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ABSTRACT 
    A light weight composite is fabricated by adding hollow glass microsphere (HGM) as 
a reinforcement material to the matrix which is unsaturated polyester resin. Different 
volume fractions of ( HGM) from (30%) to (70%) are used. (HGM) are chosen because 
of their smooth glass surfaces that enable them to be mixed uniformly through out the 
resin matrix. The study shows that the resultant composite has enough hardness value and 
can be molded in Templates and worked easily. The low density of the composite which 
is only (0.62 gm/cm3) with high compressive strength and low thermal conductivity 
coefficient make it suitable to be used as untraditional, low cost building material, in 
addition to repair surfaces and antiquities.      
 
Keyword :-(Hollow glass microsphere composite, (HGM) polyester resin , light weight 
composite , Particles reinforcement  composite ,(HGM) for high strength composite) 
 

 مدعم بالكرات الزجاجیة خفیفة الوزن غیر مشبع تحدید مواصفات متراكب بولي استر رزن
 بناء غیر تقلیدیةالستخدامھ كمادة 

 
  الخالصة

كمادة تدعیم  )HGM(تم تصنیع متراكب بولیمري خفیف الوزن من إضافة الكرات الزجاجیة الدقیقة المجوفة      
وقد تم اختیار ). %70( إلى) %30(مختلفة من  حجمیة، بكسور أساسكمادة غیر المشبع راتنج البولیستر  إلى

وقد بینت . یمكن خلطھا بسھولة مع المواد البولیمریة أملسخفیفة الوزن وذات سطح زجاجي  ألنھاالكرات الزجاجیة 
ا كم. جیدةیل غشقابلیة ت صبھ في قوالب باالضافة الى امتالكھیمكن لھ صالبة جیدة والمتراكب الناتج  إنالدراسة 

تجعل  عالیة مع معامل توصیل حراري منخفضومقاومة انضغاط ) gm/cm3 0.621(تبلغ  یمتاز بكثافة منخفضة
في تصلیح الشقوق  ذات كلفة مناسبة باالضافة الى امكانیة استعمالھاستخدامھ كمادة بناء غیر تقلیدیة  من الممكن

 .اآلثار وترمیم
 المقدمة 

والذي یكون في اغلب األحیان من ) matrix(ة من الطور األول الذي یعرف باألساس تتكون المواد المتراكب    
) reinforcement(مادة مطیلیة ذات متانة عالیة مثل البولیمرات ، أما الطور الثاني فیسمى طور التقویة او التدعیم 
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یمكن تحسین خواص . جاجیة، ویكون على شكل ألیاف أو دقائق أو قشور من مواد أما معدنیة أو سیرامیكیة او ز
) corrosion(والتآكل ) stiffness(والجساءة ) strength(المواد من خالل تشكیل المواد المتراكبة مثل المقاومة 

 thermal(والسلوك المعتمد على درجات الحرارة والتوصیلیة  الحراریة ) density(والكثافة ) wear(والبلى 
conductivity ( والعزل الكھربائي)dielectric ( والعزل الصوتي)sound insulation  (.[1]  قام الباحث

)Owen(  باجراء فحوصات على نماذج من مادة متراكبة مؤلفة من راتنج االیبوكسي المدعم بالكرات الزجاجیة
حیث أظھرت النتائج ان البولیمرات المحشوة بكرات الزجاج تكون أكثر متانة ) %25(وبكسر حجمي مقداره 

وجماعتھ بتحضیر مركب مكون من ) Matthew(كذلك قام الباحث . [2]من المادة األساس غیر المدعمة  وصالبة
خلیط من الكرات الزجاجیة الصلدة والمجوفة بنسب مختلفة مع راتنج االیبوكسي حیث تم الحصول على متراكب ذو 

تھا من الصدمات والعوامل الجویة معامل تمدد حراري مناسب لغرض تغلیف القطع االلكترونیة في األجھزة وحمای
وجماعتھ بدراسة تأثیر قطر الكرات الزجاجیة ) Sumita(وقد قام الباحث . [3]خاصة في االستخدامات العسكریة 

المجوفة على المادة المتراكبة فأظھرت النتائج ان استخدام كرات زجاجیة ذات قطر اقل یعطي خواص میكانیكیة 
وقد قام الباحث . [4]األكبر قطرا فإنھا تؤدي إلى انخفاض الخصائص وقلة في الكثافة أفضل ، إما الكرات الزجاجیة 

)Mrinal ( بدراسة تأثیر سمك جدار الكرات الزجاجیة على المادة المتراكبة المكونة من االیبوكسي ومن نوعین من
جدار أعلى فبینت النتائج بان الكرات الزجاجیة احدھما ذو كثافة قلیلة وسمك جدار قلیل واألخر ذو كرات لھا سمك 

فیما أدى استخدام الكرات األثقل إلى ) %58(المتراكب المكون من الكرات الخفیفة أعطى انخفاض بالكثافة بمقدار 
وكذلك قام الباحث  .[5]من كثافة االیبوكسي المستخدم بثبوت الكسر الحجمي) %28(انخفاض الكثافة بمقدار 

)Aare ( راتنج البولیستر مخلوط مع دقائق االلومینا بتحضیر متراكب مكون من)Alumina trihydrate ( مع
كرات زجاجیة دقیقة ومجوفة بنسب خلط  مختلفة للحصول على متراكب خفیف الوزن ذي كثافة مناسبة وكلفة قلیلة 

