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Abstract 

Open cell aluminum foams have good acoustic dampening properties. In this research, in order to 

improve the sound damping capacity of these foams, 0.9, 1.5 and 3wt% carbon nanotubes were added 

to the aluminum foam. Foams were produced by the space holder method in powder metallurgy. The 

results showed that Al-0.9wt%CNT nanocomposite foam had the highest average sound transmission 

loss in the frequency range of 500-2048 Hz with 43.11 dB, which compared to the average sound 

transmission loss of pure aluminum with 18.35 dB, has improved by about 135%. Also, this sample 

was compared with rockwool with a density of 120 kg/m
3
, which is generally the best choice in the 

sound insulation industry. In addition to reducing the thickness, the Al-0.9wt%CNT nanocomposite 

foam has improved the average loss of sound transmission by more than 157%. 
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 )مقاله پژهشی(

مختلف  یها یبا افزودن ومینیآلوم ی نانوکامپوزیتیها فوم یصوت ییرایعملکرد م

 متداولبا پشم سنگ   ها نآ سهیو مقا یکربن یها نانولوله

 

 لنگی ، اکبر قاسمی یکمرتضی ثقفی یزدی ،*محمد تالفی نوغانی، عباس بحرینی
المللی امام خمینی )ره(  بین، دانشگاه فنی مهندسی دانشکدهگروه مواد،   

 80/30/8038: یرش، پذ03/88/8033: یافتدر

 

 چکیده
ها،  فوم نیا یصوت ییرایم تیپژوهش با هدف ارتقاء ظرف نیدارند. در ا یخوب یصوت ییرایخواص م (باز  سلول) یاخته باز ومینیآلوم یها فوم

 جیند. نتاگردید دیپودر تول یها به روش فضاساز در متالورژ افزوده شدند. فوم ومینیبه فوم آلوم یکربن یها نانولوله یدرصد وزن 0و  5/8، 9/3

 یص دا را در مد دوده بس امد    لیافت تراگس   نیانگیم نیشتریب ینانولوله کربن یدرصد وزن 9/3 -ومینیآلوم یتینانوکامپوزنشان دادند فوم 

در ح دود   ب ل،  یدس   05/81خالص با  ومینیآلوم یصدا لیافت تراگس نیانگیبا م سهیداشته که در مقا بل یدس 88/00هرتز با  533-8301

انتخ ا  در ص نعت    نیکه عموماً بهتر ،کیلوگرم بر متر مکعب 883چگالی سنگ  با پشمنمونه  نیا نیچن مداشته است. هدرصد بهبود  805

از  شیعالوه بر کاهش ضخامت، ب   ینانولوله کربن یدرصد وزن 9/3 -ومینیآلوم یتی. فوم نانوکامپوزدیگرد سهیمقا ،باشد یم یصوت یساز قیعا

 صدا را بهبود داده است.تراگسیل افت  نیانگیدرصد م 851

 

 .سنگ پشم ،ینانولوله کربن ،یتیکامپوزنوفوم نا ،یصوت ییرایم ها: کلیدواژه

 

    . مقدمه0

آلودگی ص وتی  ارتعاش و  ،یاور علم و فن عیسر شرفتیبا پ

 ن،یبنابرایافته است.  ای در زندگی روزمره ظهور و بروز ویژه

را ب ه خ ود جل ب     یا ه گس ترده توج   میراکننده صدامواد 

 یافی  س اختار ال  ب ا س نگ   پش م  یمعدن قیعا .[8] اند کرده

ت رین و ک اراترین    ب ه عن وان مرس وم    (زبا)سلول  یاخته باز

ی از طرف   ام ا . ش ود  میراکننده صدا در صنعت استفاده م ی 

اف ت   ب ه  ت وان  می این معایباست. از جمله دارای معایبی 

ضعیف بودن در برابر رطوب ت اش اره    کیفیت با گذر زمان و

صوتی بوج ود   سازی ای را در عایق کرد که مشکالت عدیده

خ ارش، س وزش   های پوستی،  ایجاد حساسیتآورده است. 

