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Abstract 
This research used polyethylene with low density )low Density Polyethylene( as the basis of 

material and product by the General Company for Petrochemical Industries )Basra-Iraq( in the form 
of powder. This polymer produced in )2012(, as function of the percentages of rice husk powder at 
the particular size (≤ 250 μm) were investigated through several variables, such as Young's modules, 
strength, and elongation. The obtained results appeared that the added husk rice powder to reduce 
the spaces between the polymer chains, which reflects the high ability of the polymer against the 
applied stress, and a high degree of homogeneity between the host polymer and the added fillers, and 
this increase will give further property that increases the hardness of the prepared specimens which 
)12.6( MPa at the percentage is )5%(, and the result also indicate a lowered in young's modules at 
the percentage (10%), which reflects the increase in the ductile of the polymer grafted with and the 
wide range of the application for this polymer. The results also appear that the highest point of the 
proportional limits is )155 N( at the percentage )25%(.
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اخلالصة 
 Low Density )LDPE(تم يف هذا البحث دراسة اخلواص امليكانيكية لبوليمر االثيلني واطئ الكثافة
Polyethylene واملنتج من قبل الرشكة العامة لصناعات البرتوكيمياوية  )برصة-عراق( عىل شكل 

مسحوق  حيث كان إنتاج هذه املادة البوليمرية يف عام )2012( كداله للنسبة الوزنية ملسحوق قشور 
الرز عند حجم دقائق هذا املسحوق مساو اىل)250) مایكرو متر. إذ متت دراسة عدة متغريات مثل 
إن مسحوق  املستحصله   النتائج  وبينت  يونك،  والقطع ومعامل  الوهن  عند  الشد  وقوه  االستطالة 
قشور الرز املضاف يعمل عىل تقليل الفراغات بني السالسل البوليمريه مما يعكس إمكانية البوليمر 
العالية بتحمل اإلجهاد املسلط عليه وتكون درجة التجانس عالية بني كل من البوليمر واحلشوات ، 
وان زيادة نسبة املالئات تضفي زيادة صفة الصالبة عىل النامذج املحرضة عند النسبة املئوية )5%( حيث 
كانت قيمة هي )12.6( MPa، وبينت النتائج أيضا انخفاض معامل يونك مع نسبه املضاف )%10( 
مما يعكس مرونة البوليمر املطعم بقشور الرز وتوسع مدى التطبيقات هلذا البوليمر ،وكانت أعىل قيمة 

حلد التناسب  )N 155( للنسبة الوزنية )%25(.

الكلامت املفتاحية
البويل اثلني واطئ الكثافة، احلشوات، قشور الرز، معامل يونك.
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 Introduction    1. املقـدمة
البوليمرات )Polymers( عبارة عن مركبات كيميائية 
عمالقة مكونة من عدد كبري من املجاميع الذرية املرتبطة مع 
مكونة  تسامهية(  أوارص   ( كيميائية  أوارص  بواسطة  بعضها 
بالوحدات  السالسل  هذه  عنارص  وتدعى  طويلة،  سالسل 
املتكررة وتسمى املونومر )Monomer( التي متثل الوحدة 
يف  البوليمرات  تدخل   أذ  البوليمر]3-1[.  لبناء  األساسية 
والصناعية  التكنولوجية  املجاالت  يف  واسعة  استخدامات 
والتطبيقات االلكرتونية،وعىل الرغم من هذا فال تزال هنالك 
التطبيقات اهلندسية للبوليمرات مثل قلة  بعض املشاكل يف  
مقارنة   )Strength( متانتها  قلة   ،)Stiffness( صالبتها 
هذه  لتحسني  عديدة  طرائق  استخدمت  ولقد  املعادن،  مع 
العيوب مثل التدعيم باأللياف أو يكون التدعيم هبيئة قشور 
 ،)Particles( أو دقائق )Fillers( أو حشوات )Flakes(

