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ypothesis: The effect of carbon black nanoparticles and thermoplastic
polyurethane on the tensile strength and impact properties of polyacetal
(POM), which is widely used in the application of automotive parts such as
bumper brackets, has been investigated. Improving the impact resistance of polyacetal
is one of the challenges of automotive industry, which would diminish the car damage
in accidents. The incorporation of thermoplastic polyurethane into the polyacetal
matrix can create good compatibility and increase its impact resistance. In addition,
the presence of carbon block in the polyacetal matrix can simultaneously elevate the
tensile strength and impact resistance and increase the UV resistance of polyacetal.
Methods: Standard mechanical testing specimens of the POM/CB/TPU
nanocomposites, containing 0.42% (by wt) carbon black and different fractions
of 2.5, 5 and 7.5% (by wt) of thermoplastic polyurethane (TPU) were produced
through a twin-screw extruder and injection molding. Standard tensile and impact
tests were performed to evaluate the mechanical performance of nanocomposites.
The morphology of fractured surfaces of impact specimens and the toughening
mechanisms were investigated using scanning electron microscopy (SEM).
Findings: The results of tensile test showed that the presence of carbon black
nanoparticles increases the Young's modulus and the tensile strength of polyacetal.
However, the inclusion of thermoplastic polyurethane into the POM/CB reduced the
tensile behavior. The incorporation of a phase with soft segments to the polymeric
matrix with hard segments reduces the tensile strength. In addition, the carbon black
and the thermoplastic polyurethane increase the elongation-at-break of this threephase nanocomposite. The results of impact test showed that the presence of carbon
black nanoparticles and thermoplastic polyurethane in the polyacetal matrix leads
to enhanced impact resistance. Plastic deformation, crazing, fibrillated structure and
microvoid were the dominant toughening mechanisms in nanocomposites.
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فرضیه :در این پژوهش ،اثر نانوذرات دوده و پلییورتان گرمانرم بر استحكام کششی و مقاومت
ضربهاي پلیاستال مطالعه شده است که کاربرد فراوانی در ساخت قطعات خودرو همچون پايه سپر
دارد .بهبود مقاومت ضربهاي پلیاستال ،از جمله چالشهای صنعت خودرو است که موجب کاهش
آسیب جلوبندی خودرو در تصادفات ميشود .جادادن فاز پلییورتان گرمانرم در ماتريس پلیاستال،
میتواند سازگاری مناسبی با پلیمر ماتريس ایجاد کند و مقاومت ضربهاي آمیخته را افزایش دهد.
افزونبر این ،وجود دوده در ماتريس پلیاستال میتواند بهطور همزمان استحکام کششی و مقاومت
ضربهاي و مقاومت در برابر پرتو فرابنفش پلیاستال را افزایش دهد.
روشها :نمونههای استاندارد کشش و ضربه نانوکامپوزیت بر پایه آمیخته پلیاستال داراي 0/42%

وزنی تقویتکننده نانوذرات دوده و فاز پلییورتان گرمانرم ( 15 ،10و  20%وزنی) با اکسترودر
دوپيچي و قالبگیری تزریقی تولید شدند .آزمونهای استاندارد کشش و ضربه برای ارزیابی عملکرد
مکانیکی نانوکامپوزیتها انجام شد .شكلشناسي سطوح شکست نمونههای ضربه و سازوكارهای
چقرمگي با استفاده از میکروسکوپي الکترونی پويشي بررسی شد.
ن کشش نشان داد ،وجود نانوذرات دوده باعث افزایش مدول یانگ و استحکام
یافتهها :نتایج آزمو 
کششی پلیاستال شد .با وجود این ،افزودن پلییورتان گرمانرم در آمیخته پلیاستال-دوده باعث
کاهش استحکام کششی شد .افزودن یک فاز با قطعههای نرم به ماتريس گرمانرم داراي قطعههای
سخت ،استحکام کششی را کاهش داد .افزونبر این ،فاز تقویتکننده دوده و فاز پلییورتان گرمانرم،
درصد ازدیاد طول نانوکامپوزیت سهفازی را افزایش داد .نتایج آزمون ضربه نشان داد ،وجود
نانوذرات دوده و پلییورتان گرمانرم در ماتريس پلیاستال به افزایش مقاومت ضربهاي منجر
میشود .تغییرشکل پالستیک ،ليفچهايشدن ،تَركچهزايي و تشكيل ريزحفره در مجاورت نانوذرات
دوده و پلییورتان گرمانرم ،بهعنوان سازوكارهای چقرمگي غالب در نانوكامپوزيتها بودند.
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مقدمه

