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 ﻫﺎدي ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻼﻣﻲ، وداد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻴﺎض،ﺣﻴﺪر ﻋﺒﺪ ﻓﺮج
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Abﬆract
Unsaturated polyester )UP( composites reinforced with different percent of some industrial
wastes like glass particles and sawdust were prepared to study their thermal properties. Thermal
gravimetric analysis )TGA( results indicated an increase composites thermal stability with an
increase in the percentage of fillers and are greatest when the proportion (20%) glass particles
compared with sawdust, accompanied with an increase in the decomposition temperature and the
temperature of 50% weight loss )T50%( of composites reinforced with sawdust is higher than that
reinforced with glass particals.
Differential scanning calorimetry) DSC( referred to higher value of glass transition temperature
)Tg( of these composites compared with )UP( alone. Also the Tg of UP reinforced with glass particles
is higher than UP reinforced with sawdust.
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اﳋﻼﺻﺔ

ُحرضت مرتاكبات البويل أسرت غري املشبع ( )Unsaturated polyester-UPا ُملدعم ببعﺾ املخلفات الصناعية

( )Industrial Wastesالدقائق الزجاجية ( )Glass Particlesونشارة اخلشب  )Wood( ﬂourوبنسب وزنيه ﳐتلفة وذلك
لدراسةخصائصها احلرارية.

أشارت نتائج التحليل احلراري الوزين (  ) TGAإىل ازدياد الثبات احلراري للمرتاكبات مع ازدياد نسبة املالﺌات وتكون اكرب

ما يمكن عند نسبة ( )20%من الدقائق الزجاجية مقارنة مع نشارة اخلشب ،كام يمكن مالحظة أن درجة حرارة التفكك االبتدائية
والعظمى ودرجة حرارة التي يفقد عندها املرتاكب نصف وزنه ( )T 50%ونسبة املﺌوية للتفحم وطاقة التنشيط لعملية التفكك

تزداد مع زيادة نسبة املواد املالﺌة،كام تم مالحظة أن قيم درجات حرارة التفكك العظميو T50%اىل (  )UPا ُملدعم بنشارة اخلشب
أعىل منهال (  )UPا ُملدعم بالدقائق الزجاجية.

كذلك أشارت منحنيات املسح التفاضيل املسعري ( )DSC-Differential Scanning Calorimetryاىل ارتفاع يف

قيم درجة االنتقال الزجاجي(  )Tgللمرتاكبات عن قيمتها للبويل اسرت الغري مشبع  ,ويالحﻆ إن قيم (  )Tgللمرتاكبات املدعمة
بالدقائق الزجاجية اعىل من قيمها للمرتاكبات املدعمة بنشارة اخلشب.

اﻟﻜﻠﲈت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

البويل أسرت غري املشبع ،الدقائق الزجاجية ،ونشارة اخلشب ،املرتاكبات ،التحليل احلراري.
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 .1اﳌﻘﺪﻣﺔ

املخفف او العامل املشبك (الستايرين) ،حيث يتم بلمرته

نتيجة البحث العلمي ﻇهرت احلاجة اىل مواد بوليمريية وتصلده بعملية البلمرة باإلضافة (بطريقة اجلذور احلرة)
ذات مواصفات معينة ال يمكن احلصول عليها من نوع وحتويله اىل الشكل النهائي الغري قابل لالنصهار والذوبان يف
واحد,هلذا ﻇهرت حماوالت عديدة يف مزج نوعني او اكثر اغلب املذيبات العضوية ].[9

من املواد للحصول عىل خليط بوليمريباملواصفات الصناعية

تشري الدراسات إىل أن إضافة كميات قليلة من احد

املرغوب ] .[2,1تعرف املواد املرتاكبة باهنا بناء مكون من أنواع الطني ( )Claysيمكن أن تزيد من االستقرار احلراري
مادتني او اكثر ذات مواصفات ﳐتلفة ترتبط مع بعضها للبوليمرات ،عرض يف (1965م) ملرتاكب بويل مثيل
بطريقة معينة لتعطي الرتكيب املطلوب وباملواصفات املالئمة ميثاأكريالت مع ( .)MMTدرجة حرارة التفكك (درجة
والتي ختتلف عن مواصفات وخواص املواد الداخلة يف حرارة تفكك  )50%زادت حوايل( )50م 0للمرتاكب

