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 ملخص:

وسة فً التصمٌم الداخلً ٌكون له ابلػ االثر فً اكساب تلك ان تزاوج استخدام الخامات مع بعضها البعض بصورة مدر

الخامات للعدٌد من المواصفات التً ترفع من كفاءتها االستخدامٌة وتقضى على بعض العٌوب الؽٌر مرؼوب فٌها ، ومن 

ٌد من خامات تلك الخامات التً ٌمكن استخدمها فً هذا المجال خامة الراتنج الصناعً الذى ٌمكن الدمج بٌنه وبٌن العد

التصمٌم الداخلً مثل الخشب والرخام والحجر والقماش والمعدن وؼٌرها ، واالفادة من ذلك الدمج بشكل كبٌر من الناحٌة 

الجمالٌة واالنشائٌة والتقنٌة ، كما ٌمكن استخدام الراتنج اٌضا فً ترمٌم الكتل المتداعٌة من بعض هذه الخامات 

 ى قلق ، مع اكسابها بعض القٌم الجمالٌة اٌضا من خالل عملٌة الدمج .واستخدامها بشكل طبٌعً بدون ادن

 -: البحث مشكلة

عدم وجود منهجٌة واضحة الستخدام الراتنج الصناعً مع خامات التصمٌم الداخلً المختلفة ، وكٌفٌة االفادة من  

 خواصه لرفع الكفاءة االستخدامٌة لتلك الخامات .

الراتنجٌة فً مصر فً مجال التصمٌم الداخلً على دورها كدهانات، واؼفال العدٌد من قصور استخدام الخامات  

 جوانب استخدمها بصورة اكثر عمقا وأبعد اثرا على خامات التصمٌم الداخلً المختلفة .

 -اهمية البحث :

اثر استخدمها مع خامات تكمن اهمٌة هذه الورقة البحثٌة فً القاء الضوء على اهمٌة دراسة خامة الراتنج الصناعً ، و

التصمٌم الداخلً االخرى لرفع مواصفات تلك الخامات ، واثر ذلك الدمج على عملٌتً التصمٌم والتصنٌع لعناصر 

 التصمٌم الداخلً.

 - : البحث اهداف

الوقوؾ على المواصفات الفٌزٌائٌة لخامة الراتنج الصناعً ، واثر تلك المواصفات على استخدام تلك الخامة فً  -1

 تصنٌع عناصر التصمٌم الداخلً المختلفة .

 الوصول الى منهجٌة واضحة الستخدام خامة الراتنج الصناعً مع خامات التصمٌم الداخلً المختلفة . -2

ابراز اثر الدمج بٌن استخدام خامة الراتنج الصناعً وخامات اخرى على عملٌة التصمٌم والتصنٌع لعناصر التصمٌم  -3

 الداخلً .

 -فروض البحث :

تتمتع خامة الراتنج الصناعً بالعدٌد من المواصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة الى تسمح لها برفع مواصفات بعض خامات  -1

 التصمٌم الداخلً االخرى عند دمجهما معا.

http://www.bsu.edu.eg/News.aspx?NID=49797&cat_id=1&lang=en
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وضع منهجٌة لدمج خامة الراتنج مع خامات التصمٌم الداخلً المختلفة ٌسمح باستحداث نماذج ؼٌر نمطٌة من عناصر  -2

 الداخلً من حٌث عملٌة التصمٌم والتصنٌع .التصمٌم 

 : منهجية البحث

المنهج االستقرائً للمواصفات الفٌزٌائٌة لخامة الراتنج الصناعً وكٌفٌة توظٌفها لدعم موصفات خامات التصمٌم الداخلً 

التصمٌم الداخلً  االخرى  ، ومن ثم المنهج االستنباطً للوصول الى منهجٌة للدمج بٌن خامة الراتنج الصناعً و خامات

 المختلفة .

 مصطلحات البحث: 

 الترمٌم . –تكنولوجٌا صناعة االثاث  –عناصر التصمٌم الداخلً  –خامات التصمٌم الداخلً   -الراتنج الصناعً 

Research Summary 

The comping of the use of raw materials with each other in a deliberate manner in the interior 

design shall have the effect of bringing the raw materials to many specifications which 

increase their efficiency and eliminate some undesirable defects. These materials can be used 

in this field, It can be combined with many interior design materials such as wood, marble, 

stone, cloth, metal and others, benefiting from the great aesthetic, structural and technical 

integration. The resin can also be used to repair crumbling blocks from some of these 

materials and use them with suspicion Naturally without the slightest concern, with some also 

to give it aesthetic values through the integration process. 

Research problem   :  - 

- The absence of a clear methodology for the use of industrial resin with different interior 

design materials, and how to benefit from its properties to increase the efficiency of the use of 

these materials. 

- The lack of use of resin ores in Egypt in the field of interior design for its role as objets, and 

the omission of many aspects used more deeply and more impact on the materials of various 

interior design. 

research importance   :  - 

The importance of this paper is to shed light on the importance of the study of the industrial 

resin material, and the effect of using it with other interior design materials to raise the 

specifications of these materials, and the effect of this integration on the design and 

manufacturing of interior design elements. 

research goals    :  - 

1 - stand on the physical specifications of the strength of industrial resin, and the impact of 

those specifications on the use of that material in the manufacture of various interior design 

elements. 

2 - access to a clear methodology for the use of synthetic resin material with different interior 

design materials. 

3 - Highlight the effect of the merger between the use of synthetic resin and other materials on 

the design process and the manufacture of interior design elements 
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Research hypotheses: - 

1. The industrial resin material has many physical and chemical specifications to allow it to 

raise the specifications of some other interior design materials when combined together. 

2. Develop a methodology for the integration of resin material with different interior design 

materials allows the development of non - modular models of interior design elements in 

terms of design and manufacturing. 

Research Methodology    :  - 

 The inductive approach to the physical specifications of the industrial resin and how to use it 

to support the specifications of other interior design materials, and then the methodological 

approach to reach a methodology to integrate the synthetic resin material and the different 

interior design materials. 

Key words :- 

Industrial resin - interior design materials - interior design elements - furniture manufacturing 

technology - restoration 

 المقدمة

إن التطور العلمً الهائل فً مجال تكنولوجٌا الخامات قد اتاح المجال للمصممٌن إلطالق العنان لخٌالهم ، والسعً الى 

نتجاتهم وكذلك اكسابها مواصفات اضافٌة لم استخدام نواتج تلك التكنولوجٌا الال محدودة إلضفاء المزٌد على تصمٌماتها وم

تكن متاحة من قبل ، او معالجة بعض عٌوب الخامة التً لم ٌكن ٌسهل التعامل معها ، فتح ذلك المجال للعدٌد من 

المجاالت على راسها مجال التصمٌم والترمٌم ، وللعل من اكثر تلك الخامات انتشارا فً وقتنا الراهن هً ما ٌعرؾ بـ 

 ت المركبة"."الخاما

 :7الخامات المركبة 

 أو متماٌزتٌن مختلفتٌن مادتٌن من الخامات المإلفة وهً الخامات المركبة ،  انتشار بدأ الماضً القرن من الستٌنات فً

 وألٌاؾ الكربون ) كؤلٌاؾ المقاومة عالٌة مواد من مصنوعة ألٌاؾ شكل على تكون أن ٌمكن تقوٌة مادة أوالهما أكثر،

 وتسمى المطلوب شكله النهائً المنتج تعطً التً الؽروٌة ، البولٌمرات أو اللدائن إحدى هً الثانٌة والمادة مثال( ، الزجاج

 المواد انتشرت وقد ، المإلفة المواد من أي لخواص مؽاٌرة النهائً للمنتج المٌكانٌكٌة الخواص وتكون الحاضنة ، المادة

 المنخفض ، بوزنها مقارنة الممتازة المٌكانٌكٌة لخواصها نظًرا عمرها من القصٌرة الفترة خالل هائال انتشاًرا المركبة

