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ABSTRACT 

    Many polymeric materials are weak of direction in the mechanical properties, and which is 

one of the most important specifications required for structural applications. Therefore in this 

work, it was prepared two groups of composites nanomaterials, both of which contain the same 

matrix material, but they differ in terms of reinforcement materials. One of these groups 

consists of a poly ((methyl methacrylate (PMMA)) resin  as a matrix material, which reinforced 

with magnesia  (MgO) nano powder, with the average particles diameter  (52.54) nm, which 

was prepared  according to the ratios (PMMA: X% MgO) where (X = 0 , 0.5, 1 and 1.5) of the 

volume fraction ratio of nanoparticles in composites of material prepared, while the second 

group reinforced with  alumina (AL2O3) nano powder,  with  a mean particles diameter  (53.60) 

nm, according to the ratio (PMMA: X% AL2O3) where (X = 0, 0.5, 1 and 1.5) of the volume 

fraction of nanoparticles in composites of the prepared  materials. And through this work, effect 

of the addition nanoparticles powders, on the some mechanical properties of the prepared 

samples, has been studied. The results showed that the mechanical properties of (Tensile 

strength, modulus of elasticity, compressive strength and hardness) increase with the increase of 

the volume fraction ratio of the alumina and magnesia nanoparticle content in composites 

material. As well as the results showed, that the nanocomposite samples (PMMA: X% Al2O3) 

have mechanical properties higher than their counterparts of nanocomposites samples, which are 

reinforced with magnesia nanoparticle at the same ratio. 

 

تحضير وتوصيف بعض الخواص الميكانيكية لمادة متراكبة بوليمرية نانوية تستخدم في 

 التطبيقات الهيكلية
 

 الخالصة 

والتي تعد من اهم المواصفات التي تتطلبها  ضعيفة اتجاه الخواص الميكانيكية تكون العديد من المواد البوليمرية     

نفس  تحتوي على، كالهما ة النانويةكبارتمالتم إعداد مجموعتين من المواد  التطبيقات الهيكلية. وعليه في هذا العمل

 )ميثيل ميثا البولي هذه المجموعات تتكون من راتنج  ىاحد .مواد التعزيز من حيث انختلفيا م، ولكنهاسا اال ةدام

النانوي وذات متواسط قطر  (MgO)  المغنيسيا مسحوقبالتي عززت و اسا كمادة اال  (PMMA)) ليتكري

 ,X= 0, 0.5)حيث ان  (PMMA: X% MgO) ةلنسب   وفقا و  العينات وقد حضرت ( نانومتر25.25) جزيئي

1 and 1.5)   في حين عززت المجموعة المحضرة   المواد المتراكبة فيالنانوية    من الكسر الحجمي للدقائق ،

 وفقا للنسبو( نانومتر 23.06ي وذات متواسط قطر جزيئي )نانوال (AL2O3) مسحوق األلومينابالثانية 

(PMMA: X%AL2O3)  حيث ان(X= 0, 0.5, 1 and 1.5)    المواد فيمن الكسر الحجمي للدقائق النانوية 

، على بعض الخواص  الناتويةمن خالل هذا العمل تمت درااسة، تأثير إضافة  المساحيق المحضرة.  كبةارتالم

mailto:wdbedeawy@yahoo.com
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 معامل الشد، مقاومة)المتمثلة النتائج أن الخواص الميكانيكية  بينت،. والمتراكبة المحضرة الميكانيكية للعينات

 الدقائق النانوية لكل من محتوىل يحجمالمع زيادة نسبة الكسر  اد( تزددةصالوالط، اضغونة الشد، ومقاومة االنرم

 :PMMA) ةكبارتمالعينات الأظهرت النتائج أن  كما. المحضرة كبةارتفي المواد الم المغنيسيامسحوق واأللومينا 

X% Al2O3)  مسحوقالمدعمة بدقائق من كبة ارتالعينات الم رائهم منظنخصائص ميكانيكية أعلى من تمتلك 

  نفس النسب. عندالنانوي  المغنيسيا

 أوكسيد  ،  أوكسيد المغنيسيوم ،المتراكبة النانوية  ،  أكرليتراتنج البولي مثيل ميثا  الكلمات المفتاحية:

 . الخواص الميكانيكية  األلمنيوم

 

 المقدمة 

تواكب نتيجة التطور الصناعي الذي يشهده العالم في كافة المجاالت ، فقد اسعى الباحثون الى إيجاد  مواد        

مستلزمات هذا التطور ذات مواصفات هنداسية وتركيبية عالية ال تتوفر في اي من  التقليدية ، لغرض إاستخدامها في 

التطبيقات الصناعية المتعددة مثل صناعة هياكل الطائرات ، والسفن ، والسيارات والمعدات الطبية والمعدات وغير 

واص المواد الهنداسية )المعادن، السيراميك ،البوليمرات( المتمثلة ذلك من التطبيقات االخرى. ، ومن خالل درااسة خ

بالصالدة والمتانة وتحمل القوى والتوصيلية الحرارية والكهربائية ومقاومة التأكل واللدونة الحظ الباحثون وجود 

والشفافية ( بخفة الوزن ومقاومتها للتأكل polymers. حيث تتصف البوليمرات )[1] تباين في خواص تلك المواد

فقد برزت الحاجة وعليه  . [2]وقابليتها بتصنيع االشكال المعقدة وعدم تحملها درجات الحرارة العالية والقوى العالية

مواد  وذلك عن طريق دمجوتحملها درجات الحرارة العالية إلى ااستخدام مواد متراكبة ذات خواص ميكانيكية عالية 

 وادقائق مايكروية  على هيئة ية اومعدنية او بوليمريةاسيراميك التقوية من مواد، تصنع مواد في مادة األاسا  تقوية

  . [3] وتمتلك صالدة ومتانة عالية مقارنة بمادة االاسا  الياف وانانوية 

( والبولى مثيل ميثا PPمن مادة البولي بروبيلين ) يتحضير مزيج بوليمرفي مجال الخالئط البوليمرية فقد تم ف      

(  أجريت العديد من اإلختبارات الميكانيكية  %02،  06،  2( مع حشو الكاولين بكسر وزني ) PMMA) أكرليت

تحسين معظم الخواص الميكانيكية مثل )قوة الشد ، الصالبة  إلى. وتشير النتائج  اإلضافةوالفيزيائية قبل وبعد 

 [ .5والمرونة( ]

لمعالجة الحرارية والمدعم بثالث االبــولي مثيل  ميثا أكرليت المبلمر بوفي ااستقصاء عن مقاومة اإلنحناء لراتنج     

انواع من الياف الزجاج أو األراميد او الياف الناليون وأظهرت النتائج ان مقاومة اإلنحناء لعينات راتنج البــولي 

كما  .[5]د والياف الناليون مثيل  ميثا أكرليت  التي عززت بالياف  الزجاجية أعلى مقاومة اإلنحناء تليها األرامي

ج تنعلى الصفات الحرارية والميكانيكية لرا  MgOتأثير التقوية بدقائق أوكسيد المغنيسيوم  اتدرااسشملت ال

( % وكانت النتيجة تحسين في  36،  56 ، 06ة ) ــــ( مايكرو متر وبنسب وزني 2االبيوكسي وبحجم حبيبي ) 

وفي درااسة اخرى لخليط بوليمري من البولي .] 6 [الخواص مقاومة اإلنضغاط ومقاومة الشد ومقاومة الصدمة 

( ،  أظهــــــرت نتائج  (PS / PMMA أاستايرن مـــــع بولي مثيـــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيثا أكرليــــت

رات الميكانيكية ان مــــزج البولي أاستايرن مـــــع بولي مثيـــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيثا أكرليــــت إنها اإلختبا

ومن خالل تحسن قوة  .7] [مالئمة لكثير من التطبيقات فقد ادى الى تحسن مقاومة اإلنضغاط ومقاومة اإلنحناء 

 التوافق استخــــدم عامـــــــــلا( H.A( وهيدروكسي أباتيت )PMMAرليت )الترابط بين البــولي مثيل  ميثا أك

( بتراكيـز H.A( والمعالجة السطحية  للهيـــــــــدروكســــــــــــي أباتيت )ZcNهيــــدروكســـي تريبـــتامين )

