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  چكيده
در اين پژوهش آلياژهايي از دو نوع ABS و سه نوع كامپاند 

PVC به روش اختالط مذاب تهيه و تأثير نوع و تركيب 

درصد اجزاء بر خواص فيزيكي و مكانيكي و اشتعال پذيري 

آنها مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات نشان داد كه هر 

دو نوع ABS استفاده شده در اين تحقيق، تأثير مشابهي 

بر روند تغييرات خواص آلياژها داشته ولي بهبود خواص 

 ABS فيزيكي و مكانيكي و همچنين كاهش اشتعال پذيري

به شدت تابع تركيب درصد اجزاء و نوع PVC است. در 

اثر آلياژ سازي ABS با PVC  نرم، مقاومت ضربه اي و 

شاخص مذاب (MFI)٬ نسبت به ABS به طور چشمگيري 

افزايش پيدا كرده ولي خواصي نظير مقاومت كششي، 

مقاومت خمشي و سختي كاهش مي يابد. رفتار اين دسته 

از آلياژها در برابر شعله تقريبًا مشابه رفتار ABS  است. با 

اضافه كردن PVC  سخت به ABS ، آلياژهاي به دست آمده، 

مقاومت قابل توجهي در برابر شعله پيدا كرده و در برخي 

خواص مكانيكي نظير مقاومت كششي، مقاومت خمشي و 

سختي افزايش جزئي مشاهده مي شود ولي مقاومت ضربه اي 

و MFI آلياژها كاهش مي يابد.

واژه هاي كليدي: اكريلونيتريل بوتادين استايرن، آلياژ پليمري، 
پلي وينيل كلرايد، خواص مكانيكي و اشتعال پذيري

مقدمه 
تهيه آلياژهاي پليمري يكي از ساده ترين و اقتصادي ترين 

روش هاي توسعه محصوالت پليمري مي باشد. با انتخاب 

صحيح مواد و كنترل مورفولوژي فازها مي توان به خواص 

مطلوب و مورد نظر دست يافت. ١ABS به علت داشتن 

ويژگيهايي نظير خواص مكانيكي خوب، فرايند پذيري 

عالي و قيمت مناسب، كاربردهاي گسترده اي در صنايع 

لوازم خانگي، خودرو، الكتريكي و الكترونيكي دارد. آلياژ 

ABS با ٢PVC يكي از مهمترين آلياژهاي تجارتي است 

 PVC و مقاومت به شعله ABS كه فرايند    پذيري عالي

 PVC با ABS را توامًا دارا مي باشد[١‐٣]. هنگامي كه

مخلوط مي شود برهمكنش بين فاز ٣SAN و PVC عامل 

مهمي در سازگاري اين آلياژ بوده و ميزان اكريلونيتريل 

موجود درSAN اين برهمكنش را تحت تأثير قرار 

مي دهد[٤‐۵]. خواص مكانيكي آلياژ ABS/PVC نه تنها 

به تركيب درصد اجزاء  بلكه به نوع ABS و PVC نيز 

بستگي دارد[٦‐٩]. عليرغم اطالعات بسيار گسترده اي كه 

[١٠‐٢٧]، با اين  در زمينه آلياژ ABS/PVC وجود دارد 

وجود مطالعه مدوني در زمينه تأثير نوع كامپاند PVC بر
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2. Poly Vinyle Chloride
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۵۳مطالعه خواص فيزيكي، مكانيكي...

اشتعال پذيري و همچنين خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژ 

ABS/PVC صورت نگرفته است. اين موضوع مورد توجه 

مقاله حاضر است.

تجربـي                                                                                                                                 
مواد

به منظور ارزيابي تأثير نوع ABS و PVC بر خواص آلياژها 

 PVC و سه نوع كامپاند (ABS2 , ABS1) ABS از دو نوع

استفاده شد. ABS1 محصول شركت پتروشيمي تبريز (با 

 ABS2 يك گريد تزريق بوده و (SD0150 كد تجارتي

محصول شركت LG (با كد تجارتي RS615)، يك گريد 

اكستروژن است. كامپاندهاي PVC از منابع داخلي تهيه 

شد (جداول ١ و ٢).

