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 العراق- بغداد
انخالصخ
، المواد النافخة،في هذا البحث درس تأثير اضافة عوامل تحسين النوعية (معززات االلتصاق السيالنية
مضادات االكسدة)عمى الخواص الميكانيكية والح اررية والفيزيائية الختبار أرضيات الخشب البالستيكي المصنوعة
. من وزنها%40  مايكرومتر وبنسبة212 من البولي بروبيمين المقواة بدقائق مخمفات نبات الحنطة بحجم دقائقي
 تشير النتائج.%6-4-2 اتضح من الدراسة ان معاممة دقائق المخمفات بالمادة السيالنية بنسب تتراوح ما بين
 كما ان زيادة نسبة. اظهر تحسنا ممحوظ في الخصائص المدروسة%4-2 الى ان المتراكب الحاوي عمى نسبة
 وعند اضافة المادة النافخة الى الخشب البالستيكي المصنع ادى الى تغييرات في العزل%6 المادة السيالنية الى
الحراري وبذلك ممكن الحصول عمى خشب بالستيكي يتميز بالقوة والمتانة الميكانيكية وخصائص اخرى ال تتوفر
.في االخشاب الطبيعية
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Abstract
In this research, the effect of improving quality addition (Silane Coupling Agents
,Blowing material and Antioxidants) on the mechanical, thermal and physical properties
to test the plastic wood flooring made of Poly Propylene reinforced with particles of
Wheat Plant Waste with a size of particle 212 micrometer and by 40% of its weight. The
study cleared that the treatment of particles of Waste by the Silane material ratios of
between 2-4-6%. The results indicate that composite containing 2-4% showed mark able
improvement in the studied properties. The increasing of Silane material ratio to 6%
with the addition of blowing material to the plastic wood resulted in thermal insulation.
So, It is possible obtain to changing character able absent plastic wood in their Force,
mechanical strength and other properties in natural wood.
Key Words: Coupling Agents ,Agricultural Wastes, Plastic Wood, Blowing Material,
Antioxidants, Friction Resistance, Hardness and Thermal Conductivity.
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الش ددك ان ص ددناعة الخش ددب لمبالس ددتيكي تد د دي ال ددى

تتصدددر الحنطددة ()Triticuam Aestium

استدامة الخشب الخدام (  )Raw Woodوخصوصدا

قائمة محاصيل الحبدوب االسدتراتيجية فدي العدالم فهدو

م ددع طبيع ددة العج ددز الكبي ددر ال ددذي يواجد د الكثي ددر م ددن

المصدر الرئيسي لغذاء اكثر مدن  %35مدن سدكان .

البمدددان فددي انتدداج االخشدداب الجيددد مثددل الع دراق عمددى

ويعددد الع دراق احددد الم دواطن االصددمية لنشددوء الحنطددة

وج خاص النتشار خشب النخيل االسفنجي .وهكدذا

ومددن االقطددار التددي تتددوفر فيهددا عوامددل نجدداح زراعتد

تطمب استخدام المخمفات الزراعية في مجال صناعة

(البد د دددراني والرومد د ددي .)2013،وقد د ددد وصد د ددمت وحد د دددة

االخشدداب البالسددتيكية خددالل االع دوام المددارة بددأجراء

المساحة االنتاجية لهذا النبات في العراق الدى %30

العدي ددد م ددن الد ارس ددات واالبح دداث ف ددي مج ددال المد د د دواد

فقد ددط ،اال ان هد ددذ النسد ددبة االنتاجيد ددة المنخفضد ددة قد ددد

المتراكبد ددة البالس د ددتيكي المدددعم ددة بالمد د دواد السديميموزية

تجعددل العدراق يواجد مشددكمة بيئيددة خطيدرة تمثددل ثالددث

بغية التوصدل الدى خدواص متميدزة مالئمدة لمعديدد مدن

المشد ددكالت البيئيد ددة فد ددي القريد ددة العراقيد ددة بعد ددد مشد ددكمة

التطبيقددات الحديثددة بشددكل تضدداهي صددناعة الغابددات

الص د ددرح الص د ددحية ومش د ددكمة القمام د ددة ،اذ مد د دن ه د ددذ

(عباس; 2012،حمادة .)2016،ان المدواد المتراكبدة

المسدداحة تخمددح ( )3053الددح طددن لع ددام ()2016

تتكددون بصددورة جوهريددة مددن ارتبدداط خدداص بددين أكثددر

فقد ددط حسد ددب تقد ددديرات الخب د دراء فد ددي بند ددك المعمومد ددات

من مكونين مختمفين في الشكل والخصائص ،لتحدل

البيئدي فددي العراق(الحجددار 2004،عبدد عمددي وحسددين

محمها روابط واضحة بين المكونات مما يتيح فرصة

.)2012،وغالب ددا م ددا تح ددرق م ددن قب ددل الف ددالح لت ددوفير

استخدامفوائد المكونين معا ،وبأسس معيندة لمحصدول

المسد دداحة التد ددي تشد ددغمها او تتمد ددح وبالتأكيد ددد ان ذلد ددك

عمد ددى م د دواد جديد دددة بخصد ددائص ميكانيكيد ددة وفيزيائيد ددة

ينطب د د د ددق عم د د د ددى الكثي د د د ددر م د د د ددن مخمف د د د ددات الزراعي د د د ددة

متميد دزة تختم ددح ع ددن خص ددائص المد دواد المكون ددة له ددا

( )Agricultural Wastesايضدا .ان مفهدوم حدرق

عممد د داً ن خواص د ددها تعتم د ددد عم د ددى خد د دواص مكوناته د ددا

واتددالح المخمفددات الزراعيددة يعددد خسددارة ماديددة كبي درة

وتتكد د د ددون الم د د د دواد المتراكبد د د ددة مد د د ددن المد د د ددادة ا سد د د دداس

ول د د ددذا يج د د ددب ان تتك د د ددون منظوم د د ددة حقيقي د د ددة لد د د د دارة

( )Matrixأو الطددور المسددتمر فددي بنيددة المددادة

المتكامم ددة لممخمف ددات الزراعي ددة م ددن اج ددل يج دداد مد دواد

المتراكبدة التدي تعدرح بالمدادة الرابطدة أو المدادة

جدي د د دددة باالعتم د د دداد عم د د ددى تقني د د ددة ت د د دددوير المخمف د د ددات

الحاضدنة فدي االحيدان اخدرى اذ تعمدل عمدى ضدم

( )Waste Recyclingلكدي تددخل فدي العديدد مدن

وربط وتماسك المدواد المدعمدة لتكدوين نظدام تركيبدي

الصد د ددناعات ومنهد د ددا صد د ددناعة الخشد د ددب البالسد د ددتيكي

متدراص يتحمدل القدوى الخارجيدة المد ثر عميد  ،ومدن

 )Plasticومعالج د ددة مش د ددكمة نش د دداطها

مدادة التددعيم ( )Reinforcement Materialالتدي

الز ارعد د د ددي الضد د د ددار عبد د د ددر تقنيد د د ددة الم د د د دواد المتراكبد د د ددة

