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الخالصة
تم في ھذا البحث تحضير خليط بوليمري من راتنج االيبوكسي والبولي استر غير المشبع
( وقد استعملت ألياف الزجاج بشكل حصيرة90 /10) %( بنسبة وزنيةEP/UPE) كمادة اساس
(Vf =30 %)  كمادة مدعمة وبكسر حجمي لأللياف قدرهE-glass fiber محاكة نوع
. بإستخدام طريقة القولبة اليدوية
وقد اجريت على نماذج المواد المذكورة أع اله بعض اإلختبارات الميكانيكيه شملت اختبار
( مع متراكبه المدعمEP/UPE)  مع مقارنه نتائج خليطD الصدمه واختبار صالدة شورنوع
NaOH  وقاعدةH2SO4  ودراسة تأثير غمر النماذج في محلول حامض، بألياف الزجاج
، ( يوم7,14,21,28) ( لكال المحلولين وبدرجة حرارة الغرفه لمدة0.1 N) وبعيارية قدرھا
 وقد ُو ِجد إن التدعيم بألياف الزجاج، ولوحظت تأثيرات الغمر على قيم الصالدة ومقاومة الصدمة
يؤدي الى زيادة كل من مقاومة الصدمة و صالدة شور للمادة المتراكبة في الظروف الطبيعيه قبل
 أما تأثيرات الغمر فقد أظھرت النتائج نقصان في قيمة الصالدة لجميع النماذج في كال، الغمر
المحلولين وزيادة في مقاومة الصدمه في محلول الحامض لجميع النماذج في حين حصل نقصان
. في مقاومة الصدمه للخليط بمفرده ومتراكبه المدعم بألياف الزجاج عند الغمر بالمحلول القاعدي

Study Some of Mechanical Properties and Effects of
Immersion in Solution of (Epoxy /Unsaturated Polyester)
Blend Which Reinforced with Glass Fiber
Abstract
In this research, polymer blend was prepared from Epoxy resin and unsaturated
polyester resin as matrix material (EP/UPE) with weight ratio (90/10) %. E-glass
fibers type (woven roven) was used as a reinforcement material with volume
fraction for fibers (Vf =30 %) by using hand lay-up method.
Some mechanical properties were studied on the specimens of the above
mentioned materials and then the results of the blend (EP/UPE) compared with its
composite which was reinforced with glass fibers. The samples were immersed in
(H2SO4) and (NaOH) solutions with normality (0.1 N) at room temperature for (7,
14, 21, 28) days.
The effects of the immersion were noticed on the hardness and impact
strength values. It was found that the reinforcement with glass fiber leads to the
increasing of both impact strength and shore hardness of the composite before the
immersion. The effects of immersion showed decreasing of hardness values after
immersion samples in to both above solutions while the results of impact strength
showed an increasing after the immersion in to the acidic solution and decreasing
of the pure blend and its composite after the immersion in to the basic solution.
Keywords: polymer Blend, Glass fiber, Impact strength, Shore (D) hardness

