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دراسة تاثير االشعاع والكسر الوزني على بعض الخواص الميكانيكية لمتراكبات
البولي استر غير المشبع المدعم باوكسيد االلمنيوم
م إنعام وادي وطن.ا

د سعاد حامد العيبي. م.ا

قسم الفيزياء – كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة – جامعة بغداد

-: الخالصة
يهدف البحث الى تصنيع متراكب بوليمري دقائقي مؤلف من راتنج البولي استر غير المشبع

) ودراسة بعض10،20،30،50( % بكسور وزنية مختلفةAl2O3 ودقائق اوكسيد االلمنيوم
 مقاومة االنحناء) حيث تضمن، معامل المرونة،الخصائص الميكانيكية المتضمنة ( مقاومة الصدمة
البحث دراسة تأثير اإلشعاع والكسر الوزني على هذه الخصائص الميكانيكية وتم االستنتاج من
الدراسة زيادة في قيمة كل من مقاومة الصدمة ومعامل المرونة ومتانة االنحناء بزيادة الكسر

. متانة االنحناء) بتاثير اإلشعاع،معامل المرونة، الوزني ونقصان في( مقاومة الصدمة
. متانة االنحناء،  معامل المرونة،  الصدمة،  اإلشعاع-: الكلمات المفتاحية
The Effect of Radiation And Weight Fraction on Some Mechanical
Properties of Unsaturated Polyester Reinforced by Alumina oxide
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Abstract:In this research study of some mechanical Properties on composite
material consist of unsaturated polyester Resin and particales(AI2O3)
Alumina oxides in different weight fraction(10,20,30,50)% and this
research study the radiation effect and weight fraction on mechanical
Properties (impact strength, modulus of elasticity, flextural strength). The
result showed that increase mechanical properties(impact strength,modulus
of elasticity,flextural strength) when increase the weight fraction and the
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mechanical Properties(impact strength, modulus of elasticity ,flextural
strength) decreases with the effect of radiation.
Key word:- Radiation, impact, modulus of elasticity, flextural strength.

المقدمة  -:دراسة الخواص الميكانيكية هو معيار في اختبار المواد ودراسة سلوك المواد وتأثير
الخواص الميكانيكية في ظروف مختلفة حيث تكتسب أهمية كبيرة لمعرفة مدى مالئمة هذه
الخواص في التصميم والتصنيع ].[1

يستخدم البولي استر غير المشبع بصورة واسعة في الصناعة المتالك الكثير من الخواص
الفيزيائية والميكانيكية الجيدة حيث يمتاز باستق اررية إبعاده وقابلية الترابط الجيدة مع المواد األخرى
فضال عن سهولة تشكلي حيث اليحتاج الى ح اررة وال ضغط وقلة الكلفة ].[2،3

المواد البوليمرية اكثر تأث ار باالشعاع مقارنة بانواع المواد االخرى فلزية او سيراميكية ،حيث تحتوي

بعض انواع االشعاعات(حزم االلكترونات ،االشعة السينية  ،واشعة بيتا  ،واشعة كاما واالشعة فوق

البنفسجية ) قدر كاف من الطاقة تمكنها من تخلل جسم البوليمر والتفاعل مع وتاثيرات االشعاع
ليست دائما ضارة بالبوليمر او مؤذية ل ويعتمد ال تاثير الناتج عن االشعاعات على نوع البوليمر

وطبيعت وكمية االشعاعات المؤثرة ونوعها تظهر التاثيرات الكيميائية لالشعاع باشكال عدة مثل
التفكك اوالتشابك وغيرها .[4] .
الجزء النظري -:
يعتبر البولي استر غير المشبع من البوليمرات المتصلدة بالح اررة الواسع االستخدام في المجال

الصناعي والمدني اذ يتمتع بكلفت الواطئة وصالدة ومقاوم عالية نسبة الى خفة الوزن ويستخدم
في صناعة األنابيب والخزانات ويتم تصليد البولي استر بعملية الجذور الحرة حيث تضاف
البيروكسيدات العضوية لتعمل كبادئ للجذر الحر ].[5
نشأت المواد المتراكبة في مج ال هندسة الطيران والفضاء بسب خفة الوزن وتتألف هذه المواد من
مادتين مختلفتين احداهما مادة التقوية وتكون مغمورة في أرضية من مادة بوليمرية اذ ازداد االهتمام

