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 مجلة المهندس
 

هي مجلة علمية فصلية محكمة تعنى بالبحوث الهندسية تصدرها جمعية المهندسين مجلة المهندس 

 .6591صدرت المجلة ألول مرة في عام وكذلك على اإلنترنت.  كنسخة مطبوعة (ISE)العراقية 

 

 ISSN: 2413-0230    الرقم الدولي المعياري

 (ISE)ة من قبل جمعية المهندسين العراقي 2065© حقوق الطبع والنشر 

 9بناية  -10شارع  -601 محلة -النضال حي عنوان المكتب: العراق ، بغداد ، 

 62425ص ب: 

 7901803967 (964+) / 7901151092 (964+) / 7702526721 (964+) الهاتف: 

  iq.org-www.jmise.iseعلى االنترنت: 

  iq.org-jmise@iseالبريد اإللكتروني: 

 مائة الف دينار في السنة 600000االشتراك داخل العراق: 

 دوالر في السنة 100: خارج العراق االشتراك

 6521لسنة   960ببغداد  الوطنية المكتبة في االيداع رقم

 

 

 الرؤى واالهداف
  

، تغطي جميع أنواع البحوث العلمية في العديد من المجاالت  فصليةمجلة المهندس هي مجلة علمية 

الميكانيكية ، الهندسة ، الهندسة المعمارية ،  واالنشاءات لبناء، هندسة االهندسية مثل: الهندسة المدنية 

هندسة ،  هندسة النفطالكيميائية ،  الهندسة ، هندسة الحاسوب االتصاالت ،هندسة الكهربائية ، الهندسة 

الهندسية األخرى. تقدم المجلة  حقولالموارد المائية ، فضال عن الهندسة المواد ، هندسة البيئة ، 

 هم ومهاراتهم.منصة قوية للمهندسين العراقيين لنشر األعمال التي تترجم معارفهم وخبرات
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 اخالقيات النشر
 

أو  منها ، سواء المنهجيةالمختلفةتتناول المجاالت الهندسية  يةتقبل المجلة تقديم أي أعمال بحث

 صفحة 69عن عدد الصفحات ال تزيد اعمالهم البحثية بحيث إرسال  باحثين. يرجى من اليةالتطبيق

تم تطبيق مجموعة من االجراءات . يضمن القالب القياسي MS Word برنامجباستخدام للبحث، و

 هي: جراءاتهذه االو. النشر قبوللحصول على لغرض ا

 قبول الباحثين • 

 التحقق من المعايير• 

 التحقق من االقتباس او االنتحال• 

 التحقق من عدم تكرار المنشور• 

 التحقق من االستغالل• 

 صرفسوء التالتحقق من • 

 باللغة اإلنجليزية(. لصخستمالو العنوانمقروء للجمهور الدولي )على األقل ان يكون المنشور • 

 التقييم العلمي المحكم• 

 موافقة هيئة التحرير• 

 

 

 تقديم تاريخ ( أسابيع من60) مدة ال تتجاوز خاللان هيئة التحرير تسعى الى اكتمال هذه االجراءات 

( اسم 1، ) بحث( عنوان ال2( اسم المجلة ، )6: )دم على ما ياتييحتوي البحث المق. يجب أن البحث

 ( المراجع.7؛ ) بحث( نص ال1؛ ) دالة( الكلمات ال9ص ؛ )لخست( الم4المؤلف )المؤلفين( ؛ )
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 جمعية المهندسين العراقية 
 

المهندسين العراقيين من قبل مجموعة من  6512( في عام ISEتأسست جمعية المهندسين العراقية )

هيئة إدارية منذ تشكيلها حتى اآلن. ازداد عدد االعضاء بمرور الزمن ليصل  11. وقد تم تعيين وادالر

واللجان النوعية التخصصية عضو مؤخرا. لدى الجمعية العديد من الهيئات  1000الى أكثر من 

جل دعم المهندسين العراقيين لالشراف والقيام بأنشطة علمية وهندسية وثقافية بشكل مستمر من أ

 بالخبرات والمهارات المطلوبة. تسعى الجمعية الى تحقيق أهدافها من خالل:

 

  تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمساهمة فيها.. 6

 تنظيم دورات التعليم المستمر في الحقل الهندسي.. 2

 المحاضرات والمنشورات العلمية والثقافية.. تنظيم 1

 وتشجيع البحوث والدراسات الهندسة.. دعم 4

 . تنظيم الزيارات العلمية.9

 . جمع وتوثيق المعلومات العلمية والهندسية.1

 . تقديم الخبرة واالستشارات العلمية والهندسية.7

 

 الهيئة االدارية

 ورئيس الهيئة االدارية المهندس االستشاري فالح كاظم زاير/ رئيس الجمعية  

  نائب رئيس الجمعية  /محمودأ.د. حسين يوسف 

 السرامين  /المهندس االستشاري علي حسين صبيح العالق 

  المهندس محمد فاروق عبد الخالق/ االمين المالي 

 .عضود. ماهر يحيى سلومم.أ / 

 عضوح حمزة الربيعيالد. ف/ 

 عضوالبغدادي عامر احمد م.د.حيدر/  

 .عضواحمد صالح الزهيري م.م/ 

 عضوكتاب حسين رياضستشاري االمهندس ال/  

 عضور محمدخضيحمودي  االستشاري مهندسال/ 

 المهندس االستشاري عبد السالم عبد الحسن  الجشعمي/عضو 

  عضونكورص عبد الحسين عبد اللطيفالمهندس/ 
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 هيئة التحرير
 حسين يوسف محمود، جامعة بغداد، كلية الهندسة/ رئيس هيئة التحرير أ.د. • 

 كلية الفارابي الجامعة،  هللانجدت نشأت عبد  أ.د. • 

 جامعة بغداد ، كلية الهندسة، غادة موسى رزوقيأ.د. • 

 الجامعة المستنصرية ، كلية الهندسة،  محمود العزاوي خضيرماهر أ. • 

 جامعة الفراهيدي،  زئالفا زكي محمدد. م.أ.• 

 جامعة بغداد ، كلية الهندسة،  سميرة محمد حمد هللاأ.م.د.  •

 الخوارزميالهندسة  جامعة بغداد ، كلية،  الشمري أحمد زيدان محمدأ.م.د.  •

 جامعة النهرين ، كلية الهندسة،  نصير عبود الحبوبيأ.م.د.  •

 المدنية ، قسم الهندسة  ةجامعة التكنولوجي، ال معن سلمان حسنأ.م.د.  •

 الجامعة المستنصرية ، كلية الهندسة، محمد  يتوفيق وسمم.د. أ.• 

  الخوارزميالهندسة جامعة بغداد ، كلية ، المياحاميل محمد رحمن م.د. • 

 جامعة بغداد ، كلية الهندسة، باسم عبد الرزاق رشيد.د. م• 

 

 

 

 ونستشارياال
 التميمياألستاذ الدكتور أمين دواي • 

 مجيدماجد حميد األستاذ الدكتور • 

 الزهيريصادق األستاذ الدكتور مظفر • 

 / أستاذ في الهندسة الكيمياويةسليمان جبار قاسماألستاذ الدكتور • 

 / أستاذ في الجامعة االردنيةاألستاذ الدكتور رامي حكمت فؤاد الحديثي• 

  / أستاذ في الهندسة المعمارية في جامعة فيالدلفيا االمريكيةاألستاذ الدكتور إحسان فتحي• 

 ارية في الدنمارك/ أستاذ في الهندسة المعماألستاذ الدكتور خالد السلطاني• 
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 بلوك خرساني خفيف الوزن باستخدام المواد المستدامة أنتاج

 1أ.د.ندى مهدي فوزي

 كلية الهندسة-جامعة بغداد 1

 المستخلص

إحدى المشاكل الهندسية الرئيسية التي تحتاج إلى المزيدد مدا البحدي مدي مجدال ا سدكا  يعاني مناخ العراق بجوه الحار صيفا والبارد شتاءا وتعتبر مشكلة العزل الحراري 

 والبناء.

مكسدر الررمسدتو   يتضما البحي عدة تجارب منها تحضير خلطات خرسانية خفيفة الوز  خاليدة مدا الرمدل باسدت داح ى حبدى  بيعدي   ركداح ال رسدانة المعدادة  ركداح 

بحيدي تدومر عدزر حراريدا  يددا   وا  لهدوا الندوخ مدا ال رسدانة وا ةدا الكرامدة اسدت دامات  5  كغد/مح0011-0351قليلدة تتدراوب بدياىللحبول على خرسانة ذات كرامة 

 كريرة مي البناء   وكرير ما المنشآت تتطلب معالجات حرارية وصوتية باست داح المواد خفيفة الوز  التي تومر عزل حراري .

   2نيوتا مملد/ 53-00    ومقاومة ارنضغا  مابيا ى 5كغ/مح 0011-0351اسة ال واص الفيزياوية مرل الكرامة والتي تتراوب مابيا ى وعلى ضوء نتائج التجارب ت/ در

   وا  م متر.كلفا.1550-1533ووالموصلية الحرارية ى

 الكلمات المفتاحية

 , ركام الثرمستون , معامل التوصيل الحراري , الكثافة .الكلمات الرئيسية : خرسانة خفيفة الوزن , خرسانة خالية من الركام الناعم 

 معلومات البحث

Received 27 November 2018 
Accepted 18 March 2019 
DOI: 10.xxxxx 

ISSN: 2413-0230 

Al-Muhandis Journal (JMISE)  
© 2018 Iraqi Society of Engineers (ISE) 
E-mail: jmise@ise-iq.org 
Online: www.jmise.ise-iq.org  
Office Address: Iraq, Baghdad, Al-Nidhal Q., 103-30-5 

 الباحث ذو العالقة

 أ.د.ندى مهدي فوزي الجيالوي االسم:

 naljalawi@yahoo.comالبريد االلكتروني:
 تكنولوجية الخرسانة والمواد اإلنشائية االهتمامات البحثية:

  http://scholar.google.com/citations?user=1QBlrl0AAAAJ&hl=enرابط غوغل سكوالر:

_____________________________________________________________________________________ 

7

mailto:jmise@ise-iq.org
http://www.jmise.ise-iq.org/


AL-MUHANDIS Journal (JMISE)     9102العدد األول  –مجلة المهندس      Volume (156), Issue (1), 2019 
 

 

 

 المقدمة-1

 خفيفة الوزن الخرسانة

   5كج/مح2111ال رسانة خفيفة الوز  هي ال رسانة التي يقل وزنها عا ى

والغرض ما است دامها هو تقليل وز  المنشأ وبالتالي تقليل تكاليف ارنشاء ا  

ال رسانة خفيفة الوز   علتها تحتل مي المنامع ارقتبادية والعلمية المتومرة مي 

السنوات ارخيرة مكانة هامة مي بناء المنشأت وارقبال على تنفيوها مي ازدياد 

 مستمر .

ا  التومير مي حمورت البناء يمكا ا  يبغر ما حج/ ارساسات وبولك يت/ 

نية تومير النفقات والوقت مي عملية البناء   كما ا  التعامل مع العناصر ال رسا

ال فيفة مسبقة البنع يكو  سهال بالمقارنة مع ال رسانة العادية ما حيي 

 تجهيزات الرمع والتركيب .

تفيد الكرامة القليلة للمادة مي تأميا عزل حراري كبير للمباني وبشكل تقريبي 

ما  انواخ ال رسانة ال فيفة الوز  تكو  مقاومة للنار بطبيعتها علما با  بعض 

 در ة مةوية. 0111و  مقاومة للنار بدر ة عالية تبل حتى هوه ارنواخ تك

اضامة الى ذلك ما  بعض انواخ ال رسانة ال فيفة الوز  يمكا قطعها بسهولة 

  .0ودق المسامير بها والتعامل معها بأدوات نجارة عادية ى

 طرق انتاج الخرسانة خفيفة الوزن :

الوز  النوعي الظاهري ارولى يستعمل الركاح المسامي خفيف الوز  ذو   0

   تقريبا .5المن فض بدر ما الركاح ارعتيادي الوي يكو  وزنا النوعي ى

تعتمد على تكويا مجوات كبيرة ميما بيا ال رسانة او خالل   الطريقة الرانية 2

كتلة العجينة. وهنا تجدر ارشارة الى ضرورة تمييز هوه الفجوات عا تلك 

 مة عا و ود الهواء المقبود ويدعى هوا النوخ ما الفجوات الناعمة للغاية النا

ال رسانة بتسميات متعدده مرل ال رسانة المهواة او ال رسانة ال لوية او 

 ال رسانة الرغوية او ال رسانة الغازية.

