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ABSTRACT:
In this research study the mechanical properties of (Impact, Hardness and Surface
roughness) for PMCs materials that used for (Load-bearing structure, Sandwich panels , radio
controlled vehicles, sporting goods …etc.), the PMCs materials made from epoxy resin (Polyp
rime-EP) type as matrix and a random glass fiber (E-type) as a reinforcement with volume
fraction (20%) by Hand-Lay up process after addition of coupling agent (Polyvinyl alcohol
(PVA)) with percent of (0.5%) for first sample and addition of coupling agent (Lignin (Lg))
with percent of (0.5%) for second sample but third sample was polymer composite material
without addition of coupling agent for comparing with others, and we noticed an enhancement
in mechanical properties for polymer composite material after addition of coupling agent. Either
when immersion the three samples in solutions, first solution was water (H2O) and the second
solution nitric acid (HNO3) diluted with concentration (0.1N), for seven weeks to each solution,
mechanical properties were tested for samples every week, showed decreasing in values of
mechanical properties, the polymer composite materials that contains coupling agents expressed
more resistance than polymer composite material untreated with coupling agent. And the
material that contains coupling agent after immersion in water showed much higher resistance
to mechanical properties than immersion in diluted nitric acid.
Keywords: (Coupling agents ; Lignin (Lg); Polyvinyl alcohol (PVA) ; Impact ; Hardness ;
Surface Roughness ); Polymer Matrix Composite (PMCs).

دراسة تأثيرعوامل الربط )بولي فينيل الكحول( و )اللجنين( على الخصائص الميكانيكية لمواد
بوليمرية متراكبة
: الخالصة
تم في ھذا البحث دراسة الخصائص الميكانيكية )الصدمة والصالدة وخشونة السطح( لمواد بوليمرية متراكبة
والمستخدمه في )ھياكل االسناد والسقوف الثانوية والمحركات الموجھه بلالسيلكي )الراديوي( و االدوات الرياضيه
( كمادة أساس وأليافPolyprime-EP)  المواد البوليمرية متراكبة محضرة من راتنج األيبوكسي نوع، (الخ...
( بطريقة القولبة اليدوية بعدVfiber = 20%) ( كمادة مدعمة وبكسر حجميE-Glass) الزجاج العشوائية نوع
( للنموذج االول وأضافة عامل الربط0.5%) ( وبنسبة وزنيةPVA) اضافة عامل الربط بولي فينيل الكحول
( للنموذج الثاني اما النموذج الثالث فكانت مادة بوليمرية متراكبة بدون اضافة0.5%) ( وبنسبة وزنيةLg) اللجنين
 وقد الحظنا ھنالك تحسنا ً في الخصائص الميكانيكية للمادة البوليمرية المتراكبة، عامل الربط لغرض اجراء المقارنة
( والمحلول الثانيH2O)  المحلول االول الماء، اما عند غمر النماذج الثالثة في المحاليل.بعد اضافة عامل الربط
 حيث تم فحص الخصائص،  ولمدة سبعة أسابيع لكل محلول، (0.1N) ( المخفف بتركيزHNO3) حامض النتريك
 حيث ابدت المواد البوليمرية، تبين ھنالك أنخفاض في قيم الخصائص الميكانيكية، الميكانيكية للنماذج كل اسبوع
.المتراكبة التي تحتوي على عوامل الربط مقاومة اعلى من المادة البوليمرية المتراكبة الغير معاملة بعامل الربط
واظھرت المادة التي تحتوي على عامل الربط بعد الغمر بالماء مقاومه اعلى للخصائص الميكانيكية من بعد الغمر
.بحامض النتريك المخفف
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المقدمة :
أن عامل الربط ھو عبارة عن مادة كيميائية له القدرة على التفاعل مع كل من المادة المدعمة والمادة االساس
)الراتنج( للمادة المتراكبة  ،وأن عامل الربط يكون دوره أو مكانه بالسطوح مابين الراتنج والمادة المدعمة لتشكل
بذلك جسوراً كيميائية بينھما  ،وأيضا ً يمكن أن يربط مواد االضافة او مواد التقوية المالئات ) (Fillersالغير
عضوية أو األلياف مع الراتنجات العضوية لتشكل أو تعزز بذلك المادة المتراكبة بقوى ربط أقوى للسطوح ،
باألضافة الى منع التكتل  ،ويحسن من توزيع المادة المدعمة على المادة االساس وبذلك فأن عامل الربط يحتوي
على العديد من الوظائف ويمكن أن يطبق من محلول أو من طور غازي )على شكل غاز( للمادة المدعمة لتضاف
على المادة األساس )الراتنج( أو قد تطبق لكليھما[1] .
ان المواد المتراكبة ھي مزيج فيزياوي ماكروسكوبي ) (Macroscopicبين مادتين أو أكثر من المواد
التركيبية  ،إحداھما تسمى بطورالتدعيم ) ، (Reinforcement Phaseوتكون بشكل ألياف  ،أو دقائق  ،أو صفائح
 ،وتكون مطمورة في مادة أخرى تسمى المادة األساس )  . ( Matrixوتعطي خصائص مختلفة متميزة عن
تلك المواد الفردية للمركب ].[2
إن مادة التسليح في المادة األساس قد تكون معدنا ً  ،أو سيراميكا ً  ،أو بوليمراً لذا فأن مواد التدعيم تكون قوية
وذات كثافة واطئة  ،بينما المادة األساس تكون عادة مطيلية ومتينة  ،فالمواد المتراكبة إذاً ستجمع قوة مادة التدعيم
مع متانة المادة األساس  ،ومنھا نحصل على مزيج من الخواص المناسبة وغير المتوفرة في أي مادة أخرى .وإن
منافسة المواد البوليمرية المتراكبة للمواد اآلخرى تعتمد على خواصھا الميكانيكية المرغوبة لكونھا رخيصة نسبيا ً
وتمتلك قوة ومرونة عاليتين إضافة الى سھولة تصنيعھا .وتعتمد الخواص الميكانيكية للمواد المتراكبة على عدة
عوامل تتضمن الخواص النوعية للمادة األساس وطور التدعيم  ،وخاصة الكسر الحجمي  ،وقوة الترابط بين
الطورين ].[3
أن الخواص الميكانيكية تميز المواد عن بعضھا عند تسليط قوة على المادة  ،عادة تتعلق بالسلوك المرن واللدن
للمادة .ومن ھذه االختبارات ھي ]-: [4
الصدمة :
يعتبر اختبار الصدمة من الطرق التي تعطي عالقة واضحة عن متانة المادة ومقاومتھا للكسر تحت تأثير
اجھادات بسرع عالية .حيث يعرف الكسر بانه انفصال الجسم الى قسمين او عدة اقسام بسبب تأثير قوى طبيعية
خارجية ويتولد عن االنفصال سطوح جديدة ] . [5أختبار الصدمة ھو من نوع چاربي ) (Charpy Testحيث في
ھذا االختبار يتم وضع العينة أفقيا وتضرب في وسطھا بوساطة المطرقة وعلى وزن بمقدار ) .(5 Joulesوتحسب
الصدمة من العالقة اآلتية ]:[6
)*( ……………………………..……………….

