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تأثیر تجمع صفحات گرافن روی مکانیزم قفل شدن نابجاییها در کامپوزیت نانو چندالیه
آلومینیوم/گرافن :مطالعه شبیهسازی دینامیک مولکولی
حمید دانشمند ،میثم کریمی* ،مسعود عراقچی ،مسعود عسگری
ارگان اصلی مواد ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،تهران ،ایران
خالصه :نانو ساختارهای چندالیه آلومینیوم/گرافن دارای اثر تقویتی و سفت کننده بسیار خوبی در کامپوزیتهای

آلومینیوم میباشند .الیههای گرافن بهطور مؤثر مانع از رشد و حرکت نابجاییها در زمینه آلومینیوم میشوند؛ بنابراین،
خطوط نابجایی بیشتر و کوتاهتر در زمینه آلومینیوم بین الیههای گرافن رخ میدهد .در این مقاله ،بارگذاری کششی

بر روی نانو کامپوزیتهای چندالیه آلومینیوم/گرافن با استفاده از شبیهسازی دینامیک مولکولی برای مطالعه مکانیزم
قفلشدگی نابجاییها و اثر تقویتی و سفت کنندگی آن انجامشده است .هستهزایی ،گسترش و حرکت نابجاییها در زمینه
آلومینیوم تحت کشش مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج نشان داد که مکانیزم تقویت زمینه آلومینیوم شامل افزایش

تراکم نابجاییها و انتقال تنش برشی است .عالوه بر این ،اثرات تقویتی و سفت کنندگی بهعنوان تابعی از فاصله بین صفحات
گرافن (فاصله صفحات  4-14آنگستروم) نیز مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که فاصله صفحات گرافن نقش مؤثری

در ایجاد مکانیزم قفلشدگی نابجاییها در زمینه آلومینیوم دارند .کاهش صفحات گرافن سبب افزاش خواص مکانیکی

زمینه آلومینیوم به سبب ایجاد مکانیزم قفلشدگی نابجایی میشود که این امر میتواند با شروع تجمع صفحات گرافن

محدود شود .درنتیجه پلههاي سطحی پایدار در فاصله  10-12آنگستروم بین صفحات گرافن توسط نابجاییها با استحکام
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تجمع صفحات گرافن

تسلیم حدودی  14 GPaو کرنش تسلیم  0/065به دست آمد.

-1مقدمه

مناسبی بهعنوان تقویتکننده است [ .]4نانو کامپوزیت آلومينيوم/

کامپوزیتهای زمینه آلومینیوم به دلیل مقاومت به سایش و

گرافن در مقايسه با آلومينيوم خالص خواص بسيار خوبي ازجمله

نسبت استحکام به وزن باال بهطور وسیعی در صنایع هوافضا ،اتومبیل

مقاومت مكانيكي باال ،چگالي كم ،مقاومت در برابر خوردگي ،پايداري

و غیره استفاده میشوند [ .]1نوووسلوف 1و همکاران [ ]2برای اولین

حرارتي بهتر ،خاصيت الكتروشيميايي خوب ،خاصيت اپتیکی بسيار

بار از گرافن تک الیه بهعنوان تقویتکننده در کامپوزیتهای زمینه

خوب و غيره را دارد [ .]5این خصوصیات نانو کامپوزیت بیشتر به

آلومینیوم استفاده کردهاند .در تحقیقات صورت گرفته پیشنهاد شده

پراکندگی گرافن در زمینه آلومینیوم بستگی دارد .پراکندگی مناسب

است که استفاده از گرافن بهجای نانولوله کربن اثر بیشتری بهعنوان

نانو ذرات گرافن باعث افزایش خواص زمینه آلومینیوم به دلیل عوامل

تقویتکننده روی فاز زمینه دارد [ .]3گرافن بهعنوان یک ماده تک

مختلفی ازجمله اصالح ریزساختارها ،افزایش دمای تبلور ،انتقال تنش

الیه به دلیل هندسه دوبعدی و خصوصیات مکانیکی فوقالعاده

در حین بارگیری و موارد دیگر میشود .بررسی پراکندگی و تجمع نانو

همچون استحکام باال ( 130 GPaو مدول یانگ 1 ( TPaماده

ذرات گرافن در زمینه آلومینیوم در ساخت نانو کامپوزیت آلومینیوم

* نویسنده عهدهدار مکاتباتm.karimi664@gmail.com :

1Novoselov

 /گرافن با کارایی باال بسیار مهم است [ .]6بااینحال ،گرافن به دلیل
سختی زیاد درون صفحهای که همراه با سختی خمشی مقدار کم

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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برون صفحهای است ،بهراحتی میتواند منجر به اعوجاج ساختار شود

بر این ،کامپوزیتهای زمینه فلزی با گرافن چندالیهای تقویتشده

[.]7

بهصورت ستونی در مقیاس نانو و میکرو توسط محققان مورد مطالعه

بازده استحکام کامپوزیتها بهشدت تحت تأثیر نحوه قرار گرفتن

قرارگرفته است .کیم 5و همکاران [ ]15مشاهده کردند که یک نانو

عامل تقویتکننده در آنها قرار دارد [ .]8مواد بیولوژیکی موجود در

کامپوزیت تشکیلشده بهصورت ستونی متشکل از مس و گرافن،

طبیعت مانند مروارید به دلیل ساختار چندالیهای دارای چقرمگی

استحکام فشاری بسیاری باالیی (حداکثر  )1/5 GPaرا دارا است.