 ی هس تند ک ه  مع ایب  نیز از دیگرمشکالت تنفسی و  چشم

ن و    .[0-8] دن  نمای س نگ را مد دود م ی    استفاده از پشم

ی هس تند  ومی  نیآلوم های فوم دیگری از میراگرهای صوتی

 یع ال  خ واص ب ا  و   ژهی  و یکم، س فت  یچگال لیبه دل که

در  دوارکنن ده یام یماده مهندس کیبه عنوان  یجذ  صوت

                                                 
 :نویسنده پاسخگو noghani@eng.ikiu.ac.ir 

ه ای   خ واص میرای ی ص وتی ف وم     .[0] ندا نظر گرفته شده

. [9-5] هس  تندآلومینی  ومی روز ب  ه روز در ح  ال بهب  ود  

ب ا ، م دول    یاستدکام کشش   لیدل بههای کربنی  لولهونان

ب زر،،   ینس بت ابع اد   نیچن   وزن سبک و ه م ، با  انگی

ی زمینه ها تیکامپوز یبرا خو کننده  تیتقو کیعنوان  به

از طرف ی   [80-83] دنش و  یدر نظر گرفت ه م    آلومینیومی

 تی  ظرف بهبودبه  امید [0-8] ها نانولوله یبا  یذات ییرایم

 . را افزایش داده است های آلومینیومی در فوم ییرایم

ص وتی   ی ی رایم تیدر م ورد خاص    بسیار کم ی  قاتیتدق

 گزارش شده است. های نانوکامپوزیتی زمینه آلومینیوم فوم

 ص وتی  ی ی رایم یها یژگیو یبه بررس یمبرم ازیرو، ن نیا از

وج ود  نانولول ه کربن ی    -ی آلومینی وم تیکامپوزنانو یها فوم

 ی آلومینی وم تیک امپوز نانو یه ا  ف وم ، پژوهش نیدارد. در ا

-80] پ ودر  یمتالورژ روش هب نانولوله کربنیشده با  تیتقو

 اث ر  ن وآوری پ ژوهش حاض ر بررس ی    ان د.   ولید شدهت [85

درصد وزن ی   0و  5/8، 9/3با  افزودنی نانولوله کربنی درصد

ت ا   533در بسامدهای  ها این فوم صوتی ییرایم تیبر خاص

 زین صوتی ییرایم شیافزا سازوکارهایو  هرتز است 8301

 مقاله پژوهشی

DOR 20.1001.1.23455748.1401.10.1.9.8 
 

 

 مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران
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ف وم  برای نخستین ب ار  چنین  هم .اند هگرفت مورد بدث قرار

 درصد وزنی نانولول ه کربن ی   9/3 -آلومینیومنانوکامپوزیتی 

 ب  ا پ  ژوهش حاض  ر، ص  وتی گ  رمیراب  ه عن  وان بهت  رین 

م ورد   س ازی ص وتی   ع ایق  مت داول در ص نعت   سنگ پشم

 مقایسه قرار گرفته است.

 

