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الخالصة
تضمن البحث تحضير خليط بوليمري من راتنج االيبوكسي مع مطاط (Nitride
) Butadiene Rubber NBRبنسب مختلفة ،(30 – 70)% ،(20 – 80)% ،(10 – 90)%
 (40 – 60)%و تم تعيين النسبة األفضل من خالل حساب متانة الصدمة التي دالة لمتانة المادة و
اعتماد ھذه النسبة لتدعيمھا بمساحيق سيراميكية من السيليكا و االلومنيا و بنسبة حجمية مقدارھا
) .(Vf=20%تم دراسة خاصية الصدمة ،و البلى االلتصاقية ،و الصالدة بعد غمرھا المحلول
الحامضي و الماء و لفترة ) (12أسبوعا ً.
أظھرت النتائج إن الخليط المدعم بالسليكا يمتلك أفضل الخصائص في الظروف
االعتيادية بالمقارنة مع النماذج األخرى ،و إن المحلول الحامضي كان أكثر تأثيراً على النماذج
من الماء.

Study of The Mechanical Properties For Particulate
Polymer Blend Composite
Abstract
This research involves using epoxy resin and (Nitride Butadiene Rubber
NBR) to form a blend with different resin ratios (90 – 10)%,
(80 – 20)%,
(70 – 30)%, and (60 – 40)% to achieve better ratio for impact strength as a
function of better toughness; then reinforced with SiO2 and Al2O3 powders with
(20%) volume fraction. Mechanical properties were studied including impact
strength, wear resistance, and hardness before and after immersion in water and
HCl (0.5N).
Results showed that the composite (epoxy+NBR+SiO2) had better
properties compared with blend and Al2O3 composite. Also the acid solution had
affected then properties more than water. All impact and wear and hardness
decreased after immersing in solution.
Keywords: NBR, polymer blend, wear, impact.

بعضھا أو مع الملدنات تؤدي إلى ما يعرف
بالخالئط البوليمرية و التي تعرف على أنھا
ناتج متكون من مزج نوعين من البوليمرات
أو أكثر إلنتاج مكون ذو خصائص مشتركة

المقدمة والجزء النظري
دخلت الخالئط البوليمرية االستخدامات
الصناعية و بشكل كبير لألعوام المنصرمة،
نظراً لما تمتلكه من خصائص جيدة من
مقاومة المحاليل و الكلفة البسيطة و سھولة
التحضير .إن نسب الخلط للبوليمرات مع

* قسم العلوم التطبيقية ،الجامعة التكنولوجية /بغداد
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بين خصائص مكوناته األساسية ،وھذا يعتمد
على نسبة الخلط و نوع البوليمرات
المستعملة ].[1
ھذا و قد أجريت العديد من البحوث الخاصة
بدراسة الخصائص بعد الخلط و منھا معدل
البلى عند السرع االنزالقية الواطئة ،حيث
يكون معدل البلى عاليا ً و يزداد بزيادة
السرعة إلى حدود معينة ] .[2و قد درس
الباحث ) (Chand F. Naikمعدل البلى
لخليط البولي بروبلين و البولي أثيلين
تيرفثااليت ].[3
تمتلك معظم الخالئط البوليمرية خصائص
ميكانيكية ضعيفة تعود إلى عدم التوافق أو
حدوث فصل في األطوار ] .[4و ھذا يعلل
وجود نوعين من الخالئط البوليمرية
)المتجانسة و غير المتجانسة Miscible
.(and Immiscible blends
نظرية فلوري – ھايكز
إن المعاملة الحرارية الطوار الخالئط
البوليمرية تفسرھا نظرية تدعى )فلوري –
ھايكز( بموديلھا البسيط و التي تعطي القيم
مھمة للخالئط البوليمرية من خالل المعادلة:

الدقائق و كيفية توزيعھا في المادة األساس و
على منطقة السطح البيني و التأصر الكبير
ما بين المادة األساس و الدقائق.
تعتمد الخاصية النھائية على الكسر الحجمي
و العالقة التي تحدد فيه ھذا الكسر الوزني و
كما يلي:

