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Abﬆract

The study of the effect of aluminum powder on the mechanical properties of unsaturated polyester which is manufactured in the Turkey, as function of the percentages of aluminum powder (0.5%, 0.8%, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%), at particular size
(150) µm, were investigated through several variables, such as, young’s modules,
strength, elongation and the ﬂame resistance. The obtained results were the properties (unsaturated polyester/aluminum powder) composites were analyzed as a function of the filler amount. All prepared composites showed improved filler dispersion
in the unsaturated polyester matrix, the results lead to that the strength at break will
be affected little till the percentage (1.5%), and lowered after that with increasing
the percentage also indicate an lowered in young’s modules at the percentage (1%).
The proportional limit was (2095) N for (0.8%), and the observe that the average
time of burning starts strong impact when (0.5%) as increasing to(168 sec) and then
begins to decline behavior when increasing proportions weighted and then increasing behavior when increasing proportions when (2.5%) as increasing to (195) sec.
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اﳋﻼﺻﺔ

تم إضافة مسحوق األملنيوم كحشوات مالﺌة وبنسب وزنيه ( )2.5%,2%,1.5%,% 1,% 0.8,0.5%وعند حجم دقائق

للحشوات مساو او اقل من ( mm )150لبوليمر البويل اسرت غري املشبع ذو املنشأ الرتكي .يف هذا البحث قمنا بدراسة بعﺾ
اخلصائص امليكانيكية للخليط مثل معامل يونك واملرونة ومقاومة اللهوبية وقوه الشد عند القطع ،ومن النتائج العملية قد تم

حتليل احلشوات كدالة لكمية من كمية مسحوق املضاف .وأﻇهرت مجيع النامذج املحرضة حتسن يف انتشار املضاف بشكل متجانس

يف البويل اسرت غري املشبع ،وان زيادة نسبة املضاف من مسحوق األملنيوم مع البويل اسرت عند النسبة املﺌوية ( )%1.5تضفي زيادة
صفة الصالدة عىل بقية النامذج عند النسب الوزنية املختلفة للخليط ،وبينت النتائج العملية عند النسبة الوزنية ( )1.5 %بأن سلوك

قوة الشد عند القطع للخليط يكون ذو تأثري قوي ،وبعدها هيبط قيمته عند زيادة النسب الوزنية للمضاف .وتكون قيمة معامل
يونك للخليط عند النسبة ( )%1منخفضة مما يعكس مرونة البويل اسرت املضاف إليه مسحوق األملنيوم والذي يكون له مدى واسع

التطبيقات الصناعية .أقﴡ قيمة حلد التناسب التي تم احلصول عليها من النتائج العملية هي ( 2095نيوتن) للنسبة الوزنية) %

( ،0.8ونالحﻆ بان معدل زمن االحرتاق يبدأ بتأثري قوي عند النسبة ( )%0.5إذ تصل قيمته إىل ( )168ثانية وبعدها يبدأ السلوك

باالنخفاض عند زيادة النسب الوزنية وبعدها يزداد إىل إن يصل إىل أقﴡ قيمة عند النسبة ( )%2.5إذ تصل قيمته إىل ( )195ثانية..

اﻟﻜﻠﲈت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

البويل اسرت غري املشبع ،مسحوق األملنيوم ،احلشوات املالﺌة.
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حشوات فعاله وعضوية وحشوات غري فعاله وغري عضوية

 .1اﳌﻘﺪﻣﺔIntroduc�on :

أن املدى الواسع للخواص الفيزياوية للبوليمرات ساهم [ . ]10,9تم دراسة اخلواص امليكانيكية لبعﺾ املواد
وبشكل كبري يف أتساع مدى تطبيقها الصناعي ومنها مرونتها البوليمرية واملضاف إليها احلشوات بشكل واسع ،فقد قام