النوعي كما تمتلك مقاومة جيدة للتآكل
 لذا اكتسبت المتراكبات المدعمة، والتجوية

المقـدﻣ =ـة إن المتراكبات المدعمة باأللياف
تمتلك متانة وجساءة عاليتين نسبة للوزن
 بغداد/ الجامعة التكنولوجية,* قسم العلوم التطبيقية
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باأللياف المحاكة اھمية متزايدة ،حيث
توفرھذه االلياف خواص ا ً أكثر توازنا ً في
حالة التدعيم األحادي اإلتجاه وھذا يؤدي الى
زيادة في الخواص الميكانيكية وتقليل كلفة
التصنيع مما جعلھا ذات أھمية في كثير من
التطبيقات ] .[2][1ان معظم المواد تكون
معرضة الى التفكك او اإلنحالل بفعل
العوامل الجوية  ،إذ ان معدل التلف يعتمد
على طبيعة المادة  ،فعند تعرض البوليمرات
للظروف الخارجية المختلفة مثل الرطوبة ،
المحاليل الكيميائية ،االوزون ،الضوء ،
الحرارة واإلشعة فوق البنفسجية ) (UVفإن
بعض خواصھا سوف تتدھور ك اللون
والشفافية واللمعان  ،حيث يحدث تغير في
اللون فيصبح داكنا وفي بعض الحاالت
تحدث حالة تقشر وتتحول المادة إلى حالة
ھشة ) .[4] [3] (Brittleان غالبية
البوليمرات تكون مقاومة للحوامض
والقواعد الضعيفة إال إن الحوامض القوية
والمؤكسدة تتسب إنحالل البوليمر وأما
القواعد القوية والمذيبات العضوية فانھا
تھاجم بعض البوليمرات وتؤدي الى تلفھا
] . [6][5لقد قام الباحث  Jonesبمناقشة
آلية التحلل نتيجة التعرض للظروف البيئية
المحيطة التي يمكن بيانھا فيما يأتي ]:[7
 -1فقدان المقاومة لمواد التدعيم بواسطة
ميكانيكية التآكل باالجھاد.
 -2االنحالل للسطح البيني بين المادة
األساس ومواد التدعيم مما يتسبب في فقدان
االلتصاق ومقاومة الربط البيني  -3نفاذية
المادة األساس لعوامل التآكل مثل بخار الماء
الذي يؤثر في المادة المتراكبة كما مبين في
النقطتين )(1و).(2
 -4ترتبط صفة المر -لزجة viscoelastic
للمادة االساس بمعامل المرونة والمقاومة
وتعتمد على الزمن ودرجة الحرارة.
 -5التأثير الموحد لدرجة الحرارة والرطوبة
 moistureيتمثل باالسراع في عملية
التحلل .degradation
كما قام الباحث  K.S.Hanبدراسة تأثير
الماء على سلوك مادة متراكبة طبقية مكونه
من البولي أستر كمادة أساس مقواة باأللياف
الزجاجية حيث استنتج ان ]:[8
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 -1إن مقدار طاقة الكسر والمطاوعة
 complianceبعد غمرھا في المادة تزداد
بمقدار  20 %بسبب الزيادة في وزن العينة
نفسھا.
 -2إن مقدار الزيادة في الوزن الحاصل في
العينة نتيجة الغمر في الماء يكون دالة لزمن
الغمر .
كما درست الباحثة  Wafaaتأثير الخواص
الفيزيائية للبولي أستر المدعم بألياف الزجاج
حيث استنتجت انه بسبب الطبيعة النسيجية
لاللياف المحاكة بشكل حصيرة تعمل
كقنوات إضافية لتغلغل المحلول الى داخل
المادة المتراكبة خالل الليف نفسه وان
معامل انتشار الماء في البولي أستر يكون
اعلى من معامل انتشار حامض
الھيدروكلوريك وحامض الكبريتيك ].[9
وقد درس الباحث  Park S-Jو زمالءه
خصائص شبكة بوليمرية متداخلة )(IPN
بإستخدام تراكيب مختلفه من راتنج البولي
