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چکیده
 کاربرد های زیادی در تولید محصوالت،( به دلیل برخورداری از خواص نسبتاً خوب مکانیکیABS) استایرن-بوتادین-پلیمر اکریلونیترایل
 برای افزایش، در این پژوهش. امکان قالبگیری محصوالت نازک را سلب می کند،ABS  جریان پذیری پایین، از سوی دیگر.پالستیکی دارد
( برای بهبود مقاومتCNT)  از نانولوله های کربنی، افزون بر این. افزوده شدABS ( بهPBT)  پلیمر پلی بوتیلن ترفتاالت،فرایندپذیری
) و نانوکامپوزیت های بر پایه آمیخته90/10, 80/20, 70/30(  در سه درصد وزنی مختلفABS/PBT  آمیختههای.مکانیکی استفاده شد
 درصد وزنی نانولولهها ی کربنی با استفاده از دستگاه اکسترودر دوپیچه و دستگاه قالبگیری0.5  و0.3 ،0.1  حاویABS/PBT )80/20(
 و نیز شکل شناسی و جریان پذیری نمونههای مختلف، خمشی و ضربهای، خواص مکانیکی شامل مقاومت کششی.تزریقی تولید شد
ABS  درصد نسبت به78  و58 ،25 ( را به ترتیبMFI)  شاخص جریان مذاب،ABS  بهPBT  درصد وزنی30  و20 ،10  افزودن.مطالعه شد
 ولی مقاومت به ضربه شکافدار را کاهش، باعث افزایش استحکام کششی و خمشی شدABS  در زمینهPBT  حضور فاز.خالص افزایش داد
0.5  بیشترین مقاومت کششی در نانوکامپوزیت حاوی. باعث بهبود خواص مکانیکی شدABS/PBT  بکارگیری نانولوله های کربنی در.داد
 درصد وزنی نانولولههای کربنی0.3  و بیشترین مقاومت خمشی و ضربه ای نیز در نانو کامپوزیت حاوی،درصد وزنی نانولولهها ی کربنی
 اثر قابل توجه نانولوله های کربنی بر شکل شناسی شکست نمونه های نانوکامپوزیتی را، نتایج آزمون های شکل شناسی.مشاهده شد
.نشان داد
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Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) polymer owing to its relatively good mechanical properties is
broadly used in the production of plastic products. However, ABS low fluidity prevents molding of thinwalled products. In this study, poly (butylene terephthalate) (PBT) was applied into ABS to enhance
fluidity. In addition, carbon nanotubes utilized to promote mechanical performances. ABS/PBT blends of
three different weight percentages (90/10, 80/20, 70/30) and nanocomposites based on ABS/PBT (80/20)
blend containing 0.1, 0.3 and 0.5 wt. % of carbon nanotubes were prepared by employing a twin-screw
extruder and an injection molding machine. The mechanical properties including tensile, flexural and
impact resistance along with morphology and fluidity of different samples were investigated. The
presence of 10, 20 and 30 wt.% PBT in ABS elevated the melt flow index as much as 25, 58 and 78%
respectively as compared to pure ABS. The inclusion of PBT enhanced tensile and flexural strengths but
reduced notched impact resistance. The existence of carbon nanotubes in ABS/PBT improved mechanical
properties. The highest tensile strength was observed in nanocomposite containing 0.5 wt.% carbon
nanotubes. The maximum flexural strength and impact resistance were observed in nanocomposite
containing 0.3 wt.% carbon nanotubes. SEM studies showed the significant effect of CNT inclusion on
the fracture morphology of nanocomposite samples

 دارایABS  در مقایسه باPBT 2  پلیمر.]1[ محدود یا غیرممکن می سازد
 یک آمیخته.]3[ خمشی و جریان پذیری بهتری است،خواص کشسانی
.پلیمری بهعنوان مخلوطی از حداقل دو نوع پلیمر مختلف تعریف میشود

 از سوی.]2 ،1[  از خواص مکانیکی نسبتاً خوبی برخوردار استABS1 پلیمر
 امکان قالبگیری محصوالت نازک را،ABS  ویسکوزیته نسبتاً زیاد،دیگر

