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تأثير اإلضافات الدقائقية عمى بعض الخواص الفيزيائية والكهربائية لمتراكب بوليمري
فائق حماد عنتر

أحمد جبير جفال

جامعة األنبار  -كمية العموم

الخالصة:

يتضمن ىذا البحث إضافة دقائق االلمنيوم ( )Alودقائق النيكل ( )Niاو مزيج من دقائق االلمنيوم والنيكل ( )Al+Niبحجم

حبيبي ( )40 mالى راتنج االيبوكسي لتحضير مادة متراكبة بنسب مئوية وزنية ( . )8%,6%,4%,2%تم دراسة اختبار ثابت العزل
الكيربائي والتوصيمية الح اررية ،وقد أظيرت النتائج بان قيمة ثابت العزل الكيربائي تزداد بزيادة النسبة المئوية الوزنية ولكافة العينات
قبل وبعد التشعيع باألشعة فوق البنفسجية ،التوصيمية الح اررية تزداد بصورة بطيئة مع زيادة النسب المئوية الوزنية لمدقائق المضافة قبل
وبعد التشعيع باألشعة فوق البنفسجية واعمى قيمة لمتوصيمية الح اررية كانت لمعينات المدعمة بدقائق االلمنيوم تمييا العينات المدعمة
بمزيج من دقائق االلمنيوم والنيكل ثم العينات المدعمة بدقائق النيكل.
الكممات المفتاحية :دقائق االلمنيوم ،دقائق النيكل ،راتنج االيبوكسي ،اشعة فوق البنفسجية.
 .1المقدمة والجانب النظري
عشوائية او بمورية او سائمة او غازية ] ،[7وعندما يكون
تعرف المواد المتراكبة بانيا تمك األنظمة الصمبة الناتجة
الفاصل بينيما ىو الفراغ فان بعض الشحنات يمكن ان تخزن
عن اشتراك مادتين او أكثر ال تتفاعالن كيميائياً ،ولكن
بين الموصالت ،وتعطى السعة بالعالقة االتية:
تتاصران فيزيائياً لتكوين مادة جديدة تمتمك خواص تختمف عن
(.... )1
خواص أي من المواد المفردة الداخمة في تكوينيا ] .[2,1ان
حيث ان:
التطور الصناعي والتكنولوجي الكبير الذي يمر فيو العالم
 :سعة المتسعة بوجود الفراغ ( : ،)Fسماحية الفراغ
اليوم في مختمف المجاالت ظيرت الحاجة إليجاد مواد بديمة
وتساوي ()8.8510-12 F/m
لممواد ذات االستعماالت الصناعية المختمفة بحيث تكون
 :dالمسافة الفاصلة بيه اللوحيه ( :A ،)mالمساحة السطحية
للوحيه ()m2
البدائل عالية المواصفات والنوعية وذات جدوى اقتصادية
وعندما تكون ىناك مادة عازلة بين االلواح الموصمة بدل
وخفيفة الوزن وذلك الستعماليا في التطبيقات الصناعية
الفراغ فانو يحصل استقطاب في العازل وبذلك سوف ينشحن
المختمفة كالرادارات والطائرات والسفن والسيارات وغيرىا ].[3
العازل بشحنات إضافية وتعطى السعة بالعالقة االتية:
وفي السنوات األخيرة شيدت المواد المتراكبة المدعمة بالدقائق
(................... ) 2
انتشا اًر واسعاً في مختمف المجاالت بسبب متانتيا العالية وخفة
حيث ان:
وزنيا وانخفاض تكاليفيا وسيولة تشكيميا ] ،[5,4كذلك
 :Cالسعة المتسعة بوجود مادة عازلة ( : ،)Fسماحية المادة

استخدمت المتراكبات اليجينة الدقائقية (وىي المواد الناتجة

العازلة ()F/m

عن خمط مادتين دقائقيتين او اكثر مع المادة األساس) في

وليذا فان قابمية المادة لالستقطاب وخزن الشحنة الكيربائية

صناعة األجيزة الرياضية واألطراف الصناعية ومواد النقل

تعطى بوساطة ثابت العزل (السماحية النسبية) (  )rويعرف

الجوي ] ،[6كذلك تم دراسة تأثير االشعة فوق البنفسجية عمى

بانو النسبة بين سماحية المادة العازلة الى سماحية الفراغ ][8

المتراكبات البوليمرية المدعمة بالدقائق وعمى خواصيا
الكيربائية والفيزيائية.