 ها . مواد و روش2

 05کمت  ر از ب  ا ان  دازه ذرات خ  الص  ومینی  ومآل یپودره ا 

تولید  نانولوله کربنی چند دیواره و الف( -8)شکل  میکرون

مواد سازنده به عنوان  (  -8)شکل پژوهشگاه صنعت نفت 

ب ا ان دازه ذرات در   سدیم کلرای د   چنین هم و کامپوزیتنانو

 م واد  به عن وان  ج( -8)شکل  میکرون 033-533مددوده 

س نگ س رباره تولی د ش رکت      پشم .نداستفاده شد فضاساز

کیلوگرم بر متر مکعب و ض خامت   883با چگالی نیز آسیا 

 .  آماده شد( 8)شکل متر  میلی 89متر به قطر  میلی 53

نانولول ه   -برای تولی د پودره ای نانوکامپوزی ت آلومینی وم    

ای پرانرژی استفاده شد. ابتدا پودر  کربنی از آسیا  ماهواره

جه ت  )درصد وزنی اسید استئاریک  8 همراه بهآلومینیوم 

آرگ ون، ب ا   گاز  در مدفظه حاوی (جلوگیری از جوش سرد

ب ا  س اعت   85م دت   ب ه ، 88:8نسبت وزنی پودر به گلوله 

 5/8 ،9/3. در ادامه ندآسیا  شددور بر دقیقه  033سرعت 

به هم راه  هر کدام جداگانه درصد وزنی نانولوله کربنی  0و 

 تدت ارتعاش قرار 8ساعت در حمام فراآوایی 8 برایاتانول 

آگلومره شده از یکدیگر ج دا   کربنی های گرفتند تا نانولوله

وزن ی   ه ای  ب ا نس بت  کربن ی   ه ای  نانولول ه  س پ   .شوند

 ورت جداگان ه و به ص ندوم اضافه گردیدیبه آلومینذکرشده 

نسبت وزنی پودر به گلوله ، با ای وارهدر مدفظه آسیا  ماه

 دور ب ر دقیق ه   033با سرعت  لیتر اتانول میلی 83 و 83:8

 نمون ه س ه  ، در ادام ه  ساعت آس یا  ش دند.   8مدت  برای

 نانوکامپوزیتی و یک نمونه پودری آلومینیوم خالص یپودر

ب ه عن وان    کلرای د سدیم  پودربا به عنوان مواد سازنده فوم 

درص د   03ب ه   03مواد فضاساز به ترتیب با نسبت حجمی 

های  به صورت نمونه مگاپاسکال 853تدت فشار مخلوط و 

پ ر  س رد   مت ر   میلی 83و ضخامت  89ای با قطر  استوانه

آلومینی وم خ الص و س ه    تصویر نمون ه   0در شکل  شدند.

   دیم با س نانولوله کربنی که -نمونه نانوکامپوزیت آلومینیوم

                                                 
1 Ultrasonic bath 

 
 )الف(

 
) ( 

 
 )ج(

وپ الکترونی گسیل میدانی از تصویر میکروسک 0شکل 

 05)الف( پودر آلومینیوم خالص با اندازه ذرات کمتر از 

نانولوله کربنی چند دیواره، تولید پژوهشگاه میکرون، ) ( 

-533صنعت نفت و )ج( پودر سدیم کلراید با اندازه ذرات 

 میکرون. 033
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 اند نشان داده شده است. کلراید پر  شده

 

 
کیلوگرم بر  883سنگ با چگالی  پشمنمونه نمای از با ی  2شکل 

 متر. میلی 89متر مکعب و قطر 

 

 
شده با سدیم  های آلومینیومی و کامپوزیتی پر  نمونهتصویر  3شکل 

 قبل از قرارگیری در کوره. کلراید

 

آرگون پ    گاز ای تدت  شده در کوره لوله های پر  نمونه

 0درجه سلسیو  رس یدند و   083از یک ساعت به دمای 

در ه ا   جوشی شدند. در ادام ه نمون ه   ساعت در این دما تف

 آرگون تا دمای مد ی  س رد ش دند.    گاز تدتداخل کوره 

ها درون حم ام    پ  برای حذف ذرات سدیم کلراید نمونهس

ساعت  0سلسیو  به مدت  درجه 13فراآوایی تدت دمای 

قرار گرفتند تا به کلی پودرهای سدیم کلرای د در آ  ح ل   

در د. ی  حاص ل گرد  درصد 03فوم با تخلخل اسمی شوند و 

دستگاه لوله مقاومت در  ها ی نمونهافت تراگسیل صدا پایان

 898-8088ایم ای ی   ت ی  ای  مطابق با اس تاندارد ایی  8ظاهری
 گیری شد.   اندازه [80]