2

1

Polybutylene terephthalate

 مقدمه-1

Acrylonitrile butadiene styrene

Please cite this article using:
:برای ارجاع به این مقاله از عبارت زیر استفاده نمایید
Aghalari, M., Heidari, F., Shelesh-Nezhad, K., Tajbakhsh chakherlou, N., “Experimental study on the mechanical properties, morphology and fluidity of ABS/PBT/CNT
nanocomposites”, In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 7, No. 4, pp. 1189-1196, 2021.

میالد آقاالری و همکاران

مطالعه تجربی خواص مکانیکی ،شکل شناسی و جریان پذیری در...

دلیل اصلی برای استفاده از آمیختههای پلیمری ،رفع معایب و بهبود خواص
مختلف پلیمرها بهوسیله اختالط آنها با یکدیگر و برقراری تعادل مناسبی از
خواص است[ .]5 ،4اختالط  ABSبا  PBTمیتواند خواص مکانیکی و
حرارتی را بهبود بخشد و جریان پذیری را افزایش دهد [ .]6با اینحال،
حساسیت زیاد به شکاف در پلیمر  PBTمیتواند مقاومت ضربهای شکاف دار
در آمیخته  ABS/PBTرا کاهش دهد .تانگ  1و همکاران[ ]3در تحقیق خود
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نشان دادند بکارگیری  PBTدر زمینه  ،ABSباعث افزایش جزیی در
استحکام کششی و خمشی و افزایش قابل توجه در شاخص جریان مذاب می
شود .از طرفی دیگر ،به دلیل ترد بودن  ،PBTاز استحکام ضربه شکاف دار
آمیخته پلیمری کاسته شد .همچنین اضافه کردن  3درصد وزنی سازگار
کننده  ،ASG 2باعث افزایش استحکام به ضربه شکاف دار ولی کاهش بسیار
زیاد در شاخص جریان مذاب شد .سوارز  3و همکاران[ ]7در تحقیق خود اثر
افزودن پلی کربنات (PC)4به  ABSرا مورد بررسی قرار دادند .افزودن  PCبه
 ABSباعث بهبود استحکام کششی و مدول یانگ به ترتیب تا  35و  15درصد
شد .جانگ  5و همکاران [ ]8در تحقیق خود نشان دادند به کارگیری PA6 6
درآمیخته پلیمری  ،ABS/PA6باعث افزایش استحکام کششی ،استحکام
خمشی ،سختی راکول و دمای تغییرشکل حرارتی می شود ،ولی استحکام
ضربه شکاف دار کاهش پیدا میکند .افت مقاومت ضربه ای به حساسیت به
شکاف  PA6نسبت داده شد.
نانوکامپوزیت ها طبقهبندی جدیدی از مواد می باشند که از دو فاز اصلی
تشکیل شده اند .فاز اول ،زمینه نانوکامپوزیت محسوب میشود و می تواند از
جنس فلز ،پلیمر یا سرامیک می باشد .فاز دوم نیز ذراتی در مقیاس نانومتری،
زیر  100نانومتر ،می باشند که بهعنوان تقویتکننده یا مواد پرکننده در درون
فاز اول یا ماده زمینه توزیع میشوند [ .]9, 10نانولولههای کربنی )CNT( 7
نوعی نانومواد هستند که به دلیل دارا بودن خواص منحصر بفرد شامل وزن
مخصوص پایین ،نسبت منظر ،استحکام مکانیکی و هدایت الکتریکی بسیار
زیاد بهطور گسترده مورد توجه قرار گرفتهاند [ .]11نتایج تحقیقات مختلف
نشان میدهد که خواص مکانیکی مواد با افزودن نانولولههای کربنی میتواند
به میزان قابلتوجهی افزایش یابد .بهبود در خواص تا حد زیادی بستگی به
نحوه توزیع نانولولههای کربنی در درون زمینه کامپوزیت دارد [ .]12کاپور  8و
همکاران ] [13اثر افزودن نانولوله های کربنی به  ABSرا بر خواص مکانیکی
و حرارتی مطالعه کردند و نشان دادند که بکارگیری  5درصد وزنی  CNTدر
 ،ABSمقادیر مدول االستیک ،مدول ذخیره و سختی را به ترتیب 153 ، 90
و  99درصد افزایش می دهد .دوریگاتو  9و همکاران ] [14نشان دادند که
بکارگیری نانولوله های کربنی در  ABSباعث افزایش استحکام کششی،
هدایت الکتریکی و حرارتی می شود .پیسویچ  10و همکاران [ ]15در تحقیق
خود نشان دادند که افزودن  0.3درصد وزنی نانولولههای کربنی به PBT
باعث افزایش استحکام کششی به میزان  20درصد ،مدول یانگ به میزان 10
درصد و ازدیاد طول به میزان  5برابر نسبت به  PBTخالص میشود .بوس 11و