 الهندسٌة . المجاالت فً العدٌد من  فدخلت

 طرٌق عن بٌوتهم بناء فً البابلٌون استخدمها حٌث عدة قرون منذ صورها بؤبسط المركبة المواد تصنٌع تقنٌة وقد ُعرفت

 (Blends) الخالئط وتشمل أكثر أو دمج مادتٌن من المركبة المادة تتكون . لتقوٌته الطٌن بمادة الخشب نشارة خلط

 الحصول إلى تإدي هذه الدمج عملٌة إن . والفٌزٌائٌة المٌكانٌكٌة مختلفتً الخواص (Reinforced Plastic) والبالستك

 الكثٌر الطبٌعة فً ٌوجد ،  تركٌبها فً الداخلة المواد خواص عن تختلؾ وفٌزٌائٌة هندسٌة خواص ذات جدٌدة مادة على

، ومن اشهر امثلة تلك الخامات فً العصر الحالً الخشب مادة مع السلٌلوز ألٌاؾ ومنها المركبة المواد على األمثلة من

 ( .هً الخامات الراتنجٌة )البولٌمرٌة

،  الهندسٌة المواد حقل فً والتوسع التقدم على ٌعتمد بشكل كبٌر التكنولوجً وكذلك ارىضوالح الصناعً بما ان التطور

 ممٌزات من لها لم  ،  الٌومٌة الحٌاتٌة تطبٌقاته من الكثٌر اإلنسان فً ٌستخدمها ، حٌث البولٌمرٌة المواد وخصوصا
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العدٌد من المجاالت الصناعٌة مثل صناعة لطائرات والسفن  فً عنها ؼنً ال التً وادالم من تجعلها وخواص جٌدة ،

 وؼٌرها.والسٌارات 

 وألٌاؾ الكربون وألٌاؾ الزجاج ألٌاؾ مثل ألٌاؾ ذات مقاومة كبٌرة وجسوأة مرتفعة من معلوم هو كما المواد هذه وتتؤلؾ

 . األصل مضاعفة  (polymer)  راتنج أو (resin) مثل الوزن لدنة خفٌفة مادة فً مؽمورة،  الكفالر

 - هما مادتٌن توفر ٌجب مركبة مادة لتصنٌع و

 (Matrix Material)األساس    المادة -ٔ

 الحرارة لدرجات المرتفعة ومقاومتها وزنها بخفة تمتاز والتً  سٌرامٌكٌة مواد أو راتنجٌة مواد أما األساس مواد تكون

 استعماال األكثر بولٌمٌرٌة وهى المواد مواد األساس المادة قد تكون الصدم كذلك لقوى المقاومة ضعٌفة ولكنها العالٌة

 . أستر والبولً واإلٌبوكسً الفٌنول راتنج األمثلة ومن ، جٌدة وحرارٌة مٌكانٌكٌة خواص من به تتمٌز لِما نتشاراوا

 (Reinforcing Material)التقوٌة   مادة -ٕ

 األساس. المواد تقوٌة تستطٌع حتى والثبات فً االبعاد العالٌة المقاومة وهً هذه مواد فً أساسٌتٌن مٌزتٌن توفر ٌجب

 : Resin الراتنج

عبارة مركب طبٌعً أو صناعً والذي ٌبدأ بدرجة عالٌة من اللزوجة وٌتحول إلى شكل صلب عند  Resin الراتنج

معالجته ، ٌعتبر الراتنج مركب ذائب فً الكحوالت وؼٌر ذائب فً الماء ، ٌصنؾ المركب بالعدٌد من طرق التصنٌؾ ، 

االستخدامات المحتملة ، كذلك ٌملك العدٌد من التطبٌقات ، تمتد من الفن إلى إنتاج  اعتماداً على تركٌبه الكٌمٌائً الدقٌق أو

مرّكبات  والراتنجات هً، البولٌمرات ، وٌتعامل العدٌد من المستهلكٌن مع المنتجات التً تحتوي الراتنجات بشكل ٌومً

لزجة أو سائلة تتصلب عادة عند تعرضها للهواء لتصبح صلبة هشة القوام وؼٌر متبلورة. ٌراوح لونها ما بٌن  عضوٌة

 20.  دخن ذي رائحة عطرٌةاألصفر إلى البنً، وتشتعل بلهب م

 الراتنج الطبيعي:

من الرٌاح أو  اللحاء إلى السطح الخارجً نتٌجة تضرر كالصنوبرٌات "تفرز الراتنجات الطبٌعٌة فً كثٌر من النباتات

أو الصدمات المٌكانٌكٌة المسببة للخدوش والجروح، حٌث تشكل ؼطاًء واقٌاً ٌمنع دخول األحٌاء الدقٌقة  الضوء النار أو

 .الضارة إلى النسج، وٌخفؾ من الفقدان المفرط للنذؾ النباتً عبر الخدوش

تباٌن التركٌب الكٌمٌائً للراتنجات فً تفصٌالته من نوع آلخر، ولكنها جمٌعها تحوي 

الصموغ  وهو ما ٌمٌزها من الماء ، وهً عدٌمة االنحالل فًواألكسجٌن والهدروجٌن الكربون عناصر

الزٌوت  وؼٌرهما من الُمِحالّت العضوٌة وٌدخل فً تركٌبها واألثٌر الكحول المنحلة فً الماء ، وتنحل فً الالراتنجٌة

 21" .وهً مكونة من هٌدروكربونات أحادٌة أو أحادٌة ونصؾ التربنات : )النباتٌة )التربنات

 :22الطبيعية   تتصنيف الراتنجا

 تصنؾ الراتنجات الطبٌعٌة بحسب قساوتها وتركٌبها الكٌمٌائً إلى ثالث انواع رئٌسٌة:

 مثل : hard resins  الراتنجات الصلبة   

وهً  .sandarac والساندس  mastic  والماستٌك copals  والكوبال amber  والكهرمان rosin  الروسٌن

 .مركبات هشة ال رائحة عطرٌة لها ، وشكلها زجاجً، بعضها أحفوري وبعضها اآلخر نواتج تكاثؾ الراتنجات الزٌتٌة

 .oleo resins والزٌتٌة  

 . .gum resins والصمؽٌة  

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%91%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%91%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%91%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
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 : 9الطبٌعٌة إلى الراتنجات و ٌمكن تصنٌؾ هذه

 على األمثلةن و م حٌوانٌة أو نباتٌة طبٌعٌة منتجات الراتنجات هذه : وتعتبرOrganicعضوي مصدر من راتنج  

 وؼٌرها، الجلد، الشعر، ،الصوؾ البروتٌنات، الحرٌر، الطبٌعً، المطاط ، القطر العربً، الصمػ النشا، السلٌلوز، :ذلك

 نسبٌا محدودة استخداماتها فإن لذلك اعلٌه الحصول لصعوبة وذلك الثمن ؼالٌة البولٌمرات هذه وتكون

الزجاج وبما انه ٌمكن تحضٌرها  الؽرافٌت ، ، األسبستوس :مثل Inorganic عضوٌة ؼٌر مصادر من راتنجات 

 صناعٌا ، ٌمكن استخدامها فً المنتجات على نطاق اوسع من سابقتها . 

 

 : 9أهم الراتنجات الطبيعية 

أهمٌة اقتصادٌة، له بنٌة نصؾ شفافة وهشة ولونه لون الكهرمان، وٌتشكل  أكثر هذه الراتنجات:  rosin لروسينا 

وٌنحل بالُمِحالّت العضوٌة وال  8..1، وزنه النوعً بالروسٌن الصمؽً وٌسمى  التربنتٌن -الراتنج الزٌتً  نتٌجة تكثٌؾ

س وٌستخدم فً صناعة الورنٌش  135ْس وٌنصهر فً الدرجة  ْ.8ٌنحل فً الماء ، ٌصبح طرٌاً عند التسخٌن للدرجة 

 .وكمجفؾ للزٌوت  الورق وتؽرٌة والدهانات والمشمعات األرضٌة

راتنج شجري أحفوري، اكتسب حالة ثابتة بعد فقدانه المكونات الطٌارة فً بنٌته نتٌجة بقائه فً :amber الكهرمان 

ملٌون  .6-.4الكبٌرة منه فً رمال بحر البلطٌق بعمر ٌراوح ما بٌن  األرض ، عثر علٌه عبر العالم وتتركز الكمٌات

سنة. وقد ٌتواجد بشكل عقد ؼٌر منتظمة أو قضبان أو قطرات، ولونه أصفر مشوب بالبرتقالً أو البنً ونادراً باألحمر 

 ،وٌصنع على شكل منحوتات مزخرفة، أو عقود أو سبحات .

