مقایسه تجربی افت تراگسیل صدا در فومهای آلومینیوم خالص و کامپوزیت آلومینیوم با  3درصد وزنی نانولوله کربنی و  - ...عباس بحرینی و همکاران
مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران/دوره /9شماره  /1بهار و تابستان 1011

مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران

مقاله پژوهشی
(مقاله پژهشی)

سال  ،1011دوره ،9 :شماره ،1 :صفحات99-91 :

مقایسه تجربی افت تراگسیل صدا در فومهای آلومینیوم خالص و کامپوزیت
آلومینیوم با  3درصد وزنی نانولوله کربنی و نانوصفحه گرافنی
عباس بحرینی ،محمد تالفی نوغانی* ،مرتضی ثقفی یزدی
گروه مواد ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
دریافت ،9033/30/03 :پذیرش9033/30/09 :

چکیده
در سالهای اخیر ،اهمیت مهار نوفه بهدلیل آلودگی نوفهای به طور چشمگیری افزایش یافته است .در اینن پنهوهش بنه من نور
بهبود عملکرد صوتی فوم آلومینیوم خالص 0 ،درصد وزنی نانولوله کربنی و  0درصد وزنی نانوصفحه گرافنی بنه فنوم آلومینینوم
خالص افزوده شدند ،فومها با  03درصد تخلخل و اندازه قطر حفرات  033میکرون ساخته شدند .سپس ،افت تراگسیل صندا در
فومهای آلومینیوم 0 -درصد وزنی نانولوله کربنی و نانوصفحه گرافنی با فوم آلومینیوم خالص مقایسه شدند .این مقاله روی افت
تراگسیل صدا (اِستیاِل) در فومهای آلومینیوم ،آلومینیوم 0 -درصد وزنی نانولوله کربنی و آلومینیوم 0 -درصد وزنی نانوصفحه
گرافنی متمرکز شده است .نتایج نشان دادند که افزودن  0درصد وزنی نانولوله کربنی و  0درصند وزننی نانوصنفحه گرافننی بنه
ترتیب حدود  03و  7دسیبل افت تراگسیل صدا در مقایسه با فوم آلومینیوم خالص ایجاد مینماید .عملکرد بهتر نانولولنههنا در
مقایسه با نانوصفحات به دلیل بروز پدیده گرماصوتی در نانولوله و در نتیجه تبدیل انرژی صوتی به حرارتی است.
کلیدواژهها :افت تراگسیل صدا ،فوم کامپوزیتی آلومینیوم -نانولوله کربننی ،فنوم کنامپوزیتی آلومینینوم -نانوصنفحه گرافننی،
پدیده گرماصوتی.
 .1مقدمه



محدودهی بسامد شنیداری انسان به طور معمنول بسنتگی
یباشند.
به بسنامدهای صنوتی از  03تنا  03.333هرتنز من 
گرچه میزان حس شنیدن برخی از بسامدها متأثر از چنند
شرط دیگر از قبینل سنن و شنرایط فیزیکنی شنخص نینز
میباشد .البته مهمترین بازهی بسنامد شننیداری بنه طنور
معمننول بننین  033تننا  0302هرتننز مننیباشنند .مننواد و
ساختارهایی که میتوانند بسامدها را در این بنازه ذنذو و
یا تنکش (تضنعیف) کننند ،ابزارهنای بسنیار مهمنی بنرای
مدیریت صوتی محیط به من ور حفن سنتمتی ،ایمننی و
آسایش مردمی است که در معرض نوفههنای محنیط قنرار
یگیرند [ .]9در سال های اخیر نشان داده شده است کنه
م
تغییننر در ویهگننیهننای میکروسننکوپی مانننند تغییننر در
 نویسنده پاسخگو:

ریزساختار و تغییر در ویهگیهای ماکروسکوپی مانند ایجاد
تخلخل در ساختار ماده روی خواص ذذو و میراینی صندا
در مناده تأثیرگنذار هسنتند .منواد مرسنومی کنه از من نر
ماکروسکوپی دارای تخلخل هستند مانند پشم شیشه و فوم
پلی یورتان خواص ذذو صدای عالی از خود نشان دادهانند
امننا آنهننا مشننکتت مهمننی نیننز دارننند کننه مربننوط بننه
آلودگیهنای زیسنتمحیطنی و گازهنای سنمی حاصنل از
سوختن برخنی از اینن منواد اسنت .اسنتفاده از فنومهنای
آلومینیننومی ذننایگزین خننوبی بننرای برطننرک کننردن ایننن
مشکتت هستند چون عتوه بر وزن کنم ،قابلینت بازیافنت
کامل ،مقاومت حرارتی و خواص ذذو انرژی عنالی دارنند.
فننومهننای آلومینیننومی در کاربردهننای مختلفننی از ذملننه
مبننندلهنننای حرارتنننی ،ماشنننینهنننای خنن ن کنننننده،
ساکتکنندهها ،برق گیرها و کاربردهنای مقاومنت در برابنر
خوردگی استفاده می شنوند [ .]0-0بننابراین بنا تغیینر در
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سنناختار ماکروسننکوپی منناده و تبنندیل آن بننه ی ن منناده
متخلخل (فوم) قابلیت ذذو صدای ماده بهبنود منییابند.
بحرینی و همکاران در پهوهش خنود تنأثیر بهبنود خنواص
ذننذو صنندا در منناده متخلخننل را نشننان دادننند [.]0
پهوهشگران زیادی نیز به بررسی مؤلفههای مختلفی ماننند
اندازه حفرهها ،درصد تخلخل ،حفرهباز ،نیمنهبناز ینا بسنته
بودن ،ضخامت شکاک هوایی و غیره که بنر ذنذو صندای
فومهای آلومینیوم مؤثر هستند پرداختند [.]99-0
تغییرات ساختار میکروسکوپی ماده نیز اثرات مهنم و قابنل
توذه روی خاصیت ذذو صندا دارد .اروفنو و همکناران در
مطالعهای ن ری دریافتند که چگالی نابجاییها در سناختار
ماده می تواند اثر مطلوبی بنر میراینی داشنته باشند .آنهنا
نشان دادند با افزایش چگالی نابجاییهای بلوری قلّه نمودار
میرایی به سمت بسامدهای پایینتنر سنوق پیندا منیکنند
[ .]90پهوهشگران زیادی نشنان دادنند کنامپوزیتی شندن
فوم های فلزی که به واسطه آن تغیینرات ریزسناختاری در
ماده زمینه ایجاد می گردد (مانند تشکیل فصنل مشنتر )
می تواند اثر خوبی روی ذذو صدا داشته باشد که در ادامه
به برخی از این پهوهشها اشاره میشود .لیو و همکاران در
پهوهشننی بننا اسننتفاده از روش متننالورژی پننودر فننومهننای
آلومینیننومی و کننامپوزیتی آلومینیننوم -نانولولننه کربنننی را
تولید نمودند .آن ها دریافتنند کنه در بسنامدهای بنیش از
 9333هرتز با افزایش درصد نانولولههنای کربننی 9بنه 9/0
درصد در فوم آلومینیوم ،ضریب ذذو صندا ابتندا کناهش
ولی در ادامه افزایش مییابد؛ به طوریکه نسبت به حالنت
خالص ضریب ذذو صدا را در حدود  3/9بهبنود منیدهند
[ .]90نانولوله کربنی به تنهایی خواص ذذو صدای خوبی
دارد؛ ایوو و همکناران در بررسنی خنواص ذنذو صندای
نانولولههای کربنی دریافتند کنه اینن منواد در مقایسنه بنا
ذاذوهایی مثل فوم و پشمشیشه عملکرد بسیار بهتری در
بازه بسامدی  900تا  0333هرتز داشنتهانند [ .]90-90در
پهوهش کیان و همکاران استفاده از نانولوله کربنی در بدنه
ذنناذوهننای صنندا باعنند بهبننود خننواص ذننذو آنهننا در
بسامدهای پایین شده است [ .]90بنابراین استفاده از اینن
نانوذرات در زمینه فومهای آلومینیومی میتواند بنه بهبنود
کارایی صوتی این مناده متخلخنل کمن کنند .عنتوه بنر
CNT; Carbon Nanotube