قلت من الكرات الزجاجیة المجوفة ولكن ) %6(عند إضافة كسر حجمي مقداره ) %13(حیث تم تقلیل الوزن الى 
  .[6]بالمقارنة مع البولیستر غیر المدعم) %26(الصالدة السطحیة بنسبة 

ألھمیة ھذا المتراكب الصناعیة والتطبیقیة فقد تم في ھذا البحث تحضیر متراكب بولیستر رزن مدعم بالكرات      
نیكیة والحراریة مع دراسة المواصفات المیكا) %70(الزجاجیة الدقیقة والمجوفة بنسب حجمیھ مختلفة تصل إلى 

 . لمعرفة إمكانیة استخدامھ كمادة بناء غیر تقلیدیة
  الجانب النظري

  (Composite Materials)المواد المتراكبة  •
ھي تلك األنظمة الناتجة من االتحاد الفیزیائي لمادتین او أكثر، حیث تمثل كل مjادة طjوراً منفصjالً فjي النظjام،       

ت خواص وتراكیب مناسjبة مjا بjین خjواص المjواد األولیjة الداخلjة فjي تحضjیر بھدف الحصول على مواد جدیدة ذا
وغالبjاً تحjدث بعjض . المادة المتراكبة وتتجاوز الصفات غیر المرغوب فیھا لتكون أكثر مالئمة للتطبیقات الصناعیة
تلفjاً عjن أطjوار المjواد التفاعالت الكیمیائیة أثناء التشغیل عند منطقة السطح البیني وعندئذ ربما یوجد طور واحد مخ

وقjد تكjون المjواد الداخلjة فjي تشjكیل ھjذه المjواد . األولیة، لكن في حاالت عدیدة تبقى األطوار األساسیة دون تغییjر
: ھناك ثالث نقاط تحدد صفات المواد المتراكبة وھي. عضویة، اوغیرعضویة أو معدنیة وفي أشكال ھندسیة متنوعة

، والسjطح البینjي وقjوة  (Reinforcement Materials)، مjواد التjدعیم  ( Matrix Material)المjادة األسjاس 
  ].7[(Interface & Bonding)التالصق 

  ) Matrix Toughness(متانة المادة األساس  •
ان لمتانة المادة األساس تأثیراً كبیراً على الخواص النھائیة للمادة المتراكبة المنتجة وألنjواع التjدعیم كافjة حیjث      

نھjjا تقjjوم بjjربط مjjادة التjjدعیم باألضjjافة الjjى انjjھ فjjي حالjjة تسjjلیط حمjjل علjjى المjjادة المتراكبjjة فانھjjا تتشjjوه وتjjوزع ا
، ولمتانة المادة األساس تxأثیر مھxم علxى متانxة المxواد المتراكبxة الدقائقیxة وذلxك خxالل االجھادات على مادة    التدعیم 

واالنفصxال مxابین طxور المxادة األسxاس والطxور ألxدقائقي ) Crack Bowing(انحراف الشق  :عدة میكانیكیات أھمھا
)Debonding ( وحدوث الشقوق المایكرویة)Micro cracking( ًاxاس مفتاحxادة األسxون المxان تكxفي اغلب األحی ،

لتxxدعیم المxxواد المتراكبxxة وذلxxك خxxالل محافظتھxxا علxxى مxxواد التxxدعیم مxxن الظxxروف الجویxxة المختلفxxة ، ومطیلیxxة المxxادة 
ألساس تعد مصدراً مھماً لمتانة المادة المتراكبة حیث ان األنظمة ذات المتانxة العالیxة تسxتعمل مxع الحشxوات الدقائقیxة ا

 ].High Toughness] (8(لتعطى مواد متراكبة دقائقیة ذات متانة عالیة 
  (Particulate Composites)المواد المتراكبة المدعمة بالدقائق  •
والxدقائق وفxي مختلxف .واد المتراكبة یتضمن نوعاً واحداً من الدقائق أو أكثxر فxي المxادة األسxاسھذا النوع من الم       

انواعھا المعدنیة منھا وغیxر المعدنیxة ومxن خxالل تعریxف المxادة المتراكبxة فھxي ال تxرتبط كیمیائیxاً مxع المxادة األسxاس 
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،والشكل،والكسر الحجمي،وتوزیxع الxدقائق حیxث الحجم الحبیبي: وھناك عدة عوامل تؤثر في خواص ھذه المواد منھا.
أن كل ھذه العوامل تساھم في السیطرة علxى خxواص المنxتج النھxائي ، تختلxف المتراكبxات المدعمxة بالxدقائق عxن تلxك 
المدعمة باأللیاف او الطبقات او القشور في توزیع المضافات ، إذ ان توزیع الدقائق یكون عشوائیاً أكثر مما ھو منتظم 

 .xxدة لxxواص موحxxك خxxة تمتلxxات الدقائقیxxأن المتراكبxxة(ذلك فxxات ) متماثلxxع االتجاھxxي جمیxxف(Isotropic) كل ، وxxإن ش
، مxxدیات الحجxxم فxxي المxxواد  Cylinders)(أو األسxxطواني  (Spheres)األطxxوار الدقائقیxxة یكxxون مقاربxxاً الxxى الكxxروي 

