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Abstract: 

This paper exmines the  alignment effect of multi wall carbon nanotube  in the context of epoxy resin, 

in the fully cured composite with the use of DC electrical field, high oriented CNT’s in comparision to 

randonm oriented CNT’s, dramatically increase the composite properties and improve the mechanical 

properties, including elasticity modulus  and fracture toughness, also  high oriented carbon nanotubes 

bundles prevents crack propagation in composite material, this paper presents a simple method to 

improve physical  and mechanical properties and fracture resistance of composites, the composite 

properties even at very low weight ratio of high oriented CNT’s content, dramatically increase, with this 

work and by applying this layers beneath layers of laminated composite materials, mechanical properties 

will dramatically increase, in order to evaluate the properties of final samples some instrument such as 

optical microscope, SEM, raman spectroscopy and mechanical properties measurement instruments had 

been used. 
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 مقدمه:-1

، از آن زمان به بعد ]1[میالدی توسط یک دانشمند ژاپنی به نام ایجیما کشف شد 1991های کربنی برای اولین بار در سال نانولوله

 های کربنی دارای خواصای انجام دادند، نانولولههای کربنی مطالعه و تحقیقات گستردههمحققین زیادی بر روی خواص و کاربرد نانولول

های ابعادی، ها، قطر، طول، ویژگیباشند، که این خواص به تعداد دیوارهمی ]2-7[بسیار عالی مکانیکی،الکتریکی،مغناطیسی و حرارتی

هایی با ویژگی دلخواه دست یافت. توان به نانولولهتغییر شرایط سنتز این مواد، میو با  ]8[دار بودن یا نبودن و نوع سنتز بستگی داردعامل

، ]9[های سوختتوان به ساخت الکترود برای سلولآن می جمله های کربنی کاربرد بسیار زیادی در صنایع مختلف دارد، که ازنانولوله

و مواد جاذب امواج رادار  ]11و11[، بسترهای رشد بیولوژیکی سلول]12[خورشیدی هایسلول ،]11[های بسیار قوی،خازن]11[هاباتری

بعدی مقاوم نیاز دارند،  2های کربنی کاربردهای نوآورانه زیادی در موادی که به ساختارهای اشاره نمود. ورق و صفحه نازک نانولوله ]11[

، ]18[تزریق کننده نور قطبی شده ،]17و11[ای صفحات لمسیتوان به فیلم های نازک شفاف و رسانا برپیدا کرده است، که از جمله آن می

های ذخیره سازی انرژی با عملکرد باال اشاره کرد، در این مقاله ما قصد داریم نانولوله های کربنی را تحت اثر و دستگاه ]19[بلندگوها

 به نانولوله های کربنی مورد بررسی قرار دهیم. میدان الکتریکی راستا داده و خواص مکانیکی آن را در کامپوزیت با و بدون راستا دادن

 

 دستگاه ها : مواد و-2

که به تهیه گردید،   byIljinای با نام از طریق شرکت کره 1-دو نوع نانولوله کربنی چند جداره تهیه و مورد بررسی قرار گرفتند، نانولوله

نانومتر  21الی  11میکرومتر و  11الی  11به ترتیب بین  نیز هاطول و قطر این نانولولهو روش رسوب بخارات شیمیایی سنتز شده است 

ها تولید شده بود مورد بررسی قرار گرفت، که قطر و طول این نانولوله Hodogaya Chemicalنیز به وسیله شرکت  2-باشد، نانولولهمی

 .باشدمیکرومتر می 81الی  11میکرومتر و  11الی  7به ترتیب 

تامین گردید، مدول  Hunts- man Advanced Materialsبه همراه عامل پخت آن نیز توسط شرکت  LY1564 رزین اپوکسی از نوع

 MTS             و سفتی شکست کامپوزیت نیز توسط دستگاه DMA7,Perkin–Elmerیانگ و ذخیره سازی کامپوزیت توسط دستگاه 

Sintech 10/D  بر اساس استادنداردASTM D5045 ف سنجی رامان نیز توسط سیستم طی .مورد ارزیابی قرار گرفتRenishaw 

RM3000 Micro-Raman System .مورد ارزیابی قرار گرفت 

 