راتنج عطري زٌتً تفرزه النباتات إما تلقائٌاً أو عبر الشقوق وجروح الساق. وهو ٌتشتت فً  :balsam البلسم   

 إستٌرات حمض البنزوٌك أو حمض السٌنامٌك وٌستخدم بشكل رئٌس لألؼراض الطبٌة.

وؼٌرها ولكل نوع منها  lac اللك، copal الكوبال، dammar الدامار، copaiba الكوباٌبامثل  انواع اخرى : 

 استخداماته الطبٌعٌة ومواصفاته .

الراتنجات الصناعية ) التركيبية(
 22  : 

قادرة على التصلب ،  لزجة الراتنجات التركٌبٌة هً مواد ذات خصائص مماثلة للراتنجات الطبٌعٌة من حٌث كونها سوائل

، الى ٌتم راتنجات االٌبوكسً ومن اشهر انواع تلك الراتنجات هً ، المركبات العضوٌة من  ةعادة ما تكون مصنوع

راتنجات االٌبوكسً أقوى من الخرسانة مرتٌن ، ومقاومة للماء لذلك ، كان أساسٌا  مركب  ، البلمرة تصنٌعها من خالل

وهما  والبولً ٌورٌثان البولً استر ، و من اشهر البولٌمرات اٌضا.196استخدامها ألؼراض األرضٌات الصناعٌة منذ 

 ٌستخدم فً التصمٌم وانا كان استخدمها قاصر لألسؾ على الدهانات .

 :Polymeros 3البوليمرات 

 وتعنً   (Poly)  ، بولً هما من جزأٌن تتكون حٌث اإلؼرٌقٌة اللؽة إلى (Polymeros) بولٌمر كلمة أصل ٌرجع    

 1000  من تتراوح أن ٌمكن حٌث الجزٌئٌة أوزانها بارتفاع البولٌمرات وتتمٌز ،جزء وتعنً ( Meros ) مٌر و متعدد

 سمٌت آنذاك التً األشجار من ٌستخرج مطاط هٌئة على القدم منذ البولٌمرات عرفت وقد 100.000 من أكبر إلى

 ( Crying Trees).  الباكٌة باألشجار

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%8A_-_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%8A_-_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%BA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%BA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%83
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9_%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9_%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
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العالم،  دول جمٌع وؼٌرها من منتجات البالستٌك فً مثل البولٌستر والبولى اٌثٌلٌن والبولٌستاٌرٌن  البولٌمرات وتستخدم

 ،%9 الكهربائٌة المواد وفً ،% 17 البناء مجال وفً العالمً، اإلنتاج من % 37 التعبئة مواد صناعة تستهلكه ما وٌبلػ

 :البولٌمرات ما ٌلً ممٌزات ومن .%4 السٌارات صناعة وفً

 .ومتوفرة رخٌصة أولٌة مواد من تصنع حٌث تكلفتها انخفاض  

 .كالحدٌد األخرى بالمواد مقارنة وزنها خفة 

 .استخداماتها من مجاالت ٌزٌد مما والتآكل الحرارة ومقاومة والقساوة المرونة مثل خصائصها تنوع 

 .والتشكٌل القولبة سهولة 

 .الحراري العزل على عالٌة بقدرة تتمٌز 

 .جدٌد من وتصنٌعه تدوٌره إعادة ٌمكن البالستٌكٌة المنتجات من كبٌر جزء 

 :3تاريخ البوليمرات 

 المواد هذه تضمنت وقد عدٌدة، لقرون والحٌوانات النباتات من والمستخرجة طبٌعٌاً  الموجودة اللدائن استخدمت لقد

 والنشا واإلنزٌمات كالبروتٌن الطبٌعٌة للدائن األخرى األنواع ان .والحرٌر الجلد، الصوؾ، القطن، المطاط، الخشب،

 البنٌة إٌجاد إلى الحدٌثة العلمً البحث تقنٌات أدت لقد . والحٌوانات للنباتات الحٌوٌة العملٌات فً مهمة كانت والسلٌلوز،

 العدٌد ان . صؽٌرة عضوٌة جزٌئات من تصنٌعها تم حٌث اللدائن، من العدٌد وتطوٌر المواد من المجامٌع لهذه الجزٌئٌة

 (المتبلمرة المواد) اللدائن اكتشاؾ تؤرٌخ إن .(اصطناعٌة لدائن) مصنعة لدائن هً واأللٌاؾ كالمطاط المفٌدة اللدائن من

 مادة أجرٌت التً التطورات تبعته كودٌٌر، تشارلز قبل من الصلب المطاط اكتشاؾ تم عندما م 1833 عام فً بدأ قد كان

 1886 عام فً وٌزلً جون العالم قبل من السلٌلوٌد على (Celluloid) ( (السٌلٌوز من أساسٌة بصورة مصنوعة لدائنٌة

صناعٌة  مادة على حصلوا و الفورمالدهاٌد و الفٌنول بمزج أمرٌكا، و بلجٌكا من كٌمٌائٌٌن علماء قام م 1909 عام فً .م

 .Bakelite) بالبكالٌت ) سمٌت

 سالسل من تصنع و الجزٌئً الوزن كبٌرة اصطناعٌة مواد وهً :للبولٌمرات الشائع االسم هو البالستٌك أو اللدائن ان

 ٌتم إنتاجها كٌمٌائٌة مواد وهً بالمونومٌر، علٌها ٌطلق السلسلة فً وحدة كل .أخرى عناصر و الكربون من تتؤلؾ طوٌلة

 قبل أولٌة كمادة تكون عندما ، (Resin)ُتسمى بالراتنج  ما ؼالباً  فاللدائن .الكربون أساسها التً والؽازات الخام النفط من

 العضوٌة المواد إلى عادةً  ٌشٌر لدائن المصطلح ان .الحدٌثة التصنٌع عملٌات فً الشائعة المادة هً و التشكٌل،

 مونومٌر جزيء مع ٌتفاعل)كاألثٌلٌن( المونومٌر .بالمونومٌرات ُتسمى والتً كٌماوٌة مواد من المصنوعة اإلصطناعٌة

 بعض فً بولٌمر المصطلح ٌستعمل . (أثٌلٌن كالبولً)للبولٌمر مكونة متكررة مجامٌع من طوٌلة سلسلة مكوناً  آخر

 ) األحٌان

 بالحرارة أو الحرارة بواسطة تشكٌلها ٌتم ثم السائلة، الحالة إلى ٌتحول ثم )المونومٌر( ، الؽاز من اللدائن تكوٌن ٌبدأ

 جدٌد صنؾ عنها سٌنتج اللدائن ةلتقوي أخرى مواد إضافة ان .النهائً شكلها فً الصلبة الحالة فً تصبح حتى والضؽط

 طول المختار، المونومٌر نوع على تعتمد إنها حٌث اللدائن من كثٌرة أنواع هنالك .المرّكبة بالمواد تسمى المواد من

 أخرى مواد إضافة ٌتم .خاصة أؼراضاً  اجل من نوع كل تطوٌر تم قد و لإلضافة المعد المركب نوع و البولٌمر، سالسل

 هو منها والؽرض والحشوات، الملدنات، المزٌتات، المذٌبات، اللون، إلكسابه كالصبؽات التصنٌع، عملٌة أثناء للدائن

 الخواص لتعزٌز أو الصدمات، ضد المقاومة وإكسابه الحرارٌة المقاومة ولتحسٌن االنكماش التصنٌع ولتقلٌل كلفة لتقلٌل

 للمنتج. المرؼوبة األخرى
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 13 :(Types of Polymers) البوليمرات أنواع

 Elevated Temperature) العالٌننة الحننرارة درجننات خصننائص إلننى نسننبة البننولٌمرات تصنننٌؾ ٌمكننن

Characteristics) الكٌمٌائٌة ئالتعاال ، أو (Chemical Families). 