همکاران [ ]16در تحقیق خود اثر افزودن نانولولههای کربنی چند دیواره بر
خواص مکانیکی و حرارتی آمیخته پلیمری ( PA6/ABS )50/50را بررسی
کردند .وجود نانولوله های کربنی در زمینه پلیمری و در فصل مشترک دو فاز
پلیمری باعث افزایش استحکام و مدول کششی و نیز افزایش مدول ذخیره
شد.
هنوز پژوهشی در زمینه مطالعه خواص و عملکرد نانوکامپوزیت
 ABS/PBT/CNTگزارش نشده است .در این تحقیق برای بهبود جریان
پذیری  ،ABSپلیمر  PBTبه آن اضافه شد .در مرحله بعد ،برای افزایش
مقاومت مکانیکی در آمیخته  ،ABS/PBTاز نانولوله های کربنی استفاده شد.
جریان پذیری ،خواص کششی ،خمشی و ضربهای و نیز شکل شناسی
میکروسکوپی در آمیخته  ABS/PBTو نانوکامپوزیت ABS/PBT/CNT
مورد مطالعه قرار گرفت.
 -2بخش تجربی
 1-2مواد مورد استفاده

از پلیمر  ABSبا نام تجاری  ABS-N50ساخت شرکت قائد بصیر گلپایگان
با شاخص جریان مذاب  )220°C,10 kg( 35 g/10minاستفاده شد .پلیمر
 PBTبا نام تجاری  Tecodur-PB70nlمحصول شرکت یوروتک  12ترکیه با
شاخص جریان مذاب  )270°C, 2.16 kg( 45 g/10minبکار گرفته شد .از
نانولوله های کربنی چند دیواره با قطر خارجی متوسط  25نانومتر و طول
متوسط  20میکرومتر ،عامل دار نشده ،محصول شرکت تحقیقاتی نانو مواد
آمریکا 13استفاده شد.
 2-2تجهیزات

رطوبتگیری مواد اولیه پلیمری با استفاده از کوره کربوالیت  14ساخت کشور
انگلستان انجام شد .وزن کردن مواد اولیه شامل  ABSو  PBTو نیز نانولوله
های کربنی با استفاده از ترازوی مدل اند  15ساخت کشور ژاپن با دقت
 0.001gانجام شد .برای تولید گرانول های آمیختههای پلیمری و
نانوکامپوزیتی به روش اختالط ذوبی ،از دستگاه اکسترودر دومارپیچه
همسوگرد  ZSKساخت کشور آلمان با قطر مارپیچ  25 mmو نسبت طول به
قطر  40استفاده گردید .نمونههای استاندارد آزمونهای کشش ،خمش و
ضربه شکاف دار با استفاده از دستگاه تزریق پالستیک شرکت ماشین سازی
اصالنیان مدل  EM80با ظرفیت تزریق  125 gتولید شد .آزمون های کشش
و خمش با استفاده از دستگاه انیورسال زوئیک Z-10 16ساخت آلمان و آزمون
ضربه شکاف دار با استفاده از دستگاه زوئیک  HIT25Pساخت آلمان انجام
شد .برای مطالعه شکل شناسی نمونه ها از دستگاه میکروسکوپ الکترونی
روبشی گسیل میدانی  17مدل  MIRA3ساخت کشور جمهوری چک استفاده

