
   Composite Materials المواد المركبة 1-

أزداد االهتمام بالمواد المركبة بالسنوات األخيرة كمادة هندسية وذلك لخواصها الفريدة وقد تجسد هذا االهتمام                 

  : التي تتطلب  Constructionبشكل بارز في حقل االستعماالت اإلنشائية 

  . خفة الوزن  -1

  . مقاومة عالية  -2

الفضائية ، النقل ، الصناعة المدنية والعسكرية ، الـصناعات          (واد نجاحاً في االستخدامات     وقد أثبتت هذه الم   

  ) . الخ …الزراعية ، الصناعات الطبية 

في صناعة الطـابوق وبنـاء األقـواس        ) Laminations(أن تاريخ استخدام المواد المركبة والمواد الطبقية        

  :  يبين أنواع مختلفة من المواد المركبة وهي )1-2(الشكل . الطويلة وتسليح الدروع والسيوف 

  . بوليمرات مقوى بألياف الزجاج   .أ 

  ) عبارة عن حبيبات رمل مع أسمنت(كونكريت  .ب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أ،ب، يبين أنواع المواد المركبة ) 1-2(الشكل 

ا إلعطاء خواص   إذن يمكن تعريف المواد المركبة بأنها المواد التي تتكون من خليط من مواد تشترك فيما بينه                 

مطلوبة في المادة ، علماً أنه ال يوجد تفاعل كيماوي بين هذا الخليط وكل مادة تحتفظ بخواصها األساسية التـي كانـت                      

تملكها منفردة ، مثال ذلك أن البولميرات المقواة هي عبارة عن خليط من البولميرات ومواد أخرى ذات جساءة عاليـة                    

)Stiffness (لبورون ومن أمثلتها كألياف الزجاج أو ا :  

  : البولميرات المبينة أدناه 

1- GFRP البولمير المقوى بألياف الزجاج Glass-Fiber-Reinforced – Polymer   .  

2- GFRP البولمير المقوى بألياف الكاربون Carbon –Fiber - Reinforced – Polymer   .   

3- BFRP البولمير المقوى بألياف البورون Boron-Fiber Reinforced – Polymer  .  

  مقوى بألياف السيليلوز ) Liqnin) (الخشبين( الخشب أيضاً مركب طبيعي من بولمير غير بلوري  -4

الرمل ،  (تتكون من المواد األساسية     . وهناك العديد من تطبيقات المواد المركبة األخرى فالخرسانة المسلحة            

  . الطين يجعله مادة مركبة قوية وقضبان الحديد كذلك إضافة التبن إلى ) الحصو ، األسمنت

أن الفائدة الرئيسة من استخدام المواد المركبة هو الحصول على خواص مشتركة بين المواد التي تكـون                   

  ) . أي الحصول على صفة  ال تمتلكها كل من المواد المشاركة (المادة المطلوبة 

التطبيقات الحديثـة   بم في الحروب القديمة ونهاية      وهنالك أمثلة عديدة للمواد المركبة ابتداء من الدرع المستخد          

في إطارات السيارات واألجزاء  الكمالية مثل قوارب الصيد ، واألنابيب البالستيكية واألجزاء البـشرية مثـل القلـب                     

  . الصناعي 

   Principles Reinforcement مبادئ التقوية 1-4-1



هي الخواص الميكانيكية للمادة باإلضافة إلـى الـواص         من الخواص المهمة التي يبحث عنها مهندس المواد           

األخرى ، حيث أن مبدأ التقوية يتمثل بالحصول على مادة مركبة ذات الخواص ميكانيكية ال تتوفر في مـادة األسـاس                     

عتمد علـى  بتقويتها أنا بأسلوب التقوية باأللياف أوالجسيمات وفي كال العمليتين فإن الخواص الميكانيكية للمواد المركبة ت      

  : عدة عوامل أهمها 

  ) Matrix(الخواص النوعية لطور األساس .أ

  ) Reinforcing Phase(والطور الذي يقوم بالتقوية 

  ) Volume Fraction(الكسور الحجمية .ب

  . شكل وحجم وكيفية توزيع واتجاه الطور الذي يقوم بالتقوية . ج

  . ساس الربط بين الطور الذي يقوم بالتقوية وطور األ. د

  وهنالك مبدأين كما ذكرنا سابقاً 

  Principles of Fiber Reinforcement أسلوب التقوية باأللياف 1-1-4-1

هنالك كثير من العوامل يجب أن تأخذ بنظر االعتبار عند تصميم مادة مركبة مقـواة باألليـاف وأهـم هـذه               

  : العوامل هي 

     Fiber length and diameterطول وقطر الليف  -1

   Amount of fiberكمية الليف  -2

    Orientation of fiberاتجاه الليف  -3

   fiber properties) 1-27(خواص الليف كما هو موضح بالجدول  -4

  . خواص المادة األساس المراد تقويتها  -5

  .الربط بين الليف والمادة األساس  -6

  ) 1-26(كلفة الليف كمل مبين بالجدول  -7

  ليافكلف أنواع من األ) 1-26(الجدول 
  

Cost ($/Ib) 
دوالر/باوند  

Fiber  الليف  

320  Boron بورون  
100  Sic  كاربيد السليكون  
30  Al2O3 أوكسيد األلمنيوم  
30  Carbon كاربون  
20  Aramid (Kevlar) كلفر  
3  E-glass E     -زجاج 

