خواص مکانیکی
تولید فلزات و آلیاژهایی با اندازه کمتر از  100نانومتر باعث د ستیابی به موادی با ا ستحکام ب سیار باال شده ا ست .در واقع کوچک
کردن دانهها در مواد ،ابزار قدرتمندی ا ست تا ساختارهایی با خواص مکانیکی عالی تولید گردد .برای درک بهتر خواص مکانیکی
نانومواد ابتدا الزم استتتت با برخی میاهیم و تفری های اولیه رفتار مکانیکی مواد همچون تنش ،کرنش و تفاری

نشتتتان دهنده

خواص مکانیکی مواد همچون استحکام آشنا شوید .لذا ابتدا در این بخش با میاهیم اولیه و مورد نیاز برای مطالفه خواص مکانیکی
نانومواد آشنا شده و سپس در بخش آینده خواص مکانیکی مواد نانوساختار را بررسی میکنیم.

 -1تنش
نیروی وارد بر واحد سطح« ،تنش» نامیده میشود .به بیان دیگر ،تنش عبارت است از نسبت برآیند نیروهای وارد بر سطحی از یک
جسم به مساحت آن سطح .فرمول تنش برای یک سطح به این صورت است:
Ϭ= P/A
که در رابطهی فوق ( Ϭخوانده میشود :زیگما) تنش P ،نیروی وارد شونده بر سطح و  Aمساحت مقطع تحت تنش است (شکل
.)1

شکل  :1تنش حاصل از اعمال نیرو بر سطح
هرچه سطح اعمال نیرو در یک جسم بیشتر باشد ،تنش کمتری به آن وارد میشود ،چرا که نیروی اعمال شده در این سطح بزرگ
توزیع میشود .تنش را عموما با یکی از واحدهای N/mm2 ، N/cm2یا  kg/cm2نشان میدهند.

 -2کرنش
هنگامیکه یک جسم تحت تنش قرار میگیرد ،تغییر شکلی در راستای نیروی واردشده در آن به وجود میآید .نسبت تغییر شکل
جسم نسبت به طول اولیهی جسم را کرنش میگویند .به بیان دیگر ،کرنش عبارت است از نسبت تغییر طول ناشی از تنش به طول
اولیه پیش از اعمال تنش .مفادلهی کرنش به صورت زیر است:
ε=Δ L /L
∆l= L’-L
در روابط فوق ( εخوانده میشود :اپسیلون) کرنشL ،طول اولیه جسمL’ ،طول جسم پس از اعمال تنش ،و  ∆lتغییر طول ناشی
از تنش در جسم است (شکل  .)2در واقع ،کرنش درصد تغییر طول ماده به ازای تنش وارد شده است و ارتباطی مستقیم با طول
1

نهایی جسم ندارد .کرنش ،عکسالفمل مواد به تنش اعمال شده است .هر چه این کرنش کوچکتر باشد ،آن ماده سختی بیشتری
دارد و انفطافپذیری کمتری از خود نشان میدهد .از آنجا که کرنش حاصل تقسیم دو عدد با واحد طول بر یکدیگر است ،در
عمل کرنش بدون واحد محسوب میشود.

شکل  :2کرنش جسم حاصل از تنش اعمال شده

 -3قانون هوک
مقادیر تنش و کرنش وارد شده بر یک ج سم همی شه رابطهای م ستقیم با یکدیگر دارند ،یفنی به ازای افزایش تنش میزان کرنش نیز
افزایش می یابد .تنش و کرنش برای هر نوع از مصتتتالح ،نموداری دو بفدی به وجود میآورند که به آن «نمودار تنش  -کرنش»،
میگویند و تغییرات کرنش به ازای تغییرات تنش روی آن نمایش داده می شود ( شکل  .)3در نمودار تنش  -کرنش ،همی شه تنش
بر محور عمودی و کرنش روی محور افقی نمایش داده میشتتتود .این نمودار ممکن استتتت نموداری خطی ،نموداری منحنی ،یا
ترکیبی از خط و منحنی باشد که به نوع جسم بستگی دارد .