تركيبها وهي بذلك ﲡمع اخلصائص اجليدة من ﳐتلف املواد عند إضافة ( )% 90وزن ًا من ] .)MMT) [10بينام ُوجد
الداخلة يف تركيبها عالوة عىل التخلص من العيوب املوجودة أن إضافة ( )%10وزن ًا من ( )MMTإىل (بويل ثنائي مثيل

سايلوكسان – )Polydimethylsiloxaneتزيد درجة

فيها لتكون اكثر مالئمة للتطبيقات الصناعية ]. [3,4

تعدّ راتنجات البويل أسرتغري املشبع ( )UPمن حرارة التفكك حوايل ()140م 0للمرتاكبات الطبقية ].[11
البوليمرات املتصلبة حراري َا ومن أكثر األنظمة املرغوبة حالي ًا كام تشري الدراسات إىل أن درجة حرارة التفكك تزداد حوايل
يف العمل بسبب تكلفتها البسيطة وخواص األداء العايل ()50م 0عند إقحام الطني يف بويل أثيلني ] .[12إن انتشار

والتشغيل بمعدالت رسيعة ،وتعترب راتنجات البويل اسرت الطني أدى إىل زيادة يف درجة حرارة التفكك .كام وجد إن
غري املشبعة ذات اللزوجة املنخفضة هي األكثر استخداما املرتاكبات الطبقية َهلا درجات حرارة تفكك أعىل جد ًا من

بصفة عامة ] .[5,6حيث تظهر الدراسات أن استخدامات املرتاكبات ا ُملقحمة أو مرتاكبات الطينية التقليدية ].[13

هذا البوليمر يف احلياة العملية متنوعة وعديدة مثل استخدامه نشأت تلك املواد املركبة يف جماالت ﳐتلفة من الصناعة
كمواد رابطة يف صناعة العديد من ذات االستخدام الصناعي كمجال هندسة الطريان والفضاء وبعﺾ الصناعات املتعددة
وكوارنيش ألغراض التلميع ويف صناعة االصباغ إضافة اىل وذلك بسبب خفة الوزن وخواصها امليكانيكية واحلرارية
استخدامه كعوازل حرارية بعد تدعيمع ببعﺾ املضافات العالية وادائها العايل ،إضافة اىل مقاومتها للخواص

إضافة اىل استخدامه كمواد ناقلة لﻸدوية (  Drug Deliv-امليكانيكية واحلرارية بعد تدعيمها ببعﺾ املضافات (تصنيع

 [7,8] ) ery Materialفاخلواص املميزة هلذه املادة جعلتها مواد مركبة منها) ] .[14لذلك تم يف هذا البحث دراسة تأثري
تلقى رواج ًا يف الكثري من التطبيقات الصناعية .تشكل املواد اضافة بعﺾ املواد املالﺌة (ﳐتلفة بالنوع ومصدرها بعﺾ
املالﺌة جزء ًا هام ًا يف راتنجات البويل أسرت ،وترتاوح مستويات املخلفات الصناعية مثل مسحوق مصابيح الفلورسنت

املواد املالﺌة ما بني ( )30%-0من وزن املرتاكب املستخدم ،ونشارة اخلشب) عىل بعﺾ اخلصائص احلرارية للراتنج.
وتعدّ لزوجة الراتنج العامل الرئيﴘ املحدد لكمية املادة

املالﺌة .يكون البويل اسرت غري املشبع بشكل سائل لزج يتضمن
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 .2اﳉﺰء اﻟﻌﻤﲇ
 .1.2اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ:

 -3اوكتوات القصدير ( قصدير -2 -اثيل هكسانويك)

وهو عامل معجل لتفكك البادئ جمهز من رشكة BDH

 -1راتنج البويل أسرت غري املشبع واملسمى ﲡاري ًا وباملواصفات التالية :