( )Elasticityوشفافيتها ( Transparencyوقوهتا الباحث[ ]11يف عام (  ) 2009بدراسة اخلواص امليكانيكية
( ،(Strengthوالكثري من اخلواص امليكانيكية املختلفة للبويل اسرت غري املشبع املدعم بدقائق االملونيا السرياميكية
التي تتطلبها االستخدامات العملية هلذه البوليمرات .أذ وقد استعمل دقائق بأحجام ﳐتلفة مع كﴪ حجمي ﳐتلف
يمكن من خالل معرفة وفهم اخلواص الفيزيائية للبوليمرات وقد وجد أن قيم الصالدة والصدمة تزداد مع زيادة الكﴪ
إدخال الكثري من التحسينات عىل البوليمرات بطرق كيميائية الوزين وقيم التوصيلية احلرارية تزداد بزيادة الكﴪ الوزين

او تكنولوجيا متعددة [ .]1تضاف إىل البوليمرات العديد من للدقائق السرياميكية والتي بلغت  w/m.°c ))0.319عند
املضافات املختلفة ( )Additivesلتحسني أو إدخال بعﺾ كﴪ وزين ( .)20%ويف عام ( )2012درس الباحث []12
اخلصائص املرغوبة يف البوليمرات ومنها مضادات األكسدة بعﺾ اخلواص امليكانيكية مثل مقاومة االنحناء واختبار
واحلشوات والعوامل املانعة للشحنة املستقرة والعوامل امللونة الصدمة للبويل اسرت املطعم بالرايش ومسحوق النحاس

والعوامل امللدنة واملثبتات وغريها ] .[3,2تضاف بعﺾ وقد وجد من خالل النتائج العملية ان أقﴡ مقاومة انحناء
احلشوات ( )Fillersاىل البوليمرات لغرض حتسني صفاهتا للامدة البوليمرية املقواة بالنحاس) املسحوق والرايش(هي
الفيزياوية وامليكانيكية واحلرارية .وتعترب احلشوات مواد  )Mpa )85.13و  )Mpa )50.08عىل التوايل ،بينام
صلبة خاملة كيمياويا« تضاف اىل البوليمر لتحسني واحدة أعىل طاقة ممتصة يف فحص الصدمة للامدة البوليمرية املقواة

أو أكثر من صفاته .أو لتقليل كلفة أنتاجه يف بعﺾ األحيان ،بالنحاس) املسحوق والرايش(هي  )J)0.85و )J )0.4عىل
ويسمى املزيج الناتج بالبوليمرات املرتاكبة ( Compositeالتوايل .إما يف هذا البحث فقد تم دراسة بعﺾ اخلواص

 .]5,4[ )Polymersمتتاز املواد البوليمرية املرتاكبة املقواة امليكانيكية مثل الصالدة واملرونة (االستطالة) ومعامل يونك
بأنواع ﳐتلفة من األلياف الزجاجية والكاربونية واملعدنية للبويل اسرت املطعم بمسحوق األملنيوم حماولة للمسامهة يف
باستعامالهتا الواسعة التي أخذت احليز األكثر من البحوث االستفادة من املخلفات الصناعية والتخلص منها (تدوير
السابقة ،ولكن من جهة أخرى ﱂ تأخذ املواد البوليمرية النفايات) خدم ًة لالقتصاد الوطني واملحافظة عىل البيﺌة.
املرتاكبة املقواة بالدقائق الكثري من االهتامم مقارنة مع املواد
املقواة باأللياف .تتكون املواد املرتاكبة من الطور األول الذي

يعرف باملادة األساس ( )Matrixوتكون من مادة مطيليه
ذات متانة عالية مثل البوليمرات ،أما الطور الثاين فيسمى

 .2اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﲇSide Experimental :
 .1.2اﳌﺎدة اﻷﺳﺎس:

استعمل يف ھذا البحث البويل اسرت غري املشبع

بطور التقوية ( )Reinforcementوالذي قد يكون عىل ( )Polyesterكامدة اساس وهو مادة بوليمرية من نوع
شكل) ألياف ،أو دقائق(مسحوق) ،أو قشور(من مواد البوليمرات املتصلدة باحلرارة ( )Thermosettingذو
صلبة مثل) بوليمرات ،سرياميك ،معادن)  ]6-8[.يمكن املنشأ الرتكي واملجهز من رشكة ( Henkel A.Sالرتكية) ،
تقسيم احلشوات من حيث الفعالية والرتكيب الكيمياوي اىل وهو من البوليمرات التي تستخدم كامدة الصقة يف ﳐتلف
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الصناعات ويكون عىل هيﺌة سائل لزج بني اللون ذو رائحة تقع ضمن صنف حشوات املعادن [ ، ]13وهو فلز ذو لون
قوية ومميزة ،كثافته بحدود كثافته بحدود  1.5غم/سم  ،3أبيﺾ فﴤ من جمموعة البورون من العنارص الكيميائية،

ذو لزوجة  )1000بنتي بواز( عند درجة حرارة (  )oC 25وهو معدن مطييل أي قابل للسحب .وهو عنﴫ ال يذوب يف
 ،يتحول إىل احلالة الصلبة بعد إضافة املصلد إليه الذي يكون املاء يف الرشوط العادية ،وهو من أكثر الفلزات وفرة يف القرشة

أيضا سائل لزج شفاف (كيتون اثيل املثيل بريوكسيد) وبنسبة األرضية ،وتم طحن األملنيوم إىل أجزاء صغرية جدا فأصبح

 2%واملجهز من الرشكة نفسها.

مسحوق ،وبعدها متت معاجلة املسحوق بواسطة مرشح

سلكي (جهاز غربلة يدوي) مساو أو اقل من (،µm )150
واجلدول ( )1يوضح خصائص مسحوق األملنيوم  ،والشكل

 .2.2اﳊﺸﻮات

استخدم مسحوق األملنيوم كحشوات مالﺌه مع البوليمر ( )1يوضح صورة فوتوغرافية ملسحوق األملنيوم .
اﳉﺪول ) :(1ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺴﺤﻮق اﻷﳌﻨﻴﻮم اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻛﺤﺸﻮات ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ].[14

اسم املادة

الصيغة اجلزيﺌية

اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
g / cm3

اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺬرﯾﺔ
g / mole

اﻟﻄﻮر

نقطة االنصهارC

األملنيوم

AL

2.70

26.981

ﺐﻠﺻ

660

o

نقطة الغليان
o
C

حرارة التبخر
KJ / mole

2519

294.0

 .3.2اﻟﻘﺎﻟﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺒﺤﺚ

تم تصنيع قالب ذو قاعدة وجوانب من الزجاج الشفاف

ذو السمك ( 4ملم) ،وتكون اجلوانب متحركة ومرتبطة

بالقاعدة بواسطة السليكون املطاط الذي يكون سهل احلركة.
هذه اجلوانب تكون متغرية عىل وفق إبعاد العينة املراد تصنيعها.

حيث يكون القالب املستخدم بشكل مستطيل وتكون إبعاده
الطول ( )11سم ،العرض ( )1.5سم ،االرتفاع ( )4ملم.

 .4.2ﲢﻀﲑ اﻟﻨﲈذج

تم استخدام الطريقة اليدوية ( )Hand-lay-outيف

حتضري النامذج (البوليمر مع احلشوات) ،حيث نبدأ بعملية

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(1ﺻﻮرة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺴﺤﻮق اﻷﳌﻨﻴﻮم.

علام أن التقوية بكسور وزنيه ﳐتلفة هي) 0.8,0.5%
املزجً .

 ،)2.5%,2%,1.5%,% 1,%ومتزج مادة األساس مع املصلد
عند درجة حرارة الغرفة .ونخلط املزيج بشكل مستمر

وببطيء ويستمر املزج ملدة ( )8-5دقائق إىل ان يتجانس
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اخلليط بشكل جيد ،ثم يتم صب املزيج السائل عىل شكل ( ،]ASTMD 638 )1977(( ]13تم احلصول عىل

سيل من إحدى جوانب القالب بحيث يسيل بصورة مستمرة منحنيات اإلجهاد – املطاوعة جلميع النامذج املحرضة بواسطة

ومنتظمة إىل اجلانب األخر للقالب ،ثم يوضع القالب عىل جهاز (( ،Tensileوتم حساب مقاومة الشد للنموذج من
هزاز ميكانيكي يدوي ،ونبدأ عملية هز القالب لفرتة زمنية خالل العالقة اﻵتية [ ،]15والشكل ( )3يوضح صورة

مقدارها ( )2 1-دقيقة للتخلص من الفقاعات اهلوائية .فوتوغرافية جلهاز اخلواص امليكانيكية.
والشكل ( )2يوضح صورة فوتوغرافية للنموذج املحرض
للبويل اسرت املضاف إليه مسحوق األملنيوم.