I.S = U/A

حيث ان :
 = I.Sمتانة الصدمة وتقاس بـ ) .(KJ/m
 = Uطاقة الكسر ).(KJ
 = Aمساحة المقطع ). (m2
2

الصالدة :
تعرف الصالدة عادة بأنھا مقاومة السطح للغرز ) (Indentationولكنھا في نفس الوقت تعطي فكرة جيدة جداً
ونسبية عن متانة وتماسك كتلة المادة أيضاً ،وذلك باستعمال أحمال صغيرة ،وھو اختبار ال اتالفي
) .(Nondestructiveوالجھاز المستخدم ھو شور ) (Shore-Dويستعمل للبالستك الصلد ) ، (Harderوأيضا ً
من أسباب األفضلية ألختبار الصالدة ھو سھولة االختبار ].[7
خشونة السطح :
ومن مزايا ھذا األختبار ھو أختبار ال أتالفي ) (Nondestructiveويمكن حمل الجھاز بسھولة  ،حيث أثبتت
ھذه النماذج قيمتھا في األستخدام العملي ألختبار جودة نھاية السطح  .والتي تخدم بالعمل بھا بلمسة واحدة والمالمسة
بالجھاز مع سطح النموذج لقياس خشونة السطح له على شرط أن تكون ھذه المواد مسطحة وقابلة للمالمسة مع
الجھاز وبخالف ذلك فأن الجھاز اليعطي قراءة أو قياس لخشونة السطح].[8
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المواد المستخدمة :
-1راتنج األيبوكسي نوع ). Epoxy (Polyprime-EP
-2ألياف الزجاج العشوائية نوع ). Glass Fiber (E-Glass
-3عامل الربط بولي فينيل الكحول ). Polyvinyl alcohol (PVA
 -4عامل الربط اللجنين عالي الجودة ). Lignin High-Quality (Lg
الجزء العملي :
تم أستخدام راتنج االيبوكسي كمادة اساس في المادة البوليمرية المتراكبة من نوع )(Polyprime-EP
المصنع في شركة ) (Henkel Polybit Co.وھوعبارة عن سائل شفاف متوسط اللزوجة له قابلية التصاق عالية
وقليل األنكماش قابل للمعالجة الى الحالة الصلبة عند تصليده بإضافة محلول مصلد ) (Hardenerوالمصلد عبارة
عن مادة سائلة خفيفة القوام شفافة )عديمة اللون( تضاف بنسب دقيقة معروفة مسبقا ً )) (3:1أي كل  3gmمن
األيبوكسي يضاف أليه  1gmمن المصلد( ويتم الخلط بواسطة قضيب زجاجي ) (Glass Rodوبصورة تدريجية
لضمان عدم تكون فقاعات وللوصول الى حالة التجانس والجدول رقم ) (١يوضح خصائص المواد المستخدمة.
الجدول رقم ) : (١يوضح بعض خصائص المواد المستخدمة في البحث.