اما ارسلوب الرالي ما انتاج ال رسانة خفيفة الوز    ميكما مي استبعاد   5

 د عدد كبير ما الفجوات خالل ال رسانة. الركاح الناع/ ما ال لطة بحيي يتوا

 ال رسانة ال الية ويستعمل عادة الركاح الكبير ذو الوز  ارعتيادي .اما تعبير

  ما المجاميع الناعمة مهو الوصف الضيق لهوا النوخ ما ال رسانة.

ايجاد او ولوا ما   وهر العملية هنا  هو اننا نحبل على ت فيض مي الكرامة ب

ا حبيبات ومي كل الحارت   اما بالركاح او مي العجينة او ميما بيخلق الفجوات 

 الركاح الكبير.

وواضح ا  و ود تلك الفجوات يقلل ما مقاومة ال رسانة خفيفة الوز  

ية قد رتكو  بالمقارنة مع ال رسانة العادية   ولكا مي كرير ما التطبيقات العمل

 المقاومة العالية ذات اهمية.

لا فة الوز  تومر عزر حراريا  يدا  دا  كما انها ذات تحميمال رسانة خفي

 مقبولا ولكنها ليست ذات مقاومة عالية للتأكل .

الة كما ا  عمليات خلطها ومناولتها وصبها تتطلب عناية ومالحظة اكرر ما ح

ئد ال رسانة العادية  وما الناحية ارخرى   مانا رغراض متعددة تفوق موا

د اتجاه وز   التكاليف ارضامية وارمور ارخرى . هوا ويو ال رسانة خفيفة ال

ديدة عالمي حاليا نحو استعمال ال رسانة خفيفة الوز  .. وابتكار اساليب  

البنايات  رست دامها مي تطبيقات متعددة بضمنها ال رسانة سابقة ار هاد ومي

 المرتفعة وحتى مي السقوف القشرية.

ستعملة يفة الوز  استنادا رسس ارغراض المكما يمكا تبنيف ال رسانة خف

ل رسانة ما ا لها  حيي يمييز بيا ال رسانة خفيفة الوز  ارنشائية   وبيا ا

تعمل خفيفة الوز  المستعملة مي الجدرا  غير الحاملة لالثقال او التي تس

  2رغراض العزل الحراري او ماشابا ذلك.ى

 انواع الخرسانة خفيفة الوزن:
 1 الركاح ال فيفخرسانة -

سانة إ  العامل األساسي المؤثر مي ان فاض الوز  الحجمي لهوا النوخ ما ال ر

سانة بيا  حيي تتراوب كرامة  ال ر هو نوخ المواد الحبوية ال فيفة المست دمة

ميكانوتامح     01كغ/ م ح    وقد تبل المقاومة الى ى  331  ولغاية ى511ى

وما المعروف انا ري نوخ ما انواخ الركاح المحدد تزداد المقاومة بزيادة 

 كرامة ال رسانة   ولكا ذلك يعتمد على نوخ الركاح المستعمل .

مقدار ب بشكل عاح بيا ما يساوي او يزيد بويتراوب محتوى السمنت المطلو

 الرلريا عا محتوى السمنت المطلوب مي حالة استعمال الركاح العادي و

 للحبول على نفس المقاومة مي الحالتيا . 

هوا ورتو د عالقة متبادلة بسيطة بيا مقاومة الركاح ى ما اي نوخ ما 

عيا   ولكا يو د سقف م المقاومة  ومقاومة ال رسانة المبنعة بالركاح المحدد

يادة للمقاومة والوي ا  تجاوزناه   يقل تاثير زيادة محتوى السمنت رغراض ز

 مقاومة ال رسانة. 

ال رسانة الرغوية ىال لوية  : -2  

بها و ال رسانة الرغوية هي نوخ ما ال رسانة المسامية ومقا لمميزاتها وتركي 

  حيي ا   ونتها الفقاعات الهوائيةتسمى بال رسانة  ال لوية رحتوائها خاليا ك

ة مي العامل او المادة المكونة للرغوة تقوح بنفس الدور الوي تقوح با ال مير

   .العجينة

ها ال رسانة الرغوية تتكو  ما خلط الرغوة و الماء و السمنت والرمل وغير

ديد ما ما المواد المضامة مي حالة السيطرة على النوعية المرغوبة. سيؤدي الع

انة التي ال اليا الهوائية البغيرة والموزعة بشكل موحد مي  ميع أنحاء ال رس

هوه ال اليا  سوف تكو  المواد الهيكلية ال لوية بتوزيع وتركيب دقيقيا لحج/

. ث/ يت/ ضخ الهوائية   وينتج عا ذلك تكو  الكرامة والقوة مي ال رسانة الرغوية

مي مراغات  ت او مي قوالب   اوتحشىال ليط النهائي أو الطبقي للكتل مي لوحا

ية مهيةة لجدرا  او ارضية او اسقف البيوت   سقف العزل   التسوية األرض

 والعديد ما التطبيقات األخرى ما دو  أي اهتزاز أو ضغط .

وكما هو معروف عا ال رسانة الرغوية أنها "خفيفة الوز  ذات مسامات    

مي  ميع ارنحاء   اروربية  وقد غزا  استعمالها كل الدول المتقدمة

. 0ىوارمريكيتيا ودول آسيا لمزاياها الفريدة والكريرة  

خرسانة خالية ما الرمل: -5  

ا تعد ال رسانة خالية ما الرمل ى الركاح الناع/  احد انواخ ال رسانا خفيف

ها الوز  ممكوناتها ارساسية ما الركاح ال شا والسمنت والماء وعدح احتوائ

عب دورا ح الناع/  عل كتلتها  ذات مراغات كريرة  تلك الفراغات تلعلى الركا

 كبيرا مي تحديد خواص ال رسانة بكونها ماده انشائيا  .

ة تعد ال رسانة ال الية ما الرمل مادة صناعية  يده  لبناعة القطع الجاهز

نظرا ل فة وزنها  وخاصية العزل الحراري و البوتي  الجيديا لها   

ي جيدة التي يمكا توامرها مي مبانع القطع الجاهزة  ما حيوللسيطرة ال

لرمل مي اختيار نسب ال لط  وانتاج القطع   كما تست دح ال رسانة ال الية ما ا

ية و ذلك الجدرا  الحاملة وغير الحاملة لالثقال   كما تست دح مي المنشات الوقت

ولك موادها ارولية و ك لكلفتها ارولية القليلة و لسهولة هدمها و اعادة استعمال

 يمكا است دامها  درانا سانده صغيرة.

الجاف  وما خبائص ال رسانة خفيفا الوز  ال اليا ما الرمل تبل لالنكماش

  خالل %01الكامل بفترة اسرخ منها مي انواخ ال رسانة ارخرى أي نسبا ى

ف الجا  لل رسانة ارعتيادية اضاما الى ا  ارنكماش %01يوح  مقابل ى 011ى

  بالنسبة %0  مقابل ى%2لل رسانة ال اليا ما الرمل من فض يبل الى ى

اتجة عا لل رسانة العادية وهوه ميزه تفيد مي ت فيض احتمارت التشقق الن

  2ىارنكماش.

 خرسانة خاليا ما الرمل عالية ارداء :

يمكا  وهي ال رسانة التي تعطي متطلبات خاصة مي ارداء و التجانس والتي

رق لحبول عليها دائما باست داح المكونات العادية و رق ال لط العادية و ا

 المعالجة المعتادة   وهوه المتطلبات يمكا تل يبها مي ارتي :

سهولة البب  بدو  التاثير على مقاومة ال رسانة للضغط  -0  

خواص ميكانيكية عالية مي ارعمار المبكرة   -2  

متانة عالية  -5  

/ثبات الحج  -0  

عمر  ويل مي ار واء القاسية . -3  

لها نفاذية من فضة  -0  

لها ديمومة عالية  -7  

لها صالبة عالية حيي ت تزل  اقة عالية  -3  

لها تغيرات حجمية صغيرة  -0  

عالية  وما الناحية ارقتبادية ما  تكلفة المتر المكعب الواحد ما ال رسانة

 ال رسانة العادية المقاومة   وذلكارداء اكرر ما تكلفة المتر المكعب ما 

نتية رحتواء ال رسانة عالية ارداء على كميات اعلى ما السمنت والمواد السم

  3ارخرى وكميات اعلى ما اضامات ال رسانة ما الملدنات عالية ارداء . ى

 الملدنات :

يدادة است داح الملدنات يؤدي الى زيادة القابليدة التشدغيلية لل رسدانة مدا خدالل الز

الناتجة لالنسيابية رغ/ تقليل محتوى المداء   وتكدو  النسدبة المرلدى المضدامة هدي 

  مددادة سددائلة نسددبة وزنيددة مددا السددمنت المسددت دح   وتكددو  للملددد  تدداثير %0ى
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ايجددابي علددى مقاومددة ارنضددغا  لل رسددانة مددا خددالل كفائتددا العاليددة علددى تقليددل 

نتج عنا زيدادة لمقاومدة ارنضدغا  محتوى الماء مي خليط ال رسانة ارمر الوي ي

 لل رسانة  .

 ويمكا تل يص  موائد الملدنات بما يلي

   تحسيا خواص ال رسانة وذلك بزيادة القابلية للتشغيل .0

  تحسيا خواص ال رسانة المتبلدة مع ثبات در دة القابليدة للتشدغيل وبالتدالي 2

 الحبول على خرسانة عالية المقاومة

   الحبول على خرسانة عالية ارداء قليلة النفاذية 5

   الحبول على خرسانة بدو  انفبال حبيبي او نضح.0

 ويت/ اختيار الملدنات على ارسس التالية

   معدل ت فيض ماء ال لط0

   معدل مقد القابلية للتشغيل2

  التوامق مع ارسمنت المست دح5

   المقاومة الناتجة لل رسانة0

  0والتكاليف. ى   الرما3

 

الهدف من البحث   
ح ارسسة وبولك نقلل ما تسليتقليل ارثقال الميتة مي اربنية ال رساني -0 

تومير الراحة السكنية وتقليل تكاليف التدمةة والتبريد   -2 

تقليل الضغط العمودي والجانبي على قوالب البب مما يؤدي الى تقليل   -5

 كلفة اعمال القوالب .

مة هوه ارضرار والم ا ر ارنشائية النا مة ما حدوث الحرائق لديموتقليل  -0

تيادية.ال رسانة مي الدر ات الحرارية العالية ارمضل مقارنة بال رسانة ارع  

عاني ما تومير ركاح مطابق للمواصفات يمكا است داما مي المنا ق التي ت -3

  5عدح تومير او شحا الركاح ارعتيادي .ى

 

 ث السابقةمسح البحو-2

: ال رسانة ال الية ما الركاح الناع/ احد انواخ ال رسانة خفيفة  Nevilleعرف 

الوز  الوي ت/ حوف الركاح الناع/ منا  ا  مقاومة انضغا  هوا النوخ ما 

ال رسانة بالمقارنة مع ال رسانة ارعتيادية تكو  من فضة   ولكا يقابلها قلة 

  7ال رسانة .ىمي الوز  الميت ى الواتي   للمنشأ المشيد بهوا النوخ ما 

: ا  مقاومة انضغا  هوا النوخ ما ال رسانة تعتمد   Krishna rajuذكر 

  2كغ/مس/ 71ببورة اساسية على الكرامة   وقي/ هوه المقاومة تتراوب بيا 

 5كغ/مح2011لكرامة مقدارها   2كغ/مس/001و  5كغ/مح0011لكرامة  مقدارها 

  3يوح .ى 23وبعمر 

ء عبد يوسف: با راء بحوث حول قابلية رص قاح مؤيد نوري ال لف وهنا

ال رسانة ال الية ما الركاح الناع/   استنتج الباحرا  ا  مقاومة ارنضغا  

والكرامة لهوا النوخ ما ال رسانة بنسب خلط ىسمنت:ركاح  م تلفة والتي تمتلك 

نفس القواح  تزداد بزيادة محتوى السمنت بغض النظر عا  ريقة الرص وبولك 

همية غالف عجينة السمنت وسمكا مي تحديد مقدار التالصق مع الركاح   تتبيا ا

ا  نتيجة هوه الدراسة اثبتت ا  است داح هوا النوخ ما ال رسانة كمادة انشائية 

  0يكو  محددا بطريقة الرص ودر تا.ى

وقاح الباحي عبد القادر اسماعيل عبد الوهاب: بانتاج كتل خرسانية  مجومة ما 

الية ما الركاح الناع/ باست داح ركاح خشا وبمقاس اقبى ال رسانة ال 

 مل/ وبالطريقة التقليدية للتبنيع مي معامل البب الجاهز ى ريقة البب 01ى

الموقعي   است دمت ال رسانة ال الية ما الركاح الناع/ بنسب خلط وزنية 

  بنسب وزنية SBR  ى سمنت : حبى  كما اضيف بوليمر ى3:0  وى0:0ى

الى هوه ال رسانة لغرض انتاج كتل ما  %01   %0   %5: سمنت   ىبوليمر 

 ال رسانة البوليمرية ال الية ما الركاح الناع/.