)N/mm2( Q = F
A
حيث  =Fقوة القطع (نيوتن) و = Aمساحة مقطع

العرﴈ للنموذج (ملم.)2

ومن املعادلة الرياضية التالية يمكن حساب وحسب

معامل يونك للنامذج املحرضة للخليط:

Stress
( ) Young’s modulus
Strain

=Y

حيث ان:

 :Stressاإلجهاد (ميكا باسكال).
 :Strainاملطاوعة (االستطالة).

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(2ﺻﻮرة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﺗﺒﲔ ﻗﻴﺎﺳﺎت ﻧﻤﻮذج ﻓﺤﺺ
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﺪ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﱰاق.

 .5.2ﺟﻬﺎز ﻗﻴﺎس اﻟﻨﲈذج

استخدمنا تم يف هذا البحث جهاز ( )Tensileذو

املنشأ األملاين لقياس بعﺾ اخلصائص امليكانيكية للبويل اسرت

املضاف إليه مسحوق األملنيوم مثل مقاومة الشد واالستطالة.
تم قياس النامذج املحرضة للخليط ضمن املواصفات العاملية

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(3ﻳﻮﺿﺢ ﺻﻮرة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﺗﺒﲔ ﺟﻬﺎز ﻗﻴﺎس ﺑﻌﺾ
اﳋﻮاص اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ).(Tensile
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 .6.2ﻗﻴﺎس ﻣﻌﺪل زﻣﻦ اﻻﺣﱰاق:

عند زوال القوة املسلطة عىل النموذج الن الطاقة املﴫوفة

تم قياس معدل زمن االحرتاق ( ( Average Timeتكون ﳐزونه وبشكل طاقة مرنه ،وعندما يتجاوز النموذج
 of Burning ATBومعدل االحرتاق لكل نموذج بواسطة هذه اجلزء من املنحني فإما إن يضعف عند نقطة معينة عندما

جهاز قياس معدل االحرتاق وحسب الطريقة القياسية  81يكون البوليمر مررنا ً وبذلك يقل اإلجهاد املسلط عليه وإما
.]ASTM D635 - ]16حيث تم حساب الزمن الالزم إن يتمزق عندما يكون البوليمر غري مرن (هش ًا) ،وان أقﴡ
الحرتاق النموذج إىل مسافة ( )75مليمرت من النهاية احلرة قوة مسلطة يتحملها النموذج قبل ان يضعف تدعى قوة الشد

له،كذلك تم إعادة القياس ثالث مرات لكل نموذج وتم والتي متثل نقطة اخلضوع ( انتهاء السلوك املرن يف البوليمر).
استخراج متوسط القيم والشكل ( )4يوضح رسم ختطيطي بعد منطقة الوهن (الضعف) نالحﻆ زيادة اجلهد املسلط
بصورة تدرجيية ،ويعود سبب ذلك إىل ترتيب جزيﺌات

جلهاز قياس زمن االحرتاق.

البوليمر (السالسل البوليمرية) باﲡاه حمور سحب النموذج
Clamp

Sample

5 mm

75 mm

5 mm

Fire source

املحرض(البوليمر مع املضاف) وبذلك تزداد القوة املسلطة

عىل النموذج وبزيادة هذه القوة يبلغ النموذج مرحلة التمزق.