جدول ۱‐ مشخصات ABS هاي استفاده شده در اين پژوهش

ABS1ABS2خاصيت

(gr/cm3) ۱/۰۴۱/۰۵دانسيته

 ۵kg۲۰۰و °C شاخص مذاب در
 (gr/۱۰ min)۲/۸۰/۷۲

 (MPa) ۴۳۴۴/۵استحکام کششی

۵/۵۷/۷ازدياد طول  (٪)

(MPa) ۵۶۶۲/۷استحکام خمشی

(kg.cm/cm2) ۳۲/۸۲۵/۳۵استحکام ضربه ای

۱۷/۸۱۸/۱شاخص اکسيژن (٪)

 (shore D) ۷۸۷۹سختی

سفيدطبيعيرنگ

جدول ٢‐ برخي مشخصات كامپاندهاي PVC استفاده شده در اين پژوهش

PVC1PVC2PVC3خاصيت

(gr/cm3) ۱/۱۵۱/۱۹۱/۴۱دانسيته

 (shore D) ۳۵۴۲۷۷سختی

(MPa) ۱۲/۷۲۱/۴۴۲استحکام خمشی

۴۰۲۱۷۹۳/۵ازدياد طول  (٪)

(kg.cm/cm2) ۲شكسته نشدشكسته نشداستحکام ضربه ای

۱۹۲۴/۵۴۱شاخص اکسيژن (٪)

 (Phr) ۴۰ميزان و نوع نرم کننده Dop۱۶ Dop۶  parrafin wax

   1. Roller

روش تهيه آلياژها                                                                                              
 PL 2000براي تهيه آلياژها از مخلوط كن داخلي برابندر

استفاده شد. پره اختالط از نوع رولر١ دما ١٧۵oC، سرعت 

اختالط rpm ٦٠و زمان اختالط ٧ دقيقه بود. اساس كار 

تهيه اين آلياژها نيز بدين صورت بود كه ابتدا ABS داخل 

محفظه اختالط ريخته مي شد و پس از ذوب شدن آن و 

ثابت ماندن گشتاور دستگاه، PVC اضافه مي شد و به مدت 

٤ دقيقه ديگر اختالط ادامه پيدا مي كرد. به منظور مطالعه 

تأثير نوع و تركيب درصد اجزاء، آلياژهايي با درصدهاي 

وزني ٢٠، ٣٠، ٤٠، ۵٠، ٦٠، ٧٠ و ٨٠ از PVC به همين 

روش تهيه شد.



شماره ٥٧ ۵۴

                                                                                                                                                     
روش هاي اندازه گيري خواص

براي تعيين دانسيته مواد از روش ASTM D 792 استفاده 

شد. MFI نمونه ها به روش ASTM D 1238 و در شرايط 

نوع G (دماي oC ٢٠٠ و وزنه ۵kg) اندازه گيري شد.     

براي اندازه گيري خواص مكانيكي ابتدا صفحاتي به ابعاد     

 ٢mm*١۵mm*١۵mm به روش قالبگيري فشاري (پرس) 

تهيه شد. دماي oC ١٨٠ و زمان قالبگيري ۵ دقيقه بود. 

نمونه هاي مربوط به هر يك از آزمايش ها با استفاده از 

پانچ و برش تهيه شد. آزمايش هاي كشش مطابق استاندارد 

ASTM D 638 و با استفاده از دستگاه Instron 1122 انجام 

شد. سرعت دستگاه mm/min ۵٠ و فاصله دو فك آن     

cm ٧/٢۵ بود. استحكام خمشي نيز مطابق با استاندارد 

ASTM D 790 و با دستگاه Instron 1122 انجام شد.                 

سرعت دستگاه mm/min ١ و فاصله تكيه گاهها cm ۵ بود.                                                                                                                                             

    استحكام ضربه اي نمونه ها با استفاده از دستگاه Frank و 

مطابق با استاندارد ASTM D 256 و به روش ايزود١ انجام 

شد. با توجه به شكسته نشدن نمونه هاي بدون شكاف٢، 

قبل از انجام آزمايش ضربه، شكاف هايي به عمق ٢mm در 

نمونه ها ايجاد شد.