کامپوزیتهای آلومینیوم/نانولولنه کربننی ،کامپوزینتهنای
زمینه فلزی دیگری نیز از ن ر خواص صوتی مورد بررسنی
قرار گرفتهاند .ونن و همکناران کامپوزینت شیشنه فلنزی
متخلخل 0پایه تیتانیوم/نانوبلور فلنزی بنه روش متنالورژی
پودر ساختند .کامپوزیت پایه تیتنانیوم شیشنه فلز/ننانوبلور
فلزی قابلیت ذذو و تنکش (تضعیف) بسنیار قنوی امنوا
فراصنندا را از خننود نشننان داد [ .]97ژان بیننان و همکنناران
[ ]91-92در پهوهشننی بننه بررسننی تنننکش صننوتی در
کامپوزیننتهننای شیشننه فلننزی بننا زمینننه زیرکونیننوم بننا
تقویننتکننننده نانولولننه کربنننی از  9تننا  0درصنند حجمننی
پرداختند .بررسیهنا نشنان دادنند کنه بنا افنزایش درصند
حجمنننی نانولولنننه کربننننی ضنننریب تننننکش فراآواینننی
(اولتراسونی ) طولی و عرضی به ترتیب از  3/0به  0و 9/9
به  7دسیبل بنر سنانتیمتنر افنزایش منییابند [.]03-92
ذایذون و همکناران خنواص ذنذو صندا در کامپوزینت
آلومینیوم/کاربید سیلسیم را مورد بررسی قرار دادند نتنایج
آنها نشان داد فومهای کامپوزیت آلومینیوم در بسامدهای
بیش از  9033هرتز ضریب ذذو صدای باالتری در حدود
 3/1دارند در حالیکه ضریب ذذو فوم آلومینینوم خنالص
در حدود  3/0است [ .]09شنارما و همکناران نینز خنواص
ذنننذو صننندا در فنننوم آلومینین نوم و فنننوم کنننامپوزیتی
آلومینیوم/کاربید سیلسنیم را بنا یکندیگر مقایسنه کردنند
[ .]00بحرینننی و همکنناران در پهوهشننی بننه بررسننی اثننر
افزودنننی کاربینند سیلسننیم روی فننوم آلومینیننوم 0320
پرداختند که نتایج نشان دادند در اکثنر بسنامدها عملکنرد
ذذو صدای بسیار خوبی در مقایسه با نمونه فاقند کاربیند
سیلسیم حاصل شده است [ .]00-00گیلبرت و همکناران
نیز در مطالعه ای ن ری به بررسی انتشار اموا صنوتی زینر
آو در مواد متخلخنل کنامپوزیتی پرداختنند [ .]00لنی و
همکاران افت تراگسیل صدا 0در کامپوزیتها و ساختارهای
سناندوی پنلننی را مننورد بررسننی قننرار دادننند [ .]00کننو و
همکاران نشان دادند کنه فنوم آلومینینوم بنا چگنالی کنم
(تخلخل زیاد) هر دو ویهگی افت تراگسیل و ذذو صندا را
بهبود می دهد .آن ها دلیل این پدینده را ایننگوننه عننوان
0
کردند که وقتی اندازه حفره افزایش می یابد افت حرارتنی
PMGs; Porous Metallic Glasses
STL; Sound Transmission Loss
Heat loss
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به دلیل فشردگی هوا 9نیز افزایش مییابد [.]0
پننهوهشهننای زیننادی روی خننواص صننوتی فننومهننای
آلومینیننومی انجننام شننده اسننت کننه سننازوکارهای مهننار و
مؤلفه های بهینه سازی سناختار میکروسنکوپی فنومهنا بنه
صورت مفصل در این پهوهشها بررسی شدهاند [.]01-07
فومهای آلومینیوم از ن ر نوع حفرات به حفره بسته (سلول
بسته) ،0حفره بناز ذزینی (نیمنهسنلول بناز) 0و حفنره بناز
(سلول باز) 0تقسیم میشوند .فومهای حفره بناز در دینواره
حفرات خنود دارای منافنذی هسنتند کنه حفنرههنا را بنه
یکدیگر مرتبط مینمایند [ .]0فومهای آلومینینومی حفنره
باز در مقایسه با فومهای حفره بسته خاصیت ذذو صدای
بهتری دارند .فومهای حفره بسته ،معموالً به عنوان ذناذو
صدا مفید نیستند چون در حفرات منفذی وذود ندارد کنه
مو های فشناری بنه درون آن نفنوذ کننند؛ بننابراین اینن
یشنوند
مو ها پس از برخورد به دیواره حفنره مننعکس من 
[ .]9مطالعات گستردهای در سنالهنای اخینر روی ذنذو
صدا در فومهای آلومینیومی حفنره بناز انجنام شنده اسنت
[.]00-03
دوخان معتقد است که اساساً فومهای حفره باز فقط بنرای
کاربردهای ذذو صدا مؤثر هسنتند و در کاربردهنای افنت
تراگسیل صدا کارآمد نیستند و باید از فومهای حفره بسته
برای این من ور استفاده شود .بنه عبنارت دیگنر فنومهنای
حفره باز ذذو صدای خوبی دارند ولی افت تراگسیل صندا
در آنها ضعیفتر است .بالعکس فومهای حفره بسته ذذو
صدای ضعیفی دارند ولی افت تراگسیل صدا در آنها بهتنر
اسننت [ .]00نننوردگرن و همکننارش در پهوهشننی اثننرات
احتمالی تغییر ریزساختار ی فوم و خصوصیات صوتی آن
برای دستیابی به عملکرد صوتی بهینن سنازهای را در ین
کاربرد خاص مورد بررسی قرار دادند [ .]00میتوان با الگنو
گرفتن از پهوهش آنها ،با ایجاد تغییرات ریزساختاری و به
عبارت دیگر تغییر مؤلفههای میکروسنکوپی خاصنیت افنت
تراگسیل صدا در فنوم آلومینینوم حفنره بناز را بهبنود داد.
عموماً پهوهشهایی که در حوزه خواص صوتی فومها انجام
شده با تمرکز روی مؤلفه های ماکروسنکوپی ماننند درصند