تم تدعيم الراتنج بأليـــاف الزجــــاج نوع ) (E-Glassبكســر حجمي ) (Vfiber = 20%وبأستخدام تقنية القولبة
اليدوية ) (Hand Lay-Up Processللمادة البوليمرية المتراكبة .حيث تتم العملية عن طريق تھيئة قالب ذو أبعاد
 20x20cmمن ثم تجرى له عملية تنظيف دقيقة لتالفي حدوث الخدوش فيه ولتجنب تشوه سطوح العينات ويتبعھا
عملية تجفيف للقالب .ومن ثم يغطى القالب بطبقة من عازل شفاف من الفابلون الالصق على الجـدران المحيطة به
لكي اليلتصق النموذج الراتنج بقالب الصب بعد تصلبه وسھولة أستخراج المصبوبات منه بعد أكتمال عملية
التصلب ،وبعد أكمال عملية الصـب توضع الصفيحة المعدنية الثانية فوق القالب مع وضع أثقال عليھا لضغط
المصبوبة لضمان خروج جميع الفقاعات منھا ثم يترك لمدة  24ساعة ليتصلب بعدھا يتم وضع المصبوبة في فرن
للتجفيف بدرجة حرارة  60-55 Coلمــدة ثالث ساعات حتى يتم تصلبه بالكامل لغرض أتمام عملية المعالجة وھي
مرحلة ضرورية للحصول على افضل تشابك .والشكل رقم ) (١يوضح تقنية القولبة اليدوية مع القالب المستخدم.
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الشكل رقم ) : (١يوضح القالب المستخدم وھو بأبعاد  20x20 cmألجراء تقنية صب القولبة اليدوية .

النموذج االول ) : (PVAتم أستخدام عامل الربط األول ) Polyvinylalcohol (PVAوھو عبارة عن
مسحوق حبيبي يشبه )السكر الخشن( والمصنع في شركة ) (Panreac DIDACTICفي )أسبانيا -برشلونة(
ولونه شفاف مائل الى األبيض أو الكريم  ،وھو يعمل كمادة رابطة )عامل ربط –  (Coupling Agentبعد ان يتم
تذويبه في الماء المقطر فقط عند تسخينه بدرجة حرارة  80Coفما فوق وبنسب محددة وھي  1gmمن  PVAلكل
 10mlمن الماء  ،وجرى تقوية وغمر الياف الزجاج بعامل الربط ) (PVAالمذوب وبنسبة وزنية ) (0.5%ولمدة
يوم واحد ومن ثم تم صب راتنج االيبوكسي مع االلياف التي تم تقويتھا بعامل الربط ) (PVAداخل القالب.
النموذج الثاني ) : (Lgتم أستخدام عامل الربط الثاني ) Lignin Powder High Quality (Lgوھو عبارة عن
مسحوق دقيق وناعم قھوائي اللون ) (Brownوالمصنع في )الصين(  ،قابل للذوبان في الماء ،حيث تم أذابة
 20gmمن  Lgفي  50mlمن الماء  ،وجرى تقوية وغمر الياف الزجاج بعامل الربط ) (Lgالمذوب وبنسبة وزنية
) (0.5%ولمدة يوم واحد ومن ثم تم صب راتنج االيبوكسي مع االلياف التي تم تقويتھا بعامل الربط ) (Lgداخل
القالب.
النموذج الثالث ) : (EP/GFتم أستخدام راتنج االيبوكسي وتدعيمهُ بأستخدام الياف الزجاج )غير مغمورة وخالية
من عامل الربط( لغرض اجراء المقارنة بين المادة التي تحتوي على عامل الربط والتي التحتوي عليھا.
وتم أدخال النماذج الثالثة في الفرن وبدرجة ) (55-60COلغرض أتمام عملية المعالجة )(Post Curing
والتخلص من الفقاعات على السطح ولضمان تجانس الراتنج وأنتشاره ضمن األلياف كما في الشكل رقم ) (٢يوضح
المواد البوليمرية المتراكبة المقولبة بعد أجراء عملية الصب اليدوي والمعالجة.