ودرااسة الخواص الميكانيكية ( PMMA / HA( للمركبـــــــــــات )ZcNمختلفة مــــــــن هيدروكسي تريبتامين )

 PMMA – 5% [8] ( وقد لوحظ أن أعلى قيمة لقوة اإلنحناء عند تراكيز PMMAللبولي مثيل ميثا أكرليت )

H.A– 2% ZcN)].  زدياد معامل اإلنحناء عـــــند إضافــــة   ومن خالل درااسة تاثيـــــــر إضافة جسيمات

لكـــــن لـــــــــــــوحظ إنخفــــــــــــــــــــــاض معامــــــل الشد مقارنة  HA)جسيمات هيدروكســــــــي اباتيـــــت )

 HA ( .[9] ( بالنماذج  غيـــــر المدعمة بجسيمات هيدروكسي أباتيت

طريقة العناصر المحددة للتاكد من النتائج العملية لتأثير الكسور  تااستخدمامن الدرااسات نظرية وتحليلية و      

((  على )توزيع   ZrO2النانوية ودقائق الزركونيا المايكروية ) اباتيت الحجمية للياف والدقائق) دقائق هيدروكسي

يت وقد أظهرت النتائج التشوه الكلي، االنفعال المرن المكافيء واالجهاد المكافيء( لراتنج البــولي مثيل  ميثا أكرل

. ودرااسة أخرى حول خصائص اإلنحناء [10]  التحليلية لطريقة العناصر المحددة تطابق مع بعض النتائج العملية

 دقائق النانوية و   اباتيت هيدروكسي بدقائقمعززة ال PMMAالبــولي مثيل  ميثا أكرليت ومقاومة الصدمة لراتنج 

زركونيا الميكروية.  كبدائل لقاعدة أاسنان كاملة.  أظهرت نتائج الدرااسة أن قيم معظم الخصائص تزيد مع زيادة 

، في حين تنخفض يةودقائق الزركونيا في المواد المتراكبة البوليمر اباتيت هيدروكسيلدقائق ال يحجمالكسر ال نسبة

 [. 11] ةالمضاف لدقائق الكسر الحجميمقاومة الصدمة مع زيادة نسبة 
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تستخدم ألهداف  ةومتانة جيدة وذات كلف قليل ةواطئ ةلبناء هياكل ذات كثاف ةمحاول الى البحث الحالييهدف        

التطبيقات الهيكلية في مجال العلوم وهنداسة المواد وعليه في العمل الحالي تم تحضير مجموعتين من المواد 

في مادة  النانويودقائق أوكسيد المغنيسيوم  النانويالمتراكبة النانوية كدالة لمحتوى دقائق كل من أوكسيد األلمنيوم 

 كمادة ااسا  ودرااسة بعض الخواص الميكانيكية لها. أكرليتالبولي مثيل ميثا 

 

  Materials and Experimental Workالمواد و العمل التجريبي  

 materials Usedالمواد المستخدمة  

 مثيل  ميثا أكرليت(البولي )بوليمرية  ااسا  من مادة تتكون عينات البحث تحضير في المستخدمة المواد      

(PMMA المصنعة من قبل شركة )(Vertex Dental)   حرارياً.  ومواد  المطاوعة البوليمرات انواع وهي احد

  RIEDEL)شـركـة   من قبل تجالمن ( Al2O3أوكسيد األلمنيوم )متمثلة ب نانوية هي مساحيق اسيراميكيةوالتقوية 

DE  HAEN AG)   ( ااستخدم مجهر القوة الذريةAFM)  الدقائق النانويةلمعرفة حجم وتوزيع ( 0والشكل(a)  )

أوكسيد  (. والمادة الثانية هي  nm 53.60يوضح  حجم وتوزيع  الدقائق والذي يبين ان متواسط قطرها كان )

  ((b) 0والشكل ). (99.99) %عالية نقاوة ذي  (type-Gamma)أمريكي منشآ  ذات( النانوية  MgOالمغنيسيوم )

 .  نانومتر (52.54) هذه الدقائق ان متواسط قطرالمغنيسيا النانوية  حجم الدقائقو توزيعيوضح 