بـ()Palatalجهز من رشكة الفرات /العراق وباملواصفات
ُ
املبينة يف اجلدول ادناه:

ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(1اﳋﻮاص اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ اﱃ ) (UPاﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺒﺤﺚ.
احلالة الفيزيائية

سائل لزج القوام

اللون

اصفر فاتح

 1.12غم /سم 3عند درجة حرارة
 25درجة مﺌوية

الكثافة
العدد احلامﴤ

 30-28ملغ  / KOHغم

اللزوجة
نسبة الستايرين كعامل مشبك
O
OH
n

O

CH

3

( 550سنتي بويز) عند درجة
حرارة  25درجة مﺌوية
% 35
O

O

CH

3

2

2

•

يستخدم بنسب اقل من (%)1

الكثافة  ) 1.215( :غم  /سم .

•

3

 -4الدقائق الزجاجية ( )Glass Particlesتم

احلصول عليها من خالل الطحن امليكانيكي

ملخلفاتزجاج مصابيح الفلورسنت (النيون) بعد عزهلا

وتنقيتها وﲡفيفها جيدا وبحجم مسامي اقل من ()200
مايكرون .

H O CH CH O C

C O CHCH O C CH CHC

•

سائل زيتي القوام ذات لون ارجواين .

ﺷﻜﻞ رﻗﻢ ) :(1اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻮﱄ اﺳﱰ ﻏﲑ اﳌﺸﺒﻊ.

 -5نشارة اخلشب (( Wood ﬂourتم احلصول عليها

من السوق املحلية وبحجم مسامي اقل من ( )200مايكرون

 .2.2اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

 -1جهاز التحليل احلراري الوزين Thermogravi-

 -2بريوكسيد اثيل مثيل كيتون (كبادئ لعملية البلمرة) -metric Analysis- TGA
درست الصفات احلرارية ملرتاكبات البويل اسرت غري
وهو جمهز من رشكة  BDHوله املواصفات التالية :
املشبع املدعم وغري املدعم باستخدام جهاز التحليل

احلراري الوزنينوع ()TGA Q50 V6.3 Build 189

(( .Universal V4.1D TA Instrumentsوسجلت
•

سائل عديم اللون

•

درجة حرارة التفكك  :اقل من ( )80درجة مﺌوية

•

72

املنحنيات عىل هيﺌة التغري يف وزن البوليمر كدالة لدرجة

الكثافة  )1.053( :غم  /سم

3

احلرارة  ،عل َام ان النامذج قيست بمعدل تسخني ( )20درجة
مﺌوية /دقيقة وباستخدام جو خامل من النرتوجني وذلك

لتفادي عملية االكسدة.

 -2جهاز املسح التفاضيل املسعري Diﬀerential
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-Scanning Calarometry-DSC

استخدم جهاز املسح احلراري نوع (DSC Q100 V9.0

 .3اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ

تُعدّ دراسة الثبات احلراري ()Thermal Stability

 )Build 275 Universal V4.1D TA Instrumentsللبوليمرات من السامت األساسية لتقييمها ،لكون معظم

لدراسة التغري احلاصل يف درجة االنتقال الزجاجية ( )Tgطرق تصنيعها واستخدامها تعتمد عليها .ويعرف الثبات
ويتلخص عمل هذا النوع من األجهزة يف تعيني كمية احلرارة احلراري بأهنا الدرجة احلرارية التي يبدأ عندها البوليمر

املمتصة أو املنبعثة من العينة املراد دراستها كدالة لدرجة بالتحلل أو التفكك احلراري ترافقه حترر الغازات ،أو انه
احلرارة .عل َام ان النامذج قيست بمعدل تسخني  10درجة أقﴡ درجة حرارية يتعرض هلا البوليمر دون حدوث أي

مﺌوية /دقيقة وباستخدام جو خامل من النرتوجني .

