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دراسة بعض الخواص الميكانيكية والحرارية لمبولي استر غير المشبع
والمدعم بدقائق سيراميكية
إنعام وادي وطن
الخالصة

قسم الفيزياء – كمية تربية ابن الهيثم – جامعة بغداد

اجريت الدراسة بتدعيم المادة االساس الراتنجية البولي استر غير المشبع باستعمال
وبكسور ) (30 μmو بحجم حبيبي  (Al2O3مادة االلومينا السيراميكية ( اوكسيد
االلمنيوم

وتم دراسة بعض الخصائص الميكانيكية

) (5%,10%,15%,20%,25%وزنية

(مقاومة

الصدمة

المتراكب
التوصيمية الح اررية) لن ـ ـ ـ ماذج ـ
والصالدة ومتانة الكسر) والح ـ ـ اررية ( ـ
المحضر وتم أخذ صور مجـ ـىرية لمبنية الداخمية باستعمال المجـىر الضوئي لمعرفة
توزيع الدقائق داخل مادة األساس بشكل منتظم .لقد أظيرت النتائج الختبار
الصدمة و الصالدة زيادتو ـ ما مع زيادة الكسر الوزني بعالقات ال خطية في حين
لمدقائق السيراميكية والتي بمغت
ـ
الكـسر الوزني
ازدادت التوصيمية الح اررية مع زيادة ـ
أعمى قيم ـ ـ ة لمم ـ ـ ادة المتراكبة المقواة بقائق اوكسيد االلمنيوم )) 0.319w/m.°c
عند كسر وزني ( )%20حيث بمغت أعمى قيمة ليا .
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"Studying Some of the mechanical &thermal properties of
polyester reinforced with ceramic particles"
I.W.Watan
Department of Physics- Ibn AL- Haitham College - University
Baghdad of
Abstract:
This study have been made by reinforcing the (matrix –material)
which is unsaturated polyester using Alumina as a filler of
particle size (30μm) with
Different weight Fraction of (5%, 10%, 15%, 20%,25%).Some
of

it's

mechanical
& thermal properties have been studied for the prepared specimens .
microscopic pictures have been taken for the internal structure
using optical
microscope to scan the particle distribution inside matrix
material in regular
way.The results Of impact and hardness showed an increase
with the increase
of

weight fraction as non-linear relationships whereas the

thermal conductivity increased with the Increment of weight
fraction for ceramic particles which has
reached the maximum Value of (0.319 w/m.oc) for the
composite material reinforced with alumina Particles at weight
fraction of (20%) which has been at the maximum value.
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المقدمة
بالنظر المتالك المواد المتراكبة بعض الخواص التي تتناسب مع العديد من
التطبيقات الصناعية لذلك فأنيا نالت مكانة مرموقة بين المواد اليندسية المختمفة،
حيث أن المواد المتراكبة تجمع بين خواص مادتين أو أكثر متجاوزة مساوئ كل مادة
إضافة إلى ذلك فيي تمتمك إمكانية التحكم بخواصيا سواء عن طريق نوع ونسب
المواد المكونة ليا أو من خالل تصميميا وطرائق تصنيعيا  .وتعد المواد المتراكبة
[ .]1وتمتاز المواد البوليمرية

ذات األساس البوليمري من أقدم المواد المتراكبة

والكاربونية والمعدنية

المتراكبة المقواة بأنواع مختمفة من األلياف الزجاجية

باستعماالتيا الواسعة التي أخذت الحيز األكثر من البحوث السابقة ،ولكن من جية
أخرى لم تأخذ المواد البوليمرية المتراكبة المقواة بالدقائق الكثير من االىتمام مقارنة
مع المواد المقواة باأللياف .تتكون المواد المتراكبة من الطور األول الذي يعرف
بالمادة األساس

