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الخالصة
تهددددل الدراسدددة ضلدددى تحبدددير خلددديط بدددوليمرال بندددا(ي مدددن راتدددن االيبوكسدددي ( )Epoxy Resinومطددداط البدددولي
يوريبدددان ( ) Polyurethane Rubberالسدددا(ا باسدددتخدام طريقدددة الخلدددط االعتيدددادال ومدددن بدددم دراسدددة الخصدددا(
الميكانيكيدددة المتمبلدددة بالصدددالد ،،مقاومدددة المدددد ،مقاومدددة االنبدددغاط ،مقاومدددة االنحنددداء وأخيدددرا مقاومدددة الصددددمة ،وكددد لك
الخصدددا( الفيزيا(يدددة وصدددي امتصاصدددية المددداء والموصدددلية الحراريدددة للخلددديط قبدددا وبعدددد الغمدددر بالمددداء المقطدددر زمدددان
مختلفددة ،حيدددا ضن المددداد ،ا سددداس التدددي تدددم اسددتخدامها صدددي االيبوكسدددي ( )Epoxyندددوع ( )Quick Mast 105مدددع
مصدددددددلد ( )Hardenerبنسدددددددبة ( (1:3أمدددددددا المددددددداد ،المبدددددددافة فقدددددددد تدددددددم اسدددددددتخدام مطددددددداط البدددددددولي يوريبدددددددان
( )Polyurethane Rubberالسددددا(ا مددددع مصددددلد ( )Hardenerوبنسددددبة خلددددط ( )1:3أيبددددا ،وكانددددت نسددددبة
اإلبافة الوزنية لمطاط البولي يوريبان ضلى االيبوكسي صي (.)15 % wt
أ ظهددرت نتددا( البحددا بوجددود عالقددة طرديددة بددين كددا مددن مقاومددة المددد ومقاومددة الصدددمة والموصددلية الحراريددة
مددددع زيدددداد ،زمددددن الغمددددر مددددن ( )28 – 0يددددوم ض تددددزداد بنسددددبة  37.65%و  241.67%و  29.5%علددددى التددددوالي،
علدددى عكدددس قددديم الصدددالد ،التدددي تدددنخف بنسدددبة  7.35%بزيددداد ،زمدددن الغمدددر .كمدددا ترتفدددع مقاومدددة االنحنددداء بنسدددبة
 125%عنددد زيدداد ،زمددن الغمددر ضلددى  14يددوم ومددن بددم تددنخف بعددد لددك بزيدداد ،الددزمن ضلددى  28يددوم .كمددا وجددد بدددؤن
النسدددبة الم(ويدددة المتصاصدددية المددداء تدددزداد بزيددداد ،زمدددن الغمدددر مدددن ( )5 –0يدددوم حتدددى تصدددا ضلدددى  .1.65%وقدددد وجدددد
أيبا بؤن متانة الخليط الجال صي أعلى من متانة الخليط المغمور بالماء المقطر.
الكلمات الدالة :خليط بوليمرال ،البولي يوريبان ،زمن الغمر ،الخصا(

الميكانيكية ،الخصا(

الفيزيا(ية.

Experimental Study for Some of the Mechanical and Physical Properties
)for the Binary Polymer of (Epoxy resin - Polyurethane
Abstract
This study aimed to prepare a mixture of binary polymer composed of Epoxy resin and
Polyurethane Liquid Rubber, by ordinary mixing. Then, studying the mechanical properties
which are hardness, tensile strength, compressive strength, fluxral strength and finally impact
strength and also studying physical properties which are water absorption and thermal
conductivity for the mixture before and after submerging it with distilled water for different
durations. The base material was the epoxy resin (Quick Mast 105), with a hardener ratio of
(1:3), while the additive was the Polyurethane Liquid Rubber and a hardener ratio of (1:3), as
well. Furthermore, the weight ratio of the Polyurethane Liquid Rubber to the epoxy was 15% wt.
The results showed that the tensile and impact strengths and thermal conductivity, are
directly related with submerging duration from (0–28) day where it increase by 37.65%,
241.67%, 29.5% respectively, on the contrary to the hardness of the mixture, which decreases
by 7.35% with the duration length. The bending strength increases by 125% with the increase of
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the duration till it reaches a duration of 14 days, then it drops again with increase the duration of
28 days. It was found that the percentage of water absorption increased with increasing duration
of immersion (0–5) day even up to 1.65%. It was also found that the toughness of the dry
mixture is higher than the toughness of the mixture submerged with distilled water.
Keyword: Polymer mixture, Submerging time, Polyurethane, Mechanical Properties, Physical
Properties.

