

via heat assisted friction stir welding: investigating microstructure, tensile and flexural properties. Int Phys 

Sci, Vol. 7. No. 4. 647–54 

Rezgui, A., Ayadi, M., Cherouat, A., Hamrouni, K., Zghal, A and Bejaoui, S. (2010). Application of Taguchi 

approach to optimize friction stir welding parameters of  polyethylene. EPJ Web Conf, Vol. 6. 1–8 

Saeedy, S and Givi, M. (2011). Investigation of  the effects of critical process parameters of friction stir welding 

of polyethylene. Proc Inst Mech Eng, Part B: Eng Manuf, Vol. 225. No. 8. 1305–10 

Squeo, E and Quadrini, F. (2009). Friction stir welding of polyethylene sheets The Annals of DUNA REA DE 

JOS University of Galati Fascicle V. Technologies in Machine Building, ISSN 1221-4566 

Rezgui, M., Trabelsi, A., Ayadi, A and Hamrouni, K. (2011). Optimization of friction stir welding process of 

high density polyethylene. Int Prod Qual Eng, Vol. 2. No. 1. 55–61 

Kiss, Z and Czigany, T. (2012). Microscopic analysis of the morphology of seams in friction stir welded 

polypropylene. Express Polym Lett, Vol. 6. No. 1. 54–62 

Kiss, Z and Czigany, T. (2007). Applicability of  friction stir welding in polymeric materials. Periodica Polytech, 

Mech Eng, Vol. 51. No. 1. 15–8 

Panneerselvam, K and Lenin, K. (2013). Effects and defects of the polypropylene plate for different parameters 

in friction stir welding process. Int Res Eng Technol, Vol. 2. No. 2. 143–52 

Bagheri, A., Azdast, T and Doniavi, A. (2013). An experimental study on mechanical properties of friction stir 

welded ABS sheets. Mater Des, Vol. 43. No. 1. 402–9 

Kiss, Z and Czigany, T. (2012). Effect of  welding  parameters on the heat affected zone and the mechanical 

properties of friction stir welded poly (ethylene-terephthalateglycol). Appl Polym Sci, Vol. 125. No. 1. 2231–

8 

Panneerselvam, K and Lenin, K. (2014). Joining of Nylon plate by friction stir Welding process using threaded 

pinpro file. Mater Des, Vol. 53. No. 1. 302–7 

Bilici, M and Yukler, A. (2012). Influence of tool geometry and process parameters on macrostructure and  static 

strength  in friction stir spot welded polyethylene sheets. Mater Des, Vol. 33. No. 1. 145–52 

Bilici, M., Yukler, A and Kurtulmus, M. (2011). The optimization of welding parameters for friction stir spot 

welding of high density polyethylene sheets. Mater Des, Vol. 32. No. 1. 4074–9 

Bilici, M and Yukler, A. (2012). Effects of welding parameters on friction  stir spot welding of high density 

polyethylene sheets. Mater Des, Vol. 33. No. 1. 545-50 

Bilici, M. (2102). Effect of  tool geometry on friction stir spot welding of polypropylene sheets. Express Polym 

Lett, Vol. 6.  No. 10. 805–13 

Mert, S and Arici, A. (2011). Design of optimal joining for friction stir spot welding of  polypropylene sheets. 

Sci Technol Weld Joi, Vol. 16. No. 6. 522–7 

Arici, A. (2008). Friction stir  spot welding of  polypropylene. J Reinf Plast Compos, Vol. 27. No. 18. 2001–4 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

Oliveira, P., Amancio-Filho, S., Santos, J and Hage, E. (2010). Preliminary study on the feasibility of friction 

spot welding in PMMA. Mater Lett, Vol. 64. No.1. 2098–101 

Mahmood, N., Islam, M., Hameed, A and Saeed, S. (2013). Polyamide 6/Multiwalled Carbon Nanotubes 

Nanocomposites with Modified Morphology and Thermal Properties. Polymer, Vol. 5. No. 1. 1380-91 

Mahmood, N., Islam, M., Hameed, A., Saeed, S and Khan, A.N. (2013). Polyamide-6 based composites 

reinforced with pristine or functionalized multiwalled carbon nanotubes produced using melt extrusion 

technique, Journal of  Composite Materials. DOI: 10.1177/0021998313484779. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