) (Matrixوتكون من مادة مطيمية ذات متانة عالية مثل

البوليمرات ،أما الطور الثاني فيسمى بطور التقوية

) (Reinforcementوالذي قد

يكون عمى شكل (ألياف  ،أو دقائق  ،أو قشور) من مواد صمبة مثل

(بوليمرات ،

سيراميك ،معادن) [ .]2فمن ضمن الدراسات التي اجريت في ىذا المجال دراسة
الباحث

Kereemفي عام (  )2002الخصائص الميكانيكية لاليبوكسي المدعم

بدقائق من النيكل وقد استعمل دقائق بأحجام مختمفة مع كسر حجمي مختمف وقد
وجد أن قيم معامل المرونة ومقاومة الخضوع تزدادان مع زيادة الكسر الحجمي
لمدقائق وكذلك زيادة حجم الدقائق قد حسنت من الخواص ولغاية ) .]3[ (32µmأما
فيما يتعمق بمتانة الكسر ) (Kc) (Fracture Toughnessلممادة المتراكبة الدقائقية
وكيفية تأثيرىا في نوع الدقائق المضافة وحجميا وطبيعة الربط بين األطوار فقد تمت
معالجتيا من قبل مجموعة من باحثين منيم

& (1981) Lipatay, Maik

 Krysztafkiewiczحيث قاموا بدراسة التقوية بالدقائق ،واستنتجوا بان تفاعل
الدقائق مع المادة المدائنية بأي شكل يؤدي إلى الحصول عمى نتائج أفضل ،وصنفت
الدقائق عمى ىذا األساس إلى دقائق خاممة ودقائق فعالة،

وعن طريق معالجة
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الدقائق الخاممة بالمادة

الرابطة تصبح أكثر فاعمية [  .]5,4ولدراسة تأثير حجم

الدقائق والكسر الحجمي في متانة الكسر لمبوليمرات المدعم ة بدقائق االلومينا
الكروية وبحجوم دقائقية مختمفة فقد قام الباحث  Marurفي عام ) ) 2004وفريقو
بحساب متانة الكسر فوجد أن لحجم الدقائق تأثي اًر ميماً في متانة الكسر

فوجد عند

حجم دقائقي مقداره ) (5µmتزداد متانة الكسر مع الزيادة في الكسر الوزني لمدقائق

[.]6وبعد االطالع عمى ىذه البحوث اجري البحث الحالي وفيو يتم التركيز عمى
السموك الميكانيكي والحراري لنماذج من متراكبات البولي استر غير المشبع المدعمة
بدقائق االلومينا السيراميكية .
القسم العممي
تقسم المواد المستخدمة في ىذه الدراسة عمى جزئين أساسين ىما:
-1المادة االساس()Matrix Material
-2مادة التقوية()Reinforcing Material
المواد المستعممة

أن المواد المستعممة في تصنيع عينات البحث مكونة من مادة

األساس

البوليمرية (البولي أستر غير المشبع) ومادة التقوية والتي ىي عبـارة عـن دقائق من
مـادة معدنية ( األلومينا )Al2O3 -وىي كما يأتي-:
مادة األساس
تم استعمال راتنج البولي أستر غير المشبع )(Unsaturated Polyester (UP
) Resinكمادة أساس من شركة ) (SIRالسعودية ،أن البولي أستر غير المشبع ىو
عمى شكل سائل لزج شفاف عند درجة ح اررة الغرفة وىو

أحد أنواع البوليمرات

الم صمدة ح اررياً ) (Thermosetsكثافتو ( )1200 kg/m3يتحول إلى الحـالة الصمبة

عند إضـافة المصمد ) (Hardenerالمصنع من قبل شركة ) (SIRالسعودية وىو

) (Methyl Ethyl Keton Peroxideورمزه (  (MEKPوىو عمى شكل سائل
البولي أستر غير المشبع عند درجة ح اررة
ـ
شفاف يضاف بنسبة ) (2 %إلى راتنج
الغرف .وعند االنتياء من إضافة المصمد والم حفز إلى الراتنج تبدأ عممية خمط المزيج
ـة
مباشرة بوس اطة الخمط اليدوي مدة ( )10-8دقائق إلى أن يتجانس الخميط وعند
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تجاوز ىذه الفترة الزمنية تصبح لزوجة الخمطة عالية جداً وكذلك ترتفع درجة ح اررتيا