و مقاومت به خستگی باالیی هستند .این خصوصیات محققان را

همچنین فنگ 6و همکاران [ ]16آزمونهای فشاری تکمحوره را

به استفاده از ساختارهای نانو چندالیه بهعنوان تقویتکننده برای

روی میکرو ستونهای تهیهشده از نانو کامپوزیتهای چندالیهای

توسعه نانو کامپوزیتها سوق داده است [ .]9این خصوصیات شامل

آلومینیوم/گرافن با غلظتهای مختلف از گرافن اکسید کاهشیافته

ساختار دوبعدی ،مساحت سطح ویژه باال و مدول باال است .عالوه بر

و جهتگیری الیههای مختلف انجام دادند .آنها بر اهمیت طراحی

این ،الیههای آلومینیوم ،جابجایی برون صفحهای گرافن را محدود

و کنترل ساختاری بر سفت شدن ساختار کامپوزیت تأکید کردند.

میکنند ،درحالیکه الیههای گرافن نابجاییهای زمینه آلومینیوم را

در سالهای اخیر ،مطالعات بیشتری در مورد کامپوزیتهای زمینه

محدود میکنند .این امر سبب تقویت قابلتوجهی در خواص مکانیکی

فلزی تقویتشده با گرافن و آزمون فشاری میکرو ستونی با جهت الیه

کامپوزیت میشود [.]10

صورت گرفته است .نتایج نشان داده است که کامپوزیت تقویتشده

برای دستیابی به خواص مکانیکی کامپوزیتهای نانو چندالیهای

توسط الیههای گرافن ناخالص مقاومت باالتری (افزایش حدود %40

آلومینیوم/گرافن ،تحقیقات آزمایشگاهی متعددی انجامشده است.

نسبت به مس خالص) دارند .مس تقویتشده با گرافن ناخالص با

بهعنوانمثال ،کامپوزیتهای پایه آلومینیوم تقویتشده با صفحات

کسر حجمی  0/6%اثر گلویی شدن نشان میدهد که منجر به مرحله

گرافن ،با موفقیت توسط شین 1و همکاران [ ]3با استفاده از روش

کرنش-نرم میشود ،درحالیکه مس تقویتشده با گرافن باکیفیت

خاصی (ترکیبی از نورد گرم و آسیاب کاری مکانیکی) تولید شد.

تقریباً خالص بدون ورود به مرحله گلویی دچار خمش یا شکست

اگرچه افزایش خواص مکانیکی بدون آسیب رساندن به انعطافپذیری

برشی میشود [ .]17ژائو7و همکاران [ ]18یک آزمون فشاری روی

دشوار است [ ،]11اما کامپوزیتهای تقویتشده توسط یان 2و

میکرو ستونها (آلومینیوم /گرافن اکسید کاهشیافته) انجام دادند.

همکاران [ ]12با افزودن  0/5درصد گرافن بدون کاهش انعطافپذیری

نتایج آنها نشان داد وجود گرافن در ساختار منجر به بهبود استحکام

و افزایش استحکام تسلیم حدود  %50تولید شده است .بسیاری

و چقرمگی میشود .همچنین در طول فرایند تغییر ستون ،اثر بار

از مطالعات انجامشده نشان میدهد که ساختار نانو چندالیهای و

انتقالی بین فصل مشترک الیههای گرافن تراز شده و زمینه فلز در

فازهای تقویتکننده با ترتیب باال بهطور مؤثری خواص کامپوزیتها

کامپوزیتهای فلز-گرافن نانو چندالیهای ،استحکام را افزایش میدهد

را افزایش میدهند .بهعنوانمثال لی 3و همکاران [ ]13کامپوزیتهای

[ .]19عالوه بر این ،با استفاده از مزایای ساختارهای نانو چندالیهای،

زمینه آلومینیوم تقویتشده با اکسید گرافن کاهشیافته با ساختار

فصل مشترک میتواند بهطور مؤثری از انتقال نابجاییها جلوگیری

نانو چندالیهای را پیشنهاد دادهاند که بدون کاهش در شکلپذیری

کند و کامپوزیت استحکام و چقرمگی خوبی را از خود نشان میدهد

کامپوزیت ،منجر به افزایش استحکام کششی (افزایش حدود

که مطابق با تحقیقات قبلی است [.]20

 )%50و سختی میشود .شيونگ 4و همکاران [ ]14کامپوزیت نانو

عالوه بر مطالعات تجربی ،برای بررسی خواص مکانیکی ،تحقیقات

چندالیهای مس خالص تقویتشده با مقدار زیادی از اکسید گرافن

عددی و شبیهسازی متعددی برای آنالیز و ارزیابی میکرو ساختاری

کاهشیافته را تولید کردند .آنها دریافتند که کامپوزیتهای با نانو

کامپوزیتهای آلومینیوم/گرافن انجامشده است .شبیهسازیهای

ساختار چندالیهای ،خواص ویژهای از خود نشان میدهند .عالوه

دینامیک مولکولی برای سنتز و توصیف خواص مختلف کامپوزیت

1 Shin
2 Yan
3 Li
4 Xiong

5 Kim
6 Feng
7 Zhao
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نانولولههای کربنی و آلومینیوم/گرافن مانند انتقال فاز ،تکامل ساختار