وذلك لتقوية متاسك جسيامت البوليمر ]5,4[.
تلعب عدد من العوامل املختلفة مثل ) حجم احلشوات، 
مصفوفة  مع  التداخل  وطبيعة  تركيزها  العضوية،  طبيعتها 
( دورا مهام يف حتديد  الكيمياوي  تركيبها  اىل  البوليمرأضافة 
وتصنف   .]6[ البوليمرية  للمرتاكبات  الفيزياوية  اخلواص 
وحشوات  عضوية  حشوات  اىل  عامة  بصورة  احلشوات 
حيث  من  أما  الكيمياوي،  الرتكيب  حيث  من  العضوية 
فعالة وحشوات غري  اىل حشوات  البعض  فيصنفها  الفعالية 

فعالة ]8,7[. 
عىل  اعتامدا»  عام  بشكل  يصنف  أثلني  البويل  بوليمر 
 Low الكثافة  واطيء  أثلني  بويل  اىل  تصنيعه  طريقة 
)الضغوط   )LDPE(  Density Polyethylene 
 High  )HDPE( الكثافة عايل  أثلني  وبويل  العالية(  
 ،]9[ الواطئة(  )الضغوط   Density Polyethylene
هناك عالقة واضحة بني الكثافة والصفات النوعية املطلوبة 
التبلور يف  وذلك ألن الكثافة ترتبط بعالقة خطية مع درجة 

هذه البوليمرات . متتاز مادة البويل أثلني بعدد من الصفات 
احلرارة  وحتمل  والصالدة  القوة  منها  الصناعة  يف  املرغوبة 
األخرى  الفيزياوية  الصفات  عن  فضاًل  التمزق  ومقاومة 
بالبويل  املتمثلة  واملتانة  الصدم  ومقاومة  العالية  كاألستطالة 

أثلني ]10[. 
من  الكثافة  والواطئ  العايل  بنوعيه  اثيلني  البويل  يعترب 
مثل  هبا  ومرغوبة  مهمة  خواص  متتلك  التي  البوليمرات 
إمكانية  ،و  عرضيا  متشابك  اثيلني  بويل  إىل  حتويلة  إمكانية 
املتشكلة  البوليمرات  ترصف  يترصف  بحيث  تركيبه 
أو  االشعاع  مثل  خمتلفة  طرائق  باستخدام  وذلك  حراريا 
البريوكسيدات أو السلينات حيث يمكن االستفادة من بعض 
هذه اخلواص للحصول عىل كتله بوليمرية مقاومة للتصدع 
االجهادي ذات مقاومة افضل للمواد واملذيبات الكيمياوية  

