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 چکیده
هتذاٍل تشیي . ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی تِ ػِ سٍؽ ػوذُ ی تخلیِ ی قَع الکتشیکی ، اؿؼِ لیضس ٍ سٍؽ سػَب ؿیویایی دس فاص تخاس تَلیذ هی ؿًَذ

دس ایي سٍؽ اص ایجاد قَع الکتشیکی ها تیي الکتشٍد گشافیتی دس ػش هـؼل . لِ ّای کشتٌی تخلیِ قَع الکتشیکی هی تاؿذسٍؽ تَلیذ ًاًَ لَ

لِ ّای کشتٌی چٌذ جذاسُ   (TIG)جَؿکاسی  دس هحفظِ ای اص گاص تی اثش هاًٌذ ّلیَم  (MWCNTs)ٍ یک كفحِ گشافیتی تِ هٌظَس تَلیذ ًاًَ َل

ِ  تاثیش.  اػتفادُ هی ؿَد  ػَاهل هختلفی ًظیش هذت صهاى ایجاد جشقِ ٍ ؿذت جشیاى ٍ ًَع جشیاى الکتشیکی تش سٍی دسكذ خلَف ٍ اتؼاد ًاًَ لَل

دسایي فشایٌذ ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی چٌذ جذاسُ تش سٍی كفحِ گشافیتی ، جَاًِ صدُ ٍ سؿذ ًوَدُ .ّای کشتٌی تَلیذ ؿذُ هَسد تشسػی قشاس هی گیشد

ِ ٍ تشسػی قشاس گشفتِ اػت (SEM)تَصیغ ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی ایجاد ؿذُ  تَػط هیکشٍػکَج الکتشًٍی سٍتـی هَسفَلَطی ٍ . اًذ   .هَسد هطالؼ
 

 SEM قًس الکتریکی، اشعٍ لیزر، واوً لًلٍ َا،: کلمات کلیدی
 

  مقدمه .1
 

تِ . دس صهیٌِ تَلیذ ٍ سؿذ ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی اًجام گشفتِ اػت تا تِ اهشٍص تحقیقات ٍ تال ؿْای صیادی[ 2(]2::2)اص صهاى کـف ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی 

 .ٍ حشاستی تاال ٍ هطلَب ، ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی کاستشد ّای تؼیاس صیادی دس كٌؼت یافتِ اًذ [4]،فیضیکی ،الکتشًٍیکی [ 3]دلیل خَاف هکاًیکی 

ًٍیکی  اػتحکام تاال ، ٍصى کن . سا ًام تشد[  8]، هَاد کاهپَصیتی  [7]ّیذسٍطى رخیشُ هٌاتغ [ 6-5]اص جولِ ی ایي کاستشد ّا هی تَاى ٍػایل الکتش

ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی تؼتِ تِ قطش ٍ .[9]لَب  ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی هی تاؿذ، چقشهگی هٌاػة ، سػاًایی هطلَب ، ػطح تواع تاال اص خَاف هْن ٍ هط

ضس ٍ سٍؽ سػَب صُ ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی تِ ػِ سٍؽ ػوذُ ی تخلیِ قَع الکتشیکی ، اؿؼِ لیاهشٍ.ػیَب ػطحی ؿاى سػاًا ٍ یا ًیوِ سػاًا هی تاؿٌذ

هتذاٍلتشیي سٍؽ تَلیذ ًاًَلَلِ ّای کشتٌی تخلیِ قَع الکتشیکی هی تاؿذ کِ تِ تجْیضات خالء، ٍػایل ػشد [. 22-:]ؿیویاییذس فاص تخاس تَلیذ هی ؿَد

 .طغ ٍ ًاپیَػتِ تَدى فشایٌذ تَلیذ آى هی تاؿذهٌق اص هؼایة ایي سٍؽ،. کٌٌذُ ًیاص داسد

دس ایي سٍؽ اص ایجاد قَع .دس ایي تحقیق تالؽ ؿذُ اػت تا یک سٍؽ هٌاػة ،تْیٌِ ٍ اقتلادی تشای تَلیذ ًاًَلَلِ ّای کشتٌی اسائِ ؿَد

یذ ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی چٌذ ٍ یک كفحِ ی گشافیتی تِ هٌظَس تَل( TIG)الکتشیکی ها تیي الکتشٍد گشافیتی دس ػش هـؼل جَؿکاسی 

 .اػتفادُ ؿذ( MWCNTs)جذاسُ
 

 

  بخش تجربی .2
 

جام آصهایؾ هیلی هتش تِ جای الکتشٍد تٌگؼتٌی دس ػش هـؼل جَؿکاسی هَسد  5یک الکتشٍد گشافیتی خالق تا قطش  تجْیضات هَسد ًیاص تشای ًا

کِ تاػث ًاخالق کشدى ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی تَلیذ ؿذُ تِ ایي سٍؽ هی  تا اص تخاسات تٌگؼتي. قشاس دادُ ؿذُ اػت   TIGاػتفادُ دس فشایٌذ

