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  ةالخ-ص

أھ�م ا'خط�ار الناجم�ة ع�ن تل�وث ھ�واء الم�دن بال�دقائق الحامض�ية وضحت ھ�ذه الدراس�ة لقد          
وتأثيرھا على المطر  التي غالباً ما تحول�ه إل�ى ح�امض الكبريتي�ك أو الكبريت�وز ث�م دراس�ة المش�كلة 

المن�اطق  من منظور تأثيرھا على متراكبات النوفو�ك العاملة بإسھاب في بيئ�ة مكش�وفة خاص�ة ف�ي
وق��د أقتص��ر الك��م ھن��ا ع��ن دور ھ��ذه الملوث�ات بتركي��زات ف��ي ص��ور آث��ار . ذات النش�اط الص��ناعي

ف��ي وق��ت تس��ليط ) creep Flexural(ت��نعكس عل��ى مقاوم��ة ھ��ذه المتراكب��ات للتزح��ف أ�نعط��افي 
وعموماً حضرت ھ�ذه المتراكب�ات م�ن ت�دعيم م�ادة النوف�و�ك بألي�اف الزج�اج م�رة وبألي�اف  .الحمل

وحض��رت أيض��اً متراكب��ات ھجين��ة بت��دعيم م��ادة النوف��و�ك ب��ا'نواع  ..ھ��ذا. �سبس��ت م��رة أخ��رىا
وأن ھ�ذه العين�ات بمختل�ف ) ألي�اف أسبس�ت %30+ ألياف زج�اج  %30(السابقة الذكر من ا'لياف 

) HMTA) (الھيكس��امثلين تت��رأأمين(أنواعھ��ا حض��رت بنس��بيتين مختلفت��ين م��ن الم��ادة  المص��لدة 
وزناً مرة أخرى وذلك لم�حظة ت�أثير الم�ادة المص�لدة ) %14(وزناً مرة و) %10(نسبة والمتمثلة ب

وق��د كان��ت نس��بة الكس��ر أل��وزني  .عل��ى مقاوم��ة التزح��ف أ�نعط��افي لنم��اذج المتراكب��ات المحض��رة
واتض��ح م��ن الدراس��ة أن م��ادة النوف��و�ك يمك��ن تحس��ين ). %60(المس��تخدم لجمي��ع ھ��ذه الم��واد ھ��ي 

) HMTA(التزحف من عملية ت�دعيمھا با'لي�اف م�ع زي�ادة نس�بة الم�ادة المص�لدة  مقاومتھا لظاھرة
 loss% strain creep(لما لھما م�ن أھمي�ة ف�ي رف�ع نس�بة الفق�دان ف�ي انفع�ال التزح�ف أ�نعط�افي 

Flexural( , ض�افة إل��ى عائ��د ھ��ذا الفق�د ف��ي ا�نفع��ال التزحف��ي عل�ى رف��ع قيم��ة معام��ل التزح��فGبا
لق�د أوض�حت النت�ائج أيض�ا أن ھن�اك   .للمادة الراتنجي�ة) modulus creep Flexural(أ�نعطافي 

أھمھ�ا ارتف�اع نس�بة المحت�وى الرط�وبي , عوامل كثيرة تساعد على تحلل ھذه المتراكبات البوليمري�ة
منطق�ة  -بغ�داد  -المجمعة في الع�راق )(6.8(من مياه المطر الغير الملوثة ذات دالة حامضية قدرھا 

في جسم المتراكب البوليمري ومع تراكم ھذه السوائل فيه يتضح زي�ادة انفع�ال ا�نعط�اف  )الكاظمية
س فوفي ن. التزحفي ولذلك تظھر أثار ھذه الزيادة في صورة خفض قيمة معامل التزحف أ�نعطافي

الوقت يحاول ھذا البحث التأكيد على أن الخطورة تكم�ن كلھ�ا ف�ي امتص�اص المتراكب�ات المحض�رة 
ي�اً م�ن ھ�ذه الدراس�ة لمفقد ثبت ع). 6.8(منخفض القيمة عن ) PH(ر ذات أس ھيدروجيني مياه مط

يعم�ل عل�ى رف�ع ) 6.3(قدره ) PH(ذو ) منطقة الدورة -بغداد  -أن ماء المطر المجمعة في العراق 
 PHب�ل أن خف�ض قيم�ة , نسبة الفقدان في معامل التزحف أ�نعطافي و� يقف الفقدان عند ھذا الح�د

 عل�ى م�رة أخ�رى مختبري�اً يعم�ل 2.31مرة وإلى  5إلى  6.8المطر الطبيعي الغير الملوث من لماء 
وبھذا فأن تع�رض متراكب�ات النوف�و�ك إل�ى م�اء , زيادة نسبة الفقدان في معامل التزحف أ�نعطافي

 .مطر يمتاز بارتفاع درجة حموضته حينما تكون تحت تأثير حمل مستمر يزيد التزحف
 

Study The Implications of  The Decomposition by Acidic 
Particles of The Novolak Composites 

 
Abstract 
     The study tries to illustrate the most important danger of urban air pollution by 
acid particles ,and its effect on rain, which often turn it into sulfuric acid or 
sulfurous . Then it studies the problem of their impact on the Novolak composites, 
which work extensively in an open environment, especially in areas with industrial 
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activity. The study focuses on the role of those pollutants, which used in certain 
concentrations in traces images reflect on the composites resistance of the flexural 
creep at the time of dropping the load. The composites were prepared by 
reinforcing the Novolak material, by glass fibers one time and asbestos glass the 
other time. In addition, hybrid composites, by reinforcing Novolak material, with 
the pervious fibers (30% glass fibers +asbestos glass) were prepared. These 
samples were prepared in two different rates from the solid material (HMTA), 
which represented once by (10%) weight and (14%) weight the other time, in order 
to notice the effect of the solid material on the flexural creep to the preparing 
models. The rate of the weight fraction of all materials was 60%. It is clear from 
the study that the resistance of the Novolak material to the flexural creep can be 
improved, by reinforcing it with fibers, and increasing the rate of (HMTA) because 
of their importance in raising the rate of the flexural creep strain loss % in addition 
to the effect of the loss on raising the value of coefficient of flexural creep modulus 
of the resin material.The results show that, there are many factors help in 
polymeric composites decomposition .The most important factor is the high rate of 
the moisture content of the pure rain, which has 6.8 acidic functions (collected in 
Iraq -Alkadhimiya) in the polymeric composite substance .It is clear that the 
flexural creep strain increased ,with the accumulation of liquids . So that the effect 
of this increasing, when the value of coefficient of flexural creep reduced will be 
clear.  The research tries to ascertain that the danger implied in the assimilation of 
the prepared composites of (PH) exponent of value less than (6.8). It is proved 
practically from the study that the collected rain from (Baghdad -Aldwoora) of 
(PH) exponent of value (6.3), which rose the lose value of coefficient of flexural 
creep. This lose doesn’t stop at this point, but the reducing of (PH) value of the 

unpolluted water from 6.8-5 once and 2.31 another time in the laboratory ,cause 
increasing in coefficient of flexural creep lose rate. So that the Novolak composite 
exposing to the rain characterized in raising in the acidic degree ,when it is on the 
effect of continuous loading that increase creeping. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