بالمواد المتراكبة ذات األساس البوليمري حيث تستخدم في مختلف التطبيقات الهندسية والتكنولوجية
ومن أهم متطلبات استخدام هذه المواد المتانة الجيدة واألداء العالي ومقاومتها لالجهادات الداخلية
والخارجية المؤثرة عليها إضافة إلى مقاومة الظروف المحيطة من درجة ح اررة وضغط ].[6

عند تعرض البوليمرات للعوامل الجوية مثل الرطوبة ،المحاليل الكيميائية ،األوزون ،الضوء،
تذبذبات درجة الح اررة واإلشعاع فان بعض خواصها سوف يتغير مثل حدوث تغير في اللون الذي
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يصبح داكنا او حدوث تقشر وتحولها الى حالة هشة ( )brittleويمكن تحسين مقاومة البوليمرات
للظروف الجوية الذكورة سابقا بإضافة حشوات مختلفة مثل بعض الحشوات السيراميكية ( ceramic
 )fillerأو مواد لتعتيمها( )Opaque fillerأو مواد المتصاص األشعة ].[7
اغلب تطبيقات المواد المتراكبة خاصة ذات األساس البوليمري تكون في المحيط الخارجي كأجزاء

المباني والطائرات وكذلك القوارب وحاويات المياه كل هذه األمور دعت العديد من العلماء
والباحثين بتوجي أفكارهم وجهودهم لدراسة المواد المتراكبة وباألخص ذات األساس البوليمري وذلك
لما تتمتع ب من مميزات أهمها المتانة النوعية نسبة الى وزنها ( )High strength to weight

وجاءت بحوثهم العلمية لتسليط الضوء قدر اإلمكان على أهمية هذه المواد وبأوسع المجاالت تبعا

لخواص المواد الداخلة في تصنيعها والظروف الجوية المحيطة بها وغيرها من العوامل األخرى.
فقد قام الباحث ( )Gu Huangبتصنيع عينات من البولي استر غير المشبع المقوى بطبقات من

ألياف الزجاج وتعريضها لإلشعاع لمدة( )200-20ساعة حيث تم إجراء اختبار الشد للعينات
ووجد إن هناك انخفاض واسع في مقاومة الشد للعينات ].[8
كما قام الباحثان ( )D.C.philipsبدراسة حول تشعيع مادة البولي فينبل كلوريد ( )PVCباإلشعاع
المؤين ( )Ionizing Radiationلمدى من درجات الح اررة واستنتج الباحثان إن الفائدة من التشعيع
هو استخراج الجرعة الكافية حيث إن هذه الجرعة مهمة ومطلوبة تحت أي ظروف تشغيل مختلفة

كخاصية فيزيائية مميزة].[9
الجزء العملي
المادة االساس
تم استخدام راتنج البولي استر غير المشبع) ) UPكمادة أساس من شركة( )SIRالسعودية إذ يكون
على شكل سائل شفاف وردي اللون يضاف ل مصلد بنسبة وزنية ( )2غم لكل ( )100غم من

مادة البولي استر غير المشبع ول كثافة تقدر بحوالي (. ) 1.2g\cm3

مواد التقوية

وهي عبارة عن دقائق من اوكسيد االلمنيوم ( ) AI2O3المجهزة من شركة (RIEDEL- DE
) HAEN AGااللمانية وبدرجة نقاوة . %99.99
تحضير العينات
حضرت عينات لمواد متراكبة من البولي استر غير المشبع المدعم بدقائق اوكسيد االلمنيوم بكسور

وزنية مختلفة  )10،20،30،50( %وقد استخدمت

طريقة القولبة اليدوية في تصنيع المواد

المتراكبة ( )Hand Lay-up Moldingألنها بسيطة االستخدام ويمكن الحصول منها على عينات
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بإشكال واحجام وابعاد مختلفة حيث تم خلط اوكسيد االلمنيوم مع البولي استر بطريقة الخلط اليدوي
الى ان يتم تجانس الخليط وصب في القالب وقد تم تغليف القالب المستخدم لصب العينات بورق
حراري وذلك لضمان استخراج العينة من القالب بعد تصلبها وبعد اكتمال عملية التصلب والتي هي
مدة  24ساعة يتم استخراج المصبوبة من القالب ثم بعد ذلك تتم عملية المعالجة ( )curingبدرجة
ح اررة (  )50 ocومدة ثالث ساعات وذلك إلتمام التفاعالت الكيميائية ولتقليل االجهادات المتكونة

إثناء عملية التصلب ثم بعد ذلك يتم تقطيع العينات حسب اإلبعاد الخاصة بكل اختبار أجريت
عملية التنعيم والصقل باستعمال أوراق كاربيد السليكون بدرجات مختلفة .