پايه سپر قطعهای از جنس پلیاستال است که بدنه خودرو را به
قسمت جلوبندی خودرو مرتبط میسازد .پايه سپر با ایجاد فاصله
میان سپر و بدنهخودرو ،موجب کاهش آسیب بدنه در تصادفهای
سطحی میشود .افزایش مقاومت ضربهاي پايه باعث افزایش عمر
این قطعه ميشود و از آسیب به جلوبندی نيز در حد زیادی میکاهد.
پلیاستال ( )POMاز انواع مواد گرمانرم با ساختار بلوری است که
بهطور گسترده در تولید سپر استفاده میشود .این پلیمر با داشتن
سفتی ،استحکام ،مقاومت خزشی و گرمايی نسبت ًا خوب در مقایسه
با سایر پلیمرها در گروه پلیمرهای مهندسی قرار دارد .با وجود این،
استحکام ضربهاي شکافدار نسبت ًا كم و حساسیت به پرتو  ،UVاز
ضعفهای عمده پلیاستال است و اغلب محدودیتهای زیادی را
برای کاربردهای این پلیمر ایجاد میکند.
پرکنندههای معدنی میکرونی بهطور گسترده برای توسعه خواص و
کاربرد پلیمرها استفاده میشوند [ .]1،2نوع ،شکل ،تمرکز و ابعاد
پرکنندههای معدنی بهطور مستقیم بر خواص مکانیکی ،گرمایی و
ابعاد محصول اثر میگذارند .پرکنندههای معدنی با ساختار الیهای،
بهعنوان مکانهای تمرکز تنش و عوامل ایجاد ترکهای میکرونی
در ماتریس پلیمری عمل میکنند و باعث کاهش استحکام ضربهای
میشوند ،پرکنندههای میکرونی کرویشکل از قبیل کلسیم کربنات
اثری جزئی بر استحکام ضربهای دارند [.]3
در سالهای اخیر ،نانوکامپوزیتهای پلیمری ،بهدلیل برخورداری
از خواص بهبودیافت ه نسبت به پلیمرهای خالص ،مورد توجه بسیاری
از پژوهشگران و صنعتگران قرار گرفتهاند [ .]4نانوذرات معدنی در
مقایسه با ذرات معدنی میکرونی سطح ویژه بسیار بزرگتري دارند و
بهکارگیری آنها در ماتريسهای پلیمری موجب بهبود خواص
ضربهای میشود [ .]5بهویژه هنگامی که ذرات بهطور یکنواخت در
ماتريس پلیمری پراکنده شوند ،بهبودیافتگی خواص افزایش خواهد
یافت [ .]6افزودن نانوذرات پرکننده در پلیمرهای نیمهبلوری سبب
افزایش جوانههای بلوری هنگام انجماد شده و از اینرو افزون بر
کوچکترشدن اندازه دانههای بلوری ،موجب افزایش بلورینگی و
بهبود یکنواختی در ماتريس پلیمری میشود [ .]9-7انواع مختلفی از
پرکنندهها با ابعاد نانو بهکار گرفته شدهاند که از میان آنها میتوان به
نانوالیاف مانند نانولولههای کربن ،سیلیکاتهای الیهای مانند رسها و
نانوذرات همسانگرد از قبیل دوده و کلسیم کربنات اشاره کرد.
 Kongkhlangو همکاران [ ]10اثر نانوذرات الیهای رس اصالحشده
را بر بلورینگی و خواص مکانیکی پلیاستال مطالعه کردند .آنها نشان
دادند ،وجود نانوذرات رس در ماتریس پلیاستال اثر هستهزایی زیادی
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دارد و باعث کاهش ابعاد ليفچههاي بلوری ،افزایش مدول خمشی و
درصد ازدیاد طول تا پارگی میشود .با وجود این ،بهکارگیری نانوذرات
الیهای رس در پلیمرهای گرمانرم به کاهش مقاومت ضربهاي منجر
میشود Mohd .و همکاران [ ]11نشان دادند ،وجود نانوذرات
رس در ماتريس  PA6/PPموجب كاهش قابل مالحظ ه مقاومت
ضربهاي میشود .وجود الیههای سیلیکاتی رس سبب کاهش تحرک
زنجیرهای پلیمر و ایجاد محدودیت در قابلیت تطبیق آنها حین
تغییرشکل میشود که این موضوع به تُردشدن ماده میانجامد .تمرکز
تنش در محل استقرار الیههای سیلیکاتی در پلیمر ماتريس ،میتواند
عامل ترکزایی شود .افزو ن بر این ،ساختار ناهمسانگرد نانوذرات
رس باعث ناهمسانگردی در خواص مکانیکی و جمعشدگی پلیمر
ماتريس میشود.
برخی دیگر از پژوهشگران ،با توجه به شکل کروی نانوذرات
دوده ،اثر آن را بر خواص مکانیکی و گرمايي نانوکامپوزیتهای
پلیمری بررسي كردند .بهکارگیری نانوذراتی با ساختار همسانگرد،
مثل نانوذرات دوده که ساختاری شبهکروی دارد ،احتماالً میتواند
باعث بهبود مقاومت ضربهاي پلیمر شود .تقریب ًا در تمام محصوالت
الستیکی که در آن خواص کششی و سایشی بسیار مهم هستند ،از
دوده استفاده میشود .قریشی و همکاران [ ]12اثر استفاده از دوده
بر خواص مکانیکی ،دینامیکی و گرمایی آمیزه الستیکی رویه تایر
سواری رادیال را برررسی كردند .آنها براي دستيابي به توازن
خواص ،از مخلوط انواع دوده استفاده كردند .افزون بر این ،برخی
پژوهشگران از دوده براي تقویت خواص مکانیکی گرمانرمها استفاده