والنانویxة  (Macro)الxى األبعxاد الماكرویxة  (Micro) المتراكبة المدعمة بالدقائق تتxراوح مxا بxین األبعxاد المایكرویxة
)Nano(. ل  ان الشكل والحجم والتوزیع لدقائق التقویةxز تمثxة والتركیxا األتجاھیxدقائق بینمxزات تمثل خصائص الxممی

كxوین یعدان متغیرات مھمة ألنھما المسیطران األساسیان على بنیxة المxواد او تالنظام، فنرى أن الحجم وتوزیع الدقائق 
المواد وھذه المتغیرات مع الكسر الحجمي تحدد المنطقxة البینیxة التxي تxؤدي دوراً كبیxراً فxي تحدیxد مقxدار التفاعxل بxین 

، ان العدید من المواد البولیمریة مثل األیبوكسي والبولي أستر تظھر والطور المستمر) الطور الثانوي( الطور الدقائقي
فxxي التطبیقxxات العملیxxة المعرضxxة للكxxالل او الكسxxر، وان ھxxذه المxxواد تصxxبح ذات  سxxلوكاً ھشxxاً ممxxا یحxxد مxxن اسxxتعمالھا

  ].7[ (Fillers)مقاومة لنمو الشقوق عند أضافة مواد دقائقیة والتي یطلق علیھا في بعض األحیان الحشوات 
  (Volume Fraction  of Particles)الكسر الحجمي للدقائق  •
لxى تحسxین الخصxائص المیكانیكیxة للمتراكبxات الدقائقیxة، إذ ان مقاومxة األنحنxاء في الكسر الحجمxي یقxود ا التغیر      

التطبیxق للمxادة المتراكبxة : أمxا محتxوى الحشxوة األمثxل فیعتمxد علxى . والمرونة تعتمدان على الكسxر الحجمxي للحشxوة
ٳن تxأثیر زیxادة الكسxر  ، ،والخصائص المرغوب بھا للمنتج النھائي وحجxم الxدقائق الحشxویة ونxوع المعاملxة السxطحیة

الحجمي للحشوات على معامل المرونة للمادة المتراكبة ھو اآلن مؤشر جیxد فxي األدبیxات لمxدى واسxع مxن الراتنجxات 
والمواد الحشویة  ، كذلك تم تأكید  أن ھناك عالقة وثیقة بین محتxوى الحشxوة والخصxائص الفیزیائیxة للمxادة المتراكبxة 

]8[.  
  الجانب العملي

 مواد المستخدمة ال
المستخدمة في ھذا البحث ھي راتنج البولیستر غیر المشبع وھو ) Matrix( األساسالمادة  - : األساسالمادة  .1

 Siropol(الشركة السعودیة الصناعیة المحدودة (احد الراتنجات المتصلدة بالحرارة وھو ذو منشأ سعودي 
) cp 500(ولزوجھ مقدارھا ) gm/cm3 1.2(ا ، وھو راتنج شفاف ذو لون اصفر وكثافة مقدارھ) )8341

ویحدث بینھما التفاعل عند درجة حرارة الغرفة وھو احد تفاعالت ) 2:100(یضاف المصلد الیھ بنسبة 
 ).Addition reaction(االضافة 

المادة المدعمة المستخدمة في ھذا البحث ھي كرات زجاجیة دقیقة ومجوفة وذات كثافة  - : المادة المدعمة .2
) µm 75(وبمعدل انصاف اقطار مقداره  )µm 200 – 10(وتتراوح اقطارھا ) gm/cm3 0.2(ارھا مقد

المصنعة من قبل شركة و) psi 1800(وتكون على شكل مسحوق ابیض اللون ومعدل قوة السحق مقداره 
)Eager polymers ( تركیب كیمیائي وتدرج حجمي كما مبین بالجدول وب)1.( 
 تحضیر النماذج     

  :ضمن الخطوات االتیة) كرات زجاجیة - بولیستر( تم تحضیر نماذج  متراكب        
وتم تنظیفھ وتجفیفھ ) cm 5(تم تصنیع قوالب خاصة من مادة النحاس على شكل قرص قطره : تھیئة القوالب   )1

 .ولضمان عدم التصاق الراتنج تم طالء السطح الداخلي للقالب بمادة مزیتة
 , %40 , %30(الى راتنج البولیستر بكسور حجمیة مختلفة ) HGM(اجیة المجوفة تم اضافة الكرات الزج  )2

باالضافة الى تحضیر عینة راتنج بولیستر غیر مدعم وذلك باألعتماد على العالقات )  70% , 60% , 50%
 :[9]األتیة
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  : حیث ان 
      Ψ: -   النسبة الوزنیة لمادة التدعیم في المادة المتراكبة.  

wc, wm , wf   : وزن المادة المتراكبة والمادة األساس والحشوة على التوالي.             

fm ρρ الكسر الحجمي لمادة التدعیم في المادة  :φكثافة المادة األساس والحشوة على التوالي ، : ,
  .المتراكبة

استخدمت تقنیة القولبة الیدویة في عملیة تحضیر النماذج حیث تم خلط راتنج البولیستر مع : صب النماذج  )4
المصلد بصورة تدریجیة لضمان عدم تكون فقاعات باستخدام قضیب زجاجي ثم تم اضافة الكرات الزجاجیة 