[ ]31تأثیر فاصله صفحات گرافن را روی خواص کامپوزیت نانو

کریستالی ،خواص مکانیکی و پایداری مواد در دما و فشار باال استفاده

چندالیه آلومینیوم بررسی نمودند .نتایج نشان داده شد که کاهش

شده است .رونگ 1و همکاران [ ]21مکانیزم تقویت نانو کامپوزیتهای

فاصله صفحات به علت وجود قفلشدگی نابجاییها ،سبب افزایش

زمینه تقویتشده با گرافن را با استفاده از شبیهسازیهای دینامیک

خواص مکانیکی کامپوزیت میشود .بااینوجود ،از آنجا که تجمع به

مولکولی در مقیاس بزرگ بررسی کردند .سیلوستر 2و همکاران

دلیل نسبت سطح به حجم زیاد و نیروهای متقابل ون در والس بین

[ ]22خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیوم/نانولوله کربن تک دیواره

نانوذرات رخ میدهد[ 41و  ]42تاکنون فاصله بهینه صفحات گرافن و

با شبیهسازی دینامیک مولکولی را مورد مطالعه قراردادند .آنها

نقش تجمع آنها روی خواص کامپوزیت نانو چندالیه آلومینیوم مورد

دریافتند که کامپوزیتهای نانولولههای کربنی آلومینیوم در مقایسه

بررسی قرار نگرفته است.

با آلومینیوم خالص ازلحاظ مکانیکی بهبودیافتهاند .چوی 3و همکاران

درحالیکه اثر افزایش و سفت شدن گرافن با آزمونهای کشش،

[ ]23تأثیر گنجاندن نانولولههای کربنی تک دیواره در زمینه آلومینیوم

فشار و شبیهسازی ستونهای میکرو/نانو مطابقت داشته است ،اثر

را بر روی خواص مکانیکی با استفاده از شبیهسازی دینامیک مولکولی

فصل مشترک بین گرافن و آلومینیوم در نابجاییهای داخلی فلز،

در مقیاس بزرگ بررسی کردند .آنها مشاهده كردند كه فشار تنشی،

بهویژه نقش تجمع صفحات گرافن روی مکانیزم قفلشدگی نابجاییها

4

بهطور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته است .عالوه بر این ،مطالعه

[ ]24اثر نانولولههای کربن تک دیواره و گرافن را بر خواص مکانیکی

تجربی مکانیزم تنش انتقالی بین گرافن و فلز مشکل است .اگرچه

زمینه فلزی مطالعه کرد .عالوه بر این ،تأثیر تجمع صفحات گرافن

مطالعات تجربی و دینامیک مولکولی در مورد کامپوزیتهای گرافن-

روی خواص کریستالی و فصل مشترک گرافن و آلومینیوم را مورد

فلز انجامشده است ،اما هنوز بهطور کامل میکرو تغییرات و مکانیزم

مطالعه قراردادند که مشخص شد تجمع و پراکندگی گرافن در زمینه

اساسی بهبود استحکام و انعطافپذیری کامپوزیتها تشریح نشده

آلومینیوم از اهمیت ویژهای برای بررسی کامل خواص مختلف نانو

است .بهعبارتدیگر وابستگی خواص مکانیکی کامپوزیتها به ساختار

کامپوزیت برخوردار است [.]25

الیهای هنوز بهطور کامل مشخص نیست.

مدول يانگ و چقرمگي بهطور قابلتوجهی افزايش مییابد .کومار

خواص مکانیکی کامپوزیتهای نانو چندالیهای و تغییرات شکل

در این مطالعه ،بهمنظور بررسی تأثیر تجمع صفحات گرافن

تحتفشار و ضربه مورد بررسی قرارگرفته است [ .]28-26محققین

روی خواص زمینه آلومینیوم ،خواص کششی کامپوزیت آلومینیوم/

دریافتند که حضور گرافن در ساختار روی استحکام ،مدول یانگ و

گرافن در فاصلههای مختلفی از الیههای گرافن با استفاده از دینامیک

کرنش شکست تأثیرگذار است .رضایی خواص مکانیکی افزایشیافته

مولکولی مورد مطالعه و ارزیابی قرارگرفته است .بدین منظور صفحات

نانو کامپوزیتهای نانو چندالیهای مس-گرافن ناشی از حضور گرافن

موازی گرافن در فواصل مشخص در زمینه فلز آلومینیوم قرار داده شد

ناشی از ساختار تغییر شکل یافته در کرنش متفاوت با استفاده از

و آزمون کشش در راستای عمود بر صفحات گرافن اعمال شد .سپس،

شبیهسازی دینامیک مولکولی بررسی کرده است .نتایج نشان داد که

اثرات نابجایی در زمینه آلومینیوم در طول تغییر شکل و مراحل

الیههای گرافن نهتنها استحکام و کرنش شکست را بهبود میدهد،

تسلیم بررسیشده است .مشخص شد گرافن نهتنها میتواند حرکت

بلکه استحکام شکست و سختی کامپوزیتها را نیز افزایش میدهند

نابجاییها را محدود کند ،بلکه نیروهای درون شبکه در ساختار نانو را

[ ،]29همچنین استفاده از الیههای گرافن با مساحت سطح بزرگتر

نیز تحمل میکند .همهی این موارد منجر به بهبود خواص کامپوزیت

سبب بهبود خواص مکانیکی میشود [ .]30اخیرا ً ژو 5و همکاران
1 Rong
2 Silvestre
3 Choi
4 Kumar
5 Zhu