کردهاند.
 Loharو همکاران [ ]13اثر دوده بر خواص مکانیکی آمیخته
 PP/ABSرا بررسی كردند و دریافتند 2/5% ،از دوده منجر به بهبود
حدود  15%استحکام کششی و حدود  50%مقاومت ضربهاي آمیخته
میشود Ciardiello .و همکاران [ ]14اثر افزودن گرافیت و دوده
بر ماتريس اسفنج صنعتی را مقایسه كردند .نتایج آنها نشان داد،
نمونه داراي دوده ،استحکام خمشی و فشاری بیشتری نسبت به
نمونه داراي گرافیت نشان ميدهد Islam .و همکاران [ ]15اثر 5%
تا  30%دوده را بر خواص کششی و الکتریکی  ،PVCبررسي كردند.
نتايج نشان داد ،افزودن دوده موجب افزایش رسانايي و کاهش
استحکام شد .افزودن ذرات دوده تا  10%وزنی ،سختی کوپلیمر
اتیلن-اوکتن را از مقدار  75 Shore Aبرای پلیمر خالص به 87 Shore A
افزایش داد .نوعي همبستگی بین مقاومت پارگی و سختی مشاهده
شد .بهبود این خواص به تشکیل شبکه زنجیروار از ذرات دوده در
ماتريس پلیمری نسبت داده شد .با وجود این ،بهدلیل تمایل قوی
مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیوچهارم ،شماره  ،6بهمن-اسفند 1400
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به کلوخهشدن نانوذرات دوده ،پراكندگي این نانوذرات از جمله
چالشهای صنعتگران است [ .]16،17استفاده از فاز ثانویه ،برای بهبود
پراكنش نانوذرات در برخی مطالعات گزارش شده است [ .]18،19در
مطالعه  Zhangو همکاران [ ]18افزودن تا  15%وزنی پلییورتان
گرمانرم در ماتريس پلیاستال موجب بهبود پراكنش نانوذرات دوده
( 6%وزنی) شد .بهبود پراكنش نانوذرات دوده در ماتريس پلیمری،
به سازگاری بیشتر دوده با فاز ثانویه پلییورتان گرمانرم نسبت داده
شد [ .]20برتري استفاده از نانوذرات دوده نسبت به ساير نانوذرات
شبهکروی همچون کلسیم کربنات و نانوذرات نقره ،بهبود مقاومت به
پرتو  UVو نيز وجود گروههای قطبی و غیرقطبی است که برهمکنش
این نانوذره را با پلیمرهای آبدوست و آبگریز بهبود میبخشد.
اختالط پلیاستال با پلیمرهایی که مدول كشساني كمتر دارند ،روش
دیگر افزایش مقاومت ضربهاي است .از بین االستومرهای []21،22
استفادهشده برای اختالط با پلیاستال ،پلییورتان گرمانرم ()TPU
بهترین عامل افزایش مقاومت ضربهاي است و بهدلیل سازگاری
خوب با پلیاستال میتواند همزمان باعث افزایش طول و پایداری
گرمايي پلیاستال شود [ .]23-29این نتیجه احتماالً بهدلیل تشکیل
پيوند هیدروژنی ميان گروههای پلیاستال و  TPUاست که به
سازگاری مناسب بین این دو پلیمر منجر شده است [ .]30پلییورتان
گرمانرم پلیمري مهندسی بوده که افزو ن بر پلیاستال برای افزایش
مقاومت ضربهاي ساير پلیمرها از جمله ،]32[ PBT ،]31[ PA6
 ]33[ PLAو  ]34[ PETاستفاده شده است .پلییورتان گرمانرم،
افزونبر افزایش مقاومت ضربهاي ،میتواند بهعنوان فاز سازگارکننده
عمل کند و به بهبود سازگاری پلیمر-پلیمر منجر شود .حسینآبادی و
همکاران [ ]35با افزودن پلییورتان گرمانرم به  ،POM/ABSبهبود
سازگاری و پراكنش آکریلونیتریل بوتادیاناستیرن ( )ABSرا در
ماتريس  POMمشاهده کردند Yang .و همکاران [ ]36نيز بهبود
سازگاری فاز متاکریالت-بوتادیان-استیرن ( )MBSبا ماتريس
پلیاستال را در مجاورت پلییورتانگرمانرم گزارش كردند .با وجود
این ،افزودن پلییورتانگرمانرم به ماتريس پلیمر به کاهش استحکام
منجر میشود [ .]31،32بنابراین ،استفاده همزمان از نانوذرات
تقویتکننده نظير دوده و پلییورتان گرمانرم در ماتريس پلیمری
پلیاستال ،موجب دستیابی به افزایش همزمان مقاومت ضربهاي و
سفتی ميشود .افزودن دوده نيز به افزایش مقاومت پلیاستال در برابر
پرتو  UVمنجر میشود [.]37
در پژوهش حاضر از پلیاستال بهدليل داشتن خواص مکانیکی و
خورندگی مناسب و نيز کاربرد فراوان در پايه سپر خودرو ،بهعنوان
ماتريس پلیمری استفاده شد [ .]8پلییورتانگرمانرم بهعنوان االستومر
560
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براي افزایش مقاومت ضربهاي در ماتريس آمیخته  POM/CBانتخاب
شد و آمیختههای مختلف با روش مذاب تهيه شدند .اثر نانوذرات
دوده و پلییورتان گرمانرم بر استحكام کششی و مقاومت ضربهاي
پلیاستال ،بهطور تجربی مطالعه شد.