1
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4
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گردید .آزمون جریان پذیری مذاب  1با به کارگیری دستگاه تعیین شاخص
جریان مذاب مدل ری-ران 2ساخت انگلستان انجام شد.
 3-2آماده سازی نمونه ها

پلیمرهای  ABSو  PBTهرکدام به مدت  8ساعت در دمای  110°Cدر کوره
برای رطوب گیری قرار داده شدند .سپس ،مواد اولیه مطابق جدول  1برای
نمونه های مختلف توزین شد .در مرحله بعد ،آمیخته های پلیمری و نمونه
های کامپوزیتی در ابتدا مخلوط مکانیکی شدند و سپس با استفاده از
اکسترودر دومارپیچ مخلوط ذوبی شدند .برای تولید آمیخته ها و
نانوکامپوزیت ها ،سرعت دورانی مارپیچ های اکسترودر برابر با  200 rpmو
دمای گرم کن های اکسترودر از محل تغذیه تا قالب به ترتیب ،230 ،220
 240 ،235و  240 °Cتنظیم شد .نمونه های استاندارد آزمون های
کشش ) ،(ASTM D-638خمش ) (ASTM D-790و ضربه (ASTM D-
)256به روش قالبگیری تزریقی تهیه شدند .مقادیر فشار و دمای تزریق به
ترتیب  80 MPaو  240°Cتنظیم شد .پیش از قالب گیری نمونه ها ،گرانول
های پلیمری و نانوکامپوزیتی به مدت  8ساعت و در دمای  110°Cرطوبت
گیری شدند.

جریان مذاب به ترتیب  58 ،25و  78درصد نسبت به  ABSخالص افزایش
می یابد PBT .جریان پذیری بیشتری نسبت به  ABSخالص دارد و بنابراین
افزودن آن به  ABSمی تواند جریان پذیری آمیخته پلیمری  ABS/PBTرا
افزایش دهد .بکارگیری  20درصد وزنی  PBTاثربخشی بیشتری در بهبود
جریان پذیری دارد ،زیرا نسبت افزایش شاخص جریان به درصد وزنی استفاده
شده از  PBTدر این حالت بیشتر از دو آمیخته دیگر است .در مرحله بعد،
آمیخته پلیمری ) ABS/PBT (80/20به عنوان مبنا در نظر گرفته شد و اثر
بکارگیری نانولوله های کربنی در این آمیخته بر رفتار جریان مذاب مطالعه
شد .مطابق شکل  ،2افزودن نانولوله های کربنی با  0.3 ،0.1و  0.5درصد
وزنی به آمیخته پلیمری ) ،ABS/PBT (80/20شاخص جریان مذاب را به
ترتیب  10 ،7و  17درصد نسبت به آمیخته پلیمری کاهش داد .وجود نانولوله
های کربنی در زمینه پلیمری ،تحرک زنجیره های پلیمری و در نتیجه جریان
پذیری ذوب را کاهش می دهد .افزون براین ،نانولوله های کربنی می توانند با
اتصال دو فاز پلیمری  ABSو  PBTبه یکدیگر باعث کاهش جریان پذیری
ذوب شوند .با وجود این ،مقادیر شاخص جریان مذاب نانوکامپوزیت ها نسبت
به  ABSخالص بیشتر است .نتایج مشابهی در مطالعه اثر افزودن نانولوله های
کربنی به آمیخته پلیمری  PBT/TPUبر جریان پذیری گزارش شده
است[.]17

 4-2آزمون ها
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33.47

آزمون شاخص جریان مذاب ،مطابق استاندارد  ،ASTM-D1238با وزنه 3.8

)Melt flow index (g/10 min
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 Kgو در دمای  240 °Cانجام شد .آزمون کشش ،طبق استاندارد ASTM-