اعطت عملية اضامة البوليمر تحسنا ملحوظا مي مقاومة ارنضغا  وصلت 

يوما لل رسانة بنسب  00  بعمر %02نسبة الزيادة مي مقاومة ارنضغا  الى ى

  والحاوية على البوليمر بنسبة 0:3اح   مساوية ىخلط وزنية ىسمنت : رك

  عا ارنتاج %052  عا الكتل المبنعة ما ال لطات المر عية و ى%0ى

التقليدي للكتل مي المعمل  وزيادة مي الكرامة مقارنة بالكتل المنتجة ما 

ال رسانة ال الية ما الركاح الناع/ التقليدية وقلة مي ارمتباص للماء وزيادة 

اومة ارنضغا  بعد التعرض لدر ات الحرارة العالية مقارنة مع كل  ما مي مق

كتل المعمل والكتل المنتجة ما ال رسانة ال الية ما الركاح الناع/ التقليدية 

  ىبوليمر :سمنت  ما  الطريقة التقليدية %01 ولكا لنسب بوليمر عالية ى

كتل ال رسانية  ى البلوك  رنتاج الكتل ال رسانية والمستعملة مي معامل انتاج ال

تكو  غير مناسبة للكتل المبنعة ما ال رسانة البوليمرية ال الية ما الركاح 

  01الناع/.ى

اظهرت النتائج ا  مقاومة ارنضغا  تزداد بزيادة كمية الملد  المتفوق 

المستعملة ولحد النسبة المرلى   معند تجاوز هوه النسبة تكو  الزيادة مي المقاومة 

 فيفة   كما بينت النتائج ا  است داح المنضدة الهزازة ادى الى زيادة مي مقاومة 

لل لطات الحاوية  %37لل لطات المر عية وبنسبة  %05ارنضغا  بنسبة 

على الملد  المتفوق مقارنة بال لطات المرصوصة بالدك اليدوي   وتكو  نسبة 

  00منت . ىالزيادة مي المقاومة اوضح مي ال لطات الغنية بالس

  ا  ACI Committee 213-R-87وقد حدد معهد ال رسانة ارمريكي ى

 . 5 كغ/مح0331 -531معدل الكرامة لل رسانة خفيفة الوز  تتراوب بيا ى

مقد حددت الكرامة لل رسانة  0033  لسنة 3001اما المواصفات البريطانية ى

 . 5  كغ/مح2111خفيفة الوز  ال الية ما الرمل باقل ما ى

مقد حدد    RILEMاما ارتحاد الدولي لم تبرات محص المواد المعروف بى

 . 5 كغ/مح0311-011الكرامة لل رسانة خفيفة الوز  تتراوب بيا ى

  :وصفا لل رسانة خفيفة الوز   ال الية ما Short kinniburghوقد اعطى ى

ما  الركاح الناع/ واعتبرها ال رسانة التي تبنع باحدى الوسائل لتكو  اخف

ال رسانة ارعتيادية  وتشمل خرسانة ذات كرامة بمدى واسع يتراوب عادة بيا 

مقارنة مع ال رسانة ارعتيادية التي تتراوب كرامتها  5 كغ/مح2111-511ى

  5.ى 5 كغ/مح2011-2111مابيا ى

  : بدراسة خواص خرسانة البولي ستايريا وركاح 0007كما قامت ىالجيالوي 

يت  وحبلت على كرامة رنتاج خرسانة خفيفة الوز  مابيا ناع/ ما البورسيلينا

ودرست عالقة م تلفة تربط ال واص الفيزياوية مع نسب  5 كغ/مح331-051ى

  5الركاح خفيف الوز  على السمنت. ى

  : ا  نسبة بوسو  لل رسانة خفيفة الوز  تساوي Nevill 2010ذكر ىو

  مي 2,1قيمة عادة تساوي ىتقريبا نظيرها لل رسانة ارعتيادية وتست دح 

  2التبامي/ ارنشائية.ى

با  الموصلية الحرارية الوا ةة  :  Short & Kinniburgh 1978ذكر ى

لل رسانة خفيفة الوز  هي بسبب و ود الهواء مي الفجوات المو ودة ميها حيي 

ا  الهواء يمتلك موصلية حرارية وا ةا  دا وا  للماء موصلية حرارية حوالي 

  5بقدر موصلية الهواء للحرارة. ى مرة 23

  : ا  امتباص البوت مي ال رسانة خفيفة الوز  Sussman 1975وضحى

 يدا وذلك ر  الطاقة البوتية المحمولة بالهواء تتحول الى حرارة مي القنوات 

الدقيقة المو ودة مي ال رسانة بحيي ا  معامل امتباص البوت لل رسانة 

مل امتباص البوت لل رسانة ارعتيادية خفيفة الوز  يكو  ضعف  معا

  5تقريبا.ى
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 التجارب المختبرية-3

 تمهيد :

يتناول هوا الفبل  خواص المواد المستعملة و رق الفحص التي است دمت مي 

هوا البحي مع وصف للتجارب الم تبرية التي أ ريت ريجادها وقد ت/ ا راء 

س/ المدني بكلية الهندسة م  ميع الفحوص مي م تبر المواد ارنشائية مي الق

  امعة بغداد.

 السمنت : -1

   Type Iالسمنت المست دح مي هوا البحي هو سمنت بورتالندي اعتيادي ى

-المبنع ما قبل شركة السمنت المتحدة المعروف تجاريا باس/ ى  اسلو ة

بازيا    . و قد ا ريت لا الفحوصات الفيزيائية والكيمائية مي م تبر المواد 

ارنشائية مي قس/ المدني بكلية الهندسة م  امعة بغداد وكا  مطابق  للمواصفة 

 .   0030م  3العراقية ى ح.ق.خ م

 شن :الركام الخ -2

       مل/   كما است دح خرسانة معادة 01-3ت/ است داح حبى  بيعي مكسر بمقاس ى

كركاح خشا وايضا م لفات الررمستو  كركاح خشا. و ت/ محص خواصه/ 

الفيزيائية مي م تبر المواد ارنشائية مي القس/ المدني بكلية الهندسةم  امعة 

م  03اقية القياسية ى ح.ق.خ مبغداد ولوحظ با  خواصه/ مطابقة للمواصفة العر

0030    

 الماء -5

 ت/ است داح ماء بغداد البالح للشرب مي  ميع ال لطات التجريبية مي هوا البحي.          

 : الملدن المتفوق -4

است دح مي هوا البحي مضاف مقلل للماء بدر ة متفوقة والمعروف تجاريا 

يحتوي على والوي ي تلف عا الملدنات المتفوقة ارعتيادية لكونا   PC200ى

 Carboxylic Etherمكو  ما ايررات البولي كاربويلك ىعامل لزو ة إذ انا 

Polymer  المحورة صناعيا ذات سالسل  ويلة وصممت خبيبا لتجعل  

ال رسانة ذات خبائص انسيابية مائقة   ا  الجرعة الموصى بها ما قبل 

كيلوغراح ما المواد  100  لتر م2.5حتى   0.75الشركة المبنعة هي ى

 السمنتية مي هوا النموذج.

 السيليكا : -5

يكو  ناع/  دا ينتج مي  ,ACI 116R-2000غبار السيليكا كما هو محدد مي 

امرا  القوس الكهربائي كنتيجة ثانوية رنتاج السيليكو  او سبائك تحتوي على 

السيليكو    وا  غبار السيليكا يحتوي على نسبة عالية ما ثنائي اوكسيد 

عة  دا تتراوب بيا السيليكو  غير المتبلور   ويتألف ما  سيمات كروية رمي

 .  ال واص الفيزياوية للسليكا0ويوضح الجدول ى ميكرو  ) 0.2الى  0.1ى

 

 

 

 

 

 

 

   ال واص الفيزياوية للسليكا0الجدول ى

 

 الخلطات  تصميم

  2وكما موضح مي الجدول ىتجارب الم تبريا الى اربع خلطات ت/ تقسي/ ال

 ال لطة ارولى ىسمنت + ركاح خشا + ماء + ملد    -0

 ال لطة الرانية ى سمنت + ركاح خشا + ماء + سيليكا + ملد    -2

ال لطة الرالرة ىسمنت + ركاح خشا + ماء + ملد   وبنسب م تلفة عا  -5

 ال لطة ارولى

الرابعة ى سمنت + ركاح خشا + ماء + سيليكا + ملد   وبنسب ال لطة  -0

 م تلفة عا ال لطة الرانية .

 ( الخلطات الخرسانية2الجدول )

 

 النتائج ومناقشتها :-4

شمل هوا الفبل عرض نتائج التجارب الم تبرية التي ت/ الحبول عليها ما 

صفات العراقية الفحوصات التي أ ريت على النماذج ومقارنة النتائج مع الموا

والبريطانية وارمريكية وما توصل الية الباحرو  ارخرو   وت/ تقدي/ النتائج 

 على شكل عالقات بيانية و  داول .

 

 

 

 

 (4) (3) (2) (1) المواد

 350 350 350 350 (3سمنت )كغم/م

 1000 850 750 650 (2ركام خشن )كغم/م

PC200 2 2 2 2 (3)لتر/ م 

 200 200 200 200 ( 3مماء )لتر / 

 35 35 35 - (3سيليكا ) كغم / م

Physical properties SF 

Results 

ASTM C1240-05 

Requirements 

Strength Activity Index with 

Portland cement at 7 days, 

min % of control 

116 ≥ 105 

Percent retained on 45µm 

(No. 325) sieve, max, %  

7 ≤ 10 

Specific surface area  

( m2/g) 

20 ≥ 15 

Bulk density (kg/ m³) 480 -- 

Moisture content 0.74 ≤ 3 % 

Physical form and Color grey to dark grey powder 
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 خواص الخرسانة خفيفة الوزن :

 فحص مقاومة االنضغاط : -1
مقاومة ارنضغا  واحدة ما أه/ ال واص الرئيسية لل رسانة المتبلبة و هي 

تعتمد مقاومة ارنضغا  وذات عالقة وثيقة مع ال واص الفيزيائية األخرى . 

بشكل أساسي على نسبة الماء الى السمنت  الكرامة   زما ا نضاج   نسب 

ي لها تأثير كبير على ال لط ونسب ا ضامة للمضامات المعدنية و الكيميائية الت

والشكل  5ىمقاومة ارنضغا  . ويمكا توضيح تأثر مقاومة ارنضغا  بالجدول 

 . 0ى

   مقاومة ارنضغا  لنماذج ال لطات ال رسانية5الجدول ى       

مقاومة  عمر النموذج

 ارنضغا 

  0ى

مقاومة 

 ارنضغا 

  2ى

مقاومة 

 ارنضغا 

  5ى

مقاومة 

ارنضغا  

  0ى

 20 03 20 00 حبى  بيعي 7

23 07 52 22 27 

01 25 53 27 50 

 00 00 25 01 خرسانة معادة 7
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 الكثافة : -2

تعتبر الكرامة ما ال واص المهمة لل رسانة خفيفة الوز  وعالقتها بال واص  

الفيزياوية   ويت/ تحديد كرامة ال رسانة بارعتماد على عدة عوامل ما أهمها 

 نسبة الركاح المست دح إلى الـسمنت.

 تأثير نسبة الركاح المست دح الى السمنت :

ة للنمدداذج مددع تغيددر نسددبة الركدداح  الكرامددات الجامدد  2والشددكل ى  0يبدديا الجدددولى

  حيي أ  الكرامة تتناقص مع زيادة نسبة الركاح.