أستر المضاف الى راتنج االيبوكسي وقد
لوحظ ان نسبة  5%من البولي أستر في
الخليط تعطي خواص ميكانيكية عالية
خصوصا ً مقاومة الصدمة ][10
الجزء العملي
المواد المستخدﻣة-:
:(Matrix
 -1الم========ادة االس========اس
)Material
أ .رات===نج االيبوكس===ي Epoxy Resin
): (EP
ھو سائل لزج ذو مواصفات معينة  ,منھا
قابلية االلتصاق العالية وقلة أنكماشه عند
التجفيف ,وفي البحث الحالي أُستعمل راتنج
االيبوكسي نوع quick mast 105
وبكثافة ) (1.04 gm/cm3ويتحول راتنج
االيبوكسي الى الحالة الصلبة بعد أضافة
مصلده اليه نوع
Metaphenylen
) (Diamine)(MPDAوھومادة سائلة
ذات لون شفاف,وبنسبة) (1:3ليحدث بينھما
تفاعل عند درجة حرارة الغرفة أذ يبدأ
بتكون مادة جاليتينية و بعد فترة زمنية
معينة نجد ان المادة تتصلب بدرجة حرارة
الغرفة .وقد اجريت عملية
المعالجة) (Curingفي فرن تجفيف
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وبدرجة حرارة  50 oCوذلك لتقليل نسبة
التقلصات وزيادة الترابط بين الجزيئات .
ب  .رات===نج الب===ولي أس===تر غي===ر المش===بع
)(Unsaturated Polyester Resin
):(UPE
ھواحد انواع البوليمرات المتصلدة
حراريا والمصنع من قبل شركة )(SIR
السعودية و يكون ھذا الراتنج على شكل
سائل لزج شفاف عند درجة حرارة الغرفة
ويخلط مع المصلد نوع بيروكسيد اثيل مثيل
كيتون ) (MEKPوذلك باضافة )(2gm
من المصلد لكل)  (100 gmمن الراتنج
وبكثافة ). (1.2 gm / cm 3
Reinforcing
 -2ﻣ=======واد الت=======دعيم
Materials
استخدمت ألياف زجاج نوع E-glass
المحاكة بشكل حصيرة )(woven roving
) (W.Rوالمصنعة من قبل شركة
(Mowding ( LTD UKوبكثافة
) (2.56 gm/cm3وبدرجة انصھار ) 846
 (oCومعامل انكسار ).( 1.547
تحضيـر العـينات
 -1تھيئة القالب
عبارة عن لوحين من الحديد المغلون
وبابعاد ) ( 12 x 10 cm2حيث اجريت له
عملية تنظيف دقيقه تتبعھا عملية تجفيف وتم
تغليف قاعدته وجوانبه من الداخل بورق
حراري مصنع من مادة البولي فينيل
الكحول) (PVAوذلك لضمان استخراج
العينة من القالب بعد تصلبھا.
 -2طريقة العمل
لقد استخدمت طريقة القولبة اليدوية
) (Hand Lay-Upفي تحضير العينات
ألنھا بسيطة االستخدام ويمكن الحصول من
خاللھا على عينات بأشكال وابعاد مختلفة .
أ .تحضيرالخليط البوليمري
حضرت الخلطة البوليمرية بخلط
راتنجي االيبوكسي ) (EPوالبولي أستر غير
المشبع) (UPEوبنسبة وزنية ) 90% EP /
( 10% UPEثم اضيفت المواد المصلدة
للبولي أستر اوالً ومن ثم أضيف مصلد
االيبوكسي وخلطت خلطا ً ميكانيكيا ً جيدا ً
حتى الوصول الى حالة التجانس.
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ب  .تحضير المادة المتراكبة
تم تقطيع حصائر االلياف المستخدمه
باالبعاد ) (12 x 10 cm2ووزنت بإستخدام
الميزان الحساس )  (4 digitبحيث تحقق
الكسر الحجمي ) (30 %حسب العالقة
االتيه ]:[11
w f
wc
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حيث إن:
 : Ψالكسر الوزني اللياف الزجاج في
المادة المتراكبة.
c