1

Air compression
Close-cell or Close pore
3
Semiopen cells or Partial open pore
4
Open-cell or Open pore

تخلخل ،اندازه حفرات فوم ،نوع حفرات (باز یا بسته بودن)،
ضخامت فوم و غینره بنوده اسنت و تحقیقنات انندکی روی
تغییر مؤلفههای میکروسکوپی انجام شنده اسنت .بنه طنور
شفاک هندک پنهوهش حاضنر بررسنی تنأثیر افزدننیهنای
نانولوله کربننی و نانوصنفحه گرافننی در زمیننه آلومینینوم
است که اوالً افنزودن اینن دو مناده چنه تنأثیری بنر افنت
تراگسیل صدا دارند و ثانیاً تأثیر هر کندام بنه چنه صنورت
است .مهمترین نوآوریهای پهوهش موذود تحلیل نتایج از
دیدگاه فیزی کوانتومی و پدیده پراکندگی فونونهاست.
 .2مواد و روشها
در این پهوهش پودر مواد اولیه شنامل آلومینینوم ،نانولولنه
کربنی ،نانوصنفحه گرافننی و نمن طعنام بنا انندازههنای
گوناگون مورد اسنتفاده قنرار گرفتنند .پنودر آلومینینوم بنا
اننندازه ذرات  00میکننرون و بننا خلننوص  11درصنند ،پننودر
نانولولننه کربنننی چنننددیواره و نانوصننفحه گرافن نی تولینند
پهوهشگاه صنعت نفت و پودر نم طعام (سندیم کلرایند)
با اندازه ذرات  033میکرون تهیه شدند (شکل .)9
در این پهوهش از روش فضاساز 0در متالورژی پنودر [،1 ،2
 ]01-00ذهت تولید نمونههنا اسنتفاده شند .بنرای تولیند
نمونه فوم آلومینیوم خالص پودر آلومینیوم بنا انندازه ذرات
 00میکننرون و پننودر سنندیم کلراینند بننا اننندازه ذرات 033
میکرون به مدت  93دقیقنه بنا نسنبت  03بنه  03درصند
حجمی در آسیاو با یکدیگر مخلوط شدند.
برای تولید پودرهنای نانوکنامپوزیتی آلومینینوم 0 -درصند
وزنی نانولوله کربنی و آلومینیوم 0 -درصد وزنی نانوصفحه
گرافنی ،پودر آلومینیوم بنرای مندت  0سناعت در آسنیاو
ماهوارهای با سرعت  003دور بر دقیقه تحت گاز آرگنون و
با نسبت وزنی پودر به گلوله  93:9آسنیاو شندند؛ بعند از
 00سنناعت 0 ،درصنند وزنننی نانولولننه کربنننی و نانوصننفحه
گرافنی در محف ه هایی مجزا به آن اضافه شدند و بنرای 0
ساعت دیگر تحت همان شرایط آسیاو گردیدند.
در ادامه برای تولید فوم کامپوزیتی با  03درصند تخلخنل،
پودرهننای نانوکامپوزیننت آلومینیننوم -نانولولننه کربنننی و
آلومینیوم -نانوصفحه گرافنی هنر کدام به صنورت مجزا به
همراه پودر سدیم کلراید با نسبت  03به  03درصد حجمی