تجربی
مواد

پلیاستال خالص ( )F20-03با شاخص جریان مذاب  9 g/10minو
پلیاستال داراي  0/42%وزنی دوده ( )F20-03cبا شاخص جریان مذاب
 11 g/10minمحصول شرکت  Capitalکره ،بهعنوان مواد اولیه پلیمری
انتخاب شدند .پلییورتان گرمانرم ( )670A26با چگالی 1/12 g/cm3
محصول شرکت  Epaflexایتالیا ،برای افزودن به ماتريس پلیمری
انتخاب شد.
و

و

و

و

دستگاهها و روشها
میکروسکوپي الکترونی پويشي

میکروسکوپ الکترونی پويشي  VEGA/TESCANساخت جمهوري
چک با ولتاژ کاری  10 kVبرای بررسی ریزساختار نانوکامپوزیتها و
نيز شکلشناسی شکست در نمونههای مختلف بهكار گرفته شد .پيش
از آزمونهای میکروسکوپی ،سطح نمونهها با الیهای از طال پوشش
يافت.
آزمونهای خواص مکانیکی

آزمون کشش طبق استاندارد  ASTM D638و سرعت 5 mm/min
با دستگاه کشش مدل  Al-7000Mساخت  Gotechتایوان انجام شد.
آزمون ضربه طبق استاندارد  ،ASTM D265به روش ایزود با انرژی
تنظیمی  11 Jو بهكمك دستگاه آزمون ضربه مدل  HIT25Pساخت
 Zwickآلمان انجام شد.
قالبگیری نمونه

مواد اولیه شامل ،پلیاستال داراي نانوذرات دوده و پلییورتان
گرمانرم پس از رطوبتگیری ،ابتدا بهطور مکانیکی و پس از آن
به روش مذاب با استفاده از اکسترودر دوپیچی  ،ZSK-25ساخت
شرکت  Quprinآلمان با قطر پیچ  25 mmو نسبت طول به قطر ،40 mm
مخلوط شده و رشتههای خروجی از اکسترودر بهكمك دستگاه
آسیاب به دانه تبدیل شدند .عالئم اختصاری و نسبت وزنی وجود
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نتایج و بحث

جدول  -1فرمولبندی آمیختههای مختلف.

Table 1. Formulation of different blends.

POM

Nanocarbon

TPU

)(wt%
100

)black (wt%
0

)(wt%
0

POM

100

0.42

0

POM/CB

90

0.42

10

POM/CB/10TPU

85

0.42

15

POM/CB/15TPU

80

0.42

20

POM/CB/20TPU

شکل شناسی

بهمنظور بررسی ريزساختار ،ريزنگارهاي  SEMاز مقاطع شکست
نمونههای آزمون ضربه تهیه شد .شکل  ،1ريزنگارهاي میکروسکوپی
از مقاطع شکست نمونههای آزمون ضربه را بهترتیب برای
نمونههای پلیاستال خالص،POM/CB/10TPU ،POM/CB ،
 POM/CB/15TPUو  POM/CB/20TPUنشان میدهد .با توجه
به شکل  ،)b( 1وجود و پراكنش نانوذرات دوده قابل ديدن است.
همچنين نشانههایی از کلوخهشدن نانوذرات دوده وجود دارد که با
پیکان سفیدرنگ نشان داده شده است .نانوذرات دوده بهدلیل سطح
ویژه زياد و برهمکنش قوی واندروالسي ميان ذرات تمایل زیادی
به کلوخهشدن دارند [ .]17احتمال افزایش پراکندگی نانوذرات
تقویتکننده دوده بهدلیل وجود فاز ثانویه پلییورتان گرمانرم وجود
دارد [ .]18بهبود پراكنش نانوذرات با افزودن فاز ثانویه به پلیمر
ماتريس ،پيش از این نیز گزارش شده است [ .]18،19در پژوهش
حاضر ،نانوذرات دوده با ماتريس پلیمری پلیاستال با ماهيت

Compound

و

و

مواد مختلف در آمیزههای تهیهشده در جدول  1مشخص شده است.
نمونههای استاندارد خواص مکانیکی به روش قالبگیری تزریقی با
دستگاه تزریق مدل 110/380ساخت شرکت پوالد تولید شدند .پيش
از اختالط و قالبگیری نمونهها ،آمیختهها بهمدت  4 hو در دمای
 80°Cرطوبتگیری شدند.