ِ تا ٍلتاط ثاتت هٌثغ تغزی.الکتشٍدّای گشافیتی دس كٌؼت جَؿکاسی تشای ایجاد فشٍسفتگی دس ػطح کاس هَسد اػتفادُ قشاس هی گیشًذ.تاؿذ،اجتٌاب ؿَد

 .آهپش تکاس گشفتِ ؿذ 261تا  211ٍلت ٍ ؿذت جشیاى الکتشیکی ایجاد ؿذُ  36

اص آًجا کِ دهؾ گاص آسگَى تشای ایجاد قَع پالػوایی پایذاس ٍ هؼتقین ضشٍسی هی تاؿذ ٍ دتی تیؾ اص اًذاصُ آى ًیض ػثة اؿکاالتی دس 

 .اًتخاب گشدیذ Lit/min 3ایٌشٍ هقذاس تْیٌِ ای هی تایؼت اػتفادُ ؿَد کِ ایي هقذاس تْیٌِ حیي فشایٌذ تَلیذ ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی هی تاؿذ، اص 
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هذت صهاى تشقشاسی قَع الکتشیکی ٍ ؿذت .ثاًیِ تَد 2،6،4ٍ6ٍ صهاى تشقشاسی قَع الکتشیکی  mm 3فاكلِ ػش هـؼل تا كفحِ گشافیتی 

پغ اص تشقشاسی قَع الکتشیکی ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی تش سٍی كفحِ . ُ دس ایي پظٍّؾ تَدجشیاى ٍ ًَع جشیاى الکتشیکی اص جولِ هتغییش ّای تشسػی ؿذ

  .گشافیتی سؿذ کشدًذ
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 2ؿکل .ادُ ؿذجْت تشسػی هشفَلَطی ٍ ًحَُ تَصیغ ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی سؿذ یافتِ تش سٍی كفحِ گشافیتی اص هیکشٍػکَج الکتشًٍی سٍتـی اػتف

 . جشقِ ًاؿی اص الکتشٍد تش سٍی كفحِ گشافیتی سا ًـاى هی دّذ

 

 

 

 
 اثر قًس الکتریکی بر صفحٍ گرافیتی 1.شکل 

 

. ؿَداص ًاحیِ هیاًی اص الیِ اًتقالی کِ هحل تـکیل ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی تَدُ اػت سا ًـاى هی دّذ کِ تَدُ ّای کشتٌی قاسچ هاًٌذ دیذُ هی  3ؿکل 

دس قَع پالػوا هی تاؿذ کِ هَجة تِ ٍجَد آهذى ایي تَدُ ّای تَجَد آهذى ایي تَدُ ّای قاسچی ؿکل ٍجَد گاص اکؼیظى ٍ ّیذسٍطى  ػلت

 .کشیؼتالی گشدیذُ اػت

 
 تًدٌ َای کربىی قارچی شکل در واحیٍ میاوی الیٍ اوتقالی  2.شکل 

 
 

ی ؿکل تِ كَست کشیؼتالی ّؼتٌذ ٍ دس جْات خاكی اص كفحات کشیؼتالی خَد هحل دسیافت ؿذ کِ تَدُ ّای کشتٌی قاسچ 5ٍ  4تا تَجِ تِ ؿکل 

 . هٌاػثی تشای جَاًِ صًی ٍ سؿذ اپیتاکؼی ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی سا فشاّن هی آٍسًذ
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 تشکیل واوً لًلٍ َای کربىی  بر ريی سطًح کریستالی تًدٌ َای قارچی شکل  3.شکل 

 

 

 

 
 ی کربىی  بر ريی سطًح کریستالی تًدٌ َای قارچی شکل  با بزرگىمایی باالترتشکیل واوً لًلٍ َا 3.شکل 

 

 

 نتیجه گیری .3
دس اتؼاد ًاًَهتش تش سٍی ػطح كفحِ ( MWCNT)، ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی چٌذ جذاسُ  TIGتا اػتفادُ اص هـؼل جَؿکاسی هَسد اػتفادُ دس فشایٌذ 

ؿشایط هؼاػذ . ش ًَع جشیاى ،ؿذت جشیاى ٍ صهاى تشقشاسی قَع الکتشیکی هَسد تشسػی قشاس گشفتِ اػتگشافیتی سؿذ دادُ ؿذٍ تاثیش پاساهتش ّایی ًظی

 .هی تاؿذ DCتشای سؿذ ٍ جَاًِ صًی ًاًَ لَلِ ّای کشتٌی جشیاى 

ا افضایؾ ؿذت جشیاى ، قطش ًاًَ لَلِ ؿذُ ٍ هیضاى  تشکیثات آهَسفی افضایؾ یافتِ اػت ٍ ت تـکیل  تا افضایؾ هذت صهاى تشقشاسی جشقِ ، ؿؼاع ًاحیِ       

 .ّای کشتٌی سؿذ کشدُ اػت
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