طالما اسدتعممت بأشدكال مختمفدة فمنهدا المسداحيق ،و

(Compositeالتد ددي ال تسد ددتوعبها

ا لياح ،و الحبيبات البيضوية أو الكروية عمى وفدق

ط ارئ د ددق الت د دددوير التقميدي د ددة (مث د ددل تحوي د ددل المخمف د ددات

التطبيددق المطمددوب ،وتعمددل مددادة التدددعيم غالب داً عمددى

الزراعيدة الدى اسد ددمدة عض د ددوية و اعد ددالح حيوانيدة)

تحس د د ددين أو زي د د ددادة مقاوم د د ددة ( )Strengthوجس د د دداءة

(عبدالجواد،1997 ،عباس،2012،ابدراهيم.)2005،

) )Stiffnessالمددادة ا سدداس .ومددن الجدددير بالددذكر

(Wood
)Materials
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ن م ددادة ا س دداس وم ددادة الت دددعيم ال تد د دي وظيفته ددا

الم د دددعم بنش د ددارة الخش د ددب عم د ددى خفد د د

ا ساسددية ن لددم يكددن هنالددك بينهمددا رابطددة قويددة  .ان

الد دددخان م د ددن خ د ددالل اختب د ددار االحتد د دراق بنس د ددبة تتد د دراوح

المد دواد المتراكب ددة له ددا اس ددتخدام واس ددع ف ددي التطبيق ددات

( %)28-14مد ددع خف د د

معد دددل انتد دداج الد دددخان وفد ددي

المختمفة التدي ال تعدود فقدط باالعتمداد عمدى الخدواص

د ارس ددة لمباح ددث ( )Bilalوزم ددالء ع ددام ( )2014ذك ددر

الخارجيددة والخصددائص الفيزيائيددة والميكانيكيددة ،وانمددا

فيهد ددا ان مقاومد ددة الشد ددد والنحند دداء والصد دددمة لمتراكبد ددات

باالعتماد عمى قابميتها عمدى تغييدر خصائصدها طبقدا

الب د ددولي اثم د ددين متوس د ددط الكثاف د ددة الم د دددعم بقش د ددور ال د ددرز

لممواد المستخدمة فيها  .كما ان عدم تدوفر التوافقيدة

تحسددنت مددع زيددادة نس ددبة ه ددذ الم دواد المدعمددة بالم ددادة

بين المادة ذات االساس البدوليميري ومدادة التددعيم اذ

السيميموزي

يعتب د ددر الخش د ددب م د ددن المد د دواد القطبي د ددة بينم د ددا بعد د د
البد ددوليمرات مد ددن الم د دواد الغيد ددر القطبيد ددة ،ممد ددا يعن د ددي
ض د د د د د د د د د ددعح قابمي د د د د د د د د د ددة الهيد د د د د د د د د دددروفيمك القطب د د د د د د د د د ددي
) (Polar-Hydrophilicلممخمفد د د د د د د د ددات الخشد د د د د د د د ددبية
المسد د ددتخدمة االرتبد د دداط بالهيد د دددروفيمك غيد د ددر القطبد د ددي
( )Non-Polar- Hydrophilicلمبد ددوليمر بعمميد ددة
التالص د ددق .ول د ددذلك ي د ددتم استخد د د دددام ط ارئ د ددق التطعد د د دديم
الكيم د ددائية اي بعمميد ددة التغريد ددة ) )Sizingباسد ددتخدام
معد د د د د د د د د د د د د د د د د ددززات االلتصد د د د د د د د د د د د د د د د د دداق السد د د د د د د د د د د د د د د د د دديالنية
( (Silane Coupling Agentباعتد د د د د د ددبارها م د د د د د دواد
تعمد ددل عمد ددى اسد ددتقرار الت د درابطبين السد ددطوح المختمفد ددة
قطبي د ددا (غي د ددر المتوافق د ددة قطبيد د داً) وتحس د ددين الترطي د ددب
ا مددر الددذي يسدداعد الحصددول عمددى خشددب بالسددتيكي
ناعم و صقيل (حمادة.)2016،
ففد د ددي عد د ددام ( )2006قد د ددام الباحد د ددث ()Ahmad
بد ارسد ددة الخ د دواص الميكانيكيد ددة لبد ددولي فينيد ددل كمو اريد ددد
المدددعم بقشددور الددرز المتمثمددة باختبددار مقاومددة الشددد
واالنحندداء والصدددمة ،تبددين لد ان اضددافة قشددور الددرز
اعطددى مقاومددة الشددد واالنحندداء عاليددة مددع زيددادة نسددبة
قشور الرز
فددي المددادة المتراكبددة بينمددا انخفضددت مقاومددة الصدددمة
( )Ahmad,2006وق د ددام الباح د ددث ( )Fangوزم د ددالء
عددام( )2011بأثبددات قدددرة بددولي فينيددل كموريددد()PVC

مع د دددل غد د د ازرة

ن اله دددح م ددن الد ارس ددة الحالي ددة ه ددو االس ددتفادة م ددن
مخمفددات الحنطددة فددي تحضددير اندواع جديدددة مددن خشددب
البددولي ب ددروبيمين البالس ددتيكي بمواصددفات نوعيددة يمكددن
ان تد دددخل فد ددي الصد ددناعات االنشد ددائية كاسد ددتعمالها فد ددي
االرضدد دديات البالسد د ددتيكية التد د ددي تتطمد د ددب خفد د ددة ب د د دالوزن
ومقاومددة عاليددة لمغددرز والتأكددل التددي يتعددر

لهددا مثددل

هذا التراكيب اثناء التشغيل .
كما اجريت هذ الدراسة لتقييم تأثير المدادة النافخدة
(Material

 )Blowingعم ددى قابمي ددة خش ددب الب ددولي

بروبيمين البالستيكي عمى توصيل الحراري وخصائص
الترايبولوجيددة مدرة وتددأثير المددادة السدديالنية الرابطددة عمددى
كفدداءة الجسددور الكيميائيددة مددا بددين السددطح البينددي ومدواد
التدددعيم السدديميموزية اي بمعنددى كفدداءة عمددل االلتصدداق
(Adhesion

of

 )Workب ددين الب ددولي ب ددروبمين

ومس د ددحوق مخمف د ددات نب د ددات الحنط د ددة المعامم د ددة بالم د ددادة
السد دديالنية بعد ددد حد دددوث العمميد ددة الفيزيائيد ددة -الكيميائيد ددة
المتمثمد د د د د د د ددة بالتصد د د د د د د ددميد( )Hardeningواالنضد د د د د د د دداج
( )Curingعبر الخصائص المدروسة .
المواد وطرائق العمل
المواد المستخدمة
-1المادة االساس) (Matrix Material

استخدمت مادة بولي بروبمين))Polypropylene

المص د د ددنعة فد د د ددي شد د د ددركة سدد د ددابك السد د د ددعودية لصد د د ددناعة
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البتروكيمياوي ددات ف ددي تحد ددضير المد ددادة المتد د دراكبة ل د ددهذ

المنتجان من شركة ( )Tramaco GmbHبنسب

الددد ارسد ددة وبمواصددفات موضددحة فددي الجدددول ( )1الددذي

.% 5,2,0

اح د د د د د ددد الب د د د د د ددوليمرات المطاوع د د د د د ددة

يع د د د د د ددد

لمح د اررة ) )Thermoplasticويكددون بشددكل حبيبددات
بيضاء شفافة عديمة الرائحة ،والذي يتم قولبت بدالح اررة

والضغط

.1جهاز قياس الصالدة
()Hardness Measure Instrument

جذول ( )1انمواصفبد انفَضٍبئَخ نهجونٌ ثشوثهَه انزجبسً.