حيث أن:
 :الكسر الحجمي للدقائق في المادة
المتراكبة.
 :الكسر الوزني للدقائق في المادة
المتراكبة.
 :كثافة الدقائق.
 :كثافة المادة االساس.
كلما نقص الحجم الحبيبي للدقائق المستخدمة
كلما زاد ذلك من خاصية التأصر و أصبحت
المادة تملك خصائص أفضل نظراً
لالتصاقية العالية مع المادة األساس و
ضمان توزيعھا المتناظر خالل المادة ].[6
خاص ً
ة إذا ما عرفنا أن معظم الدقائق
المضافة ھي سيراميكية مما يضيف إلى
المادة جساءة عالية و متانة و مقاومة
لدرجات الحرارة.
تعتبر السيليكا من أھم المواد
الكيميائية الالعضوية و التي تمتلك مساحة
سطحية جيدة ،و صالدة عالية  ،و متوفرة،
و رخيصة الثمن و كذلك الحال بالنسبة
لاللومنيا النقية و التي تمتلك خصائص جيدة
و مقاومة للبلى و تعطي المادة سطحا ً
متماسكا ً و لماعا ً.

حيث إن R, T, Vs,ھي ثابت الغاز العام
المثالي ،و درجة الحرارة ،و الحجم المولي
للنظام ،و الكسر الحجمي للمكونات على
حالة االنتروبي.
التوالي ،و العامل
تعرف المادة المتراكبة بأنھا حالة لمادة
مكونة من مادتين أو أكثر يدخل فيھا طور
ثالث ھو السطح البيني و ھو مزج فيزيائي
للمادة األساس مع المادة المقوية لتحسين
الخصائص الميكانيكية و الحرارية للمادة
الناتجة ،اعتماداً على طريقة التحضير و
نوع التقوية و الكسر الحجمي ].[5
المواد المتراكبة المدعمة بالدقائق
أصبحت للمواد المتراكبة الدقائقية تطبيقات
و استخدامات شتى في كافة مجاالت
الصناعة و تطبيقاتھا لما تتمتع به من
مواصفات ميكانيكية و فيزيائية جيدة
باإلضافة إلى كلفتھا الواطئة بالمقارنة مع
السبائك و المواد األخرى .تعتمد الخواص
النھائية لھذه المواد على حجم و شكل

الجزء العلمي:
) (2 – 1المواد المستعملة
) (2 – 1 – 1راتنج االيبوكسي
ھو عبارة عن سائل لزج له قابلية التصاق
عالية من نوع )(Conbextra Ep 10
يتمتع بكثافة مقدارھا )(1.35gm/cm3
يتحول الى الحالة الصلبة بعد اضافة مصلد
) (Hardenerمن نوع ) (MPDAبنسبة
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خلط مقدارھا ) (1:3ليحدث تفاعل في درجة
حرارة الغرفة بعدھا تجرى المعاملة
الحرارية لضمان زيادة الترابط الجزيئي.

يصب المزيج في القالب و يترك الخليط لمدة
) (24ساعة لضمان تبخر المذيب )الثنر(
و تصلد الخليط البوليمري و ضمان تجانسه.
بعدھا يوضع في الفرن إلتمام المعالجة
(Curing
الحرارية )Temperature
و بدرجة .(50 – 60)°C
تقطع النماذج الختبار الصدمة ) Impact
 (Test, Charpy Typeباالبعاد القياسية
للفحص ،بعدھا تفحص النماذج المحضرة
الختبار النسبة التي تحقق أفضل متانة
صدمة و التي ھي دالة لمتانة النموذج .كانت
النسبة  (80 – 20)%ھي التي اعطت اعلى
طاقة مقارنة بباقي النسب بعد ذلك تم
تحضير مصبوبات جديدة مبنية على ھذه
النسبة كاساس بوليمري ليدعم بدقائق السليكا
و االلومنيا لتحضير مادة متراكبة و بنسبة
حجمي ) (20%للسليكا و االلومنيا و مقارنة
نتائج الفحوصات المترتبة ھذه النسبة.
) (3 – 2االختب11111111111111ارات و االجھ11111111111111زة
المستخدمة
 .1اختبار البلى
يتم االختبار باستخدام جھاز البلى االنزالقي
المكون من قرص حديدي ،يدور بسرعة
ثابتة ) (500 rpmو صالدة القرص
الحديدي ھي ) (269 HBو يحسب معدل
البلى من العالقة:

(Nitride
) (2 – 1 – 2مطاط
)Butadiene Rubber NBR
ھو عبارة عن مطاط طبيعي في الحالة
اللزجة تم أذابته في محلول الثن ر و لمدة
) (24ساعة و بكثافة مقدارھا
) (1.22gm/cm3تم أضافته إلى راتنج
االيبوكسي بنسب مقدارھا )،%20 ،%10
 (%40 ،%30على التوالي للحصول على
قيم عالية لمتانة الصدمة و قد تم استخدامه
كأساس لغرض التدعيم بمسحوق االلومنيا و
السليكا فيما بعد.
) (2 – 1 – 3مسحوق السليكا
تم استخدام مسحوق السليكا ) (SiO2بحجم
حبيبي مقداره ) (30µmو بكثافة
مقدارھا ) (2.25gm/cm3كمادة تقوية
لالساس )الخليط( المحضر سابقا ً.
) (2 – 1 – 4مسحوق االلومنيا
و ھو عبارة عن مسحوق ابيض ذو كثافة
مقدارھا ) (3.23gm/cm3و بحجم حبيبي
مقداره ) (63 µmتم استخدامه كمادة تقوية
للمادة االساس.
) (2 – 1 – 5رغوة السليكا
كما تم ايضا ً استخدام رغوة السليكا
المعروفة بـ ) (Aerosolللسيطرة على
و ضمان تجانس
لزوجة الخليط
الدقائق مع المادة االساس كون ھذه المادة
و تكون
تساعد في عدم التشتت
عادة بحجم حبيبي واطئ جداً ) (0.21µmو
بكثافة مقدارھا ).(2gm/cm3
) (2 – 2تقنية تحضير الخليط البوليمري
كمرحلة اولى تحضير المصبوبة باستخدام
قالب معدني و بأبعاد  (25×25)cm2يغطى
سطح القالب بالفابلون لمنع التصاق
المصبوبة بسطح القالب .يحضر الراتنج
بإضافة المصلد إليه و يخلط باستخدام
خالط ) (mixerو يضاف إليه بالتتابع
سائل المطاط و بھدوء و بالنسب اآلتية
،(20 – 80)% ،(10 - 90)%
 ،(40 – 60)% ،(30 – 70)%و باستخدام
نفس الخالط إلى أن يتجانس الخليط تماما ً.

حيث أن:
( :ھو الفرق في الكتلة بوحدات )(gm
)
قبل االختبار و بعد االختبار بتأثير حمل
ثابت مقداره ) (20Nو لفترة مقدارھا
).(10 min.
 :SDمسافة االنزالق بوحدات )(cm
و تحسب من العالقة االتية:
حيث أن:
 :rنصف القطر من مركز النموذج.
 :nعدد دورات القرص في الدقيقة.
 :tزمن االختبار و مقداره في ھذا البحث
ھو ).(10mim.
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 .2أختبار الصدمة
تم اختبار متانة الصدمة بطريقة جاربي
) (Charpy Typeعلى النماذج قيد البحث
قبل و بعد الغمر في المحاليل المذكورة
حسب المواصفة العالمية )(ISO 179
باستخدام جھاز من نوع
).(AMITYVILEE INC New York
 .3اختبار الصالدة
يتم قياس الصالدة للنماذج قبل و بعد الغمر
في الماء و المحاليل بطريقة )(Shore D
باستخدام جھاز رقمي من نوع ) Shore D
 .(hardness tester TH210أخضعت
ابعاد نماذج اختبار الصالدة للمواصفة
العالمية ).(ASTM – D2240
النتائج و المناقشة
من مالحظة الجدول رقم ) (1 – 1و الشكل
رقم ) (1و الذي يمثل منحني تغير المعدل
البلى عند الحمل ) (20Nو لمدة )(10min.
و بسرعة أنزالق مقدارھا ).(3.2m/sec
يمكن ان نالحظ ازدياد معدل البلى مع زيادة
مدة الغمر في الماء و بعدھا تثبت نسبيا ً.
ان قلة مقاومة البلى مع مرور مدة الغمر في
المراحل االولى من االختبار ،يعود الى
تكون طبقة رفيعة من المادة المتأكلة بين
نتؤات سطح القرص مما يسھم في تسوية
السطح مع مرور الزمن .فضالً عن
استمرار االنزالق يؤدي الى حدوث تصليد
انفعالي لسطح النموذج ].[7
ان معدل امتصاصية المحاليل الكيميائية
و كميتھا من قبل البوليمر و المادة
المتراكبة ،تتحكم بھا عدة عوامل منھا
التركيب الكيميائي و قوة التصاق الراتنج
بالحشوات و ان المحاليل النافذة الى المادة
تسبب تغير في االبعاد و تولد اجھادات
داخلية ينتج عنھا ھبوط في الخواص
الكيميائية.
ان زيادة معدل البلى بعد الغمر في المحاليل
يساھم في زيادة معدل البلى ،بسبب وجود
المحلول و الذي يمنع تكوّ ن الغشاء السطحي
ما بين النموذج و القرص الدوار .و ان
تباين قيم معدل البلى في الماء عنه في
المحلول الحامضي ) ،(HCl – 0.5Nيظھر
في المنحني ) (2و الجدول ) .(2حيث ان
معدل البلى في التغلغل في منطقة السطح