 روش انجام آزمایش: -3

ها انولولهنهای کربنی چند جداره به کار گرفته شده در این کار به روش رسوب بخارات شیمیایی تولید شده اند، طول و قطر این نانولوله

ری ، رفتار راستاگی(بر طبق مشخصاتی که تولید کننده ارائه داده است ) باشدنانومتر می 21الی  11میکرومتر و  11الی  11به ترتیب بین 

 11الی  7به ترتیب  نیز هامورد بررسی قرار گرفت، که قطر و طول این نانولوله کربنی هایهای کربنی با نوع دیگری از نانولولهنانولوله



 
 

دار عامل های کربنی رامیکرومتر می باشد، برای بهبود تماس بین نانولوله های کربنی در رزین زمینه، باید نانولوله 81الی  11میکرومتر و 

همزمان گیرند و قرار می 1دقیقه در محفظه خالء تحت اتمسفر گاز ازن 11های تهیه شده برای اینکه عامل دار شوند به مدت نانولولهنمود، 

های کربنی تحت گاز ازن و اشعه ماوراء بنفش جهت به آنها تابیده شد، قرار دادن نانولوله (UV) وی-اشعه ماوراء بنفش توسط المپ یو

ای کار عبارتند از یک المپ شبکه ، لوازم استفاده شده در این ]21[باشدهای کربنی بسیار موثر و سودمند میاصالح خواص سطحی نانولوله

𝑊تواند اشعه فرابنفش را به میزان ر جیوه فشار پایین که میبخا 𝐶𝑚2⁄ ها اعمال نماید، هنگامی که میلیمتری به نمونه 21از فاصله  28 

های کربنی شکل های عاملی اکسیژن روی سطوح نانولوله، گروه]21[گیرندهای کربنی در معرض فرآیند اکسیداسیون قرار مینانولوله

های های کربن در نقاط دارای نقص در سطح نانولولهاشعه فرابنفش با طول موج کوتاه، باعث ایجاد فعل و انفعاالت بین اتمگیرند، تابش می

های دهد. این عمل امکان جذب مولکولشود که به صورت پیوسته در اثر تابش اشعه ماوراء بنفش روی میکربنی با اتم های اکسیژن می

به  2های کربنی از آب گریزسازد، در نتیجه طبیعت نانولولههای کربنی را فراهم میینامیکی سطح نانولولهاکسیژن و تغییر خواص ترمود

های وی موجب بهبود پراکندگی نانولوله-عامل دار کردن نانولوله های کربنی در حضور گاز ازن و المپ یو .کندتغییر می 3آب دوست

جزا و های مهای کربنی از یکدیگر و تبدیل آن به نانولولهاکم و به هم چسبیده نانولولههای مترکربنی در سطح رزین و جدا شدن توده

 ]21[شود.همچنین بهبود فعل و انفعاالت با زمینه پلیمری می

ظور ابتدا های متراکم را دارند، برای این منهای کربنی تمایل به چسبیدن به یکدیگر و ایجاد تودهبه دلیل نیروهای واندروالسی، نانولوله

های به هم چسبیده احتمالی، از یکدیگر جدا شوند، سپس رزین اپوکسی را به کنیم تا تودههای کربنی را در استون مخلوط مینانولوله

های کربنی در زمینه استون/ رزین اپوکسی با همزن کنیم و جهت بهبود پراکندگی نانولولهکربنی/ استون اضافه می هایمخلوط نانولوله

ساعت در  2کنیم. حال جهت خارج کردن استون از محلول فوق، آن را به مدت ساعت آنها را با هم مخلوط می 1تراسونیک به مدت اول

مرتبه از  1شود که استون بخار شده و از سطح محلول خارج گردد، سپس محلول فوق را دهیم، این عمل باعث میمحفظه خالء قرار می

دقیقه گاز زدایی  21ها از درون آن خارج گردد، بعد از حباب زدایی مکانیکی مخلوط فوق به مدت ا حبابدهیم تبین سه غلطک عبور می

 گردد.اضافه می 121111شود تا هوای به دام افتاده در آن تا حد زیادی از بین برود، در نهایت عامل پخت به رزین با درصد می