شکل  :3نمودار تنش – کرنش مواد .رابطه مستقیم تنش و کرنش در ناحیه خطی نشان داده شده است
در نمودار تنش  -کرنش ،غالبا بخش اول منحنی ترسیم شده ،نموداری خطی است .یفنی در این بخش نوع تغییرات کرنش به ازای
تغییر تنش به صورت خطی عمل میکند .تغییر شکل در این ناحیه به صورت ارتجاعی (یا اال ستیک یا ک ش سان) و برگ شتپذیر
ا ست .این بدان مفنا ا ست که اگر نیرو به مقدار محدود به یک جامد وارد شود ،آن جامد بفد از باربرداری ،ابفاد اولیه خود را باز
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مییابد .حد نیرویی که در بیش از آن ماده رفتار ک ش سان ندارد ،حد ک ش سان نامیده می شود  .ضریب زاویهی این ناحیهی خطی از
نمودار تنش  -کرنش « ضریب ارتجاعی یا اال ستیک» یا «مدول یانگ» نامیده می شود .این ضریب برابر تانژانت زاویهی ایجاد شده
بین نمودار خطی و محور افقی ا ست .واحد پارامتر  Eیا ضریب ارتجاعی با واحد تنش ،یفنی ،N/mm2 ، N/cm2یا kg/cm2
یکی است.
اگر با استیاده از ضریب ارتجاعی ،مفادلهی ناحیهی خطی نمودار تنش  -کرنش نوشته شود ،مالحظه می شود که ضریب ارتجاعی
با تنش رابطهی مستتتقیم و با کرنش رابطهی مفکوس دارد .نستتبت تنش به کرنش برابر با ضتتریب ارتجاعی استتت که به آن «قانون
هوک» میگویند و به صورت زیر نمایش داده میشود:
E=Ϭ/ε
مقدار تغییر شکل ارتجاعی فلزات بسیار کم است و برای اندازهگیری آن باید از دستگاههای بسیار دقیقی استیاده کرد .در صورتی
که نیروی وارد به جسم از حد کشسان تجاوز کند تغییر شمل به وجود آمده در جسم ،بر اثر باربرداری از بین نمیرود .ایجاد تغییر
شتتتتتکتتل داکتتم در یتتک متتاده را تتتغتتیتتیتتر شتتتتتکتتل پتتالستتتتتتتتیتتک یتتا متتومستتتتتان متتیگتتویتتنتتد.
برای بدستتت آوردن خواص مکانیکی مواد آنها را تحت نیروهای کشتتشتتی یا فشتتاری قرار میدهند و نمودار تنش – کرنش آن را
بدست میآورند .در شکل  4نمودار مرسوم تنش – کرنش بدست آمده از آزمون کشش تا شکست جسم را نشان داده است.

شکل  :4نمودار تنش – کرنش بدست آمده از آزمون کشش یک نمونه

خواص م کانیکی مهمی که ج هت م طال فه خواص نانوستتتاخ تار ها با ید با آن ها آشتتت نا شتتتو ید به صتتتورت زیر هستتتت ند :
 -1حد تناستتب :نقطهای استتت که در آن منحنی تنش – کرنش از حالت خطی خارج میشتتود .این مقدار بستتیار نزدیک به حد
ک ش سان یا تنش ت سلیم ا ست ولی چون بد ست آوردن حد ک ش سان ب سیار د شوار ا ست ،عموما حد تنا سب را محا سبه میکنند.
 -2مدول یانگ یا کشسانی.
 -3استتتحکام تستتلیم :تنشتتی استتت که مقدار تغییر شتتکل داکم در آن بستتیار کم و برابر با کرنشتتی به مقدار  0/002استتت.
 -4ا ستحکام ک ش شی :بیان گردید که اگر تنش بی شتر از حد ک ش سان شود ،تغییر شکل موم سان پدید میآید .با ازدیاد تغییر شکل
موم سان ،استحکام جسم (عموما فلزات) افزایش مییابد ،به حدی که نیروی الزم برای ادامه تغییر شکل مرتبا زیاد می شود .در یک
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لحظه بار به میزان حداکثر میر سد .حداکثر باری که هر فلز میتواند در برابر آن پایداری کند ،تق سیم بر سطح مقطع اولیه ج سم،
استحکام کششی نام دارد.
 -5تنش شک ست :در فلزات شکلپذیر اگر مقدار بار از نیروی حداکثر تجاوز کند ،قطر نمونه به سرعت کم می شود و در نتیجه
نیروی وارد شده برای ادامه تغییر شکل به سرعت افت میکند و این به شکست نمونه منجر میشود .
 -6درصد ازدیاد طول و کاهش سطح مقطع نهایی.
اشاره به این نکته ضروری است که استحکام کششی و استحکام تسلیم ،مفرف استحکام ماده و درصد ازدیاد طول و کاهش سطح
مقطع مفرف شکلپذیری یا داکتیلیته مواد هستند.