األجهزة المستخدمة في البحث

 -1جهاز اختبار الصدمة Impact Test Instrument
لغرض حساب الطاقة المطلوبة للكسر والتي يمكن حساب مقاومة الصدمة للمادة من خاللها تم
استعمال جهازالصدمة نوع جاربي ()Charpy Testوالمصنع من قبل شركة ( Testing
)Machines INC..AMITYVILLE NEW YORK

 -2جهاز اختبار االنحناءBending Test Instrument
لغرض حساب معامل المرونة لجميع العينات الخاصة استخدم الجهاز المصنع من قبل شركة
( )Phyweااللمانية ان الطريقة التي تم بها هذا االختبار تعرف باالختبار الثالثي النقاط ( Three
.)point Test

تم التشعيع باشعة كاما ( )Gamma radiationبطاقة  )1.332 -1.172(Mevوبعمر نصف

 y5.26حيث استخدم العنصر المشع الكوبلت Co60حيث يتميز هذا العنصر برخص سعره نسبيا
وجرت عملية االشعاع في مختبر خاص حيث تنبعث اإلشعاعات من مصدر اإلشعاع وتقوم
باختراق العينات المستخدمة في البحث وقد كانت مدة تشعيع العينات هي لمدة ( )7ايام .
النتائج والمناقشة
أوال -:تأثير اإلشعاع والكسر الوزني على مقاومة الصدمة
الكثير من البوليمرات تبدي انخفاض في خواصها الميكانيكية عندما تتعرض لإلشعاع خالل عمر
الخدمة نتيجة التفاعالت الكيميائية المتولدة بواسطة اإلشعاع  .تبدأ عملية التشعيع بامتصاص

الطاقة اإلشعاعية وتنتهي عندما تتوازن ثرمودانيميكا ويحصل بين هاتين العمليتين عدد من
العمليات المتعاقبة توزع في ثالث مراحل أساسية هي-:
.1
.2

المرحلة الفيزياوية (مرحلة امتصاص الطاقة اإلشعاعية في المادة ).

المرحلة الفيزياوية – الكيمياوية( مرحلة انتقال الطاقة بين النواتج الوسطية )

110

JOURNAL OF COLLEGE OF EDUCATION ········· 2016 ········· NO.5
.3

المرحلة الكيمياوية (مرحلة إعادة التوازن الكيميائي )
أظهرت النتائج المتمثلة بالشكل ( )1تغير في قيم مقاومة الصدمة بتأثير اإلشعاع حيث هنالك
انخفاض في قيم مقاومة الصدمة بتأثير اإلشعاع ويمكن تفسير السبب في ذلك إلى تحطم السالسل
البوليمرية بتأثير طاقة االشعاع حيث إن التعرض لإلشعاع يؤدي إلى إضعاف الربط التقاطعي
( ) cross linkingلجزئيات الراتنج وانفصالها وتكوين جذور حرة خاصة في المناطق الضعيفة
وهذا يزداد كلما ازداد التعرض لإلشعاع ونتيجة ذلك سوف تقل مقاومة الصدمة ]. [10
كما يالحظ من الشكل زيادة في مقاومة الصدمة بزيادة الكسر الوزني ويعود السبب في ذلك إلى ان

عند إضافة دقائق اوكسيد االلمنيوم إلى الراتنج فان طاقة الكسر تزداد مما يؤدي إلى زيادة متانة
المادة المتراكبة الن الدقائق تؤدي إلى انحراف الشق والتسبب بمساحة سطحية كبيرة للكسر إذ إن
مالقاة الشق للدقائق إثناء تقدم خالل المادة سيولد إعاقة لحركت من قبل هذه الدقائق التي تعد

بمثابة حواجز إمام الشق وتعمل على تثبت في مراكز تواجد الدقائق ولكي يتجاوز الشق هذه
الحواجز ويستمر بالنمو سيغير من شكل ويتحول إلى مجموعة شقوق ثانوية صغيرة محاوال بذلك
المرور بين الدقائق حيث إن هذا األمر يؤدي إلى زيادة في سطح الشق وبذلك تزداد الطاقة الالزمة
لحدوث الكسر ].[11