نوع  من أو ، الثرموبالستٌك() الحرارٌة اللدائن نوع من أما هً الطبٌعة فً االصطناعٌة البولٌمرات جمٌع حٌث إن

 درجة إلى ٌسخن عندما وٌنساب ٌنصهر البولٌمرات بعض أن ٌعنً وهذا ، ( الثرموستنك (بالتسخٌن تتصلب التً اللدائن

 .التسخٌن بعملٌة ٌتبلمر أو ٌتصلب األخر والنوع ، مرتفعة حرارٌة

 ثم ومن مرات عدة تسخٌنه ٌعاد أن ٌمكن اللدائن من النوع هذا  العالٌة الحرارة درجات عند تنصهر الثرموبالستٌك فلدائن

 . وهو ما ٌعد صورة جٌدة لمبدأ اعادة التدوٌر,حالٌا اللدائن مصانع معظم وهذا ما تفعله أخرى مرة استخدامه

حٌث  بالتسخٌن صهرها ٌمكن وال تتصلب سوؾ فإنها (Polymerization) بلمرتها  ٌتم حالما الثرموستنك لدائن اما 

 من النوع هذا ان أي (Char) تتسامى الحاالت بعض فً أو تحترقاو تفحمت ما ؼالباً  انها حال تعرضها للحراراه العالٌه

 .استخدامه  أعادة ٌمكن وال فقط واحدة لمرة ٌستخدم اللدائن

الناحٌة  من البولٌمر مع عمله ٌمكن ما على كبٌر تؤثٌر لها الثرموستنك و الثرموبالستٌك مواد خواص ان و من هنا نلمس

 . االستخدامٌة والتشؽٌلٌة

 :19الخواص الفيزيائية للبوليمرات

 ترتبط االستخدامات العدٌدة للمواد البولٌمرٌة، بالخواص الفٌزٌائٌة المختلفة، وبالصفات المادٌة والمٌكانٌكٌة المتنوعة مثل: 

المقاومة والدوام ، بعضها ٌتصؾ بخواص مطاطٌة ، والبعض ٌتحول إلى عجٌنة بفعل الحرارة حٌث  ،الصالبة  ،المتانة  

صلد بقوة فعالة ، منها ما ٌتصلب إلى حد التحجر عند معالجته ببعض المذٌبات أو عند ٌمكن تشكٌله، ثم بفعل التبرٌد ٌت

، وال تتؤثر هٌئة أو شكل المادة   (Tensile Strength) تعرضة للتسخٌن ، بعض المواد البولٌمرٌة تتقبل قوة الشد 

ؾ بخاصٌة الثبات الحراري بعضها ٌتص  ، (Impact Strength)البولٌمرٌة بالتصادم، بما ٌعرؾ بقوة التصادم 

(Thermal Stability)   بعضها ٌتصؾ بخاصٌة مقاومة الحرارة،(Heat Resistance). 

نشؤت هذه الصفات المادٌة والمٌكانٌكٌة المتباٌنة نتٌجة للعدٌد من الخواص الفٌزٌائٌة للمواد البولٌمرٌة، منها: الحالة 

نصهار، طبٌعة السالسل البولٌمرٌة، القوى الجزٌئٌة وقوى التماسك بٌن الفٌزٌائٌة للبولٌمرات، الوزن الجزٌئً، درجة اإل

 الجزٌئات وبعض الخواص المٌكانٌكٌة مثل الخصائص المتعلقة بالقوة، المتانة، اإلستطالة والمرونة وؼٌرها.

 : 19 الخصائص الميكانيكية والتشغيلية للبوليمرات

ة التً تإهلها للتشؽٌل تحت ظروؾ معٌنة وتوجهنا نحو استخدمها فً تتمتع البولٌمرات بالعدٌد من الخواص المٌكانٌكٌ

 اؼراض بٌعنها من هذه الصفات :

 : (Tensile Strength)قوة الشد  -1

 ثابتة.   (Stretching Rate) قوة الشد هً القوة الالزمة لقطع نموذج من البولٌمر بسرعة سحب

 : (Impact Strength)قوة التصادم  -2

 قوة التصادم هً الطاقة الالزمة لكسر عٌنة من البولٌمر ذو أبعاد معٌنة عند تعرضه لقوة ثقل فً سرعة عالٌة. 

 خواص ميكانيكية ثانوية: -3

، االنسٌاب  (Abrasion Resistance)الخواص المٌكانٌكٌة الثانوٌة تنحصر فً مقاومة اإلحتكاك والتخدش 

(Greep)  المٌكانٌكٌة و الدٌنامٌكٌة األخرى. أو االنزالق، وبعض الخصائص 
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 : 19 اكساب الخصائص الميكانيكية والتشغيلية للبوليمرات

  (Additives)ٌمكن اكساب الخواص المختلفة للبولٌمرات حسب تفاعالتها الكٌمٌائٌة من خالل مواد مضافة الى البولٌمر

 اثناء عملٌة التحضٌر من هذه المواد :

 : (Plasticizers)الملدنات  -1

الملدنات هً مواد تستخدم لجعل البولٌمرات أكثر مرونة، وهً قلٌلة التطاٌر، وؼالباً ما تكون سائلة، وتمتزج مع البولٌمر  

 Dioctyl)عن طرٌق تداخلها بٌن سالسل البولٌمر وتعمل على تؽٌٌر صفاته ومن أمثلتها ثنائً أوكتٌل فٌثاالت  

Phthalate). 

 : (Stablizers)المثبتات  -2

المثبتات هً مواد كٌمٌائٌة تستخدم لمنع البولٌمر من التحلل الذي ٌحدث نتٌجة لتؤثٌر الحرارة والضوء أو أكسجٌن الهواء. 

باستخدامها ٌصٌر البولٌمر أعلى مقاومة وأطول عمراً. ومن أمثلتها أمالح الكادمٌوم مثل كلورات الكادمٌوم 

(Cadmium Chlorate)  . 

 : (Antioxidants)ت األكسدة مضادا -3

مضادات األكسدة هً المواد التً تحول دون تؤثٌر أوكسجٌن الهواء الجوي على البولٌمر أثناء التخزٌن واالستخدام وحتى 

 . (Diphenylamine)فً مراحل التصنٌع. مثل ثنائً فنٌل أمٌن 

 Technological Classification of Polymers : 19التصنيف التقني للبوليمرات 

أدى اختالؾ الخواص الفٌزٌائٌة للبولٌمرات إلى تباٌن واضح فً صفاتها المادٌة وخصائصها المٌكانٌكٌة. تبعاً لذلك    

صنفت البولٌمرات على أساس تقنً إلى األصناؾ اآلتٌة: البولٌمرات المطاطٌة، البولٌمرات البالستٌكٌة، البولٌمرات 

 اً والبولٌمرات اللٌفٌة.المتصلدة حرارٌاً، البولٌمرات اللدنة حرارٌ

 : Elastomersالبوليمرات المطاطية "األستوميرات" -1

تصنع البولٌمرات المطاطٌة بواسطة بلمرة اإلضافة. تتؤلؾ جزٌئات هذا النوع من البولٌمرات من وحدات متكررة ذات 

وتتمٌز  (Extendibility)تطالة بنٌات هٌدروكربونٌة ؼٌر مشبعة، وتتصؾ البولٌمٌرات المطاطٌة بالمرونة، وقابلٌة االس

  (Rubber)أٌضاً بخاصٌة التمدد والتقلص بالضؽط، لذا تدعى صناعٌاً األستومٌرات ، من أمثلة األستومٌرات المطاط 

 الصناعً والمطاط الطبٌعً.