 -4مواد تودهای نانوساختار و خواص مکانیکی آنها
در فصل «چه چیزی خواص مواد را مشخص میکند؟» با میاهیم ریزساختار ،دانه و برخی از نقصهای بلوری آشنا شدید .در شکل
-5ال

ریز ساختار مادهای (برای سادگی دو بفدی در نظر گرفته شده ا ست) را مت شکل از  6دانه م شاهده میکنید ،که هر کدام از

دانهها نظم مخصوص به خود را دارد .جهتگیری و نظم اتمها با عبور از یک دانه به دانه دیگر ناگهان تغییر میکند .در میان نواحی
جداکننده دانهها (محل تالقی دانهها) نیز تفداد بسیار کمی اتم وجود دارد که نظم مشخصی نداشته و متفلق به هیچکدام از دانههای
هم سایه نی ستند ( شکل -5ب) .به این ناحیه آ شیته در شبکه بلوری و با عرض تنها چند قطر اتمی ،مرزدانه میگویند .مرزدانهها که
جزء نقصهای بلوری تلقی میشوند ،به طور قابل توجهی ویژگیهای مکانیکی مواد بلوری و به خصوص مواد نانوبلوری را تحت
تاثیر قرار میدهند.

شکل : 5ال ) مرزدانهها به عنوان نواحی آشیته جداکننده دانهها در یک ماده چنددانهای نشان داده شده است .ب) چینش آشیته و بدون نظم

اتمهای ناحیه مرزدانه در میان سه دانه نشان داده شده است.
اما به چه موادی مواد نانوبلوری یا نانوکریستتتتال میگوییم؟ مادهای تودهای و چندبلوری (مادهای که تک بلوری یا تک دانهای
نیست) را همانند شکل 25در نظر بگیرید .هر کدام از چندوجهیها در حقیقت نمایانگر یک دانه هستند (اتمهای داخل دانهها نشان
داده نشدهاند) و خطوطی که در شکل مشاهده میکنید همان مرزدانهها میباشند .اگر هر کدام از دانهها (یا بلورکها) را به صورت
تقریبی دایرهای شکل در نظر بگیریم ،آنگاه میتوانیم اندازه حدودی هر دانه را به صورت قطر آن دایره در نظر بگیریم .هر کدام از
دانهها اندازهی متیاوتی دارد .با این حال میتوانیم میانگین اندازه آنها را بدست آورده و به عنوان اندازه دانه ماده در نظر بگیریم.
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شکل  -6تصویر یک ماده چند بلوری .تمامی خطوط داخل مربع نشان دهنده مرزدانهها است .همچنین اندازه تقریبی یک دانه که برابر قطر
دایره فرضی در داخل دانه است ،نشان داده شده است.

فرض کنید از طریق روشهای فیزیکی ،ماده فوق را تحت نیروهایی قرار دهیم که منجر به خرد شتتتدن دانهها و تبدیل هر کدام از
آنها به چند دانه گردد .در این حالت تفداد دانهها نستتبت به حالت اول بیشتتتر میشتتود .همچنین اندازه میانگین دانهها نیز کاهش
مییابد .اگر این فرآیند را آنقدر ادامه دهیم (همانند شتتتکل  ،7به عنوان مثال  8مرتبه) تا تفداد دانهها بستتتیار زیاد و میانگین اندازه
دانهها به ابفاد نانومتری برستتتد ،ماده حاصتتتله را یک ماده نانوبلوری یا نانوکریستتتتال مینامیم .به این مواد همچنین مواد تودهای
نانوساختار (مواد بالک نانوساختار) و یا نانومواد سه بفدی نیز میگویند .در بخش مفرفی انواع نانومواد بر اساس تفداد ابفاد آزاد به
صورت مختصر به این دسته از نانوساختارها اشاره شده است.

شکل : 7هشت مرحله خرد کردن دانهها بر اثر وارد کردن نیروهای مکانیکی بر جسم .تفداد دانهها و اندازه آنها با پیشرفت فرآیند به ترتیب
افزایش و کاهش یافته است.