المقدمة
يعتمددددد التطددددور الصددددناعي والحبددددارال وكدددد لك
التكنولوجي على التقددم والتوسدع فدي حقدا المدواد الهندسدية
بصدددور ،كبيدددر ،وخصوصدددا المدددواد البوليمريدددة ض يسدددتخدم
اإلنسان ص المواد في الكبير من التطبيقات الحياتية اليومية
ل َم لها من مميزات وخصا( جيد ،تجعلها من المدواد التدي
ال يسددتغني عنهددا فددي الكبيددر مددن المجدداالت الصددناعية مبددا
الطا(رات والسفن والسيارات وغيرصا ].[2,1
تعددد الخال(ددط البوليمريددة ()Polymer Blends
مددن المددواد الهندسددية المهمددة والمسددتخدمة بمددكا واسددع فددي
العديد من التطبيقات الصناعية والتكنولوجية الحديبدة بسدب
امتالكها جملة من المميزات تإصلهدا لتحدا محدا العديدد مدن
المددواد ا خددر ض تسددتخدم من د القدددم بسددب رخ د بمنهددا
وسدددهولة تمدددكيلها مدددكاا معقدددد ،وكددد لك امكانيدددة ضعددداد،
تدويرصا واالصم من لدك صدو خفدة وزنهدا ومقاومتهدا العاليدة
للتآكا ،ضال ضنهدا تفتقدر نسدبيا ضلدى الجسداء ،والمتاندة وخاصدة
للقو الخارجية المسلطة وكد لك تحملهدا لددرجات الحدرار،
العاليددددددة ] ، [4,3,2ومددددددع التطددددددور الصددددددناعي والتقدددددددم
التكنولددوجي الكبيددر ال د ال مددهد العددالم فددي العقددود ا خيددر،
وكتعوي عن مختلل المواد الهندسية ا خر المسدتخدمة
د( د البحددابون علددى تطددوير البددوليمرات مددن اجددا تحسددين
خواصها وتوسيع مد استخداماتها في تطبيقات أكبر تعقيدا
ض أصددبحت البددوليمرات فددي الوقددت الحابددر لهددا صددفات
مرغو بها عن طريق خلطها مدع بعبدها الدبع لتكدوين
ما يعرل بالخال(ط البوليمرية وصي عبار ،عن دمد ندوعين
أو أكبدددر مدددن المدددواد البوليمريدددة فيزيا(يدددا للحصدددوا علدددى
خوا ممتركة للمكوندات ا ساسدية و لدك باالعتمداد علدى
نوعية البوليمر وك لك أسلو الخلط ].[5,4
قدددددددام الباحدددددددا ( )Al-Rawiوآخدددددددرون بدراسدددددددة
الخصددددا( الميكانيكيددددة لخلدددديط بددددوليمرال مددددن (راتددددن
االيبوكسدددي – بدددولي يوريبدددان) وبتراكيدددز مختلفدددة للبدددولي
يوريبددددان وصددددي ( % )80 ،60 ،40 ،20ومددددن بددددم تددددم
معالجتها حراريا بدرجة حرار 75 ،درجة م(وية و زمان
مختلفة وصدي ( )9 ،6 ،3سداعة وقدد توصدا البداحبون الدى
ان ارتفاع مقاومة الصدمة أو انخفابها يعتمد علدى تراكيدز
الخلطددات البوليمريددة والمعاملددة الحراريددة لددبع الخلطددات
وبدرجات متفاوتة ].[1
درس الباحا ( )Jawadمقاومة كا من االنبغاط
والعزا الكهربا(ي لخلديط بدوليمرال مدن (راتدن االيبوكسدي
– بولي يوريبان) المقوا ،بؤليال الزجاج ،ض استخدم البدولي
يوريبددددددددان بنسدددددددد (% )100 ،37.5 ،25 ،12.5 ،0
وأببتت الدراسة بؤن مقاومدة االنبدغاط تدزداد بزيداد ،نسد
البولي يوريبان على عكدس مقاومدة العدزا الكهربدا(ي الد ال
ينخف بزياد ،نس البولي يوريبان ].[6

قدام الباحدا (مكدي) وآخددرون بدراسدة تدؤبير التدددعيم
ودرجة الحدرار ،فدي مقاومدة الصددمة لخلديط بدوليمرال مدن
(راتن االيبوكسي –  % 10بولي يوريبان) المدعم بؤليال
( )PVCوأليدددال ا لمنيدددوم ( )F.Alعلدددى مدددكا حصدددير،
بنا(ية االتجا وبنس حجميدة  ،%15ض تمدت الدراسدة قبدا
وبعددد التدددعيم وبدددرجات حراريددة ( )60 ،40 ،20درجددة
م(وية وقدد أظهدرت النتدا( زيداد ،مقاومدة الصددمة ب بدافة
مواد التدعيم وك لك بزياد ،درجات الحرار ،ما عددا الخلديط
المددددعم بؤليدددال ( )PVCفقدددد انخفبدددت مقاومدددة الصددددمة
بزياد ،درجات الحرار.[4] ،
يهدددددل البحددددا الحددددالي ضلددددى دراسددددة الخصددددا(
الميكانيكيددددة (مقاومددددة المددددد ،مقاومددددة الصدددددمة ،مقاومددددة
االنبددغاط ،مقاومددة االنحندداء ،الصددالد )،وك د لك الفيزيا(يددة
(الموصددلية الحراريددة ،النسددبة الم(ويددة المتصاصددية المدداء)
لخلدديط بددوليمرال بنددا(ي مددن راتددن االيبوكسددي ( Epoxy
 )Resinندوع ( )Quick mast 105مدع ()15% wt
من مطاط البولي يوريبان ()Polyurethane Rubber
قبا وبعد الغمر بالماء المقطر لفترات زمنية مختلفة.
الجانب العملي