وأكثر صالبة وذات استقرار حراري افضل  ]11[.
أن املدى الواسع للخواص الفيزياوية للبوليمرات ساهم 
وبشكل كبري يف أتساع مدى تطبيقها الصناعي ومنها شفافيتها 
ومرونتها   )Strength(  وقوهتا   )Transparancy( 
املختلفة  امليكانيكية  اخلواص  من  ,والكثري   )Elasticity(
أذ  البوليمرات.  هلذه  العملية  االستخدامات  تتطلبها  التي 
يمكن من خالل معرفة وفهم اخلواص الفيزيائية للبوليمرات 
إدخال الكثري من التحسينات عىل البوليمرات بطرق كيميائية 
فمن ضمن الدارسات التي   .  ]12[ متعددة  تكنولوجيا  او 
أجريت يف هذا املجال هي دراسة الباحث Ahmed ومجاعته 
اثيلني  للبويل  امليكانيكية  اخلصائص  يف عام )2013( بعض 
املحار مثل  قشور  بدقائق مسحوق  املدعم  و  الكثافة  واطى 
قوة الشد عند الوهن ومعامل يونك واملرونة وغريها ودللت 
النتائج إن سلوك قوة الشد عند القطع يكون ذاتأثري عند النسبة 
 ) 2.5 %(من املضاف بعدها هتبط بزيادة كمية املضاف إذ 
تكون حلشوات املحار كمواد مالئة تأثري عىل خصائص البويل 
اثيلني والذي له خصائص ميكانيكية ضعيفة لذلك تنخفض 
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قوة الشد عند القطع ويالحظ ايضا انخفاض معامل يونك 
مع نسبه املضاف ) 10 %( مما يعكس مرونة البوليمر املطعم 
باملحار و توسع مدى التطبيقات هلذا البوليمر وبينت النتائج 
ان أعىل نقطه لإلجهاد هي)N/mm2)10.15 ]13[ . ويف 
عام )2016( قام الباحث Ahmed بدراسة اضافة مسحوق 
بعض  ملعرفة  الكثافة  عايل  اثيلني  البوتاسيوم   للبويل  شب 
يونك  ومعامل  واالستطالة  الشد  مثل  امليكانيكية  اخلواص 
وحد التناسب وغريها ، وقد استعمل دقائق مسحوق الشب 
بنسب وزنية معينة  بأحجام خمتلفة وكانت أفضل نسبة للبويل 
  ، النسب )10(% و )15(%  الشب عند  اثيلني مع مسحوق 
النسبة  عند  التناسب  حلد  قيمة   اعىل  عىل  احلصول  تم  وقد 
البوليمر  يكون  اي  نيوتن   )367.5( وهي   %)5( الوزنية 
الوزنية ذو صفة جتانس عالية مع مسحوق  النسبة  عند هذه 
الوزنية )25(% وهي  النسبة  الشب، واوطأ قيمة كانت عند 
  Nadhim الباحث  درس  وايضا    .]14[ نيوتن   )234(
ومجاعته يف عام )2016( اضافة مسحوق قشور الرز   للبويل 
مثل  امليكانيكية  اخلواص  بعض  ملعرفة  الكثافة   عايل  اثيلني 
وغريها،  التناسب  وحد  يونك  ومعامل  واملرونة   الصالدة 
وقد استعمل دقائق مسحوق قشور الرز بنسب وزنية معينة  
بأحجام خمتلفة وكانت أفضل نسبة للبويل اثيلني مع املضاف 
%10 (،  وقد تم احلصول عىل اعىل قيمة  حلد  النسبة)  عند 
التناسب عند النسبة الوزنية) 25 %( وهي)155(  نيوتن من 
بني النسب الوزنية للمضاف مع البوليمر ]15[.  اهلدف من 
هذه الدراسة هو تصنيع بوليمرات مرتاكبة من البويل اثيلني 
واطئ  الكثافة  Low Density Polyethylene مضاف 
املضاف  هذا  اختيار  تم  حيث  الرز،  قشور  من  مسحوق  إليها 
اما يمتلكة من الكثري من املواصفات التي جتعلة مضاف جيد 
حيسن من اخلواص امليكانيكية عند اضافته مع البوليمر وايضا 
اليمتلك  والذي  واسع  نطاق  عىل  بتوفره  املضاف   هذا  يتميز 
اية كلفة اقتصادية والذي يعترب من النفايات )تدوير النفايات(. 

 Experimental  Side     2. اجلانب العميل
: Material basis  1.2. املادة األساس

استخدم يف ھذا البحث البويل أثلني واطئ الكثافة  
واملنتج من قبل    )Low Density Polyethylene(
) برصة -عراق(  الرشكة العامة لصناعات البرتوكيمياوية 
عىل شكل مسحوق  حيث كان انتاج هذه املادة البوليمرية يف 
عام )2012( عىل شكل مسحوق واجلدول  رقم)1( يوضح 
بعض اخلصائص هلذا البوليمر النقي املستخدم يف ھذا البحث 

اجلدول رقم(1) : بعض خصائص البويل أثلني واطئ الكثافة 
املستخدم يف البحث.