یکبار دیگر شکل  7را مشاهده کنید .با کوچک شدن دانهها ،میزان مرزدانهها (طول کلی آنها) چه تغییری کرده است؟ همانگونه که
مطمئنا به در ستی بیان کردهاید ،میزان مرزدانهها به طرز مح سو سی افزایش یافته ا ست .همان طور که بیان شد ،مرزدانهها به طور
قابل توجهی ویژگیهای مکانیکی مواد نانوبلوری را تحت تاثیر قرار میدهند .این ویژگیها از مواد با دانههای مفمولی و با ترکیب
شیمیایی یک سان ،متیاوت ه ستند .اگر چه تمامی شکلهای ن شان داده شده به منظور سادگی در درک آنها به صورت دو بفدی
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هستتتت ند ،ولی در اجستتتام حقیقی و ستتته ب فدی نیز تغییر میزان مرزدا نه ها با کاهش ا ندازه دا نه به همین منوال استتتت .
اثر مرزدانهها در مواد نانوبلوری بیشتتتر خود نمایی میکند ،زیرا درصتتد باالیی از اتمها در مواد نانوکریستتتالی در مرز دانهها قرار
گرفتهاند .عموما مواد نانوبلوری دارای سختی قابل توجه ،استحکام باال و مقاومت باال در برابر سایش هستند که این ویژگیها برای
کاربردهای گوناگون ،میید استتتت .جدای از خواص مکانیکی ،افزایش مرزدانه ها در مواد نانوبلوری منجر به تغییر برخی دیگر از
ختتواص نتتانتتومتتواد هتتمتتچتتون ختتواص متتغتتنتتاطتتیستتتتی و متتقتتاومتتت در بتترابتتر ختتوردگتتی نتتیتتز متتیگتتردد.
در بستتیاری از موارد ،ستتختی بستتیار باال ،استتتحکام باال و ویژگی مقاومت به ستتایش مواد نانوبلوری به مرزدانهها وابستتته استتت.
چگونگی تغییر شکل مواد و فلزات خارج از مبحث ما است ،با این حال به صورت مختصر اثر مرزدانهها را این گونه میتوان بیان
کرد که مرزدانهها سدهای محکمی در برابر لغزش و حرکت برخی از نقصهای بلوری (نابجاییها) بوده که تغییر شکل و شکست
مواد عموما ناشی از حرکت آنها است .
رابطه کلی بین تنش تسلیم (که مفیاری برای سنجش استحکام مواد است) و اندازه دانه توسط دانشمندانی به نام هال و پچ توسفه
گردید که به رابطه هال-پچ مشهور است:
Ϭ0 = Ϭi + KD
در این رابطه  Ϭ0تنش ت سلیم و  Ϭiتنش ا صطکاکی ا ست که مفرف مقاومت کلی شبکه بلوری در برابر حرکت نقصهای بلوری
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م سئول تغییر شکل مواد ا ست . Kثابت بوده و Dن شان دهنده اندازه دانه ا ست .این رابطه به رو شنی ن شان میدهد که با کاهش
اندازه دانه ،استتتحکام و تنش تستتلیم مواد افزایش مییابد .به عنوان مثال ،محققان استتتحکام تستتلیم پاالدیوم را در اندازههای 50
میکرومتر و  14نانومتر مقای سه کردهاند .ا ستحکام ت سلیم نانوبلور  14نانومتری  259گیگاپا سکال بوده که ب سیار بی شتر از ا ستحکام
تستتلیم  52مگاپاستتکالی پاالدیوم با اندازه دانه  50میکرومتر بوده استتت .البته رکر این نکته حاکز اهمیت استتت که عموما با افزایش
استحکام مواد ،قابلیت شکلپذیری و نرمی مواد کاهش مییابد .
به جای تنش ت سلیم میتوان سختی (مقاومت در برابر یک فرورونده یا خرا شنده) و مقاومت به سایش مواد را نیز در نظر گرفت.
بنابراین همانند استحکام ،سختی و مقاومت به سایش مواد نیز با کاهش اندازه دانه افزایش مییابد .البته افزایش استحکام با کاهش
اندازه دانه تا یک اندازه بحرانی (تقریبا در حدود  10نانومتر) ادامه پیدا میکند و پس از آن با کاهش اندازه دانه ،استحکام یا سختی
ماده کاهش پیدا میکند .دلیل این امر تغییر شیوهها یا مکانیزمهای تغییر شکل مواد ا ست ( شرح مکانیزمهای تغییر شکل خارج از
حیطه دانش مورد نیاز دانشآموزان است) .در شکل  4نمودار تغییرات استحکام و یا سختی مواد با تغییر اندازه دانه نشان داده شده
است.
کاهش مدول یانگ مواد نانو ساختار نیز از دیگر تغییرات خواص مکانیکی در مقیاس نانو ا ست .البته این تغییر بی شتر در ابفاد کمتر
از ده تا بیستتت نانومتر محستتوس استتت .محققین گزارش دادهاند که مدول یانگ نمونهی ستتربی با اندازه دانه  8نانومتر حدود 88
گیگاپا سکال ا ست .این مقدار برای اندازه دانهی بزرگ در حدود  123گیگا پا سکال ا ست .یکی از دالیل رکر شده برای این تغییر
مدول یانگ را ح ضور تخلخلها در ساختار مواد تودهای نانو ساختار میدانند .این تخلخلها در موادی که از زینترینگ نانوپودرها
تولید شدهاند نمایانتر است .مواد تودهای نانوساختار را میتوان به غیر از روشهای مکانیکی و خردایش مواد درشت ،از طریق به
هم فشتتردن و به هم چستتبانیدن پودرهای حاوی نانوررات نیز تولید کرد .به این روش اصتتطالحا زینترینگ میگویند .هنگامی که
نانوپودرها را ف شرده میکنند ،ما بین ررات ف ضاهای خالی یا تخلخلهایی پدیدار می شود که بر خواص مکانیکی مح صول تودهای
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نهایی موثر ا ست .این تخلخلهای باقیمانده میتوانند باعث افزایش کمتر از حد انتظار ا ستحکام نانو ساختار تودهای شوند .مدول
االستتتیک یا یانگ که عموما با کاهش اندازه دانه (البته نه به ابفادی در حد چند نانومتر) تغییر محستتوستتی نمیکند ،بر اثر حضتتور
تخلخلهای باقیمانده میتواند کاهش یابد .گیته می شود که این تخلخلها همانند ترکهایی درون ماده عمل کرده و مدول االستیک
را کاهش میدهند .