المواد المستخدمة في البحث
المادة األساس
استخدم راتن االيبوكسي كماد ،أساس في صد ا البحدا
وصددددو عبددددار ،عددددن راتددددن بكبافددددة ( )1.04g/cm3نددددوع
( )Quick Mast 105ويكدون بهي(دة مداد ،سدا(لة مدفافة
اللون وصو و منمؤ أردني وحاصا على امتيداز مدن مدركة
( ،) Fosrocض يتصددددل بخصددددا( متميددددز ،عددددن بدددداقي
ا نددواع مبددا لزوجتددخ المنخفبددة وقابليددة التصدداقخ العاليددة
وك لك معددا الزحدل لدخ مدنخف ومقاومتدخ الجيدد ،للتؤكدا
والكددالا ] ،[4كمددا يعددد مددن الراتنجددات المتصددلد ،بددالحرار،
( )Thermosetting Resinsالتي تكون بمكا سدوا(ا
معقد ،يتم تحويلها الى ماد ،صلبة بطرق فيزيا(يدة وكيميا(يدة
ض يستخدم في تصليدصا البولي أمدين العبدوال ليدتم تحويلهدا
ضلى راتن لدن يتصلد بالحرار ،،ويعد االيبوكسي ( Quick
 ) Mast 105مددن الراتنجددات المهمددة فددي الصددناعة نددخ
متعدد االستخدامات وخصوصا في مجاا التغطيدة والطدالء
بسدددب متانتدددخ ومقاومتدددخ للكيمياويدددات ومطاطيتدددخ ومعددددا
انكمامدددددخ المدددددنخف ] ،[3,2ويبدددددين الجددددددوا ( )1أصدددددم
الخصا( التي يتصدل بهدا راتدن االيبوكسدي ] .[8,7يدتم
تحويا راتن االيبوكسي المسدتخدم ندوع ( Quick Mast
 ) 105الدددى الحالدددة الصدددلبة عدددن طريدددق ضبدددافة مصدددلد
( )Hardenerوالمنت من نفس المركة المصنعة للدراتن
وصو أيبا يكون بحالة سا(لة مفافة ض تمدت اإلبدافة بنسدبة
مقدارصا ( )1:3بدرجة حرار ،الغرفة.

مجلة تكريت للعلوم الهندسية  )2017( )2( 24أحمد وآخرون

الجدول ( )1أصم خصا( راتن االيبوكسي المستخدم في
البحا ][8,7
˃ 72 MPa @ 7 days
˃ 50 MPa @ 25 OC
˃ 20 MPa
60 min @ 25 OC
1.04
3 – 5 poise @ 25 OC
1 – 2 poise @ 35 OC

Compressive
Strength
Flexural
Strength
Tensile
Strength
Pot Life
Specific
Gravity
Viscosity

ا بعدداد النها(يددة باسددتخدام جهدداز التنعدديم وبددورق تنعدديم و
درجددددة  2500بعدددددصا صددددقلت باسددددتخدام قمددددا القديفددددة
ومعجون الماس.
ُغمددرت العينددات بالمدداء المقطددر و أس صيدددروجيني
( )pHيساوال  7في درجة حرار 25 ،درجة م(ويدة داخدا
وعدداء زجدداجي و غطدداء محكددم لتجن د دخددوا المددوا( .
وأجريت االختبارات زمدان غمدر مختلفدة وصدي (،14 ،0
 )28يوم ما عددا اختبدار امتصاصدية المداء فقدد أجدرال عندد
زمدددن غمدددر ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0يدددوم كمدددا أجدددرال كدددا
اختبار لعينتان عند كا زمن غمدر و لدك لبدمان الحصدوا
علددى نتددا( دقيقددة ولتقليددا نسددبة الخطددؤ ،ويبددين المددكا ()1
المخطدددط االنسددديابي لتسلسدددا خطدددوات ومراحدددا الجانددد
العملي.

المادة المضافة
تددم اسددتخدم مطدداط البددولي يوريبددان كمدداد ،مبددافة
للماد ،ا ساس وبكبافة ( )1.14 g/cm3والمصنع من قبدا
مركة الخلي الدولية فدي االمدارات العربيدة المتحدد ،والد ال
يكددون ايبددا بهي(ددة سددا(ا مددفال أصددفر اللددون فددي درجددة
حددرار ،الغرفددة ض يتحددوا ضلددى الحالددة الصددلبة ب بددافة مدداد،
مصلد ( )Hardenerوال ال يكون بهي(ة ماد ،سا(لة مفافة
أيبددا وبنسددبة خلددط ( ،)1:3يمتدداز مطدداط البددولي يوريبددان
بمقاومتخ للم يبات العبوية والقلويات والحدوام المخففدة
كما يوبح الجددوا ( )2أصدم الخصدا( التدي يتصدل بهدا
مطاط البولي يوريبان ].[4
الجدول ( )2أصم خصا(

مطاط البولي يوريبان ][4

20 – 45 MPa
50 – 70
400 – 790
1.14

Tensile Strength
Shore A Hardness
Elongation %
Specific Gravity

تحضير العينات
اسددتخدم قال د مصددنوع مددن الزجدداج وبؤبعدداد cm
( )1×20×20لغدددر تمدددكيا العيندددات المسدددتخدمة فدددي
البحا ،قبا عملية الخلط والص تم تنظيل القال بصور،
دقيقة وتركخ ليجل ،بعددصا اسدتخدم الصدق الفدابلون للجدزء
الداخلي للقال لبمان سهولة اخراج العينة وعدم التصاقها
داخددا القال د وك د لك لغددر الحصددوا علددى سددطح أملددس
ومنتظم خالي من التعرجات.
تدم خلدط راتدن االيبوكسدي ()Quick Mast 105
مددع  %15نسددبة وزنيددة مددن مطدداط البددولي يوريبددان داخددا
وعاء زجداجي باسدتخدام خدالط ميكدانيكي لبدمان التجدانس
التام بين الماد ،ا سداس والمداد ،المبدافة ولمدد 10 ،دقدا(ق
بعدددصا تددم ضبددافة كددا مددن مصددلد الددراتن ومصددلد البددولي
يوريبان ضلى الخليط وخلطها يدويا لمد 4 ،دقا(ق ومن بم تدم
ص د الخلدديط النهددا(ي داخددا القال د الزجدداجي بددبطء مددديد
لبددمان عدددم تكددون الفقاعددات داخددا العينددة وفمددلها ،بعدددصا
تركدددت العيندددة داخدددا القالددد بعدددد تغطيتهدددا ب حكدددام بغطددداء
زجدداجي لمددد 24 ،سدداعة لبددمان جفددال وتجددانس العينددة
وك لك إلكمداا عمليدة البلمدر ،ومدن بدم أخرجدت العيندة وتدم
تقطيعها حس ا بعاد المطلوبة لالختبدارات حيدا بدبطت