 

 . نتایج و بحث3

طیف پراش اشعه ایک  برای پودر آلومینی وم   ،0شکل در 

-0مورد استفاده در این پژوهش ارائه شده است. در ش کل  

ای  از آس یا  م اهواره   قب ل  الف طیف پراش اش عه ایک    

                                                 
1 Impedance tube 
2 ASTM E 2611-19 

 85بع  د از   طی  ف مرب  وط ب  ه  -0در ش  کل و  پران  رژی

داده نش  ان  ای پران  رژی م  اهوارهفرآین  د آس  یا  س  اعت 

 ه ای  قلّ ه از چ   ب ه راس ت     الگوی پراشاین در  .اند شده

( و 883(، )833(، )888مرب وط ب ه ص فدات )   های(  )پیک

 شوند. مشاهده میآلومینیوم  (088)
 

 
 )الف(

 
) ( 

مربوط  های با قلّهطیف پراش اشعه ایک  پودر آلومینیوم  0شکل 

  از چ  به راست (088( و )883(، )833(، )888به صفدات )

 ساعت آسیا . 85بعد از ) ( از آسیا  و  قبل)الف( 

 

( 0 میانگین ان دازه بل ور) )کریس تالیت    0با توجه به شکل 

 0ه ال  -پودر آلومینیوم ب ا اس تفاده از فرم ول ویلیامس ون    

  :[81] ( مداسبه شد8)رابطه 

(8)         
  

 
  8       

انتخابی آلومینیوم  (پیکقلّه )مقدار عرض  sدر این رابطه 

طول موج اش عه     زاویه برا،،  ،5در نصف شدت بیشینه

د. بن ابر  ک رنش ش بکه هس تن     و بل ور) اندازه  d ایک ،

ان دازه بل ور) پ ودر     گردی د شده مشخص  مداسبات انجام

ساعت آسیا   85نانومتر بوده که پ  از  8011آلومینیوم 

                                                 
3 Crystallite 
4 Williamson–Hall formula  
5 FWHM; Full-Width-at-Half Maximum 
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آلومینی وم   ونانومتر کاهش یافته  89ای پرانرژی به  ماهواره

 نانوساختار حاصل شده است.