دهیم، دو صفحه قرار می 4رزین اپوکسی، آن را تحت یک میدان الکتریکی مستقیمهای کربنی در سپس برای راستا دادن به نانولوله

ای که بر روی یک صفحه گرم گیرند و به عنوان دو الکترود در یک محفظه شیشهمیلیمتر از یکدیگر قرار می 11آلومینیومی به فاصله 

امپوزیت و کاهش ویسکوزیته رزین حین اعمال ولتاژ شوند، صفحه گرم موجب افزایش حرارت جهت پخت نانوکقرار گرفته تعبیه می

مستقیم با   شود و یک میدان الکتریکیای ریخته میرزین اپوکسی به درون ظرف شیشه های کربنی/شود. مخلوط نانولولهالکتریکی می

𝑉قدرت بین  𝐶𝑚⁄ 𝑉  الی 111  𝐶𝑚 ⁄ گردد. سپس درجه سی اعمال میهای کربنی در رزین اپوکبا توجه به میزان تمرکز نانولوله 211 

                                                           
1- (𝑂3) 
2-  hydrophobic  
3-  hydrophilic 
4- DC 



 
 

گردد، در مرحله آخر نانوکامپوزیت پخت شده را به منظور پخت نهایی به جهت پخت رزین به آن اعمال می 111℃ حرارتی به میزان

 ( قابل مشاهده است.1دهند، نمایی از این فرآیندها در شکل )در آون قرار می  121℃ساعت تحت دمای  2مدت 

 

 

 

 

 نمایی از مراحل ساخت کامپوزیت نانولوله های کربنی راستا داده شده در بستر رزین اپوکسی (1شکل )



 
 

 

مربوط  dتا  aهای کربنی پراکنده شده در استون، با اعمال دو نوع مختلف از نانولوله کربنی: تصاویر تصاویر میکروسکوپ نوری از نانولوله( 2) شکل

𝑉، قبل و بعد از اعمال میدان الکتریکی به اندازه  2-مربوط به نانوله fو  eو تصاویر  1-به نانولوله 𝑐𝑚⁄ 111  می باشد وg تحت  2-نشان دهنده نانوله

𝑉میدان الکتریکی  𝑐𝑚⁄ 211  دقیقه است. 11به مدت 

نشان ( 1) شد، شکلهای کربنی در بستر کامپوزیت، بهره گرفته از طیف سنجی قطبی رامان جهت تشخیص میزان راستاگیری نانولوله

دهد که شدت اوج نانولوله کربنی راستا داده شده است و نشان میwt% 1.1دهنده طیف سنجی رامان برای یک کامپوزیت متشکل از 

ها برابر میزانی است، که با نور عمود بر راستای نانولوله 7/1های کربنی، حدود گیری نانولولهدر باند جی با نور تابیده شده به موازات راستا

 ت.های کربنی تحت اعمال میدان الکتریکی مستقیم اساندازه گیری شده است، نتایج طیف سنجی رامان تایید کننده راستاگیری نانولوله

 



 
 

های متفاوت برای میزان اپوکسی، که نشان دهنده شدت /های کربنی چند جداره راستا داده شدهطیف سنجی رامان از کامپوزیت نانولوله( 3) شکل

 شود.های کربنی به صورت عمود یا موازی تابیده مینانولولهای است، که به راستای ، که وابسته به جهت نور قطبی شدهجی است-اوج باند

 

 :خواص و تست مکانیکی-4

شود، از طیف های کربنی تحت میدان الکتریکی مستقیم بهره گرفته میاز میکروسکوپ نوری به منظور ارزیابی فرآیند راستاگیری نانولوله 

های کربنی در ساختار کامپوزیتی رزین اپوکسی پخت شده، نیز بهره گرفته سنجی رامان نیز به منظور مشخص کردن راستاگیری نانولوله

نانومتر به عنوان منبع تحریک مورد استفاده قرار گرفت، این روش  8/112تشکل از گازهای هلیوم و نئون با طول موج شد، یک لیزر م

های کربنی، نسبت به زاویه پالریزه حساس است، که این به جی( نانولوله-متکی بر این اصل است که شدت رامان از حالت مماسی )باند