2

Space holder
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در آسیاو برای  93دقیقه با یکدیگر مخلوط شدند .مخلوط
پودری تحت فشنار  903مگاپاسنکال فشنرده شند .سنپس
نمونههای پرسشده در کوره لولهای تحنت گناز آرگنون در
دمای  003درذه سلسنیوس بنرای  0سناعت تنفذوشنی
(زینتر) شدند و در کوره تا دمنای محنیط سنرد شندند .در
پایان برای حذک ذرات سدیم کلراید نمونههنا درون حمنام
فراآوایی 9تحت دمنای  23درذنه سلسنیوس بنه مندت 0
ساعت قرار گرفتند تا به کلنی پودرهنای سندیم کلرایند در
آو حل شوند و ساختار متخلخل (فومی) حاصل گنردد .در
این آزمون تعیین افت تراگسیل در لولنه مقاومنت هناهری
0

(الف)

مطننابب بننا اسننتاندارد اِیاِستننیاِم ایننی ]03[ 91-0099
اندازهگیری شد.
 .3نتایج و بحث

(و)

( )
شکل  1تصویر میکروسگوپ الکترونی روبشی از (الف) پودر
آلومینیوم با اندازه ذرات  00میکرون و با خلوص 11
درصد( ،و) ،نانولوله کربنی چند دیواره تولید پهوهشگاه
صنعت نفت* ) ( ،پودر سدیم کلراید (نم طعام) با اندازه
ذرات  033میکرون.
* تصویر مربوط به نانولوله کربنی از پهوهشگاه صنعت نفت که این ماده را
سنتز نموده دریافت شده است.

تصنننویر میکروسنننکوپ الکتروننننی روبشنننی از سننناختار
تخلخلهای فوم آلومینیوم در شکل  0ارایه شده است.
همان طور که در این شکل مشاهده میشود ،اندازه حفنرات
فوم مشابه اندازه ذرات اولیه فضاساز (سدیم کلراید) هستند
(شننکل  .) -9بننه عبننارت دیگننر در فننومسننازی بننه روش
فضاساز ابعاد فوم نهایی کامتً مطابب بنا شنکل اولینه ذرات
فضاساز هستند .بنابراین با سناخت فنوم بنه اینن روش بنه
خوبی منی تنوان انندازه و شنکل حفنرات را کنتنرل نمنود.
همچنین فوم های تولیدشده بنه اینن روش دارای حفراتنی
هستند که به یکدیگر راه دارند؛ به عبارت دیگر این فومهنا
حفرهباز هستند .این نکته در ذنذو بیشنتر امنوا صنوتی
مؤثر است .اما در مقوله افت تراگسیل صدا ،همانطنور کنه
پیشتر ذکر شد فوم حفره باز عملکرد ضعیفتری نسبت به
فوم حفره بسته دارد [.]00
فومهنای کنامپوزیتی آلومینینوم 0 -درصند وزننی نانولولنه
کربنی و آلومینیوم 0 -درصد وزنی نانوصفحه گرافنی منورد
تحلیل الگوی پراش اشعه ایکس 0قرار گرفتنند کنه الگنوی
پراش آنها در شکل  0ارایه گردیده است .همانطور که در
این الگوها مشاهده میشود در زوایای  0تتای ،00/0 ،02/0
 00/9و  72/9درذه قلّههای مربوط به آلومینیوم مشنناهده
میگردد.
Ultrasonic bath
ASTM E 2611-19
XRD; X-Ray Diffraction
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شکل  2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از ساختار حفرات
فوم آلومینیومی تولید شده به روش فضاساز.