إذ نالحﻆ بان اعيل قيمة لالستطالة العظمى(املرونة) كانت

( )%25.5عند النسبة (( )%0عند البوليمر النقي) ،اما اقل

قيمة لالستطالة العظمى(املرونة) كانت ( )5.7%عند النسبة
( ،)2 %اما نتائج قوة الشد (الصالبة) فكانت قيمتها عند
النسبة ( ، )47.1( Mpa )0.5 %بينام قيمة قوة الشد عند

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(4رﺳﻢ ﲣﻄﻴﻄﻲ ﳉﻬﺎز ﻗﻴﺎس ﻣﻌﺪل زﻣﻦ اﻻﺣﱰاق.

النسبة ( )0 %هي  .)34( Mpaوهذا يقودنا بان البوليمر

عند النسبة ( )0 %عايل املرونة وقليل الصالدة بعكس
البوليمر عند إضافة النسب املﺌوية للحشوات فتكون قليل

 .3اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ Results and :املرونة وعايل الصالدة وهذا ما نالحظه من خالل قيم بعﺾ
اخلواص امليكانيكية للبويل اسرت املضاف اليه مسحوق األملنيوم
Discussion
الشكل ( )5يوضح منحنيات اإلجهاد  -املطاوعة للنسب يف اجلدول رقم ( .)2الشكل ( )6يبني معدل زمن االحرتاق
الوزنية ( )2.5%,2%,1.5%,1%,% 0.8,0.5%التي مع نسب املضاف الوزنية من مسحوق األملنيوم ،إذ نالحﻆ
تم احلصول عليها من النتائج العملية .نالحﻆ من الشكل بان السلوك يبدأ بتأثري قوي عند النسبة ( )%0.5إذ تصل

( )5بان القسم األول من منحني اجلهاد-املرونة يمثل قانون قيمته إىل ( )168ثانية وبعدها يبدأ السلوك باالنخفاض عند
هوك (هو عبارة عن خط مستقيم وهذا يمثل مرونة النموذج) زيادة النسب الوزنية ثم يزداد ويشذ هذا السلوك عند النسبة
 ،و بعد ذلك نالحﻆ بان املنحني يميل قليال والذي من خالله الوزنية ( )1 %مما يدلل عىل أن زيادة نسبة مسحوق االملنيوم
يمكننا احلصول عىل معامل املرونة للنموذج ،ويف هذا اجلزء هلا تأثري سلبي عىل مقاومة اللهوبية وانتشار احلرارة خالل
من املنحني (السلوك املرن) يستعيد النموذج شكله األصيل املصفوفة البوليمرية حيث نحصل عىل انخفاض عند النسبة
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( )1 %وهي ( )160ثانية ،أما عند النسبة الوزنية ( )1 %فلربام األملنيوم مع البويل اسرت) والذي يعرف عىل انه نسبة اجلهد
عدم ﲡانس املضاف بشكل قوي مع السالسل البوليمرية املسلط ( )Stressإىل املرونة يف النموذج ()Elongation
األمر الذي أدى إىل شذوذ البوليمر عند هذه النسبة الوزنية للمواد الصلبة فقط ،ويتبني من الشكل ( )9انخفاض قيم

من املضاف ،وبعدها يبدأ السلوك باالنخفاض عند زيادة معامل يونك (معامل املرونة) عند النسب الوزنية للخليط

النسب الوزنية ومن ثم يزداد إىل إن يصل إىل أقﴡ قيمة عند املحصورة بني ( ( ،1%-0.8وبعد ذلك تزداد قيم معامل

النسبة ( )%2.5إذ تصل قيمته إىل ( )195ثانية .الشكل ( )7يونك لتصل إىل أقﴡ قيمه له وهي ( MPa )480.2عند
يمثل قيم حد التناسب للبوليمر ( )proportional limitالنسبة الوزنية ( ،)%1.5و يفﴪ انخفاض قيم معامل يونك

مع النسب الوزنية ،فتم احلصول عىل قيم حد التناسب من عند النسبة ( )%1والذي قيمتها ( MPa )280.9للخليط
منحيات اإلجهاد -املطاوعة للبوليمر مع نسب املضاف عندما إىل انخفاض التجانس الذي ﳛث بني جزيﺌات املضاف