هدا مددا وأ  نسدبة ال لطدات المسدت دمة  مدي هددوا البحدي والتدي يتدراوب كرامت

 .  5  كغ/ مح0011-0351بيا ى

 .( الكثافة الجافة للخلطات الخرسانية4الجدول ) 

 

 

 فحص الموصلية الحرارية -3

ت/ قياس الموصلية الحرارية لنماذج خرسانية متوازي المستطيالت ذات 

مل/  باست داح  هاز الموصلية الحرارية نوخ 31×011×211ىبإبعـــاد 

   kyoto electronis  والمبنوخ ما قبل شركة ىModel Tc-41ى

والطريقةالمتبعة مي الفحص هي  ريقة السلك الحار والتي تعتمد على 

  Unsteady state conductionالتوصيل الحراري بالحالة غير ثابتة ى

س الزيادة مي در ة الحرارة لمعد  سلك يقاس التوصيل الحراري بقيا

رميع قبل الوصول إلى الموازنة الحرارية وحرارة السلك الوي يقع بيا 

النموذ يا الوي يكتسبها ما الحرارة الناتجة ما الطاقة الحرارية المتولدة 

عند مرور تيار كهربائي خاللا . وما الجدير بالوكر إ  العزل الحراري 

  % 73والتبريد بدر ة كبيرة علما إ  ما يقارب ىيقلل ما كلفة التدمةة 

 ما الطـــاقة الحرارية تبل البيوت عا  ريق الســــطح.

 االستنتاجات :

ت/ مي هوا البحي دراسة ال واص الفيزياوية والكيميائية لل رسانة خفيفة الوز  

ال الية ما الرمل وما خالل التجارب التي أ ريت يمكا التوصل الى 

 والتي يمكا تل يص هوا ارستنتا ات بما يلي : ارستنتا ات

 الكثافة : -0

 5كغ/مح0011-0351يمكا الحبول على الكرامة الجامة لل رسانة ضما مدى ى

 حيي كلما زادت نسبة الركاح الى السمنت قلت الكرامة بسبب زيادة الفجوات مع 

امة بسبب مالحظة ا  اضامة المواد السمنتية مرل السليكا ادت الى زيادة الكر

 هوه المواد السمنتية مع السمنت  التفاعالت الكيميائية ارضامية التي تتعرض لها

 مقاومة االنضغاط : -2

-00تتراوب قيمة مقاومة ارنضغا  لل رسانة المست دمة مي هوا البحي مابيا ى

  وتزداد المقاومة بزيادة الكرامة ونسبة السمنت الى الماء    وتزداد المقاومة 53

 باضامة المواد السمنتية واضامة الملد .

 الموصلية الحرارية -3
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تدددن فض الموصدددلية الحراريدددة لل رسدددانة خفيفدددة الدددوز  مدددع ان فددداض الكرامدددة 

   وا  م متر.كلفا.1533  1550ويتراوب معامل التوصيل الحراري ما بيا ى

  

 المصادر:

0 Ammar A. Muttar “Improving the mechanical properties 

of no fines concrete” Journal of Babylon University 

Sciences-No2 Vol. 21 :2013  

2   thNeville A.M.((Propreties of concrete)) Grop limited 5

and final edition longman group limited England 2010 

نة الركاح خفيف الوز  العازلة للحرارة خرسامحمد حمزة المرسومي"  5

 .2009 امعة بغداد  –كلية الهندسة  رسالة ما ستير "المست دمة مي السطوب

0  Satham K. U., PradeepK.J and Kavitha C”Investigation 

of no finesconcrete in building blocks”International Journal 

of structural and civil engineering research, No 4 , Vol,3 

Nov. 2014 

3 American Concrete Institute ASTM C -78 -2016 

((Flexural strength of concrete)) 

 0  Ommi ,G. K and Pavan M.K. “Effect on Mechanical 

properties of No fine concrete by partial replacement of fly 

ash in cement with polypropylene fiber and hydrogen 

peroxide”International Journal of Innovative Research in 

Scuence, Engineering and Technology , Vol 6 Issue 12 Dec. 

2017 

7      Neville A.M.((Propreties of concrete)) Grop limited 

England 1985 

3  4-Raju, K. , “ Design of Concrete Mixes” .1981.CBS 

Publishers and Distributors Delhi,India, 1985. 
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االمتزاز الحيوي اليونات الرصاص والنحاس من المحاليل المائية باستخدام 

نخيل التمر ألياف  

 المستخلص

نخيل التمر كمادة ممتزة حيوية. تم دراسة تاثير بعض المتغيرات على عملية االمتزاز  أليافاجريت عملية ازالة ايونات الرصاص والنحاس من المحلول المائي باستخدام 

جة جريت عملية المعالجة في درالحيوي مثل: الدالة الحامضية, التركيز االبتدائي اليونات الرصاص والنحاس في المحلول المائي, كمية المادة الممتزة, وزمن االتصال. ا

ملم. وجد ان اعلى كفاءة ازالة اليونات  27.0دورة في الدقيقة وباستخدام اقطار ثابته من دقائق المادة الممتزة وهي  022ج ثابتة وهي حرارة الغرفة وعند سرعة ر

, وزمن غرام 27.0مليغرام/ لتر, كمية الممتزة  02, التركيز االبتدائي اليونات الرصاص 0في افضل الظروف حيث كانت الدالة الحامضية  %86739الرصاص هي 

دقيقة مع استخدام نفس  082, وعند زمن اتصال مقدارة 370عند دالة حامضية مقدارها  %96730دقيقة, بينما كانت اعلى كفاءة لالزالة  للنحاس هي  002االتصال 

مر, وكذلك نخيل الت أليافرصاص والنحاس باستخدام التركيز االبتدائي اليونات النحاس وكذلك نفس كمية المادة الممتزة. كما تمت دراسة االيزوثيرم المتزاز ايونات ال

نخيل التمر قبل وبعد تحميلها  ألياف( لعينات  FTIRاستخدم نموذجي الزائفة االولى والثانية لدراسة حركية االمتزاز. اظهرت نتائج التحليل الطيفي باالشعة تحت الحمراء ) 

 كسيل تلعب دورا رئيسياً في امتزاز هذه األيونات.بايونات الرصاص والنحاس أن مجاميع الهيدروكسيل والكربو

 الكلمات المفتاحية

 .نخيل التمر, العناصر الثقيلة, االيزوثيرم, ميكانيكية االمتزاز أليافاالمتزاز, االمتزاز الحيوي, ,

 الرموز المستخدمة

eq: ,)سعة االمتزاز )ملغم / غم 

eC:  في محلول المائي عند التوازن )ملغم / لتر( المعدن تركيز أيونات. 

k( )1ملغم/ غم( )لتر/ ملغم/n وn :ثابتي فريوندليتش المتعلقة بقدرة االمتزاز وشدة االمتزاز على التوالي. 

mq: )اقصى كمية ممكنة من االيونات التي تمتز على وحدة الوزن الجاف للسطح)ملغم / غم. 
b: .)ثابت النجماير التجريبي الذي يمثل العالقة بين المادة الممتزة بالمادة المازة )لتر/ ملغم 
:eqq )سعة االمتزاز عند التوازن )ملغم / غم. 

tq:  سعة االمتزاز عند الزمنt )ملغم / غم(. 

1k: ( 0ثابت سرعة االتزان للزائفة من الدرجة االولى.)دقيقة / 

2k: غم/ ملغم. دقيقة(ثانية ثابت سرعة االتزان للزائفة من الدرجة ال(. 
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 المقدمة -1
ان تعرض االنسان الضرار العناصر الثقيلة ياتي من الزيادة المفرطة في 

إستخداماتها في الحياة اليومية, حيث زاد من انتشارها في معظم دول العالم 

عمليات اذابة وتنقية المعادن والتي اثرت على البيئة  الصناعية, وذلك من خالل

من خالل تلويثها للماء والهواء وقد كان ذلك كان محصوراً على اماكن محددة 

 .]0في بادئ االمر ولكنه ومنذ زمن بعيد بدا يتخطى هذه ]

المعادن الثقيلة مثل الرصاص والنحاس والكادميوم وغيرها تمثل تهديداً صحياً 

ذلك النها شديدة السمية حتى عند تركيزاتها المنخفضة جدا، وتعتبر وبيئياً, و

[. ان المعادن الثقيلة في 6, 0ملوثاً رئيسياً للمصادر المائية ومياه الشرب ]

األجسام البشرية تميل إلى التراكم األحيائي، مما قد يؤدي إلى تلف أو خفض 

 قد تلحق بمكونات وظائف الجهاز العصبي المركزي، اضافة الى األضرار التي

 .]0, 3[الدم والرئتين والكلى والكبد 

هناك عدة طرق الزالة العناصر الثقيلة من تصاريف المياه الصناعية وهي: 

طريقة الترسيب, طريقة التبادل االيوني, طريقة التنافذ العكسي, طريقة الفرز 

كل وان لالكهربائي, طريقة التلبيد, طريقة االغشية, طريقة االمتزاز, ...الخ 

طريقة من هذه الطرق مزايا وعيوب, قد تكون في تكاليف التشغيل او الصيانة 

او كليهما ولذلك يجب مراعاة جانب الكلفة عن تنفيذ محطة معالجة تعتمد على 

احد الطرق اعاله. ولكن طريقة االمتزاز تعتبر من الطرق الكفوءة واالقتصادية 

 ].., 3ة اذا مقارنة بالطرق االخرى ]من ناحية كلف االنشاء والتشغيل والصيان

االمتزاز الحيوي أليونات المعادن الثقيلة من المحاليل المائية هو تكنولوجيا جديدة 

نسبياً لمعالجة المياه المتخلفة عن االنشطة المختلفة. يعرف االمتزاز الحيوي على 

 يأنه خاصية بعض المواد الحيوية لربط األيونات أو الجزيئات الموجودة ف

المحلول المائي. وفي حالة وجود ايونات العناصر الثقيلة فان هذا النوع من 

االمتزاز يرتكز على الترابط بين المواد الممتزة الحيوية وايونات العنصر الثقيل. 

ان المواد الحيوية تشمل: البكتيريا والفطريات والطحالب والنفايات الزراعية 

 .]8, 9وغيرها من المواد  ]

استخدام المخلفات الزراعية كممتزات منخفضة التكلفة إلزالة أيونات  من الممكن

المعادن الثقيلة من المحاليل المائية، ألنها تمثل موارد طبيعية غير مستخدمة، 

[. ان وجود 00, 02منخفضة التكلفة، متاحة على نطاق واسع وصديقة للبيئة  ]

جود الزراعية, يعني و السليلوز واللجنين كمكونات الرئيسية لمعظم المخلفات

مجموعات وظيفية قطبية أخرى مثل الكربوكسيلية والكحول واأللدهيدات 

والفينول والكيتونات, وان هذه المجموعات لديها القدرة إلى حد ما على ربط 

المعادن الثقيلة عن طريق التبرع من زوج اإللكترون من هذه المجموعات 

]. رقد ركزت  00المحاليل المائية  ]لتشكيل المجمعات مع أيونات المعادن في 

عدد من الدراسات على المخلفات الزراعية القادرة على إزالة المعادن الثقيلة من 

مياه الصرف الصناعي مثل مخلفات كل من:اوراق الشاي واكواز الذرةواوراق 

الملفوف وكذلك قشور البرتقال وقشور األرز وقشور التفاح وقشور جوز الهند، 

 .]03, 06ز....... الخ  ]وقشور الجو

نخيل التمر  أليافان الهدف من اجراء هذا البحث هو دراسة جدوى استخدام  

كمخلفات زراعية متوفرة محلياً وصديقة للبيئة المتزاز ايونات الرصاص 

والنحاس من المحاليل المائية, كذلك سيتم دراسة تاثير بعض المتغيرات على 

لة الحامضية, التركيز االبتدائي لعنصري كفاءة عملية االمتزاز مثل: الدا

الرصاص والنحاس, زمن االتصال, وكمية المادة الممتزة,وكذلك سوف يتم 

دراسة االيزوثيرم والحركية المتزاز ايونات الرصاص والنحاس باستخدام هذه 

المادة الممتزة, وسيتم ايضاً دراسة التغير الذي سوف يطرأ على المجاميع الفعالة 

دة الممتزة قبل وبعد امتزاز ايونات الرصاص والنحاس باستعمال جهاز لهذه الما

 (.FTIRالقياس الطيفي لالشعة تحت الحمراء )
 

 طرائق العملالمواد و -2
 
 تحضير المادة الممتزة  2-1

 

نخيل التمر وذلك بجمعها من احد البساتين  أليافتم تهيأت المادة الممتزة وهي 

وغسلت بالماء المقطر  لياففي منطقة الدورة في مدينة بغداد, واخذت هذه األ

الكثر من مرة وذلك الزالة الشوائب واالتربة, وبعد ذلك تمت عملية تجفيف هذه 

 على مرحلتين االولى كانت بتركها معرضة الشعة الشمس لمدة ثالثة  ليافاأل

 

 92. اما المرحلة الثانية فكانت باستخدام فرن كهربائي وعند درجة حرارة ايام

ومن ثم  ليافدرجة مئوية ولمدة اربعة ساعات, ثم جرت عملية تقطيع هذه األ

( ملم, بعد ذلك تم حفظها 27.0نخلها للحصول على نصف القطر المطلوب وهو )