تغري ملحوظ .يعرب عن الثبات احلراري أما كدالة لدرجة

 .3.2ﲢﻀﲑ ﻣﱰاﻛﺒﺎت اﻟﺒﻮﱄ أﺳﱰ ﻏﲑ اﳌﺸﺒﻊ

احلرارة بثبوت الزمن ،حيث يعرف بالثبات احلراري
الديناميكي ( )Dynamicأو بثبوت درجة احلرارة وتغري

متمزج راتنج البويل أسرت غري املشبع احلاوي عىل املادة الزمن ويعرف بالثبات احلراري األيزوثريمي (Isother-

املعجلةمع املادة املالﺌة بنسب وزنية ﳐتلف كام موضحة يف  ،)malوﲡري القياسات كافة حتت جو خامل من غاز
اجلدول رقم ( ،)2بعد ذلك ُأضيف البريوكسيد بنسبة ( 1%النرتوجني أو األركون وذلك ملنع حدوث عملية االكسدة.

بالنسبة اىل وزن البويل اسرت) ،حرك اخلليط ببطﺊ لتفادي

ُسجلت املنحنيات احلرارية ا ُملستحصل عليها واملوضحة

تكوين الفقاعات يف كتلة الراتنج وملدة دقيقتني لغرض يف األشكال ( ،) 6-2وتم حساب العديد من الدوال الثبات

ﲡانس املزيج ،وتركت ملدة ( )24ساعة يف درجة حرارة احلراري مثل معدل رسعة التفكك ودرجة حرارة فقدان
الغرفة لتصلبها ثم بعد ذلك وضعت النامذج يف فرن بدرجة ( )50%من وزن البوليمر ( ،)Wt. Loss Temp 50%كام

حرارة ( )100م 0ملدة ثالث ساعات الكتامل تصلبها وأخريا تم حساب النسبة املﺌوية للتفحم ( )Char Contentعند

تم اجراء عليها عملية التقسية الالحقة (  )post curingدرجة حرارة ( )600م ،0كام تم حساب درجات حرارة
وذلك بوضعها يف فرن بدرجة حرارة ( )140ملدة ساعتني ،التفكك ا والعظمى(Optimum decomposition
 )temperature, Topا ُملستخلصة من ذروة ()DTG
حينها تكون النامذج جاهزة ألجراء التحاليل احلرارية .
إضافة اىل حساب طاقة التنشيط لعملية التفكك Acti-

ﺟﺪول) :(2ﻳﺒﲔ ﻛﻤﻴﺎت اﳌﻮاد اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﲢﻀﲑ اﳌﱰاﻛﺒﺎت.

 )vation Energy of Decompositionوذلك من

اﻟنسبﺔ اﻟمئو�ﺔ وزن اﻟراﺘنﺞ وزن اﻟمﺎدة وزن اﻟبیرو�سید
)ﻏم(
اﻟمﺎﻟئﺔ )ﻏم(
)ﻏم(
اﻟوزﻨیﺔ ﻟﻠمﺎﻟﺊ

للوغاريتم معدل رسعة التفكك ( )lnkمع مقلوب درجة

0

49.500

0.0

0.500

10

44.550

5.0

0.450

20

39.600

10.0

0.400

حساب ميل املنحنيات احلرارية ] [15ومن الرسم البياين

احلرارة باملقياس املطلق )T/1( K°تم احلصول عىل خط

مستقيم ميله ،يمثل ( ،)E/Rحيث ( )Rمتثل الثابت العام
للغازات E(( ،طاقة التنشيط لعملية التفكك اعتامد ًا عىل

معادلة ارينيوس ] [16,17وكااليت-:

Ln k = ln A – ∆ E/RT
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ﺟﺪول ) :(3ﻳﺒﲔ اﻟﺪوال اﳊﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻨﻴﺎت ) (TGA
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﲈدة اﳌﺎﻟﺌﺔ

درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻟﻌﻈﻤﻰ
C0
Top2
Top1

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻔﺤﻢ %

درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺗﻔﻜﻚ 50%
ﻣﻦ وزن اﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮ
0
ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﺣﺮارة  600م

ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
)ﻛﻴﻠﻮﺟﻮل\ ﻣﻮل(

البويل أسرت غري املشبع فقط

215

395

387

4.75

20.62

 )%10( + UPدقائق زجاجية

220

397

388

14.42

25.31

185

400

400

34.98

29.32

410

404

7.52

23.11

412

407

9.16

26.12

 )%20( + UPدقائق زجاجية
 )%10( + UPنشارة خشب
 )%20( + UPنشارة خشب

--------

يالحﻆ من خالل اجلدول ( )3أعاله إن كل من درجة طاقة التنشيط ملرتاكبات البويل أسرت غري املشبع ا ُملدعم بـ

حرارة التفكك العظمى ودرجة حرارة الفقدان بالوزن ( )10%من الدقائق الزجاجية حوايل ( )25.31كيلوجول\

عند ( )50%من الوزن تزداد بزيادة نسب املواد املالﺌة (كل مول ،بينام بلغت حوايل ( )23.11كيلوجول\مول عند
من الدقائق الزجاجية ونشارة اخلشب) ،ويعزى ذلك إىل نفس النسبة من نشارة اخلشب وتزداد طاقة التنشيط بزيادة
الطبيعة الكيميائية والرتكيبية لكل من الدقائق الزجاجية نسبة املادة املالﺌة فقد بلغت ()29.32كيلوجول\مول عند
ونشارة اخلشب ،إذ تقوم هذه املواد عىل إمرتاز الراتنجات تدعيمها بـ ( )20%من الدقائق الزجاجية وحوايل ()26.12

عىل سطح الدقائق وبالتايل ستكون هلا درجات حرارة تفكك كيلوجول\مول لنشارة اخلشب عند نفس النسبة.ويمكن
أعىل من الراتنج لوحده .ويمكن كذلك مالحظةارتفاع يف إن يعزى سبب ذلك إىل أن املواد املالﺌة تعمل كمصدات
قيم درجات حرارة التفكك ( )Topو( )T50%ملرتاكبات متنع من وصول احلرارة العالية (ا ُملسلطة من قبل اجلهاز)
البويل أسرت غري املشبع ا ُملدعمة بنشارة اخلشب بصورة أكرب إىل الراتنجات وبالتايل فأهنا سوف تزيد من طاقة التنشيط
من املرتاكبات ا ُملدعمة بالدقائق الزجاجية ،ويعزى ذلك ويكون تاثريها اكرب عند استخدام الدقائق الزجاجية عام
إىل طبيعة الرتابط الذي ينشأ بني النشارة وراتنج البويل يف حالة استخدام نشارة اخلشب وذلك الحتواء الدقائق

أسرت غري املشبع إذ ﳛتوي األخري عىل جماميع الكاربوكسيل الزجاجية عىل أوارص  Si-Oوالتي متتاز باستقرارها احلراري

(~ )COOHالطرفية ،بينام حتتوي النشارة عىل جماميع العايل مقارنة مع ارصة  C – Oاالمر الذي جيعل طاقة التنشيط
اهليدروكسيل (~ )OHالكحولية والفينولية التي يمكن أن ملرتاكبات البويل اسرت الغري مشبع املدعم بتلك الدقائق اعىل

تتفاعل بصورة أكرب من جماميع السيالنول (~ )Si)OH(3منها للمرتاكبات املدعمة بنشارة اخلشب .

إضافة إىل ذلك تشري منحنيات التحليل احلراري الوزين

مكونة بذلك روابط (أوارص) اسرتيه وهذه الروابط االسرتية
إىل إن النسبة املﺌوية للتفحم واملوضحة قيمها يف اجلدول ()3
تكون أقوى تأثري ًا من الروابط أو التﺂرص اهليدروجيني.
ويالحﻆ أيضا من خالل اجلدول رقم ( )3الزيادة يف قيم تشري اىل ان راتنجات البويل أسرت غري املشبع لوحده له نسبة

طاقة التنشيط ملرتاكبات البويل أسرت غري املشبع ،فقد بلغت مﺌوية للتفحم واطﺌة حيث بلغت ( ،)4.75%بينام نالحﻆ
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ارتفاع هذه القيمة عند إضافة الدقائق الزجاجية لراتنج البويل

أسرت غري املشبع حيث بلغت حوايل ( )14.42%عند إضافة
( )10%من الدقائق الزجاجية ،بينام بلغت ( )34.98%عند
إضافة ( )20%من الدقائق الزجاجية.