احتواء
مما يؤدي إلى تسريع عممية التصمب وىذا يعيق عممية الصب فض الً ع ن ـ
عالية  .يمتاز راتنج البولي أستر غير المشبع
ـ
المنتوج النيائي عمى فقاع ـات ىوائية

بخواص ميكانيكية جيدة واستق اررية أبعاد ،وقابمية ترابط جيدة مع مواد أخرى مختمفة،
وعازليو كيربائية وح اررية جيدة ،وجودة سطح بعد التصمب.
أن مدة التصمب لمراتنج المستعمل يجب أن ال تقل عن  3ساعات عند درجة ح اررة
الغرفة  .ولغرض أكمال الربط التقاطعي بشكل تام وتقميل نسبة التقمصات وزيادة
الترابط بين جزيئات المادة ،تم وضع الر

اتنج بعد تصمبو داخل فرن كيربائي

) (Ovenفي درجة ح اررة  )60 – 55( oCمدة ساعة تسمى ىذه العممية بالمعالجة
السريعة ) ،(Post Curingوبعد أتمام ىذه العممية يصبح الراتنج جاىز اً لمفحص

بشكل نيائي.

عينات اختبار الصدمة
تم تحضير عينات الصدمة باألبعاد القياسية  (4 × 10 × 80) mmوبدون حز
عمى وفق النظام العالمي ) (ISO - 179وباستعمال جياز شاربي الختبار الصدمة
) (Charpy Impact Testوالجياز يعتمد عمى حسـاب الطاقة المطموبة لكسر
العينة وقد استعممت مطرقة الجياز التي تضرب العينة بشكل مباشر.
عينات اختبار الصالدة
لغرض قياس الصالدة لمعينات تم أتباع طريقة شور ( (Shore D) ) Dوىذه
الطريقة مالئمة لممواد البوليمرية ،والعينة المستعممة بيذه الطريقـة يجـب أن تكون
بقطـر أكـبر من ) (30 mmوبسمك اليقل عن ) (3 mmلــذا فقد تم استعمال عينـة
بقطر ) (40 mmوبسمك ). (4 mm
الفحوصات الميكانيكية

اختبار الصالدة Hardness Test
خاصية الصالدة لممادة بشكل عام تحدد مقاومتيا لمخدش ) (Scratchingوالقطع

) (Cutوالبمى ) (Wearوالثمم ) (Indentationواالختراق ) (Penetrationوقابمية
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التشغيل ) (Machinabilityوتعتمد صالدة المواد عمى نوع القوة الرابطة بين
الجزيئات أو الذرات وعمى نوع السطح ودرجة الح اررة والظروف المؤثرة فييا ،ويوجد
العديد من طرائق قياس الصالدة  .قيمة الصالدة تعطي دليـالً لممقاومة (Index of

) Strengthوتماسـك التركيب ) (Structure Coherenceوترتبط الصالدة مع
المقاومة الميكانيكية لممادة حيث تكون (في اغمب األحيان) المادة ذات الصالدة
الواطئة ذات مقاومة خضوع واطئة [.]7
مقاومة الصدمة لممادة ) ، (Impact Strengthوتستخرج قيمتيا من العالقة
اآلتية[-:]8,9

Uc
(A .........................................)1

Gc 

حيث أن-:

 : Ucطاقة الصدمة (.)J
 : Aمساحة المقطع العرضي لمعينة (.)m2
متانة الكسر لممادة ) ،(Fracture Toughnessويمكن الحصول عميو ـا من
تطبيق العالقة اآلتية [-:]8,9

) c  ..........................................
Gc E
(2

حيث أن-:

 :Kcمتانة الكسر لممادة (.)MPa.m
 :Eمعامل المرونة لممادة (.)MPa.
التوصيمية الحرارية

-:]12,11,10[ Thermal Conductivity

التوصيمية الح اررية ىي قابمية المادة عمى نقل

) (Transferالطاقة

الح اررية وتحدث ىذه العممية عند انتقال الطاقة الح اررية من المنطقة ذات الدرجات
الح اررية العالية إلى المنطقة ذات الدرجات الح اررية الواطئة نسبياً ] [ 8حيث توضع