در شکل  -0الف که مربوط به الگوی پراش فوم کامپوزیتی
آلومینیوم 0 -درصد وزنی نانولوله کربنی است ،قلّه مربنوط
به نانولوله کربننی و در شنکل  -0و نینز قلّنه مربنوط بنه
نانوصفحه گرافنی مشخص گردیدهاند .در شنکل  -0النف و
و قلّههای مربوط به فناز مخنرو  Al0C0در الگنوی پنراش
مشاهده نمی شوند که این نکته نشان دهنده این اسنت کنه
شرایط فرآیندی برای تولید نمونهها بهینه و مطلنوو بنوده
است.

(الف)

(و)
شکل  3الگوی پراش (الف) فوم کامپوزیتی آلومینیوم 0 -درصد وزنی
نانولوله کربنی و (و) فوم کامپوزیتی آلومینیوم 0 -درصد زنی
نانوصفحه گرافنی.

در شکل  0نمودار افت تراگسیل صدا بر حسب بسامد برای
نمونننه بننرای سننه نمونننه؛ فننوم آلومینیننوم خننالص ،فننوم
کامپوزیتی آلومینیوم 0 -درصد وزنی نانولوله کربنی و فنوم
کامپوزیتی آلومینیوم 0 -درصند وزننی نانوصنفحه گرافننی
ارایه شنده اسنت .همنانطنور کنه در اینن شنکل مشناهده
می شود فوم آلومینیوم خالص حفره باز در بسامدهای قالب
شنیداری انسان ( 033تا  0302هرتز) دارای حداکثر میزان
افت تراگسیل صدا در محدوده  00دسیبل منیباشند و در
بسیاری از بسامدها در محدوده  99الی  03دسیبل است.
افت تراگسیل صدا در این فوم در بسامدهای باالتر بنیش از
 00دسیبل است و تا حدود  03دسیبل افزایش مییابند و
ی قلّه نسبتاً ناز در محدوده  0033هرتز ،افت تراگسیل
صدا را به میزان  03دسیبل نشان میدهند .امنا ین قلّنه
ناز نمیتواند نشاندهنده عملکرد مطلنوو چننین فنومی
در زمینه افت تراگسیل صدا باشد.
در نمودار دیگر شنکل  ،0افنت تراگسنیل صندا بنر حسنب
بسامد برای نمونه فوم آلومینیوم 0 -درصند وزننی نانولولنه
کربنی حفره بناز نشنان داده شنده اسنت .همنانطنور کنه
متح ه می گنردد در اکثنر بسنامدها خصوصناً بسنامدهای
قالننب شنننیداری انسننا ،حنندود  03تننا  03دسننیبننل افننت
تراگسیل صدا برای ی نموننه بنا ضنخامت  9سنانتیمتنر
حاصل شده است .این نمنودار نشنان منیدهند اسنتفاده از
نانولولههای کربنی به مینزان  0درصند وزننی تنأثیر بسنیار
خوبی روی بهبود میزان افت تراگسیل صدا داشته است .به
عبارت دیگر در ی ضخامت کنم بنا اسنتفاده از ذرات ننانو
میزان افت تراگسنیل صندا بسنیار بهتنر شنده اسنت .اینن
مشاهدات تطابب خوبی بنا پنهوهش ننوردگرن و همکنارش
دارد [ ]00آنها اثرات احتمالی تغییر ریزساختار ین فنوم
خاص و خصوصیات صوتی ناشی از آن بنرای دسنتیابی بنه
عملکرد صوتی بهینه را مورد بررسی قنرار دادنند .بننابراین
افزودن  0درصد وزنی نانولولنه کربننی بنه فنوم آلومینینوم
خالص باعد افزایش حندود  03دسنیبنل در مینزان افنت
تراگسیل صدا شده است .در شکل  0نمودار مربوط به افنت
تراگسیل فوم کامپوزیتی آلومینیوم 0 -درصد وزنی گرافنی
نیز ارایه گردیده است .همانطنور کنه متح نه منیگنردد
افزودن نانوصفحات گرافنی باعد بهبود افت تراگسیل صندا
در همه بسامدها شده اسنت امنا مینزان اینن افنت حندود
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شکل  0نمودار افت تراگسیل بر حسب بسامد برای سه نمونه؛ فوم آلومینیوم خالص ،فوم کامپوزیتی آلومینیوم 0 -درصد وزنی
نانولوله کربنی و فوم کامپوزیتی آلومینیوم 0 -درصد وزنی نانوصفحه گرافنی.