Property LDPE

Trade Name Scpilex (463)

Density (g/cm3) 0.921-0.924

Melt  Index (g/10min) 0.28-0.38

: Fillers  2.2. احلشوات
اىل  تضاف  مالئة  كحشوات  الرز  قشور  استخدمت 
القشور  طحن  ،وتم  امليكانيكية   خواصه  لتحسني  البوليمر 
ثم طحنت  إىل أجزاء صغريه  البداية من خالل تكسريها  يف 
هذه األجزاء الصغرية ،وبعدها متت معاجلة مسحوق قشور 
 ،)250( µm الرز بواسطة مرشح سلكي مساو أو اقل من
قبل  الرز  لقشور  فوتوغرافية  صورة  يوضح   )1( والشكل 
من  الرز(  )قشور  املضاف  عىل  احلصول  تم  طحنها.  وبعد 
من  وتتكون قشور الرز كيميائيا   االرشف،   النجف  مدينة 
 % 80مادة عضوية مكونه من )2.8( % سيليلوز، )32.7(%  
% رماد املتكون  و)20(  ليكنني   %  )22.5( هيموسليلوز، 
من سليكا وكميات قليلة من بعض االوكسيدات والقواعد 
وخيتلف  رطوبة،   % )10-5( واملعادن األرضية القلوية 
الرتكيب الكيميائي لقشور الرز حسب االختالفات يف املناخ 
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واملوقع اجلغرايف وكذلك نوع الرز املزروع حيث يشكل 
 SiO2نسبة )22.12( % يف حني تشكل املواد العضوية واملاء 
  )MnO +K2O + TiO2نسبة )74(  % أما االكاسيد مثل
 )Na2O + Al2O3+Fe2O3+CaO2+ MgO + تشكل 

نسبة )4( %  ]18,16[.

الشكل رقم (1): صورة فوتوغرافية توضح قشور الرز قبل وبعد املعاجلة. 

 Preparation of النامذج   حتضري   .3.2
:composites

الباثق   املازج  جهاز  باستخدام  النامذج  تصنيع  يتم 
رشكة  قبل  من  )Mixer and extruder(واملجهز 
بإضافة   )160(oC حرارة  وبدرجة  األمريكية   )Haake(
وبحدود  املزيج  تدوير  بعدها  ويتم  املعينة،  الوزنية  النسب 
)50( دورة بالدقيقة وملدة )10( دقائق إذ أن اكرب كمية يمكن 
مزجها هبذا اجلهاز ترتاوح بني )45 - 60( غرام، اعتامدا»عىل 
باستخدام  املزيج   كبس  يتم  املزج  عملية  وبعد  كثافتها، 
بنظام  واملجهز  القطر  داخل  واملصنع  اهليدروليكي  املكبس 
 )175(oC تربيد ومنظومتني للتسخني، وحتت درجة حرارة
وضغط )5000( كغم وملدة )3( دقائق ثم يرفع الضغط إىل 

)15000( كغم  ملدة )10( دقائق.

 :Samples Cutter      4.2. تقطيع النامذج
و  سم،   )20X20( اإلبعاد   ذو  النموذج  سحب  يتم 

النامذج   تقطع  حيث  التقطيع  جهاز  إىل  الكبس  عملية  بعد 
 )Automatic Hollow Diepunch-باستخدام اجلهاز

 )CEAST( واملجهز من قبل رشكةcode 6050/000( 
ذات  بالقياسات  اخلاصة  النامذج  عىل  للحصول  االيطالية 

السمك  )2.4( ملم، وكام مبني يف الشكل )2( .

الشكل رقم (2): نموذج فحص بعض اخلواص امليكانيكية.