18.71

 ،D638با سرعت  5 mm/minبر روی نمونه هایی با ابعاد 57×13×3 mm3

20

در ناحیه گیج ،انجام شد .آزمون خمش سه نقطه ،مطابق استاندارد ASTM-
 ،D790با سرعت  5 mm/minبر روی نمونه هایی با ابعاد 100×12×4

10

 mm3و تحت فاصله تکیه گاهی  50 mmانجام شد .آزمون ضربه شکاف دار
طبق استاندارد  ASTM-D256با انرژی تنظیمی  5.5 Jبر روی نمونه هایی با
ابعاد  65×13×5 mm3و شکافی با زاویه  45°و عمق  2 mmانجام پذیرفت.
همه آزمون ها در شرایط محیط و با سه بار تکرار انجام شد.

0
20

30

0

10

)PBT content (wt.%
Fig 1. MFI for ABS/PBT blends vs. PBT contents

شکل  1آزمون شاخص جریان مذاب برای آمیخته های  ABS/PBTبر حسب درصد
PBT

جدول  1نامگذاری و ترکیب نمونه ها

40

Table 1. Nomenclatures and compositions of samples.
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0

)MWCNT content (wt.%

 1-3شاخص جریان مذاب

شکل های  1و  ،2مقادیر شاخص جریان مذاب برای آمیخته های مختلف
پلیمری و نانوکامپوزیت های حاوی نانولوله های کربنی را نشان می دهند.
طبق شکل  ،1با افزودن  20 ،10و  30درصد وزنی  PBTبه  ABSشاخص
)Melt Flow Index (MFI

1

Ray-Ran

2

Fig 2. MFI for ABS/PBT/CNT nanocomposites vs. CNT contents
شکل  2آزمون شاخص جریان مذاب برای نانوکامپوزیت های  ABS/PBT/CNTبر
حسب درصد CNT
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 2-3شکل شناسی

شکل های  3و  4به ترتیب تصاویر میکروسکوپ الکترونی از سطح مقطع
شکست نمونه های ضربه  ABSخالص و آمیخته پلیمری ()80/20
 ABS/PBTرا با بزرگنمایی  10000برابر نشان می دهند .مطابق شکل ،4
پلیمرهای  ABSو  PBTبا یکدیگر سازگار نیستند و یک شکل شناسی
ناپیوسته با فاز پخش شده  PBTدر زمینه  ABSمشاهده میشود .با این
حال ،وجود و پخش ذرات ریز  PBTبا ابعاد کمتر از  0.5میکرون در زمینه
 ،ABSنشان دهنده اختالط ذوبی نسبتاً خوب در این آمیخته ناسازگار می
باشد (شکل  .)4شکل های  5تا  7تصاویر میکروسکوپی نانو کامپوزیت های
حاوی  0.3 ،0.1و  0.5درصد وزنی نانولوله های کربنی را با بزرگنمایی
 10000برابر نشان می دهند .وجود نانولوله های کربنی در زمینه پلیمری
 ABS/PBTبا پیکان مشخص شده است .اضافه کردن نانولولههای کربنی (با
طول حدود  20میکرون) باعث تغییر قابل توجه در شکل شناسی مقطع
شکست شد و سطح شکست نسبتاً زبرتر و شکل پذیرتر بدست آمد .وجود
نانولوله کربنی میتواند اتصال بین دو فاز پلیمری را بهبود دهد ] [17و باعث
افزایش تغییر شکل پالستیک در نمونه نانوکامپوزیتی شود.