09، شدت رامان وقتی که زاویه پوالریزه از ]21و11[باشدهای کربنی میتداد محور طولی نانولولهعلت ازدیاد طول صفحات کربنی در ام
°

 

9به 
°

ورهای رسد که نکند و زمانی به حداکثر مقدار خود میهای کربنی، به تدریج افزایش پیدا مییابد با توجه به محور نانولولهکاهش می 

میلیمتر جال داده شدند و خمیر نقره جهت به حداقل رساندن مقاومت تماسی بین  1ها تا ضخامت پوالریزه شده به موازات آن بتابد، نمونه

شد،  مکانیکی اندازه گیری-نمونه کامپوزیتی و الکترودها به آن اعمال گردید. هر دو مدول یانگ و ذخیره سازی با یک تحلیلگر دینامیکی

میلیمتر تحت یکی از دو نیروی کششی و خمشی با منحنی به  1میلیمتر و ضخامت  1میلیمتر، عرض  21های کامپوزیتی با طول نمونه

9.19اندازه  𝑁 𝑚𝑖𝑛⁄ تاندارد اساس خصوصیات اسها بوسیله تست کشش و ضربه بردر دمای اتاق قرار گرفتند. سفتی شکست نانوکامپوزیت

ASTM D5045میلیمتر در یک دستگاه قرار  1میلیمتر و ضخامت  2/11میلیمتر، ارتفاع  11های با عرض ید، نمونه، اندازه گیری گرد

𝑚𝑚گرفت و نیرو با سرعت  𝑚𝑖𝑛⁄11های جابجایی توسط سیستم ثبت گردید، سفتی شکست نیز  با استفاده به آنها اعمال گردید. منحنی

𝐾𝑄)گیرد، محاسبه گردید. انجام می yield رهای ابعادی نمونه نسبت بهبا استفاده از معیا 𝐾𝑄که در آن صحت  1-از معادله = 𝐾𝐼𝐶) 

𝐾𝑄 =
𝑃𝑄𝑓(𝑥)

𝐵𝑊
1
2

(1-)معادله                                                                                                            

𝑓(𝑥) = [
(2+𝑥)(0.886+4.64𝑥−13.32𝑥2+14.72𝑥3−5.6𝑥4)

(1−𝑥)
3
2

                                                        (      2-)معادله     [

 

𝑃𝑄در معادله باال   𝑥برابر طول ترک ها و  𝑎به ترتیب ضخامت و عرض نمونه ها، W و Bمیزان بار اعمال شده به نمونه ها،   = 𝑎 𝑤⁄ 

9.2)می باشد.  < 𝑥 < 9.8) 

 

 مدول االستیسیته-4-1



 
 

ری اندازه گی و های کربنینشان دهنده مدول یانگ و مدول ذخیره سازی نانوکامپوزیت به صورت تابعی از درصد وزنی نانولوله( 1) شکل

های کربنی در زمینه اپوکسی به باشد. هر دو مدول کششی و ذخیره سازی، با افزایش درصد نانولولهمی DMA  شده به وسیله تحلیل

های کربنی به عنوان تقویت کننده در فاز زمینه یابد، که نشان دهنده تاثیر فراوان نانولولهافزایش می wt% 1/1صورت قابل توجهی تا 

ود نشان های کربنی از خهای کربنی، با توجه به ساختار ناهمسانگرد نانولولهکامپوزیت است. مدول وابستگی شدیدی به راستای نانولوله

های کربنی حدود های کربنی، با و بدون راستا دادن به نانولولهنانولوله wt%1/1پوزیت حاوی دهد. به طور مثال مدول یانگ نانوکاممی

درصدی در مدول، به وضوح تاثیر و اهمیت تکنیک  21درصد بیشتر از اپوکسی سخت شده بدون تقویت کننده است. بهبود  11و  11

های نانولوله wt%1/1 های وزنی باالی کامپوزیت راستا داده شده در درصد رساند. مدولهای کربنی را به اثبات میراستا دادن به نانولوله

دهد، اگر چه مقدار مطلق مدول هنوز هم به طور قابل توجهی باالتر از کامپوزیت نانولوله کربنی، تمایلی به افزایش مدول از خود نشان نمی

های باالی سطح مطمئن نانولوله کربنی، برای تمام وری درصدکربنی راستا داده نشده با درصد مشابه است. کاهش در تقویت بهره