                                                                                                                                                                                                                                                 

            Shore D براي اندازه گيري سختي نمونه ها روش 

ASTM D 2240 به كار گرفته شد. شاخص اكسيژن٣ نمونه ها 

به روش ASTM D 2863 تعيين شد. 

نتايج و بحث

خواص فيزيكي و مكانيكي آلياژها
در جدول٣ مقادير استحكام خمشي آلياژهاي مختلف 

ABS/PVC آورده شده است.

   همچنانكه مشاهده مي شود با توجه به نوع ABS، نوع 

PVC و درصد آنها، مقادير مقاومت خمشي آلياژها متفاوت 

است و براي برخي از آلياژها به علت نرم بودن نمونه ها 

انجام اين آزمايش امكان پذير نبود. 

   در آلياژهاي ABS1 با PVC نرم (PVC1) و PVC نيمه 

سخت (PVC2) با افزايش درصد PVC در آلياژها، مقادير 

مقاومت خمشي آلياژ كاهش مي يابد كه ناشي از كم بودن 

مقادير اين خاصيت براي PVC استفاده شده است ولي 

آلياژهاي ABS1 با PVC سخت (PVC3)  رفتار متفاوتي از 

خود نشان مي دهند. در اين آلياژها مقادير مقاومت خمشي                                                                   

ABS/PVC جدول ٣‐ استحكام خمشي چهار نوع آلياژ

 (MPa)استحکام کششی PVC
 (wt٪)

ABS
 (wt٪)ABS2/PVC2 ABS1/PVC3 ABS1/PVC2 ABS1/PVC1

٦٢/٧ ۵٦ ۵٦ ۵٦ ٠ ١٠٠

٤٨/٤ ۵١ ٤٦/٧ ٤٣/٢ ٢٠ ٨٠

٤٤/١ ۵٤/٤ ٤٣/١ ٣٤/٣ ٣٠ ٧٠

٤٢/١ ۵٦/١ ٣٩ ١٧/٦ ٤٠ ٦٠

٣٩/١ ۵٧ ٣٨/٦
 انجام آزمايش امكان
پذير نبود

۵٠ ۵٠

٣٦/١ ٦١/۵ ٣١/١ » ٦٠ ٤٠

١٨/٢ ۵٨/٧ ٢٠/٤ » ٧٠ ٣٠

٧/٤ ۵۵ ٧/٤ » ٨٠ ٢٠

 انجام آزمايش امكان
پذير نبود

٦٢/۵
 انجام آزمايش امكان
پذير نبود

» ١٠٠ ٠

1. Izod                                                                                                                   
2. Notch                                                                                 
3.Oxygen Index                                                   



۵۵مطالعه خواص فيزيكي، مكانيكي...

                                                                                                                                                                   

آلياژها تقريبًا ثابت بوده ولي براي برخي از اين آلياژها با 

افزايش درصد PVC مقدار مقاومت خمشي افزايش پيدا 

مي كند كه ناشي از باالتر بودن ميزان مقاومت خمشي 

PVC3 در مقايسه با مقدار مربوط به ABS است. با 

مقايسه نتايج آلياژهاي ABS1 با سه نوع PVC مي توان 

 PVC اظهار داشت كه در يك تركيب درصد خاص از

هرچه ميزان نرم كننده آن بيشتر باشد استحكام خمشي 

آلياژهاي تهيه شده كمتر مي شود. رفتار مقاومت خمشي 

آلياژ ABS2/PVC2  مشابه رفتار آلياژ ABS1/PVC2 است. 

براي اين آلياژ نيز با افزايش درصد PVC مقادير مقاومت 

 PVC خمشي كاهش مي يابد. به عبارت ديگر براي يك

خاص، تغيير نوع ABS تأثير زيادي بر روند تغييرات                                                                                                                        

مقاومت خمشي آلياژها ندارد. 

   به طور كلي با در كنار هم قرار دادن مقادير مقاومت 

 PVC خمشي چهار نوع آلياژ، مي توان گفت كه تأثير نوع

و درصد آن به مراتب بيشتر از تأثير نوع ABS بر مقاومت 

خمشي آلياژهاي ABS/PVC است.  