Fig 3. SEM image of pure ABS

Fig 5. SEM image of ABS/PBT/CNT (80/20/0.1) nanocomposite
شکل  5تصویر میکروسکوپی الکترونی نانوکامپوزیت )ABS/PBT/CNT (80/20/0.1

Fig 6. SEM image of ABS/PBT/CNT (80/20/0.3) nanocomposite
شکل  6تصویر میکروسکوپی الکترونی نانوکامپوزیت )ABS/PBT/CNT (80/20/0.3

شکل  3تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از  ABSخالص

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

Fig 4. SEM image of ABS/PBT (80/20) blend

شکل  4تصویر میکروسکوپی الکترونی آمیخته )ABS/PBT (80/20
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Fig 7. SEM image of ABS/PBT/CNT (80/20/0.5) nanocomposite
شکل 7تصویر میکروسکوپی الکترونی نانوکامپوزیت )ABS/PBT/CNT (80/20/0.5

مطالعه تجربی خواص مکانیکی ،شکل شناسی و جریان پذیری در...

شکل  ،8وجود نانولوله کربنی و اتصال آن به زمینه پلیمری را با بزرگنمایی
 70000برابر نشان می دهد .نانولوله کربنی مانند یک پل در زمینه پلیمری
عمل کرده است .طبق شکل  ،8قطر نانولوله نشان داده شده حدود 89
نانومتر است ،درحالی که قطر نانولولههای بکار گرفته شده حداکثر  30نانومتر
میباش د .آثار باقی مانده از پلیمر بر روی سطح نانولوله کربنی نشان دهنده
چسبندگی و انتقال تنش در فصل مشترک پلیمر-نانولوله کربنی است .این
شرایط می تواند منجر به بهبود خواص مکانیکی شود [.]19 ,18

میالد آقاالری و همکاران

نانوکامپوزیتی حاوی  0.5درصد وزنی نانولولههای کربنی میباشد .افزودن
نانولولههای کربنی با درصدهای وزنی  0.3 ،0.1و  0.5باعث افزایش کرنش
شکست به ترتیب به مقدار  39 ،7و  43درصد و نیز افزایش چقرمگی (سطح
زیر منحنی تنش-کرنش) به ترتیب به مقدار  61 ،12و  74درصد نسبت به
آمیخته پلیمری) ABS/PBT (80/20شد .پراکندگی یکنواخت نانولولهها در
زمینه پلیمری (شکل های  5تا  )7و چسبندگی مناسب نانولوله ها به زمینه
پلیمری (شکل  )8از عوامل مهم در بهبود خواص مکانیکی می باشند [20-
 . ]22نسبت منظر و سطح ویژه زیاد در نانولوله کربنی باعث تعامل مکانیکی
زیاد بین نانولوله و زمینه پلیمری می شود .افزون براین ،مطابق شکل ،8
نانولوله کربنی می تواند به عنوان یک پل در زمینه پلیمری عمل کرده و
چسبندگی بین دو فاز پلیمری  ABSو  PBTرا بهبود دهد و باعث افزایش
کرنش شکست در نمونه نانوکامپوزیتی شود.

50

40

Pure ABS

ABS/PBT
)(90/10
ABS/PBT
)(80/20

20

ABS/PBT
)(70/30

10

)Stress (MPa

30

Fig 8. SEM image of polymer matrix adhesion to CNT

شکل  8تصویر میکروسکوپی الکترونی از چسبندگی پلیمر زمینه به نانولوله کربنی
 3-3نتایج آزمون کشش

0
10

2

)Strain (%
Fig 9. Stress-strain curve of ABS/PBT blends

شکل  9منحنی تنش-کرنش آمیخته های ABS/PBT
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Fig 10. Tensile strength and strain at break for ABS/PBT blends