يكون املنحني خطا ً مستقيام لكل نسب املضاف (مسحوق مع جزيﺌات البوليمر عند هذه النسبة الوزنية بالرغم من

األملنيوم) .إذ نالحﻆ بان أقﴡ قيمة حلد التناسب هي إن خلط النامذج مجيعها تم يف نفس الظروف ،وهذا يدل
( )2095نيوتن والتي كانت عند نسبة الوزنية ( .)%0.8إذ عىل إن اخلليط (البوليمر مع املضاف) يمتلك صفة عالية
يكون للخليط (البوليمر مع املضاف) عند هذه النسبة الوزنية لالستطالة (املرونة) عند هذه النسبة الوزنية  ،وهذه النتائج

التجانس القوي بني مسحوق األملنيوم (املضاف) وجزيﺌات العملية تتطابق مع األبحاث العلمية التي تدرس اخلواص
البوليمر .بينام كانت قيمة حد التناسب ( )1366نيوتن والتي امليكانيكية ملعظم البوليمرات [ .]1نالحﻆ من الشكل ()10

تعترب اقل قيمة عند النسبة الوزنية ( .)%0.5الشكل ( )8يمثل بان مسحوق األملنيوم (احلشوات) يعمل عىل تقليل خاصية
العالقة بني النسبة املﺌوية للمرونة (االستطالة) يف النموذج مع الصالبة (الصالدة) عند البوليمر املستخدم يف هذا البحث
النسب الوزنية للخليط ،إن سلوك االستطالة يبدأ بتأثري قوي كامدة أساس وزيادة صفة املرونة (االستطالة) األمر الذي

عند النسبة الوزنية ( )%0للبوليمر النقي وهي ( ،)%25.5يؤدي إىل أن جزيﺌات البوليمر (السالسل البوليمرية) تكون
وبعد ذلك تنخفﺾ قيمة السلوك فتكون ( )%5.7عند حرة احلركة غري مقيده .حيث نالحﻆ من الشكل ( )10إن
النسبة الوزنية ( .)%2إي يكون اخلليط قليل املرونة عند هذه سلوك قوة الشد عند الوهن يكون ذو تأثري قوي عند النسبة

النسبة فيعمل مسحوق األملنيوم عىل تقليل وسد الفراغات الوزنية املنخفضة .فتكون قيمة هذا السلوك هي ()47.1

بني جزيﺌات البوليمر فيحد ويعيق حركة جزيﺌات البوليمر  MPaعند النسبة الوزنية املنخفضة وهي ( )0.5 %والتي
وبذلك تقل املرونة وتزداد الصالدة ،وبعد ذلك تزداد تعترب أعىل قيمة هلذا السلوك ،يف حني تكون قيمت ُه عند النسبة
االستطالة عند زيادة النسب الوزنية للمضاف (مسحوق الوزنية ( )2 %هي  )MPa )25.5والتي تعترب اقل قيمه له.

األملنيوم) إي عند النسبة ( ،)%2.5ويكون البوليمر عند هذه حيث يبدأ السلوك باالنخفاض عند زيادة النسب الوزنية
النسبة عايل املرونة وقليل الصالدة الن عند هذه النسبة من للخليط ،أما الشكل ( )11فيتبني من ُه ان سلوك قوة الشد عند

املضاف تكون جزيﺌات البوليمر حرة احلركة

(غري مقيدة) القطع تبدأ بتأثري قوي عند النسبة الوزنية املنخفضة وهي (%

وبذلك تقل صالبة البوليمر وتزداد مرونته .الشكل ( )9يمثل  ،)0.5وبعد ذلك يبدأ السلوك باالنخفاض عند زيادة النسب
العالقة بني معامل يونك والنسب الوزنية للخليط (مسحوق الوزنية للخليط إىل إن تصل  )MPa )34للنسبة الوزنية
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( ،)%1ويستمر السلوك بانخفاض قيم ُه عند زيادة النسب

اﳌﺼﺎدر:

الوزنية للخليط حتى نحصل عىل اقل قيمه له عند النسبة [1] M. Kazayawoko, J.J. Balatineaz and L.M.
الوزنية ( ) %2وهي  ،)MPa )25.3وهذا يقودنا إىل أن قيم Matuana, Journal of Materials Science,

سلوك الشد عند القطع تقل بزيادة النسب الوزنية للخليط

وخصوصا عند النسب الوزنية املحصورة بني ()0.8%-1%

وهذه النتائج تدلل عىل إن املضاف (مسحوق األملنيوم)
املستخدم يف هذا البحث كحشوات مالﺌة مع البويل اسرت

34, 6189-6199, (1999).

[2] K.S. Whitley, T.S. Gates, J. A. Hinkley
and L.M. Nicholson. NASA, Langley
Res. Cen. Hampton, Virginia, 23681,
2199, )2000(.

يعمل عىل حتسني صفة الصالبة للخليط (الصالدة) وذلك [3] R.J. Klebe, J.V. Harriss, Z.D. Sharp and

ملسامهة التوزيع املتجانس بني جزيﺌات املضاف للامدة والتي M.G. Douglas, 25(2-3), pp ;33-41,(1983).

تكون ذات الطبيعة الصلبة [.]1

 .4اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎتConclusion :

نستنتج من هذا البحث بان إضافة مسحوق األملنيوم

إىل البويل اسرت غري املشبع له تأثري كبري عىل بعﺾ اخلواص

[4] W.Callister,” Materials science & Engineering an intoduaction “, 6th Ed, (2003).

] [5اريــج رياض ســعيد ،نــور الدين رفيق » قســم العلوم
التطبيقيــة  ،اجلامعة التكنولوجية  ،بغداد ،جملة اهلندســة
والتكنلوجيا ،املجلد  ، 29العدد .)2011( 15

امليكانيكية ومنها (الصالدة واملرونة ومعامل يونك) .أن [6] W. Bolton, ‘’ Engineering Materials Tech-
نسبه ( )%1من مسحوق األملنيوم املضاف مع البويل اسرت nology’’, 3th ed., Prentice Hall Co. (1998).

يف هذا البحث تعترب النسبة األفضل من ناحية صفة املرونة

( االستطالة) للبوليمر ،أما النسبة األفضل لصفة الصالبة
(الصالدة) للخليط هي النسبة ( )%0.5نتيجة التوزيع

[7] N. A. Abdullah, A. J. Mohammed, I. K.

Ibrahim and F. J. Mohammed, “Effect of
the adding of rice husk on the Mechanical
Properties for High Density Polyethylene

املتجانس ملسحوق األملنيوم مع جزيﺌات البوليمر والذي (HDPE)”, American Journal of Engineer-

يقلل ويغلق املسامات بني السالسل البوليمريه ،معدل زمن ing Research (AJER), Volume 5, Issue-11,

االحرتاق يف هذا البوليمر يرتبط ارتباط ًا مبارش ًا مع نسبة
املضاف الوزنية سلب ًا أو إجيابا حيث يتأثر سلبي ًا مع نسب [8] W. A. Radhi, A. J. Mohammed, S. H. Ja-
املضاف العالية واجيابي ًا مع النسب املنخفضة نسبة إىل احلالة ”sim, I. K. Ibrahem, F. J. Mohammed,
pp-221-226, (2016).

النقية لبوليمر البويل اسرت غري املشبع ،ويعترب البويل اسرت مع Study the effect of Luffa powder )natural
النسبة الوزنية ( )%5للمضاف (مسحوق األملنيوم) أألكثر additives)on the ﬂame resistance of Low

ﲡانسا من باقي النسب الوزنية األخرى .أقﴡ قيمة حلد
التناسب ( )2095نيوتن عند النسبة الوزنية ( ،)0.8 %بينام

أدنى قيمة حلد التناسب عند النسبة الوزنية ( )%0.5هي

( )1366نيوتن.