آلومینیوم/گرافن میشود .عالوه بر آن ،با شروع تجمع صفحات گرافن،
به سبب کاهش سطح مؤثر گرافن ،استحکام مکانیکی کامپوزیت نانو
چندالیه آلومینیوم/گرافن کاهش مییابد و درنتیجه فاصله بهینهای
برای صفحات گرافن وجود دارد.
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آلومینیوم/گرافن.
چندالیه
کامپوزیت
شکل.1
آلومینیوم/گرافن.
نانو چندالیه
ت نانو
شکل :1کامپوزی
Fig. 1.Fig.
Nanolaminated
aluminum/graphene
composite
1. Nanolaminated aluminum/graphene composite

-2روش تحقیق

اتم جاسازیشده برای اتمهای آلومینیوم ، E Al − Al ،توسط عبارت زیر

شبیه سازی دینامیک مولکولی ابزار قدرتمندی برای محاسبه

داده شده است:

نیروهای پیوندی در فصل مشترک مواد است [ .]43بدین منظور
از شبیهسازیهای دینامیک مولکولی برای بررسی کامپوزیتهای

()1

آلومینیوم/گرافن با استفاده از نرمافزار لمپس 1استفاده شد .در مدلهای
اولیه ،اتمهای آلومینیوم در یک ساختار شبکه مکعبی وجوهپر با اندازه
شبکه 4/ 05آنگستروم و صفحات گرافن بدون هیچ عیبی در نظر گرفته

n

()2

ل شبیهسازی حاوی حدود  50000اتم آلومینیوم
شد .بر این اساس ،مد 
و  5000اتم کربن است .یک کامپوزیت نانو چندالیه آلومینیوم/گرافن
در شکل  1نشان داده شده است .مستطیلهای خطچین ،نماینده
حجم مدل میباشد که برای مدلسازی و شبیهسازی استفاده گردید.

1

V (rij ) − c ρi 
∑ ∑i ε  2
 j ≠i
 


 

a
V (rij ) = 
r
 ij



 

a
pi = ∑ 

j ≠ i  rij

m

()3

E Al − Al

اندازه پیکربندی مدل شبیهسازی 15×9×7 3nm ،در نظر گرفته شد.

که در آن  εو  aبه ترتیب انرژی برهمکنش و ثابت شبکه را

صفحات گرافن با اندازه  9×5 2nmدر زمینه آلومینیوم قرار داده شد.

نشان میدهند m ،n .و  cثابتهای مثبت اتمهای آلومینیوم هستند.

درصد حجمی گرافن در زمینه کامپوزیت  4درصد در نظر گرفته شد.

 rijفاصله بین اتمهای  iو  jآلومینیوم است V (rij ) .پتانسیل جفت

اندرکنش میان اتمهای آلومینیوم با استفاده از تابع پتانسیل روش

بین اتمهای iو  jآلومینیوم و  piچگالی موضعی الکترون اتم i

اتم جاسازیشده 2مدلسازی شد [ .]32سهم انرژی از تابع پتانسیل

آلومینیوم است .از تابع پتانسیل ایریبو 3نیز برای مدلسازی صفحات

1 Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator
)(LAMMPS
2 Embedded atom model

گرافن استفاده شد [ .]33پتانسیل ایریبو شامل سه قسمت است که
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در .راستای .y
تحت
آلومینیوم/گرافن
کامپوزیت
کششیی y
گزاری در راستا
بار کششی
گزاری
تحت بار
چندالیهآلومینیوم/گرافن
نانو چندالیه
ت نانو
شکل :2.2کامپوزی
شکل
Fig. 2. Nanolaminated aluminum/graphene composite under tensile load in the y-direction.
Fig. 2. Nanolaminated aluminum/graphene composite under tensile load in the y-direction.

 EijREBOپتانسیل ربیو EijMP ،تابع مورس نشانگر برهمکنشهای
TORSION
 Ekijlنشانگر برهمکنشهای پیچشی است.
فاصله دور و

()4



TORSION
Ekijl

∑ ∑

l ≠i , j ,k

k ≠i , j

+ EijMP +

∑E

REBO
ij

j ≠i

کربن است ،همانطور که در زیر آورده شده است:
()5

پیوند بین اتمهای کربن را به همراه شکستن پیوند و شکلگیری
مجدد پیوند به دست میآورد [ .]34عالوه بر این ،نیروهای واندروالسی

با استفاده از تابع پتانسیل لونارد-جونز (  ) ELJو پارامترهای مربوط به
1
=
E
∑
2 i
فصل مشترک آلومینیوم-گرافن برابر با  ε Al −G =0/035078 eVو Å

پتانسیل ربیو شامل هر دو قسمت تشکیل و شکست بین اتمهای

	

است .نشان داده شده است که پتانسیل ایریبو دقیقاً تعامل پیوند-

 σ Al −G =3/0135مدلسازی شد [.]22
()6

REBO
E
=
) VijR (rij ) + bijVijA (rij
ij

که در آن )  VijR (rijو )  VijA (rijبه ترتیب عبارات دافعه و
جاذبه میباشند .همچنین  bijمربوط به تشکیل یا گسست پیوند
است .ازآنجاکه پتانسیل ربیو فقط برای اندرکنشهای اتمهای کربن
در  2آنگستروم از یکدیگر است از پتانسیل ایریبو همچنین شامل
پتانسیل مورس برای فواصل بیشتر از  2آنگستروم و کمتر از شعاع