 ABS/PVC  مقادير استحكام كششي آلياژهاي مختلف   

 ABS1/PVC1 در جدول ٤ آورده شده است. در آلياژهاي

و ABS1/PVC2 با افزايش درصد PVC، مقادير استحكام 

كششي آلياژها كاهش مي يابد كه به علت كم بودن ميزان 

استحكام كششيPVC است. در آلياژ ABS1 با PVC3 با 

افزايش درصد PVC مقادير استحكام كششي ابتدا افزايش 
يافته و سپس كاهش مي يابد. در اين آلياژ رفتار اثرافزايي١

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ١

 در محدوده ٢٠ الي۵٠ درصد از PVC مشاهده مي شود.

   رفتار كششي آلياژ ABS2/PVC2 نيز مشابه رفتار آلياژ 

ABS1/PVC2 بوده و با افزايش درصد PVC مقادير 

استحكام كششي آلياژ كاهش مي يابد. با مقايسه نتايج 

استحكام كششي آلياژهاي مختلف ABS/PVC مي توان 

بيان كرد كه تأثير نوع و درصد PVC بر مقادير اين خاصيت 

به مراتب بيشتر از تأثير نوع ABS است.   

    مقادير ازدياد طول آلياژهاي ABS/PVC به شدت به نوع 

و ميزان PVC وابسته است (جدول ۵). 

 ABS1/PVC1 همچنان كه مشاهده مي شود درآلياژهاي    

و ABS1/PVC2 و همچنين آلياژ ٬ABS2/PVC2 با افزايش 

درصد ٬PVC مقدار ازدياد طول آلياژها ابتدا تقريبًا ثابت 

بوده و در درصدهاي باالي PVC افزايش قابل توجهي در 

             ABS1/PVC3 مقدار اين خاصيت مشاهده مي شود. در آلياژ

با افزايش درصد PVC مقادير ازدياد طول آلياژها تقريبًا 

ثابت است كه به علت كم بودن ميزان اين خاصيت براي 

PVC3 مي باشد.

  در جدول ٦ مقادير مقاومت ضربه اي آلياژهاي                

ABS/PVC آورده شده است.

    مقاومت ضربه اي آلياژهاي ABS/PVC مشابه با ديگر 

خواص مكانيكي به نوع و درصد PVC بستگي دارد. در 

حاليكه اضافه كردن PVC سخت (PVC3) به ABS منجر به 

 PVC كاهش مقاومت ضربه اي آن مي شود، ولي استفاده از

نرم و نيمه سخت نه تنها موجب كاهش مقاومت ضربه اي                                                                         

ABS/PVC جدول ٤‐ استحكام كششي چهار نوع آلياژ

 (MPa)استحکام کششی PVC
 (wt٪)

ABS
 (wt٪)ABS2/PVC2 ABS1/PVC3 ABS1/PVC2 ABS1/PVC1

٤٤/۵ ٤٣ ٤٣ ٤٣ ٠ ١٠٠
٤١ ٤٤/۵ ٣٩/٨ ٣٣/٤ ٢٠ ٨٠
٣٩ ٤۵/٣ ٣٦/٤ ٣٠/٤ ٣٠ ٧٠
٣٨ ٤٦/٣ ٣۵/٧ ٢٠/١ ٤٠ ٦٠
٣۵/٧ ٤٦/٩ ٣۵/١ ١٣/٨ ۵٠ ۵٠
٢٧/٢ ٣٨/۵ ٣٣/٢ ١١/٢ ٦٠ ٤٠
٢٤ ٣٦/۵ ٢٨ ١٠/٨ ٧٠ ٣٠
١٦/٨ ٣۵/٨ ٢١/٦ ٩/٩ ٨٠ ٢٠
٢١/٤ ٤٢ ٢١/٤ ١٢/٧ ١٠٠ ٠

1.Synergistic 
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ABS/PVC جدول۵‐ ازدياد طول در نقطه پارگي آلياژهاي

PVC ازدياد طول در پارگی(٪)
 (wt٪)