تص  ویری از س  اختار نه  ایی ف  وم در مقی  ا    5ش  کل در 

طور ک ه در ای ن ش کل     ارائه شده است. همانماکروسکوپی 

ه ای زی ادی    شود، سطح نمون ه دارای تخلخ ل   مشاهده می

سدیم کلراید در حمام فراآوایی ذرات است که در اثر حذف 

   اند. ایجاد شده
 

 
امپوزیتی تولیدشده در فوم نانوکحفرات  ساختار نهایی 5شکل 

 ماکروسکوپی. مقیا 
 

از  8میدانیتصویر میکروسکوپ الکترونی گسیل  0 در شکل

ه ای تولیدش ده    ف وم  حف رات  (وژیمورفولشناختی ) ریخت

ش ود در   طور که مالحظ ه م ی   همان. داده شده استنشان 

 ه ای ک وچکی وج ود دارن د ک ه      عمق حفرات ف وم روزن ه  

دهن ده تولی د فوم ی اخت ه ب از )سلول باز( ب ه روش  نش ان

 فضاساز است. دستیابی به فوم یاخته ب از ب ه ای ن روش در   

ب ه ش یوه    ک ه  [81 ،80-88]پژوهش گران  های سایر  یافته

اند نیز مشاهده شده است.  فضاساز فوم آلومینوم تولید کرده

تصویر میکروسکوپ الکترونی گسیل می دانی از   1در شکل 

تی آلومینی وم تولیدش ده در ای ن پ ژوهش     فوم نانوکامپوزی

ط ور ک ه در ای ن ش کل ب ه وض و         ارائه شده است. همان

ی در اث  ر فرآین  د کربن   یه  ا نانولول  ه ش  ود، مش  اهده م  ی

زمین ه  در  یثرؤب ه ط ور م     پران رژی ای  ماهواره آسیاکاری

ان د ک ه تط ابق     شده یجاسازو به خوبی  پراکنده آلومینیوم

داشته است. البته ب ه   [80]ران خوبی با نتایج یانگ و همکا

نش ده در ف وم    کربنی جاس ازی های  صورت ناچیزی نانولوله

 شوند. نیز مالحظه می

                                                 
1 FESEM; Field Emission Scanning Electron Microscope 

 
از مورفولوژی  میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانیتصویر  6شکل 

 .باز تولیدی های یاخته فوم
 

 
تصویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی از  7شکل 

 .آلومینیوم فومدر زمینه  شده جاسازیهای کربنی  نانولوله
 

در  ،افت تراگسیل صدا بر حسب بس امد  نمودار 1شکل در 

هرت ز(   8301ت ا   533بسامدهای قالب ش نیداری انس ان )  

ف  وم  ف  وم آلومینی  وم خ  الص،   ی نمون  ه چه  ارب  رای 

، درصد وزنی نانولوله کربن ی  9/3 -کامپوزیتی آلومینیومنانو

درص د وزن ی نانولول ه     5/8 -کامپوزیتی آلومینی وم نانوفوم 

درص د وزن ی    0 -آلومینی وم ک امپوزیتی  نانوف وم  و  کربنی

مت ر نش ان داده ش ده     میل ی  83با ضخامت  نانولوله کربنی

مط  ابق ای  ن ش  کل از ب  ین س  ه نمون  ه ف  وم        اس  ت.

 9/3 -ومی  نیآلوم یتیف وم نانوک امپوز  نانوکامپوزیتی، نمونه 
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ب ه   مت ر  یل  یم 83ب ا ض خامت    ینانولوله کربن یدرصد وزن

صدا را نس بت   تراگسیلعملکرد افت  یا کننده رهیصورت خ

 یه  ا خ  الص و ف  وم  ومی  نیف  وم آلوم یه  ا ب  ه نمون  ه 

 یدرص د وزن    0و  5/8 ب ا  ومی  نیآلوم ن ه یزم یتینانوکامپوز

ی ص  دا تراگس  یلمی  انگین اف  ت  8در ج  دول ود داد. بهب  

-533در مد دوده   های آلومینی ومی و نانوک امپوزیتی   فوم

ای ن ج دول   طور که در  همانز ارائه شده است. هرت 8301

نمون ه ب ا   میانگین افت تراگس یل ص دای    شود یم مالحظه

-533 بسامدی هددر مددو ینانولوله کربن یدرصد وزن 9/3

ای ن مؤلف ه ب رای     بوده اس ت.  بل یدس 88/00هرتز  8301

ه ای   ب ل و ب رای ف وم    دس ی  05/81فوم آلومینیوم خالص 

ب ه  درصد وزن ی نانولول ه کربن ی     0و  5/8نانوکامپوزیتی با 

 ب  ل بدس  ت آم  ده اس  ت.  دس  ی 31/05و  35/80ترتی  ب 

ح اوی  نمون ه  گونه که در این جدول نشان داده شده  همان

 ومی  نیب ا ف وم آلوم   س ه یدر مقادرصد وزن ی افزودن ی    9/3

 صدا را بهبود داده است.تراگسیل درصد افت  805، خالص

درص د وزن ی نانولول ه     0و  5/8چن ین در اث ر اف زودن     هم

و  08ص نیز ب ه ترتی ب   کربنی در مقایسه با آلومینیوم خال

صدا بهبود داشته اس ت.   تراگسیلدرصد میانگین افت  98

های کربنی ب ه زمین ه    بنابراین به طور کلی افزودن نانولوله

لیو فوم آلومینیوم روی بهبود میرایی صوتی آن مؤثر است. 

