
  ه النقص في طاقة انفعال الثني من تغيردراسة ما يمكن أن يحقق     2012 ،12، العدد 30  مجلة الھندسة والتكنولوجیا، المجلد  
  لكفاءة استرداد النوفوالك للمرونة نتيجة تدعيمه باأللياف                                                                     

  
 

284 

 

 
Study What Can be Achieved by the Lack of  Flexural Strain Energy of 

Change for The Efficient Recovery of Novolak of The Elasticity 
As a Result of Fiber-Reinforcement 

 
 
Rola Abdul Khader Abbas 
Applied Sciences Department, University of Technological /Baghdad 
Email: abass71rolai@yahoo.com 
 

Received on: 21/12/2011  & Accepted on: 7/6/2012    
 
ABSTRACT 
        This study deals, with the problem of the widening expanse of time to download 
is not limited to a certain mechanical property of clear-cut, but intertwined and 
branched out and became one of its aspects scientific insomnia ... Because the total 
value of creep does not give us a firm base to judge the causes, but under certain 
circumstances can be separated total distortions for sample into two recoverable 
deformation and irrecoverable deformation. Therefore, the sum that in order to 
facilitate the perception of mechanical we need to know the creep  resilience  
modulus and may even add images to unforeseen come to know through the flexural 
strain energy , which helps to understand this mechanism in order to avoid the 
dangers arising from the phenomenon of creep. 
    Generally has this study measured the ability of novolak material side by side with 
the composites prepared reinforcing the novolak material, by glass fiber once  and 
asbestos fibers once and hybrid fibers (30% fiber glass +30% fiber asbestos) again on 
the absorption of elastic energy which disappear after the removal three – point 
flexural stress and is know by creep resilience modulus, note that the ratio weighted 
mount reinforced (60%) and that the samples of various kinds attended with two 
different ratio from the material hardened (Hexamethylene - teraamine) (HMTA), a 
percentage (10%) weight once and (14%) and weight again   .  
    * The practical results showed that a small fraction absorbed elastic mechanical 
energy after the first period of time from loading to be non-refundable after the 
demise of the forces of bending acting on them, and this shows the extent of 
accumulation of elastic strain energy stored in novolak material over time and raise 
the value of creep resilience modulus and the consequent decrease of the potential to 
restore the original situation after removing the stress and thus discouraged the return 
of this energy absorbed . 
   As a reference this study also to the high elastic strain energy and creep resilience 
modulus For an article novolak when compared composites as a result of the lack of 
fiber foregoing in. This is a clear proof on the efficiency of reinforcement mechanism 
to be strengthened to raise the efficiency of  novolak to return the energy bending 
absorbed, and study also showed that the increase the proportion of material hardened 
(HMTA) to (14%) lead to the devaluation of resilience modulus which confirms the 
sharply decreasing the accumulation of elastic strain energy to novolak  material and 
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composites, and indicative of, the positive impact of increasing the proportion of 
material hardened can cancel at least in part the negative impact of this 
accumulation of elastic strain energy stored in this article prepared to restore 
elasticity. 
 

  دراسة ما يمكن أن يحققه النقص في طاقة انفعال الثني من تغير
  لكفاءة استرداد النوفوالك للمرونة نتيجة تدعيمه باأللياف 

  
  

  الخالصة
د الزمني للتحميل ليست مقتصرة على خاصية لقد ذكرت هذه الدراسة أن مشكلة اتساع االمتدا     

... بل تشابكت وتشعبت جوانبها وأضحت أحد المؤرقات العلميـة ، ميكانيكية معينة واضحة المعالم
ال تعطينا قاعدة ثابتة للحكم على مسبباته ولكـن تحـت   ) Creep(نظراً ألن القيمة الكلية للتزحف 

لذلك فـأن  . إلى قسمين رجوعية وال رجوعية ظروف معينة يمكن فصل التشوهات الكلية للنموذج
مجمل القول أنه لكي يسهل تصور ميكانيكية التزحف فعلينا أن نعرف معامل الرجوعية التزحفـي  

)modulus resilience Creep ...( إلـى  بل ويمكن أن نضيف إليه صوراً غير منظورة نتوصل
والتي تساعد على فهـم هـذه   ) energy strain Flexural( ثنينفعال المعرفتها من خالل طاقة ا

  .اإللية بقصد تجنب األخطار الناجمة عن ظاهرة التزحف
مادة النوفوالك جنباً إلى جنب مع متراكباتها المحضـرة  بقياس قدرة عموماً تمت هذه الدارسة     

أليـاف   %30(بتدعيم مادة النوفوالك بألياف الزجاج مرة وألياف االسبست مرة واأللياف الهجينـة  
امتصاص الطاقة المرنة التي تختفي تماما بعد زوال مرة أخرى على ) ألياف أسبست  %30+جاج ز

علماً بأن النسبة الوزنية للتدعيم مقدارها ، معامل الرجوعيةب والمعروفثالثي الركيزة ال الثني حمل
هيكيـا  ال(وأن هذا العينات بمختلف أنواعها حضرت بنسبتين مختلفتين من المادة المصلدة ) 60%(

  .وزناً مرة أخرى) %14(وزناً مرة و) %10(وهي نسبة ) HMTA) (مثيلين تترأأمين
قد ظهر من خالل النتائج العملية أن جزءاً ضئيالً من الطاقة الميكانيكية المرنة الممتصة بعـد  ف    

 وهـذا ، أول مدة زمنية من التحميل يكون غير قابل لإلرجاع بعد زوال قوى الثني المؤثرة عليهـا 
يوضح مدى تراكم طاقة االنفعال المرنة المختزنة في مادة النوفوالك بمرور الوقت مع رفع قيمـة  
معامل رجوعيتها التزحف والذي يترتب عليه نقصان قدرة هذه المادة في استعادة وضعها األصلي 

  . بعد إزالة إجهاد الثني عنها وبالتالي في إرجاع هذه الطاقة الممتصة
راسة إلى ارتفاع طاقة االنفعال المرنة ومعامـل الرجوعيـة التزحفـي لمـادة     كما أشارت هذه الد

النوفوالك أذا ما قورنت بمتراكباتها وذلك نتيجة لعدم وجود األلياف السابقة الذكر فيها وهـذا يعـد   
كما ، برهاناً واضحاً على كفاءة إلية التدعيم في رفع كفاءة النوفوالك في إرجاع طاقة الثني الممتصة

يؤدي ذلك النخفاض ) %14(إلى ) HMTA(حت الدراسة أيضاً أن زيادة نسبة المادة المصلدة أوض
قيمة معامل الرجوعية مما يؤكد التناقص الحاد في تراكم طاقة االنفعال المرنة لمـادة النوفـوالك   

ولـو   وبهذه الطريقة فأن التأثير االيجابي لزيادة نسبة المادة المصلدة يمكن أن يلغـي ، ومتراكباتها
جزئياً التأثير السلبي لهذا التراكم في طاقة االنفعال المرنة المختزنة في هذا المادة المحضرة علـى  

  .استعادة مرونتها
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