شکل :8نمودار تغییرات استحکام و یا سختی مواد با تغییر اندازه دانه .به صورت کلی با کاهش اندازه دانه و بر اساس رابطه هال – پچ،
استحکام و سختی مواد با کاهش اندازه دانه افزایش مییابد .ولی هنگامی که اندازه دانه از حدی بحرانی ) (dcکمتر گردید ،استحکام و یا
سختی به صورت ناگهانی کاهش مییابد .به این ناحیه منظقه هال – پچ مفکوس نیز میگویند

در بررسی خواص مکانیکی مواد نانوساختار مشکالت زیادی از جمله عدم امکان تهیه نمونه مطلوب ،وجود تخلخل و میکروترک،
تنشهای داخلی شدید ،وجود ناخال صیها و گازهای حبس شده و نیز عدم امکان ارزیابی برخی کمیتها ،نظیر اندازهگیری کرنش
به دلیل کوچک بودن نمونهها وجود دارد .وجود چنین م شکالتی باعث شده تا دادههای آزمای شگاهی مربوط به خواص مکانیکی
برای این گروه از مواد محدود باشد.
 -5نانوساختارهای با خواص مکانیکی فوقالعاده ذاتی
برخی از نانو ساختارها خواص مکانیکی راتی فوق الفادهای به دلیل نوع ویژهی ساختار شان دارند .بهترین مثال در این خ صوص،
نانولولههای کربنی است .این ساختار که از لوله شدن تک الیههای گرافیتی (گرافن) ایجاد شده است ،خواص منحصر به فردی از
جمله استتتحکام باال و انفطافپذیری مناستتب دارد (عموما با افزایش استتتحکامپذیری یک ماده ،انفطافپذیری آن کاهش مییابد).
استتتحکام نانولولهها میتواند تا  100برابر بیشتر از فوالد باشتتد .نکته جالب توجه آن استتت که این ستتاختار میتواند تا  6برابر
سبکتر از فوالد باشد.
موادی که خواص مکانیکی مناسبی ندارند (همچون اکثر پلیمرها) را میتوان از طریق کامپوزیت سازی با نانوساختارها تقویت کرد.
این نانو ساختارها میتوانند انواع نانوررات همچون نانولولههای کربنی با شند .پر کردن پلیمرها با نانوررات ،نانومیلهها یا نانولولهها
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باعث بهبود چشتتتمگیر خواص مکانیکی آنها میشتتتود .نانومواد خواص مکانیکی جالب توجه دیگری نیز دارند .از جملهی آنها
میتوان به رفتار ابرپالستتتیستتیته ویژهی نانومواد اشتتاره کرد .همچنین این مواد دارای خواص خزش و خستتتگی (انواع دیگری از
خواص مکانیکی مواد) متیاوتی از مواد درشت مفمول هستند.
منبع  :مجموعه مقاالت سایت باشگاه نانو

8