  

فمثالً نالحظ أن مقاومة الشد للمادة المركبةتزداد مع زيادة طول ليف الزجاج داخـل المـادة المركبـة ذات                     

  ) 1-3(الشكل    ) Epoxyااليبوكسي ( األساس من 

  

  

  

  

  



  

  

  يبين العالقة بين مقاومة الشد وطول الليف) 1-3(الشكل 

ـ  بالنسبة إلى اإلجهاد المسلط لنفس األلياف فـي نفـس ال           ونالحظ أيضاً أن العالقة بين مقاومة الشد واتجاه األلياف         ادة م

  ) 1-4(موضحة الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  يبين العالقة بين مقاومة الشد واتجاه األلياف بالنسبة لإلجهاد المسلط) 1-4(الشكل 

  ) 1-27(وهناك خواص مهمة لأللياف المستخدمة في تقوية المواد يجب معرفتها موضحة بالجدول 

  : المستخدمة في التقوية لالليافيوضح أهم الخواص) 1-27(الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  Stress-Strain Relationship االنفعال –عالقة اإلجهاد 

عند تسليط إجهاد شد على مادة مركبة من طور أرضية يحتوي على ألياف اسطوانية بافتراض أنه ال يحصل                    

  ) 1-5(الشكل. فإن االستطالة تكون نفسها في كل الطورين )  سطح التماس عند(انزالق بين األلياف والمادة األساس 
 
 
F                                                                 F 

  

  

  . يبين تسليط إجهاد شد على مادة مركبة ) 1-5(الشكل 

  ε= (Lf-Lo)/ Lo=∆L/Loاالنفعال الهندسي     

  = Lf-Lo=∆L االستطالة   

  =Lo الطول األصلي   

  =Lf الطول النهائي   

  بما أن االنفعال متساوي في الليف والمادة األساس 
      ∆l     

  εComposites =εf =εm =  
     Lo  

  =εm انفعال المادة األساس   

  =εf انفعال الليف   

  ) Hook’s law(إذا يمكن تطبيق قانون هوك ) Elastic strain(وإذا افترضنا أن االنفعاالت مرنة 

  إذا 
σ= Eε  

σf=Ef. εf  
σm = Em.εm  

Ef =معامل مرونة الليف  

=Em معامل مرونة المادة األساس  .  

 انفعـال  عندذالفي معظم الحاالت التصميمية يكون معامل مرونة الليف أكبر من معامل مرونة بلور األساس ،           

  . معين يكون اإلجهاد في األلياف أكبر من إجهاد األساس 

  : ن تلخيص مراحل تشوه مادة مركبة مقواة بألياف مستمرة كما يأتي باإلمكان اآل

  .  كال الطورين يتشوهان بشكل مرن –المرحلة األولى  -1

  .  الليف يتشوه مرن وطور األساس لدن –المرحلة الثانية  -2

  .  كال الطورين يتشوها بشكل لدن –المرحلة الثالثة  -3

  .  المركبة  تمزق األلياف وفشل المادة–المرحلة الرابعة  -4

  

   Volume Fractionsالكسور الحجمية  

استناداً إلى افتراض أن خواص المادة المركبة تعتمد على خواص مكوناتها على انفراد وبناء علـى قاعـدة                     

إذا تعتمد هذه العالقة الكسور الحجمية لكل من المواد المشتركة في تركيب المـادة  ) . Rule of Mixtures(المخاليط 

  فإن المركبة 
Ecomp = Efvf+EmVm 

σ comp = σfvf +σ mvm   

LO 
LF 



لذا فإن المواد المركبة المقواة بألياف بسيطة الشكل وذات المقطع العريض المنتظم فإن الكسر الحجمي الكلي                  

  : الذي تحتله األلياق معروف ويمكن حسابه ، ويكون الكسر الحجمي لطور األساس كما يلي 
Vm = 1- VF  

   Principles of Particle Reinforcementوية بالجسيمات  مبادئ التق2-1-4-1

والتي تستعمل عادتا ألصالد )  Precipitation Hardeningمعاملة األصالد بالترسيب ( هذه العملية مشابهة لعمليات 

  المعادن الحديدية والالحديدية ، حيث

  

  

  ) . 1-6(أصالً كما مبين بالشكل  يتم اإلصالد بترسيب طور على شكل جسيمات دقيقة مع طور آخر موجود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين آلية التقوية بالجسيمات ) 1-6( الشكل 

وفيما يلي نوضح أهم تطبيقات المواد المقوات باأللياف والجسيمات كذلك نوضح تأثير التقوية باأللياف علـى                  

  ، ) 1-30(، ) 1-29(،) 1-28(الجدول . خواص بعض المواد مثل الخزفيات 

  يوضح أهم األنظمة المقوات بالجسيمات وتطبيقاتها) 1-28(الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . على خواص المواد الخزفية Sicيوضح تأثير التقوية بألياف كربيد السيلكون ) 1-29(الجدول 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  .يوضح أمثلة لمواد مقواة وتطبيقاتها ) 1-30(الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