)..............)3

 1.1ثابت العزل الكهربائي Dielectric Constant

او يعرف عمى انو النسبة بين سعة المتسعة ممموءة بالمادة

يعتبر العالم فراداي ( )Faradayمن العمماء األوائل

الى سعة المتسعة نفسيا في الفراغ المطمق في حالة ثبوت

الذين تعامموا مع المواد العازلة حيث الحظ عند وضع مادة

تردد المجال الكيربائي ] .[9وإليجاد قيمة السعة بوجود اليواء

عازلة تمأل الحيز بين لوحين معدنيين (مكثف) فان السعة

( ) عند التردد الرنيني نعوض عن قيمة التردد الرنيني

الكيربائية تزداد بمقدار يميز تمك المادة ويرمز ليذا المقدار

في المعادلة االتية:

بالرمز ( )ويطمق عميو سماحية المادة العازلة والتي قد تكون

)………(4
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اما إليجاد قيمة سعة المتسعة بوجود العازل ) (Cنعوض عن
قيمة التردد الرنيني

Q=C V
)….. (6
حيث ان :C :السعة ووحدتيا ( :V ،)Faradالفولطية عبر

في المعادلة االتية:

الموصالت ووحدتيا (،)Volt

)……………… (5
حيث ان:

 :Qالشحنة المختزنة ووحدتيا ()Coulomb

 :التردد الرنيني بوجود اليواء ( :fr ،)Hzالتردد

 2.1التوصيمية الحرارية Thermal Conductivity

الرنيني بوجود العازل ()Hz

ان قابمية المادة عمى نقل الح اررة ) (Heat Transferمن

 :Lمعامل الحث الذاتي لمممف ( :C ،)Hسعة المتسعة ()F

المناطق ذات الدرجة الح اررية العالية الى المناطق ذات

عند ربط طرف المكثف بتيار مستمر ( )dcفان

الدرجة الح اررية الواطئة تسمى بالتوصيمية الح اررية ][11

الشحنات ( )chargesتمر بإحدى الصفيحتين وتخرج من

وتقاس التوصيمية الح اررية ( )Kباستخدام طريقة قرص لي

الصفيحة الثانية وبذلك تشحن احدى الصفيحتين بالشحنة

()Lee's Disk Methodالموضحة صورتو بالشكل ()1

الموجبة والثانية بالشحنة السالبة ،ويمكن التعبير عن فرق
الجيد التناسبي ( )vبين الصفيحتين بالمعادلة االتية ]:[10

الشكل ( )1مخطط جهاز التوصيمية الحرارية (قرص لي) ][12
في ىذه الطريقة يتم وضع النموذج ( )Sبين قرصين من

حيث ان ( )eتمثل الطاقة الح اررية لممادة عبر وحدة المساحة

النحاس ( ،)A,Bويوضع المسخن ( )Hبين القرصين ()B,C

) وتحسب من العالقة

في وحدة الزمن ووحداتيا (

كما موضح بالشكل ( )1الذي يمثل مخطط جياز قياس

االتية:

التوصيمية الح اررية ،وتوضع محارير قياسية داخل الفتحات
الموجودة في األقراص النحاسية ( )A,B,Cلقياس درجة

)………….…. (8
حيث ان : H :المعدل الزمني لمطاقة المسمطة عمى الممف،

ح اررتيا ،ويجب ان تكون اسطح األقراص النحاسية مصقولة
جيداً وبدرجة متساوية إلعطائيا االنبعاثية ()Emissivity