:Samples  testing  5.2. فحص النامذج
تم استخدم جهاز )Tensile( ذو املنشأ األملاين  لفحص 
واملطاوعة،وجرى  الشد  مقاومة  قياس  خالل  من  النامذج 
  ]ASTM D-638[ املواصفات  ضمن  النامذج  فحص 
 – ، وبواسطة هذا اجلهاز سجلت منحنيات اإلجهاد   ]19[
من   Q الشد  مقاومة   حساب  وتم  النامذج  جلميع  املطاوعة 

خالل املعادلة التالية ]20[:
  FQ

A
=  )N/mm2(
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مقطع  مساحة   =A  و )نيوتن(   القطع  قوة    =F حيث 
النموذج )ملم 2 (.

من  باالستفادة  للنامذج  يونك  معامل  حساب   ويمكن 
منحنيات االجهاد – املطاوعة وحسب العالقة اآلتية:

) Young’s modulus ( StressY
Strain

=

  حيث ان :
  : اإلجهادStrain : املطاوعة )االستطالة(.

  Stress)ميكاباسكال(.                   

:Results and Discussion   3. النتائج واملناقشة
للنسب  -املطاوعة  اإلجهاد  منحنيات  يبني   )3( الشكل 
الوزنية)%25,%20,% 15,% 10,%5 ,% 0(، إذ نالحظ إن 
وهذا  مستقيم  خط  عن  عبارة  هو  املنحني  من  األول  اجلزء 
يعرب عن املرونة  إذ ينطبق عليه قانون هوك يف هذه املنطقة، 
معامل  يمثل  والذي  للمنحني  ميل  عىل  نحصل  بعدها  و 
املرونة وهو النسبة بني اإلجهاد واالستطالة ، ويف هذه املنطقة 
إبعاده  النموذج  يسرتجع  النموذج  عن  اإلجهاد  إزالة  فعند  
االصليه الن الطاقة املرصوفة تكون خمزونه بشكل طاقة مرنه 
عندما  يتمزق  إن  فإما  املنطقة  هذه  النموذج  يتجاوز  وعندما 
يكون البوليمر هشًا وإما ان يوهن عند نقطة معينة والتي متثل 
اضعف نقطة وبذلك يقل اإلجهاد ، وان أعىل إجهاد يتحمله 
النموذج قبل ان يوهن تدعى قوة الشد ومتثل نقطة اخلضوع 
تكون  اخلضوع  نقطة  وبعد  البوليمر،  يف  املرن  السلوك  هناية 
اليستطيع  إي  البوليمر غري معكوسة  الطارئة عىل  التغريات 
النموذج الرجوع إىل إبعاده االصليه عند إزالة اإلجهاد فيبقى 
االشتباك  فك  يف  تستهلك  هنا  املرصوفة  الطاقة  الن  مشوهًا 
بعض  كرس  إىل  تؤدي  وقد  البوليمر  سالسل  بني  الفيزيائي 
نالحظ  الوهن  منطقة  بعد  البوليمر.  يف  الرئيسية  األوارص 

زيادة اإلجهاد تدرجييا ويعود سبب ذلك اىل ترتيب سالسل 
النموذج  قوة  تزداد  وبذلك  السحب  حمور  باجتاه  البوليمر 
 )fracture( وبزيادة هذه القوة يبلغ النموذج مرحلة التمزق
.إذ نالحظ بان اعيل قيمة لالستطالة العظمى)املرونة( كانت 
اما   ، النقي(  البوليمر  0( )عند  النسبة )%  )453.8 %( عند 
اقل قيمة قيمة لالستطالة العظمى)املرونة( كانت )5.4 %( 
نتائج قوة الشد )الصالبة( فكانت  اما   ،)25 النسبة )%  عند 
قيمتها عند النسبة )% 5( هي Mpa )12.6) ، بينام قيمة قوة 
يقودنا  وهذا   .(11.8(  Mpa هي   )0  %( النسبة  عند  الشد 
0( عايل املرونة وقليل الصالدة  بان البوليمر عند النسبة )% 
بعكس البوليمر عند إضافة النسب املئوية للحشوات فتكون 
خالل  من  نالحظه  ما  وهذا  الصالدة   وعايل  املرونة  قليل 
الكثافة  واطى  اثيلني  للبويل  امليكانيكية  اخلواص  بعض  قيم 

املضاف اليه مسحوق قشور الرز يف اجلدول  رقم )2(.