)(a)					(b)					(c

					)(d

)(e

		

				

شکل  -1ريزنگارهاي  SEMنمونههای مختلف POM/CB/15TPU )d( ،POM/CB/10TPU )c( ،POM/CB)b( ،POM )a( :و (.POM/CB/20TPU )e
و

و

و

و

و

و

و

و

)Fig. 1. SEM micrographs of different specimens: (a) POM, (b) POM/CB, (c) POM/CB/10TPU, (d) POM/CB/15TPU, and (e
POM/CB/20TPU.
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پلیاتري و پلییورتان گرمانرم بهدلیل داشتن گروههاي اتري و
یورتاني ،پيوند هیدروژنی تشکیل میدهد .با وجود این ،برهمکنش
نانوذرات دوده با پلیمر ماتريس پلییورتان گرمانرم قویتر از پلیمر
ماتريس پلیستال است [ .]20با توجه به شکلهای  )d( ،)c( 1و (،)e
افزودن پلییورتانگرمانرم به ماتریس پلیاستال ،به افزایش مقاومت
ضربهاي منجر شد و شكلشناسي شکست خشنتری ایجاد کرد .از
اینرو ،شکست تُرد پلیاستال در مجاورت فاز پلییورتانگرمانرم به
شکست شکلپذیر تبدیل شد .این نتیجه احتماالً بهدلیل تشکیل پيوند
هیدروژنی ميان گروههای پلیاستال و پلییورتان گرمانرم است که
به سازگاری مناسب این دو پلیمر منجر شده است [ .]30تركچهزايي
( )crazingو تغییرشکل پالستیک ،دو سازوكار عمده جذب انرژی
شکست در پلیمرها هستند .پالستیکهای تُرد حین تغییرشکل تمایل
به تركچهزايي دارند ،در حالی که سازوكار اصلی جذب انرژی در
پالستیکهای چکشخوار ،تغییرشکل پالستیک است .افرایش حجم
تغییرشکل پالستیک با افزودن فاز پلییورتان گرمانرم به ماتريس
پلیاستالی ،در شکلهای  )d( ،)c( 1و ( )eبهطور واضح قابل ديدن
است .در بخش تحلیل مقاومت ضربهاي نمونهها ،ريزسازوكارهای
جذب انرژی و افزایش مقاومت ضربهاي در مقیاس بيشتر بحث
ميشود.
و

و

خواص کششی

شکل  2منحنیهای تنش-کرنش مربوط به پلیاستال و
نانوکامپوزیتهای آن را نشان میدهد که از آزمون کشش تکمحوري
بهدست آمدهاند .خواص کششی بهدستآمده از منحنی تنش-کرنش،
شامل مدول یانگ و استحکام کششی در شکل  3آمده است .میانگین و
انحراف معیار نتایج با تکرار آزمایشها ،در شکل  3نشان داده شدهاند.
مطابق شکل  ،2افزودن نانوذرات دوده به افزایش درصد ازدیاد طول تا
پارگی منجر شده است .دلیل این افزایش میتواند به فرایند حفرهزايي
در اثر وجود نانوذرات درون ماتریس پلیمری طی آزمون کشش
مربوط باشد [ .]38با شکلگیری حفرههای بیضیشکل در ماتریس
پلیمری ،امکان بیشتری برای تغییرشکل از نوع شکلپذیر فراهم شده
است و در نتیجه افزایش در مقدار ازدیاد طول تا پارگی ديده میشود.
افزودن فاز پلییورتانگرمانرم در ماتريس پلیمری سخت  POMنیز
به افزایش ازدیاد طول تا پارگی منجر شد .بهطوری که بیشترین مقدار
ازدیاد طول تا پارگی برای نانوکامپوزیت  POM/CB/20TPUبهدست
آمد که  95%بیشتر از نمونه پلیاستال خالص و  74%بیشتر از نمونه
 POM/CBاست .افزایش ازدیاد طول تا پارگی پلیمر ماتريس پلیاستال
با افزودن فاز پلییورتانگرمانرم ،پیش از این ،در پژوهشهای دیگر
562
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نیز گزارش شده است [ .]23،28-30مقادیر میانگین مدول یانگ
برای نمونه خالص و نمونه داراي دوده و مقادير مختلف وزنی
پلییورتان گرمانرم در شکل  )a( 3نشان داده شده است .مطابق
اين شکل ،وجود نانوذرات دوده ،مدول یانگ را حدود  6%نسبت به
پلیمر خالص افزایش داد .مدول کشسانی نانوکامپوزیتها با توجه به
مدول ،مقدار و نحوه پراکنش ذرات و نیز اثر ذرات بر بلورینگی معین
میشود [ .]39افزایش مدول نانوکامپوزیتها با افزودن نانوذرات
غيرآلي را بهطور عمده میتوان بهدلیل بیشتربودن مدول نانوذرات
در مقایسه با پلیمر ماتریس نسبت داد [ .]40افزون بر این ،افزایش
درجه بلورینگی ،مدول را افزایش میدهد [ .]41با وجوداین ،افزودن
پلییورتان گرمانرم در آمیخته  ،POM/CBبه کاهش مدول یانگ
نسبت به نمونه خالص منجر شد .با افزایش پلییورتان گرمانرم در
فاز پلیاستال ،بلورینگی کاهش مییابد ،بنابراین ،مدول یانگ نیز
با افزایش پلییورتان گرمانرم کاهش مییابد [ .]27،28استحکام
کششی نمونهها که متناظر با تنش تسلیم آنهاست ،با استفاده از
منحنیهای تنش-کرنش اندازهگیری شد که مقادیر میانگین و انحراف
معیار متناظر با آنها در شکل  )b( 3نشان داده شده است .بهبود
استحکام کششی در مجاورت نانوذرات تا حدود زیادی به کیفیت
اتصال سطحی میان فاز تقویتکننده و ماتريس پلیمری بستگی دارد.
مطابق شکل  ،)b( 3بهکارگیری نانوذرات دوده استحکام کششی را
افزایش داد که بر برقراری اتصال مناسب ميان نانوذرات و ماتريس و
در نتیجه انتقال تنش مؤثر میان این دو فاز داللت دارد .استحکام

