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  الخالصة

م مادة طبيعية مستخلصة من مخلفات ثمرة الباميـا  استخداان الهدف من هذا البحث هو        
ذوخـواص   للحصول على مطاط اسـفنجي بطريقة مبسطة  Blowing Materialكمادة نافخة 
 )25-0%(نسب مختلفة من المادة النافخةباضافة عينات مطاطية وقد تم تحضير ,تخميدية جيدة

ه عند اضافة  نسب مختلفة من وتبين ان ,خواص المطاط الطبيعي لدراسة تاثير تلك المادة على
المادة النافخة المستخلصة من مخلفات ثمرة الباميا  تتكون فجوات داخل العينة نتيجـة تحـرر   

الى اقل من  37.5من(IRHDالصالدةالغازات والحصول على مطاط اسفنجي سبب في انخفاض 
تم كما .  )18.55الى  57.79من(secوزمن التخميد ) 41.53الى77.64من %(االرتدادية و) 30

اذ ,)  C ° )0,-8 في درجات الحـرارة الواطئـة  دراسة تاثير هذه المادة على خواص التخميد 
للعينات المضـاف   ) C ° )0,-8 خواص التخميد في درجات الحرارة الواطئة فيحسن لوحظ ت

دة وهذا يعنـي ان المـا   .هذه المادة  بنسبة اكبر من العينة الغير مضاف لهالها المادة النافخة 
المستخلصة من مخلفات ثمرة الباميا تصلح لتكون مادة نافخة تضاف الى المطاط للحصول على 

وبالتالي يخرج البحث ببديل جيد للمواد النافخة الصناعية والمسـتخدمة حاليـا   .مطاط اسفنجي
  .لتجنب سميتها وكلفتها المرتفعة

Study The Effect of Blowing Material Which Extracted 
From Okra Waste in Some Properties of Natural Rubber 

  
Abstract  

    The aim of this research to use extracted natural material from waste product 
of Okra as blowing material by simple method for production sponge rubber with 
good damping properties. The sample of rubber was prepared with adding 
different percent from extracted material of waste product of Okra (0-25)% to 
study the effect of this material on properties of natural rubber. When we added 
blowing material that extracted from plant of Okra ,we get productions of cells 
inside the sample due to release gases and get sponge rubber causes decrease 
hardness (from 37.5 to lower than 30) IRHD, resilience ( from 77.64 to 41.53)% 
and damping time (from 57.79 to 18.55) sec. Also developed from damping 
properties of rubber at low temperatures (0,-8) °C by good percent in compare 
with pure sample, . This mean is extracted material of waste product of Okra is  
suitable to use as blowing material to get sponge rubber and this work exists with 
a good replacement for synthetics blowing materials avoiding their toxicity and 
their highly cost. 
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