 :(Plastomers)البوليمرات البالستيكية "البالستوميرات"  -2

بنٌات محتوٌة على مجموعات وظٌفٌة، من مختلؾ األنواع، أو قد تحتوي  تتؤلؾ جزٌئاتها من وحدات متكررة ، ذات     

على وحدات هٌدروكربونٌة مشبعة، وؼٌر مشبعة. تتمٌز البولٌمرات البالستٌكٌة بصالبة القوام فً درجة الحرارة العادٌة 

ند التبرٌد تتصلب تدرٌجٌاً، لذا عند التسخٌن التدرٌجً تلٌن وتتحول تدرٌجٌاً إلى ما ٌشبه العجٌنة بحٌث ٌمكن تشكٌلها، وع

، ومن أمثلة هذه البولٌمرات بولٌمر بولً إٌثلٌن،  (Thermoplastic)تدعى بالبالستٌكات المطاوعة للحرارة "اللدنة" 

 بولٌمر بولً كلورٌد فاٌنٌل، بولٌمر بولً استٌارٌن وبولٌمر بولً بروبلٌن.

 Thermosetting Polymersالبوليمرات المتصلدة حرارياً:  -3

هً البولٌمرات ذات قابلٌة للتلٌن واإلنصهار عند التسخٌن ثم تتصلد "تجسؤ" عند التبرٌد لشكل ؼٌر قابل لإلنصهار، حٌث 

ٌمكن تحوٌل وتشكٌل معاجٌنها إلى أي هٌئة مطلوبة، عند التسخٌن ٌتؽٌر التركٌب الكٌمٌائً لهذه البولٌمرات بفعل المزٌد 

ترابط شبكً معقدة لجزٌئات البولٌمر، تمتاز البولٌمرات المتصلدة حرارٌاً بصالبة القوام  من البلمرة حٌث تحدث عملٌات
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وعدم تقبلها للذوبانٌة فً المذٌبات. لذلك فإنها تستعمل فً صناعة المعدات واألجزاء العازلة للحرارة والكهرباء واألوانً 

لٌمر فٌنول فورمالدهٌد، ٌورٌا فورمالدهٌد، مٌالمٌن المنـزلٌة وؼٌرها ، من أمثلة البولٌمرات المتصلدة حرارٌاً بو

 .فورمالدهٌد وبولمٌر بولً إستر ؼٌر المشبع وبولمٌر بولً ٌورٌثان

 Thermoplastics Polymersالبوليمرات المطاوعة حرارياً:  -4

التبرٌد تتصلب تدرٌجٌاً البولٌمرات المطاوعة حرارٌاً صلبة فً درجة الحرارة العادٌة وعند التسخٌن تلٌن ثم تنصهر وعند 

لتعود إلى حالتها األصلٌة. وٌمكن تحوٌل البولٌمرات المطاوعة حرارٌاً إلى بولٌمرات ؼٌر مطاوعة "متصلدة" بطرق 

 كٌمٌائٌة أو فٌزٌائٌة .

 :(Fiber-Like Polymers)البوليمرات الليفية -5

تتجاذب الجزٌئات بفعل الروابط الهٌدروجٌنٌة. بالتالً، تتصؾ البولٌمرات اللٌفٌة بقوى تماسك قوٌة بٌن جزٌئاتها، حٌث 

تتمٌز هذه البولٌمرات بخاصٌة مقاومة التشوه، وتتحمل عملٌة إستطالة صؽٌرة جداً، بجانب قابلٌة جٌدة للصباؼة. ونظراً 

 .عالٌة جداً  (Tg) لقوة ترابط سالسل هذه البولٌمرات، فإنها تكون فً الحالة المتبلرة، حٌث تتمٌز بدرجة إنتقال زجاجً

تستخدم البولٌمرات اللٌفٌة فً صناعة الخٌوط، والمنسوجات عموماً. من أمثلة البولٌمٌرات اللٌفٌة، بولٌمر بولً 

 أكرٌلونٌترٌل، بولً بروبلٌن وبولٌمرات بولً أمٌدات وبولٌمرات بولً إسترات.

 6)خامة مركبة( استخدام الراتنجات الصناعية )البوليمرات( مع خامات اخرى كنموذج لـ 

مما ال شك فٌه ان االستخدامات الهندسٌة العامة للمواد المركبة تعتمد إلى حد كبٌر على خصائصها الفٌزٌائٌة والمٌكانٌكٌة 

( Elongation( وقابلٌة المادة لالستطالة ) Elasticity( والمرونة )Tensile Strength مثل مقاومة الشد )

البٌئٌة وؼٌرها من الخصائص التطبٌقٌة األخرى ، إن هذه الخصائص جمٌعها تعتمد كثٌرا ومقاومتها للحرارة والظروؾ 

( وعلى Molecular Weight( وعلى وزنه الجزٌئً )Molecular Structureعلى التركٌب الجزٌئً للراتنج )

لة واألواصر الثانوٌة بٌن القوى الجزٌئٌة ، إذ ٌوجد نوعان من القوى ، هً األواصر الكٌمٌاوٌة القوٌة بٌن ذرات السلس

السالسل ، كما تعتمد هذه الخصائص كثٌرا، على مواد التقوٌة وكذلك على المواد المضافة مثل الملدنات 

(Plasticizers( والمالئات )Fillers. ) 

ٌر قوى مإثرة إّن الخواص المٌكانٌكٌة بصورة عامة تحدد سلوك المواد البولٌمرٌة والمواد المركبة منها ، الواقعة تحت تؤث

، إذ أن هناك الكثٌر من الطرق التً ٌتم بواسطتها فحص الخواص المٌكانٌكٌة التً ٌمكن تصنٌفها الى ثالث مجامٌع على 

 -النحو االتً  :

( ، االنحناء Tensionطرق فحص الخواص المٌكانٌكٌة التً تصؾ سلوك المواد الواقعة تحت تؤثٌر قوة الشد ) -1

(Bending( و االنضؽاط )Compression( والقص )Shear.) 

( Impactطرق فحص الخواص المٌكانٌكٌة التً تصؾ سلوك المواد الواقعة تحت تؤثٌر )اجهادات( ، كقوة التصادم ) -2

 (.Fatigue( و الكالل )Torsionواللً )

ؾ طرق فحص الخواص المٌكانٌكٌة التً تصؾ سلوك المواد الواقعة تحت تؤثٌر قوى ثابتة بمرور الزمن كالزح -3

(Creep.) 

ولهذا تعد دراسة خواص المادة الراتنجٌة مهمة جدا، إذ تدخل فٌها الكثٌر منن المتؽٌنرات و العوامنل المنإثرة التنً ؼالبنا منا 

تتعرض لها هذه المواد والتً البد من معرفتها واإللمام بها قبل استخدامها كمواد بدٌلة فً الصنناعة ، كمنا إن معرفنة وفهنم 
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ن الباحث من إدخال الكثٌر من التحسنٌنات بطرائنق كٌمٌاوٌنة وتكنولوجٌنة ، وبالمقابنل ٌمكنن النتخلص سلوك هذه المواد ٌمك

 من الكثٌر من الصفات ؼٌر المرؼوبة الموجودة فً الراتنجات .

 التطبيق

تعتمد فكرة الدراسة على الدمج بٌن خامة الراتنج الصناعً وخامات طبٌعٌة وصناعٌه مثل الخشب وارخام والقماش 

وؼٌرها للوصول الى منتج متمٌز ٌجمع بٌن مواصفات الخامتٌن معا وٌتالفى عٌوب الخامتٌن فً نموذج اندماجً مثالً ، 

 وعلٌه فقد قام الباحث بتحدٌد مواصفات قٌاسٌة لخامة الراتنج الصناعً المطلوب تشؽٌلها.