شکل  -2منحنیهای تنش-کرنش برای آمیختههای خالص و
نانوکامپوزیتی.

Fig. 2. Stress-strain curves for pure and nanocomposite blends.
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)(a)								(b

شکل  -3تغییرات (الف) مدول یانگ و (ب) استحکام کششی در آمیختههای خالص و نانوکامپوزیتی.

			

Fig. 3. Variations in (a) Young modulus and (b) tensile strength for pure and nanocomposite blends.

کششی نانوکامپوزیت  POM/CBافزایش مالیمي (حدود  )3%نشان
داد .بهطور کلی ،افزودن یک فاز با قطعههای نرم در ماتريس گرمانرم
با قطعههای سخت ،استحکام کششی را کاهش میدهد [ .]31افزون
براین ،کاهش بلورینگی بهدلیل وجود پلییورتانگرمانرم در ماتريس
پلیاستال ،دلیل دیگری برای كاهش استحكام کششی است [.]28،42
خواص ضربهای و شكلشناسي

در شکل  ،4نتایج آزمون ضربه آمیختههای مختلف نشان داده شده
است .افزودن نانوذرات دوده ،به افزایش  23%مقاومت ضربهاي نسبت
به پلیاستال خالص منجر شد .پراکندگی مناسب نانوذرات در پلیمر
ماتریس باعث پخش انرژی ضربه در تمام مقطع میشود .با اعمال
انرژی ضربه ،تمرکز تنش در محل تماس پلیمر ماتریس با نانوذرات
رخ میدهد ،این عامل باعث جدایی پلیمر از ذرات و شکلگیری
حفره میکرونی حول هر ذره میشود .حفرهزايي ابتدا به تغییرشکل
پلیمر محاطی نانوذرات و پس از آن به گسترش تغییرشکل پالستیک
منجر میشود [ .]38همچنين ،حفرهزايي باعث جذب و استهالك
انرژی ضربه میشود و اجازه تغییرشکل بیشتری را به ماتریس پلیمری
میدهد [ .]43افزونبراین نانوذرات صلب ،بهعنوان مانعی در برابر
انتشار ترک عمل میکنند [ .]39افزودن پلییورتان گرمانرم نيز تا
 20%وزنی همراه با نانوذرات دوده ،به افزایش مقاومت ضربهاي تا
 154%نسبت به پلیمر خالص منجر شد .دليل اين افزایش ،پراكنش
مناسب پلییورتان گرمانرم در پلیمر ماتريس و کاهش بلورهای