شکل  10استحکام کششی و کرنش شکست آمیخته های ABS/PBT
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شکل  9منحنی تنش-کرنش و شکل  10میانگین نتایج استحکام کششی و
کرنش شکست برای  ABSخالص و آمیخته های پلیمری ABS/PBTرا نشان
می دهند .طبق شکل  ،9با افزودن  PBTبه  ،ABSمقدار کرنش شکست و
نیز سطح کل زیر منحنی تنش-کرنش کاهش یافته و تمایل ماده به رفتار ترد
بیشتر شده است .طبق شکل  ،10استحکام کششی آمیخته پلیمری
 ABS/PBTنسبت به  ABSخالص با افزودن  20 ،10و  30درصد وزنی
 ،PBTبه ترتیب  11.5 ،7.6و  15.5درصد افزایش مییابد PBT .به دلیل
برخورداری از استحکام کششی باالتر نسبت به  ABSخالص [ ]3هنگامیکه
به ماده  ABSاضافه میشود میتواند باعث افزایش استحکام کششی گردد .اما
از طرف دیگر ،مقدار ازدیاد طول در نقطه پارگی در یک آمیخته ،تا حد زیادی
بستگی به چسبندگی در فصل مشترک دو فاز پلیمری دارد [ .]16بنابراین،
ناسازگاری  PBTبا  ،ABSباعث کاهش کرنش در نقطه پارگی در
 ABS/PBTدر مقایسه با  ABSخالص شده است.
در مرحله بعد ،آمیخته پلیمری ) ABS/PBT (80/20به عنوان مبنا در نظر
گرفته شد و اثر بکارگیری نانولوله های کربنی در این آمیخته بر رفتار کششی
مطالعه شد .شکل  11نمودار تنش-کرنش و شکل  12استحکام کششی و
کرنش شکست نانوکامپوزیت های  ABS/PBT/CNTرا نشان می دهد .با
افزودن  0.3 ،0.1و  0.5درصد وزنی نانولولههای کربنی ،استحکام کششی به
ترتیب به میزان  6 ،2.5و  7درصد نسبت به آمیخته پلیمری ABS/PBT
) (80/20افزایش یافته است .بیشترین استحکام کششی مربوط به نمونه

8

6

4

0
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نانولوله های کربنی ،از تحرک زنجیره های پلیمری کاسته و باعث افزایش
مقاومت خمشی می شود [.]21
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 5-3نتایج آزمون ضربه شکاف دار
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Fig 11. Stress-Strain curve of ABS/PBT/CNT nanocomposites

شکل  11منحنی تنش-کرنش نانوکامپوزیت های ABS/PBT/CNT

شکل  15استحکام ضربه  ABSخالص و آمیخته های پلیمری  ABS/PBTو
شکل  16استحکام ضربه نانوکامپوزیت های  ABS/PBT/CNTرا نشان می
دهد .با توجه به شکل  ،15وجود  PBTبه دلیل پایین بودن مقاومت به ضربه
شکاف دار آن [ ،]6باعث افت قابل توجه مقاومت ضربه درآمیخته های
 ABS/PBTشده است .مقاومت به ضربه آمیخته پلیمری  ABS/PBTنسبت
به  ABSخالص با افزودن  20 ،10و  30درصد وزنی  ،PBTبه ترتیب 39 ،35
و  47درصد کاهش یافته است .یک کاهش قابلتوجه در مقاومت به ضربه
شکاف دار با اضافه کردن  10درصد وزنی  PBTبه  ABSخالص مشاهده می
شود .ولی در درصدهای وزنی زیادتر  20( PBTو  30درصد وزنی) ،این آهنگ
کاهش کمتر میشود.
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Fig 12. Tensile strength and strain at break for ABS/PBT/CNT
nanocomposites
شکل  12استحکام کششی و کرنش شکست نانوکامپوزیت های ABS/PBT/CNT