ELJ

از تنش ویریال براي محاسبهی تنش استفاده شد [ .]35مؤلفههای
تانسور تنش ویریال براي سیستمی از اتمها بهصورت زیر تعریف
میشود جملهی اول از ارتعاش حرارتی اتمها و جملهی دوم ناشی از
نیروهاي بیناتمی است:
()7

قطع استفاده شده است .برای حذف اثرات غیر فیزیکی در پتانسیل
ایریبو ،شعاع قطع برای پتانسیل ربیو دو آنگستروم در نظر گرفتهشده
است .مطالعات نشان داده است که پتانسیل ایریبو برای شبیهسازی

 σ Al −G 12  σ Al −G 6 
4ε Al −G 
 −
 
 r  
 r 



Fijα rijβ 
 

∑
j ≠i

1
∑
2 i

1 
V 

α β
= σ αβ
 −∑ mi vi vi +
i

که در آن V ،حجم سیستم mi ،و  viجرم و سرعت اتمFijα ،

نیروي بیناتمی است.

دینامیک مولکولی برای فولرن ،نانولولههای کربنی و گرافن مناسب

همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،آزمون کشش بهصورت
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16
14
12

ف ا ص له ص فحات اول یه 4آن گ س تروم

8

ف ا ص له ص فحات اول یه  6آن گ س تروم

6

ف ا ص له ص فحات اول یه  8آن گ س تروم

4

ف ا ص له ص فحات اول یه  01آن گ س تروم
ف ا ص له ص فحات اول یه  21آن گ س تروم

2

ف ا ص له ص فحات اول یه  41آن گ س تروم
0.5

0.4

0.2

0.3

)Stress (GPa

10

0
0.1

0.0

Strain
شکل  .3نمودار تنش-کرنش کامپوزیت آلومینیوم/گرافن.
Fig. 3. Stress-strain diagram of aluminum/graphene composite.
شکل  :3نمودار تنش-کرنش کامپوزیت آلومینیوم/گرافن.
Fig. 3. Stress-strain diagram of aluminum/graphene composite.

شکل  :4نابجاییهای کامپوزیت نانو چندالیه آلومینیوم/گرافن در کرنش .0/1

شکل  .4نابجاییهای کامپوزیت نانو چندالیه آلومینیوم/گرافن در کرنش .0/1
Fig. 4. Dislocation of nanolaminated aluminum/graphene composite in strain 0/1.
Fig. 4. Dislocation of nanolaminated aluminum/graphene composite in strain 0/1.
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جهتسطحی را
رنگپلههای
تشکیل
جهت
رنگ
ی سبز
کرنشکانها
کرنشدر .0/12پی
پالستیک در
آلومینیوم/گرافنناح
چندالیهه آلومینیوم/گرافن در
نانونانو چندالی
کامپوزیت
شکلر شکل
تغییر :5تغیی
شکل  .5شکل
تشکیل پلههای سطحی را
سبز
های
پیکان
.0/12
پالستیک
دریهناحیه
کامپوزیت
یدهند.
م
نشان
نشان میدهند.
Fig. 5. Deformation of nanolaminated aluminum / graphene composite in the plastic region at a strain of 0/12. Indicate
arrows aluminum
to form surface
steps.
Fig. 5. Deformation ofgreen
nanolaminated
/ graphene
composite in the plastic region at a strain of
0/12. Indicate green arrows to form surface steps.

افقی (در راستای  )yروی نمونهها اعمالشده است .برای آمادهسازی

دماثابت و فشارثابت-دماثابت به ترتیب بر اساس ترموستات نوز-هوور

ساختار شبیهسازی ،ابتدا کل سیستم بهوسیله شرایط تناوب دورهای

و باروستات نوز-هوور در فشار صفر در دمای  300کلوین به مدت

تحت کمینهسازی انرژی با روش گرادیان مزدوج 1قرار گرفت .سپس،

 100 psصورت گرفت .گامهای زمانی روی  0/001 psتنظیم شد.

فرایند بهینهسازی ترمودینامیکی تحت هنگردهای حجمثابت-

در مدلهای دینامیک مولکولی زمانی که انرژی پتانسیل سیستم

1 Conjugate gradient

به تعادل رسیده شده باشد میکرو ساختار بهینه میشود .پسازآن،
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جدول :1خواص کامپوزیتها نانو چندالیه آلومینیوم/گرافن در نقطه تسلیم.
تسلیمTable.
1. Properties
of nanolaminated
aluminum
graphene
composites
آلومینیوم/گرافن در نقطه
چندالیه
کامپوزی /تها نانو
خواص
 at yield point.جدول.1

Table 1. Properties of nanolaminated aluminum / graphene composites at yield point.

فاصله صفحات اولیه گرافن  4آنگستروم

استحکام تسلیم
)(GPa
11/66

5/50

فاصله صفحات اولیه گرافن  8آنگستروم

15/11

5/50

19/94

5/560

کامپوزیت
فاصله صفحات اولیه گرافن  6آنگستروم

فاصله صفحات اولیه گرافن  01آنگستروم

فاصله صفحات اولیه گرافن  01آنگستروم

فاصله صفحات اولیه گرافن  04آنگستروم

11/33
19/94
15/96

کرنش تسلیم
5/50
5/560
5/50

پالستیک در کرنش .0/12
ناحیه
پالستیدر
آلومینیوم/گرافن
کامپوزیتنانونانو
انتقال
شکل .6
کرنش .0/12
ک در
چندالیهوم/گرافن در ناحیه
چندالیه آلومینی
باربار کامپوزیت
انتقال
شکل :6
Fig. 6. Load transfer
nanolaminated
aluminum
/ graphene
composite
plastic
area
at a strain
Fig. of
6. Load
transfer of nanolaminated
aluminum
/ graphene
composite in
in plastic
area
at a strain
of 0/12. of 0/12.
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شکل  .7توزیع تنش در راستای کشش کامپوزیت نانو چندالیه آلومینیوم/گرافن.
Fig. 7. Stress distribution in the direction of tensile strength of nanolaminated aluminum / graphene composite.