w

 :وزن المادة المتراكبة.

 : w fوزن ألياف الزجاج ،
وزن ).(EP+UPE

m

w

:

 : V fالكسر الحجمي لأللياف في المادة
المتراكبة.
 : ρ fكثافة ألياف الزجاج : ρ m ،
كثافة ).(EP+UPE
وقد تم اضافة الخليط البوليمري المحضر
في الفقره )أ( فوق سطح القالب بشكل
متساوي ومنتظم ثم رتبت االلياف بشكل ست
طبقات فوق الخليط البوليمري وبشكل متتابع
وبعد االنتھاء من ھذه العمليه وضع لوح
معدني على المادة المتراكبة لطرد الفقاعات
وتركت المصبوبه مدة  24ساعه الكتمال
عملية التصلب بعد ذلك فصل المتراكب
عن اللوح المعدني ثم ادخل في فرن تجفيف
بدرجة حرارة  50oCلمدة ساعة الكتمال
عملية المعالجة ) .(curingثم قطعت
المصبوبة المحضرة الى نماذج الستخدامھا
في اختبارات الصدمه والصالدة حسب
المواصفات القياسيه لكل اختبار.
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ويتم حساب مقاومة الصدمة
بإستخدام العالقة اآلتية ][12
U
)I .S = C ……..(6
A
حيث إن:
 : UCالطاقة المطلوبة للكسر ) .(KJ
 :Aمساحة المقطع العرضي لألنموذج
). (m2
Test
 -2اختب=====ار الص=====الدة
:Hardness
تم استخدام جھاز صالدة شور Shore D
 Hardnessايطالي المنشأ نوع
) (TH210وبالمواصفات القياسية (ISO
) 868حيث يستخدم لفحص المواد
البوليمرية التي تمتاز بالصالدة والھشاشية
في الوقت نفسه حيث يتم غرزأداة
الغرزللجھاز في سطح المادة ثم االنتظار
لمدة ثالث ثوان بعدھا تظھر قيمة الصالدة
بشكل رقمي على شاشة الجھاز.
حيث تم غمر العينات المحضرة الختبار
الصدمه والصالدة في محاليل كيميائية ھي
حامض النتريك وقاعدة ھيدروكسيد
الصوديوم مع العلم ان المحاليل كانت بنفس
النسبة ) (0.1 Nكما تم غمر العينات كافة
في فترات زمنية مختلفة) (7,14,21,28يوم
وذلك لتوضيح زمن غمر العينات على قيم
مقاومة الصدمة والصالدة.
النتائج والمناقشة
إختبار الصدﻣة:
لقد أظھرت النتائج كما في الجدول ) (1انه
في الظروف الطبيعية ان مقاومة الصدمة
للخليط البوليمري ) (EP/UPEاقل مما ھي
عليه بالنسبة للمتراكب المدعم بألياف
الزجاج حيث قام الباحث Youming
بدراسه الخواص
 Caoوزمالئه
الميكانيكيه مثل مقاومة الصدمه ومقاومة
الشد لخليط من االيبوكسي والبولي استر
حيث اظھرت النتائج ان مقاومه الصدمة
ومقاومة الشد اعلى من قيمتھما لراتنج
االيبوكسي بمفرده ].[13
وقد وجد الباحث  Mu-Shih Linوزمالئه
ان ھناك توافق ) (compatibilityجيد
لاليبوكسي والبولي استر من خالل طبيعة

جـ .تحضير ﻣحاليل الغمر
لقد تم تحضير المحاليل الكيميائية التالية
وھي حامض الكبريتيك ) (H2SO4وقاعدة
ھيدروكسيد الصوديوم ) ( NaOHوبعيارية
قدرھا ) (0.1 Nويتم تحضير المحلول
القاعدي وبالعيارية المذكوره من القانون
األتي:
).….(4