68

Density Polyethylene (LDPE)”, Interna-

tional Journal of Scientific Engineering
and Applied Science (IJSEAS) – Volume-2, Issue-2, February (2016).
[9] A.G. Supri and S. Shuhadah,” Properties

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

Vol. 7, No. 13 and 14, P. (61-70)A, 2018

Average time of burning (sec)

أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ

350

of low density polyethylene(LDPE) / egg-

300

shell powder composites: the effect of eth-

250

ylene diamine - isopthalic “, International

200

Journal of General Engineering and Tech-

150

nology (IJGET), Vol.1, Issue 2 Nov. PP.

100

9-18, (2012).

50
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Filler content %

 ﻳﺒﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺪل زﻣﻦ اﻻﺣﱰاق وﺗﺮﻛﻴﺰ:(6) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
. اﳌﻀﺎف ﻣﺴﺤﻮق اﻷﳌﻨﻴﻮم ﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮ اﻟﺒﻮﱄ اﺳﱰ

proportional limit N

ence, Vol.16, PP. 1-10,(2011).

“ دراســة بعــﺾ اخلــواص،[ إنعــام وادي وطــن11]
.)2009( ،37  العدد، جملة دياىل،«بدقائق سرياميكية

2200

 اســيل حممود،  ليث وضــاح، [ عــيل حســني عتيــوي12]

2000

« دراســة بعــﺾ اخلــواص امليكانيكيــة ملــادة،عبــداهلل

1800
1600

 جملة،«بوليمريــة مقــواة برايــش و مســحوق النحــاس

1400

.)2012( ،18  جملد،5  العدد، ايار،اهلندسة

1200
1000
0

0.5

1

1.5

2

2.5

[13] B. V. Kokta, R. G. Raj, D. Maldas and

3

Filler content %

 ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺣﺪ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ وﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﻀﺎف:(7) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
. ﻣﺴﺤﻮق اﻷﳌﻨﻴﻮم ﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮ اﻟﺒﻮﱄ اﺳﱰ

C.Daneault, J. Appl. Polym. Sci. , 37,10891103 )1989(.
[14] F. John C. and D. E. Mapother. “Superconducting Transition in Aluminum”. journal of

50
45

Physical Review. 111 (1): 132–142. (1958) .

40

Elongation (%)

K. journal of al-qadisiyah for pure sci-

امليكانيكية واحلرارية للبويل اســرت غري املشــبع واملدعم

2400

 احلداد ســالم ”جملة، الدبــاغ بلقيس،[ العــزاوي عيل15]

35
30

،28  املجلــد،13  العــدد،اهلندســة والتكنولوجيــا

25
20

.)2010(

15
10

[16] Annual book of ASTM standards,. Front

5
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Filler content %

 ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻄﺎﻟﺔ وﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﻀﺎف:(8) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
. ﻣﺴﺤﻮق اﻷﳌﻨﻴﻮم ﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮ اﻟﺒﻮﱄ اﺳﱰ

69

[10] H. A. Hamadi, N. A., Wael A.S. and A.

Cover. American Society for Testing and
Materials. Part-35, (1981).

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

Vol. 7, No. 13 and 14, P. (61-70)A, 2018

أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ

900
800

600
500
400
300
200

)Young Modules(MPa

700

100
0

2.5

3

1.5

2

0.5

1

0

Filler content%

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(9ﻳﺒﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻳﻮﻧﻚ وﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﻀﺎف
ﻣﺴﺤﻮق اﻷﳌﻨﻴﻮم ﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮ اﻟﺒﻮﱄ اﺳﱰ .
60

40
30
20

)Stress at yield (MPa

50

10
0
3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Filler content %

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(10ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻗﻮة اﻟﺸﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻫﻦ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ
اﳌﻀﺎف ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق اﻷﳌﻨﻴﻮم اﻟﺒﻮﱄ اﺳﱰ .
60
50

30
20
10

)Stress at break (Mpa

40

0
3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Filler content %

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(11ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻗﻮة اﻟﺸﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻄﻊ وﺗﺮﻛﻴﺰ
اﳌﻀﺎف اﻷﳌﻨﻴﻮم ﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮ اﻟﺒﻮﱄ اﺳﱰ .

70

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