 7دسی بنل در محندوده بسنامدی  9733تنا  0333هرتنز
نسبت به فوم آلومینیوم خالص است .به طنور کلنی تغیینر
رفتار صوتی فوم آلومینیوم بعد از افزودن تقویتکنندههای
نانولولننه کربنننی و نانوصننفحات گرافنننی ناشننی از ایجنناد
ناهمگنی در ماده است که لیو و همکاران [ ]90نیز بر اینن
باور هستند .ایجاد ناهمگنی در ی زمینه ذامد منجنر بنه
پدیده ذنذو منو منیشنود .بننابراین در منورد ذامندات
متخلخل چند فازی ،تنکش (تضعیف) صوتی از پراکنندگی
که در اثر وذود چنند فناز در زمیننه همسنانگرد کشسنان
حاصل میشنود؛ نشنات منیگینرد .بنرای کامپوزینتهنای
متخلخل زینترشده ،مرز فازها میتواننند باعند پراکنندگی
شوند .عتوه بر این نانوذرات که به صورت همگن در زمینه
توزیع شدهاند باعد پراکندگی زیادی میشوند.
بنابراین بهبود کارایی صوتی در مواد کامپوزیتی در مقایسه
با ماده خالص از زمینه همان کامپوزیت را میتوان با ذذو
بیشتر انرژی اموا صنوتی از طرینب فصنل مشنتر بنین
ذرات فاز ثانویه و زمینه آلومینیوم تفسیر نمود .اینن نتنایج
تطابب خوبی با یافتنههنای لینو [ ،]90ونن [ ،]97شنارما
[ ]00و ذای ذون [ ]09دارد.
نکته دیگر این پنهوهش اثنر متفناوت دو افزودننی نانولولنه
کربننی و نانوصننفحه گرافننی اسننت ،کننه مطننابب شننکل 0
نانولوله کربنی عملکرد بهتری داشنته اسنت .نانولولنههنای
کربنی بنه دلینل سناختار لولنه ای در مقایسنه بنا سناختار
صفحهای گرافنی میتوانند با سازوکار اتتک اننرژی صنوتی

بر اثر هدایت حرارتی در ساختار نانولوله باعد اتتک بیشتر
انرژی بشوند .برای فهم این موضوع سازوکار میرایی امنوا
صوتی در نانولولهها در شکل  0اراینه گردینده اسنت [-09
.]00
در شکل  -0الف نانولوله حاوی گاز چند اتمی یا به عبنارت
دیگر سیال با قابلیت فشرده شدن نشنان داده شنده اسنت.
سیال با قابلیت فشرده شدن عامل مهم برای اتنتک اننرژی
صوتی از طریب سازوکار هدایت حرارتی است .در شکل -0
و مو صوتی درون نانولوله وارد میشود که باعد انبساط
و انقباض گاز و تغییرات سریع فشار میگنردد و بنه دنبنال
آن آشفتگی بسیار زیاد نسبت به ساختارهای میکروننی ر
میدهد که علت آن حرکت متناوو امنوا صنوتی و طنول
کم مجرای انتقال اموا صوتی در نانولوله است .در ادامنه و
در شکل  -0برخوردهای غیرکشسان بین اتمهای گناز و
نانولولننه و هننمچنننین برخوردهننای بننینمولکننولی افننزایش
مییابند .به عبارت دیگر انندرکنش بنین ذنداره نانولولنه و
مولکنولهننای گناز درون نانولولننه ر منیدهنند کنه باعنند
ارتعاشات ساختاری و تحری فونون در نانولولنه منیشنود.
شکل  -0د پدینده گرماصنوتی( 9گنرم و سنرد شندن گناز
منبسط) را نشان میدهد .به عبارت دیگر انرژی مولکولهنا
به حرکت چرخشی و ارتعاشی مولکولها تبدیل منیشنوند
0
که به آن ذذو مولکولی صوتی یا ذنذو در اثنر واهلنش
نیز گفتنه منی شنود .حنرارت ایجادشنده از طرینب ذنداره
Thermoacoustic phenomenon
Relaxation
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(الف)