( 0حقاً. والشكل )بحاويات من البولي اثلين لحين استخدامها في التجارب ال

 نخيل التمر. لياف( ألSEMيوضح صورتين للمسح االلكتروني المجهري )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نخيل التمر لياف( ألSEMالمسح االلكتروني المجهري ) (:1شكل )

 

تحضير المحلولين الذين يحتويان على التركيز االبتدائي اليونات  2-2

 :الرصاص والنحاس

 

لتر لكل من المحلولين الذين يحتويان على ايونات الرصاص ( 0لتحضير )

مليغرام/ لتر تم اضافة احد امالح هذين  0222والنحاس بتركيز ابتدائي 

الى 2.6H4(CuSO(Oو CH)O2Pb 3H 2COO)3العنصرين هما كل من

الماء المقطر. تم استخدام حامض الهيدروكلوريك اوهيدروكسيد الصوديوم 

 .للحصول على الدالة الحامضية المطلوبةموالري  270بتركيز 

 

 تجارب االمتزاز 2-3

 

مل, وقد تم  002اجريت تجارب االمتزاز باستخدام دوارق مخروطية سعة 

مل من المحلول المائي اليونات الرصاص والنحاس كل على حدة  022وضع 

في كل من هذه الدوارق. لتحديد الظروف المثلى الزالة ايونات الرصاص 

 نخيل التمر تمت دراسة تاثير عدد أليافوالنحاس من المحاليل المائية باستخدام 

(, pHمن المتغيرات على كفاءة عملية االمتزاز وهي: الدالة الحامضية )

والتركيز االبتدائي اليون العنصرين الثقيلين وزمن االتصال وكمية المادة 

، وقد تراوحت التركيزات .و  0الممتزة. حيث تم تغيير قيم الدالة الحامضية بين  

ملغم /  022و  00لرصاص والنحاس في المحلول المائي بين أولية اليونات ا

لتر. وقد تم التحقيق من تأثير وقت االتصال على كفاءة عملية االمتزاز في فترات 

دقيقة, وباستخدام كميات مختلفة من المادة المازة  002و  62زمنية تراوحت بين 

المحلول  مل من 022/ مملغ 0و  27000الحيوية حيث تراوحت كميتهما بين 

ملم. ، وان  27.0المائي. وكان معدل نصف االقطار لدقائق المادتين هو  

درجة مئوية, وكانت سرعة  0±  00التجارب قد اجريت في درجة الحرارة 

دورة في الدقيقة لجميع التجارب. ولدراسة تاثير المتغيرات اعاله  022الخلط 

ترشيحها باستخدام  مل من كل دورق مخروطي, وتمت 02اخذت عينة مقدارها 

(, وتم قياس تركيز أيونات المعادن WHATMAN NO. 40ورق الترشيح )

 الثقيلة في المحلول المائي باستخدام جهاز قياس االمتصاص الذري 
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( ٪R(, تم حساب كفاءة اإلزالة )GBC 933 PLUS, AUSTRALIAنوع:)

 (.0باستخدام المعادلة )

 

(1) 

 

 :لنتائج ومناقشتها -3
 

 دراسة تأثير المتغيرات على عملية االمتزاز الحيوي  3-1

 

 (PH) تاثير الدالة الحامضية 3-1-1

 

( تأثير الدالة الحامضية على كفاءة اإلزالة اليونات الرصاص 0يبين الشكل )

نخيل التمر كمادة ممتزة حيوية. حيث تزداد كفاءة  أليافوالنحاس عند استخدام 

عند دالة  %86739االزالة اليونات الرصاص لتصل الى اعلى قيمة لها وهي 

هي اعلى كفاءة ازالة اليونات  %90730, في حين كانت0حامضية مقدارها 

, وتفسير ذلك انه عندما تكون 3النحاس عندما كانت الدالة الحامضية مقدارها 

+سوف يكون موجود في Hلة الحامضية قليلة فان تركيز عالي من قيم الدا

المحلول، وبالتالي سوف تكون هناك  منافسة بين أيونات الهيدروجين الموجبة 

وأيونات المعادن الموجبة على مواقع االمتزاز المتاحة, هذا وان سطوح 

بين +بحيث تقل الجاذبية Hالممتزات تصبح أكثر إيجابيةً عند ارتفاع تركيز 

الممتزات وااليونات الموجبة. في االتجاه المعاكس مع زيادة في الدالة الحموضة 

تصبح مساحة السطح المشحون بشحنة سالبة أكثر مما يسهل إزالة ايونات 

المعادن بشكل أكبر, ولكن عندما تكون قيم الدالة الحامضية عالية تقل كفاءة 

دن بالترسب على شكل اإلزالة عن طريق االمتزاز وتبدا ايونات المعا

 .]00هيدروكسيدات  ]

تاثير الدالة الحامضية على كفاءة عملية االزالة اليونات الرصاص  (:2شكل )

غم من المادة  27.0مليغرام/ لتر وعند استخدام  02والنحاس عند تركيز ابتدائي 

 .دقيقة (082, 002مليلتر من المحلول وعند زمن اتصال ) 022الممتزة/ 

 

 

 

 تاثير التركيز االبتدائي اليونات الرصاص والنحاس 3-1-2

 

أجريت التجارب في تركيزات أولية مختلفة من ايونات الرصاص والنحاس 

النخيل كمادة حيوية  أليافملغم / لتر وباستخدام  022إلى  00تراوحت بين 

 86703(. ان قيم الكفاءة االزالة تنخفض من 6ممتزة كما هو مبين في الشكل )

اليونات الرصاص والنحاس على  %66783الى  967.8ومن  %00788إلى 

مليغرام /لتر. يمكن تفسير  022إلى  00التوالي عند زيادة التركيز األولي من 

تأثير تركيز المعادن األولي على النحو التالي: عندما يكون التركيز االبتدائي 

المحلول  ياليونات العنصر الثقيل قليل فان نسبة األيونات تكون منخفضة ف

المائي لذلك فان امتزاز أيونات المعادن يقتصر على مواقع الربط االعلى طاقة. 

ومع زيادة نسبة ايونات العنصر )أي عند تركيز أولي أعلى(، فإن مواقع الربط 

االعلى طاقة تكون قد تشبعة، ويبدأ االمتزاز في مواقع الربط األقل طاقة، مما 

 ].03ز ]يؤدي إلى انخفاض كفاءة االمتزا

 

 

 

 

 

تاثير التركيز االبتدائي على كفاءة عملية المعالجة اليونات الرصاص  (:3شكل )

غم من المادة  27.0( وعند استخدام 3و  0والنحاس عند دالة حامضية مقدارها )

 .دقيقة( 082, 002مليلتر من المحلول وعند زمن اتصال ) 022الممتزة/ 

 

 تاثير كمية المادة الممتزة 3-1-3

 

( تأثير تغير كمية كل من المادة المازة على كفاءة االمتزاز 3يوضح الشكل )

اليونات الرصاص والنحاس, ومن الواضح أن كفاءة اإلزالة تزداد مع زيادة 

كمية المادة المازة. حيث ان ان كفاءة ازالة ايونات الرصاص قد ازدادت من 

زيادة كمية مع %90700الى  63763وايونات النحاس  %80789الى 007.9

غرام, وان من تفسير ذلك هو أن الزيادة في  0الى  27000المادة الممتزة من 

كمية المادة الممتزة سوف يوفر مساحة أكبر أو يؤدي الى الزيادة في عدد المواقع 

 ]. .0المتاحة لالمتزاز  ]

ان كفاءة االزالة اليونات الرصاص والنحاس من المحلول المائي كانت 

النخيل  أليافغرام من 27.0على التوالي بعد اضافة  %90730و 86739%

والتي تعتبر مادة ممتزة حيوية. ونظراً الى ان نسبة االزالة تزداد بمقدار قليل بعد 

اضافة كمية اخرى من كال من المادة الممتزة لذلك سوف ناخد الكمية الذكورة 

 اعاله كافضل كمية ونعتمدها في التجارب الالحقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثير كمية المادة الممتزة على كفاءة عملية االزالة اليونات الرصاص  (:4شكل )

مليغرام/ لتر  02( وتركيز ابتدائي 3و  0والنحاس عند دالة حامضية مقدارها )

 ( دقيقة.082, 002لكل من ايونات الرصاص والنحاس وعند زمن اتصال )

 

 

 تأثير زمن االتصال  3-1-4

 

تم دراسة تأثير زمن االتصال على كفاءة إزالة ايونات الرصاص والنحاس 

غرام من المادة الممتزة إلى  27.0نخيل التمر وذلك بإضافة  أليافباستخدام 

مل من المحلول االيوني للرصاص والنحاس كال على حدة وذلك باستخدام  022

 عدد من القوارير. تم تحريك القوارير ألوقات مختلفة في جهاز رجاج

(SHAKER) .( ومن هذا الشكل يمكن أن نرى 0تم تمثيل النتائج بالشكل رقم ,)

نسبة ازالة أيون الرصاص ازدادت مع زيادة وقت االتصال حتى وصلت إلى  أن

دقيقة, بينما استغرق وصول ايونات النحاس الى حالة التواون  002التوازن في 

 .دقيقة 082حوالي 

100*%
o
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كانت حركية إزالة أيونات المعدنين بواسطة المادة الممتزة سريعة، حيث تم في 

( من ايونات الرصاص %2730.و  %99706دقيقة امتزاز )  002غضون 

والنحاس على التوالي, وان السبب في سرعة االمتزاز يعود الى وجود عدد أكبر 

من المواقع المتاحة المتزاز أيونات الرصاص والنحاس. إن الزيادة القليلة في 

دقيقة لكل من ايوني الرصاص والنحاس  082و  002االمتزاز الحيوي بعد 

ود إلى انخفاض معامل نقل الكتلة بين المادة الممتزة على التوالي يمكن أن يع

وأيونات المعدنين الثقيلين في المحلول المائي والذي ينتج عن تناقص المواقع 

 ].09السطحية الشاغرة على سطح المادة الممتزة  ]

وكانت كفاءة اإلزالة القصوى اليونات كل من الرصاص والنحاس من المحلول 

 002النخيل عند زمن  أليافعند استخدام  %90730و  %80739المائي كانت 

 .دقيقة على التوالي 082و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثير زمن االتصال على كفاءة عملية االزالة اليونات الرصاص  (:5شكل )

مليغرام/ لتر  02( وتركيز ابتدائي 3و  0والنحاس عند دالة حامضية مقدارها )

غم من المادة الممتزة/  27.0لكل من ايونات الرصاص والنحاس وعند استخدام 

 مليلتر من المحلول. 022

 دراسة االيزوثيرم 3-2

نموذجي فريوندليتش والنجماير من اكثر نماذج التي استخدمت لمناقشة يعتبران 

( تصفت االمتزاز باستخدام 6( و )0[, وان المعادتين )08االيزوثيرم لالمتزاز ]

 نموذجي اإليسوثرم اعاله على التوالي.

(2  ) 

(3) 

 

تم الحصول على الثوابت النظرية لنموذجي فرندليش والنجماير من االستبانة 

اإلحصائية للمعادلتين غير الخطيتين وذلك من خالل مطابقة البيانات التجريبية 

(. تظهر النتائج في STATISTICA-VERSION 6باستخدام برنامج )

( أن نموذج النجماير أفضل من نموذج فريوندليتش لدراسة امتزاز 0الجدول )

ان  نتائجنخيل التمر, وكذلك تظهر ال أليافاأليونات الرصاص والنحاس على 

ايزوثيرم االمتزاز يكون اعلى اليونات الرصاص مقارنة بايونات النحاس لكال 

( يظهر 0(. الشكل )(2Rالنموذجين, وذلك اعتمادا على قيمة معامالت االرتباط )

خيل ن أليافإيزوثرم االمتزاز للدفعة الواحدة أليونات الرصاص والنحاس على 

 التمر عند استخدام نموذج النجماير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 حركية االمتزاز 3-3

  

تم دراسة حركية نظام الدفعة الواحدة المتزاز ايونات الرصاص والنحاس 

نخيل التمر باستخدام نموذجي الزائفة من النوعين االول والثاني  أليافباستخدام 

 ( تصف هذين النموذجين على التوالي:0( و )3[. و المعادلتين )02]

 
(4) 
 

 

(5  ) 

 

 

ن الميل والتقاطع للخط مستقيم على التوالي, وذلك عند م2kوeqqتم حساب قيمتي

 .tمقابلtq/t( على البيانات التجريبية لرسم0تطبيق المعادلة )

نخيل  يافألبعد تطبيق البيانات العملية المتزاز ايونات الرصاص والنحاس على 

التمر في نموذجي حركية االمتزاز, وجدنا ان نموذجي الزالقتين االولى والثانية 

الموجودة في  (2Rيصفان عملية االمتزاز بشكل جيد ولكن من مالحظة قيمة )

( نجد ان نموذج الزائفة الثانية هو الذي يصف عملية االمتزاز 0الجدول رقم )

 اليونات كال المعدنين بصورة ادق.