بين لوحي البراص ) (2,1ويوضع المسخن الموصول إلى
فحصىا ( )Sـ
ـ
العينة المراد
تسليط فرق جيد
مصدر تنظيم قدرة ) (Power Supplyبين القرصين ) ،(3,2فعند ـ
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ثابت عمى طرفي المسـخن تزداد درج ـة ح اررتو وتنتقل الطاقة الح اررية إلى القرصين
) (3,2بالتساوي أو بكميات متقاربة جداً بسبب التالمس التام لمقرصين مع المسخن،
وتنتقل الطاقة الح اررية من القرص ) (2إلى القرص ) (1من خالل عينة الفحص

) ،(Sويمكن استخراج قيمة التوصيمية الح اررية من خالل المعادلتين ( (3و ( )4
[-:]8



2
1 
1
 T2  T1 
()3
  e.T1   d1  d T1  d .T.................
2
d
r
2
r







.

حيث أن:
 : λالتوصيمية الح اررية ). (W/m.oC
 : eالفقدان في الح اررة لوحدة الزمن (ثانية ) وخالل مساحة ) (m2والفرق في
درجات الح اررة بين األقراص ومحيطيا.
 : d1, d2, d3سمك األقراص ). (m

: dسمك العينة ). (m

: rنصف قطر القرص).(m

 : T1,T2درجة الح اررة المقاسة خالل القرصين األول والثاني.

ت حساب قيمة ) (eمن المعادلة ) (4خالل معرفة أن الطاقة الداخمة إلى
وي م
المسخن تساوي الطاقة الخارجة منو

إي أن الطاقة الداخمة إلى المسخن تساوي

الطاقة المتبددة إلى المحيط الخارجي عبر األقراص ) (3,2,1في عينات الفحص
وبذلك ينتج-:

T T


(i * v   .r 2e.T1  T3   2 .r.e.d1T1  d . 1 2  d 2T2  d3T3 ....)4
2


حيث أن-:
 :T3درجة الح اررة المقاسة خالل القرص الثالث.
 :iالتيار المار خالل ممف المسخن (.)Amper
 :vفرق الجيد عمى طرفي ممف المسخن (.)Volt
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جهاز اختبار الصدمة
لغرض أجراء اختبار الصـدمة لمعينات المحضرة وحساب متانة الكسر
ومقاومـة الصدمـة ،فقـد تــم استعمال جـياز الصدمة نـوع شاربـي (Charpy Impact
) Test Instrumentوالجياز يعتمد عمى حسـاب الطاقة المطموبة لكسر العينة وقد
استعممت مطرقة الجياز التي تضرب العينة بشكل مباشر.
جهاز اختبار الصالدة
لقد تم استعمال جياز شور ) (Shore D No.DW53505) (Dوالخاص
بقياس صالدة المواد البوليمرية والذي ىو عبارة عن مقياس يحتوي عمى إبرة وقد تم
استعمال العينات المحضرة الطريقة تتم بغرز اإلبرة في سطح المادة إلى أن يتالمس

سطح المادة مع سطح الجياز المستوي ثم يتم االنتظار مدة ثالث ثو ٍ
ان بعدىا يتم
اخذ قيمة الصالدة من مقياس الجياز وإلتباع ىذه الطريقة بنجاح يجب أن يكون

ٍ
مستو جداً و صقيالً وبقطر أكبر من ) (30 mmوسمك أكثر من (3
سطح العينة

).mm

جهاز اختبار التوصيمية الحرارية
استعمل جياز قرص لي لقياس التوصيمية الح اررية الذي يتكون من مسخن
حراري ) (Hوثالثة أقراص من البراص ) (3 , 2 , 1توضع العينة ) (Sالمحضرة بين
القرصين ) (2 , 1ويوضع المسخن بين القرصين ).) 3 , 2
النتائج ومناقشتها
نتائج اختبار الصدمة ومناقشتها:

أن اختبار الصدمة يختمف عن بقية االختبارات الميكانيكية بكونو سريعاً جداً

حيث تخضع العينة فيو إلجياد ذي معدل سريع يؤدي إلى تغير في سموك المادة.
لقد تم حساب متانة الكسر ) (Kc) (Fracture Toughnessومقاومة الصدمة
لمعينات ) (Gc) (Impact Strengthمن خالل طاقة الكسر ) (Ucالمستخرجة من
جياز اختبار الصدمة شاربي .حيث تم حساب مقاومة الصدمة من العالقة (
ومتانة الكسر من العالقة ( . )2أن الشكل ) (1يوضح تأثير تغير الكسر الوزني

)1
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لمدقائق المضافة إلى البولي أستر عمى مقاومة الصدمة

) (Gcويالحظ أن مقاومة

الصدمة تزداد بزيادة الكسر الوزني لدقائق أوكسيد األلمنيوم بعالقات ال خطي ة وذلك
نتيجة عمل ىذه الدقائق كحاجز أمام الشق النامي خالل المادة المتراكبة أي تعمل
عمى إعاقة نمو الشق وىذا سيؤدي إلى تغير الشق من شكمو واتجاىو مما يؤدي إلى
تحولو إلى مجموعة شقوق ثانوية ،أن ىذا التغير في شكل الشق واتجاىو أدت إلى
زيادة المساحة السطحية لمكسر والطاقة المصروفة وىذه كميا عوامل أدت إلى زيادة
مقاومة المادة وىذه الحالة تحصل بشكل أفضل عندما يكون ىناك ربط قوي بين
المادة األساس والدقائق كما ىو الحال في دقائق أوكسيد األلمنيوم والمادة األساس.
أما في حالة الربط األقل قوة فأن التقوية تتم بآلية مختمفة تعتمد عمى مالقاة الشق
لمسطوح البينية الضعيفة وضياع وتحرر جزء من طاقتو عندىا [  ،]13كانت أعمى
مقاومة صدمة لمعينات المقواة بدقائق أوكسيد األلمنيوم المضافة عند الكسر
الوزني ) (%20ىي ) (10 kJ/m2وكم ا مبين في الشكل ) .( 1إن زيادة الكسر
الوزني لمدقائق تؤدي إلى زيادة معامل المرونة لممادة المتراكبة المقواة بدقائق أوكسيد
األلمنيوم وزيادة معامل المرونة ومقاومة الصدمة وفقاً لممعادلة(  )2تؤدي إلى زيادة

متانة الكسر .وأن أعمى متانة كسر تم الحصول عمييا عند كسر

وزني )(%20

لمعينات المقـواة بدقائـق أوكسيد األلمنيوم بمغت ) (3.9 MPa.mأي بنسبة تحسن
مقدارىا )(%41كما مبين بالشكل ( )2والذي يوضح العالقة بين متانة الكسر والكسر
الوزني لمادة التقوية  ،ويعـود سبب زيادة متانة الكسر مع زيادة الكسر الوزني إلى
زيادة كل من متانة المـادة المتراكبة (أي زيادة الطاقة الممتصة) وزيادة معامل
المرونة مع زيادة الكسر الوزني.
نتائج اختبار الصالدة ومناقشاتها-:

لقد اتبع اختبار الصالدة نـوع ) (Shore Dلمبولي أستر غير المشبع )(UP

قبل وبعد التقوية بالدقائق وقد تم اعتماد المعدل لست قراءات لكل حالة لمحصول
عمى دقة عالية بالنتائج .والشكل ) (3يوضح تأثير الكسر الوزني لمدقائق المضافة
في الصالدة .يتضح بأن الصالدة لمادة البولي أستر غير المشبع تزداد بإضافة
دقائق أوكسيد األلمنيوم وتستمر الصالدة بالزيادة مع زيادة الكسر الوزني ،ومن مفيوم
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عدىا مقياساً لمتشوه المدن الذي يمكن أن تعاني فيو المادة تحت تأثير
الصالدة يمكن ّ
أجياد خارجي وبذلك فان إضافة الدقائق ترفع من صالدة المادة نتيجة لزيادة
مقاومتيا لمتشوه المدن.حيث امتمكت المادة المتراكبة أعمى قيمة عند كسر