یک کشش تکمحوری در جهت محور  yبا منبسط کردن (کشیدن)
تدریجی جعبه شبیهسازی در نرخ کرنش  108 s-1اعمال شد .شرایط
مرزی در راستای  xو  zتناوبی و در راستای کشش آزاد فرض شد.
پس از شبیهسازیها ،از الگوریتمهای لغزش نابجایی 1در نرمافزار
اویتو 2برای آشکار کردن و تجزیهوتحلیل حرکتهای نابجاییها در
1 Dislocation extraction algorithm
2 Open Visualization Tool

ساختارهای تغییر شکل یافته استفاده شد [.]36
-3نتایج و بررسی

شکل  3نمودارهاي تنش-کرنش نمونههاي تحت
بارگذاري کششی براي فاصله صفحات مختلف گرافن را
نشان میدهد .با توجه به شکلهای  3و  ،4تمامی نمونهها در
ابتدا بهطور االستیک کشیده شده و سپس تغییر شکل پالستیک آن
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نابجایی میباشد.
شدگی
دهنده
نشان نشان
قرمزرنگ
چین
های
دایر
کرنش
نابجایی
شکل .8
های میباشد.
نابجایی
شدگقفیلهای
دهنده قفل
قرمزرنگ
خطخچیطن
هاهی
.0/12دایره
.0/12
آلومینیوم/گرافندردرکرنش
چندالیهه آلومینیوم/گرافن
کامپوزیتتنانونانو چندالی
هایهای کامپوزی
نابجایی
شکل :8
Fig. 8. Dislocation of nanolaminated aluminum/graphene composite in strain 0/12. The red dashed circles indicate
Fig. 8. Dislocation of nanolaminated aluminum/graphene composite in strain 0/12. The red dashed circles indicate
dislocation-blocking.
dislocation-blocking.

در نقطهی تسلیم با تشکیل و انتشار نابجاییها صورت گرفته است.
برای تمامی فواصل گرافن ،فرآیند تسلیم با تشکیل نابجایی موضعی
شاکلی (خط سبزرنگ) در الیههاي فلزي شروع و با رسیدن به

الیههاي گرافن متوقف میگردد .نابجایی اتمها در راستاي سطح
لغزش در ناحیه پالستیک موجب تسلیم ماده و درنتیجه تغییر
شکل پالستیک میشود و افزایش مجدد تنش بعد از هر نقطه اوج،
مقاومت ماده در مقابل تغییر شکل پالستیک بعدي را آشکار میسازد.
نتایج بهدستآمده وابستگی شدید تغییر رفتار االستیک-
پالستیک مادهی کامپوزیت را نسبت به فاصله صفحات
گرافن نشان میدهد .با توجه به جدول  ،1با کاهش فاصله
4658

صفحات گرافن از  14به  10آنگستروم ،محدودهي االستیک
به مقدار  13درصد افزایش مییابد و تغییر شکل پالستیک
در کرنش بیشتری ( )0/065اتفاق میافتد .این روند در
فواصل  10-14آنگستروم صفحات گرافن دیده میشود و
استحکام تسلیم ماده به مقدار  30درصد افزایش مییابد .از
طرفی دیگر در فواصل کمتر از  10آنگستروم به سبب تجمع
صفحات گرافن ،استحکام تسلیم و کرنش تسلیم ماده شروع
به کاهش کرده است .با بررسی نمودارهای تنش-کرنش
مشخص شد که فواصل مختلف صفحات گرافن در زمینه
آلومینیوم تأثیر زیادی بر تغییرات مدول االستیک کامپوزیت
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آلومینیوم/گرافن نداشته است.

سطحی ایجاد میشود؛ بنابراین ،سهم تقویتکننده در کامپوزیت

شکل  5تغییر شکل و میدان کرنش برشی متناظر با آن را براي

آزمایش کشش نشان میدهد .برای فاصله صفحات کمتر از 10

آنگستروم ،به علت تجمع صفحات ،تشکیل پله سطحی کام ً
ال ایجاد
نشده است .این موضوع ،تأثیر میدان نیروي اطراف فاز تقویتکننده
ناشی از برهمکنش اتمهای زمینه در تغییر شکل آن را نشان میدهد.
پلههای سطحی برای صفحات گرافن  10-14آنگستروم بهوضوح
قابلمشاهده است .در این فواصل ،نمونهها از طریق لغزش سطحی
بهطور پالستیک تغییر شکل میدهند که باعث ایجاد پلههاي سطحی
پایدار الیههای گرافن میشوند .لغزش از طریق حرکت نابجایی کامل
< }111{>110اتفاق میافتد که در آزمایش فشار فلزات تک-بلور
شبکه مکعبی وجوهپر بهوفور دیده میشود .ازآنجاییکه نابجاییها
بهطور آزاد حرکت کرده و از سطح میگذرند باعث ایجاد پلههای
سطحی پایداری میشوند .لذا این فرایند تغییر شکل ،برگشتپذیر
نیست [.]38
شکل  6تغییر شکل پالستیک در بارگذاری کششی روی نمونههاي
کامپوزیت نانو چندالیه آلومینیوم/گرافن در فاصله صفحات مختلف
را نشان میدهد .رنگ سبز پررنگ اتمهای گرافن بهخوبی آشکار
است .این تغییر رنگ ،درنتیجه مشارکت آنها در تحمل بار وارده و
تغییر شکل زیاد است .اتمهاي آلومینیوم در مجاور فاز تقویتکننده