Value
-3

االجهزة المستخدمة )(Instruments

جهاز

Property

0.91 gm.cm
-18 ºC
165 ºC

Hardness

(Durometer

Density

)TH210ذي نوع ( (Shore-Dالمص ددنع

Glass transition
temperature T

المنشأ وهو عبارة عن جهاز صغير يدوي

g

m

لقد اجري اختبار الصالدة باستخدام

Melting Temperature T

مددن ش ددركة ) (Time Group INCايطالي
يتم استخدام من خالل غرز اداة عمى شكل

ابرة اذ تخترق اداة الغرز سطح العينة نتيجة
الضغط عمى الجهاز ويجب ان يحدث

-2مواد التدعيم ( Reinforcing

تالمس بين سطح اداة الغرز مع سطح العينة

)Material
ت د ددم الحص د ددول عم د ددى اتب د ددان الحنط د ددة (Wheat
 ) Haysالتد د د ددي تضد د د ددمنت سد د د دديقان وقشد د د ددور نبد د د ددات
الحنطد د ددة بتجريد د ددد الحبد د ددوب منه د د دا باسد د ددتخدام مكد د ددائن
الحص د د د دداد المعروف د د د ددة تعريض د د د ددها لظ د د د ددروح البيئ د د د ددة
الخارجيد د د د ددة ) )Outdoorأي فد د د د ددي اله د د د د دواء الطمد د د د ددق
بدرجد د ددة ح د د د اررة ) 2±35م(º

لمد د ددتخمص مد د ددن

الرطوبة.

استخدمت في هذا البحث ثالث انواع من
عوامل تحسين نوعية االولى المادة الرابطة السيالنية
( ثنائي الميثيل ثنائي كموروسيالن) من شركة
( )Fluka Chemie AGوبنسب . %6,4,2,0
والثانية المادة النافشة او النافخة من النوع (
155

NC

وبنسب

.%15,10,7,5,3,0اما الثالث فهي مضادات
االكسدة

تظهر عمى شاشة الجهاز.
.2جهاز قياس البمى

)(Wear Measure Instrument
تم استخدام جهاز قياس البمى االنزالقي
عراقي المنشأ يتكون من محرك كهربائي يرتبط
ب قرص فوالذي دوار ذي سرعة ثابتة قدرها
( 500دورة \ دقيقة) وذراع افقي متصل في

 -3عوامل تحسين نوعية

)Tracel

بشكل تام وبعدها تسجل قيمة الصالدة التي

من النوع ()Trastab-UV10 IM

ماسك حديدي مثبت عموديا في نهايت العميا
اثقال وفي نهايت

السفمى حامل العينة الذي

يثبت العينة ومن الجدير بالذكر تم اجراء
ررة ( )2±27م ºاذ تم
اختبار البمى بدرجة ح ا
االختبار في شهر شباط .ومن خالل الطريقة
الوزنية

يمكن

حساب

معدل

البمى

بالعالقة

االتية(عبدالعزيز-:)2015،
)Wear Rate (W.R) = ∆W/S.D …. (1
).…(2

∆W = W1-W2
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اذ ان  =∆Wالوزن المفقود (حطام البمى)

( (6Voltوتيددار مددار خددالل الدددائرة الكهربائيددة

المقاس بوحدات ((gm

ررة م ددن المس ددخن
( (0.25Aليب دددأ انتق ددال الحد د ا

 =W1وزن العينة قبل االختبار و  = W2وزن

الموضد ددوع بد ددين القرصد ددين ()B,C

العينة بعد االختبار.

الق ددرص ال ددذي يميد د حت ددى تص ددل ال ددى القد درص

) )S.Dمسافة االنزالق ()Sliding Distance

ر بالعينة وبعدد اتمدام حالدة التدوازن
االخير مرو ا

وتقاس بوحدة ) (cmيعبر عنها بالعالقة االتية-:

ررة المحددارير
الح دراري يددتم تسددجيل درجددات ح د ا

)….(3

S.D=2πr.tN/60

اذ ان  )t(:زمن االنزالق ( )Sliding Timeمقاسا
بوحدات (.)sec
( )Nسرعة القرص الدوار ( )Disk Velocityويقاس
بوحدات (دورة\مسحوقة).
( )rيمثل نصح قطر االنزالق.
لذا فان المعادلة ( )1تصبح
بالشكل التالي-:
Wear Rate (W.R.) = ∆W/2π t r.N /60
)....(4
.3جهاز قياس التوصيمية الحرارية
(Thermal Conductivity Measure
) Instrument
تددم اسددتخدام جهدداز قددرص لددي ( (Less
 Discم ددن ن ددوع ( )TH210المن ددتج م ددن قب ددل
ش د ددركة (George

and

)Griffen

البريطانيددة لحسدداب معامددل التوصدديل الح دراري
ركددب يتكددون
لعينددات الخشددب البالسددتيكي المت ا
الجه د دداز م د ددن المس د ددخن الحد د دراري ()Hوثالث د ددة
اقراص مصنوعة مدن النحداس ( )A,B,Cذات
ررت د د ددها
السد د ددمك) (0.4سد د ددم تح د د د دددد ح د ا
)(TA,TB,TCم ددن خ ددالل اس ددتخدام المح ددارير

باتجد ددا

لت دددخل قيمه ددا ف ددي مع ددادالت الموض ددحة ادن ددا
رريد ددة
وبالنتيجد ددة تحسد ددب قيمد ددة التوصد دديمية الح ا
( )Kالت د ددي تق د دداس بوح د دددة ( )W/m.Kاذ ي د ددتم
حس د د د د د د د د د د د د د د ددابها م د د د د د د د د د د د د د د ددن العالقةاالتي د د د د د د د د د د د د د د ددة
(عبدالعزيز-:)2015،
k {(TB-TA) / ds} = e [TA+ 2/r (dA
+I /4ds) TA+ 1/2r ds
)TB]……..…(5
اذ اى:
 :eتوثل كويت الطاقت الحراريت الوارة عبر
وحدة هساحت القرص لكل ثاًيت ()W/m2. K
وتحسب هي العالقت االتيت :
2
IV = πr e (TA+TB) + 2πre [dATA+
]ds 1 /2(TA+TB) +dBTB + dCTC
.
)....(6
اذ اى:
 :TC, TB, TAتوثل درجاث حرارة
االقراص ( )C, B, Aعلى التىالي وتقاس
بـ (.)°C
 : dسوك القرص (.)mm
ً : rصف قطر القرص (.)mm
 : Iالتيار الوار بالولف (.)A
 : Vفرق الجهد على طرفي الولف (.)V
 .4تقنية امتصاص الماء
Absorption
)Technique

(Water

الموضد ددوعة داخمهد ددا اذ توضد ددع العيند ددة الم د دراد

جراء اختبار االمتصاصية باستخدام ماء

قياسددها مددا بددين القرصددين ( )A,Bوبعدددها يددتم

اسالة مدينة بغداد يتم وزن العينات المراد

تشغيل مجهز القدرة الى يسدمط فولتيدة مقددارها

الميزان

فحصها

قبل

الغمر

باستخدام
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االلكتروني الحساس من نوع ()Aeadam