 

 

 (FTIR) الطيفي باالشعة تحت الحمراء الفحص 3-4

 

( على نطاق واسع FTIRيستخدم جهاز التحليل الطيفي باالشعة تحت الحمراء )

لمعرفة طبيعة المجموعات النشطة المسؤولة عن عملية االمتزاز. حيث قمنا 

بتحضير ثالثة عينات كانت االولى الليلف نخيل التمر قبل التعرض للمحلول 

على ايونات الرصاص والنحاس، اما العينة الثانية فكانت  المائي الذي بحتوي

غرام منه في دورق مخروطي يحتوي على  27.0النخيل بعد وضع  ليافأل

 022مليلتر من المحلول المائي اليونات الرصاص وقد رج الدورق في  022

دقيقة باستخدام جهاز رجاج وكانت الدالة الحامضية  002دورة في الدقيقة لمدة 

بمحلول  النخيل بعد ان لياف, اما بالنسبة للعينة الثالثة فقد كانت أل0ول هي للمحل

مائي بنفس التركيز السابق ولكن اليونات النحاس وقد اجريت العملية بنفس 

, بعد  3دقيقة والدالة الحامضية كانت  082الظروف مع اختالف الزمن فقد كان 

ا في م ترشيح البقايا وتجفيفهذلك، تم سحب المحلول المائي من العينتين، ثم ت

ساعة. وتم قياس األطياف ضمن نطاق عدد  03درجة مئوية لمدة  0.الفرن عند 

ايزوثيرم االمتزاز باستخدام موديلي فرندلش و  (:1جدول )

نخيل  أليافالنكماير المتزاز ايونات الرصاص والنحاس على 

 التمر.

 المعامل النموذج
ايونات 

 الرصاص

ايونات 

 النحاس

موديل 

 فرندلش

n(1)4.7801 4.3567 / دقيقة 

K  )1)ملغم/ غم()لتر/ ملغم/n  2.4672 1.7199 
2R 0.9150 0.8729 

موديل 

 النجماير
eqq4.1975 5.89434 (غم/ م)ملغ 

b0.3256 0.5426 )لتر/ ملغم(ا 
2R 0.9794 0.9466 

حركية االمتزاز باستخدام نموذجي الزالئفة االول (: 2جدول )

نخيل  أليافوالثاني المتزاز ايونات الرصاص والنحاس على 

 التمر.

 المعامل النموذج
ايونات 

 الرصاص

ايونات 

 النحاس

نموذج الزائفة 

من النوع 

 االولى 

eqq4.0512 5.4986 (غم/ م)ملغ 

1K(1)0.0174 0.0285 / دقيقة 
2R 0.9760 0.9847 

نموذج الزائفة 

من النوع 

 الثاني 

eqq5.3676 5.9417 (غم/ م)ملغ 

2K)0.0030 0.0038 )غم/ ملغم. دقيقة 
2R 0.9867 0.9959 
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في جهاز التحليل الطيفي باالشعة تحت 0-(سم 3222-0222الموجات من )

نخيل التمر قبل  ألياف( أطياف عينات .(, ويظهر الشكل ) FTIRالحمراء ) 

نحاس. وتظهر هذه االشكال أن مجاميع وبعد تحميلها بايونات الرصاص وال

الهيدروكسيل والكربوكسيل والمجموعات العطرية تحولت إلى انتقال أعلى، 

 [.00وبالتالي فإنها تلعب دورا رئيسيا في امتزاز هذه األيونات  ]

 

 

 ألياف( لمادة FLIRa) ,((: التحليل الطيفي باالشعة تحت الحمراء )3الشكل )

( بعد تحميلها بايونات cبعد تحميلها بايونات الرصاص, )( bالنخيل النقية: )

 النحاس

 

 االستنتاجات -4
 

نخيل التمر هي مادة ممتزة حيوية  ذات كفاءة عالية المتزاز  أليافان  -0

  .ايونات الرصاص والنحاس

النخيل عند الزيادة في الدالة الحامضية العلى  ليافتقل كفاءة االزالة لأل -0

عند  3عند استخدامها المتزاز ايونات الرصاص, وكذلك العلى من  0من 

   .استخدامها المتزاز ايونات النحاس

تقل كفاءة االزالة اليونات الرصاص والنحاس مع الزيادة في التركيز  -6

 .االبتدائي لهذه االيونات في المحلول المائي

فاءة االزالة اليونات الرصاص والنحاس مع زادة كمية المادة تزداد ك -3

الممتزة, لكن ومع اخذ الجوانب االقتصادية بنظر االعتبار فيجب استخدام 

  .اقل كمية من المادة الممتزة لتحقيق اعلى ازالة ممكنة

تزداد كفاءة االزالة مع الزيادة في زمن االتصال مع االخد بنظر االعتبار  -0

 .من وافضل كفاءة للمعالجةتحقيق اقل ز

ان كفاءة االزالة اليونات الرصاص اعلى منها اليونات النحاس  عند  -3

في الظروف %86739نخيل التمر حيث كانت لالولى   أليافاستخدام 

 02, والتركيز االبتدائي اليونات الكادميوم 0المثلى ) الدالة الحامضية 

من المحلول المائي  022م / غرا 27.0مليغرام/ لتر, كمية المادة الممتزة  

في نفس %90730دقيقة(, بينما كانت للثانية   002, وزمن االتصال 

 .دقيقة 082وزمن االتصال الى  3الظروف مع قيمة الدالة الحامضية الى 

أن مجاميع الهيدروكسيل والكربوكسيل الموجودة في المادة الممتزة تلعب  -.

 .الرصاص والنحاسدورا رئيسيا في االمتزاز الحيوي اليونات 
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 بالنيكل وااللمنيوم على مقاومة الكالل الطريتاثير طالء الفوالذ 
 

 4محمد عبدالرضا كبان  3, محمد صالح فارس 2حمد جاسم محمدأ  ,1 عبدهللا ضايع عاصي د.

 استاذ مساعد/ الجامعة التقنية الوسطى/ معهد تكنلوجيا بغداد -1

 صويره-مدرس/  الجامعة التقنية الوسطى/ المعهد التقني -2

 صويره –مدرس / الحامعة التقنية الوسطى/ المعهد التقني  -3

 صويره -مدرس مساعد/ الحامعة التقنية الوسطى/ المعهد التقني  -4

                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخالصة
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــ

 بتقنية( األلمنيوم هما منفردة بطالءات المطلية ( Mild Steel 1020) الطريالفوالذ  لسبيكة الكالل مقاومة دراسة البحث هذا في تم       
 البحثية النتائج مقارنة معا. تم كالهما واأللمنيوم هي النيكل مزدوجة طالءات إلى إضافة الكهربائي الترسيب بطريقة النيكل مع )السمنتة

 الطالء نوعية و الحرارة درجة من كل   تأثير مدى لمعرفة وذلك نفسها الحرارة ودرجات بشروط الزمن حراريا معاملتها وبعد لقب األساس بالسبيكة
 بأن (الصالدة ألمجهري، قياس الفحص الكالل، فحص السينية، األشعة (نتائج على باالعتماد العلمي البحث نتائج أثبتت.مقاومة الكالل على

 الطالء حيث الكالل عمر على مهما "تأثيرا الطالء لنوع أن العملية النتائج أثبتت كما الكالل، عمر تناقص في األهم الدور تلعب الحرارة درجة
 بالترسيب الطالء إن حين في الكالل، عمر على سلبي تأثير له الطالء باأللمنيوم )االلمنة( مثل عالية حرارية درجات في ينجز الذي

 األخرى المتواجدة العيوب أو الفجوات ملء طريق عن السبيكة سطح حالة من يحسن إذ ايجابي تأثير له يكون النيكلالطالء ب مثل الكهربائي
  ألمنيوم-الحديد اشتراك بسبب باأللمنيوم المنفرد مقارنة الكالل لمقاومة "تحسنا اظهر فقد ألمنيوم(-)نيكل المزدوج الطالء أما .السطح على

 .الطالء طبقة تكوين في ألمنيوم-ونيكل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ׃ مفتاحيةال الكلمات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ألمجهري للصلب التركيب الكالل، اختبار ، الطريالمنة الفوالذ  السمنتة، الكهربائي، الترسيب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرموز المستخدمة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

HV   Vichers hardness kg/mm2 

PH    acidic of solution 

R       rotating bending 

S-N   stress-number of cycle 

 α      ferrite phase 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 معلومات البحث
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 المقدمة -1
 الى الصناعات مختلف في الميكانيكية األجزاء تتعرض       
 الحرارة درجة والعالية السرع و   العالي الحمل مثل قاسية ظروف

 Mild )الطريالفوالذ  .التَآكلية يائيةالكيم والبيئة المختلفة

Steel) الجيدة الميكانيكية الخواص من مميزة مجموعة يملك 
 (wear )والتآكل corrosion)للبلى مقاومته أن إال والصالدة
 شروط تحت السطحية المعالجات بعض لذلك تجرى ضعيفة،

المطلوبة  الميكانيكية خواصه تحسين لغرض محددة قياسية
 المشترك، الترسيب االنودة، )مثل متعددة طالء نياتتق باستخدام

 الفيزيائي بالبالزما والترسيب الحراري الرش أاليوني، الغرس
 .,Prince et al.,2009[1]بالبخار(
 تناولتها العديد األساس للسبيكة المبكر الفشل آلية فهم أن       

، الكالل مقاومة على الطالء تأثير خالل من البحوث من
 خالل مقارنة أشار [2](Ramalho et al.,2000) الباحث

 للعينات (ENH320 Mild Steel)نوع  للصلب الكالل سلوك
 ال الطالء من كمية قليلة بأن المطلية وغير بالزنك المطلية
 الطالءات أن حين في الكالل مقاومة في كبيرا اختالفا تحدث

 حيث اقل، أو أعلى بدرجة مقاومة الكالل تغير أن يمكن الصلدة
 مع مقارنتها عند أفضل مقاومة بالزنك المطلية العينات أظهرت

( ,Saeid et al.,2005[3]) الباحث أوضح غير المطلية . كما
المخمد والمطبعة بدرجة CK 45) لسبيكة ) الكالل مقاومة أن

ºC  550 ترسيب بعملية تقل (Ni-Cu-P) 7بسمك حتىμm  
 وانتشار سيبالتر   خالل عملية الكالل شقوق نشوء سببب

 العينات أظهرت حين في األساس السبيكة باتجاه العناصر
 عند أفضل مقاومة (Shot Peened)بطريقة سطحيا المعالجة
 غير المعالجة. النماذج مع مقارنتها
 (Tensile Strength)شد بمقاومة الطريالفوالذ  يمتاز       

 كنيم المعدن هذا صالدة أن كما مطاوع ولكنه نسبًيا منخفضة

 (Gupta, 2009[4]).الكربنة عملية خالل تزداد أن

(carburizing) لصلب الخواص الميكانيكية في االختالف أن 

 التركيب في االختالف نتيجة هو معين

 التبريد عملية خالل المتكون (microstructure)ألمجهري

 مرتبطين ألمجهري والتركيب الميكانيكية الخواص تعد وبهذا

 الذي AISI 2100 الصلب فمثال  .للصلب يةالحرار بالمعاملة
 جيًدا صلًبا بوصفه معروف والبيراليت الفيرايت من يتكون تركيبه

 ,Machado).الصناعية المجاالت في عديدة تطبيقات لك لهذل

 المكائن في التآكل بمساعدة الرئيس الفشل ِإن  ( [5]2006

 ذلك إذ يتزامن التآكل بكالل عليها يطلق المتحركة والمقاطع
 ,.Alawode et al).والكيميائية  الدورية بفعل االجهادات

2008[6]) 

 تركيبه يحتوي ال البحث في المستخدم الطري  الفوالذ َأن       
معدل  زيادة على يعمل والذي الكروم عنصر على الداخلي

 وبذلك للسبيكة (Thermal Expansion rate)الحراري التمدد
درجات الحرارة  في باألكسدة أثرالت سريعة تكون السبيكة فان

 العيوب وبعض والتآكل األكسدة حدوث يصاحبها مما العالية
 (Kwon et al.,2004[7]).  السطحية