سخت با افزودن پلییورتان گرمانرم به پلیمر ماتريس پلیاستال
است .تصویربرداری انجامشده بهوسیله میکروسکوپ الکترونی از
سطح شکست و تحلیل آنها ،اطالعات مفیدی را درباره سازوكارهای
جذب انرژی ارائه میدهد .شکل  ،5ريزنگارهاي  SEMاز بافت
سطحی نمونه خالص و نمونههای نانوکامپوزیتی را نشان میدهد.
مطابق شکل  ،)a( 5سطح شکست پلیاستال خالص نسبت ًا صاف و
داراي ريزترکهايی است که از مشخصات شکست تُرد بهشمار
ميآيد .با وجود این ،تغییرشکل پالستیک در ماتريس نیز در شکل )a( 5
قابل ديدن است که انرژی ضربه را جذب کرده و استحکام ضربهای
را افزایش داد ه است .بسیاری از مواد نیمهبلوری شکلپذیری بيشتري
را در مقدار تغییرشکل كم نشان میدهند ،اما با افزایش مقدار کرنش،
تمایل این مواد به رفتار ترد نیز افزایش مییابد [ .]44مطابق شکلهای 5
( bتا  ،)dسطح شکست برای نمونه داراي دوده و نمونههای داراي
 15 ،10و  20%وزنی پلییورتان گرمانرم زبری بیشتری نسبت به
پلیمر خالص دارد و تغییرشکل پالستیک در مقیاس بیشتری قابل
ديدن است که نتیجه آن جذب انرژی بیشتر در آزمون ضربه است.
بهبود تغییرشکل ماتريس پلیمری در مجاورت نانوذرات بهدليل
جدایش در سطح اتصال نانوذره-پلیمر است که تركچهزايي را
گسترش و در نتیجه تغییرشکل پالستیک را افزایش میدهد .افزون
بر این ،حفرههای میکرونی مشاهدهشده در مقطع شکست نمونههای
نانوکامپوزیتی بیانگر شکست نرم است .وجود ناخالصیها در شبکه
مولکولی پلیمر بهعنوان مرکز تمرکز تنش عمل کرده و حفرههای
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کوچکی را ایجاد میکنند که ابعاد این حفرهها تحت نیروی خارجی
افزایش مییابد [ .]45تغییرشکل پالستیک شايان توجه در این حفرهها
میتواند انرژی زیادی را جذب کند و شکست نرم را باعث شود.
خط چین زردرنگ مشاهدهشده در مقطع شکست نانوکامپوزیتها
به همین حفرهزایی در بخش شکست برشی مربوط است .تسلیم
برشی در نمونههای نانوکامپوزیتی همراه با ایجاد ساختاری ليفچهاي و
تركچهزايي در حجم کم است .ليفچهسازي در مجاورت نانوذرات
دوده به حفرهزايي نانوذرات مربوط است .نانوذرات همسانگرد
بهعنوان مرکز تمرکز تنش عمل کرده و حفرهزايي در محل اتصال
ذره به پلیمر را افزایش میدهند .حفرههای تشکیلشده درون ماتريس
بهعنوان مراکز اصلی حفرهزايي عمل ميكنند و تسلیم پلیمر را حین
فرایند شکست افزایش میدهند [ .]46شدت تركچهزايي در نمونه
داراي دوده در حدی نبود که به ایجاد ساختار درشتليفچهاي منجر
شود .دلیل این موضوع برقراری تنش سهمحوري در این ناحیه یا
وجود کلوخههای نانوذرات همجهت با مسیر انتشار ترک بود که
تركچهزايي را کاهش داد .بنابراین ،سازوكار ليفچهسازی در شکل )b( 5

شکل  4نتایج استحکام ضربهای آمیختههای مختلف.

Fig. 4. Impact strength results for different blends.

متوقف شده و تغییرشکل موضعی در پلیمر ماتريس غالب شد که به
ایجاد سطح شكست نسبت ًا صاف منجر شد [ .]47با وجود این ،وجود

)(a)					(b)					(c

)(e

					)(d

		

				

شکل  -5ريزنگارهاي  SEMاز سطحهاي شکست نمونههای مختلفPOM/CB/15TPU )d( ،POM/CB/10TPU )c( ،POM/CB )b( ،POM )a( :
و

و

و

و

و

و

و

و

و (.POM/CB/20TPU )e
و

Fig. 5. SEM micrographs of fractured surfaces of different specimens: (a) POM, (b) POM/CB, (c) POM/CB/10TPU, (d) POM/
CB/15TPU, and (e) POM/CB/20TPU.
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نواحی  TPUپخششده در پلیمر ماتريس و برهمکنش مناسب این
نواحی با فاز ماتريس  POMو تقویتکننده به تشدید جذب انرژی
با استفاده از سازوكارهای تغییرشکل پالستیک و تركچهزايي منجر
میشود .با توجه به شکلهای  )d( ،)c( 5و ( ،)eافزودن پلییورتان
گرمانرم به گسترش نواحی تغییرشکل و تركچهزايي منجر شده
است .واضح است ،احتمال ایجاد حفره میکروسکوپی به شرایط
موضعی تنش بستگی دارد .حفرهزايي در مواد به جزء حجمافزايي
( )dilatational componentاز تانسور تنش نیاز دارد که این در حالت
تنش سهمحوري رخ میدهد و در نمونههای تحت کرنش صفحهای
یافت میشود [ .]45در پژوهش حاضر وجود فاز تردی همچون
پلیاستال ،این موضوع را آسان ميكند .با گسترش تركچهزايي،
ليفچهها با کشیدن ماده از سطح تماس ماتريس-ليفچه و تحت تأثیر
تنش موضعی در مرز ليفچهها گسترش مییابند .در نهایت ،با رسیدن
به حد واماندگی ،ليفچههاي نیز دچار پارگی میشوند .از میان رفتن
ظرفیت حمل بار ليفچههاي پارهشده در شکل  5بدین معنی است
که ليفچههای مجاور در معرض بار مضاعفی قرار میگیرند که این
موضوع ،در شرایط مشخصي ،میتواند موجب واماندگی ليفچه،
تشکیل ترک واقعی و در نهایت شکست شود .با وجود این ،وجود
فاز پلییورتانگرمانرم ،با گسترش تنش صفحهای در نواحی ليفچه،
حین بارگذاری پرسرعت ،از تسلیم زودهنگام ليفچه و گسترش ترک
ممانعت میکند.
شکل  ،6ريزنگار  SEMسطح شکستهشده نمونه  POM/CBرا در
و