ریجیة من اجل عدم تكتل الكرات الزجاجیة وللحصول على افضل انتشار وترطیب الى الخلیط وبصورة تد
للكرات الزجاجیة داخل المادة المتراكبة وتتم عملیة الخلط برفق من اجل ضمان عدم تكسر الكرات الزجاجیة 

 .لحین الوصوال الى افضل تجانس ثم صب الخلیط في القالب للحصول على قرص منتظم االبعاد
من اجل التصلب االبتدائي وبعدھا یتم اخراج العینات ) ساعة 24(عملیة الصب تترك العینات لمدة  بعد اتمام )5

ولمدة ) ºC 60(وذلك بوضعھا في الفرن عند درجة حرارة ) Curing(من القوالب ثم تتبعھا عملیة معالجة 
 .ةساعتین وذلك من اجل اتمام التفاعالت الكیمیائیة والتخلص من االجھادات الداخلی

من التصلب االبتدائي قطعت القوالب الخاصة بالفحوصات كافة وحسب المواصفة القیاسیة ) ایام 7(بعد مرور  )6
لكل اختبار ثم اجریت عملیة التنعیم والصقل باستعمال أوراق كاربید السلیكون بدرجات نعومة مختلفة والمثبتة 

  .في جھاز دوار
 االجھزة المستخدمة

ستعراضاً لمجموعة األجھزة الخاصة باألختبارات التي تم اجرائھا في ھذا البحث وطریقة یتضمن ھذا الجزء أ       
  :الفحص فیھا وكما یلي

 )Compressive strength test instrument(  جھاز اختبار مقاومة االنضغاطیة .1
 ASTM-D695 ([7](وحسب المواصفة العالمیة تم اجراء اختبار األنضغاطیة لحساب مقاومة األنضغاط      

، تم تثبیت ) Tinius Olsen(للعینات  المستعملة في ھذا البحث وذلك بأستعمال جھاز مقاومة االنضغاط نوع 
العینات على قاعدة متحركة في الجھاز، بعدھا تم رفع ھذه القاعدة بوساطة ذراع موجود في الجھاز الى األعلى 

یتم تسلیط الحمل بصورة تدریجیة على العینة ویتم ذلك  لحین تماس سطح العینة مع السطح األعلى للجھاز ، بعدھا
حیث  (Deflection)من خالل جھاز الكومبیوتر المرتبط بجھاز فحص االنضغاط لحین حدوث الفشل في العینة 

من المعادلة مقاومة االنضغاط حیث یمكن حساب قیمة مقاومة االنضغاط لحدوث الفشل ،  یمثل أقصى حمل مسلط
  .[9]االتیة 

  
   - :یث انح

    )σ : ( اجھاد االنضغاط)N/mm2  .( ،)F :( القوة المسلطة)N  .( ،)A : ( المساحة المسلط علیھا الحمل
)mm2 .(  
 )Hardness test instrument( جھاز اختبار الصالدة .2

ر لحساب مقدا )ISO-179(وحسب المواصفة العالمیة ) Brinell hardness(تم اجراء اختبار صالدة برینیل     
، حیxث تxم اجxراء اختبxار  [7]مقاومة سطح المواد المحضرة في ھذا البحxث لقxوى االختxراق او الخxدش او الحxك 

) Indentec hardness testing machines Ltd./ England(الصxالدة باسxتخدام الجھxاز المصxنع مxن قبxل 
دة بحمل وزمxن محxدد وبعxدھا ، ویتم ذلك من خالل اختراق كرة فوالذیة لسطح الما) Type: 6187.5 LK(نوع 

 :[9] وتحسب صالدة برینیل من المعادلة اآلتیةیتم رفع الكرة الفوالذیة وقیاس قطر االثر على سطح المادة ، 
)5....(                                                      .

)(
2.

22 dDDD
FBrH

−−
=

π
 

  :حیث ان 
          )F( : الحمل المسلط)N( ، )D) : قطر الكرة)mm ( ،)d) : قطر األثر في األنموذج)mm.(  

قطر الكرة الفوالذیة المثبتة بحامل مناسxب والمسxلط علxى عینxة االختبxار ویقxاس قطxر األثxر   )D(مثل حیث ی     
المتxxروك علxxى سxxطح العینxxة بعxxد إزالxxة الحمxxل باسxxتعمال عدسxxة مجھریxxة ) Circular Indentation(الxxدائري 
 .مدرجة
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  (Thermal conductivity test instrument) الحراریةجھاز اختبار الموصلیة  .3
حیxث تxم تقطیxع  (Griffen & George)المصxنع مxن قبxل شxركة  (Lee’s Disc)جھxاز قxرص لxي تم اسxتعمال     

وفیxھ یمكننxا حسxاب معامxل التوصxیل الحxراري لجمیxع النمxاذج العینات حسب متطلبات الجھاز المستخدم فxي الفحxص 
یلیxھ حتxى یصxل الxى القxرص األخیxر،  المحضرة في البحxث وفیxھ یxتم انتقxال الحxرارة مxن المسxخن الxى القxرص الxذي