البيني مكونا ً جديداً و تسبب ذلك في نقصان
قوى القص الداخلية ].[6
أختبار الصالدة
من الجدول ) (3و الشكل ) (3نالحظ ان
المادة المتراكبة )(Ep+NBR+SiO2
تمتلك اعلى صالدة بالمقارنة مع النماذج
االخرى .اما بعد الغمر في المحاليل فأن
الصالدة تقل مع الماء و الحوامض لكن يبقى
الحامض تأثيره اعلى على الصالدة ،كما في
الشكل ).(4
حيث يلعب المحلول الحامضي دوراً كبيراً
في تحطيم االواصر البينية الموجودة ما بين
المادة االساس و مادة التقوية .كما ان رغوة
السليكا ھنا تلعب دوراً في تماسك الدقائق مع
المادة االساس و تزيد من قيم الصالدة
للنماذج.
ان اعلى قيم لمتانة الصدمة ھي لنماذج
المادة المتراكبة من اساس الخليط البوليمري
مع دقائق السليكا قبل الغمر ،و نالحظ ان
تأثرھا بالمحلول الحامضي كان اعلى بكثير
مما في الماء .ان اضافة المطاط الى راتنج
االيبوكسي يزيد من متانة الصدمة باعتبار
ان مطاط ) (NBRيتصرف كمادة ملدنة
تزيد من قابلية امتصاص طاقة الصدمة
لراتنج االيبوكسي ].[10
ان دقائق السليكا تعمل كمصدات لنمو الكسر
مما يؤدي الى زيادة في متانة المادة،
بالمقارنة مع دقائق االلومنيا التي تسلك نفس
السلوك و لكن بكفاءة اقل و قد يُعزى ذلك
ايضا ً الى ان الحجم الحبيبي لدقائق السليكا
اقل بكثير مما في االلومنيا و ھذا عامل
ايجابي باالضافة الى كون رغوة السليكا
) (Aerosolبحجم ) (10µmيؤدي التماسك
جزيئات المادة و تقوية الطور البيني للمادة
المتراكبة ].[12][11
االستنتاجات
 .1مطاط ) (NBRزاد من متانة
الصدمة بنسبة ) (20%الى راتنج
االيبوكسي.
 .2ان دقائق السليكا بالحجم ) (30µmقد
حسنت من الخصائص الميكانيكية قيد
الدراسة بالمقارنة مع دقائق االلومنيا.
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Figure (1-a): Wear rate for Ep+NBR blend.
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Figure (1-b): Wear rate for Ep+NBR+SiO2 blend.

Figure (1-c): Wear rate for Ep+NBR+Al2O3 blend.

Figure (2-a): Wear rate for Ep+NBR blend.
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Figure (2-b): Wear rate for Ep+NBR+SiO2 blend.

Figure (2-c): Wear rate for Ep+NBR+Al2O3 blend.

Figure (3-a): Shore D – hardness for Ep+NBR blend.
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Figure (3-b): Shore D – hardness for Ep+NBR+SiO2 blend.

Figure (3-c): Shore D – hardness for Ep+NBR+Al2O3 blend.

Figure (4-a): Impact strength for Ep+NBR blend.
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Figure (4-b): Impact strength for Ep+NBR+SiO2 blend.

Figure (4-c): Impact strength for Ep+NBR+Al2O3 blend.

Figure (5-a): Impact strength for Ep+NBR blend.
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Figure (5-b): Impact strength for Ep+NBR+SiO2 blend.

Figure (5-c): Impact strength for Ep+NBR+Al2O3 blend.
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