درصد  5/8خواص صوتی فوم کامپوزیتی با  [9]و همکاران 

نانولوله کربنی را با فوم آلومینیوم خالص مقایسه کردند که 

هرت ز بهب ود خ واص ص وتی      8033-8333در بسامدهای 

ه ای کربن ی در    حاصل شد. تأثیر مثبت استفاده از نانولوله

نی ز   [0-8]ران افزایش افت تراگسیل صدا را ایو  و همک ا 

-89]س ایر پژوهش گران   های خود نشان دادند.  در پژوهش

های کربنی که به صورت  نیز نشان دادند وجود نانولوله [88

رای اف زایش  کنند، ب   ذاتی میرایی صوتی با یی را ایجاد می

است  نیاعتقاد بر اها مؤثر هستند.  میرایی در نانوکامپوزیت

-فص ل مش تر) آلومینی وم   ب ا  از   یکه وجود کسر حجم

باع ث پراکن دگی    یتیک امپوز  یه ا  در ف وم  نانولوله کربنی

 ییرایم تیدر تقو یدیتواند نقش کل یمشود که  فونونی می

ه ا   این کسر با ی نانولول ه  اما. [88-88 ،9-1] داشته باشد

ای دارند که مط ابق نم ودار    ها مقدار بهینه و فصل مشتر)

مشخص شد از بین سه نمونه ف وم نانوک امپوزیتی    1شکل 

درصد وزنی نانولول ه   9/3نانولوله کربنی نمونه با -آلومینیوم

ت ری نس بت ب ه دو نمون ه دیگ ر در       کربنی عملکرد بهین ه 

ط ور کل ی مدقق ان     ب ه ن میرایی داشته است. افزایش میزا

وقتی به زمینه همگن ماده ذراتی افزوده  [80]نشان دادند 

بشود، تنکش )تضعیف( صوتی عالوه بر تنکش صوتی اولیه 

ش ود.   ایجاد می ،دهد که در ماده زمینه به طور ذاتی رخ می

زمین ه در مس یر ت ابش ام واج ص وتی       وجود این ذرات در

ش ود ک ه    باعث ایجاد پدیده بازتا  در جهات مختل ف م ی  

منجر به اتالف انرژی در امتداد ت ابش اص لی خواه د ش د.     

های  معتقد هستند نانولوله [9]عالوه بر این لیو و همکاران 

کربنی عالوه بر مقاومت ظاهری )امپدان ( صوتی متفاوتی 

که با زمینه آلومینیوم دارند؛ با سازوکارهای کمک ی مانن د   

ه ا و   اصطکا) و ارتعاش در فص ل مش تر) ب ین نانولول ه    

ه ا بهت ر    زمینه کارایی جذ  و میرای ی ص وتی کامپوزی ت   

ور ذاتی با سازوکار ات الف  های کربنی به ط نانولولهشود.  می

ای  انرژی صوتی بر اثر هدایت حرارت ی در س اختار اس توانه   

 .[88-89]شوند  نانولوله، باعث اتالف بیشتر انرژی می

س نگ   پش م ه ای تولیدش ده ب ا     در ادامه برای مقایسه فوم

در مصارف عایق صوتی نمون ه ف وم نانوک امپوزیتی    تداول م

درصد وزنی نانولول ه کربن ی ک ه عملک رد      9/3 -مآلومینیو

 ها داشت انتخا  شد. صوتی بهتری را نسبت به سایر فوم

در بر حس ب بس امد    صدا لینمودار افت تراگس 9در شکل 

دو نمون  ه ف  وم  یب  را هرت  ز 8301ت  ا  533 ب  ازه بس  امدی

 ی نانولول ه کربن ی  وزن درصد 9/3 -ومینیآلوم یتیکامپوزنانو

 53س نگ ب ه ض خامت     پش م  و مت ر  یل  یم 83به ضخامت 

کیل وگرم ب ر مت ر مکع ب م ورد       883و چگ الی   مت ر  یلیم

طور که در نم ودار مش خص    بررسی قرار گرفته است. همان

تمامی بسامدها  است نمونه فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم در