 :4المواصفات المطلوبة لخامة الراتنج المستخدمة 

 : الجافة الطبقة مظهر -1

 .  لتعطى مظهرا الئقا لالستخدام فً عناصر لتصمٌم الداخلً واالثاثالسطحٌة ،  العٌوب من وخال ناعم ٌكون أن جبٌ

 الكيمياوية  المواد مقاومة -2

 حتى الحمضٌة ،المحالٌل % ٠ٓ اٌثانول، الحار المقطر الماء :التالٌة والكٌماوٌات للمواد مقاومة تكون الخامة أن ٌجب

 بقع،  الهٌدرولٌكٌة الزٌوت،  البنزٌن، المنظفات ، زٌت الوقود ، %ٖٓ التركٌز حتى القلوٌة المحالٌل ، %ٖٓ التركٌز

 للدهانات ، لتتحمل عوامل االستخدام فً قطعة االثاث. المخففة والمذٌبات المحالٌل،  النباتٌة الزٌوت،  والقهوة الشاي

  :الماء امتصاص  -3

 حتى ال ٌتؽٌر حجمها .  % 5.. للماء الخامة  امتصاص ٌتجاوز أال ٌجب

 االلتصاق : قوة  -4

 فى قطعة االثاث . المربع حتى تتماسك مع ؼٌرها من الخامات متر للملً نٌوتن ٕ عن الخامة التصاق قوة تقل أال ٌجب

   :االنضغاط قوة -5

الخامات المالصقة ط والشد مع المربع ضمان توازن قوى الضؽ متر للملً نٌوتن ٠ٓ الخامة انضؽاط قوة تقل أال ٌجب

 .لها

 : الثني قوة  -6

 ، لضمان درجة صالبه مناسبة لالستخدام مع قطع االثاث . المربع متر للملً نٌوتن ٕٓعن للخامة الثنً قوة تقل أال ٌجب

 الشد: قوة -7

 ٌكون لها قدرة كافٌه للتحمٌل علٌها . المربع متر للملً نٌوتن  ٕٓللخامة عن  الشد قوة تقل أال ٌجب

  :الحك مقاومة -8

لفة ، لٌكون  ٓٓٓٔ ل كٌلوجرام ٔ وزن حمل مع جرام  مٌلً ٓٓٔ من أكثر الخامة تفقد أال ٌجب  CS العجلة باستعمال

 لها القدرة على تحمل عوامل االستخدام فً قطع االثاث .

 الصدمة مقاومة -9

 ٓٓٔ السقوط ارتفاع على من جرام ٠ٓٓ وزن باستعمال تم إذا من الخامة لطبقة انفصال او تشققات اي ٌظهر أال ٌجب

  . لٌكون لها قدرة على تحمل االرتطام اثناء النقل واالستخدام بالنسبة ،  سم

ومن خالل دراسة تلك المواصفات تبٌن ان اكثر انواع الراتنج الصناعً تحقٌقا لتلك الشروط وبالتالً صالحٌة لالستخدام 

 فً مجال التصمٌم الداخلً واالثاث هً:



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

11 

: وذلك لالستخدام فً التداخل مع الخامات االخرى )الخشب والحجر والرخام( لما لها من شفافٌة سيراتنج االيبوك 

 عالٌة وقوة فً مقاومة المإثرات ولما تتمتع به من مواصفات فنٌة وتشؽٌلٌة عالٌة.

شكٌلها وامكانٌة : وذلك لالستخدام فً تشكٌل التكوٌنات الحجمٌة الكبٌرة لما لرخص سعرها وسهولة تالبوليستر ريزين  

 دعمها بؤلٌاؾ الزجاج او الكربون إلعطاء سطوح شدٌدة القوة والصالبة وقادرة على تحمل االوزان .

 4  ( Epoxy Resin) :اإليبوكسي  راتنج 

 التصاق قابلٌة الراتنج هذا ٌمتلك ذلك إلى إضافة نسبٌاً  العالٌتٌن الكٌمٌائٌة والمقاومة بالصالدة اإلٌبوكسً تنجار ٌتمٌز

 التً القطبٌة والمجامٌع والهٌدروكسٌل تٌرااإلٌث مجموعة فً والمتمثل الراتنج لهذا الكٌمٌائً التركٌب بسبب عالً نوعً

 .عالٌاً  وظٌفٌاً  أداءاً  تتطلب التً التطبٌقات فً ٌستعمل لذلك ، وقوة صالدة المادة وتكسب عالٌة التصاق وقابلٌة متانة تعطً

 منتجات أي تحرر أو الماء بإنبعاث مصحوب التفاعلة ؼٌر وٌكون المعالجة أثناء المصلدات مع الراتنجات هذه تتفاعل

 إلى إضافة عالٌة مٌكانٌكٌة وخواص قوة الراتنج ٌكتسب وبالتالً 2% من أقل) جداً  قلٌل الحجمً التقلص ٌجعل مما ثانوٌة

 اإللٌفانٌة السالسل ووجود التشابكً الربط نقاط بٌن للبعد نتٌجة متانة عالٌة المعالجة اإلٌبوكسً تمتلك راتنجات ذلك

 المتكاملة .

 للحنرارة الجٌندة ومقاومتهنا العالٌنة والكهربائٌنة والكٌمٌائٌنة المٌكانٌكٌنة خواصنها إلنى اإلٌبوكسنً راتنجنات أهمٌنة ترجنع

 لبنولٌمٌرات الجٌند واألداء الخصنائص هنذه اجتمناع وٌنإدي المنواد، منن عندد علنى القنوي والتصناقها أبعادهنا واسنتقرارٌة

 اآلتٌة : المجاالت فً تطبٌقاتها وتنوع استخداماتها تعدد إلى االٌبوكسً

 .  (coatings & paints) والدهانات الطالءات 

 . (adhesives) اللواصق 

 . (molding & packaging)  والتعلٌب القولبة 

    (composites). المركبة المواد 

الحدٌثة التً تستخدم فً مجاالت كثٌرة والتً ٌمكننا تطوٌر استخداماتها فً مجاالت جدٌدة ، اإلٌبوكسٌة من المواد الراتنجات   

 :كلمة إٌبوكسً مشتقة من اللؽة الٌونانٌة وتتكون من مقطعٌنو كما أن للدهانات اإلٌبوكسٌة عدة أنواع مختلفة

(Epi) ومعناها من الخارج و (Oxy) اختصار للكلمة (Oxygen) ترتبط من الخارج بذرتٌن من  أي ذرة األكسجٌن

 .الكربون

 "Hardener" المركب المصلبو "Resin" راتنج االٌبوكسً :اإلٌبوكسى مكون من مركبٌن 

وٌتم التصلب بخلط المركبٌن جٌداً فً درجة حرارة مناسبة وبالنسب المحددة لكل نوع من المواد االٌبوكسٌة. وفً بعض 

األحوال ٌوجد أنواع من اإلٌبوكسً من مركب واحد ٌتصلب بتؤثٌر الهواء ، وأنواع أخرى من ثالثة مركبات "الرزٌن 

ٌبوكسٌة التً ال تحتوي على مذٌبات مما ٌزٌد من فاعلٌة مقاومتها والمصلب ومواد مالئة من الكوارتز، و الخامات اإل

" الملونة ومادة "كٌمابوكسً 151" الشفافه و مادة "كٌمابوكسً .15للمواد الكٌمٌائٌة ، ومن أمثلة ذلك مادة "كٌمابوكسً 

 .(1شكل )" شفاؾ وملون ، و جمٌعها من انتاج شركة كٌموٌات ابناء الحدٌث 152
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151المواصفات الفنية لخامة راتنج االيبوكسي ( 1شكل )

16
 

 

 : (polyester resin ) 2مشبع الغير البوليستر راتنج

 انه كما ، ثمنه رخص بسبب المركبة المواد تصنٌع فً واسعة بصورة ٌستخدم والذي الحرارٌة الراتنجات انواع احد وهو