wt
1000
×
eq .wt
V
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I.S

= N

اذ ان:
:العيارية المطلوبة استعمالھا للمادة.
N
:w tوزن المادة المطلوبة .
 :eq.wtالوزن المكافئ للمادة.
 :Vالحجم المراد الحصول عليه.
وبعد الحصول على وزن القاعدة المطلوب ة
يوضع محلول القاعده في قنينة حجمية
ويسكب فوقه الماء المقطرويخلط الماء
المقطر مع ھيدروكسيد الصوديوم المذابة
للحصول على المحلول القاعدي وبعد
التحضير يفرغ المحلول في االوعية المھيئة
لغمرالعينات.
اما بالنسبة للمحلول الحامضي والذي يكون
على شكل سائل ,فيحضر المحلول من
القانون االتي:
N1 V1=N2 V2
)…..(5
:N1عيارية الحامض المركز
 :V1حجم الحامض المركز.
 :N2عيارية الحامض المخفف.
 :V2الحجم المطلوب.
وبعد الحصول على حجم ) (V1توضع ھذه
الكمية في قنينة حجمية ويسكب الماء المقطر
فوقھا وترج للحصول على محلول متجانس
وبعدھا توضع في االوعية المخصصة للغمر
.االختبارات الميكانيكية :
 -1اختبار الصدﻣة : Impact Test
تم استعمال جھاز الصدمة نوع جاربي
)(Charpy Testوالمصنع من قبل شركة
.Inc.,Amityville,
New
)York
(Testing Machinesحسب المواصفة
القياسية  ، ISO 179حيث طول العينة
) (55mmوعرضھا ) (10mmوسمكھا
)(4mmعلما ً ان العينات التحتوي على شق.
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السطح عند التصوير بالمجھر الماسح وان
الشبكات المتداخلة تلعب دور مھم في
امتصاص طاقة التشقق cracking energy
)  (absorptionوتقود الى تحسين المتانة
).[14] (toughness
وبصورة عامه ان التدعيم باأللياف ادى الى
زيادة في طاقة الكسر للعينات بالمقارنه مع
الخليط نفسه وبالتالي زيادة في مقاومة
الصدمة .حيث تتحمل االلياف الجزء األكبر
من االجھاد الصدمي  ،اذ انھا تعمل على
اعاقة نمو الكسرويطلق عليھا معوقات الكسر
. [15](crackاما عند
)stopper
غمرالنماذج في المحاليل المذكورة سابقا ً
للفترات الزمنية ) (7,14, 21,28يوم  ،فقد
وجد ان مقاومة الصدمة تزداد عند الغمر في
محلول حامض الكبريتيك لجميع النماذج قبل
وبعد التدعيم كما في الشكل ) (1وذلك يعزى
للمقاومة العاليه لراتنج االيبوكسي والبولي
استر للمحاليل الحامضية ،مما جعل المادة
تمتص طاقه الصدمه بزخم كبير نتيجة
قابليتھا على التلدن بعد الغمر بالمحلول وعند
الوصول الى حالة االشباع )(saturation
رجعت قيمه مقاومة الصدمة الى قيمتھا
االصليه تقريب ا ً  ،و لوحظ زيادة في ابعاد
العينه من  (55.2 , 10.1 ,2.66 )mmالى
 (55.8 , 10.25 , 2.7)mmوتغير لونھا
بالنسبه للخليط ) (EP/UPEمن اللون
االصفر الى اللون االبيض الشاحب ،في
حين انخفضت مقاومة الصدمة كما في
الشكل ) (2لخليط ) (EP/UPEبمفرده
ومتراكبه المدعم بألياف الزجاج لجميع
النماذج قيد الدراسة ولجميع فترات الغمر في
محلول ) ، ( NaOHحيث ان الياف
الزجاج تنتج شقوق داخل المادة االساس مما
يؤدي الى دخول المحلول خالل السطح
البيني ) بين المادة االساس وااللياف (
بسبب قوى الربط الضعيفه قوى فاندرفالز
وبالنھايه تسبب اضرار على النموذج  ،وعند
امتصاص المحلول من قبل المادة سوف
تحصل عملية تمزق جزئي لألواصرمكونة
فجوات إضافية مملؤة بالمحاليل الكيمائية
والذي يزيد من لدونة ) (Shrinkageبحيث
تنشأ شقوق صغيرة على سطح المادة
والفجوات تظھر في المادة األساس فعندما
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تتعرض المادة إلى المحاليل الكيمائية سوف
تنتشر في المادة األساس وخصوصا في
الفجوات التي تكونت إثناء مرحلة القولبة
وبذلك ينتج عنھا عمليات االمتصاص والتفاعل
الكيمائي واللدونة وفي النھاية انحالل المادة
المتراكبة عند الغمر في المحاليل الكيمائية وفي
فترات زمنية طويلة][16
حيث تعمل المحاليل على تكسير االواصر
مع ظھور بعض التشوھات في األنموذج
المتمثلة بالفقاعات عند السطح البيني ويمكن
التنويه الى ان فترة التغطيس قد تزيد من
التاثيرات السلبية على بعض خواص المواد
]. [17