سنگ  دارای افت تراگسیل صدای با تری در مقایسه با پشم

باش  د. ض  خامت ف  وم نانوک  امپوزیتی ای  ن پ  ژوهش در  م  ی

کمتر است. به درصد  03شده  سنگ آزمایش مقایسه با پشم

عبارت دیگر با اس تفاده از س اختار و ذرات ن انو و در ع ین     

 83ه مت ر ب    میل ی  53درصدی ضخامت از  03حال کاهش 

  88/00به  85/85دا از  ت تراگسیل ص متر میانگین اف میلی

(. 8ت )جدول اس داشته، درصد بهبود 851بل، معادل  دسی

شود که  مشاهده می 8های ارائه شده در جدول  مطابق داده

 83های با ضخامت  میانگین افت تراگسیل صدای سایر فوم

ف  وم س  نگ ب  وده اس  ت.  بهت  ر از پش  ممت  ر نی  ز  میل  ی
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کامپوزیتی  های و فوم متر؛ فوم آلومینیوم خالص میلی 83با ضخامت  بر حسب بسامد برای چهار نمونه صدا نمودار افت تراگسیل 1شکل 

 درصد وزنی نانولوله کربنی. 0و  5/8، 9/3با  نانولوله کربنی -آلومینیوم
 

 

هرتز برای  8301-533سنگ و آلومینیوم خالص در مددوده  و درصد بهبود آن نسبت به پشم صداتراگسیل افت مقایسه میانگین  0جدول 

 ها. همه نمونه

 نمونه
ضخامت 

 متر( )میلی

تراگسیل میانگین افت 

 بل( )دسی صدا

 نسبت به صداتراگسیل درصد بهبود میانگین افت 

 سنگ پشم آلومینیوم خالصفوم 

 83 3 05/81 83 فوم آلومینیوم خالص

 851 805 88/00 83 درصد وزنی نانولوله کربنی 9/3-فوم آلومینیوم

 00 08 35/80 83 درصد وزنی نانولوله کربنی 5/8 -لومینیومفوم آ

 839 98 31/05 83 درصد وزنی نانولوله کربنی 0 -لومینیومفوم آ

 3 -9 10/80 53 کیلوگرم بر متر مکعب 883چگالی  سنگ پشم
 

 
 83به ضخامت  وزنی نانولوله کربنی درصد 9/3 -آلومینیوممونه فوم کامپوزیتی بر حسب بسامد برای دو ن صدا نمودار افت تراگسیل 9 شکل

 متر. میلی 53سنگ متداول به ضخامت  متر با پشم میلی
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 درص د وزن ی نانولول ه    0و  5/8آلومینیوم ب ا  نانوکامپوزیتی 

و  35/80کربنی به ترتیب با میانگین افت تراگسیل ص دای  

درصد میرایی صوتی را نس بت   839و  00بل،  دسی 31/05

اند. اف ت تراگس یل ص دای بس یار      سنگ بهبود داده به پشم

ه ایی اس ت    خو  فوم نانوکامپوزیتی ناشی از وجود نانولوله

ای  که عالوه بر میراکنندگی در اثر ش کل هندس ی اس توانه   

ن د چن ین   نتوا ها، با ایجاد پراکندگی فونونی نیز م ی  نولولهنا

د. ن  س نگ نش ان ده   عملکردی را از فوم در مقایسه با پشم

درصد میانگین افت تراگسیل  83فوم آلومینیوم خالص نیز 

 سنگ بهبود داده است. صدا را نسبت به پشم

ب ه  اف زایش میرای ی ص وتی    کاهش ضخامت عایق صوتی و 

بسیاری  با یی است. دربسیار دارای اهمیت  صورت توأمان

باشد  سازی صوتی می از کاربردهای صنعتی که نیاز به عایق

اهمی ت ب ا یی   ضخامت با  عایق  استفاده ازمددودیت در 

سنگ با گذر زمان  دارد ضمن اینکه افت خواص کیفی پشم

کننده صدای مدی   های عایق به چالش جدی برای شرکت

اما نتایج این پژوهش نش ان دادن د ف وم    تبدیل شده است. 