بأسxxتعمال المحxxاریر الموضxxوعة داخلھxxا علxxى )  TA,TB,TC (    وباألمكxxان تحدیxxد درجxxة الحxxرارة لألقxxراص الثالثxxة
باالعتمxاد علxى حسxاب كمیxة الحxرارة المxارة خxالل عینxxة مxن المxادة قیxد االختبxار یxتم حسxاب قیمxة معامxxل و. التxوالي 

 :[9]المعادلة االتیة من) K(التوصیل الحراري 
  

  

  :حیث ان
    )e : ( ةxل ثانیxرص لكxاحة القxدة مسxر وحxارة عبxتمثل كمیة الطاقة الحراریة الم)W/m2.k ( ةxن العالقxب مxوتحس

  :[7]االتیة

)( ] )7....(           
2
12)(2

CCBBBAAABA TdTdTTdsTdreTTerIV +++
 +++= ππ     

  : حیث ان 
    )TA,TB,TC: (  راصxxرارة األقxxة حxxدرجC,B,A  ،واليxxى التxxعل)d :( رصxxمك القxxس)mm( ،)I( : ارxxار المxxالتی

)Ampere( ،)V :( الفولتیة المجھزة)Volt ( ،)r: ( نصف قطر القرص)mm .( 
  النتائج والمناقشة

 قیاس الكثافةنتائج  •
بطریقة الوزن حیث تم استخدام میزان رقمي حساس لوزن النماذج  قد تم قیاس الكثافة للمواد المتراكبة المحضرة    

 - :لحساب الكثافة م استخدام المعادلة االتیةفي الھواء والماء المقطر، وقد ت
  

    
  - :حیث ان 

    )msa: ( - وزن النموذج في الھواء )gm(،)msw:( -  المقطر وزن النموذج في الماء)gm(   ،)ρw: ( -  كثافة الماء
)gm/cm3(.  

ثافة كما مبین قیمة الك في المتراكب تؤدي الى تقلیلالزجاجیة وكما ھو متوقع فان زیادة الكسر الحجمي للكرات      
كرات من ال) %70(عند الكسر الحجمي ) %50(نالحظ ان قیمة الكثافة تنخفض الى النصف  حیث) 2(في الجدول 

  ).1(الشكل وكما موضح في  )gm / cm3 0.621(الزجاجیة حیث كانت قیمة الكثافة 
اي انھا تطفو (تلك كثافة اقل من كثافة الماء تمیزت جمیع النماذج المدعمة بالكرات الزجاجیة بخفة الوزن وانھا تم   

  .)عند غمرھا بالماء
حیث امتلك من اجل المقارنة  الكثافة للطابوق العراقي المستخدم في البناءمقدار باالضافة الى ذلك تم حساب       

موضح بالشكل وكما  ثافة المواد المحضرةھي كثافة عالیة جدا بالمقارنة مع كو )gm/cm3 1.775(كثافة مقدارھا 
حیث  ، المستخدم في البناء بالمقارنة مع الطابوق العراقي%) 65(خفض الكثافة بمقدار في ھذا البحث ، حیث تم )2(

  .یمكن استخدام ھذه المواد كمواد بناء غیر تقلیدیة ذات مواصفات متمیزة
   اختبار التوصیلیة الحراریةنتائج   •

 Hollow(نماذج المحضرة وبكسور حجمیة مختلفة من الكرات الزجاجیة لقد تم اجراء ھذا االختبار لجمیع ال     
glass ( طبقت العالقتان .كمادة مدعمة)(لحساب قیم معامل التوصیل الحراري ) 7(، ) 6K ( والجدول)3 (

  .یستعرض تلك القیم
راتنج  اذ حققالت توصیلیة حراریة واطئة بان جمیع النماذج المحضرة بصورة عامة امتلكت معام یالحظ      

غیر المدعم أعلى قیم لمعامل التوصیل الحراري بالمقارنة مع النماذج المدعمة ) Polyester resin(البولیستر 
لفة من الكرات الزجاجیة ،حیث ادى التدعیم بالكرات الزجاجیة الى خفض معامل التوصیل بكسور حجمیة مخت

التوصیل الحراري الحراري ولجمیع النماذج المدعمة ومع الزیادة بالكسر الحجمي للكرات الزجاجیة ینخفض معامل 
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) 3(الشكل ما في معامل توصیل حراري كأوطأ ) 70(%سجلت المادة المدعمة بكسر حجمي  بصورة ملحوظة اذ
الذي یبین العالقة بین معامالت التوصیل الحراري لجمیع النماذج المحضرة ، اذ یمكن استخدام ھذه المواد في 

  - :التطبیقات التي تتطلب عزل حراري عالي ویمكن تفسیر ذلك كاالتي
ار حیث ترتبط بشكل وثیق ان التوصیلیة الحراریة تعتمد على البنیة التركیبیة للمادة ونمط التوزیع لالطو     

مجموع المركبة االلكترونیة ، اي ان التوصیلیة الحراریة بصورة عامة ھي [9]بالتوصیلیة الحراریة لكل طور
كیة اما في المواد العازلة تعتمد ونیة اكبر بكثیر من المركبة الشبكیة ففي المواد الموصلة تكون المركبة االلكتروالشب
،ھذا ما یفسر امتالك راتنج البولیستر غیر المدعم أعلى  [10]) الفونونات(مركبة الشبكیة صیلیة الحراریة على الالتو