الشكل ( )1المخطط االنسيابي لتسلسا خطوات ومراحا
الجان العملي
االختبارات الفيزيائية

امتصاصية الماء
تم ضجراء الفح الفيزيا(ي المتمبا بالنسدبة الم(ويدة
المتصاصددية المدداء ب تبدداع قاعددد ،ارخميدددس وفددق المعيددار
العالمي ( [9] )ASTM D 570 – 98وباستعماا ميزان
كهربا(ي حساس و دقة  0.1ملغم وفق الخطوات التالية:
 .1استخدمت عيندة االختبدار فدي صد ا الفحد علدى مدكا
و قطر 50ملم وبارتفاع 3ملم.
قر
 .2جففددت العينددة باسددتخدام فددرن تجفيددل كهربددا(ي بدرجددة
حددرار 50 ،درجددة م(ويددة لمددد ،سدداعتين ومددن بددم تتددرك
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لتبرد داخا الفدرن ،بعددصا يدتم وزن العيندة ض يسدمى صد ا
الوزن بالوزن الجال (.)W d
 .3بعدددصا توبددع العينددة فددي المدداء المقطددر لفتددرات زمنيددة
مدددن ( ) 5 – 1يدددوم ،وبعدددد ضخراجهدددا يدددتم ضزالدددة المددداء
السددطحي العددالق فقددط ومددن بددم تددوزن العينددة بعددد لددك
ويسمى ص ا الوزن بالوزن الممبع (.)W s
بعدددصا يددتم حسددا النسددبة الم(ويددة المتصاصددية المدداء
حس المعادلة التالية ]:[9,5

Ws  Wd
)……………..(1
Wd
الموصلية الحرارية

Weight .Grain 

يمكدددن تعريدددل الموصدددلية الحراريدددة للمددداد ،بؤنهدددا
مقيدداس لقابليددة المدداد ،علددى توصدديا الحددرار ،،ففددي المددواد
العازلة كالمواد البوليمرية فدان الحدرار ،تنتقدا عبرصدا باليدة
مختلفة عما صو عليخ فدي بقيدة المدواد ض تدتم بموجدات مرندة
( )Elastic wavesناتجددة مددن ت بد واصتددزاز سالسددا
الجزي(ددات عددن طريددق انتقدداا ص د ال ب بددة ضلددى الجزي(ددات
المجاور ،نتيجة ارتباطها معا با واصر ].[11,10
تم حسا الموصلية الحرارية للماد ،باستخدام جهاز
قر لي أو ما يعرل بطريقة قر لي ( Lee's Disk
 ) Methodوفيدددددخ يدددددتم انتقددددداا الحدددددرار ،مدددددن المسدددددخن
( )Heaterضلى القر ال ال يليخ حتى يصا ضلدى القدر
ا خير .وباإلمكدان قيداس درجدة الحدرار ،لصقدرا البالبدة
( )TA, TB, TCباستخدام المحارير التي في داخلها .بعددصا
يددتم اسددتخراج قيمددة معامددا التوصدديا الحددرارال ( )Kلعينددة
و قطدددر 40ملدددم وارتفددداع 5ملدددم مدددن
علدددى مدددكا قدددر
المعادلة التالية ]:[12,11,10
TB  TA
2
1
1


)  eTA  (d A   d s )TA   d s  TB 
ds
r
4
2
r



(K

)………..………...………………….…… (2
حيددا أن ( ) eتمبدددا كميدددة الطاقددة الحراريدددة المدددار،
خدددالا وحدددد ،مسددداحة القدددر لكدددا بانيدددة ()W/m2.oC
ويحس من العالقة التالية:

IV    r 2 (TA  TB )  2  r 
) (T  T


ed A  TA  d s  A B  d B  TA  d C  TC 
2


)………………………………………..(3
حيا أن:
( :)TA, TB, TCدرجة حدرار ،القدر
التوالي (.)oC
) : (dسمك القر (ملم)
) : (rنصل القطر )(lgl
( : )Iالتيار المار (آمبير)
( : )Vالفولتية المجهز( ،فولت)

( )A, B, Cعلدى

االختبارات الميكانيكية

اختبار الصالدة

يمكن اعتبار مفهوم الصالد ،بؤنخ مقياس للتمو اللدن
ال ال تعاني منخ الماد ،تحت تؤبير اإلجهاد الخارجي ].[10
تددم ضجددراء اختبددار الصددالد ،باسددتخدام جهدداز قيدداس
الصددالد ،السددطحية نددوع ( )Shore – Dوفددق المعيددار
العدالمي ( ،[13] )ASTM D 2240باسدتخدام أدا ،غدرز
نقطيددة وبتغلغددا ص د ا دا ،داخددا سددطح المدداد ،تحددت تددؤبير
حما معين تنتقا المقاومة مبامر ،ضلدى عدداد القيداس لتحديدد
قيمة الصالد ،لتظهر مبامر ،على مامة الجهاز .أمدا العيندة
و قطدر
المستخدمة في االختبدار فكاندت علدى مدكا قدر
40ملم وارتفاع 6ملم.