 تلقائٌا . وبصورة سهل بشكل المختلفة التصنٌع عملٌات مع الممكن التعامل واسع ، ومن بشكل االستخدامات فً تنوع ٌوفر

كٌتون ، ثم  مثٌل اثٌل بٌروكسٌد نوع من وهو المصلب مع اساس كمادة خلطها شفاؾ وٌتم لون ذات سائلة مادة والبولستر

 تفوق عالٌة بمتانة تتمٌز،  عضوٌة ؼٌر تركٌبٌة صناعٌة الٌاؾ وهً : ( glass fiber ) الزجاج ٌتم تدعٌمها بؤلٌاؾ

 لجمٌع عالٌة مقاومة الحرارة العالٌة ، وذات درجات وتتحمل عالٌتٌن نوعٌة وكثافة ومرونة قلٌلة واستطالة الصلب متانة

 Carbon)  الكربون) الكهربائً ، كما ٌمكن تدعٌم البولٌستر بالٌاؾ للعزل عالٌة مقاومة ولها الكٌمٌاوٌات انواع

fiberصناعة فً تقوٌة للخامات المركبة خصوصا كمواد استخدامها ٌمكن استثنائٌة ةوصالد متانة وهى خامة تمتلك 

 الجٌدة . المٌكانٌكٌة خواصها بسبب وؼٌرها والروبوتات الفضاء وصناعة تاراالسٌ

 تطبيقات استخدام خامات الراتنج فى مجاالت التصميم الداخلى واالثاث :

التصمٌم الداخلً واالثاث على الدهانات ولم ٌتطرق لما هو ابعد من على مدى عقود اقتصر استخدام خامات الراتنج فً 

ذلك ، ومن هنا تحاول الدراسة فتح افاق جدٌدة الستخدام تلك الخامة فً التصمٌم الداخلً واألثاث بما ٌتٌح االفادة بجمٌع 

 ات األتٌة :مٌزات استخدمها بشكل علمً ممنهج ، و علٌه فٌمكن اجمال استخدام تلك الخامة فً االتجاه

 :اوال:  مجال الترميم

ان لعوامل الزمن ، و تقلب االٌام ، تؤثٌرات قد تضر بهٌئة الخامة وتقلل من مواصفاتها الفنٌة ، مما ٌهدد بعض االثار    

التً صنعت منها الخامة باالندثار ، و هنا ٌظهر دور خامة الراتنج التً تصلح فى بعض االحٌان فى جمع مكونات تلك 

 ( .2خر شكل )الخامات واعادة رونقها الٌها بشكل او با
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 ( يظهر من الصور نماذج الستخدام الراتنج فى تدعيم الخامات المهترءة ومما يعد وسيلة فعالة للترميم2شكل )

 ثانيا : معالجة خواص األخشب الرديئة واضفاء جانب جمالى عليها :

الضعٌفة وبالتالً استخدامها ٌمكن استخدام خامة الراتنج الصناعً لرفع مواصفات االخشاب ذات الموصفات الفنٌة 

 (.3ألؼراض لم تكن تصلح لها )الشكل 

    

 ( يظهر من الصور كيف تم استخدام الراتنج الصناعي لرفع الجانب الجمالي والوظيف 3)الشكل 

 لأللواح الخشبية الرديئة واستخدماها كقرص لمناضد.

 ثالثا : تطعيم اخشاب

االسطح الخشبٌة كبدٌل للصدؾ والمعادن ، وذلك بالوان واعماق مختلفة تمنح ٌمكن استخدام الراتنج الصناعً لتطعٌم 

 (.4قدرات ال محدودة فً التشكٌل )الشكل 

  

 ( تطعيم األخشاب الراتنج الصناعي باستخدام امكانيات ال نهائية في التشكيل4)الشكل 

 ابراز جماليات الخشب الطبيعي في صورته العضوية رابعا :

ساعد استخدام خامة الراتنج الصناعً فً اعداد نماذج من قطع االثاث تبرز جمالٌات الجانب التشكٌلً للخشب فً    

 (.5حالته االولى قبل المسح والتشرٌب ، مما سمح بابراز جمالٌات التكونٌات العضوٌة للخشب الطبٌعً )شكل 
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 ج الصناعى إلبراز جماليا التكوينات الخشبية العضوية.( يظهر من الصور كيف تم استغالل خامة الراتن5)شكل 

 

 خامسا : العمل كبديل للوصالت واللحامات الخشبة النمطية

امكن استخدام خامة الراتنج الصناع فً تجمٌع وتركٌنب المسنطحات وااللنواح الخشنبٌة معنا ، منع اضنفاء لمسنه جمالٌنة     

 (6لعملٌة التركٌب )شكل 

  

 خامة الراتنج في تجميع اجزاء قطع االثاث من خالل وحدات تجميع مبتكره ذات طابع جمالي( استخدام 6)شكل 

 

 سادسا :العمل كخامة حامل وربط )موزاييك مجسم(:

ٌمكن استخدام خامة الراتنج الصناعً كخامة حمنل وربنط ألجنزاء دقٌقنة منن خامنات اخنرى ) خشنب او رخنام او احجنار( 

 (7تشكٌلٌة ؼٌر تقلٌدٌة و تشبه الفكرة فكرة الفسٌفساء و لكن بشك مجسم . )شكل وضمها معا إلنتاج  تكوٌنات 

     

 ( نماذج الستخدام خامة الراتنج الصناعي كمادة حمل وربط لقطع من خامات طبيعية بهدف انتاج  تكوينات مبتكرة ذات طابع جمالي .7)شكل 

 

 وعناصر التصميم الداخلي بشكل مبتكر:سابعا :السماح باستخدام االضاءة داخل قطع االثاث 

تمتع خامة الراتنج بالشفافٌة مع القدرة على تلوٌنها باأللوان شفافة ٌسمح بإنتاج نماذج من قطع االثاث و عناصر     

 (.8التصمٌم الداخلً  ذات نفاذٌة لإلضاءة مما ٌسمح بتوظٌؾ النور فً التشكٌل بشكل جٌد )شكل 

   

 دام خامة الراتنج الصناعي كمادة ببنية بين قطع الخشب مما يسمح بنفاذية الضوء و اعطاء جانب جمالي مطلوب( نماذج الستخ8)شكل 
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 ثامنا : انتاج عناصر من التصميم الداخلي واالثاث ذات طابع شفاف:

ضمان الصالبة تسمح خامة الراتنج بتداخلها مع خامة الخشب بإنتاج قطع اثاث تتسم بطابع الشفافٌة فً بعض اجزائها مع 

 (.9وعدم الخوؾ من الكسر او التهشم مثلما ٌحدث مع الزجاج )شكل

   

 ( نماذج الستخدام خامة الراتنج الصناعي في اضفاء الطبيعة الشفافة على عناصر التصميم الداخلي واألثاث9)شكل 

 تاسعا :استغالل جماليات الخامة الذاتية لخامة الراتنج: 

مع امكانٌة تلوٌنه بالوان شفافة ٌسمح بإنتاج تكوٌنات فنٌه و جمالٌة ؼاٌة فً الروعة معتمدة على  ان شفافٌة خامة الراتنج

 (..1شفافٌة الخامة ونفاذٌتها للنور وامكانٌة تداخلها المطلق مع الخامات المصمتة )شكل 

  

 تشغيله( تشكيالت فنية عضوية تعتمد على مواصفات خامة الراتنج الصناعي وامكانيات 11)شكل 

 

 ابتكار مالمس سطحية وتكوينات لونية غير نمطية لعناصر التصميم الداخلي واالثاث. عاشرا:

ٌسمح استخدام خامة الراتنج الصناعً بابتكار تكوٌنات زخرفٌة و مالمس سطحٌة مبتكرة لعناصر التصمٌم الداخلً 

 (.11واالثاث المختلفة وٌناسبه اكثر خامة البولٌستر)شكل 

  