وزنـي

)(%20وىـي )  ،)83 Shoreوىذه الزيادة في صالدة البولي أستر غير المشبع
المقوى بدقائق من أوكسيد األلمنيوم تعود إلى أن ىذه الدقائق ىي دقائق سيراميكية
والمواد السيراميكية تمتاز بالصالدة العالية]. [14
نتائج اختبار التوصيمية الحرارية ومناقشاتها:
يوضح الشكل ) (4- a,bالعالقة بين درجة الح اررة والزمن لعينات البولي أستر
غير المشبع قبل وبعد التقوية بدقائق أوكسيد األلمنيوم عند كسر وزني ) (%15عمى
التوالي .توضح األشكال السموك الحراري لجدار العينة القريبة من المصدر الحراري
) (T2ولجدار العينة البعيدة من المصدر الحراري

) (T1ونالحظ مدى الفرق بين

) (T1و ) (T2وىذا يعتمد عمى التوصيمية الح اررية لممادة المتراكبة أي يعتمد عمى
الخواص الح اررية لممكونات المستعممة في صناعة المادة المتراكبة.

من ىذه

المخططات نجد بان درجة الح اررة تزداد مع الزمن لكل من مقاييس درجات الح اررة
) (T2 & T1ويكون ىناك اختالف كبير بين درجة الح اررة

) (T1والتي تخص

القرص الذي يقع بعد العينة ودرجة الح اررة ) (T2والتي تخص القرص الذي يقع قبل
العينة  .ولقد تم حساب التوصيمية الح اررية لمبولي أستر غير المشبع
إضافة الدقائق وبعدىا من العالقات (

) (UPقبل

 )3و( .)4والشكل ) (5يمثل تأثير الكسر

الوزني في قيمة التوصيمية الح اررية ،حيث أن التوصيمية الح اررية لمبولي أستر غير
المشبع تزداد عند إضافة الدقائق بعالقات الخطية ويصبح مقدار الزيادة اكبر بزيادة
الكسر الوزني .فبالرغم من كون المواد السيراميكية مواداً عازلة لمح اررة حاليا حال
المدائن إال أن المواد السيراميكية تمتمك بنية بمورية تنتظم فييا الذرات وفق شبكة

بمورية ثالثية األبعاد ،أما المواد البوليمرية فيي عشوائية وترتبط بيا السالسل مع
بعضيا بشكل مستعرض وغير نظامي ] .[15أن عدم االنتظام في البنية ووجود
الفراغات بين السالسل كل ىذا يؤدي إلى جعل عممية انتقال الطاقة الح اررية من
طرف إلى أخر عبر المادة البوليمرية عممية صعبة [

16و ،]17إن عينات البولي
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أستر المقواة بدقائق أوكسيد األلمنيوم امتمكت قيمة توصيمية ح اررية بمقدار (0.319
) W/m. oCعند كسر وزني مقداره(  )%20بينما كانت التوصيميـة الح اررية لمبولـي
أستر غير المشبـع لوحده ).(0.183 W/m. oC
نتائج الفحص ألمجهري ومناقشتها:
الشكل ) (6يوضح مادة البولي أستر غير المشبع الذي تم تقويتو بدقائق أوكسيد
األلمنيوم ويظير من خالل الصور التوزيع المنتظم لدقائق أوكسيد األلمنيوم بقوة
تكبير ) (50Xويالحظ بأنو مع زيادة الكسر الوزني تزداد كمية الدقائق مع المحافظة
عمى التوزيع المنتظم بدون أن يحصل أي تكتل.

االستنتاجات
أن إضافة أوكسيد األلمنيوم إلى المادة البوليمرية (البولي أستر غير المشبع)
يؤدي إلى تحسين الخواص الميكانيكية بشكل عام كما ليا تأثير في الخواص
الح اررية .حيث ازدادت صالدة المادة المتراكبة مع زيادة الكسر الوزني لدقائق أوكسيد
األلمنيوم عند حجم دقائق ثابت  ،وكانت أعمى عند إضافة دقائق أوكسيد
األلمنيوم .بينما تزداد التوصيمية الح اررية لممادة المتراكبة مع زيادة الكسر الوزني
لدقائق أوكسيد األلمنيوم عند حجم دقائق ثابت.
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