الدددائري(,)Circular Cylinder

وبعدها توضع العينات في قناني زجاجية

القاعدتان فيها دائريتدي الشدكل  .ومدن ثدم تعيدين

ررة
تحتوي عمى الماء االعتيادي بدرجة ح ا

وزنه ددا باسدددتخدام الميد دزان االلكتروندددي الحسددداس

وبعد فترات زمنية

مددن نددوع ( )Aeadamوالددذي يتحسددس القدراءات

محددة يتم اخراج العينات من القناني

رت د د ددب عشد د د درية ( )0.0001غ د د ددم
ال د د ددى ارب د د ددع م ا

باستخدام ممقط خاص ثم توزن بعد تجفيفها

واستخدمت العالقة االتية -:

المختبر ) (2± 27مº

جيداً اذ يتم مالحظة التغير الحاصل في كتمة
العينات قبل وبعد الغمر.
تحسدددب النسدددبة المئويدددة لمد دربح بالكتمدددة
(%

 )Weightبعددد غمددر العين ددات

Gain

اذ تكددون

(......)9
(:)B.Dالكثافة الحجمية تقاس بوحدة ).(gm/cm3
):(Mالكتمة العينة تقاس بوحدة ()gm

بالمد د دداء مد د ددن خد د ددالل اسد د ددتعمال المعادلد د ددة االتيد د ددة

) :(Vالحجم العينة تقاس بوحدة ()cm3

(حمادة:)2016،

ومن ممكن ايجاد حجم العينة ا سطوانية من خالل

)…(7

M 2  M1
 100 %
M1

Weight Gain
=

المعادلة االتية:

 : M1كتمة العينة قبل الغمر مقاسة بدوحدة (.)gm

(.....)10
.
) (rنصح القطر يقاس بوحدة (.)cm

 :M2كتمة العينة بعد الغمر مقاسة بدوحدة (.)gm

) (hاالرتفاع يقاس بوحدة ).(cm

ويتم حساب معامل االنتشار (Diffusion ()D

ومن خالل ذلك تصبح المعادلة ( )9بالشكل االتي -:

 )Coefficientويقاس بوحدات )(m2/secمن

(......)11

اذ ان

العالقة االتية:
2

) kb ......
( 8
D 

 4M 
اذ ن :

 :Kميدل الجدزء الخطدي مدن منحندى رسدم العالقدة
بين الربح بالوزن مع الجذر التربيعي لمزمن .

.4ماكينة البثق مزدوجة البريمة (Screw
) Twinمن نوع

) (Brabenderامريكية

المنشأ موضحة في الشكل (. )1

 : bسمك ا نموذج (.)mm
 : M المحتوى المائي عند الوصول الى حالة
اإلشباع ( أي اقصى قيمة من الربح لمكتمة) (.)gm
.5قياس الكثافة الحجمية
()Bulk Density Measurement
ت ددم قياس ددها م ددن خ ددالل قي دداس ابع دداد عين ددات
ركد ددب والتد ددي كاند ددت عمد ددى شد ددكل اسد ددطواني
المت ا

شكل ( )1صورة لماكنة البثق
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.5مكبس الهيدروليكي اليدوي محمي المنشأ.

اوال  /يتم تحديد كميات الوزنية لممواد الداخمة

تقنية تحضير نماذج متراكبات الخشب

في الخمطة من المسحوق وسترات الزنك

البالستيكي

والمادة النافخة المستخدم في هذا البحث من النوع

انجزت تقنية تحضير نماذج

()Tracel NC155

بثالثة مراحل وكاالتي-:

باستخدام ميزان رقمي نوع ()Kern PFB

() 1

مرحمة

تهيئة

مسحوق

المتبقيات

كالً حسب

نسبت

بريطاني المنشأ ،اذ يتحقق النسب الوزنية
لمكمية المطموبة .

الزراعية المستخدمة
تضد د ددمنت هد د ددذ المرحمد د ددة عمميد د ددة جمد د ددع

ثانياً  /تهيئة المادة الرابطة السيالنية بالنسبة

متبقيد د د ددات نبد د د ددات الحنطد د د ددة الزراعيد د د ددة الم د د د دراد

الوزنية المحددة لتبدأ عممية خمطها بسرعة مع

رسد د د ددة التد د د ددي تد د د ددم
اسد د د ددتخدامها فد د د ددي هد د د ددذ الد ا

كحول االيثانول وبفترة زمنية ال تتجاوز

استخالصد د د د د د ددها باسد د د د د د ددتخدام ا ت الحصد د د د د د دداد

المسحوقة الواحدة بغية منع تطاير الكحول

المعروفد ددة ،وبعد دددها تجد ددري عمميد ددة التعدد دري

ثم تتم اضافة هذا الخميط السيالني عمى

لمج ددو لتخميص ددها م ددن الرطوب ددة وم ددن ث ددم تب دددأ

كمية المسحوق والمواد المضافة المحضرة

عممي د ددة الطح د ددن الت د ددي تس د ددتغرق م د دددة ()3-1

مسبقا وبالكميات الوزنية المعينة تتناسب مع

دقيقددة باسددتخدام جهدداز الطحددن الكهربددائي مددن

النسب الوزنية في كل خمطة مع الخمط

ن ددوع ( )Rocklabsامريكدددي المنش ددأ .وتنتهدددي

بشكل جيد ليمنع تكون التكتالت او تجمع

هذ العممية بالحصول عمى المسحوق بأحجام

المادة باذ يتم غمرها جيدا ثم تترك الخمطة

حبيبيد ددة متفاوتد ددة .وبعد ددد اتمد ددام عمميد ددة الطحد ددن

ررة المختبر ( (2±25مº
بدرجة ح ا

ولمدة

ز لعممي د د ددة الغربم د د ددة
يص د د ددبح المس د د ددحوق ج د د دداه ا

( )24hrsثم تبدا بعدها عممية التجفيح

ذي حجددم

باستخدام الفرن الصندوقي الكهربائي نوع

حبيبددي ( )Mesh No 70اي مددا يسدداوي

( )Heraeusالماني المنشأ بدرجة حرارة

 212مد ددايكرومتر وتك د درار هد ددذ العمميد ددة عد دددة

مناسبة ( )80مº

توضع الخمطة في الفرن

مد د درات لمحصد د ددول عمدد ددى مسد د ددحوق المتبقيد د ددات

ولمدة ساعتين مع التقميب المستمر بغية

الحنطة المستخدمة وبالكميات المطموبة .