 

 
 MgO :(b)و Al2O3 :(a)حيث ان  النانويةللمساحيق  AFMاختبار (:1شكل )

 

 العينات تحضير

 للدقائقالنانوية تم اوال وزن المواد ااستنادا الى نسب الكسور الحجمية المختارة   المواد المتراكبة لتحضير عينات    

مادة  تتكون  مثيل  ميثا أكرليت،البولي   (PMMA)%( في مادة االاسا 0.2و  0،  6.2، 6)النانوية  التقوية

ميثا  يمثل مادة مثيل شفاف واسائل ،المتبلمر جزئيا   PMMAمادة يمثل ناعم  مسحوق من جزئين احدهما االاسا 

حسب تعليمات ( 0:3( بنسبة )(PMMAيضاف إلى البولي مثيل ميثا أكرليت  غير المتبلمر والذيMMA أكرليت

إن يتجانس  إلىالمزج  عملية  وتستمر، لمختبرحرارة اعند درجة  PMMAمادة مع تمزج مادة التقوية   الشركة.

توزيع الدقائق النانوية داخل مادة  و المزيجانسياب لتسهيل عملية  كافيةاللزوجة اإن يمتلك الخليط  على،  الخليط

صب ي. دقائق النانوية قبل وبعد تصلب المادة المحضرة ل حصول تكتلبشكل متجانس مع مراعات عدم االاسا  

cm 6.2× 52×52ذات ابعاد ) من مادة معدنية محضر مسبقا  مصنع في قالب المتجانسالمزيج 
3
تترك العينة  .) 

توضع في فرن ثم ، بعد ذالك تستخرج العينات من القالب تصلبمام عملية التإلاساعة  54مدة  لداخل القالب 

درجة حـرارة )كهربائي عند 
o
C 55  ) وتعد مثيل  ميثا أكرليتالبولي ة لمادة صنعتعليمات الشركة المااستنادا الى 

وإلزالة إلجهادات   المتبقية monomer   مونيمرات وتخلص من الالبلمرة إلتمام عملية  معالجة ضروريةهذه ال

 المتولدة من عملية التصنيع.
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  االختبارات الميكانيكية

للمواصفات األمريكية لغرض أجراء اختبار الشد قطعت العينات بأبعاد قيااسية حسب المواصفات العالمية وفقاً      

  (LARYEE Yaur  Tasting Solutione ) نوع فحص الشد للعينات  بإاستخدام  جهاز الشد   تم إجراء ] 012

عند درجة حرارة الغرفة. تم ااستخدام ثالثة نماذج لمعظم ( ملي متر /دقيقة  2بتسليط قوة شد وبمعدل إنفعال) 

 االختبارات والنتائج النهائية تمثل متواسط ثالث عينات تم اختباره 

. ويتم ذلك بتسليط ] 03[  (ASTM D695)  قطعت بأبعاد وفقاً للمواصفات األمريكيةعينات إختبار اإلنضغاط 

( Shore D. ااستخدمت صالدة )ملم /دقيقة ( وعند درجة حرارة المختبر  2)  وبمعدل إنفعال مقدارهحمل إنضغاط 

ألختبار صالدة العينات  وعند درجة حرارة المختبر  حضرت العينات حسب مواصفات الجهاز الخاضع 

تم اختبار كل عينة خمس مرات في مواقع مختلفة منها في  . ] ASTM D2240 )   )]05للمواصفات العالمية  

 نفس الوقت، والنتائج النهائية تمثل متواسط قيم الصالده لخمسة مواقع تم اختباره 

 

 النتائج والمناقشة 

  نتائج ومناقشة  إختبار الشد

لقابلية المادة على مقاومة القوى التي يعد إختبار الشد واحد  من اإلختبارات الميكانيكية المهمة والتي تعد مقيااساً      

( ( PMMA أكرليتالبولي مثيل ميثا من خالل إختبار مقاومة  الشد لمادة    تحاول اسحب المادة وكسرها،

اإلنفعال(  لجميع  العينات  المحضرة .  -تم راسم منحنيات   ) اإلجهاد قبل وبعد إضافه مواد التقوية   المحضرة 