معامل توصیل حراري وذلك النھ مادة عازلة مكونة من طور واحد فالحرارة تنتقل بسھولة بشكل موجات مرنة ضمن 
وف تكون ھناك اعاقة لحركة ومرور بنیة راتنج البولیستر بالمقارنة مع انتقالھا عند اضافة الكرات الزجاجیة حیث س

طور المادة البولیمریة والمادة السیرامیكیة (النھا سوف تمر بعدة أطوار مختلفة ضمن المادة المتراكبة  ھذه الموجات
لذلك فان انتقال الطاقة الحراریة بھیئة موجات مرنة تكون عملیة صعبة ومعقدة بسبب ) والسطح البیني والفجوات

لبنیة والتحول من بنیة الى اخرى اي ان الموجة تخسر جزء من طاقتھا عند االنتقال بین ھذه وجود انقطاع في ا
االطوار المختلفة ، وھذه العازلیة تزداد بزیادة الكسر الحجمي للكرات الزجاجیة اي زیادة الحواجز والمعوقات امام 

امتلكت المادة المدعمة بكسر حجمي ، [11]ة المحضرة مما یزید عازلیة المواد المتراكب انتقال الموجات المرنة
ان الكرات نماذج المحضرة ، حیث لجمیع البالنسبة ) W/m.°C 0.001925(أوطأ معامل توصیل حراري ) 70%(

 الزجاجیة تكون مجوفة مما یؤدي الى زیادة الوسط الغازي العازل وانخفاض الكثافة، اذ ان التوصیلیة الحراریة للمواد
علیھ في المادة السائلة واكبر ما یقارب اربع اضعاف التوصیلیة الحراریة للمادة الغازیة وھذه الصلبة اكبر مما ھو 

  . [12] الغازاتالطبیعة ناتجة من الفرق بین الفراغات الجزیئیة للحالتین حیث ان أردأ انواع الموصالت الحراریة ھي 
 0.005192( ومقدارهللطابوق العراقي ) K(باالضافة الى ذلك تم حساب قیمة معامل التوصیل الحراري     

W/cm.°C (،  من ذلك یتضح بان جمیع النماذج المحضرة في ھذا البحث تمتلك معامالت توصیل حراري واطئة
، حیث تم خفض معامل ) 4(وكما موضح بالشكل  جدا بالمقارنة مع معامل التوصیل الحراري للطابوق العراقي

) %63( بالكرات الزجاجیة وبنسبة غیر المدعمة بالمقارنة مع المادة) %25( بنسبةفي ھذا البحث التوصیل الحراري 
 یجعل ھذه المواد ذات اھمیة كبیرة في مجال العزل الحراري وتوفیر الطاقةمما بالمقارنة مع الطابوق العراقي، وھذا 

    .تحتاج الى عزل حراري عالياخرى تطبیقات كمادة بناء غیر تقلیدیة او في  عند استخدامھا
  مقاومة االنضغاطیة  اختبارنتائج  •

ان المواد الھشة تكون ذات مقاومة انضغاط اكبر من مقاومة الشد وذلك الن في حالة الشد سوف بصورة عامة      
وذلك یعمل على  یعمل على انتشار الشقوق الدقیقة داخل المادة التي تكون متجمعة بصورة عمودیة على محور السحب

  .[13]فشل المادة بسرعة 
, یعد السلوك االنضغاطي للمواد المتراكبة من الخواص المیكانیكیة المھمة التي اھتم بدراستھا العدید من الباحثین     

والجدول ) 5(وكما مبین في الشكل ) 4(بصورة عامة اظھرت قیم مقاومة االنضغاط التي تم حسابھا باستخدام العالقة 
للنماذج المحضرة ان البولي استرغیر المدعم بالكرات الزجاجیة أظھر  الذي یستعرض قیم مقاومة االنضغاط) 4(

وان ھذه القیمة تنخفض ) %30(أعلى قیمة لمقاومة االنضغاط ثم تلتھا المادة المتراكبة المدعمة  بكسر حجمي مقداره 
اوطأ مقاومة  )%70(بزیادة الكسر الحجمي للكرات الزجاجیة حیث أظھرت المادة المتراكبة المدعمة بكسر حجمي 

حیث ان , انضغاط  ویرجع ذلك الى ان متانة اي مادة متعلقة وبصورة  اساسیة بوجود العیوب التي تحتویھا المادة 
وان ھذه الفجوات داخل المادة المتراكبة تكون نقاط ضعف )  Hollow Glass(الكرات الزجاجیة تكون مجوفة 

اذ ان متانة المواد المتراكبة یمكن السیطرة , من ثم حدوث الفشل ومناطق لتركز االجھادات اثناء فحص االنضغاطیة و
اذ )  Flaw-Initiation Characteristics(والتحكم بھا وذلك عن طریق السیطرة على خصائص بدایة نمو العیب 

ھذه , تقرمو ثم یتقدم بالنمو في وضع مسیبدأ بالن) Micro(فان شقا مایكرویا , انھ في حالة اجھاد المواد المطیلیة 
والذي عند مستویات اجھاد حرجة یصبح غیر ) Macro(الشقوق المایكرویة تتحد مجتمعة لتكون شقاً ماكرویاً 