التخمص من الرطوبة وبق ددايا الكح ددول بشكددل

باسددتخدام منخددل يدددوي ()Sieve

( )2مشحهخ رحضَش
انجونَمشٍخ

خهطبد انمزشاكجبد

بعد الحصول عمى مسحوق ناعم لممتبقيات
الزراعية المستخدمة بالحجم الحبيبي المطموب
تبدأ مرحمة خمط المواد الداخمة في تحضير
متراكبات الخشب البالستيكي التي تتجمى
بالخطوات االتية :

نه ددائي لتتكون لدينا مادة التدعيم المطموبة
التي سرعان ما يتم خمطها مع بولي بروبيمين
مع مراعاة الخمط جيد والمتجانس وعندئذ
تصبح الخمطة المتراكبة البوليمرية جاهزة
لمقولبة .
( )3مرحمة القولبة بالبثق والكبس
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ان عممية التشكيل بالبثق تعتبر من

 -1تأثير النسب العميا والدنيا من%0

العمميات المثالية والواسعة االنتشار في

الى %6المادة السيالنية عمى

تصنيع االشكال البالستكية عالية الجودة .ذ

الصالدة السطحية

استخدمت ماكينة البثق مزدوجة لتبدا عممية
الكبس العجينة البالستيكية اذ يتم تهيئة القالب
المعدني الذي يتألح من لوحين مستويين من الحديد
المغمون واطار مستطيل الشكل يعطي نموذجا ابعاد
( )20×15×0.4cm3وسرعان ما يتم وضع القالب
المحتوي لمعجينة تحت ضغط مكبس الهيدروليكي
اليدوي عراقي المنشأ والمدة كافية لتصمب الخميط
بشكل جيد تقدر بين ( )5-3دقائق .واخي ار وبعد
اكتمال عممية التصمب يتم تبريد القالب بالماء
الستخراج المصبوبات المتراكبة كما مبين في الشكل
(.)2ثم تقطع المصبوبات الخشبية البالستيكية
لمعينات المطموبة المراد اجراء الفحوص عميها وفق
قياسات (. )ASTM

اوضددحت النتددائج ان كفدداءة مسددحوق اتبددان الحنطددة
فددي تكددوين جسددور كيمائيددة مددع مددادة البددولي بددروبمين
اثن د د د د دداء عمميةالتص د د د د ددميد( )Hardeningواالنض د د د د دداج
( )Curingيددزداد مددع معامالتهددا بالمددادة السدديالنية
ن د د ددوع ( )Dimethyldichlorosilaneف د د ددي تس د د ددجيل
اعمد ددى صد ددالدة سد ددطحية لمتراكبد ددات خشد ددب الحنطد ددة
البالسددتيكي مقارنددة مددع المددادة الغيددر معاممددة بالمددادة
السدديالنية كمددا فددي الشددكل( ،)3اذ تفددوق النمددوذج ذي
نس ددبة  %2م ددن الم ددادة الس دديالنية عم ددى النم ددوذج ذي
نسددبة  %4ويعددود السددبب فددي اخددتالح النمدداذج الددى
مقاوم ددة الغ ددرز ال ددى تمي ددز النم ددوذج المعام ددل بالم ددادة
الس د دديالنية ارتف د دداع مس د ددتوى مقاوم د ددة ال د ددروابط البيني د ددة
لمتشوهات المدنة في المناطق السطحية منها.
اما النسبة  %4اعطت م ش ار جيدا الى امكانية
تحسين قوة الروابط البينية لممتراكبات الخشبية
المحضرة اال ان المتراكبة ذات النسبة  %0من المادة
السيالنية بقيت االكثر تفوقا من زيادة قوة الروابط
البينية ما بين مواد التدعيم السيميموزية ذات القطبية
المختمفة عن مادة البولي بروبيمين في تحمل الجزء

شكل ( )2متراكبة الخشب البالستيكي بأبعاد

االكبر من القوة التي تسمطها اداة غرز جهاز (شور-

).)15×20×0.4cm3

 )Dعمى سطح االخشاب البالستيكية المحضرة اال ان

النتائج والمناقشة

االستمرار في زيادة النسبة الى  %6حسب قراءات

اوال/تأثير النسب العميا والدنيا من  %0الى%6
المادة السيالنية (ثنائي الميثيل ثنائي كموروسيالن)
عمى

الصفات

الميكانيكية

(مقاومة

االحتكاك,الصالدة السطحية) والح اررية والكثافة
الحجمية لخشب اتبان الحنطة البالستيكي .

الصالدة ي دي الى خف

قيمتها وهذا يعد من االمور

المهمة والم ثرة في الية تحمل السطح إلجهادات
الغرز  .اذ ان الزيادة المفرطة في نسبة المادة
السيالنية ت دي الى تغمغل وانتشار المادة السيالنية
في داخل مسحوق اتبان الحنطة وهذا االمر يشير الى
حقيقة كون هذ النسددبة تساهددم في ضددعح عم ددل

المجمة العراقية لمعموم والتكنولوجيا
االلتص دداق )(Work of Adhesion
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بين المواد

االلتصاق السطح البيني بين المكونات متراكب

التدعيم والبولي بروبيمين ذلك الن اغمب قطرات سائل

الخشب البالستيكي اث ار جميا في مقاومة هذ المواد

معززات االلتصاق السيالنية سوح تنتشر داخل مواد

لمبمى .تبين ان لنسبة المادة الرابطة السيالنية دور

التدعيم بدال من انتشارها عمى سطحها بشكل قطرات

فعال في تحسين مقاومة سطح متراكبات خشب

منكمشة تبمل او ترطيب ( )Wettingالمساحة

اتبان الحنطة البالستيكية اذ ارتفعت مقاومة البمى

الدقائق فقط .وبالتالي فان

مع زيادة المادة السيالنية من  %0الى  %2يبمغ

السطحية الكبيرة هذ

دخول السائل لسيالني الى التراكيب الخشبية يزيد من

مد ددعدل البمى ادنى قدديمددة ل د ()81×10-9 gm/cm

حدوث التصدعات والتشققات الخشبية لمسوق اتبان

لتهبط مع زيادة نسبة المادة في  %4الى %6

الحنطة اذ بمغت مقدار نسبة الصالدة السطحية مع

بمعدل البمى ما بين ( )122- 90×10-9 gm/cm

زيادة المادة السيالنية الرابطة من  %0الى %6

كما موضح في الشكل ( )4اذ من الضروري

بمغت ()1.9عمى مقياس )شور. (D-

التوقح نهائيا عن استخدام المادة السيالنية بقيمة
اكبر او تساوي  %6الن الروابط القوية بين المواد
التدعيم والمادة االساس تعزى الى عدة اسباب نورد
منها ما يمي (: )Mascia,1976
ا -ضعح قابمية المادة البوليمرية عمى تقميل ترطيب
المساحة السطحية الكبيرة لمواد التدعيم .
ب -ان سددطح م دواد التدددعيم ذات الطبيعددة الممتصددة
لمماء( )Hydrophilicقد يغمح بطبقات من الرطوبدة

شكل( )3تأثير تغير نسب المادة الرابطة السيالنية عمى صالدة
(شور )D-ألخشاب اتبان الحنطة البالستيكي.