 -1إختبار الصالدة:
أظھرت نتائج اختبار صالدة شور D
لكافة النماذج كما في الجدول ) (2ان
الصالدة في الظروف الطبيعية ت زداد مع
التدعيم بألياف الزجاج ألن الصالدة ھي
مقياس للتشوه اللدن لذا فان وجود مواد
التدعيم كااللياف ترفع من قيمة صالدة
المادة نتيجة الزيادة في مقاومة المادة للتشوه
اللدن  ،فتزداد مقاومتھا للتشوه اللدن اذ تعتمد
صالدة المواد على نوع القوى التي تربط
بين الذرات اوالجزيئات في المادة فكلما كان
الربط اقوى تزداد قيمة الصالدة ].[18
اما تأثير المحاليل على الصالدة فيالحظ
من الجدول ) (2واالشكال ) (3و )( 4
انخفاضا َ في قيم الصالدة لجميع النماذج قبل
وبعد التدعيم مع طول فترة الغمر في
محلولي حامض الكبريتيك وھيدروكسيد
الصوديوم اي انه كلما ازدادت فترة الغمر
فان المحاليل سوف تعمل على تحلل المادة
او فشلھا وھذا يؤدي الى تقليل مقاومة
السطح وبالتالي تقل مقاومة المادة الى الغرز
او التخدش وھذا يدل على التأثيرات السلبية
لفترة التغطيس .
حيث ان عملية انتشار المحاليل خالل المادة
االساس يعمل على تكسير االواصر مع
ظھور الفقاعات التي تعتبر من ظواھر
التشوه في النموذج على جانبي الليف في
منطقة اتصاله بالمادة االساس ][15
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)I.S (KJ/m2
(EP+UPE) Blend
)Blend + (Glass Fiber

Ambient
Conditions

80.1
50.78

2.26
1.50

N.C
7 days

29.95
12.75
23.35
80.1
94.24
93.38
82.20
82.27

1.42
1.94
0.32
2.26
18.61
9.43
10.53
6.49

14 days
21 days
28 days
N.C
7 days
14 days
21 days
28 days
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الجدول ) (2يوضح نتائج صالدة شور  Dلنماذج اإلختبار قبل وبعد التعرض للمحاليل الكيميائية

Shore D Hardness
)Blend+(Glass Fiber
73.8
72.3
54.5
53.8
48.2
73.8
70
63.6
62.2
59.2

Ambient
Conditions
N.C
7 days
NaOH 14 days
21 days
28 days
N.C
7 days
H2SO4 14 days
21 days
28 days

)(EP+UPE
Blend
67
64.7
51
47.9
42.4
67
39
25.1
22.6
15.8

الشكل )  (1يوضح نتائج ﻣقاوﻣة الصدﻣة لنماذج اإلختبار قبل وبعد التعرض
لحاﻣض الكبريتيك وبعيارية )(0.1 N

90

(EP/UPE) blend

60
50
40
30
20
10
0
28

21

14

7

)Immersion Time (day
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2

(EP/UPE) blend
+ glass fiber

70

) Impact Strength (KJ / m

80
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+glass fiber
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80
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60
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الشكل ) (2يوضح نتائج ﻣقاوﻣة الصدﻣة لنماذج اإلختبار قبل وبعد التعرض
لھيدروكسيد الصوديوم وبعيارية )(0.1 N
(EP/UPE) blend
80

60
50
40
30

Shore D Hardness
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20
10
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7

0
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