 أكرليتالبولي مثيل ميثا  اإلنفعال( الخاصة بالعينات -( توضح اسلوك منحنيات ) اإلجهاد3( و ) 5واألشكال  )

كل مد على  طبيعة إن اسلوك هذه المنحنيات يعت وأوكسيد المغنيسيوم على التوالي. النانويالمقوى بأوكسيد األلمنيوم 

منحنيات  ) بينت  .[11] من مادة األاسا   ومواد التقوية عالوةً على قوة التالصق بين المادة األاسا  ومواد التقوية

دقائق المغنيسا النانوية غيرت من اسلوك منحني أواإلنفعال( هذه لوحظة ان اضافة دقائق االلومنا النانوية  –اإلجهاد 

البولي مثيل ميثا مادة  إلىقبل آضافة الدقائق النانوية  ) Hard and toughصلد( ) ن وياإلجهاد  من اسلوك )مت

المغتيسيا أو( بعد آضافة دقائق االلومينا Strong and hardقوي وصلد( )اسلوك ) إلىثم تغير السلوك   أكربلك

 اليها.  3النانوية بنسة كسر حجمي %

إن هذه  ظكما يالح البولي مثيل ميثا أكربلك.طبيعة كل من هذه الدقائق الصلدة مقارنة بمادة  إلىوهذا يعود     

تشوه مرن المتمثلة بالعالقة الخطية بين اإلجهاد واإلنفعال ومن هذه المنطقة تم حساب  ةاالمنحنيات تتكون  من منطق

معامل المرونة ، تعاني المادة البوليمرية ضمن حدود هذه المنطقة تشوهاً مرناً ناتجاً عن شد وإاستطالة للسالاسل 

الخطي نتيجةً تولد شقوق البوليمرية دون حصول تكسر في األواصر، ينحرف بعدها هذا المنحنى عن السلوك 

اإلجهاد مكونة شقوق أكبر حجماً وتتجمع مع زيادة  مجهريه وتصدعات داخل المادة البوليمرية، تنمو هذه الشقوق

وتستمر بالنمو مع اإلجهاد المسلط حتى يحصل الكسر في العينة. وفي حاالت أخرى يبدأ الكسر عند السطوح 

الشقوق الداخلية والتي تعمل كمناطق لتركيز أوالثلمات أوالخدوش العيوب كأوالخارجية في مواقع التشوهات 

   [حدود تتجاوز فيها قوة التآصر الداخلية وبالتالي يحدث الكسر إلىإرتفاع قيمة اإلجهاد  إلى اإلجهادات والتي تؤدي

[15. 

 

 
 

بنسب  النانويةالبولي مثيل ميثا أكرليك المدعمة بدقائق األلومينا اإلنفعال( لعينات  -( منحني )اإلجهاد2الشكل )

 مختلفة. ةحجمي
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كدالة   النانويةالبولي مثيل ميثا أكرليك المدعمة بدقائق المغنيسيا اإلنفعال( لعينات  -(  منحني )اإلجهاد3الشكل) 

 للكسرالحجمي للدقائق المغنيسا النانوية.

 

( على مقاومة الشد النانويةوالمغنيسيا  النانوية(  تبين تأثير أضافة الدقائق النانوية )األلومينا 2( و )5الشكلين )      

و معامل المرونة للمادة المتراكبة المدعمة بهذه الدقائق. حيث يالحظ  إن قيم مقاومة الشد ومعامل المرونة تزداد 

في تحمل  النانويةوالمغنيسيا   النانويةمساهمة كالً من دقائق األلومينا  ىإلبزيادة الكسر الحجمي للدقائق وهذا يعود 

حيث  إن زيادة الكسر الحجمي  كسرها الحجمي إلىالقوى المسلطة على المتراكب وبما ينااسب طبيعتها  ونسبةً 

 .]  00[تقليل اإلنفعال  إلىتقليل المسافة بين  دقائق التقوية داخل المادة المتراكبة  وبالتالي تؤدي  إلىللدقائق يؤدي 

عالوةً  ،  ( PMMA)أكرليتكما إن مادتا التقوية لها مقاومة شد عالية بالمقارنة مع  مادة األاسا  البولي مثيل ميثا 