 -2تأثير النسب العميا والدنيا من %0الى %6
المادة السيالنية عمى مقاومة البمى
يعد اختبار البمى احد اهم االختبارات
السطحية المهمة في عمم الترايبولوجيا لقياس مقاومة
السطوح المتالصقة عامودية تحت حركة نسبية اذ
تمثل احد مصادر الفشل لألجزاء السطحية
المتعرضة الى الدقائق المتحركة بسرعة مختمفة
والحطام الناتج من االحتكاك الحاصل جراء تمك
الحركة .بالرغم من ان البمى ال يحدث بشكل مفاجئ
بل يمتاز بنقصان في الكفاءة تدريجيا
حصول عمى

او عدم

داء المطموب ،اذ تبين ان لقوة

التد ددي ت د د دي الد ددى مند ددع حد دددوث االمت د دزاز الكيميد ددائي
والفيزيددائي لجزيئددات المددادة االسدداس البوليمريددة ومددن
هن ددا يتب ددين ان المتراكب ددات الت ددي تح ددوي عم ددى الم ددادة
الرابطددة السدديالنية يكددون فيهددا مسددحوق اتبددان الحنطددة
غي د ددر مرط د ددب بش د ددكل جي د ددد م د ددن قب د ددل م د ددادة الب د ددولي
ب ددروبيمين الن ق ددوة تج دداذب الب ددولي ب ددروبيمين مخالف ددة
بدرج ددة كبيد درة لق ددوة تج دداذب جزيئ ددات مس ددحوق اتب ددان
الحنط ددة وع ددادة تك ددون عممي ددة انتش ددار السد دوائل عم ددى
سد ددطح االجسد ددام الصد ددمبة مشد ددابهة النتشد ددار الس د دوائل
عم ددى س ددطوح سد دوائل اخ ددرى وذل ددك عن دددما تك ددون ق ددوة
التجدداذب بددين السدوائل والحجددم الصددمب اكبددر مددن قددوة
تجد د د دداذب السد د د ددائل نفس د د د د (حسد د د ددن وسد د د ددمير)1981،
.ونتيج ددة ل ددذلك عن دددما ت ددزداد نس ددبة معامم ددة مس ددحوق
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اتبان المنطقدة  %0الدى  %4بالمدادة السديالنية تدزداد

السدطح البيندي (  )Interface Regionالم ديدة الدى زيدادة

قابميددة ارتددنج البددولي بددروبمين عمددى ترطيددب المسددحوق

كثاف ددة التد درابط م ددا ب ددين مد دواد الت دددعيم الب ددولي ب ددروبمين اذ ان

السد ددميموزي بتقميد ددل زاويد ددة التمد دداس (
)Angle

Contact

م ددا ب ددين الب ددولي ب ددروبيمين الس ددائل اثن دداء

القولبة وسطح دقائق مسحوق الحنطة مما ي دي الدى
انتشد ددار سد ددائل البد ددولي بد ددروبمين عمد ددى السد ددطح هد ددذ
الدددقائق السددميموزية ولكددن االسددتمرار فددي زيددادة نسددبة
المادة السيالنية لحد معين يمنع امتزاز الكيميدائي –
الفيزيائي لجزيئات سائل البولي بدروبمين اثنداء القولبدة
وبالتددالي ت د دي الددى اضددعاح قددوة الت درابط فددي منطقددة

التوص د دديمية الح ارري د ددة ( )Kتعتم د ددد عم د ددى كثاف د ددة الع د ددازل الن
جزيئات المادة تممدس احدداها االخدرى مول دددة بدذلك توصديمية
عالية اما فيما يتعمق بالمتراكبات الخشدبية التدي اضديفها لهدا
مددا يعددادل
خف د

 %6مددن المددادة السدديالنية فهددذ النسددبة يجددب

نسددبتها الددى اقددل حددد ممكددن هددو  %2او االسددتغناء

عنهد ددا كميد ددا بهد دددح التقميد ددل قد دددر االمكد ددان مد ددن االجهد ددادات
الداخميدة ( )Avoiding Internal Stressesاذ سددينجم
عدن هدذ النسدبة المرتفعدة  %6مدن المدادة السديالنية خفد
مددن التوصدديمية الح ارريددة التددي وصددمت

)(0.283w/m.K

الس د ددطحي البين د ددي ال د ددذي ب د دددور ي د ددنعكس س د ددمبا عم د ددى

بانخفا

مقاومة البمى بزيادة عمى معدل البمى.

ل ددذا ين ددتج االذى ل دددقائق خش ددب اتب ددان الحنط ددة البالس ددتيكي

قيمة زاوية التم دداس مدع مد د دواد التدعي د ددم السددميموزي

بانتفاخ د

شكل ( )4تأثير تغير نسب المادة الرابطة السييالنية عميى معيدل
البمييى الخشيياب اتبييان الحنطيية البالسييتيكي تحييت ييرو
(حمل  , 10Nنص

تشييغيل

قطر االنزالق  , 7cmزمن .)1min

-3تأثير النسب العميا والدنيا من  %0الى %6
المادة السيالنية عمى التوصيمية الحرارية
اظهد ددرت النت د دائج المتحص د ددمة مد ددن هد ددذا االختب د ددار
الموضددحة فددي الشددكل ( )5ان المددادة المتراكبددة المق دواة
بمس ددحوق اتب ددان الحنط ددة المعامم ددة بالم ددادة الس دديالنية.
تبدي توصيمية ح اررية عالية مقارندة مدع النمدوذج الغيدر
معامل و يعدزى ذلدك لتحسدين قدوة التدرابط البينيدة فدي منطقدة

()Swelling

عبددر اليددة االنتشددار والتغمغددل .

شكل ( )5تأثير تغير نسب المادة الرابطة السيالنية عمى
التوصيمية الحرارية الخشاب اتبان الحنطة البالستيكي.

-4تأثير النسب العميا والدنيا من  %0الى
%6المادة السيالنية عمى الربح بالوزن لماء
الحنفية وحد االشباع ومعامل االنتشارية لخشب
اتبان الحنطة البالستيكي
تبين من النتائج المتحصمة في الشكل ( )6ان
خشب الحنطة البالستيكي ذي دقائق الخشبية
المعاممة بالمادة السيالنية ليس من السهولة عمى
جزيئات الماء ان تتغمغل بداخم عند غمر بماء
الحنفية وذلك لمقاومة الجسور الكيميائية المتكونة
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بين السطح الدقائقي الخشبي والبولي بروبمين العالية
عمى التحمل المائي لترتفع قابمية خشب اتبان
الحنطة البالستيكي عمى مقاومة التحمل المائي
)(Hydrolysisالى اقصى ما يمكن عند النسبة
االيجابية من المادة الرابطة السيالنية  %2اذ يصل
حد االشباع فيها الى ادنى قيمة هو ( )9.32مقارنة
مع بقية النماذج المحضرة الشكمين ( )7,8وهذا يعد
برهانا واضحا عمى صحة تفسير ان نفاذ قدر اكبر
من ماء الحنفية الى جسم خشب اتبان الحنطة
البالستيكي عند نضوب قوى الترابط البينية في
منطقة السطح وهذا الميل يعني مقاومة خشب اتبان

شيييكل( )7العالقييية بيييين نسيييبة الميييادة الرابطييية السييييالنية وحيييد
االشييباع الخشيياب اتبييان الحنطيية البالسييتيكي المغمييور فييي ميياء
الحنفية بدرجة حرارة ( (2±27م ºولمدة استمرت  78يوما.

الحنطة البالستيكي المعاممة بالمادة السيالنية
الرابطة امتصاص جزيئات الماء يقل عند الوصول
الى نسبة  %6لألسباب السابقة الذكر.

شيييييكل( )8معاميييييل االنتشيييييار( )Dxلنمييييياذج اتبيييييان الحنطييييية
البالستيكي المعاممة بالميادة الرابطية السييالنية والمغميور فيي
مياء الحنفيية بدرجية حيرارة

( (2±27م ºولميدة اسيتمرت

 78يوما .

 -5تأثير النسب العميا والدنيا من  %0الى
شكل()6العالقة بين النسبة المئوية لالمتصاصية والمادة
الرابطة سيالنية الخشاب اتبان الحنطة البالستيكي المغمور في ماء

الحنفية بدرجة حرارة (27± 2)ºCولمدة استمرت  78يوما.