Fig 13. Flexural strength and moduli of ABS/PBT blends

شکل  13استحکام و مدول خمشی آمیخته های ABS/PBT
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 4-3نتایج آزمون خمش سه نقطه
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شکل  ،13مقادیر مدول و استحکام خمشی برای  ABSخالص و آمیخته های
پلیمری  ABS/PBTو شکل  14میانگین مقاومت خمشی نانوکامپوزیت های
 ABS/PBT/CNTرا نشان می دهند .طبق شکل  ،13استحکام خمشی
آمیخته پلیمری  ABS/PBTنسبت به  ABSخالص با افزودن  20 ،10و 30
درصد وزنی  ،PBTبه ترتیب  10 ،6و  10.6درصد افزایش یافته است .مدول
خمشی آمیخته پلیمری  ABS/PBTنیز نسبت به  ABSخالص با افزودن
 20 ،10و  30درصد وزنی  PBTبه ترتیب  3.5 ،1.4و  7.5درصد افزایش می
یابد PBT .دارای مقاومت خمشی بیشتری در مقایسه با  ABSاست []3, 23
و بنابراین به کارگیری آن در  ABSمی تواند خواص خمشی را بهبود دهد.
مطابق شکل  ،14افزودن نانولولههای کربنی با درصدهای وزنی  0.3 ،0.1و
 ،0.5به آمیخته پلیمری ) ABS/PBT (80/20باعث افزایش استحکام خمشی
به ترتیب تا  12.5 ،10.6و  10درصد ،و افزایش مدول خمشی به ترتیب تا
 20.5 ،19و  11درصد می شود .نسبت منظر باالی نانولوله های کربنی،
پخش یکنواخت آنها در زمینه پلیمری و برهمکنش مناسب بین پلیمر و
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شکل  14استحکام و مدول خمشی نانوکامپوزیت های ABS/PBT/CNT
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Notched Izod impact strength (Kj/m2)

 آزمون های. پخش شده استABS میکرون به طور نسبتاً یکنواخت در زمینه
میکروسکوپی نشاندهنده توزیع نسبتاً یکنواخت نانولولههای کربنی در زمینه
. و نیز چسبندگی پلیمر به نانولوله های کربنی میباشدABS/PBT پلیمری
 اما با اضافه، نسبتاً ترد بودهABS/PBT سطح شکست در آمیخته پلیمری
،10  افزودن. شکست شکل پذیر بدست آمده است،کردن نانولولههای کربنی
،25  شاخص جریان مذاب را به ترتیب،ABS  بهPBT  درصد وزنی30  و20
 درصد20  به کارگیری. خالص افزایش دادABS  درصد نسبت به78  و58
 باعث افزایش استحکام کششی و خمشی به ترتیب به،ABS  درPBT وزنی
. ولی مقاومت به ضربه شکاف دار را کاهش داد، درصد شد10.2  و11.3 مقدار
. باعث بهبود خواص مکانیکی شدABS/PBT افزودن نانولولههای کربنی به
ABS/PBT  درصد وزنی نانولولههای کربنی به آمیخته0.3  افزودن،بطوریکه
 مقاومت به ضربه شکافدار و چقرمگی کششی را به ترتیب به مقدار،(80/20)
. درصد افزایش داد61.8  و27.9

 باعثABS/PBT  بکارگیری نانولولههای کربنی در آمیخته،16 طبق شکل
 درصد وزنی0.5  و0.3 ،0.1  افزودن.بهبود مقاومت به ضربه شکاف دار شد
 مقاومت به،ABS/PBT (80/20) نانولولههای کربنی به آمیخته پلیمری
 بکارگیری. درصد افزایش داد23  و27 ،13 ضربه شکاف دار را به ترتیب تا
 را تا حدیPBT  افت مقاومت به ضربه ناشی از افزودن،نانولوله های کربنی
 پخش یکنواخت نانولوله های کربنی در زمینه پلیمری و.جبران کرد
 باعث پخش انرژی،)8 چسبندگی مناسب بین پلیمر و نانولوله ها (شکل
 ازدیاد تغییر شکل پالستیک در زمینه پلیمری و افزایش اتالف انرژی،ضربه
.ضربه در نمونه های نانوکامپوزیتی شد
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Fig 15. Impact resistance of ABS/PBT blends
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Fig 16. Impact resistance of ABS/PBT/CNT nanocomposites

ABS/PBT/CNT  استحکام ضربه ای در نانوکامپوزیت های16 شکل

 نتیجه گیری-4
(90/10, 80/20, ABS/PBT  خواص آمیخته های پلیمری،در این پژوهش
0.5  و0.3 ،0.1  و اثر افزودن نانولوله های کربنی در سه درصد وزنی70/30)

 نتایج. مورد مطالعه قرار گرفتABS/PBT (80/20) به آمیخته پلیمری
ABS/PBT آزمونهای میکروسکوپی نشان می دهد که آمیخته پلیمری
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