شكل (3): العالقة بني االجهاد واملطاوعة ملسحوق قشور الرز 
.LDPE لبوليمر
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اجلدول رقم (2): يوضح قيم بعض اخلواص امليكانيكية للبويل اثيلني واطى الكثافة املضاف إليه مسحوق قشور الرز.

معامل یونك  
(Mpa)

εB % δB(Mpa) δy (Mpa) εM % δM (Mpa) النسب %

3.2 453.8 13.3 11.9 441.6 11.8 0 %

107.6 35.8 9.16 12.6 11.7 12.6 5 %

101.3 30.7 7.93 11.1 11 11.3 10 %

113.1 14.3 9.09 10.3 9.1 10.3 15 %

172.5 9.2 9.3 11.3 6.5 11.4 20 %

257.4 5.4 9.3 11.2 5.4 11.2 25 %

التناسب  حد  قيم  يمثل   )4( الشكل 
الوزنية  النسب  مع   )proportional limit( للبوليمر
حتت  اإلجهاد  يكون  بان  التناسب  حد  تعريف  ويمكن 
االنفعال  مع  متناسبا  التناسب(  حد  )قيمة  القيمة  هذه 
 ً اإلجهاد-االنفعال خطا  فيكون منحني  هوك،  وفق قانون 
ان  اي  املرونة للامدة.  اخلط معامل  هذا  ميل  ويمثل  مستقيام، 
)قانون  حتت هذا احلد أو النقطة  يمكن تطبيق قانون هوك 
هوك للمرونة هو القانون الذي  يشري إىل أن الكمية التي يتغري 
هبا اجلسم )اإلجهاد ( مرتبطة خطًيا بالقوة املسببة هلذا التغري 
ينطبق عليها قانون هوك هي مواد ذات  التي  املواد  )الشد(. 
مرونة خطية( ، وبعد هذا احلد  اليمكن تطبيق هذا القانون 
وغالبا ما يكون يف موقع نقطة اخلضوع. ، فتم احلصول عىل 
التناسب من منحيات االجهاد- املطاوعة للبوليمر  قيم حد 
لكل  مستقيام   ً خطا  املنحني  يكون  عندما  املضاف  نسب  مع 
أعىل  بان  نالحظ  إذ  الرز(.  قشور  )مسحوق  املضاف  نسب 
قيمة كانت عند نسبة املضاف للبوليمر )%25( وهي )155( 
نيوتن  اذ يكون عند هذه النسبة التجانس القوي بني مسحوق 
قشور الرز مع السالسل البوليمرية للبوليمر بينام كانت اقل 

نسبة وهي )137( نيوتن  عند النسبة )15%(.
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شكل (4): العالقة  بني حد التناسب وتركيز املضاف ملسحوق قشور 