%6المادة السيالنية عمى الربح بالكثافة الحجمية
لخشب اتبان الحنطة البالستيكي
يتبددين مددن الشددكل( )9الددى وجددود فددروق م د ثرة
ف ددي كثاف ددة الحجمي ددة عن ددد معاممدددة ال دددقائق الخشد ددبية
بالمد ددادة السد دديالنية فقد ددد تفد ددوق خشد ددب اتبد ددان الحنطد ددة
البالستيكي بإعطائ اعمى قيمة لمكثافدة الحجميدة بمدغ
( )1.0095 g/cm3عنددد نسددبة مددن المددادة السدديالنية
 %2في حين سجل خشب اتبان الحنطة البالستيكي
ذي نسد د ددبة  %4مد د ددن المد د ددادة السد د دديالنية اقد د ددل كثافد د ددة

المجمة العراقية لمعموم والتكنولوجيا
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حجميد د د ددة بمغد د د ددت ( )0.9429 g/cm3فد د د ددي حد د د ددين

النافخة من ()78الى( )64عمى مقياس شور ،بزيدادة

اعطد د د ددت المقارند د د ددة مد د د ددع الخشد د د ددب اتبد د د ددان الحنطد د د ددة

نس ددبة الم ددادة النافخ ددة م ددن  %0ال ددى .%15

وم ددن

البالستيكي ذي  %6في المادة السيالنية اقدل كثافدة

ناحيددة اخددرى فقددد اعطددى اختبددار معدددل البمددى اعمددى

بمغددت ( )0.9223 g/cm3رغددم ذلددك تبقددى لخشددب

ارتفدداع لمخشددب البالسددتيكي المعامددل بالمددادة النافخددة

اتبددان الحنطددة البالسددتيكي المعاممددة بالمددادة السدديالنية

مدن ( )59×10-9 gm/cmالدى )×10-9 gm/cm

متفوق د ددة ف د ددي الكثاف د ددة الحجمي د ددة عم د ددى خش د ددب اتب د ددان

.)190كمددا اعطددى اختبددار التوصدديمية الح ارريددة ادنددى

الحنطد ددة البالسد ددتيكي بد دددون معاممد ددة بالمد ددادة الرابطد ددة

هبوط فدي قيمدة مدن ) (0.372w/m.Kوصدوال الدى

التحس ددن ف ددي الكثاف ددة الحجمي ددة خش دداب

) (0.227w/m.Kوسجمت مقاومة امتصداص المداء

مت اركد د ددب الحنطد د ددة ل د د د اثد د ددر كبيد د ددر عمد د ددى الصد د ددفات

الحنفيددة اعمددى قدديم لحددد االشددباع وصددل مددن ()6.56

الميكانيكيد ددة المختمفد ددة (مقاومد ددة االحتكد دداك والصد ددالدة

الى ( )14.5اما من جاندب معامدل االنتشدارية سدجل

الس ددطحية) وقابمي ددة االمتص دداص الرطوب ددة المدروس ددة

ارتفاع د د د د د د ددا م د د د د د د ددن( )2.9×10-12m2.sec-1ال د د د د د د ددى

س ددابقا فه ددو ي دددخل ه ددذ االخش دداب ض ددمن االخش دداب

( .)7.4×10-12m2.sec-1واعطددى اختبددار الكثافددة

الصمبة .

الحجميد د ددة ادند د ددى هبد د ددوط فد د ددي قيمتهد د ددا وصد د ددمت مد د ددن

وان ه ددذا

()1.0114g/cm3الد د ددى(.)0.9032g/cm3ويعد د ددزى
السد ددبب الد ددى ان المد ددادة النافخد ددة تعمد ددل عمد ددى نشد ددوء
الفج د دوات اثند دداء عمميد ددة التحضد ددير لمنمد دداذج الخشد ددبية
البالسد ددتيكية بمد ددا يهيد ددئ الفرص د ددة لموقد ددوع فد ددي نسد ددبة
تأثيرات زيدادة حجدم الفجدوات مدع رفدع النسدبة المئويدة لهدذ
المددادة النافخددة اذ يبدددو هددذا التددأثير فددي ضددعح المنطقددة
البينية في جسم المتراكب المحضر (حمادة.)2016،
شكل ( )9تأثير تغير نسب المادة الرابطة السيالنية عمى
الكثافة الحجمية الخشاب اتبان الحنطة البالستيكي.

ثانيا/تأثير نسبة المئوية لممادة النافخة عمى
الصفات الميكانيكية مقاومة االحتكاك والصالدة
والحرارية والكثافة الحجمية ومقامة امتصاص ماء
الحنفية لخشب اتبان الحنطة البالستيكي
تشير النتائج المتمثمدة با شدكال م( )16 -10
ان زي د د ددادة المد د د ددادة النافخ د د ددة ادت الد د د ددى هب د د ددوط فد د د ددي
الخصددائص الميكانيكيددة مقاومددة االحتكدداك والصددالدة
انخفاضد ددا م د د ث ار قياسد ددا الد ددى النمد دداذج الغيد ددر معامد ددل
بالمد ددادة النافخد ددة .اذ اعطد ددى اختبد ددار الصد ددالدة ادند ددى
هبددوط فددي قيمددة لمخشددب البالسددتيكي المعامددل بالمددادة

شكم( )11رأثَش رغَش وست انمبدح انىبفخخ عهي صالدح
(شوس )D-ألخشبة ارجبن انحىطخ انجالسزَكٌ.

المجمة العراقية لمعموم والتكنولوجيا

شكم ( )11رأثَش رغَش وسجخ انمبدح انشاثطخ انسَالوَخ عهي
رحذ
معذل انجهي الخشبة ارجبن انحىطخ انجالسزَكٌ
ظشوف رشغَم (حمم  ,11 Nوصف قطش االوضالق 7 cm
,صمه .)1 min
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شكل()15معامل

االنتشار()Dx

لنماذج

اتبان

الحنطة

البالستيكي المعاممة بالمادة النافخة والمغمور في ماء الحنفية
بدرجة حرارة ) (2± 27م ºولمدة استمرت  78يوما.

شكم ( )12رأثَش رغَش وسجخ انمبدح انىبفخخ عهي انزوصَهَخ
انحشاسٍخ الخشبة ارجبن انحىطخ انجالسزَكٌ.
شكل( )16تأثير تغير نسب المادة النافخة عمى الكثافة
الحجمية ألخشاب اتبان الحنطة البالستيكي.

ثالثا/تييأثير نسييبة المئوييية لمضييادات االكسييدة عمييى
الصييييييييفات الميكانيكييييييييية والحرارييييييييية والفيزيائييييييييية
المدروسييييييية ألخشييييييياب اتبيييييييان الحنطييييييية توضيييييييح
شيييكل()13العالقييية بيييين النسيييبة المئويييية لالمتصاصيييية والميييادة

النافخييية واليييربح بييييالوزن اخشييياب اتبييييان الحنطييية البالسييييتيكي

المغميور فيي مياء الحنفيية بدرجية حيرارة ) (2± 27م ºولميدة
استمرت  78يوما.