ABS
 (wt٪)ABS2/PVC2 ABS1/PVC3 ABS1/PVC2 ABS1/PVC1

٧/٦ ۵/۵ ۵/۵ ۵/۵ ٠ ١٠٠
٤/۵ ٦ ٦/۵ ٤/٦ ٢٠ ٨٠
٤/٩ ٨ ۵/۵ ٦/٢ ٣٠ ٧٠
٤/٣ ٧/٢ ٨ ٣٠/٤ ٤٠ ٦٠
٤/١ ٦ ١٠/٣ ٦١/٦ ۵٠ ۵٠
٣/٧ ٤/٦ ٨ ٨٩ ٦٠ ٤٠
٤۵ ۵/۵ ٧٧ ١٧٢ ٧٠ ٣٠
١١۵ ٤/٨ ١٤۵ ١٩٦/٧ ٨٠ ٢٠
١٧٩ ٣/۵ ١٧٩ ٤٠٢ ١٠٠ ٠

ABS/PVC جدول ۶‐ مقاومت ضربه ای آلياژهاي

 (kg.cm/cm2) استحکام ضربه ای PVC
 (wt٪)

ABS
 (wt٪)ABS2/PVC2 ABS1/PVC3 ABS1/PVC2 ABS1/PVC1

۲۵/۳۵ ۳۲/۸ ۳۲/۸ ۳۲/۸ ۰ ۱۰۰
۳۰/۸ ۲۶/۳ ۳۰/۲۴ ۳۸ ۲۰ ٨٠
۳۴/۵ ۲۲/۷ ۲۹/۰۵ ۱۱۸ ۳۰ ٧٠
۳۳/۵ ۱۸/۷ ۳۱/۴ شكسته نشد ۴۰ ٦٠

۴۱/۸ ۱۳/۵ ۳۰ » ۵۰ ٥٠
۴۵ ۷/۷ ۳۶ » ۶۰ ٤٠
۶۸ ۴/۷ ۶۵ » ۷۰ ٣٠

شكسته نشد ۳/۵ شكسته نشد » ۸۰ ٢۰
» ۲ » » ۱۰۰ ٠

ABS نمي شود، بلكه در صورتي كه ميزان اين نوع از

PVC ها در آلياژ ABS/PVC بيش از ۵٠ درصد باشد، 

افزايش قابل توجهي در مقاومت ضربه اي ABS مشاهده 

مي شود. آلياژهايي كه حاوي درصد بااليي از PVC نرم 

و نيمه سخت بودند در آزمايش ضربه شكسته نشدند. 

رفتار مقاومت ضربه اي آلياژ ABS2/PVC2 نيز مشابه رفتار 

آلياژ ABS1/PVC2 بوده و با افزايش درصد PVC مقادير 

مقاومت ضربه اي ABS افزايش پيدا مي كند.

مقادير سختي١ آلياژها براي آلياژ ABS1/PVC3 تقريبًا 

ثابت است ولي روند تغييرات آن براي سه آلياژ ديگر 

مشابه بوده و با افزايش درصد PVC در اين آلياژها، ميزان 

سختي كاهش پيدا مي كند (جدول ٧). 

اشتعال پذيري آلياژها 
به منظور ارزيابي كمي٢ رفتار آلياژهاي ABS/PVC در برابر 

شعله، شاخص اكسيژن (O.I) آنها اندازه گيري شد. نتايج 

مربوطه در جدول ٨ آورده شده است.

  همچنانكه مشاهده مي شود مقادير شاخص اكسيژن 

هر دو نوع ABS مشابه هم است. ولي با توجه به 

PVCها، مقادير  متفاوت بودن مقادير نرم كننده در 

شاخص اكسيژن PVCها اختالف زيادي با هم دارند. 

PVC3 با داشتن شاخص اكسيژن حدود ٤١، جزء مواد 

خوداطفاء٣ بوده و قدرت ديرسوزكنندگي بااليي دارد. 

PVC2 نيز به علت داشتن شاخص اكسيژن حدود ۵/٢٤ 

خوداطفاء است ولي قدرت ديرسوزكنندگي زيادي ندارد.                                                                                                                                           

                  
1.Hardness                                                                                                                                            
2.Quantitative                              
3.Self-Extinguish                                                                        
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PVC1 به خاطر داشتن حدود ٤٠ قسمت ٬DOP شاخص 

O.I) و مشابه با ABS در  اكسيژن پاييني داشته (٢٠/٨= 

مجاورت شعله شروع به سوختن كرده و بعد از دور شدن 

شعله به سوختن خود ادامه مي دهد.