شکل  -6ريزنگار  SEMاز سطح شکست نمونه  .POM/CBبا
بزرگنمایی بیشتر.
Fig. 5. SEM micrograph of impact-fractured surfaces of
POM/CB at higher magnifications.

اثر انرژی ضربه نشان میدهد .ريزحفرههای مشاهدهشده در شکل ،6
نتیجه حالت تنش سهمحوري در سطح مشترک نانوذره-پلیمر است
که در ادامه گسترش حفره تحت نیروی خارجی ایجاد شده است.
مطابق شکل  ،6ذرات دودهای که با پلیمر جداشدگی ناقص دارند،
همراه با ریزترکهای سطحی توسعهیافته در مرزهای نانوذرات
مشخص شده است .دليل اصلی جداشدگی ناقص را میتوان به مقدار
کرنش زياد در بارگذاری ضربهای نسبت داد .بنابراین ،ذره نمیتواند
زمان کافی برای جداشدن کامل از پیوند داشته باشد و حفره حاصل
امکان کشیدگی بیشتر ماتريس پلیمری را ندارد .وجود نانوذرات با
پیوند کامل روی سطح شکست نمونه  POM/CBدر شکل  ،6نشان
میدهد ،ناحیه میانفازی مناسبی روی سطح ذره ایجاد شده است
که از جداشدن ذره و بهبود هرچه بیشتر مقاومت ضربهاي ممانعت
میکند .با توجه به شکل  ،6وجود ریزترک در ماتريس پلیمری بهدلیل
انرژی زیاد الزم برای جداکردن یک ذره با برهمکنش مناسب است
که ترک ترجیح میدهد ،در داخل ماتريس منتشر شود .میتوان نتیجه
گرفت ،آستانهای برای استحکام ناحیه میانفازی نانوذره-پلیمر وجود
دارد که فراتر از آن ،ذره نمیتواند جدا شود و انرژی شکست را
افزایش دهد.

نتیجهگیری
نمونههای نانوکامپوزیتی  POM/CB/TPUبا مقدار  0/42%وزنی
نانوذرات دوده و مقدارهاي وزنی  15 ،10و  20%پلییورتانگرمانرم
با روش قالبگیری تزریقی تولید و در آزمون کشش و ضربه قرار
گرفتند .نتایج نشان داد ،وجود نانوذرات دوده به افزایش مالیم
همزمان استحکام و مدول كشساني و نيز افزایش شايان توجه
مقاومت ضربهاي تا حدود  23%نسبت به پلیاستال خالص منجر
شده است .افزایش مقاومت ضربهاي در مجاورت نانوذرات دوده،
به تشکیل حفرههای میکرونی در اطراف نانوذرات و جذب انرژی
از این راه نسبت داده شد .افزودن فاز پلییورتان گرمانرم تا 20%
وزنی ،نيز به افزایش مقاومت ضربهاي و و ازدیاد طول تا پارگی بهترتیب
تا حدود  154و  95%نسبت به پلیاستال خالص منجر شد .افزون بر
این ،شكلشناسي شکست نمونههای نانوکامپوزیتی ،سطح خشنتری
نسبت به نمونه پلیاستال خالص نشان داد .سازوكارهای استهالک و
جذب ضربه همچون ريزحفرهها ،تركچهزايي ،ليفچهايشدن و تغییرشکل
پالستیک در شكلشناسي شکست نمونههای نانوکامپوزیتی ديده شد.
افزودن نانوذرات دوده با درصدهای وزنی متفاوت به آمیخته POM/TPU
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 میتواند پژوهش راهگشایی درPOM/TPU افزایش استحکام آمیخته
.ادامه پژوهش حاضر باشد

 برای،برای حفظ استحکام همزمان با افزایش مقاومت ضربهاي
 افزون بر این اصالح سطحی.پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود
پلیمر و در نتیجه-نانوذرات دوده برای افزایش برهمکنش نانوذرات
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