
 
 
 
 
 
 
 
 

ألن الحمـل ینتقـل مـن وذلـك على خـواص المـواد المتراكبـة  ( Interface )السطح البیني یسیطر       
السـطح البینـي. فـي هـذا البحـث تـم دراسـة السـطح البینـي لمـادة  هـذا المادة األسـاس إلـى األلیـاف عبـر

ـــوالذ متراكبــة ذات أســاس بــولیمري (  Steel )لي الكربــون  عــا االیبوكســي ) مقــواة بأســـالك مــن الفــ

Reinforced Plastic, SRP ).  كلفــة التــي تمتــاز بالمتانــة والجســاءة العــالیتین مــع هــذه المــادة
 منخفضة. 

عــن طریــق إجــراء انحنــاء فــي  لهــاتــم تغییــر الشــكل الهندســي  كمــاتــم تخشــین األســالك الفوالذیــة       
وتــاثیر تغییــر ودراســة تــأثیر التخشــین ك نهــایتي الســلك الفــوالذي وٕاجــراء عملیــة التمــوج علــى طــول الســل

 على قوة الربط للسطح البیني وعلى الخواص المیكانیكیة لتلك المادة المتراكبة. الشكل الهندسي 
 ( 73.3 % )دار ـــادة المتراكبة تزداد بمقـأن قوة الربط للسطح البیني للممن نتائج الفحص لوحظ       

وكــذلك حصــول  ،بأســالك فوالذیــة ملســاء منتظمــة الشــكل الهندســي  نســبًة إلــى المــادة المتراكبــة المقــواة
للمـادة المتراكبـة المقـواة بأسـالك فوالذیـة  ( 11.77 % )بمقـدار تحسین لسـلوك االنحنـاء ومتانـة الثنـي 

مقارنـة بالمـادة  ( 60 % )وحـدوث زیـادة فـي الطاقـة الممتصـة الالزمـة لكسـر المـادة بمقـدار  مخشـنة
  سالك فوالذیة منتظمة الشكل الهندسي وملساء.المتراكبة المقواة بأ

السـلك أن  إضـافة انحنـاء علـى نهـایتي دعند تغییـر الشـكل الهندسـي لألسـالك الفوالذیـة عنـ لوحظ      
 ( 5.8 % )ن في متانـة الثنـي بمقـدار ، مع تحس ( 26.66 % )قوة الربط للسطح البیني تزداد بمقدار 

مقارنــة بالمــادة المتراكبــة المقــواة  ( 14.28 % )مــع زیــادة الطاقــة الممتصــة الالزمــة للكســر بمقــدار 
بینمـا عنـد إجـراء عملیـة التمـوج علـى طـول األسـالك بأسالك فوالذیة ملساء ومنتظمة الشكل الهندسـي. 

وة االنفصـال حیـث تبلـغ قـ ( 140 % )الفوالذیـة المسـتخدمة فـي تقویـة االیبوكسـي تـزداد قـوة بمقـدار 
( 360 N ) وهي بذلك تسجل أعلى قوة فصل للسطح البیني بین األسـالك الفوالذیـة ومـادة االیبوكسـي. 

 مقارنة باالسالك الملساء والمنتظمة الشكل الهندسي.
وكذلك لـوحظ حـدوث تحسـن كبیـر لسـلوك االنحنـاء ومتانـة الثنـي حیـث تـزداد متانـة الثنـي بمقـدار       

ة المتراكبـة المقـواة بأسـالك فوالذیـة متموجـة. كمـا یحـدث زیـادة للطاقـة الممتصـة للمـاد ( 76.47 % )
مقارنــة بالمــادة المتراكبــة المقــواة باألســالك الفوالذیــة  ( 71.43 % )الالزمــة لكســر المــادة بمقــدار 

علــى أن تحســن الــربط المیكــانیكي وزیــادة قــوة انفصــال الســلك الفــوالذي مــن مــادة  الملســاء. وهــذا یــدل
  .( SRP )كبیر وفعال في تحسین الخواص المیكانیكیة للمادة المتراكبة بوكسي یؤثر بشكل االی
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