که داراي رنگ سبز کمرنگتر میباشند که تأثیر جاذبهی
فصل مشترك بین زمینه و تقویتکننده را نشان میدهد.
مشخص است هیچگونه شکستی در پیوندهاي کوواالنسی
بین اتمهاي گرافن به وجود نیامده است .با توجه به مکانیزم
تأخیر برشی ،1هنگامیکه فاصله صفحات کاهش مییابد؛ در حجم
مشخصی الیههای گرافن افزایشیافته که این امر سبب میشود
کامپوزیت نانو چندالیه آلومینیوم/گرافن نیروهای باالتری را تحمل
کند [ .]39بنابراین ،کامپوزیت بافاصله صفحات کمتر بدون رسیدن
به نقطه تسلیم میتواند نیروهای باالتری را تحمل کند .عالوه بر
مکانیزم نابجاییها ،مکانیزم تأخیر برشی نیز نقش مهمی در تقویت
کامپوزیتهای آلومینیوم/گرافن دارد [ .]31مکانیزم تأخیر برشی
بهوسیله انتقال بار از زمینه به تقویتکننده از طریق تنش برشی
1 Shear lag

آلومینیوم/گرافن ساختهشده توسط تنش برشی سطحی مورد بررسی
قرار گرفت.
در شکل  7توزیع تنش در جهت راستای کشش برای کامپوزیت
آلومینیوم/گرافن تحت کرنشهای کششی مختلف ( 0/01و )0/12
نشان داده شده است .انتقال بار مؤثر زمینه آلومینیوم به الیههای
گرافن عالوه بر اینکه به دلیل مساحت سطح ویژه باالی ذاتی الیه

گرافن است به فاصله صفحات گرافن نیز وابسته است .با افزایش
تنش ،درصورتیکه سطح مؤثر گرافن باال باشد و انتقال
بار بهدرستی صورت بگیرد ،کانتور تنش سطح گرافن باید
افزایش تنش را بر روی سطح گرافن با افزایش کرنش در
کامپوزیت نشان دهد .برای فاصله صفحات  4-8آنگستروم بر
اساس کانتور تنش ،به علت تجمع صفحات گرافن و کاهش سطح مؤثر

گرافن ،انتقال بار بهطور مؤثر روی سطح گرافن پخش نشده است.
برخالف آن ،در فواصل  10-14آنگستروم توزیع بار بهطور مؤثری
روی سطح گرافن پخششده است .برای فاصله  14آنگستروم به سبب
افزایش فاصله ،صفحات نتوانستهاند بار را بهطور کامل تحمل کنند و
این امر سبب شده تنها در فاصله صفحات  10و  12آنگستروم پلههاي
سطحی پایدار صفحات گرافن توسط نابجاییها ایجاد شود.

بهعنوان نتیجهگیری ،تغییر شکل پالستیک با تشکیل
نابجایی در الیههاي فلزي اتفاق میافتد ،لیکن تغییر
شکلهاي موضعی توسط الیههاي گرافن متوقف و از
انتشار آنها در بقیهي ماده جلوگیري میکند .با افزایش
بار اعمالی ،نابجاییهاي موضعی شاکلی به دلیل مانع مؤثر
الیههاي گرافن نمیتوانند در ماده منتشر شوند .الیههاي
گرافن بهشدت تغییر شکل میدهند ،اما به دلیل پیوندهاي
کوواالنسی محکم بین آنها در ماده نفوذ نمیکنند .این امر
را میتوان به دو ویژگی ،سفتی خمشی ضعیف و پیوندهاي
کوواالنسی درون صفحهای مستحکم ذاتی گرافن نسبت داد.
به دلیل این که حجم کلی زمینه آلومینیوم در مدلهای آلومینیوم/

گرافن ثابت است ،نقش الیههای گرافن در کامپوزیتهای نانو چندالیه
آلومینیوم/گرافن میتواند بهوسیله طول خط لغزش و طول نابجاییها
نیز بررسی شود [ .]31به هم خوردگی و تکثیر نابجاییها در طول
تغییر شکل ،منجر به افزایش تدریجی دانسیته شبکه نابجاییها

4659

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،53شماره  ،8سال  ،1400صفحه  4649تا 4664

میشود .خطوط نابجایی در نقطه شکست در کامپوزیت آلومینیوم/

کمتر از لغزش تمام سطح است .مجموع طول خطوط نابجایی برای

گرافن در شکل  8مشخص است .خطوط سبز ،خطوط آبی و خطوط

کامپوزیت نانو چندالیه آلومینیوم/گرافن در کرنش مشخص 0/12

قرمز به ترتیب نمایانگر نابجاییهای شکلی ،کامل و دیگر نابجاییها

در فواصل صفحه  10و  12آنگستروم به ترتیب برابر با 736572

میباشند .در کامپوزیتهای آلومینیوم/گرافن ،گسترش و لغزش

و  694563آنگستروم و برای فاصله صفحات گرافن  8 ،6 ،4و 14

نابجاییها در فصل مشترک بین زمینه آلومینیوم و گرافن مسدود

آنگستروم به ترتیب برابر  246532،255863،256333و 532369

میشود که موانعی برای حرکت نابجاییها است.