الشكل رقم ) : (٢يوضح مقولبات المواد البوليمرية المتراكبة بعد أجراء عملية الصب اليدوي والمعالجة
وبعد األنتھاء من عملية الصب والمعالجة يتم تقطيع المصبوبة السابقة حسب المواصفات القياسية .الموضحة في
الجدول رقم ) (٢الى نماذج األختبارات المطلوبة وھي الصدمة ،الصالدة وخشونة السطح كما في الشكل رقم ). (٣
الجدول رقم ) : (٢يوضح أبعاد تقطيع العينات وحسب المواصفات القياسية ].[9
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الشكل رقم ) : (٣يوضح المواد البوليمرية المتراكبة بعد أجراء عملية التقطيع للنماذج.
تم أختبار النماذج السابقة لعدة فحوصات ميكانيكية وھي الصدمة والصالدة وخشونة السطح ،حيث تم اجراء
اختبار الصدمة و األختبار المستخدم ھو من نوع چاربي ) (Charpy Testفي ھذا االختبار يتم وضع العينة أفقيا
وتضرب في وسطھا بوساطة المطرقة وعلى وزن بمقدار ) (5 Joulesأما بالنسبة ألختبار الصالدة فالجھاز
المستخدم ھو شـــــــور ) (Shore-Dنوع ) (TH-210ويستعمل للبالستك الصلد ) (Harderوأيضا ً من أسباب
األفضلية ألختبار الصالدة ھو سھولة االختبار لذا تم حساب المعدل لثالث قراءات من نفس النموذج وبما يخص
جھاز خشونة السطح المستخدم كان من نوع ) (TR-200حيث توجد ھنالك عدة أنواع للقراءات تتضمن مع الجھاز
والمستخدمة ھنا ھي  :أشارة ) : (Raوتمثل قراءة خشونة السطح وھي أنحراف المتوسط الحسابي ذو قيمة محددة
للقيمة المطلقة ) (Absolute Valueمن خالل ظھور القياس في الشاشة.
النتائج والمناقشة
في الشكل رقم ) (٤لوحظ انه أقصى متانة صدمة كانت للنموذج الذي يحتوي على عامل الربط )(PVA
وأدنى متانة صدمة كانت للنموذج ) (EP/GFويمكن تفسير النتائج كالتالي :
عند تقوية المادة البوليمرية المتراكبة بعوامل الربط فأن طاقة الكسر السطحية لھذه المتراكبات سوف تزداد إذ
ان عوامل الربط سوف تعمل على زيادة الترابط ما بين المادة األساس والمادة المدعمة )األلياف( وتعمل أيضا على
اعاقة نمو الشقوق الدقيقة وبالرغم من ان ھذه الممانعة المضافة الى نمو الشقوق ليست عالية جداً ولكن بسبب طاقات
الكسر الواطئة للبوليمرات الغير المدعمة والغير مقواة بعوامل الربط فأن الممانعة المضافة تكون ذات اھمية كبيرة
ومن الممكن ان تكون ضعفين او ثالثة اضعاف طاقة الكسر للراتنج وحده ].[10

الشكل رقم ) : (٤يوضح تغير مقاومة الصدمة لنماذج المواد البوليمرية المتراكبة.
في الشكل رقم ) (٥لوحظ أنه أقصى متانة صدمة بعد الغمر بالماء ) (H2Oولسبعة أسابيع ھي للنموذج الذي
يحتوي على عامل الربط ) (PVAوأدنى متانة صدمة كانت للنموذج ) .(EP/GFوبينت نتائج اختبار الصدمة بعد
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غمر النماذج في الماء ) (H2Oإن متانة الصدمة للمتراكبات البوليمرية قد القت ھبوطا ً في قيم مقاومة الصدمة بعد
زيادة فترة الغمر في الماء لمدة سبعة أسابيع مقارنة مع قيمتھا قبل الغمر.

