
 

 

 فیبر اپوکسی کامپوزیت حرارتی و مکانیکی آلومینیوم بر رفتار پودر و گرافن اکسید نانوذرات تاثیر
 کربن

 1FEA ، کرنش نرخ، خمشی استحکام، کربن فیبر، مولومینیآ پودر، گرافن اکسید نانوذرات کلمات کلیدی:

 چکیده
 و تجزیه مورد کربن فیبر اپوکسی ترکیب در آلومینیوم پودر و گرافن اکسید نانوذرات تاثیردر این بررسی تجربی، 

 15درصد  3گرافن اکسید  ) 1نمونه شدند. ایجاد زیر هایترکیب اساس بر مختلف ترکیب سه. گرفت قرار تحلیل
، گرم( 15 درصد 3آلومینیوم  گرم، 30 درصد 6اکسید گرافن ) 2نمونه ، گرم( 5/7درصد  5/1م ونییلومآ گرم،

 بسته آلومینیوم و گرافن اکسید درصد .(گرم 5/22 درصد 5/4آلومینیوم  گرم، 45 درصد 9اکسید گرافن )3نمونه 
 ،یافتهتوسعه هایکامپوزیت حرارتی و مکانیکی رفتار. شد انتخاب، (گرم 500)شده در ساخت  استفاده رزین وزن به

 ،آلومینیوم پودر یوزن 5/1% و گرافن اکسید نانوذرات وزنی 3% لفیقت. آزمایش شد ASTM استانداردهای براساس
 رینگ و آلومینیوم آلیاژ رینگ استاتیکی خواص مقایسه جهت دهد.می نشان را حرارتی و مکانیکی خواص بهترین

 CFRP2کارمیز از استفاده با محدود اجزای تجزیه و تحلیل )به روش( یافته،توسعه ANSYS 18.2 که شد، انجام 
 رینگ به نسبت باالیی ی بسیارو یا سختی ویژه  وزن به استحکامنسبت  دارای CFRP رینگ کندمی استنباط

 است. آلومینیوم آلیاژ
 گیرینتیجه

 دستی روش به مختلف ترکیبات در آلومینیوم پودر و گرافن اکسید نانوذرات معرفی با کربن الیاف هایکامپوزیت
lay-up توسعه برای آلومینیوم پودر و گرافن اکسید از مختلف ترکیب سه از مجموع در. ندشد ساخته 

 مورد( گرم 500) رزین وزن به بسته آلومینیوم و گرافن اکسید درصد شد. استفاده کربن فیبر هایکامپوزیت
 هایکامپوزیت حرارتی رسانایی و خمشی مقاومت کششی، . مقاومتگردید انتخاب ،ساخت برای استفاده
 افزایش با یافتهتوسعه هایکامپوزیت نهایی کششی استحکام. شد تعیین ASTM استانداردهای براساس یافتهتوسعه

 یابدمی افزایش یافتهتوسعه هایکامپوزیت خمشی استحکام. یابدمی کاهش آلومینیوم پودر و گرافن اکسید ترکیبات
رسانایی حرارتی  .یابدمی کاهش آلومینیوم پودر و گرافن اکسید ترکیب افزایش با سپس و رسید مقدار حداکثر به و

)به  تحلیل و تجزیهیابد. یافته با افزایش ترکیبات اکسید گرافن و پودر آلومینیوم افزایش میهای توسعهکامپوزیت

                                                           
1 Finite element analysis 
2 Carbon fiber reinforced plastic 



 

 کار میز از استفاده با CFRP رینگ و آلومینیوم آلیاژ رینگ استاتیکی خواص مقایسه برای محدود المان روش(

ANSYS 18.2  رینگ که بود این بررسی نتیجه. شد انجام CFRP بسیار ویژه سفتی یا وزن به استحکام نسبت 
 کالس که است کرده ثابت CFRP +AI+GO نانوکامپوزیت بنابراین ،شتدا آلومینیوم آلیاژ رینگ به نسبت باالیی

 باشد، داشته همراهبه ایمالحظه قابل وزن کاهش با را مطلوبی خواص تواند می که است مواد ترکیب از جدیدی
 است. انتظار مورد بیشتر کوچک و سبک خودروهای تولید هایسیستم در که چیزی

 توانمی رو، این از. است کمتر وزن، توجه قابل کاهش وجود با فلزات، با مقایسه در بار تحمل ظرفیت حال، این با
 داد. ارتقا دفاعی و هوانوردی با مرتبط مختلف هایبرنامه و نقلیه وسایل به را این کار
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