مادة االاسا  السائلة اساعد في تسهيل عملية تغلغل   نانويةعلى ذلك إن أاستخدام أوكسيد األلمنيوم والمغنيسيا كدقائق  

في مادة وهذا ما يزيد من قابلية الواسط لتبليل مواد التقوية بشكل متكامل ومن ثم زيادة  التقوية النانويةبين دقائقة  

مساحة التالمس البيني بين مواد التقوية ومادة الواسط وبالتالي زيادة قوة الترابط بين مكونات المادة المتراكبة وجعلها 

داخل الفسح البينية الموجودة ضمن  إلىدقائق المتناهية الصغر عن ذلك اسهولة تغلغل هذه ال فضالً  اً.تمااسكأكثر 

زيادة مقاومة  إلىشبكة مادة التقوية دون إن تعمل على تكوين عيوب داخل المادة المتراكبة نفسها . فأن كل ذلك أدى 

اد التقوية. الشد ومعامالت المرونة للمواد المتراكبة المحضرة وبمعدالت تتنااسب مع طبيعة وشكل وحجم وتوزيع مو

أعلى من قيم مقاومة الشد لعينات المقواة  النانويةكما لوحظ إن قيم مقاومة الشد لعينات المقواة بدقائق األلومينا  

الترابط القوي بين دقائق أوكسيد األلمنيوم ومادة األاسا  حيث إن الترابط  إلىوهذا يعزى بدقائق أكسيد المغنيسيوم 

طبيعة  أوكسيد األلمنيوم حيث يمتلك  إلىوكذلك  ب الداخلية )الشقوق( بشكل اسريعالقوي اسوف اليسمح بتكون العيو

 . ]06[مرونة ومقاومة شد أعلى من أوكسيد المغنيسيوم  

 

 
 

كدالة للكسر الحجمي  أكرليت( اإلجهاد الشدي عند الكسر لمادة متراكبة ذات أساس بولي مثيل ميثا 4الشكل )

 النانويةودقائق المغنيسيا  النانويةلدقائق األلومينا 
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كدالة للكسر الحجمي لكل من  أكرليتلمادة متراكبة ذات أساس من البولي مثيل ميثا معامل مرونة الشد (5الشكل) 

 النانويةودقائق المغنيسيا  النانويةدقائق األلومينا 

 

( الذي يمثل العالقة بين الكسر الحجمي وقيم  المطيلية للمادة المتراكبة المقواة بدقائق األلومينا  0من الشكل)       

 إلىوالمغنيسيا على التوالي  يالحظ أنخفاض المطيلية مع زيادة الكسر الحجمي لكال النوعين من الدقائق وهذا يعود 

 . -15]0[6نفس األاسباب التي ذكرت اسابقاً 

 
 

كدالة للكسر الحجمي لكل من  أكرليتلمادة متراكبة ذات أساس من البولي مثيل ميثا  ( المطيلية   6شكل )   

 النانويةودقائق المغنيسيا  النانويةدقائق األلومينا 

 

 إختبار اإلنضغاط نتائج  ومناقشة 

اإلنفعال( اإلنضغاطي حسبت قيم إجهاد –بين )اإلجهاد والذي يمثل العالقة  من خالل قراءة جهاز اإلنضغاط     

( تزداد قيم إجهاد اإلنضغاط عند نقطة الكسر عند زيادة الكسر الحجمي  7) ويظهر من الشكل إلنضغاط عند الكسر 

نظراً وذلك    .) النانويوأوكسيد المغنبسيوم  النانويمسحوق أوكسيد األلمنيوم  (لدقائق التقوية ولكال مادتا التقوية 

لما تتمتع به مادتا التقوية من مقاومة إنضغاط عالية مقارنة بمادة اإلاسا   البوليمرية فضالً عن ذلك وكما ذكر اسابقاً 

تقليل  إلىومادة اإلاسا  السائلة داخل الفسح البينية للسالاسل البوليمرية مما يؤدي  النانويةاسهولة تغلغل الدقائق 

الفراغات الحرة داخل مادة األاسا  وبالتالي زيادة مقاومة اإلنضغاط.  كما يالحظ من خالل الشكل إن قيم مقاومة 