الشكل رقم):(٥يوضح تغير مقاومة الصدمة لنماذج المواد البوليمرية المتراكبة عند الغمر بالماء).(H2O
في الشكل رقم ) (٦لوحظ أنه أقصى متانة صدمة عند الغمر بحامض ) (HNO3بتركيز ) (0. 1Nولمدة سبعة
أسابيع ھي للنموذج الذي يحتوي على عامل الربط ) (Lgوأدنى متانة صدمة كانت للنموذج ) .(EP/GFواما
بالنسبة لتأثير حامض ) (HNO3بتركيز ) (0. 1Nعلى المواد المتراكبة البوليمرية فكانت في حالة انخفاض لقيم
متانة الصدمة للفترة الزمنية للغمر سبعة أسابيع أكثر مما في الماء.

الشكل رقم ) : (٦يوضح تغير مقاومة الصدمة لنماذج بوليمرية المتراكبة عند الغمر بالحامض ) (HNO3بتركيز
).(0.1N
وبصورة عامة ممكن تفسير االنخفاض الحاصل بعد الغمر بالماء والحامض للشكل ) (٥و ) (٦في قيم مقاومة
الصدمة ھو بسبب فقدان االلتصاق ومتانة الربط عند السطح الفاصل ما بين المادة االساس والمادة المدعمة مع زيادة
فترة التعرض للمحاليل الغمر].[11
في الشكل رقم ) (٧لوحظ أنه أعلى قيمة للصالدة ھي للنموذج الذي يحتوي على عامل الربط ) (PVAوأقل
قيمة للصالدة كانت للنموذج ) .(EP/GFوان السبب في زيادة قيم الصالدة يعود الى وظيفة عامل الربط الذي يعمل
على زيادة التراص والذي يقلل من حركة جزيئات البوليمر )المسافات بين السالسل البوليمرية قصيرة(  ،مما ادى
الى زيادة مقاومة المادة الى الخدش والقطع  ،وبذلك تزداد مقاومتھا للتشوه اللدن  ،وان الترابط القوي عند السطح
البيني بين راتنج األيبوكسي واأللياف الزجاج وبمساعدة عامل الربط ھو نتيجة لزيادة الترابط التشابكي لھم والذي
ينتج عنه حيز مغلق يعمل على زيادة الصالدة .واالنخفاض في قيم الصالدة للنموذج الذي يحتوي على عامل الربط
) (Lgسببه يعود لزيادة المسافات بين السالسل البوليمرية بعضھا البعض ]. [12
٣١
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الشكل رقم ) : (٧يوضح تغير الصالدة لنماذج المواد البوليمرية المتراكبة.
في الشكل رقم ) (٨لوحظ أنه بعد غمر النماذج في الماء ) (H2Oولمدة سبعة أسابيع  ،أن جميع النماذج قد
ابدت انخفاضا ً ملحوظا ً في قيم الصالدة .وكانت أعلى قيمة للصالدة بعد الغمر بالماء ولسبعة أسابيع ھي للنموذج
الذي يحتوي على عامل الربط ) (PVAوأقل صالدة كانت للنموذج ).(EP/GF

