
   2011 ،15 العدد ، 29 المجلد ،الوجيوجلة الهندسة والتكنم

 

  بغداد/ التكنولوجيةالجامعة  ،العلوم التطبيقيةقسم * 
607 

 

دراسة الخصائص الميكانيكية لمتراكبات البولي اثيلين المدعم بدقائق مسحوق 
  الصدف

 
  *سه وينج نور الدين رفيق .د   و   *اريج رياض سعيد 

  2/12/2009:تاريخ التسلم
  5/1/2011:تاريخ القبول

 الخالصة
كمادة   (LDPE) والواطيء الكثافة (HDPE)استعمل البولي اثيلين العالي الكثافة في بحثنا هذا     

طريقة الحقن  عملت وقد استالمتراكبة المادة  واستعملت دقائق الصدف  كمادة تدعيم لتحضير، اساس
  -:تحضير عينات البحث بنسب وزنية مختلفة وكاالتيالمكبسي ل

 . (HDPE)البولي اثيلين العالي الكثافة النقي  .1
 . (LDPE)البولي اثيلين الواطيء الكثافة النقي  .2
 ) %  50,40,30(المدعم بدقائق الصدف وبنسب  (HDPE)ثيلين العالي الكثافة البولي ا .3
  ) %  50,40,30(المدعم بدقائق الصدف وبنسب  (LDPE) الكثافة البولي اثيلين الواطيء.4

 معدل الزحف، الصالدة،الصدمة مقاومة ، معامل المرونة( الخصائص الميكانيكية بعض دراسة تم  
  .للعينات المحضرة  )
تزداد مع زيادة النسبة الوزنية ) معامل مرونة االنحناء والصالدة (قد اظهرت نتائج البحث ان قيم و

ومعدل الزحف اما مقاومة الصدمة ،لمادة التدعيم ولكال نوعي البولي اثيلين المستعمل في هذا البحث 
  . ية لمادة التدعيمفان قيمها تقل لجميع العينات المستعمله في البحث مع الزيادة في النسبة الوزن

 
 البولي اثيلين المدعم بدقائق مسحوق الصدف: الكلمات الدالة

 
Study The Mechanical Properties For Polyethylene Composites  

Reinforced By Fish Shell Particles 
 

Abstract 
In this research we use both High Density Polyethylene (HDPE), and Low 

Density Polyethylene (LDPE)were used as matrix to the composite material and fish 
shell particles were used as a reinforced filler, Plunger injection molding method 
were used to prepare samples which have different filler percentage as below:- 

1. Pure High Density Polyethylene (HDPE). 
2. Pure Low Density Polyethylene (LDPE). 
3. High Density Polyethylene (HDPE) reinforced with fish shell particles in the 

following percentage (30, 40 and 50%).  
4. Low Density Polyethylene (LDPE) reinforced with fish shell particles in the 

following percentage (30, 40 and 50%). 
   In this research some of the mechanical properties (Modulus of elasticity, Impact 
strength, Hardness, and Creep rate). The research results showed that the values of 
(Modulus of elasticity, Hardness) will increase with the increase of the filler 
percentage for both types of polyethylene used in this research, in the other hand the 
values for impact strength and the values of Creep rate of the all samples used in this 
research will be decreeing with the increase of the filler percentage. 
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