
 اخلالصة
یعتبر العراق االن في  ذوي االحتیاجات الخاصة أذأدت االعمال االرهابیة في العراق الى زیادة أعداد 

ما  تحت الركبة السفلى باألطراف البتروي االحتیاجات الخاصة ، حیث تبلغ نسبة ذمقدمة دول العالم في أعداد 

  .وي االحتیاجات الخاصةذل % من العدد الكلي80یقارب 

لغرض استخدامها  الفراغ فيبتقنیة الصب  طبائقیة ي هذا البحث تصنیع خمسة عشر مادة متراكبةتم ف

وهي االیبوكسي و البولي مثیل میثا  تم استخدام ثالثة بولیمرات كمادة اساس  كوقب طرف اصطناعي سفلي.

وتم تقویة كل نوع من  ) %.50-50بنسبة وزنیة ( اكریلیت و خلیط من االیبوكسي و البولي مثیل میثا اكریلیت

خمسة انواع من االلیاف الحصیریة و الحبیبات و كاالتي: تضم المجموعة االولى الیاف بالمواد االساس 

البرلون، المجموعة الثانیة الیاف الكاربون، المجموعة الثالثة الیاف الزجاج، المجموعة الرابعة الیاف 

لیاف (الزجاج+الكاربون) الهجینیة مع حبیبات السلیكا (الزجاج+الكاربون) الهجینیة والمجموعة الخامسة ا

 المیكرویة والنانویة.

أقصى یشمل الجزء العملي دراسة خواص الشد (معامل المرونة، مقاومة الشد واالستطالة عند الكسر)،  

ت و عدد الدورا –عدد الدورات، طاقة االنفعال  –قص ، متانة الكسر وخواص الكالل (منحنیات االجهاد اجهاد 

أو معامل الفشل  حد الكالل)، كما یشمل الجزء النظري حسابات نسبة الكالل، معامل االمان النظري، دلیل

 .  (Poisson's)باإلضافة الى حسابات الكثافة ونسبة

ة العناصر المحددة لتحلیل وحساب خصائص الكالل من خالل مالحظة توزیع منحنیات طریقاستخدمت  

، التشوه الكلي و اجهاد القص  equivalent Von Misesن االدنى، اجهاد عمر الكالل، معامل االما

 ثالثي االبعاد. هیكلعن طریق بناء خمسة عشر مودیل للوقب باعتباره مادة متراكبة ذات ذلك  تمو  .االقصى

كبیر على خواص المواد المقاسة وكما  تأثیراظهرت النتائج بان تغیر نوع مادة االساس و التقویة لها  

 یلي:

 )(الخلیط مع التقویة بالزجاج ةـلماد معامل المرونة ومقاومة الشدالكثافة)، \نسبة (المقاومةكانت قیم  

 .اعلى القیم

النانویة والمیكرویة الى االیبوكسي الى زیادة معامل المرونة ومقاومة الشد ادت اضافة حبیبات السلیكا 

 .مرة )1.7(و )1.5(بمقدار الزجاج+الكاربون) الهجینیة (ـبللتقویة 

(الخلیط مع التقویة  المواد المتراكبة االتیة:في قص قصى اجهاد تم الحصول على اعلى قیمة ال 

 )30.05 و 46.79  ،59.42((الزجاج+الكاربون) الهجینیة و التقویة بالكربون) كل بمقدارـبالزجاج، التقویة ب

MPa  .على التوالي 



 ربوناالمتراكبة: (االیبوكسي مع التقویة بالك ةدتم الحصول على اعلى قیمة لمتانة الكسر في الما 

 .MPa. m1/2 )9.83بمقدار(

طاقة االنفعال حد الكالل و قیم لالاعلى ) (الخلیط مع التقویة بالزجاج ة المتراكبةادامتلكت الم 

 على التوالي. Joul\ mm3  )96.66( و  MPa)62(وبمقدار

معامل االمان االدنى في المواد المتراكبة (الخلیط مع التقویة بالزجاج)، (الخلیط مع لقیم  اعلى انتك 

(الزجاج+الكاربون) الهجینیة)، (االیبوكسي مع التقویة بالكربون) و(بولي مثیل میثا اكریلیت مع التقویة ـالتقویة ب

 ) على التوالي.6.7و  6.9،  8.5،  9.3(الزجاج+الكاربون) الهجینیة) و بمقدار (ـب

أعطت التقویة بالبرلون أقل القیم لجمیع الخواص المقاسة في المواد االساس الثالثة المستخدمة في هذا  

 البحث.

(الزجاج+الكاربون) ـ(الخلیط مع التقویة بالزجاج)، (الخلیط مع التقویة بالمتمثلة بـ  اعطت المواد 

(الزجاج+الكاربون) ـبون) و(بولي مثیل میثا اكریلیت مع التقویة بر االهجینیة)، (االیبوكسي مع التقویة بالك

الهجینیة) افضل النتائج العملیة والعددیة والنظریة مما یجعلها افضل المواد المرشحة لتحسین خصائص الكالل 

 لوقب تحت الركبة.

 
   