 ( نماذج الستخدام خامة الراتنج الصناعي في انتاج تكوينات زخرفة ومالمس سطحية مبتكرة لعناصر التصميم الداخلي واألثاث11)شكل 
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 : اإلفادة من الموصفات الفنية والتشغيلية العالية لخامة الراتنج الصناعي:احد عشر

ان لخامة الراتنج الصناعً ال سٌما البولٌستر موصفات فنٌة عالٌة من حٌث القوة وتحمل المإثرات خاصة عند تدعٌمها 

باأللٌاؾ الزجاجٌة ، و ٌمكن استخدام تلك المواصفات فً انتاج نماذج من عناصر التصمٌم الداخلً واالثاث تتمتع بهذه 

 ( 12المواصفات الفنٌة )شكل 

  

 اذج من قطع االثاث تم تصنيعها كليا من خامة الراتنج الصناعي )البوليستر(( نم12)شكل 

 

 ثاني عشر :تصليد وتجسئة القماش إلنتاج عناصر التصميم الداخلي واالثاث:

ٌستخدم الراتنج الصناعً "وهو سائل"  لتشبٌع االقمشة النسٌجٌة ، حٌث ٌتم وضع تلك االقمشة المبللة بالراتنج السائل على 

هٌاكل معدة سلفا إلكسابها تكوٌنات تشكٌلٌه معٌنة تسمح باستخدامها عنند جفافهنا بعند ذلنك فنً االؼنراض التنً صننعت منن 

اجلها ، مما ٌسمح باإلفادة من الوان االقمشة  ومرونتها للتشكٌل ، و بٌن صنالبة النراتنج وثباتنه للمنإثرات بعند ذلنك )شنكل 

13. ) 

 

 تم تصنيعها يقتنيه غمر القماش في الراتنج ثم تجفيفه على وضع معين .( نماذج من قطع االثاث 13)شكل 

 

مما سبق ٌتضح مدى التنوع الممكن الستخدام الراتنج الصناعً فً مجال التصمٌم الداخلً واالثاث بعٌدا عن كونه    

مواصفات استخدامٌه ؼٌر مجرد دهان ، وكم االمكانٌات االبداعٌة التً ٌسمح بها للمصمم فً ظل إمكانٌات تشؽٌل مرنة و

 محدودة .
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 النتائج 

ٌعمل الراتنج الصناعً على رفع المواصفات الفنٌة للخامات التً ٌستخدم معها واضفاء بعض مواصفاته المٌكانٌكٌة  -1

 والتشؽٌلٌة علٌها .

 كاسٌة فقط .ال ٌقتصر استخدام الراتنج الصناعً فً مجال التصمٌم الداخلً واالثاث عل كونه مجرد طالء او مادة  -2

ٌمكن اضفاء مواصفات اضافٌة مطلوبة على الراتنجات الصناعٌة من خالل اضافة مواد معٌنة الٌها تكسبها تلك  -3

 المواصفات .

مادة "االٌبوكسً راتنج" و"البولٌستر راتنج" من اكثر الراتنجات الصناعٌة مالئمة لالستخدام فً مجال التصمٌم  -4

 مواصفات مٌكانٌكٌة وتشؽٌلٌه عالٌة.الداخلً واالثاث لما تتمتع به من 

ٌمكن استخدام  خامة الراتنج الصناعً  بفاعلٌة فً ترمٌم بعض الخامات الطبٌعٌة المتهالكة مثل الخشب والحجر  -5

 والرخام .

 خامة الراتنج الصناعً تعمل بفاعلٌة على رفع الخواص الفنٌة والتشؽٌلٌة ألسطح االخشاب الردٌئة . -6

 

 التوصيات

باحثٌن فً مجال التصمٌم الداخلً بخامة الراتنج الصناعة وأنواعها ومركباتها لما لتلك الخامة من تنوع كبٌر ان ٌهتم ال -1

 وؼنى فً المواصفات والفنٌة والتشؽٌلٌة فضال عن رخص سعرها النسبً ، مما ٌجعلها خامة ممٌزة لالستخدام فً المجال.

العلوم المختلفة ال سٌما الكٌمٌاء  لما سٌترتب على لك من اضافة علمٌة االهتمام بإعداد ابحاث مشتركة مع الباحثٌن فً  -2

 للمجالٌن .

 المراجع 

 االبحاث المنشورة

 راتنج من مكونة مركبة لمادة المٌكانٌكٌة الخواص بعض دراسة - البدٌري( طالب )ومشتاق إبراهٌم علً -الموسوي  -1

 ٢ٕٓٓ-سورٌا  – ٕ العدد1 -  المجلد  -الهندسٌة للعلوم القادسٌة مجلة  -كٌفالر  بؤلٌاؾ المقوى فورمالدهٌد الفٌنول

1- Almosawy –Ali ebrahim – derasat ba3d el khawas elmaikanikya lemada morakaba me 

rating alfinol formaldhide almokawa be aliaf keflar – megalat al kadisya ll3olom al handasia –

elmojalad1 – el3adad 2 – sorya - 2008  

 حلقً أمٌن اٌبوكسً راتنج من وتوصٌفه طالء تحضٌر (الشٌخ  دٌاب القاس و ؼسان و جبره ورفٌع (أنس – الوادي - 2

 2014  الثانً العدد ( 30 ) المجلد األساسٌة للعلوم دمشق جامعة مجلة -الٌفاتً 

2- AlWady – anas – tahdire tela2 wa twsifoh men ratting eboksy amain halaky agifaty 

– majalat  demeshk lel3olom alasasya – mojalad 30 – 3adad 2 – 2014 

  كبة لمترا المختلفة االلٌاؾ اضافة تؤثٌر دراسة -( احمد عبد الرزاق ناصر و اخالص جبار نورسصادق )و امل -  عطا -3

 . 2.15- 1العدد – 8المجلد  –الهندسٌة  للعلوم القادسٌة مجلة -االلتصاقً  البلى خاصٌة على البولٌستر

3- Ata – Amal sadek – derasat ta2ther edafat alalyaf almokhtalifa lemtarakebat el bolystar ala 

khesyat albely aleltesaky – majalat al kadesya lel3olom al handasya – mojalad 8 – 3adad 1 - 

2015 

-EP) كونبكسترا اإلٌبوكسً تنجالر رياالحر العزل فً المؽنٌسٌوم أُوكسٌد من دقائق تؤثٌر -إسماعٌل  حقً -كاطع  -4

 العراق. –2011  - 4عدد  -11مجلد  -مجلة العراقى للمٌكانٌكا وهندسة الخامات  - (10
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4- Kate3 – Haky Isma3il – ta2ther daka2ek men okside al maghnesiom fe al azl al harary le 

rating al eboksy konbekstra (EP-10) The Iraqi Journal For Mechanical And Material 

Engineering, Vol.11, No.4, 2011 

 إلعنادة والقابلنة للبٌئنة الصندٌقة المركبنة المنواد– المركبنة المنواد مجنال فنً التطنورات أحندث - ندٌم محمود -نحاس  - 5

 ه . 1426 /م 2005- 77 -102ص  - 1عدد -16مجلد  ,الهندسٌة العلوم :العزٌز عبد الملك جامعة مجلة - االستخدام

5- Nahas – Mahmoud nadim – ahdath el tatowrat fe magal almawad almorakaba - almawad 

almorakaba sadikat al bi2a wa alkabela le i3adat alestekhdam – majalat almalek abd al aziz 

lel3olom alhandasya – mojalad 16 – 3adad 1 – page 77-102 – 2005 .  

 الرسائل العلمية :

 – دراسة بعض الخواص المٌكانٌكٌة لمادة متراكبة ذات أساس بولٌمري بمالئات سٌرامٌكٌه -وسن كامل  -حسن  -6

 2.12.  –العراق  –جامعة كربالء  -كلٌة العلوم  –رسالة ماجستٌر 

6- Hassan – was an kamel – dersat ba3d al khwas al mikanikia lemada motarakebazat asas 
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