تقل عن قيم مقاومة اإلنضغاطية للمواد  النانوياإلنضغاطية  للمواد المتراكبة المقواة بمادة أوكسيد المغنيسيوم 

من إمتالكها مقاومة  النانويظراً لما تتمتع به دقائق أوكسيد األلمنيوم وذلك ن  النانويالمقواة بأوكسيد األلمنيوم 

 .16] [  النانويإنضغاط عالية مقارنة بدقائق أوكسيد المغنيسيوم 
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الحجمي   الكسر  إلىكدالة  أكرليتلمادة متراكبة ذات أساس من البولي مثيل ميثا مقاومة اإلنضغاط    ( 7الشكل )

 وأوكسيد المغنيسيوم النانوية النانويةلدقائق  األلومينا 

 

 إختبار الصالدة نتائج ومناقشة 

( إن قيم الصالدة  تزداد مع زيادة الكسر الحجمي للدقائق المضافة . ومن مفهوم 4يالحظ من خالل الشكل )   

الصالدة يمكن عّدها مقيااساً للتشوه اللدن الذي يمكن أن تعاني فيه المادة تحت تأثير إجهاد خارجي وبذلك فإن إضافة 

طبيعة دقائق التقوية  إلىللتشوه اللدن. وإن هذه الزيادة  تعود الدقائق ترفع من صالدة المادة نتيجةً لزيادة مقاومتها 

مما   مابين السالاسل البوليمرية إلىداخل المادة األاسا  و إلىعملية تغلغل مادة التقوية  إلىالصلدة المستعملة  و

ما بين مكونات همة قوة الترابط كل هذا اسا  تعمل الى مليء المسامات التي قد تتكون اثناء تجمد العينات المحضرة

 . [16]المادة المتراكبة المحضرة 

هي أعلى من قيم الصالدة لعينات أوكسيد المغنيسيوم  النانويويالحظ إن قيم الصالدة لعينات أوكسيد األلمنيوم        

اللزوجة الواطئة التي أكتسبتها المادة المحضرة عند زيادة الكسر الحجمي من مسحوق  إلىوهذا يعود  النانوي

 إلىداخل المادة األاسا  وهي في الحالة السائلة مما اسبب اسهولة تغلغل المادة األاسا   إلى النانويكسيد االلمنيوم أو

داخل  التقليل من الفجوات في إلىداخل الفسح البينية  والمسامات البينية الموجودة داخل المادة المتراكبة مما أدى 

المادة المحضرة وبالرغم من المحاوالت التي أجريت للتخلص من الفجوات والفسح الهوائية فقد إحتفظت ببعض 

صالدة أعلى مقارنة مع دقائق  النانويةإمتالك دقائق األلومينا  إلىمنها عند تصلب المادة المتراكبة .باإلضافة 

 [17-16]. النانويةالمغنيسيا 

 
 

كدالة  للكسر الحجمي لدقائق أوكسيد    أكرليت( الصالدة  لمادة متراكبة ذات أساس من البولي مثيل ميثا 8شكل )

 النانويةاأللمنيوم وأوكسيد المغنيسيوم 
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  إختبارات المورفولوجية

 المجهر االلكتروني الماسح

النقية ومتراكباتها المعزز  PMMAلمادة   الشدلدرااسة البنية التركيبية لسطح الكسر الناتج من اختبار عينات     

إاستخدم  % لكل منهما،0.2بدقائق االلومينا النانوية او دقائق المغنيسا النانوية كال على انفراد وبنسبة كسر حجمي 

( على التوالي ، 06و  9الموضحة من خالل الشكلين )ت مختلفة تكبيراوب( (SEMالمجهر األلكتروني المااسح 

 .، وذات اسطوح خشنةويظهر من خالل الشكلين إن كال المواد المتراكبة لهما بنية تشكلية مستمرة 

مبينة في  أكرليتلسطح الكسر لمادة البولي مثيل ميثا   النانويةإن تأثير محتوى دقائق األلومينا والمغنيسيا      

 ختالف في مرفولوجية اسطح الكسراإل مدى( (SEM حيث يبين التصوير المجهري .(06f  ،e،d و  9الشكلين )