اختبار الصدمة
تم استخدام جهاز الصددمة ندوع جداربي ( Charpy
 )Test Instrumentلحسدددا مقاومدددة الصددددمة وفدددق
المعيددار العددالمي (،[14])ASTM D 6110 – 04
وكانت أبعاد العيندة المسدتخدمة فدي االختبدار بطدوا 55ملدم
وعر  10ملم وارتفاع 4ملم ،ض يعد اختبار الصدمة مهم
مددن الناحيددة العمليددة الن مددن خاللددخ يمكددن حسددا الطاقددة
الممتصة الالزمة لكسر العينة المستخدمة في البحا (،)Uc
حيدا تعطددى صد القيمددة مبامدر ،مددن جهداز الفحد والتددي
يمكددن مددن خاللهددا حسددا مقاومددة الصدددمة حس د العالقددة
التالية ]:[14

UC
)……………………………….(4
A

GC 

حيا أن:
 :Gcمقاومة الصدمة للماد( ،جوا/متر مربع)
 :Ucالطاقة الالزمة لكسر العينة (جوا).
 :Aمساحة المقطع العربي للعينة (متر مربع).

اختبار االنحناء
اجرال اختبار مقاومة االنحناء وفق المعيار العالمي
( ،[15])ASTM D 790 – 03ض تدم تقطيدع العيندات
وفقا لصبعاد القياسية بطوا 96ملم وعر 10ملم وارتفاع
4.8ملم .تم ضجدراء اختبدار االنحنداء بالبدي النقداط باسدتخدام
ماكنددة االختبددارات الجامعددة ( Universal Testing
 ) Machineو لددددك بتسددددليط الحمددددا بصددددور ،تدريجيددددة
باسددتخدام الددرأس المدددب عنددد منتصددل العينددة المببتددة مددن
طرفيها على مرتكزين لحين حصوا الفما فيها ،من خدالا
اختبددددار االنحندددداء يمكددددن ضيجدددداد أقصددددى مقاومددددة انحندددداء
( )Flexural Strengthوالتدددي تعدددرل بؤنهدددا مقاومدددة
الماد ،إلجهدادات االنحنداء الخارجيدة عندد تعربدها حمداا
مركزية مختلفة لحين حصدوا الكسدر فيهدا ،وتقداس مقاومدة
االنحناء ( ) من خالا المعادلة التالية]:[15

3PL
)……………………………..(5
2bd 2

f 

حيا أن:
 :Pالقو ،عند حدوا الكسر في العينة (نيوتن).
 :Lطددوا العينددة بددين المسددندين (المسددافة بددين المركددزين)
(متر).
 :dسمك العينة (متر).
 :bعر العينة (متر).
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اختبار الشد
لغررشإ راررشخت خر ارردس خلتررذ ررن ات رر خل ررد
بأب دد ق دس ة وفق خلو دس خل دلوي ( ASTM D 638
 [16] )– 03خلوا ة في خلتكل ( ،)2ن خس خذخم هدك ة
خالر ارردسخ خلمده ررة لغررشإ راررشخت خالر ارردس ب ررش ة
حو ل هاذخسهد  0.5هلن/دق اة ولكدفرة خل وردر  .ح رى
هدك رررة خالر اررردس لرررض تدترررة رررشإ خررر ى هادترررش
أقصض حول ن ل ته لض خل رة قارل حرذول خل،ترل،
وبهزخ ن ح دذ هادوهة خلتذ خألقصض ( ) هري رر
خلو ددلة خل دل ة ]:[17,16
F
) U  ………………..…………….(6
A

وصددد ا يعندددي بدددؤن المددداء يدددزداد بالتغلغدددا خدددالا المسدددامات
المفتوحددة للسددطح الخددارجي للخلدديط مددع زيدداد ،الددزمن حتددى
تصددا الددى حالددة التمددبع ،وك د لك دخددوا المدداء الددى داخددا
الخلدديط يعمددا علددى ابددعال الددروابط بددين المدداد ،ا سدداس
نفسها وصي االيبوكسدي وكد لك بدين المداد ،ا سداس والمداد،
المبافة المتمبلة بالبولي يوريبان مسببة زياد ،في المسامية
وص ا يتفق مع النتدا( التدي توصدلت اليهدا عبدد الحسدين].[5
أما سب عدم أخ قيم إلزمان غمر أكبر من خمسة يوم صدو
ضستقرارية النتا( المستحصلة وتقريبا بباتها ض نالحظ زياد،
طفيفة جدا عند زمن ( )4و ( )5يدوم وصدو مدا يعندي امدتالء
المسامات المفتوحة وتمبع العينة بالماء.

 :Fأقصى حما مسلط على العينة (نيوتن)
 :Aمساحة المقطع العربي للعينة (مليمتر مربع)

الشكل ( )3العالقة بين النسبة الم(وية لالمتصاصية مع
الج ر التربيعي لزمن الغمر بالماء
الشكل ( )2ا بعاد القياسية لعينات اختبار المد ][16

اختبار االنضغاط
أجدددرال اختبدددار االنبدددغاط للعيندددات باسدددتخدام ماكندددة
االختبددددارات الجامعددددة باالعتمدددداد علددددى المعيددددار العددددالمي
( ،[18])ASTM D 695–02aض كاندت أبعداد العيندات
المستخدمة بطوا وعدر يسداوال 5ملدم وارتفداع 10ملدم.
يمكن تعريل مقاومة االنبدغاط بؤنهدا أعظدم ضجهداد تتحملدخ
المددداد ،الجاسددد(ة ( )Rigid Materialsتحدددت البدددغط
العمددودال وصدد المقاومددة تقدداس عددن طريددق نسددبة الحمددا
المسددلط علددى وحددد ،المسدداحة للمقطددع العربددي االبتدددا(ي
المعر للحما ] .[5وبتسدليط الحمدا علدى العيندة بسدرعة
 0.5ملم/دقيقة تم رسم منحنى (الحما – اسدتطالة) مبامدر،
مددن خددالا جهدداز الحاسددو المربددوط بالماكنددة والدد ال تددم
تحويلخ ضلى منحني (اإلجهداد – انفعداا) و لدك لتحديدد متاندة
العينات المتمبلة بالمساحة تحت المنحني.