) : )TA، TB، TCتمثل درجة ح اررة األقراص ( )k

نفسيا ،كذلك يجب قياس سمك النموذج ( )dsويجب وضع

)  : )dA , dB , dCتمثل سمك األقراص = dS ،12.5mm

الجياز في مكان محكم االغالق لتثبيت درجة ح اررة المحيط،

 :سمك النموذج ()mm

ويكون ممف التسخين ( )Heating Coilموصل بمجيز

 : Iالتيار المار في الدائرة (،)0.23 A

القدرة ( ،)DC Bower Supplyوبعد فتح الدائرة الكيربائية

 : Vالفولتية

المجيزة لمدائرة (.)6.5 V

فترة من الزمن يصل القرصان ( )B,Cالى حالة االتزان

 .2الجزء العممي Experiment Part

الحراري ،ان عدم االنتظام في قرص العينة يحد من وصول

 1.2المادة األساس matrix Material

القرص  Aالى حالة االتزان مع القرصين ) (A,Bوبمعرفة

المادة االساس المستخدمة ىي راتنج االيبوكسي

درجة ح اررة األقراص ( )TA,TB,TCوالطاقة الح اررية المارة

) )Epoxy Resinنوع ) (EP-Polyprimeاماراتي المنشأ

عبر الممف يمكن حساب التوصيمية الح اررية ( )kمن العالقة

والمصنع من قبل شركة ) (Henkelاإلماراتية ،ويمتاز بانو

االتية ]:[2

سائالً شفافاً ولزجاً ذا كثافة ) ، (1.1-1.4 gm/cm3يضاف

إليو المصمد من نوع ميتافنيمين دايمن ( Metaphenylen

)………………. (7

 (MPDA) )Diamineوالمصنع من نفس الشركة وبنسبة
( )1:2و يتحول إلى الحالة الصمبة.
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حيث انو عندما يكون تركيز المواد المضافة قميل فان

 2.2مواد التقوية Reinforcement Material

الجسيمات المضافة تكون معزولة عن بعضيا وال يوجد

استخدم في ىذا البحث نوعين من مواد التقوية:

اتصال فيما بينيا وبزيادة تركيز المواد المضافة تبدأ

 .1دقائق االلمنيوم Aluminum Particle

الجسيمات (جسيمات االلمنيوم او النيكل) بالتجمع ،وان معدل

دقائق االلمنيوم المستخدمة ذات حجم حبيبي (grain

االستقطاب لمتجمعات يكون اعمى من قيمتو في حالة

) (40 m) sizeوكثافة ) (2.7gm/cm3ونقاوة تقدر

الجسيمات المنفردة بسبب زيادة ابعاد التجمعات لممواد

بحدود).(99%

المضافة[ ،]13اما افضل النتائج فكانت لأللمنيوم ثم المزيج ثم

 .2دقائق النيكل Nickel Particle

النيكل عمى الترتيب ويعود السبب في ذلك الى ان التوصيمية

تمتمك دقائق النيكل حجم حبيبي )(40 (grain size

الكيربائية لأللمنيوم اعمى منيا لمنيكل.