في حالة المواد , ھذه الالستقراریة عند مستویات اجھاد عالیة حول الشق تقود الى ھیئة  وشكل كسر الفشل , مستقر
وھذه الحالة ھي واحدة من االسباب التي تؤثر في استیعابیة , دةالھشة فان استقراریة الشقوق المایكرویة تكون محدو

  .[14]المواد الھشة لمقاومة نمو الشق
حیث ان , باالضافة الى ذلك فان الزیادة بالكسر الحجمي للكرات الزجاجیة یؤدي الى انخفاض مقاومة االنضغاط       

دد النقاط المساعدة على حدوث الفشل التي ربما تلتقي مع زیادة عدد الفجوات داخل المادة المتراكبة یؤدي الى زیادة ع
حالتین نظریتین للفشل االنضغاطي تمثلت ) Rosen(فقد وصف الباحث , بعضھا وتؤدي الى االسراع بحدوث الفشل
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الذي ینمو عبر الطبقات الداخلیة ضمن المادة ) Share Mode(ونمط القص ) Buckling Mode(بنمط االنبعاج 
وقد أوضح الباحث نفسھ ان احد اسباب . ما یؤدي الى حصول الفشل بشكل متتابع نتیجة زیادة تشوه القص المتراكبة م

 .[16,15]حصول ھذا النوع من الفشل یعود الى وجود العیوب في المادة التي تشكل مناطق لتركیز االجھاد
ات الزجاجیة اال ان جمیع النماذج على الرغم من ان مقاومة االنضغاط تنخفض عند زیادة الكسر الحجمي للكر    

، المحضرة امتلكت مقاومة انضغاط عالیة جدا بالمقارنة مع مقاومة االنضغاط للطابوق العراقي المستخدم في البناء
بینما كانت اوطأ مقاومة انضغاط للنماذج ) MPa 7.9(حیث امتلك الطابوق العراقي مقاومة انضغاط مقدارھا 

, )6(الشكل في وكما موضح من الكرات الزجاجیة ) %70(للنموذج الذي یتضمن ) MPa 32.1(المحضرة مقدارھا 
وخفیفة الوزن لذلك یمكن ان تستخدم ھذه المواد كمواد بناء غیر تقلیدیة حیث تمتلك مقاومة انضغاط عالیة جدا 

   ). مقاومة للحفر او الثقب(باالضافة الى انھا تتمیز بقابلیة تشغیلیة عالیة 
  الصالدة راختبانتائج  •

الذي یوضح قیم الصالدة لراتنج البولي استر قبل وبعد التدعیم بالكرات ) 5(والجدول ) 7(من مالحظة الشكل     
اعلى قیمة للصالدة بالمقارنة مع حقق ستر غیر المدعم ان البولي االزجاجیة وبكسور حجمیة مختلفة، بینت النتائج 

التدعیم بالكرات الزجاجیة ویزداد ھذا االنخفاض بزیادة الكسر الحجمي  النماذج المحضرة وان ھذه القیمة تنخفض عند
  - :للكرات الزجاجیة ویمكن تفسیر ذلك كاالتي

من مفھوم الصالدة یمكن عدھا مقیاسا للتشوه اللدن الذي یمكن ان یعاني منھ سطح المادة تحت تأثیر اجھاد      
،  [7]فض صالدة المادة نتیجة النخفاض مقاومتھا للتشوه خارجي وبذلك فان اضافة الكرات الزجاجیة ادى الى خ

حیث ان الكرات الزجاجیة تكون مجوفة اي تؤدي الى تكوین فجوات داخل المادة مما یقلل من مقاومة المادة للتشوه 
الى عدم امتالك مثل ھذه الحشوات المتانة ) Kausch and Moloney(اللدن، وھذا یتفق مع ما جاء بھ الباحثان 

المادة مما  كافیة لتكون فعالة في زیادة صالدة المادة المتراكبة، اذا ان الكرات نفسھا تكون كنقاط ضعف على سطحال
، حیث یعمل مثل ھذا النوع من الحشوات على زیادة الفراغات والفجوات بین السالسل  [8] یؤدي الى خفض الصالدة

في حالتھا الحرة ومن ثم یؤدي الى زیادة حركتھا وانخفاض  البولیمریة وزیادة الھیئات المختلفة لجزیئة البولیمر
، ففي حالة البولي استر غیر المدعم فان سطح العینة ونعومتھ والترابط بین الذرات والجزیئات یكون  [17]الصالدة 

 الترابط والتماسك على السطح كبیر اكبر حیث ان الصالدة تعتمد بصورة رئیسیة على طبیعة السطح فكلما كان
  .[18]ازدادت صالدة المادة 

على سطح المادة وھذه التصدعات ناتجة من تركز ) Crazes(عند اجراء ھذا االختبار لوحظ تكون تصدعات     
وتظھر بشكل تصدعات ،ھذه التصدعات تعمل ) Cavities(ول الكرات التي تقود الى تكون الفجوات حاالجھادات 

 Pand and(مسببة نقصان في متانة المادة وھو ما جاء بھ الباحثان  )Stress releasers(على تحریر االجھادات 
sharma ([14]ومن ثم سببا لنقصان الصالدة.  