 في االلمنة( عملية) االنتشاري الطالء استخدام تقنية تم        
وقد  .الكلفة منخفضة أنها كما أجرائها لسهولة وذلك البحث، هذا

 سريع بشكل السمنتة() اللمنةبا الطالء طريقة تطورت
 خواص المجاالت نتيجة من العديد في واسعة بصورة واستخدمت

 مع وتتغير المجهرية الصالدة تزداد أن يمكن إذ الفائقة، الطالء
 األلمنيوم انتشار بسبب 1000HVإلى لتصل طالء طبقة سمك

 ,.Yajiang et al السبيكة داخل Fe-Al طبقات وتكون

 شهدت كما Rajendran et al., 2006[9]).و  [8]2002
الترسيب  بتقنية المركبة الطالاءت في اهتماما األخيرة السنوات

 ,Venkatakrishna et al)أشار الباحث  إذ الكهربائي

 (Mild Steel) الطريالفوالذ  مقاومة بأن    ([10]2008
 خلية مكونات وان Zn-Niبسبيكة  طالئه بعد تحسنت للتآكل

 كثافة منها التآكل سلوك على تؤثر لتشغيلا وعوامل الترسيب
 .الطالء وسمكpH المحلول حامضية الخلية، حرارة درجة التيار،

 استخدم (Rahman et al., 2009[11])  الباحث أن كما
 طبوغرافية لدراسة الطري الصلب لطالء السابقة الطريقة أيضا

 محتوى بأن واستنتج  Zn-Ni بسبيكة المطلي سطح الصلب
 التيار، حيث كثافة زيادة مع يزداد الترسيب عملية في النيكل

 النيكل طبقة تصبح التيار زيادة ومع ناعمة تكون الحبيبات
 والصالدة مقاومة التآكل أن كما .مسامية ذات خشنة المترسبة
   .الترسيب عملية في النيكل نسبة زيادة مع تزداد المجهرية

 متذبذبة اداتاجه إلى المعرضة المكائن عناصر إن        
في  سوف تفشل مقاومة ِخضوعها وتحت تحملها قوة فوق متكررة
 حدوث هي للكالل المميزة الطبيعة إن .الكالل بسبب النهاية
 هو من الكالل الكسر الناتج حيث بصري أي تحذير دون الفشل

مقاومة  بتحديد بالضبط التوقع يمكن ال طبيعته في إحصائي
 أهمها الكالل للتنبؤ بعمر طرائق عدة استنبطت فقد لذلك الكالل
 والتي  S-N (Loewenthal, 1984 [12]) منحني طريقة
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 تم . الطريللفوالذ  عمر الكالل البحث لتحديد هذا في استخدمت
 ألمنيوم-نيكل بالنيكل، (للعينات المطلية S- N النتائج  مقارنة

 (.وألمنيوم

 

 : Experimental Partالعملي    الجانب -2
 (AISI 1020)الطريالفوالذ  من سبيكة دمتاستخ       

(Mild Steel) المبينة الوزنية النسب على تحتوي التي 
 فحص لجهاز المصنعة الشركة قبل من ومجهزة 1-بالجدول

 العينات عملية تنظيف أجراء تم (Hi-TACHI)الكالل
 وبدرجات السليكون كاربيد مادة من مصنع صقل ورق باستخدام

 إلزالة ((320 ,400 ,600 ,1200 ,2000 مختلفة نعومة
إلزالة  االسيتون بمادة غسلت ثم السطح على الموجودة االكاسيد

 المقطر بالماء شطفت بعدها السطح علی العالقة الدهنية المواد
 .الطالء عملية ألجراء جففت ثم

 

 األولى طريقتين، باستخدام للعينات الطالء عملية أجريت        
 الكهربائي عند الترسيب بطريقة نيكلال بعنصر الطالء تضمنت

 ساعة زمنية ولفترة 2mA/cm²تيار وكثافة C °45 حرارة درجة
 عبارة حوض الترسيب مكونات حيث PH(2.42) قيمة واحدة،

 كلوريد، 180gm/l( NiSO4النيكل) عن )كبريتات
 30gm/l.) لبوريكا ،حامض25gm/l (NH4Cl2االمونيوم)

(H3BO3  المطلية العينات طالءظمنت فت الثانية الطريقةأما 
وهي  السمنتة بطريقة األلمنيوم المطلية بعنصر وغير بالنيكل
 خليط يتكون .  االنتشاري الطالء الكيميائي طرائق أحدى

 %االمونيوم  كلوريدو   25 %  األلمنيوم مسحوق من) الطالء
الخليط  من األلمنيوم نقل على نشطة  بوصفها مادة تعمل  5
 كتلتتمنع   70%(  Al2O3االلومينا) حوقمس العينة، إلى

 داخل في بودقة العينات مع ويوضع جيدا . يمزج الخليط(المزيج
 ولمدة C °900حرارة   بدرجة الهواء من مفرغ كهربائي فرن
 حرارة درجة إلى الفرن داخل تبرد تدريجيا ثم ساعات أربع

 حرارية معاملة غير المطلية العينات لبعض أجريت كما الغرفة،
 (1) الشكل يوضح . نفسها الحرارة ودرجة الزمن ظروفب

 عملية من االنتهاء بعد .البحث هذا في المستخدم األنموذج
 نوع الكالل فحص جهاز في العينات جميع اختبرت الطالء

((HSM20  الدوار بطريقة االنحناء(Rotating bending) 
 من التأكد بعد التشغيل تم. R= -1    د     أجها نسبة عند

 (األوزان)األحمال ووضع الصحيح، في موقعها العينة وضع
 لها. المالئمة
 بقياس عدد وذلك االلكتروني العداد بمبدأ الجهاز يعمل       
 كسر عند أوتوماتيكيا الجهاز يتوقف حيث الفشل لغاية الدورات

محددة  (Stress)أجهاد قيمة لكل العداد قراءة ثم العينة
 األحمال عند األخرى االجهادات وبالطريقة نفسها. وجدت

 Stress-Number of cycles الكالل مخطط رسم مع المقررة

(S-N) أجريت أن بعد المطلية للعينات ألمجهري الفحص أما 
 ثم ومن (grinding)والتجليخ (mounting)عمليات اإلسناد لها

 Al2O3 االلومينا محلول بوجود (polishing)  العينات صقل
 لالنتقال وصوال وجففت والكحول بالماء نظفت مث،  0.6μوبدقة 

 . اإلظهار مرحلة إلى
 كلير محلول محلولين، باستخدام اإلظهار عملية تمت        

 كحول ، %5تركيزه  (nital) (HNO3)نيتال من مكون
 ,HF %2)من  مكون أخر ( ومحلول%99نقاوة ) 95%االثيل

2% HNO3, 1% HCl, 1% H2O2  )صورت  بعدها
 ( لمعرفةX099تكبير) بقوة الضوئي المجهر بواسطة العينات
 الصالدة اما قياس العينات. طالء طبقة وسمك الدقيق التركيب

 العرضي للمقطع  (Vickers)فيكرز طريقة استخدام فتم
 التغلغل أداة تنزل حيث قطره للعينات الفشل إلى المعرض
 أثًرا ركيت والذي gm 200مقداره  حمل تأثير تحت وتضغط

 عن الناتج األثر قراءة ( وتم ( 0.004±0.036معين شكل على
 الجهاز. على المثبتة القدمة طريق

 X-Ray orالسينية ) فحص األشعة أجراء تم وأخيًرا        
XRDعملية من المتكونة األطوار لتحديد المطلية ( للعينات 
-X) عنو  من بجهاز والتكنولوجيا العلوم وزارة بمختبرات الطالء

Ray Diffructometer 6000) النحاس من هدف باستخدام 
 طول على للحصول 30Maقدره  وتيار 40KVفولتية وتسليط
 0.5بسرعة  درجة 09-09من  المسح تم. °1.54موجي

deg/min . 
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  Figuresأألشكال  -3
 
 

 
 :العينة القياسية المستخدمة في البحث 1-الشكل

           (AISI 1020)(Mild steel)  
 

 
   (Mild steel AISI 1020)لسبيكة S-N: منحني  2-الشكل

   C 900حرارة  غير المعاملة والمعاملة حراريا عند درجة

 
 :التركيب المجهري للفوالذ المعتدل0-الشكل

 5%nital etch (900X) AISI 1020 

 
 :التركيب المجهري للسبيكة بعد المعاملة بدرجة حرارة4-الشكل

5%nital etch (900X) 900C 

 
  mild steel (AISI 1020)لسبيكة  S-N: منحني 5-الشكل

 قبل وبعد اجراء عملية الطالء بالنيكل

 
 mild steel (AISI 1020): مقارنة منحني سبيكة 6-الشكل

 قبل وبعد عملية الطالء باأللمنيوم بعد معاملتها حراريا عند درجة
900 C 
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 األلمنيوم : التركيب المجهري لطبقة طالء0-الشكل

(2%HF,2%HNO3,1%H2O2,1%HCL.etch)  
(900X)  

 
 للعينات المطلية (XRD): حيود األشعة السنية8-الشكل

 بألمنيوم منفرد

 
 المنيوم منفرد-لسبيكة مطلية بنيكل S-N: منحني 0-الشكل

  900Cبدرجة حرارة 

 
 للعينات المطلية (XRD) حيود األشعة السينية 19-الشكل
 مالمنيو  -بنيكل

 
 (900X)ألمنيوم-:التركيب المجهري لطبقة نيكل11-الشكل

(2%HF,2%HNO3,1%H2O2,1%HCl.etch)  
 

 الجداول  -4
 

 : النسب الوزنية لعنصر الفوالذ المعتدل 1-الجدول 
                   (Mild steel AISI 1020) 

Wt.%      Element     
0.18-0.23 % C        

0.3-0.6 % Mn      
0.05 %   S       
0.04 %   P       

Balance    Fe      
 

 المناقشة و النتائج -5
 المعاملة غير للسبيكة الكالل فحص اختبار5-1

 :حراريا والمعاملة
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 وبعد قبل (S-N)الكالل منحنيات يوضح (2) الشكل       
 للسبيكة الكالل عمر أن الشكل من ويالحظ الحرارية المعامالت

 غير مع مقارنته عند المعدل بنفس يتناقص حراريا المعاملة
 للسبيكة السطحية الصالدة أن كما  .الجهد نفس عند المعاملة
 السبيكة مع مقارنة انخفضت( 181HV±5) حراريا المعاملة
 (.228HV±3) سطحية صالدة ذات األصلية
 للسبيكة الكالل عمر في التناقص هذا تفسير ويمكن       
 نجد إذ. ألمجهري للسبيكة  التركيب خالل من حراريا المعاملة

 طور من مؤلفة (3) الشكل األصلية للسبيكة ألمجهري تركيب أن
 على يحتوي والذي الفاتحة المناطق (α-ferrite)فيرايتي

 (البيراليتي الطور ضمن) C3Feالسمنتايت جسيمات
 النوع هذا مع يتوافق التركيب وهذا الغامقة والمتمثلة بالمناطق

 -الحديد لنظام الحراري التوازن مخطط ومع الفوالذ من
 (Callister,2003,[13]).الكاربون

 
 السبيكة لها خضعت التي الحرارية المعاملة أما           

 فيها السبيكة سخنت حيث ( annealing Full) الكامل للتلدين
 الفرن داخل تبريدها ثم (Austenitized) االوستنايت تكوين لحد

 .  (4) بالشكل موضحة فهي (بطيء دتبري) عدة لساعات
 البيراليتي الطور إلى السبيكة تحول الحظي        

 للفيرايت الحبيبي الحجم يزداد حيث (coarse pearlite)الخشن
 ,.Wolańska et al) الحرارة درجة النخفاض تبعا

 أن. الناتج ألمجهري التركيب في لوحظ ما وهذا ([14],2007
 يعزى حراريا المعاملة للسبيكة طحيةالس الصالدة في النقصان

 على الكربون نسبة انخفاض إلى كذلك
 من متعاقبة طبقات لتكوين (Decarburization)السطح

 درجة تناقص في ساهمت (Pearlite) والفيرايت السمنتايت
 يضعف ماقد وهذا C3α+Fe الطورين حدود داخل التماسك

 Plastic اللدنة التشوهات لحدوث مقاومتها أيضا
Deformation األطوار حدود عبر تمر التي( النخالعات)ا. 