الموصلية الحرارية
نالحظ من خدالا المدكا ( )4العالقدة بدين الموصدلية
الحرارية وزمن الغمر ال ال يبدأ من ( )28 – 14 – 0يوم
ض يتبين من خالا المكا ضن الموصلية الحراريدة تدزداد مدع
زيدداد ،زمددن الغمددر ويعددود لددك ضلددى زيدداد ،تمددبع وتغلغددا
الخلددديط بالمددداء وامدددتالء المسدددامات الددد ال يملدددك موصدددلية
حراريدددددددددة تسددددددددداوال تقريبدددددددددا ()0.6723 – 0.5605
( [20] )W/m.Kوال ال يعما على تحويا انتقاا الحرار،
فدي المسددامات ضلددى انتقدداا حدرار ،مبامددر عددن طريددق المدداء
وصددي أعلددى مددن الموصددلية الحراريددة للخلدديط بدددا انتقدداا
الحرار ،خالا الماد ،ومن بم خالا الهدواء الد ال كدان يملد
الفجوات والمسامات.

النتائج والمناقشة

امتصاصية الماء

يبدددددين المدددددكا ( ) 3العالقدددددة بدددددين النسدددددبة الم(ويدددددة
لالمتصاصية مع الج ر التربيعي لزمن الغمر بالماء والد ال
يبددأ مددن ( )5 –0يدوم حيددا ضن كتلددة المداء الممددت تددزداد
خطيا مدع الجد ر التربيعدي للدزمن بصدور ،تدريجيدة وبدبطء
حتى الوصدوا فدي النهايدة ضلدى حالدة اإلمدباع والتدي عنددصا
سول تكون كمية الماء الممتصة بابتة بمرور الزمن ].[19
ض نالحظ من خالا المكا بؤن النسبة الم(وية لالمتصاصدية
تددزداد مددع زيدداد ،الددزمن حتددى تبدددأ باالسددتقرار عنددد اليددوم
الرابددع والخددامس علددى التددوالي حيددا تصددبح الزيدداد ،طفيفددة

الشكل ( )4العالقة بين الموصلية الحرارية وزمن الغمر
بالماء
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اختبار الصدمة
يعتمدددد أسددداس عمدددا اختبدددار مقاومدددة الصددددمة علدددى
امتصدا الطاقددة الحركيددة ا وليدة الموجددود ،فددي المطرقددة
مددن قبددا عينددة االختبددار قبددا حدددوا الكسددر كمددا ضن كميددة
الطاقددة الممتصددة تعتمددد علددى المكونددات الداخليددة المصددنوع
منها الخليط وك لك على مقاومة العينة لإلجهادات الخارجية
المسلطة ل لك فؤن اختبار الصدمة قدد حبدي باصتمدام عدالي
من قبا الباحبين وخصوصا فدي مجداا الخال(دط البوليمريدة
ل َم لها من تطبيقات واسعة جدا تتطل ص ا االختبار.
يوبدددح المدددكا ( )5العالقدددة بدددين مقاومدددة الصددددمة
وزمن الغمر ابتداء من ( )28 – 14 – 0يدوم ومدن خدالا
المددكا يتبددين بددؤن مقاومددة الصدددمة تددزداد بصددور ،وابددحة
وخطية تقريبا مع زياد ،زمن الغمر ويمكن أن يعدز سدب
ص الزياد ،الى تغلغا الماء الى داخا الخلديط وزيداد ،تمدبع
العينة ممدا يدإدال الدى ليوندة عاليدة مسدببة زيداد ،فدي الطاقدة
الممتصة لحصوا عملية الكسر أعلدى ممدا صدي عليدخ بددون
غمر وص ا يتفق مع النتا( التي توصا لها مكي].[4

وصي ان الماء عند تغلغلخ داخا الخليط يعما على ابدعال
التددرابط بددين المدداد ،ا سدداس نفسددها وبددين المدداد ،ا سدداس
والمدداد ،المبددافة ك د لك وص د ا يعمددا علددى زيدداد ،المسددامية
وبدد لك تددزداد امتصددا المدداد ،للمدداء فتقددا متانددة الخلدديط
وينخف معها معاما المرونة ايبا وص ا يتفدق مدع النتدا(
التي توصلت اليها عبد الحسين]. [5