درصد وزنی نانولول ه کربن ی    9/3 -نانوکامپوزیتی آلومینیوم

س ازی   عایقتواند جایگزین بسیار خوبی برای کاربردهای  می

ک اهش  ک ه  اشد. به عب ارت دیگ ر در کاربرده ایی    ب صوتی

 با گذر زمان مه م اس ت،   آنضخامت عایق و حفظ کیفیت 

ه ای نانوس اختار را ج ایگزین     ین ف وم توان با اطمینان ا می

 د.سنگ مرسوم کر پشم
 

 گیری نتیجه. 0

 ه  ای ف  وم آلومینی  وم خ  الص،ه  ای  در ای  ن پ  ژوهش ف  وم

 0و  5/8، 9/3ب ا   نانولوله کربن ی  -نانوکامپوزیتی آلومینیوم

و ض خامت   درصد 03با تخلخل  درصد وزنی نانولوله کربنی

کیلوگرم ب ر مت ر    883سنگ با چگالی  و پشممتر  میلی 83

ترین ع ایق ص وتی    که رایجمتر  میلی 53و ضخامت مکعب 

مورد استفاده در صنعت است ب ا یک دیگر مقایس ه ش دند.     

ش ده ف وم    ه ای بررس ی   نتایج نشان دادند که در میان فوم

ب ا   درص د وزن ی نانولول ه کربن ی     9/3 حاویوزیتی نانوکامپ

بهت رین   ب ل  دس ی  88/00دای ص   تراگس یل میانگین افت 

ص دا  تراگسیل میانگین افت  عملکرد میرایی صوتی را دارد.

-برای فوم آلومینیوم خالص، فوم نانوکامپوزیتی آلومینی وم 

درص  د وزن  ی نانولول  ه کربن  ی و ف  وم نانوک  امپوزیتی   5/8

 83درصد وزنی نانولوله کربن ی ب ا ض خامت     0 -آلومینیوم

ب  ل  دس  ی 31/05و  35/80، 05/81مت  ر ب  ه ترتی  ب  میل  ی

ص دای  تراگس یل  اف ت  می انگین  چن ین   ه م بدست آم د.  

ف وم   گی ری ش د.   ب ل ان دازه   دس ی  85/85س نگ نی ز    پشم

وزنی نانولوله کربنی با  درصد 9/3 -نانوکامپوزیتی آلومینیوم

مع دنی ب ا    س نگ  با پشم در مقایسه متر میلی 83ضخامت 

 53ض  خامت  و کیل  وگرم ب  ر مت  ر مکع  ب  883چگ  الی 

ص دا را  تراگس یل  درصد می انگین اف ت    851متر نیز  میلی

میرای ی ص وتی نش ان     نتایجبه طور کلی . بهبود داده است

و بیش ینه   00کمینه نانوکامپوزیتی  های ملکرد فومعدادند 

این در ح الی اس ت    هستند بهتر سنگ از پشمدرصد  851

 ازدرصد کمت ر   03که ضخامت فوم نانوکامپوزیتی تولیدی 

 سازی صوتی است.  عایق صنعتسنگ رایج در  پشم
 

 . تقدیر و تشکر5

الملل ی ام ام    بیناین مقاله بخشی از رساله دکتری دانشگاه 

بدینوس یله از معاون ت پژوهش ی    باشد که  میخمینی )ره( 

دانشگاه جهت پیشبرد اهداف مورد نظر در پژوهش حاض ر  

 آید. عمل می تقدیر و تشکر به
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