) mوكثافة ) (8.9gm/cm3ونقاوة بحدود ).(99.8%

الشكل ( )3يوضح قيم ثابت العزل الكيربائي لكافة

3.2تحضير العينات Preparation of Sample

العينات بعد التشعيع باألشعة فوق البنفسجية لمدة ()10

استخدمت طريقة القولبة اليدوية Hand lay-up

ساعة ،حيث نالحظ بان قيم ثابت العزل الكيربائي ازدادت

) )moldingفي تحضير العينات ،حيث تعتبر ىذه الطريقة

زيادة طفيفة عن قيمتيا في الظروف الطبيعية ولكافة العينات،

من الطرق السيمة والشائعة ،حيث تم تحضير ثالث مجاميع

حيث كانت اعمى قيمة لعينات االلمنيوم ( )1.223عند النسبة

من العينات (ايبوكسي والمنيوم) و (ايبوكسي ونيكل) و

المئوية الوزنية ( )8%وتقل ىذه القيمة الى ( )1.128عند

(ايبوكسي و(المنيوم+نيكل)) وبنسب وزنية لممواد المضافة

النسبة المئوية الوزنية ( )2%وكذلك الحال مع عينات النيكل

). (8% , 6% ,4% , 2%

والمزيج ،ومن مالحظة الشكل ( )4الذي يوضح مقارنة قيم

 .3النتائج والمناقشة Results and Discussion

ثابت العزل الكيربائي قبل وبعد التشعيع باألشعة فوق

 1.3نتائج اختبار ثابت العزل الكهربائي
Constant Results
تم استخدام جياز من نوع ( – Ley Boold
Dielectric

البنفسجية حيث نالحظ بان التشعيع أدى الى زيادة طفيفة في
قيم ثابت العزل الكيربائي ولكافة العينات عن قيمتيا في

 )Heraeusالماني المنشأ لقياس ثابت العزل الكيربائي ،و

الظروف الطبيعية ،ويعود السبب في ذلك الى ان عممية

الشكل ( )2يوضح مقارنة قيم ثابت العزل الكيربائي مع

التشعيع أدت الى زيادة تشابك وترابط السالسل البوليمرية وىذا

النسبة المئوية الوزنية لكافة العينات ،حيث نجد بان قيم ثابت

بدوره أدى الى تحسين الخواص الكيربائية وبالتالي زيادة قيم

العزل الكيربائي لعينات االلمنيوم ( )1.039لمنسبة المئوية

ثابت العزل الكيربائي وىذا يتفق مع ما جاء بو الباحث

الوزنية ) (2%وتزداد الى ) (1.193لعينات االلمنيوم عند

].[14] [Emad

النسبة المئوية الوزنية ) (8%وكذلك ىو الحال مع عينات
النيكل والمزيج ،ويعود السبب في ذلك الى االستقطاب البيني،

الشكل ( ) 2مقارنة قيم ثابت العزل الكهربائي مع النسبة المئوية الوزنية لعينات االلمنيوم والنيكل والمزيج في الظروف الطبيعية
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الشكل ( )3مقارنة قيم ثابت العزل الكهربائي مع النسبة الم ئوية الوزنية لعينات االلمنيوم والنيكل والمزيج بعد التشعيع باالشعة فوق
البنفسجية

الشكل ( ) 4مقارنة قيم ثابت العزل الكهربائي مع النسبة المئوية الوزنية لعينات االلمنيوم والنيكل والمزيج قبل وبعد التشعيع باالشعة
فوق البنفسجية
الشغل لأللمنيوم ) (4.08evاقل من دالة الشغل لمنيكل

 2.3نتائج اختبار التوصيمية الحرارية

الشكل ( )5يوضح مقارنة لعينات االلمنيوم والنيكل

) (5.01evليذا فان المادة المتراكبة المدعمة بدقائق االلمنيوم

ومزيجيما في الظروف الطبيعية ،حيث نالحظ ان قيم

اعطت افضل النتائج بالنسبة لمتوصيمية الح اررية مقارنة

التوصيمية الح اررية لكافة العينات تزداد بزيادة تركيز

بالمواد المتراكبة االخرى المدعمة بالنيكل والمزيج ].[14
عند تعريض جميع العينات لألشعة فوق البنفسجية لمدة

المضافات المعدنية ،فمثالً قيمة التوصيمية الح اررية لعينات

) (10ساعة نالحظ بان قيم التوصيمية الح اررية لممواد

النيكل عند النسبة المئوية الوزنية ) (2%كانت (40.67

) w/m◦cوازدادت لتصبح ) (40.9 w/m.◦cعند النسبة

المتراكبة المدعمة (باأللمنيوم والنيكل والمزيج) قد ازدادت

المئوية الوزنية ) ،(8%ونجد ايضاً ان اعمى قيمة توصيمية

لجميع العينات كما ىو موضح في الشكل ) ،(6وبمقارنة قيم
التوصيمية الح اررية في الظروف الطبيعية مع قيمتيا بعد