    با اضافه كردن PVC1 به ٬ABS شاخص اكسيژن آن 

تغيير چنداني نمي كند ولي در آلياژهاي ABS1/PVC2 و 

ABS2/PVC2 با اضافه كردن ٬PVC2 شاخص اكسيژن در 

حدود ٤ واحد افزايش پيدا مي كرد. در اثر آلياژ سازي 

ABS با PVC سخت، شاخص اكسيژن به ميزان قابل 

توجهي (حدود ١۵ واحد) افزايش مي يابد. اين نتايج با 

نتايج مطالعات ديگر پژوهشگران همخواني دارد[٨‐٩].                 

مطالعات نشان مي دهد كه در آلياژ ABS/PVC اگر ميزان 

PVC سخت مابين ٦٠ تا ٧٠ درصد و يا بيشتر باشد، آلياژ 

تهيه شده بدون نياز به هرگونه عامل كمكي در برابر شعله 

مقاوم است. در صورتي كه مقادير كمتري از PVC سخت 

 PVC سخت، از PVC مورد استفاده قرار گيرد و يا به جاي

حاوي نرم كننده استفاده شود، آلياژهاي تهيه شده مقاومت 

قابل توجهي در برابر شعله نشان نمي دهند و به منظور 

افزايش مقاومت اين دسته از آلياژهاي ABS/PVC در برابر 

 (Sb2O3) شعله بايد از اكسيدهاي فلزي نظير اكسيد آنتيموان

به عنوان عامل كمكي FR استفاده شود [٢٨‐ ٣٢].

 

ABS/PVC جدول ۷‐ مقادير سختي آلياژهاي

  (Shore D) سختی PVC
 (wt٪)

ABS
 (wt٪)ABS2/PVC2 ABS1/PVC3 ABS1/PVC2 ABS1/PVC1

۷۹ ۷۸ ۷۸ ۷۸ ۰ ۱۰۰

۷۵ ۷۶ ۷۶ ۷۱ ۲۰ ۸۰

۷۶ ۷۶ ۷۵ ۶۷ ۳۰ ۷۰

۷۵ ۷۶ ۷۴ ۶۰ ۴۰ ۶۰
۷۲ ۷۸ ۷۳ ۴۹ ۵۰ ۵۰

۷۱ ۷۹ ۶۹ ۳۸ ۶۰ ۴۰

۶۷ ۷۷ ۶۵ ۳۶ ۷۰ ۳۰
۶۰ ۷۷ ۵۸ ۳۵ ۸۰ ۲۰

۴۲ ۷۷ ۴۲ ۳۵ ۱۰۰ ۰

ABS/PVC جدول ٨‐ مقادير شاخص اكسيژن آلياژهاي

PVC شاخص اکسيژن (٪)
 (wt٪)

ABS
 (wt٪)ABS2/PVC2 ABS1/PVC3 ABS1/PVC2 ABS1/PVC1

۱۸/۱ ۱۷/۸ ۱۷/۸ ۱۷/۸ ۰ ۱۰۰

۱۹ ۱۹/۸ ۱۹ ‐‐ ۲۰ ۸۰

‐‐ ۲۰/۵ ۱۹/۵ ۱۹ ۳۰ ۷۰

۲۰ ۲۲ ۲۰ ‐‐ ۴۰ ۶۰

‐‐ ۲۳/۵ ۲۰/۵ ۱۹/۵ ۵۰ ۵۰

۲۱/۲ ۲۴/۸ ۲۱/۲ ‐‐ ۶۰ ۴۰

‐‐ ۲۵/۷ ۲۱/۶ ۲۰ ۷۰ ۳۰

۲۲ ۳۳ ۲۲/۲ ‐‐ ۸۰ ۲۰

۲۴/۵ ۴۱ ۲۴/۵ ۲۰/۸ ۱۰۰ ۰
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فرايند پذيري آلياژها  
با توجه به اختالف پايداري حرارتي ABS با PVC، برخي 

مسائل فرايندي براي اين آلياژ وجود دارد: هنگامي كه آلياژ 

ABS/PVC در شرايط فرايند ABS قالبگيري مي شود 

PVC دچار تخريب مي شود. از طرف ديگر اگر اين 

آلياژ در دماهاي پايين تري كه براي PVC مناسب است، 

شكل دهي شود به علت ويسكوزيته مذاب زياد آلياژ، 

فرايند پذيري آن به سختي امكان پذير است. 