إن االرتفاع يف قيم النسبة املﺌوية للتفحم بإضافة كل

من الدقائق الزجاجية ونشارة اخلشب الواطﺊ يعود إىل
الطبيعة الكيميائية والرتكيبية هلام إذ متتاز الدقائق الزجاجية
بدرجة االنصهار العالية نظر ًا لرتكيبتها الالعضوية ،بينام متتاز

نشارة اخلشب برتكيبتها العضوية ومن املعروف أن املركبات

ﺟﺪول ) :(4ﻳﺒﲔ ﻣﻌﺪل ﴎﻋﺔ ﺗﻔﻜﻚ اﻟﺒﻮﱄ اﺳﱰ اﳌﺪﻋﻢ ﺑﺎﳌﺎﻟﺌﺎت.
النسبة املﺌوية الوزنية للامدة املالﺌة معدل رسعة التفكك ( / %دقيقة)
 UP ( % 0الغري مدعم )

 )%10( + UPدقائق زجاجية

 )%20( + UPدقائق زجاجية
 )%10( + UPنشارة خشب
 )%20( + UPنشارة خشب

0.069
0.053
0.045
1.0
0.073

وكذلك تشري تلك املنحنيات اىل ان راتنج البويل اسرت

العضوية تتفكك عند درجات حرارة أوطﺊ من  )250(°Cلوحده واملدعم بالدقائق الزجاجية هلا درجتي تفكك (Top2
] ،[18,19كام يمكن أن يعزى ذلك إىل النقصان يف النسبة  ),Top1االشكال ( ،)2,3,4يف حني منحنيات التحليل

املﺌوية الوزنية للراتنج يف الرتكيبة البوليمرية والتي تعوض احلراري للبويل اسرت املدعم بنشارة اخلشب تشري اىل وجود
عنها باملواد املالﺌة وهذه املواد (الدقائق الزجاجية) ذات حزمة تفكك واحدة االشكال ()5,6ويمكن تفسري ذلك
استقرارية عالية ومن الصعب تفككها وحتوهلا إىل نواتج إىل أن نشارة اخلشب تعمل عىل تكوين أوارص هيدروجينية
غازيةبسبباحتوائها عىل السليكا التي حتتوي يف تركيبها من خالل جماميع اهليدروكيل املوجودة يف نشارة اخلشب مع
األساﳼ عىل أوارص نوع  Si-Oالتي تتميز بان طاقة الكﴪ بعﺾ جماميع اهليدروكسيل او جماميع اهليدروكسيل املوجودة
هلا اعىل من طاقة الكﴪ الوارص  C-Oاالمر الذي يؤدي اىل يف البوليمر اثناء عملية حتضري املرتاكبات والتي بسببها ختتفي
زيادة نسبة التفحم عند عملية التدعيم .

ومن ناحية أخرى تم حساب معدل رسعة التفكك
للمرتاكبات ا ُملحرضة من منحنيات (  )DTGومن خالل

حزمة التفكك األوىل .

 .1.3اﳌﺴﺢ اﻟﺘﻔﺎﺿﲇ اﳌﺴﻌﺮي Diﬀeren�al
النتائج التي تم احلصول عليها من تلك املنحنيات واملوضحة Scanning Calorimetry DSC

يف جدول رقم ( ،)4إذ بلغ معدل رسعة التفكك لراتنج

لقد استخدمت يف هذه الدراسة تقنية ال(،)DSC

البويل أسرت غري املشبع حوايل (\0.069%دقيقة) وتقل هذه يف متابعة التغريات يف درجة االنتقال الزجاجي(Glass
القيمةللمرتاكبات ا ُملدعمة بالدقائق الزجاجية التي تتسم  )transition temperatureللمرتاكبات البوليمرية
بثبات حراري عال نسبي ًا (بسبب تركيبها الكيميائي املتكون املحرضة ،إذ سجلت منحنيات (( DSCللمرتاكبات املختلفة

من األكاسيد الالعضوية) والتي تقلل من رسعة تفكك واملبينة يف االشكال (. ) 11-7
البويل أسرت غري املشبع وتشري النتائج ايض َا ان التاثري يكون
نالحﻆ من خالل منحنيات (( DSCإن درجة االنتقال
اكثر يف حالة استخدام الدقائق الزجاجية كمواد مالﺌة مما يف الزجاجي للمرتاكبات ا ُملدعمة بالدقائق الزجاجية و نشارة
حالة استخدام نشارة اخلشب .