 9)شكل  مقارنة بمادة االاسا  اقل خشونة (( تظهرd،e،f) 9الشكل المعززة بدقائق االلومينا ) المتراكبة للمادة

(a،b،c )) االلومينا وراتنج البولي مثيل ميثا أكرليت(مما يدل على الترابط الجيد بين مكونات المادة المتركبة )دقائق 

 10الشكل )المدعمة بدقائق المغنيسيا النانوية  لمادة المتراكبةلاسطح الكسر  مرفولوجيةوكذلك بالمقارنة مع 

(d،e،f.)) ومن خالل التكبيرات الصغيرة والكبيرة أن اسطح الكسر للعينات المتراكبة من جهه أخرى يالحظ  حيث

ومايكروية تتجمع في الفراغات ضمن البنية المجهرية  نانويةتحتوي على جسيمات  النانويةالمقواة بدقائق المغنيسيا 

، كما يالحظ هنالك   [18] المراجع السابقةهذا مماثل لما وردة من خالل  f))وe و 10 (d)شكل ةغير المتواصل

بإتجاه معين مما  النانويةضمن البنية المجهرية للمادة المتراكبة المقواة بدقائق المغنسيا تنموا تشققات وفجواة مسامية 

يالحظ  كما    . [19]حصول الفشل في مناطق عالية اإلنفعال إلىإاسلوب واحد لتبديد الطاقة والتي تؤدي  إلىيشير 

حصول الكسر المطيلي لهذه  إلىتكون تصدعات ضمن اسطح الكسر للمتراكبات المقواة بدقائق المغنيسيا مما يشير 

( مما تعيق  (PMMA أكرليتدقائق األلومينا كمواد تقوية لمادة األاسا  البولي مثيل ميثاال  تعمل العينات في حين

  للمادة المتراكبة المحضرة.  لمجهريةداخل البنية ا اتنمو التشققأون التصدعات يمن تكو

 

 
 

PMMA) )      (a،b،c  )(  الصور الفوتغرافية للمجهر اإلكتروني الماسح لسطح الكسر لمادة األساس (9شكل 

 a،d (X555( ، ))b،eوعند تكبيرات مختلفة ) PMMA:1.5 %Al2O3) ( )d،e،   (fوالمادة المتراكبة 

(X855( ، ))c،f (X1555)) 
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(  PMMA) ( )a،b،c( للصور الفوتغرافية للمجهر األلكتروني الماسح لسط الكسر لمادة األساس 10 )شكل 

(( و)  X855)  a،d  (X455( ))b،e( وعند تكبيرات مختلفة ) (PMMA:1.5%MgOوالمادة المتراكبة 

c،f  (X1655 )) 

 

 اإلستنتاجات 

 المدعمةوالمتراكبة  مادة البولي مثيل ميثا أكرليت مندرااسة بعض الخواص الميكانيكية لمجموعتين من خالل     

 -تم ااستنتاج مايلي: كال على انفراد النانويأوكسيد المغنيسيوم  من ودقائقا النانويأوكسيد األلمنيوم  من دقائقب

مادة البولي مثيل ميثا  إلى النانويودقائق أوكسيد المغنيسيوم  النانويإن إضافة دقائق كل من أوكسيد األلمنيوم      

تحسين بعض الخواص الميكانيكية والمتمثلة بخواص   ) الشد ، اإلنضغاط ، و الصالدة(  وان   إلىادى   أكرليت

اعطى خصائص اعلى من نتائج نظيراتها من العينات االخرى المدعمة  النانويةإضافة دقائق أوكسيد األلمنيوم 

لى القيم للخواص الميكانيكية كانت من حصة المواد المتراكبة المقواة بقائق . وان إعالنانويةبأوكسيد المغنيسيوم 

وعليه ان فكرت اضافة مساحيق نانوية مثل دقائق االلومينا وبنسب %، 0.2األلومينا ذات كسر حجمي بنسبة 

  ة.التطبيقات الهيكلي فمن المتوقع أن تكون ناجحة من حيث أكرليتمادة البولي مثيل ميثا  إلىمحدوده 
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