ومن الجدیر بالذكر بانھ على الرغم من ان الصالدة تتناقص مع زیادة الكسر الحجمي للكرات الزجاجیة اال ان      
ارنة مع قیم الصالدة لمواد متراكبة اخرى مدعمة بدقائق جمیع النماذج المحضرة امتلكت قیم صالدة مرتفعة بالمق

باالضافة الى ذلك حققت النماذج التي تتضمن كرات زجاجیة بنسب ،  [7])6(مختلفة وكما موضح في الجدول 
وكما موضح ) MPa 177(قیم صالدة اعلى من قیمة الصالدة للطابوق العراقي والتي مقدارھا ) 40%,30%,0%(

اال ان الصالدة ظلت ذات قیم ) %70(تم في ھذا البحث الوصول الى كسر حجمي عالي جدا  ث، حی)8(الشكل في 
  .مرتفعة

  االستنتاجات و التوصیات
كرات زجاجیة دقیقة ومجوفة بعد طحنھا  إلىیمكن االستفادة من المخلفات الزجاجیة وذلك بتحویلھا  - 1

 .[19]وخلطھا مع بعض المواد ومن ثم معاملتھا حراریا
  .تخدام الكرات الزجاجیة في تصنیع متراكب خفیف الوزن وذلك بعد خلطھا براتنج البولیستریمكن اس - 2
تمتاز المواد المحضرة بكثافة منخفضة وعزل حراري جید ومقاومة انضغاط وصالبة كبیرة تجعل ممكن  - 3

 .ذات كلفة مناسبة استخدامھ كمادة بناء غیر تقلیدیة
باالضافة الى الخواص المیكانیكیة لتشغیل وإمكانیة صبھ في قوالب یتمیز المتراكب المحضر بقابلیتھ على ا - 4

 .والعظام  وترمیم اآلثار حیث یمكن استخدامھ في تصلیح الشقوقالجیدة 
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 یبین العالقة بین قیم الكثافة للنماذج المحضرة) 1(شكل 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
                                 

            
 

.یبین المقارنة بین كثافة النماذج المحضرة والطابوق العراقي) 2(شكل   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

یبین العالقة بین معامالت التوصیل الحراري للنماذج المحضر) 3(شكل   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 یبین المقارنة بین معامل التوصیل الحراري للنماذج والطابوق العراقي) 4(شكل 
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 .قیم مقاومة االنضغاط للنماذج المحضرةیبین العالقة بین ) 5(شكل    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .یبین مقارنة بین مقاومة انضغاط النماذج المحضرة والطابوق العراقي) 6(شكل                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ة بین قیم الصالدة لجمیع النماذج المحضرةیبین العالق) 7(شكل                                
 

 

 

 

 

  یبین مقارنة بین قیم الصالدة للنماذج والطابوق العراقي) 8(شكل 
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  .]الشركة المصنعة[ یبین التركیب الكیمیائي والتدرج الحجمي للكرات الزجاجیة) 1(جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .یستعرض قیم الكثافة للنماذج المحضرة) 2(جدول 
  
  
  
  
  
  
  

 
  .یستعرض قیم معامل التوصیل الحراري للنماذج المحضرة) 3(جدول 

  
  
  
  
  
  
  

 
 .االنضغاط للنماذج المحضرةیستعرض قیم مقاومة ) 4(جدول 

 
 
 
 
 
 

Wt(%) Components  
73  SiO2  
17  Al2O3  
5  K2O  
3  Na2O  
1  CaO  

 Volumetric gradient  
(%)  Mesh 

2  + 50 
12  - 50+100 
33  -100+200 
50  -200+50 

Density 
(gm/cm3)  

Volume fraction of hollow 
glass  

Samples  

1.236  0 %  1  
0.932  30%  2  
0.86  40%  3  

0.746  50%  4  
0.681  60%  5  
0.621  70%  6 

K (W/cm.°C)  Volume fraction of hollow 
glass  

Samples  

0.002625 0 %  1  
0.002425  30%  2  
0.002298  40%  3  
0.002226  50%  4  
0.002051  60%  5  
0.001925  70%  6 

Compressive strength 
(MPa)  

Force (N)  Volume fraction of 
hollow glass  

Samples  

116.4  17080  0%  1 
86.7  13020  30%  2 
62.1  9670  40%  3 

45.05  7080  50%  4 
33.45  6068  60%  5 
32.1  5588  70% 6 
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  .محضرةیستعرض قیم الصالدة للنماذج ال) 5(الجدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .[7]یستعرض قیم الصالدة لمواد متراكبة مختلفة) 6(الجدول 
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Hardness (MPa)  

  
Volume fraction of hollow 

glass 
  

Samples 
 
  

323.61 0 %  1  
289.12  30%  2  
196.72  40%  3  
133.87  50%  4  
119.25  60%  5  
115.66  70%  6 

Hardness (MPa)  Filler type  Volume fraction  Matrix material 

95  Silicon Carbide 
Particles  

0%  Unsaturated Polyester 
  113  10%  

130  20%  
145  30%  
95%  Commercial 

aluminum oxide 
Particles  

0%  Unsaturated Polyester  
107%  10%  
115%  20% 
125%  30%  
161 Glass powder 

particles  
0% Epoxy  

254 30% 
140 Black carbon 

particles  
20% Epoxy  
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