اخلشب هلا قيم درجات انتقال زجاجي أعىل منها للبويل اسرت

الغري مشبع لوحده وهذا ناتج عن وجود تلك املالﺌات التي
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[2] Vilas J.L., Laza J.M., GarayM.T., Ro- )free volume (حتتل اغلب الفراغات او احلجم احلر
driguesM., Leon L.M., J.Polym.Sci.Phys., بني السالسل البوليمرية والتي تقيد من حرية حركة تللك
39, 146-152, )2001(.

[3] Husna P.Nur,.M.Akram Hossain., Shahin
Sultana., M MamumMollah.; Bangladesh
Journal of Scientific and Industrial Research , vol.45, No 2 , )2010(.
[4] M.A.de

Farias.,

M.Z.Farina.,

A.P.T.Pezzin., D.A.K.Silva., Material Sci-

السالسل االمر الذي يزيد من قيم درجة االنتقال الزجاجي
. ) 4 ( بزيادة نسبة املالﺌات وكام مبني يف اجلدول رقم

. ﻳﺒﲔ ﻗﻴﻢ درﺟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﻟﻠﻤﱰاﻛﺒﺎت اﳌﺤﴬة:(4) ﺟﺪول رﻗﻢ
درجة حرارة اإلنتقال
)UP (مرتاكب راتنج البويل أسرت غري املشبع
)مº( Tg الزجاجي

ence andEngineering:C ,Vol.29 , Issue 2 ,

59.98

510-513, )2008 (.

63.89

[5] M.H. Irfan, “Chemistry and Technology
of Thermosetting Polymersin Construction Applications”, Kluwer Academic
Publishers, London,)1998(.

71.48
63.03
0 67.9

)  الغري مدعمUP ( % 0

) دقائق زجاجية%10( + UP
) دقائق زجاجية%20( + UP
) نشارة خشب%10( + UP
) نشارة خشب%20( + UP

[6] L. B. Manfredi, E. S. Rodrıguez, M.W

 اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت.4

.Przybylak and A. Vazquez,Polym.Degrad. Stabi.,91, p.p.255-261, )2006(.
[7] Gowsika.J; Nanthini R.
10.1155/2014/173814, )2014(.

 زيادة الثبات احلراري للمرتاكبات املحرضة مقارنة.1

J.Chem.doi بالبويل اسرت الغري مشبع لوحده وان الثبات احلراري يزداد

[8] Xingwng C, Kaili S and Qiang F; An international Journal for Further theChemical Science )RSC ( issue 16,)2012(.
[9] T.Matynia.,

. بزيادة نسبة املالﺌات

 ان معدل رسعة تفكك املرتاكبات املحرضة واملدعمة.2

باملالﺌات اقل من معدل رسعة تفكك البويل اسرت الغري مشبع
. والغري مدعم

M.Worzakowska.,W.Tar-

nawski.; J.of.Appl.Polym.Sci. Vol.101,  تزداد قيم درجات االنتقال الزجاجي بزيادة نسبة املالﺌات.3
Issue 5, )2006(.
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Polym. Chem., 3, p.2665, )1965(.
[11] S. D. Burnside, E. P. Giannelis, Chem.
Mater., 7, p.1597, )1995(.
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F. Batenburg, H. R. Fischer, MRS Symp.
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وان قيم درجات االنتقال الزجاجي للبوليمر املدعم بالدقائق
الزجاجية اعىل منها للبوليمر املدعم بنشارة اخلشب
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