 ]21[های کربنی مشابه در نظر گرفته می شود.های پلیمری حاوی نانولولهنانوکامپوزیت

تر در کامپوزیت حاوی نانولولههای کربنی، مسئول بهره وری پایینهای باالی نانولولهرسد کاهش میزان راستاگیری در غلظتبه نظر می

های کربنی موجب افزایش ویسکوزیته رزین و همچنین تجمع مواد تقویت کننده های کربنی راستا داده شده است. غلظت باالی نانولوله

های کربنی جهت حرکت و راستاگیری در جواب به تاثیر شود، که این امر موجب مقاومت بیشتر و ایجاد فضای کمتر برای نانولولهمی

های کربنی از د. مدول ذخیره سازی نیز اساسا نتایج مشابهی را با توجه به تاثیر راستا گیری و درصد وزنی نانولولهشومیدان الکتریکی می

های کربنی راستا داده شده دهد، که با مقادیر مدول یانگ سازگار است. الزم به ذکر است، مدول عرضی کامپوزیت نانولولهخود نشان می

های پایین تر حرکت زنجیره های کربنی با راستای تصادفی کمتر است. این یافته بازتابی از محدودیتلولهبه طور کلی از کامپوزیت نانو

های کربنی با راستای تصادفی است، که این امر با پلیمری، در جهت عرضی کامپوزیت راستا داده شده، نسبت به کامپوزیت حاوی نانولوله

گردد. نتایج مشابهی توسط سایر محققین های  کربنی راستا داده شده مطرح میهای نانولولهههای غنی و دستتوجه به حضور متناوب رزین

کربنی چند جداره راستا داده شده در زمینه اپوکسی، در  های، که در آن مدول ذخیره سازی کامپوزیت نانولوله]21[مطرح گردیده است

های کربنی با راستای تصادفی دارد که این امر خود بستگی به درصد ولولهجهت عرضی میزان مشابه و یا کمتری نسبت به کامپوزیت نان

به شرح  5تی سای-های کربنی و عامل دار کردن آن است. مدول یانگ مقایسه شده با پیش بینی تئوری بر پایه مدل هالپینوزنی نانولوله

  ذیل است:

𝐸𝑐 = 𝐸𝑚 [
3

8

1+2(𝐿𝑓 𝑑𝑓⁄ )𝜂𝐿𝑉𝑓

1−𝜂𝐿𝑉𝑓
+

5

8

1+2𝜂𝑇𝑉𝑓

1−𝜂𝑇𝑉𝑓
                                                               (          1-)معادله  [

𝜂𝐿 =
(𝐸𝑓 𝐸𝑚−1⁄ )

(𝐸𝑓 𝐸𝑚⁄ )+2(𝐿𝑓 𝑑𝑓⁄ )
   𝜂𝑇 =

(𝐸𝑓 𝐸𝑚−1⁄ )

(𝐸𝑓 𝐸𝑚⁄ )+2
 

نیز اشاره به  𝑉𝑓و  𝐿𝑓، 𝑑𝑓های کربنی، ماتریس و کامپوزیت هستند، به ترتیب نشان دهنده مدول نانولوله 𝐸𝑐 و 𝐸𝑓، 𝐸𝑚در معادله باال 

 1111و  711های کربنی به ترتیب برابر های کربنی دارد. با در نظر گرفتن نسبت ابعاد و مدول نانولولهطول، قطر و درصد حجمی نانولوله

                                                           
5-  Halpin–Tsai 



 
 

ق انتظار پیش نشان داده شده است، مطاب)سمت چپ( قسمت  (1) رفت در شکلها  همان طور که انتظار میگیگا پاسکال، پیش بینی

های راستا داده شده و با راستای تصادفی، مقادیر بیشتری را نسبت به حالت تجربی نشان ها برای نانوکامپوزیت، شامل هر دو نانولولهبینی

ن رزین یها در ماده زمینه و رابطه سطحی بهای نظری پراکندگی نانولولهها ممکن است به وجود آید، زیرا پیش بینیبرخی تفاوت دهد،می

نواخت های کربنی و نسبت ابعاد غیر یکهای کربنی را بسیار مطلوب در نظر گرفته اند، عالوه بر این حضور نقص در سطح نانولولهو نانولوله

 ماده تقویت کننده در کامپوزیت، مسئول مقادیر کمتر برای نتایج تجربی نسبت به تئوری هستند.

