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مســـتعمل علـــى نحـــو واســـع فـــي حقـــل التطبیقـــات  البـــولي یوریثـــانالصـــناعي مثـــل البـــولیمر         
 َأو جزء من أنظمة الزرع. عاتو الزر الطبیة الحیویة مثل 

 ارتبطـتاكل ، لكن ما زال هناك مشـللبولي یوریثانالحیویة الجیدة  الخواصأن بالرغم من و        
 عنـدما والثانیـةالمیكانیكیـة المنخفضـة.  هخواصـ أولهـاالحـي،  مِ زرعـت فـي الجسـبهذه المـادة عنـدما 

النسیج باإلضافة إلى الجـرح المـنظم فـي موقـع العملیـة  والتهاب تهیج سیسبب المنتج بالتحلل یبداء
 دي إلى الفشل في أداء الزرع.یؤ 

المیكانیكیــــة  صالخــــواالخزفــــي لتحســــین  الحشــــو اســــتعمالركــــز فــــي تدمــــة قإن الدراســــة الم       
الســیرامیك  راباختیــ وتنظــیم التحلــل عنــدما یحــدث فــي المنــتج، البــولي یوریثــان أساســهالمتراكبــات 

 القلوي.
، بطریقــة (الصــب الیــدوي) مــواد متراكبــة ذات اســاس بــولیمريتحضــیر  تــم فــي هــذا البحــث        

كســـــید الكالســـــیوم و مـــــن أ % )15، 12،  9،  6،   3(ة المختـــــار  یـــــةكســـــور الوزنالتـــــأثیر  دراســـــةو 
)CaO كاربونــات الكالســیوم ،()CaCO3مغنیســیوم (الكســید و )، أMgO،( مغنیســیومال كاربونــات 
)3MgCOو (Reenia  هــو ))مــن  یتكــونالــذي  المعــدةِ  ضــةحمو  لمعادلــة یســتعمل ُمنــَتج صــیدلي

علـــى التـــوالي، باألضـــافة إلـــى  mg) 80 - 680( بنســـب)  MgCO3و  CaCO3( خلـــیط مـــن
مـن كبـة ار تة المد، حیـث المـاةكبة المحضر ار تالم المواد خواصعلى  )ومواَد أخرى. ) سكر الفركتوز

 ).PU( البولي یوریثان راتنج
 شـّد،التتضـمن (النظـام المتراكـب المحضـر  لتقیـیم أجریـتالتـي المیكانیكیـة  االختباراتعدد        

 یةمتصاصــالنســبة المئویــة ال( االختبــار الفیزیــائيالــى )، باإلضــافة الصــالدةو  الصــدمة، االنضــغاط
 في درجة حرارة الغرفة. وكل االختبارات اجریتماء)، ال

، CaO( لكـل مـن ألـوزنيكسـر الادة یـبز  مقاومـة الشـد زادتبـأن الشـد  اختبـار تائجن أظهرت       

3CaCO ،MgO ،MgCO3 وReenia 9 (فــــي قیمــــة  أقصــــى إلــــى صــــلت) ووwt% عــــالوة .(
 .أظهرت نقصان في قیمة الخواص المیكانیكیة ينألوز كسر الدة في اعلى ذلك، الزی

ة الكســر وطاقــ االنضــغاط مقاومــةتــائج بــأن نال أجــراء أختبــار الضــغط والصــدمة أظهــرتعنــد       
%  9إلــى  وصــوال )CaO ،CaCO3  ،MgO 3MgCO( لكــل مــن ألــوزنيكســر ال زیــادةبزادت 
أظهـرت نقـص  ألـوزنيسـر كالة فـي یـاد%، عـالوة علـى ذلـك، الز  12إلـى وصوال Reenia ج تولمن

 في قیمة الخواص المیكانیكیة.
 لكل منِ  ألوزنيكسر البزیادة  تزداد الصالدةبأن  جتائنال الصالدة أظهرتإختبار  أجراء عند      

)CaO ،3CaCO ،MgO ،3MgCO وReenia (فــي وبلغــت أقصــى قیمـــة)9wt% ،( أظهـــرت



 بواســـــطة المقـــــواةكانـــــت أعلـــــى مـــــن ) األكاســـــید( المقـــــواة بواســـــطةالعینـــــات  صـــــالدة النتـــــائج بـــــأن
 ).Reeniaمنتج و  الكاربونات (

مع  ةزیاد أظهرتو المحضرة  كبةار تالم دةللما (أمتصاصیة الماء) فیزیائیةال درست الخولص     
 ).Reeniaو CaO ،CaCO3 ،MgO ،MgCO3( لكل من ألوزنيكسر بال یادةز ال
 

بحشــوات تقویــة مــن  یوریثــانراتــنج البــولي  لقــد بینــت النتــائج العملیــة لهــذا البحــث ان تــدعیم      

یعطي قیم اعلى للخواص الموضحة اعاله من تدعیم الراتنج نفسه بحشوات تقویـة مـن  الكاربونات

 .، عدى قیمة الصالدةReeniaاالكاسید و