آنگستروم است .درنتیجه ،در فواصل کمتر از  10آنگستروم مجموع

مشاهده میشود نابجاییها عالوه بر ایجاد در فصل مشترک در

طول خطوط نابجاییها کاهشیافته است و سبب کاهش ناحیه

داخل آلومینیوم نیز ظاهرشدهاند .نابجاییها توانایی نفوذ به داخل

االستیک نمونهها شده است .این امر نشان میدهد که فواصل صفحات

فصل مشترک را ندارند ،بنابراین تغییر شکل پالستیک در هر یک

و تجمع گرافن بهطور قابلتوجهی روی مکانیزم قفلکردن نابجایی

از الیههای آلومینیوم محدود میشود .نابجاییها توسط گرافن

اثرگذار است .همچنین ،همانطور که در شکل نشان دادهشده ،تعداد

بریده و در فصل مشترک انباشته میشوند .در فواصل کمتر از 10

کمی خطوط نابجایی طوالنی در آلومینیوم بافاصله صفحات گرافن

آنگستروم صفحات گرافن به علت وجود نیروی جاذبه واندروالسی

 6 ،4و  14آنگستروم رخداده و مجموع طولهای بلند نابجاییها

تمایل به تجمع صفحات گرافن افزایش مییابد .درنتیجه ،مساحت

اندک است .از طرف دیگر ،خطوط نابجایی بیشتر در کامپوزیتهای

سطح ویژه در دسترس گرافن کاهش مییابد .در این فواصل سطح

آلومینیوم/گرافن  10و  12آنگستروم ایجادشده و بهراحتی با یکدیگر

گرافن توانایی کمتری برای بریدن نابجاییها دارد .در فواصل صفحات

ادغامشدهاند .با توجه به حضور الیههای گرافن که توانایی مؤثر در

گرافن  4-8آنگستروم میتوان کاهش نابجاییهای بریدهشده در فصل

قفلکردن نابجایی دارند ،نابجاییهای با درگیری باال در نمونهها

مشترک گرافن و آلومینیوم را مشاهده نمود که سبب کاهش طول

میتوان یافت؛ بنابراین ،کامپوزیتها بهخصوص در فواصل صفحات 10

نابجاییها شده است .کامپوزیت بافاصله صفحات  10و  12آنگستروم

و  12آنگستروم یک استحکام کششی باالیی از خود نشان میدهند.

فصل مشترک بیشتری دارد که باعث بیشتر قفل شدن نابجاییها
میشود .ازاینرو ،انتشار نابجاییها برای کامپوزیتهای بافاصله صفحه

-4نتیجهگیری

بیشتر از  10آنگستروم بسیار سخت میشود که منجر به بهبود خواص

در این پژوهش خواص مکانیکی نانو کامپوزیتهای چندالیه

مکانیکی کامپوزیت آلومینیوم/گرافن میشود .از طرفی برای نمونه

آلومینیوم/گرافن در حین اعمال کشش تکمحوری با استفاده از

کامپوزیت در فاصله صفحات  14آنگستروم به علت نفوذ نابجایی در

شبیهسازی دینامیک مولکولی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .اثر

فصل مشترک ،تعداد بریده شدن نابجاییها در فصل مشترک گرافن

فاصله صفحات مختلف گرافن و تجمع آنها روی خواص کامپوزیتها

آلومینیوم کاهشیافته است .تنها میتوان طولهای کم نابجایی را در

با استفاده از محاسبه نمودارهای تنش-کرنش ،ارزیابی میکرو

فصل مشترک این نمونه مشاهده نمود .چنین رفتاری منجر به کاهش

ساختاری ،مشخصه یابی لغزش نابجایی و مکانیزم قفل شدن نابجایی

تنش تسلیم در این نمون ه شده است .درنتیجه فاصله صفحات گرافن

در کامپوزیت تشریح شد .نتایج مطالعه به شرح زیر است:

در یک حالت بهینه (در این مطالعه  10و  12آنگستروم) میتوانند

 -1لغزش نابجاییها بهوسیله الیههای گرافن در کامپوزیتهای

بیشترین تنش تسلیم را داشته باشند .به دلیل وجود نابجاییها ،تغییر

نانو چندالیه آلومینیوم/گرافن محدود و انباشته میشوند و منجر به

شکل پالستیک نیازی به لغزش در کل سطح لغزش ندارد ،در عوض،

افزایش دانسیته نابجایی در فصل مشترک میشوند.

لغزش از طریق نابجایی بر روی یکطرف از سطح کریستال بهطرف

 -2کامپوزیتهای نانو چندالیه آلومینیوم/گرافن ،استحکام و

دیگر انجام میپذیرد و درنهایت بهطور کامل سطح فصل مشترک را در

کرنش تسلیم باالتری را ناشی از افزایش دانسیته نابجایی ،کاهش نرخ

برمیگیرد .بهاینترتیب ،لغزش نابجایی ،توانایی لغزش نسبی در تمام

کرنش پالستیک و اثر انتقالی تنش سطحی دارند .این موضوع منجر

فصل مشترک را دارد .نیروی مورد نیاز برای لغزش نابجاییها بسیار

به افزایش ظرفیت تحمل بار و انعطافپذیری کامپوزیت میشود.
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