الشكل ( )6العالقة بين الصالد ،وزمن الغمر بالماء

الشكل ( )5العالقة بين مقاومة الصدمة وزمن الغمر بالماء

اختبار الصالدة
نالحددظ مددن خددالا المددكا ( )6ملخ د العالقددة بددين
صالد ،الخليط وزمن الغمدر بدين ( )28 – 14 – 0يدوم ض
يتبين من خالا المكا انخفا وابح لقيم الصالد ،بزيداد،
زمددن الغمددر ويمكددن أن يعددود سددب لددك الددى تمددبع العينددة
بالماء وامتالء المسامات مما يإدال الى تغلغا وتركيز الماء
الدددى االسدددطح البينيدددة أال منددداطق التدددرابط والتمددداس بدددين
جزي(ات المداد ،ا سداس نفسدخ وصدو االيبوكسدي وكد لك ضلدى
مندداطق التددرابط بددين االيبوكسددي والمدداد ،المبددافة المتمبلددة
بددالبولي يوريبددان ممددا يددإدال ضلددى ارتفدداع الليونددة وبالتددالي
انخفا قيم الصدالد ،وصد ا يتفدق مدع النتدا( التدي توصدلت
اليها عبد الحسين]. [5

اختبار االنضغاطية
يوبح المدكا ( )7العالقدة بدين اإلجهداد المسدلط
( )Stressواالنفعاا النات ( )Strainالختبار االنبدغاط
زمددان غمددر ( )28 – 14 – 0يددوم ض تبددين العالقددة بددؤن
متانة الخلديط تكدون أعلدى عنددما يكدون الخلديط جدال ويبددأ
باالنخفا كلما طاا زمن الغمر وكد لك نالحدظ بدؤن أعلدى
قيمدة لمعامدا المروندة ( )Modulus of Elasticityصدي
للخلدديط الجددال بدددون غمددر ويمكددن تفسددير لددك الددى ات
ا سبا التي أدت الى خفد الصدالد ،بزيداد ،زمدن الغمدر

الشكل ( )7العالقة بين االجهاد ( )Stressواالنفعاا
()Strain

اختبار الشد
يبددين المددكا ( )8العالقددة بددين مقاومددة المددد وزمددن
الغمددر زمددان غمددر ( )28 – 14 – 0يددوم ض نالحددظ مددن
خددالا العالقددة أن مقاومددة المددد تددزداد بزيدداد ،زمددن الغمددر
ويمكن أن يعز سب لك الى ات ا سبا التي أدت الى
زيدداد ،مقاومددة الصدددمة بزيدداد ،زمددن الغمددر وصددي أن زيدداد،
زمن الغمر يعما على زياد ،تمدبع الخلديط بالمداء الد ال يعدد
عامال ملددنا للمداد ،البوليمريدة وبالتدالي ستصدبح المداد ،عندد
تعربدددها للمددداء أكبدددر لدوندددة ومروندددة عندددد مقارنتهدددا مدددع
مبيالتهددا مددن العينددات الجافددة ،فجزي(ددات المدداء الداخلددة ضلددى
الماد ،سول تحتا مواقع بدين السالسدا البوليمريدة وبالتدالي
تعما كماد ،مزيتة لها وب لك تكون أكبر مرونة ،ومن ناحية
أخر فان المداء يسدب اسدترخاء ا واصدر وقدو التدرابط
الجزي(ية للماد ،ا ساس والماد ،المبافة مما يعطي خاصية
امتصا مقددار اكبدر مدن الطاقدة فدي سدلوك لددن وبالتدالي
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رفددع قيمددة مقاومددة المددد للعينددات المغمددور ،بالمدداء ،كمددا ضن
الماء سول يعمدا علدى توزيدع االجهداد المسدلط علدى حجدم
أكبددر ويعمددا علددى تقليددا احتماليددة تركيددز االجهددادات فددي
مناطق معينة وب لك سول يعمدا علدى تخدزين اغلد طاقدة
االنفعاا المرن للماد.،

الشكل ( )8العالقة بين مقاومة المد وزمن الغمر بالماء

اختبار االنحناء
يبين المكا ( )9العالقة بدين مقاومدة االنحنداء وزمدن
الغمر زمان ( )28 – 14 – 0يدوم ض نالحدظ مدن خدالا
المكا ان أعلى مقاومة انحناء للخلديط صدي عندد زمدن غمدر
 14يوم بينما أقا مقاومة انحناء صي للخليط الجدال ويمكدن
أن يعز سب لك الى ات ا سبا التدي أدت الدى زيداد،
مقاومددة المددد ومقاومددة الصدددمة وصددي زيدداد ،تغلغددا وتمددبع
المسامات المفتوحة بالماء مسببة زياد ،ليونة الماد ،وارتفاع
مقاومة االنحناء ولكن سب انخفدا مقاومدة االنحنداء عندد
زمن غمر  28يوم فقد يعود الى تحلدا بعد الدروابط بدين
المدداد ،ا سدداس والمدداد ،المبددافة مسددببة فمددا العينددة الن
اختبددار االنحندداء يعددد مددن االختبددارات المعقددد ،نددخ يحتددوال
علددى اكبددر مددن نددوع مددن االجهددادات المسددلطة وصددي اجهدداد
المددد فددي الطبقددات السددفلى للمقطددع واجهدداد انبددغاطي فددي
الطبقات العليا للمقطدع وفدي بعد ا حيدان تتغلد احدداصما
على ا خر مسببة فمدا الخلديط بصدور ،كليدة وصد ا يتفدق
مع النتا( التي توصا اليها الراوال وسلمان]. [2
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االستنتاجات
 -1أظهرت النتا( بؤن غمر الخليط البوليمرال من (راتن
االيبوكسددددي –  %15مطدددداط بددددولي يوريبددددان) بالمدددداء
المقطدددددر يدددددإبر فدددددي جميدددددع الخصدددددا( الفيزيا(يدددددة
والميكانيكيددة نتيجددة لتغلغددا المدداء داخددا المدداد ،ا سدداس
والسطوح البينية بين الماد ،ا ساس والماد ،المبافة.
 -2تزداد كمية الماء الممت من قبا جميع العينات خطيا
فددي بدايددة غمرصددا ومددن بددم تكددون العالقددة منحنيددة حتددى
تصا في النهاية ضلى حالة اإلمباع عند اليوم الخامس.
 -3تدددددزداد مقاومدددددة الصددددددمة ومقاومدددددة المدددددد بنسدددددبة
 %241.67و  %37.65على التوالي عند زياد ،زمن
غمر الخليط بالماء من ( )28 – 0يوم.
 -4ترتفع الموصلية الحراريدة للخلديط بزيداد ،زمدن الغمدر
بنسبة .%29.5
 -5اظهر منحندي اإلجهداد – انفعداا الختبدار االنبدغاطية
بؤن متانة الخليط الجال أعلى من متانة الخليط المغمدور
بالماء.
 -6تددزداد مقاومددة االنحندداء بنسددبة  %125بزيدداد ،زمددن
الغمر حتى تصا الى زمن  14يوم ومن بم تنخف بعد
لك.
المصادر
1- Al–Rawi KhR, Yosif RH, Najem TS.
Mechanical
properties
of
–epoxy
polyurethane polymer blends. Um–Salama
Science Journal. 3(4); 2006: 637–642.
 -2الراوال ،خالد رماد و سلمان ،رفقة عامر ،دراسة