ثانيا -:تاثير االشعاع والكسر الوزني على معامل المرونة

من الشكل ( )2الذي يوضح العالقة بين الكسر الوزني ومعامل المرونة الناتج من اختبار االنحناء
للعينات المستخدمة في البحث حيث يالحظ من الشكل نقصان في قيمة معامل المرونة بعد
التعرض لإلشعاع ويمكن تفسير ذلك إلى ان بتعريض المادة المتراكبة لإلشعاع سوف يؤدي ذلك

إلى حدوث تدهور في السلسلة الجزيئية بحدوث تأكسد وتكوين غازات معينة حيث يؤدي هذا التحلل
باإلشعاع الى تكسير األواصر ما بين السالسل البوليميرية وهذا يؤدي إلى الهشاش وتفكك المادة
بصورة تدريجية ].[10

إما عالقة معامل المرونة بالكسر الوزني فيمكن مالحظة حدوث زيادة في قيمة معامل المرونة

بزيادة الكسر الوزني ويرجع السبب ذلك إلى وجود الدقائق الحشوية الذي يؤدي إلى التقييد أو
التحديد لمرونة الجزئيات الكبيرة مما يجعل عملية االسترخاء أكثر صعوبة وبالتالي يؤدي إلى زيادة
في معامل المرونة للمادة المتراكبة بزيادة الكسر الوزني ].[12

ثالثا  -:تأثير اإلشعاع والكسر الوزني على متانة االنحناء

يعتبر اختبار متانة االنحناء من االختبارات المعقدة الن العينة تتعرض إلى عدة اجهادات في نفس
الوقت هي إجهاد الشد الذي يحصل عند السطح الخارجي للعينة واجهاد الضغط الذي يحصل على
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السطح الداخلي للعينة واجهاد القص الذي يحدث عند السطح البيني لها وتفشل المادة المتراكبة
بتأثير احد هذه االجهادات الثالثة اعتمادا على نوع مادة التقوية والمادة األساس وقوة الترابط بينهما .
من الشكل ( ) 3الذي يوضح العالقة بين الكسر الوزني ومتانة االنحناء نالحظ زيادة متانة االنحناء
بزيادة الكسر الوزني والسبب في ذلك يعود إلى امتالك دقائق اوكسيد االلمنيوم مقاومة عالية تجاه

اإلجهاد أالنضغاطي والقصي ويمكن إن يعود السبب كذلك الى قوة الترابط العالية لدقائق اوكسيد
االلمنيوم مع راتنج البولي استر غير المشبع ][13
إما عالقة قيم مقاومة االنحناء بتأثير اإلشعاع الذي يوضح الشكل ( )3نفس نالحظ نقصان في
قيمة متانة االنحناء بتأثير اإلشعاع وبسبب الوزن الجزيئي العالي للبوليمرات الذي يتضمن أالف

الوحدات من ذرات الكربون فان نسبة قليلة من اإلشعاع من الممكن إن تحدث تأثيرات على نسبة
كبيرة من الجزئيات وهكذا فان مقدار قليل من اإلشعاع من الممكن إن يسبب تغير كبير في معدل

الوزن الجزيئي حيث يؤدي ذلك بالتالي إلى إن اختراق األشعة قد يؤدي إلى حدوث الهشاشة
والتصدع وذلك سوف يؤدي إلى نقصان انفعال الفشل مع فقدان المرونة ][9
االستنتاجات

بعد إجراء البحث والدراسة حول تأثير كل من الكسر الوزني واإلشعاع على الخصائص الميكانيكية
لمادة بوليمرية من راتنج البولي استر غير المشبع اظهرت النتائج زيادة في كل من الصدمة ،
معامل المرونة  ،ومتانة االنحناء مع زيادة الكسر الوزني لمادة اوكسيد االلمنيوم كما اظهرت النتائج

تدهور الخصائص الميكانيكية بعد التشعيع لجميع العينات .
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شكل ( ) 2العالقة بين الكسر الوزني ومعامل المرونة للعينات قبل وبعد التشعيع ولكسور وزنية
مختلفة .
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الشكل ( ) 3العالقة بين الكسر الوزني ومقاومة االنحناء للعينات قبل وبعد التشعيع وبكسور وزنية
مختلفة .
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