ال عند
ح اررية كانت لعينات األلمنيوم ثم المزيج ثم النيكل ،فمث ً

النسبة المئوية الوزنية ) (2%كانت قيم التوصيمية الح اررية

التشعيع باألشعة فوق البنفسجية نجد بان قيم التوصيمية

لأللمنيوم ) (40.87w/m.°cولممزيج ) .(40.8w/m.°cان

الح اررية بعد التشعيع اعمى من قيميا في الظروف الطبيعية

انتقال الطاقة الح اررية يعود الى االلكترونات الحرة والموجات

كما ىو موضح في الشكل ) ،(7فعند النسبة المئوية الوزنية
) (2%مثالً كانت قيمة التوصيمية الح اررية لأللمنيوم في

االىت اززية ،حيث ان التوصيل الحراري في المواد الصمبة

الظروف الطبيعية ) (40.87w/m.°cازدادت بعد التشعيع

الموصمة يتم عن طريق االلكترونات الموجودة في البنية الذرية
لتمك المواد ،اما بالنسبة لممواد العازلة فان الفونونات ىي

لتصل الى ) (41.65w/m.°cويعود السبب في ذلك الى ان

المسؤولة عن التوصيل الحراري لذلك فان إضافة دقائق

األشعة فوق البنفسجية قد أكممت عممية التقسية لمبوليمر

موصمة لاليبوكسي (وىو مادة رديئة التوصيل لمح اررة) تجعل

وتشابك سالسميا البوليمرية وبالتالي تحسين عممية التوصيل

االلكترونات الحرة الموجودة في تمك المادة باإلضافة الى

الحراري وىذا يتفق مع ما توصل اليو الباحث ][Emad

الفونونات مسؤوالن عن عممية التوصيل الحراري ،ولكون دالة

].[15,14
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الشكل ( )5مقارنة قيم التوصيمية الحرارية مع النسبة المئوية الوزنية لعينات االلمنيوم والنيكل والمزيج (المنيوم+نيكل) في الظروف
الطبيعية

الشكل ( ) 6مقارنة قيم التوصيمية الحرارية مع النسبة المئوية الوزنية لعينات االلمنيوم والنيكل والمزيج (المنيوم+نيكل) بعد التشعيع
باالشعة فوق البنفسجية

الشكل ( ) 7مقارنة قيم التوصيمية الحرارية مع النسبة المئوية الوزنية لعينات االلمنيوم والنيكل والمزيج (المنيوم+نيكل) قبل وبعد
التشعيع باالشعة فوق البنفسجية

 .4االستنتاجات Conclusion

 .2تزاد التوصيمية الح اررية بصورة بطيئة مع زيادة
النسبة المئوية الوزنية لكافة العينات ولمحالتين الطبيعية

 .1تزداد قيمة ثابت العزل الكيربائي بزيادة النسبة

وبعد التشعيع باألشعة فوق البنفسجية .وان التوصيمية

المئوية ا لوزنية لكافة أنواع العينات قبل وبعد التشعيع

الح اررية لمعينات المدعمة بمسحوق االلمنيوم اعمى مما

باألشعة فوق البنفسجية وتكون الزيادة بالعينات المدعمة

لبقية العينات.

بمسحوق االلمنيوم اكبر مما لبقية العينات ولنفس النسب
المئوية الوزنية.
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Abstract
This work includes adding Aluminum particles (Al) , Nickel particles (Ni) and mixture of (Al +Ni)
particles of grain size (40 m) to Epoxy resin with weight fractions ratio (2%, 4%, 6%, 8%). Tests
which were studied dielectric constant and thermal conductivity .
Experimental results showed that,
the values of dielectric constant increases with increasing the weight fraction ratio of additive particles
before and after (UV) irradiation.Thermal conductivity increases slowly with increasing weight
fraction ratio of additive particles before and after (UV) irradiation. The maximum value of thermal
conductivity was for samples reinforced with for (Al) particle followed by samples reinforced with (Ni)
and particle mixture of (Al+Ni) particles.
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