الشكل رقم ) : (٨يوضح الصالدة لنماذج المواد البوليمرية المتراكبة عند الغمر بالماء ). (H2O
في الشكل رقم ) (٩لوحظ أنه بعد غمر النماذج في حامض ) (HNO3بتركيز ) (0.1Nولمدة سبعة أسابيع  ،أن
جميع النماذج قد ابدت انخفاضا ً ملحوظا ً في قيم الصالدة  .وكانت أعلى قيمة للصالدة بعد الغمر بالحامض ولسبعة
أسابيع ھي للنموذج الذي يحتوي على عامل الربط ) (Lgوأقل صالدة كانت للنموذج ) .(EP/GFوالسبب في ذلك
يعود الى تغلغل المحلول )الماء أو الحامض( الى منطقة السطح البيني )منطقة ترابط األلياف مع المادة االساس(
ويؤدي الى تحللھا وانفصالھا عن بعضھا البعض مؤدية الى فشل النموذج اذ يؤدي انتشار ھذه المحاليل خالل المواد
الى تكسر االواصر بين السالسل البوليمرية وظھور الفقاعات التي تعد من ظواھر التشوه في النموذج.[13] .
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الشكل رقم ) : (٩يوضح تغير الصالدة لنماذج بوليمرية المتراكبة عند الغمر بالحامض ) (HNO3بتركيز
). (0.1N
وبالنظر الى الشكل رقم ) ، (٨نجد أنه النماذج المغمورة بالماء ) (H2Oوالتي تحتوي على عوامل الربط
حافظت على صالدتھا لمدة أطول من المادة الخالية من عوامل الربط  ،والسبب ھو أن عامل الربط يساعد على
التماسك والترابط بين راتنج االيبوكسي والياف الزجاج لفترة أطول.
وبالنظر الى الشكل رقم ) ، (٩نجد أنه المواد المغمورة بالحامض لوحظت ھبوطا ً في قيم الصالده أقوى من
الماء االعتيادي وذلك ألن مادة راتنج األيبوكسي ) (Attacked By Strong Acidsتھاجم من قبل حوامض
القوية ألجل تحللھا  ،وأن المواد التي تحتوي على عوامل الربط أظھرت صالدة أعلى من المواد الخالية من عوامل
الربط  ،والسبب ھو نفس السبب السابق.
في الشكل رقم ) (١٠لوحظ ان أعلى قيمة لخشونة السطح كانت لنموذج الخالي من عامل الربط ) (EP/GFفي
حين أقل قيمة كانت تنتمي لنماذج التي تحتوي على عامل الربط ) (Lgوالسبب ھو وجود النتؤات والخدوش على
سطح النموذج  ،بذلك يكون النموذج الذي يحتوي على عامل الربط ) (Lgيمتلك نعومة أعلى من باقي النماذج
البوليمرية المتراكبة  .علما ان خشونة السطح للنماذج تقاس ومن ثم يتم اختيار النموذج االفضل )خشونة أو نعومة(
وحسب طبيعة االستخدام لتلك المادة.

الشكل رقم ) : (١٠يوضح تغير قيم خشونة السطح لنماذج البوليمرية المتراكبة في البحث
قبل وبعد الغمر في المحاليل الكيميائية.
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أما بالنسبة لتأثير الغمر بالمحاليل الكيميائية على قيم خشونة السطح فأظھرت النتائج زيادة في قيم خشونة
( وزيادة أكبر من االثنين قبل الغمر وبعد الغمر فيH2O) السطح بعد الغمر لمدة ثمانية اسابيع بالماء االعتيادي
( وكانت األقل0.01N) ( وبتركيزHNO3) ( عند الغمر لمدة ثمانية اسابيع بحامض النتريك المخففH2O) الماء
 ويعود السبب، خشونة ھي للنماذج التي تحتوي على عوامل الربط واألعلى للنموذج الخالي من عوامل الربط
لوجود عوامل الربط بالمادة تحافظ على التماسك من سطح المادة المتراكبة )تحافظ على نعومتھا( لفترة أطول من
 حيث تعمل المحاليل الكيميائية في االغلب على تحلل سطوح المواد بالتغلغل داخل.النماذج الخالية من عوامل الربط
المادة وجعلھا أكثر ليونة من السطح وبالتالي تظھر النتائج سبب ھذا التغير الكبير الحاصل بعد الغمر في قيم خشونة
.للسطح لألثنين الماء والحامض
: االستنتاجات
.( أعلى قيمة لمتانة الصدمة واعلى قيمة للصالدةPVA) أظھرت المادة التي تحتوي على عامل الربط
-١
.( ولمدة سبعة اسابيعH2O) وايضا ً اظھرت أعلى قيمة لمتانة الصدمة واعلى قيمة للصالدة بعد الغمر بالماء
.( ولمدة ثمانية أسابيع0.1N) واظھرت أقل قيمة لخشونة السطح بعد الغمر بحامض النتريك المخفف بتركيز
( أقل قيمة لخشونة السطح وايضا ً اظھرت أقل قيمةLg) أظھرت المادة التي تحتوي على عامل الربط
-٢
 واظھرت أعلى قيمة لمتانة الصدمة واعلى قيمة.( ولمدة ثمانية اسابيعH2O) لخشونة السطح بعد الغمر بالماء
.( ولمدة ثمانية أسابيع0.1N) للصالدة بعد الغمر بحامض النتريك المخفف بتركيز
( تأثرت بالحامض اكثر من المادة التي تحتوي على عاملPVA) المادة التي تحتوي على عامل الربط
-٣
( تأثرت بالماء اكثر من المادة التي تحتوي على عاملLg)  والمادة التي تحتوي على عامل الربط.(Lg) الربط
.(PVA) الربط
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