. LDPE  الرز  لبوليمر

لالستطالة  املئوية  النسبة  بني  العالقة  يبني   )5( الشكل 
تبدأ  البوليمر  استطالة  إن  املضاف،  تركيز  مع   النموذج  يف 
 )%  450( وهي  النقي  للبوليمر   )%  0( املئوية  النسبة  عند 
 .ً جدا   ً مرنا  الكثافة(  واطى  اثيلني  )البويل  البوليمر  فيعترب 
إضافة  عند   ً تدرجييا   ً انخفاضا  االستطالة  قيم  تنخفض  ثم 
النسبة  عند  قيمتها  فتكون  املضاف  لنسب  املئوية  النسب 
قليل  البوليمر  يكون  إي   ،  )%  35.4( هي   )%  5( املئوية 
للبوليمر   )%  0( النسبة  مع  مقارنة  النسبة  هذه  عند  املرونة 
بني  الفراغات  ملئ  عىل  الرز  قشور  مسحوق  فيعمل  النقي 
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السالسل  حركة  وحيد  فيعيق  للبوليمر  الرئيسية  السالسل 
عند   ً تدرجييا  االستطالة  تقل  ثم  االستطالة.  تقل  وبذلك 
زيادة نسب  تركيز املضاف، فتكون قيمتها اقل ما يمكن  عند 
تركيز إضافة  زيادة  النسبة )%25( وهي )5.4 %(، اي عند 
املالئات )احلشوات( يالحظ انخفاض قيم استطالة )املرونة(

عن  الشد(  )قوة  الصالبة  زيادة  بسبب  البوليمري   املزيج 
طريق مأل الفراغات )احلجم احلر( بني السالسل البوليمرية 
حيث تقل حرية السالسل البوليمرية ، وقد لوحظ أيضا أن 
املزيج  هشاشة  يف  زيادة  تسبب  املالئات  من  العالية  النسب 
البوليمري مما يؤدي إىل تقليل اإلستطالة ، وأيضا تزداد عدد 
لذلك  البوليمر  مع  التداخل  من  تزيد  التي  الفعالة  املجاميع 
فان السالسل البوليمرية تكون أكثر تقييدا مما يعيقها من أن 
تأخذ الوقت الكايف لرتتيب نفسها باجتاه قوة السحب والذي 
يؤدي إىل انخفاض إستطالتها، فتكون النسبة )%5( من بني 
األفضل  النسبة  هي  الرز(  قشور  )مسحوق  املضاف  نسب 

لصفة مرونة البوليمر املدعم بمسحوق قشور الرز. 
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شكل (5): العالقة  بني االستطالة وتركيز املضاف ملسحوق قشور 
.  LDPE الرز  لبوليمر

الشــكالن )6،7( يوضحــان العالقــة بــني قــوة الشــد 
عنــد الوهــن ) Stress at yield( وقــوة الشــد عنــد القطــع

) Stress at Break( مع نسبة املضاف للبوليمر املستخدم 

قوة  تعرف  الكثافة(،  واطى  اثيلني  )البويل  البحث  هذا  يف 
اإلجهاد  ويعرف  النموذج  عىل  املسلط  اإلجهاد  بأهنا  الشد 
مساحة  وحدة  يف  تشوها  حتدث  التي  املسلطة  القوة  بأنه 
وحدة  عىل  املسلطة  القوة  أنه  أي  الفحص  حتت  النموذج 
مساحة املقطع العريض للنموذج، ويتضح  من الشكلني إن 
سلوك قوة الشد عند الوهن يكون ذو تأثري عايل عند النسبة 
5( من املضاف وبعده يبدأ باالنخفاض عند زيادة نسبة   %(
تركيز املضاف إي يعمل مسحوق قشور الرز عىل انخفاض 
البوليمرية  السالسل  تكون  وبذلك  البوليمر  عند  الصالدة 
غري مقيده فتزداد مرونته، إما قوة الشد عند القطع فتبدأ بتأثري 
اقل  اىل  تصل  إن  اىل  تقل   ثم    )5  %( النسبة  عند  منخفض 
تزداد  ثم   )10%( النسبة  عند   )7.3(  MPa وهي   هلا  قيمة 
 )9.33( MPa عند زيادة نسبة تركيز املضاف حتى تصل اىل
عند النسبة )%25 ( ،ونالحظ بان قوة الشد عند الوهن تقل 
عند  وخاصة  للمضاف  املئوية  النسب  زيادة  عند   ً تدرجييا 
النسبة املئوية  النسبة  )% 15( وبعدها تزداد ترجييا بعد هذه 
للمضاف، بينام قيم الشد عند القطع تزداد تدرجيياً  بعد النسبة 
إن  عىل  يدل  وهذا  للمضاف  املئوية  النسب  بزيادة   )10%(
مسحوق قشور الرز يعمل عىل حتسني خاصية الصالدة بتأثري 
سبب  ويفرس  التوزيع املتجانس للامدة ذات الطبيعة الصلبة 
للحشوات   الفعالة  املجاميع  قدرة  إىل  الشد  قوة  يف  الزيادة 
عىل زيادة التشابك بني اجلزيئات البوليمرية كام يعمل عامل 
التجانس عىل انتظام السالسل البوليمرية وتقارب جزيئاهتا 
قوى  يف  زيادة  حيصل  وبدلك  البلورية  درجتها  وزيادة 
فاندرفالز]21[، وبعدها يبدأ السلوك باالنخفاض عند زيادة 
تركيز املسحوق ، إذ تعمل احلشوات كمواد مالئة بالتأثري عىل 