 

 

 کربنیهایمدول ذخیره سازی نانوکامپوزیت به صورت تابعی از درصد وزنی نانولوله -سمت راستمدول یانگ و  -سمت چپ (4) شکل

 تی سای است.-بر اساس مدل هالپین شکل سمت چپاست. پیش بینی ها در 

 

 :سفتی شکست-4-2

نشان داده شده است، به  (1) های کربنی در شکلسفتی شکست شبه استاتیک نانوکامپوزیت به صورت تابعی از درصد وزنی نانولوله

کربنی،  هایهای کربنی بر مقاومت در برابر شکست برای هر دو کامپوزیت با و بدون راستا دادن به نانولولهوضوح تاثیر مثبت نانولوله

زیت با اند، سفتی شکست همواره در کامپوهای کربنی که مورد مطالعه قرار گرفتههای وزنی نانولولهمشهود است. برای تمام درصد

برای کامپوزیت  %11های فاقد این ماده ارزشمند است. بیشترین میزان بهبود حدود های کربنی راستا داده شده بیشتر از کامپوزیتنانولوله

توان برای این درصد نانولوله کربنی در زمینه اپوکسی گزارش شده است، که باالترین بهره وری در بهبود مدول را می wt%1/1حاوی 

درصد وزنی از  wt%1/1مشاهده نمود. کاهش مربوط به بهبود این خواص در   (1) های وزنی در شکلنسبت به سایر درصدوزنی 

 د.باشهای کربنی در زمینه کامپوزیتی میهای کربنی، مربوط به کاهش اثر راستاگیری به علت افزایش غلظت نانولولهنانولوله

 



 
 

 

 .نانوکامپوزیت به صورت تابعی از درصد وزنی نانولوله های کربنیسفتی شکست شبه استاتیک  (5) شکل

 

مورد بررسی قرار  6مورفولوژی سطح شکست کامپوزیت نانولوله های کربنی/ اپوکسی به وسیله تصاویر میکروسکوپ اسکن الکترونی روبشی

ای از شکست قابل رویت است، ساختار نشان دهنده یک سطح صاف و بدون سیما است و نمونه ( 1) های این تصاویر در شکلگرفت، نمونه

 شود و الگوهای شکست صاف تری را نشانهای کربنی، سطح شکست خشن تر میترد پلیمر همگن ترموست است. پس از اختالط نانولوله

 (. cو  bقسمت  (1) دهد)شکلمی

 

                                                           
6- Scaning Electron Microscope (SEM) 



 
 

 

کربنی بدون راستا  نانولولهwt% 1/1نانوکامپوزیت تقویت شده با -(b)ساختار منظم اپوکسی، -(a)ه استاتیک مورفولوژی سفتی شکست شب (6) شکل

ایجاد پل بین دو قسمت شکسته -(e)نانولوله کربنی راستا داده شده، wt% 1/1نانوکامپوزیت تقویت شده با  -(c & d)های کربنی، دادن به نانولوله

 .های کربنی از ساختار کامپوزیت در اثر نیروی خارجیبعد از بیرون رانده شدن نانولوله-(f)های نانولوله کربنی و شده به وسیله تک و یا دسته

 



 
 

استا دادن و های کربنی، با رهای بسیاری بین مورفولوژی مربوط به دو نوع کامپوزیت نانولولهیابیم، که تفاوتبا مقایسه این تصاویر در می

سری  (، یک bقسمت  (1) های کربنی ) شکلهای کربنی وجود دارد. در کامپوزیت بدون راستا دادن به نانولولهنانولولهبدون راستا دادن به 

خطوط صاف و مستقیم رودخانه مانندی، به صورت موازی با جهت انتشار ترک بدون انحراف یا پیچ خوردگی ایجاد گردیده است، در اینجا 

های کربنی راستا داده شده نشان دهنده خطوط صورت گرفته است. در مقابل نیز، کامپوزیت با نانولولهمقداری مقاومت با انتشار ترک 