الميكانيكية لمتراك – Epoxy
الخصا(
بع
 ،MgOمجلة جامعة النهرين للعلوم ،المجلد  ،17العدد
.14 –10 :2014 ;1
 -3الراوال ،خالد رماد ،جعفر ،حارا ضبراصيم ،عبدهللا،
صند وليد ،دراسة خاصية الكالا لمتراكبات االيبوكسي
المدعمة بؤليال الكفلر زجاج ،مجلة ديالى للعلوم
الصرفة ،المجلد  ،8العدد .132 – 120 :2012 ;3
 -4مكي ،سمير عطا ،احمد ،عدال حميد ،عبدهللا،
مصطفى زيد ،غني ،بسمة علي ،دراسة تؤبير التدعيم
ودرجة الحرار ،في مقاومة الصدمة لخليط بوليمرال،
مجلة ابن الهيبم للعلوم الصرفة والتطبيقية ،المجلد ،25
العدد .178 –169 :2012 ;3
 -5عبد الحسين ،صد جبار ،تؤبير الغمر في المحاليا
الميكانيكية والفيزيا(ية
الكيميا(ية على الخوا
لمتراكبات بوليمرية مدعمة بدقا(ق نانو الومينا ،المجلة
العراقية للعلوم ،المجلد  ،56العدد 1952 :2015 ;3
– .1963
6- Jawad
MK.
Investigation
of
the
compression
and
dielectric
strength
properties for epoxy blends reinforced With
glass fibers. Journal of Al–Nahrain
University. 16(2); 2013;110–114.
7- Fadhil BM and Ahmed PS. Improving
mechanical properties of epoxy by adding
multi–wall carbon nanotube. Journal of
;)Theoretical and Applied Mechanics. 54(2
2016: 551–560.

92

) أحمد وآخرون2017( )2( 24 مجلة تكريت للعلوم الهندسية

method for determining the charpy impact
resistance of notched specimens of
plastics; 2009.
15- American Society for Testing and
Materials, ASTM D 790–03, Standard test
method
for
flexural
properties
of
unreinforced and reinforced plastics and
electrical insulating materials; 2009.
16- American Society for Testing and
Materials, ASTM D 638–03, Standard test
method for tensile properties of plastics;
2009.
17- Salman KD, Noori S. Abd alamer A,
Mahmmod LH. Studying the mechanical
properties of unsaturated polyesters–B4C
system. 14(1); 2014.
18- American Society for Testing and
Materials, ASTM D 695–02a, Standard test
method for compressive properties of rigid
plastics; 2009.
 تؤبير الماء على مقاومة الصدمة، محمد غازال، حمد-19

لمتراكبات البولي استر غير الممبع المدعم با ليال
 العدد،5  المجلد، مجلة االنبار للعلوم الهندسية،الزجاجية
.294 – 279 :2012 ;2
20- Ramires ML, Nieto de Castro VCA.
Standard reference for the thermal
conductivity of water. American Institute of
Physics and American Chemical Society;
1995:1377–1381.

8- Hammood AS, Al–Waily M, Kamaz AA.
Effect of fiber orientation on fatigue of
glass–fiber reinforcement epoxy composite
material. The Iraqi Journal for Mechanical
and Material Engineering. 11(2); 2011:
344–358.
9- American Society for Testing and
Materials, ASTM D 570 – 98, Standard test
method for water absorption of plastics;
2009.
 دراسة تؤبير اختالل درجة، مزصر علي،  صاح-10

الميكانيكية والحرارية
(الخصا
 على بع،الحرار
لمتراك من البولي ابيلين عالي الكبافة المدعم بؤليال
 العدد،15  المجلد، مجلة جامعة النهرين للعلوم،الزجاج
.21–11 :2012 ;3
11- Alfalahi AH, Khalef EZ. Effect of
chemical solutions on physical properties of
(epoxy/Al2O3) composites. IOSR Journal of
Engineering. 05(04); 2015: 42 –46.
12- American Society for Testing and
Materials, ASTM D 5930–01, Standard test
method for thermal conductivity of plastics
by means of a transient line–Source
Technique; 2009.
13- American Society for Testing and
Materials, ASTM D 2240–00, Standard test
method for rubber property–Durometer
Hardness; 2009.
14- American Society for Testing and
Materials. ASTM D 6110–04, Standard test

93