البوليمر]12[.
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شكل (6): العالقة  بني الشد عند الوهن مع النسب الوزنية ملسحوق 
. LDPE  قشور الرز املضاف إىل
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شكل (7): العالقة  بني الشد عند القطع مع النسب الوزنية ملسحوق 
. LDPE  قشور الرز املضاف إىل

عىل  الرز  قشور  مسحوق  تأثري  يوضح   )8( الشكل 
نسبة  انه  عىل  يعرف  والذي  يونك(  )معامل  املرونة  معامل 
اإلجهاد )Stress( إىل االستطالة )Elongation( للمواد 
الصلبة فقط ،ويتضح من الشكل انخفاض معامل يونك عند 
يقودنا  وهذا   ، )10%( الرز  قشور  ملسحوق  الوزنية  النسبة 
إىل أن املسحوق يعمل عىل استطالة البوليمر )زيادة املرونة( 
 MPa العظمى  القيمة  اىل  ليصل  يونك  معامل  يزداد  ثم   ،
)257.4( عند النسبة )%25(،وربام يفرس اهلبوط يف معامل 
يونك عند النسبة  )%10( للمضاف إىل عدم جتانس النموذج 
بالرغم من ان خلط النامذج تم يف الظروف نفسها وهذا يدل 

عىل إن البوليمر يملك صفة عالية للمرونة وقلة يف الصالدة 
عند هذه النسبة، وهذه النتائج تتطابق مع الكثري من األبحاث 

األخرى يف هذا املجال]12[.
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شكل (8): العالقة  بني معامل يونك وتركيز املضاف لبوليمر 

. LDPE 

Conclusion   4. االستنتاجات
نستنتج بان إضافة مسحوق قشور الرز إىل البويل اثيلني 
واطئ الكثافة له تأثري كبري عىل اخلواص امليكانيكيه ، ويمكن 
قشور  مسحوق  من   )5%( املضاف  تركيز  نسبه  أن  القول 
الرز كانت النسبة األفضل لصفة املرونة والصالدة للبوليمر 
املضاف  نسب  تركيز  بني  من   ) الكثافة  واطئ  اثيلني  )البويل 
املتجانس  التوزيع  نتيجة  األخرى  الرز(  قشور  )مسحوق 
للمسحوق داخل الشبيكه البوليمريه والذي يمال الفراغات 
بني السالسل البوليمريه حيث تقل حرية السالسل البوليمرية 
10( يؤدي اىل  النسبة ) %  بعد  . زيادة تركيز نسب املضاف 
زبادة قيم معامل يونك اىل ان نحصل عىل أعىل قيمة له عند 
)%25( حيث كان مقدارها MPa )257.4( ، ويعترب البويل 
إليه مسحوق  النسبة )%5( مضاف  الكثافة مع  اثيلني واطئ 

قشور الرز أكثر جتانسا من باقي النسب الوزنية األخرى .
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