( )

(و)

(د)

شکل  5طرحواره ذذو صوتی مولکولی در مواد نانولولهای؛ (الف) نانولوله حاوی گاز چند اتمی( ،و) ورود مو صوتی به درون نانولوله و تراکم گاز؛
( ) اندرکنش ذداره نانولوله و مولکولهای گازی درون نانولوله و ایجاد ارتعاش در آن؛ (د) پدیده گرماصوتی (گرم شدن گاز فشرده و سرد شدن گاز
منبسط و به دنبال آن پدیده انتقال حرارت) [.]00

منتقل می شود و به عبارتی تبدیل انرژی صوتی فونونها به
گرما ر میدهد [.]00-09

این مطالعه تضاد منافع ندارد.

 .0نتیجهگیری

فهرست منابع

در این پنهوهش فنومهنای آلومینینوم خنالص و فنومهنای
کامپوزیتی آلومینینوم 0 -درصند وزننی نانولولنه کربننی و
آلومینیننوم 0 -درصنند وزنننی نانوصننفحه گرافن نی بننه روش
فضاساز در متنالورژی پنودر سناخته شندند .در ادامنه اینن
نمونه ها از ن ر میزان افت تراگسیل صدا با یکدیگر مقایسه
گردیدند .نتایج نشنان دادنند کنه افنزودن  0درصند وزننی
نانولوله کربنی به فوم آلومینیوم حفره باز ،باعند منیشنود
که افت تراگسیل صدا تا حدود  03دسنیبنل بهبنود یابند.
افزودن  0درصد وزنی نانوصفحه گرافنی حدود  7دسیبنل
افت تراگسیل صدا را بهبود داده که در مقایسه با افزودننی
نانولوله کربنی افت کمتری ایجاد شده است؛ علت عملکنرد
بهتر کامپوزیت با افزودننی نانولولنه کربننی در مقایسنه بنا
نانوصفحه گرافنی وذود ساختار نانولولنه ای در مقایسنه بنا
ساختار نانوصفحه ای است .در این ساختار انندرکنش بنین
ذداره نانولوله و مولکولهای گاز درون آن باعد ارتعاشنات
ساختاری و تحری فونون در نانولوله میشنود و در ادامنه
در اثر پدیده گرماصوتی ،انرژی صنوتی بنه اننرژی حرارتنی
تبدیل میشود.
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Abstract
In recent years, the importance of noise control has dramatically increased due to noise pollution. In
this study, in order to improve the acoustic performance of pure aluminum foam, 3wt% carbon
nanotube (CNT) and 3wt% graphene nanoplate (GNP) were added to the pure aluminum foam, foams
were made with 60% porosity by 500 microns in diameter size. Then the transmission loss in Al3wt%CNT and Al-3wt%GNP foams were compared to that of pure aluminum foam. The paper is
focused on the sound transmission loss (STL) of the pure aluminum, Al-3wt%CNT and Al-3wt%GNP
foams. The results showed that the addition of 3wt%CNT and 3wt%GNP respectively had about 20
and 7 dB in sound transmission loss in comparison to the pure aluminum foam. A better performance
of nanotubes in comparison to nanoplates is due to the occurrence of Thermoacoustic phenomenon in
the nanotubes and as a result of conversion of acoustic energy into heat energy.

Keywords: Sound transmission loss, Composite aluminum-carbon nanotube foam, Composite
aluminum-graphene nanoplate foam, Thermoacoustic phenomenon.
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