البالستيكية
تشير النتائج المبينة فدي االشدكال ( )23-17الدى
ان اضد د د د ددافة مضد د د د ددادات االكسد د د د دددة تحسد د د د ددن مد د د د ددن

الخصد ددائص المدروسد ددة عند ددد زيد ددادة نسد ددبة مضد ددادات
االكسدة من  %0الى  .%2فقد بمغت قيمدة االرتفداع
ف د د د ددي الص د د د ددالدة الس د د د ددطحية ( .)1.4بمغ د د د ددت قيم د د د ددة
االنخفا

في معدالت البمى()19×10-9 gm/cm

وبمغددت قيمددة االرتفدداع فددي القيمددة التوصدديمية الح ارريددة
( (0.9W/m.Kوقددد بمغددت قيمددة االرتفدداع فددي كددل

شكل( )14العالقة بين نسبة المادة النافخة وحد االشباع
الخشاب اتبان الحنطة البالستيكي المغمور في ماء الحنفية
بدرجة حرارة ) (2± 27م ºولمدة استمرت  78يوما.

من حد االشباع ()0.65ومعامل االنتشار عندد غمدر

النمد د دداذج فد د ددي المد د دداء الحنفيد د ددة (×10-12m2.sec-
 )0.81وبمغددت قيمددة االرتفدداع فددي الكثافددة الحجميددة
( )8×10-4 g/cm3يع د ددزى الس د ددبب ف د ددي ذل د ددك ال د ددى
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حقيق ددة ك ددون ه ددذ المد دواد تعتب ددر مد دواد مثبط ددة لت ددأثير
ا شددعة فددوق البنفسددجية ( )Inhibitorsتسدداعد بشددكل
ظ د دداهري ف د ددي تحس د ددين الخصائ د د ددص الساب د د ددقة ال د ددذكر
بالتددأثير ايجابددا لوجددود هددذ المدواد فددي البنيددة الجزيئيددة

لمبددولي بددروبمين الددذي قددد يتغيددر فددي تركيددب البنيددوي
(عباس )2012 ،وعندما تتضخم هذ النسبة المئوية

لمضددادات االكسدددة الددى  %5فددان هددذ الم دواد سددوح
يكد ددون وجودهد ددا فد ددي البنيد ددة الجزيئيد ددة البد ددولي بد ددرولين

مش ددكمة تض دداح ال ددى مش ددكمة تحط ددم ه ددذا البيئ ددة عن ددد

شكم()20انعالقخ ثَه انىسجخ انمئوٍخ نالمزصبصَخ ومضبداد
انكسذح اخشبة ارجبن انحىطخ انجالسزَكٌ انمغموس فٌ مبء
انحىفَخ ثذسجخ حشاسح ) (2± 27م ºونمذح اسزمشد (ٍومب
. )78

تراكم االشعة فوق البنفسجية فيها.

شكم( )17رأثَش رغَش وست مضبداد اكسذح عهي صالدح )شوس-
 ) Dألخشبة ارجبن انحىطخ انجالسزَكٌ

شكم( )21انعالقخ ثَه وسجخ مضبداد اكسذح وحذ االشجب
الخشبة ارجبن انحىطخ انجالسزَكٌ انمغموس فٌ مبء انحىفَخ
ثذسجخ حشاسح ) (2± 27م ºونمذح اسزمشد ٍ 78ومب.

شكم ( )11رأثَش رغَش وست مضبداد اكسذح عهي معذل انجهي
الخشبة ارجبن انحىطخ انجالسزَكٌ رحذ ظشوف رشغَم (حمم N
 ,11وصف قطش االوضالق  , 7 cmصمه .)1 min

شكم()22معبمم االوزشبس( )Dxنىمبرج ارجبن انحىطخ
انجالسزَكٌ انمعبمهخ مضبداد اكسذح وانمغموس فٌ مبء
انحىفَخ ثذسجخ حشاسح ) (2± 27م ºونمذح اسزمشد 78
ٍومب.

شكم ( )11رأثَش رغَش وست مضبداد اكسذح عهي انزوصَهَخ
انحشاسٍخ الخشبة ارجبن انحىطخ انجالسزَكٌ.

شكم ( )23رأثَش رغَش وست مضبداد اكسذح عهي انكثبفخ
انحجمَخ الخشبة ارجبن انحىطخ انجالسزَكٌ
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يوما مع استخدام المادة السيالنية لغاية ارتفاع

االستنتاجات والتوصيات
 -1تتحكم بالخواص الترايبولوجية والح اررية لخشب اتبان
الحنطة البالستيكي مدى قابمية البولي بروبمين عمى

اقصا ما يقارب.%4
 -4ان اضافة المادة النافخة بنسبة تراوحت ما بين
 %15-3الى اخشاب اتبان الحنطة البالستيكي

ترطيب الدقائق الخشبية .
 -2معاممة الدقائق الخشبية بالمادة السيالنية نوع

ل

تأثير سمبي عمى الخواص الميكانيكية

( )Dimethyldichlorosilaneي دي الى رفع كفاءة

والفيزيائية المدروسة اذا ما تم مقارنتها با خشاب

الروابط البينية بين الدقائق الخشبية والبولي بروبمين

البالستيكية الخالية من هذ المادة النافخة ولكن

بدرجة كبيرة ومباشرة الى حد معين وكما يمي -:

وجود هذ المواد في النماذج ي دي الى حدوث

ا -ان لقوة الروابط البينية (الجسور الكيميائية)

تغييرات في العزل الحراري وخاصة عند توظيفها

المتكونة ما بين البولي بروبمين والدقائق الخشبية

في الحياة العممية كا رضيات بالستيكية نظ ار

عالقة ح اررية اذ ترتفع الخواص الترايبولوجية والعزل
الحراري لخشب اتبان الحنطد ددة البالستيكد ددي بكد ددل
س د ددهولة الى ( )23×10-9 gm/cmبالنسبة الختبار
معدل البمى والى ()5.2 Noعمى مقياس )شور (D-
بالنسبة
(

الختبار

الصالدة

(0.022W/m.Kبالنسبة

السطحية
الختبار

والى
التوصيمية

الح اررية لدى معاممة الدقائق الخشبية بنسبة  %2من
المادة السيالنية .
ب -النسبة  %2من المادة السيالنية تفوقت عمى
النسبة  %4في رفع الخواص الترايبولوجية والعزل
الحراري لخشب اتبان الحنطة البالستيكي .كما تزداد
درجة ترطيب ( )Degree of Wettingالبولي
بروبمين لدقائق الخشب المعامل بنسبة تتراوح ما بين
 %4-2من المادة السيالنية بخف

زاوية التماس

العالية المتكونة بين الس ددطح الدقائق الخشددبية وسطح
البولي بروبمين الختالح القطبية بينهما من خالل
الر ية العممية التي تعطيها نتائج الفحوصات
المدروسة.
 -3ان نقصان الربح بالوزن وحد االشباع ومعامل
االنتشارية هو مقياس حقيقي لمقاومة خشب اتبان
الحنطة البالستيكي المتصاص جزيئات ماء
الحنفية عند تعرض ل لفترة امتدت الى 78

الى انخفا

معامل التوصيمية الح اررية.

 -5االسراح الشديد في اضافة نسبة مضادات
االكسدة الى البنية الجزيئية لمبولي بروبمين
سي دي الى االنحدار في الخصائص المدروسة
مع التوقع الهشاشة هذ االخشاب البالستيكية
عند تعرضها لألشعة الشمسية اي من الضروري
التوقح نهائيا عن استخدام مضادات االكسدة
بقيمة اكبر من .%2
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