 (DOP) اضافه كردن نرم كننده هايي نظير دي اكتيل فتاالت

و دي بوتيل فتاالت (DBP) اگرچه تاحدودي اين مشكل 

را رفع مي كند، ولي اين روش باعث كاهش مقاومت 

آلياژ در برابر شعله و كاهش سختي آن مي شود [٣٣]. 

 ،ABS/PVC به منظور بررسي فرايند پذيري آلياژهاي

تغييرات شاخص جريان مذاب (MFI) آلياژها با ميزان و 

نوع PVC مورد مطالعه قرار گرفت. نمودارهاي مربوط به 

اين تغييرات در شكل هاي ١ تا ٣ آورده شده است.

ABS1/PVC1آلياژ MFI شكل۱‐ تغييرات 

 ABS1/PVC3 آلياژ MFI شكل۳‐ تغييرات

ABS1/PVC2 آلياژ MFI شكل۲‐ تغييرات
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همچنان كه در شكل هاي ١ و ٢ مشاهده مي شود، براي 

آلياژ ABS1/PVC1 و ABS1/PVC2 با افزايش ميزان 

PVC مقادير MFI  آلياژها افزايش پيدا مي كند كه ناشي از 

حضور DOP در PVC موجود در اين آلياژها است. براي 

اين آلياژها حضور PVC باعث سهولت فرايند پذيري آنها 

مي شود.

   در شكل ٣ تغييرات MFI  آلياژ ABS1/PVC3 رسم 

گرديده است. براي اين آلياژ حضور PVC باعث كاهش 

MFI  و مشكل تر شدن فرايند پذيري آلياژ مي شود.

                                                                                                                                         

نتيجه گيري
با نگاهي دوباره به نتايج خواص فيزيكي، مكانيكي و 

 ABS/PVC شاخص اكسيژن چهار دسته از آلياژهاي

مي توان نتيجه گرفت كه:

ABS استفاده شده در اين تحقيق                                                                                                             ١‐ هر دو نوع 

(ABS1 وABS2)  تأثير مشابهي بر روند تغييرات خواص 

آلياژهاي ABS/PVC داشته ولي تأثير نوع PVC بر خواص 

آلياژها متفاوت است.

 ٢‐ در اثر آلياژ سازي ABS1 با PVC نرم (PVC1)، مقاومت 

ضربه اي و MFI  به طور چشمگيري افزايش پيدا كرده ولي 

برخي خواص فيزيكي و مكانيكي نظير مقاومت كششي، 

مقاومت خمشي و سختي كاهش مي يابد. رفتار اين دسته از 

آلياژها در برابر شعله تقريبًا مشابه رفتار ABS  است.

٣‐ با اضافه كردن PVC  سخت (PVC3)  به ABS1 ، آلياژهاي 

بدست آمده مقاومت قابل توجهي در برابر شعله پيدا كرده 

و افزايش جزئي در برخي خواص مكانيكي نظير مقاومت 

كششي، مقاومت خمشي و سختي آلياژها مشاهده مي شود 

ولي مقاومت ضربه اي و MFI   آلياژها كاهش مي يابند.

٤‐ در آلياژهاي ABS1 با PVC  نيمه سخت (PVC2) با 

افزايش ميزان PVC ، مقاومت به شعله آلياژها به طور نسبي 

بهبود يافته و هنگامي كه ميزان PVC در آلياژ زياد باشد، 

مقاومت ضربه اي افزايش مي يابد. در اين دسته از آلياژها، 

كاهش برخي خواص مكانيكي، نظير مقاومت كششي و 

خمشي و افزايش MFI به آرامي صورت مي گيرد. به طور 

كلي اين دسته از آلياژهاي ABS/PVC رفتار متعادلي از 

نقطه نظر خواص مكانيكي، فرايند پذيري و مقاومت به 

شعله از خود نشان دادند. 
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