های کربنی های ته گرد رودخانه مانند، مربوط به تعدادی از نانولوله(. نشانهcقسمت ( 1) صاف و رودخانه مانند کوتاه تر هستند ) شکل

های کربنی در مسیرهای ها را مجبور به دور زدن نانولولهباشد، که ترککنده شده اند میتک و یا دسته ای، که خوب در سطح زمینه پرا

کند. انحراف نوک شکست شناخته شده و مکانیزم تقسیم به دو شاخه مرتبط با سنجاق اطراف ذرات سفت،  طوالنی و پر پیچ و خم می

واند به پل زدن تگردد. سفتی اضافی میبه افزایش سفتی شکست مواد می برای از بین رفتن به انرژی بیشتری نیاز دارد، که این امر منجر

رانده  ای بیرونهای کربنی تک و دستههای کربنی نسبت داده شود: نانولولههای راستا داده شده نانولولهنوک ترک و بیرون آمدن دسته

های با ابعاد نانو، ایجاد شده در سطح (. پلbقسمت  (1) نانومتری دیده شده اند) شکل 711الی  1شده در سطح شکست، در امتداد 

نشان داده شده است، که یک نیروی مهار کننده بر علیه باز شدن ترک ایجاد  eقسمت  (1) های کربنی در شکلشکست به وسیله نانولوله

یابد، دهد. هنگامی که شکاف انتشار میکند و به طور موثر، انرژی کرنش را جهت مصرف برای انتشار ترک از طریق ماتریس افزایش میمی

حفره در  های کربنی نیز یکد، متعاقب با بیرون آمدن نانولولهشکنترین نقطه خود میهای کربنی در ضعیفپل ایجاد شده توسط نانولوله

(. مکانیزم بیرون آمدن الیافی، به عنوان مهمترین عامل جهت کمک به سفتی fقسمت  (1) طرف دیگر ترک به جا می ماند) شکل

 ]21[باشد.کامپوزیت الیاف کوتاه/اپوکسی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 نتیجه گیری:-5

های کربنی چند جداره در رزین اپوکسی با اعمال میدان الکتریکی مستقیم در حین پخت نانولوله مطالعه فوق در مورد راستا دادن به

 باشد، نتایج اصلی این تحقیق به شرح ذیل است:کامپوزیت می

ت یشود و این خواص در مقایسه با کامپوزکامپوزیت حاصله میراستا دادن به نانولوله های کربنی موجب بهبود در خواص مکانیکی -1

 بسیار بیشتر است. های کربنی با راستای تصادفیحاوی نانولوله

، %11و  %11کربنی تقریبا در حدود  هایحداکثر بهبود در مدول االستیسیته و سفتی شکست کامپوزیت به علت راستا دادن به نانولوله-2

، یک کاهش wt%1/1های کربنی با درصد وزنی حدود نانولوله کربنی می باشد. برای نانولوله wt% 1/1به ترتیب جهت هر دو حالت برای 

 های کربنی مشاهده گردید، که منجر به کاهش در بهبود خواص مکانیکی گردید.بهره وری در راستا دادن به نانولوله

ی برای اصلهای تک و دسته ای، مکانیزم شناسایی شده انحراف نوک ترک و انشعاب و همچنین پل زدن و بیرون کشیده شدن نانولوله-1

 های کربنی راستا داده شده می باشد. افزایش سفتی کامپوزیت حاوی نانولوله

شود، اما این خواص در درصدهای افزایش میزان نانولوله های کربنی در بستر کامپوزیت زمینه موجب افزایش خواص مکانیکی آن می-1

های ه این به علت تجمع زیاد نانولوله، کیابده و راستا داده نشده کاهش میهای کربنی راستا داده شدبرای نانولوله wt%1/1وزنی باالتر از 

دگی تواند موجب به هم چسبیهای کربنی میباشد، همچنین نیروی واندروالسی قوی بین نانولولهکربنی در بستر کامپوزیت زمینه می

ت سریعتر رشد ترک را فراهم کرده و خواص مکانیکی کامپوزیت شود، که این امر می تواند موجباای شدن آنها و توده های کربنینانولوله

 دهد. کاهشحاصله را 
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