 
 
 

 بالنيكل المطلية للسبيكة الكالل فحص5-2
 عمر أن (5)بالشكل والموضح للكالل(S-N)  منحني اظهر 

 السبيكة مع مقارنة  بالنيكل المطلية للسبيكة يزداد الكالل
 . اإلجهاد مستوى نفس عند األصلية
 عدة إلى الكالل عمر في التحسن هذا يعزى أن يمكن      
 كان كلما السطح أن إذ السطح، حالة تحسين أهمها عوامل
 النيكل ذرات أن أي .التشققات لحدوث مقاومته ازدادت أملسا

 السطح على الموجودة والثغرات الفجوات ملء إلى أدت المترسبة
 للسبيكة الصالدة قياس اظهر كما  ة.مالس أكثر جعلته مما

  .األصلية بالسبيكة مقارنة (HV 238) تزايدا لنيكلبا المطلية
 

 باأللمنيوم المطلية للسبيكة الكالل فحص 5-3
 المطلية للسبيكة الكالل فحص منحني (6) الشكل يمثل       

 السبيكة بان فاتضح األصلية السبيكة مع قورنت وقد باأللمنيوم،
 مستوى لنفس جدا سريع انهيار لها حصل قد باأللمنيوم المطلية
 الكبير التناقص هذا إن .األصلية السبيكة مع بالمقارنة اإلجهاد

 :يأتي ما إلى يعزى الكالل عمر في
 سطح داخل (118μ m)بسمك طالئية طبقة نشوء إن : أوال

 المقطع مساحة تناقص إلى يؤدي ،(7) ،الشكل السبيكة
 االجهادات تحمل في فعال بشكل يسهم الذي للسبيكة العرضي
 .المسلطة

 من المتكونة الطالء لطبقة ألمجهري التركيب اختالف : ثانيا
 الخارجية المنطقة في وخاصة ألمنيوم – للحديد وسطية مركبات

 (8) الشكل السينية األشعة خالل من أظهرت والتي الطالء من
 3Al2Fe باأللمنيوم مثل الغنية األطوار من مزيج من مكون بأنه

في  وتختلف وهشاشتها دتهابصال تتميز األطوار وهذه  5FeAlو
   (α- iron).الفيرايتي الطور عن الميكانيكية خواصها

 الطالء طبقة بأن الدقيقة الصالدة فحص نتائج أظهرت : ثالثا
 ) األصلية السبيكة من HV 274 ± 3.4)  ) صالدة أكثر هي

(HV 228 ±3 هشاشة وأكثر.  
 طبقة خالل تشققات حدوث المجهرية الفحوصات أظهرت :رابعا

 االجهادات لتركيز مواقع تشكل وهذه (7) الشكل راجع الطالء
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 من تبدأ التشققات نشوء ألن الكالل عمر على سلبا تؤثر والتي
 .عمودية بصورة السطح
 إلى نفسها السبيكة تعرضت الطالء عملية خالل  :خامسا
 الحجم نمو في تسببت حتما الحرارة هذه عالية، حرارة درجات
 هذا للسبيكة، األساس الطور هو الذي الفيرايت رلطو  الحبيبي

 plastic)لدنة تشوهات إحداث في أيضا تسبب النمو
deformation) انخالعات حدوث وربما(dislocation) 

 (thermal stresses)الحرارية االجهادات نتيجة ذلك ويحدث
 بين التماسك ضعف إلى أدى وهذا الطالء عملية ترافق التي

 .السبيكة حبيبات
 البينية المنطقة في جدا ضيقة طبقة وجود : سادسا

(interface) (طالء/سبيكة) المركبات من 
 بشكل ساهمت قد بالهشاشة تتميز والتي( السمنتايت)الكاربيدية

 والسبيكة الطالئية الطبقة بين التماسك متانة تناقص في كبير
 جهة ومن (،األساس عن الطالء طبقة انفصال سهولة )جهة من
 السبيكة داخل الشق وانتشار لنشوء سهال ممرا تكون فُإنها ىأخر 

 .الكالل عمر نقصان إلى أدت وبالتالي نفسها
 

 وأاللمنيوم بالنيكل المطلية للسبيكة الكالل فحص 5-4
 بالنيكل المطلية للسبيكة الكالل فحص نتائج اثبت       

 لهذه (9)الشكلS-N منحني في وكما (مزدوج طالء)واأللمنيوم
 مقارنة الكالل عمر في ملحوًظا تحسنا هناك بأن كةلسبيا

 االجهادات مستوى نفس وعند المنفرد باأللمنيوم المطلية بالسبيكة
 الظروف إلى تعرضتا قد العينتين كال بان علما .المسلطة
 التحسن هذا فإن لذلك نفسها األلمنيوم لطالء الحرارية المعاملة

 ضمن صالدة األكثر النيكل مركبات وجود إلى يعزى نأ يمكن
 كما السينية األشعة نتائج أكدتها التي ألمنيوم – الحديد مركبات

 الغنية األطوار من عدد وجود يالحظ حيث (10) الشكل في
 والطور 3Al5Ni بالنيكل والغنية 5Al2Feر كالطو  باأللمنيوم
 مخطط في أخرى عديدة اتذر  ظهرت كما،  FeAl المتوازن
 ما مع يتفق وهذا عليها التعرف من نتمكن لم السينية األشعة
 الناتجة الطالء لطبقة تعقيد من المجهرية الفحوصات اظهرته

  (.11)الشكل في الموضحة

 واألشعة المجهرية الفحوصات على واعتمادا القول يمكن خيرا
 هذه من مزيج من تتألف الطالء طبقة أساس إن السينية

  5Al2Fe أللمنيومبا غنية تكون التي تلك تتواجد حيث األطوار،
 ويقل لأللمنيوم العالي بسبب التركيز الطالء طبقة أعلى في

 متوازنة أطوار الحديد مع ليكون السبيكة نحو اتجهنا كلما تركيزه
 انتشار سرعة من اقل النيكل انتشار سرعة ولكون  FeAl. مثل

 إلى عمق مقتصرا كان النيكل عنصر انتشار انف لذا األلمنيوم،
 الوسطي المركب يكون األلمنيوم وبوجود السبيكة، داخل محدود

3Al5Ni أن علما الطالء، سطح عند ذرواته بعض ظهرت الذي 
 على .تهم ذروا من الكثير في يتطابقان ألمنيوم-الحديد مركبات

 و 5Al2Fe)المركبات هذه في الكربون ذوبان نسبة ناف حال أية
3Al5(Niالحديد، في ذوبانه نسبة من بكثير اقل الواقع في هي 

 الحديد كاربيدات شكل على يترسب الكربون من الفائض ناف لذا
 قليل الكربون ألن متعددة وأشكال عالية بكثافة  C3Fe خاصة
 الفحص أن يالحظ مما  .والنيكل األلمنيوم من كل مع األلفة

 طبقة خالل تشققات أية يظهر لم الطالء لمقطع ألمجهري
 قد ما وهذا باأللمنيوم المنفرد الطالء عند لوحظت كالتي الطالء

 .الكالل لفحص مقاومته يعزز
 الستنتاجاتأ-6

 التغيرات بسبب الكالل عمر على الحرارية المعاملة تؤثر  -1
 هذه تكوين ويعتمد السبيكة ألساس الحاصلة الطورية
 وكل السبيكة تبريد وطريقة الحرارة درجة على األطوار

 األخر عن تختلف ميكانيكية خواص له األطوار من طور
 . والمطيلية الصالدة وحسب

 السبيكة طالء عند ملحوظ بشكل الكالل عمر يتناقص -2
 حرارة بدرجات تنفذ كونها السمنتة بطريقة باأللمنيوم

 أطوار وتكوين جهة من السبيكة تلدين على تعمل مرتفعة
 السبيكة عن الميكانيكية مواصفاتها تختلف سطحية
 .األصلية

 الكالل عمر على للطالء المكونة واراألط نوعية تؤثر  -3
 تراجعا حديد –األلمنيوم مركبات أظهرت الذي الوقت ففي,

 ألمنيوم-النيكل مركبات وجود أظهرت الكالل، مقاومة في
 .الكالل مقاومة في التحسن بعض
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 بالنيكل، سطحية طبقة ترسيب عند الكالل عمر يتحسن  -4
 الفجوات ملء طريق عن السطح حالة يحسن كونه

 في يساهم كما .السطح على وجدت ما إذا العيوبو 
 قبل أولي كطالء استخدامه عند الكالل عمر تحسين

 طالئية طبقة تكوين على يساعد كونه األلمنيوم طالء
 .السطحية الشقوق من خالية متجانسة

 الكاربيدات كثافة ازدادت إذا الكالل مقاومة تنخفض  -5
ن أ يمكن التي الهشة األطوار من كونها السطح على

 .الشقوق وانتشار لنشوء سهلة ممرات تعتبر
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Enhancement of thephotovoltaic thermal system  
performance using  combined  cooling techniques 

Jamal. H.Waheb1, H. Abed2, R. Muzahim3 
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3DepartmentofMechanicalEngineering, University of Anbar 

 
ABSTRACT 

   The aim of this work is to enhance the photovoltaic / thermal system performance by 
dissipating the high heat stored inside the PV panels. A new design of front and back cooling 
systems have been made based on making a film of water flowing on front surface and water 
circulation in the back cooper pipes with a small heat exchanger and spraying a water on a 
heat exchanger. Electrical and thermal operation regarding the PV/T has been  recorded as 
function  related to the solar irradiation  intensity as well as  temperature on photovoltaic 
panel surface . The temperature of photovoltaic panel dropped from 𝟕𝟔℃ to 69℃ with a back 
cooling only but when using combined cooling the PV temperature dropped from (𝟕𝟔 to 56) ℃  
. This dropping in temperature led to incrementing the average electrical PV effectiveness to 
(7.5) % at an optimum flow rate of (2L/min.). 

KEYWORDS 

Performance ;PV cooling ; Water  pumping system 

NOMENCLATURES 

A: Area of the PV module collector (𝑚2). 
Ac :Area of collector (𝑚2) 
Cp:Specific heat capacity of fluid(J/Kg. ℃). 

G: Solar radiation (W/𝑚2). 

Maximum current of PV moduleIm: 
Q: Heat transfer rate (J/s). 
To: Temperature of standard condition (25℃). 
Ti: Inlet temperature of fluid in PVT (℃ ). 

To ∶  Outlet temperatures of fluid in PVT  (℃).celli.e(β = 0.0045℃−1). 
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1. INTRODUCTION 

While the earth is facing the problem of energy loss, 

global warming as well as the retrogradation 

regarding the energy and environment sources, 

there is a necessity to find an substitute energy  to 

asset the process of power generation as a 

replacement for utilizing fossil fuels. Globally, 

consuming energy, specially in technologically 

advanced nations is increasing at a shocking 

proportion. The majority of energy in the world, 86 

percent of supplies come from fossil fuels [1].There 

is an estimation that the energy demand in the 

world will grow by 45 percent between the years 

(2006 – 2030). The growth rate is 1.6 percent for each 

year. A motivating substitute to reduce the 

undesirable impacts is a development of renewable 

energy uses. One of the most motivating sources of 

renewable energy is the Solar energy because it is 

available, clean and inexhaustible. The Solar energy 

could be utilized in various methods like, thermal 

field by utilizing thermal collectors or generating 

electricity via solar PV cells. The photovoltaic cells 

is considered as a semiconductor device which 

generate electricity as soon as being subjected to 

light. Photovoltaic effect can be defined as the 

physical procedure in which the solar or PV cells 

convert the sunlight to electricity [2]. The operation 

related to the PV system not only depend on upon 

its elementary electrical characteristics: short circuit 

current (Isc), open circuit voltage (Voc), maximum 

power current, maximum power voltage, maximum 

power, maximum system voltage, yet is also 

undesirably impacted by various impediments such 

as angle and spectrum of irradiance, suspension in 

the air, , dust storms, global solar radiation intensity 

and ambient temperature [3,4]. The solar cells’ 

surface temperature is considered as a major 

element that have a significant part in the operation 

of solar cells. The solar cells’ output is decreased 

considerably by a minor increment in the solar cell’s 

temperature [5,6]. The PV-T is considered as a 

hybrid system which combines photovoltaic panels 

with the solar thermal collectors and capitalizes on 

the untapped heat energy of the PV system. 

Nowadays, the hybrid PV/T system can be defined 

as a prominent strategy used for the purpose of 

cooling PV panels, via extracting heat from it 

utilizing heat transfer fluid. Higher effectiveness 

could be offered via Photovoltaic/Thermal system 

in comparison to the conventional photovoltaic and 

thermal collector systems, consequently it has been 

developed. Less than twenty percent of irradiance is 

transformed to electrical energy by the PV cell, 

therefore, the photovoltaic heating can be 

considered as a result of absorbed solar radiation 

which is not converted to electricity[7]. Also, the 

increased temperature can likewise bring structural 

harm to the module if the thermal stress stays for a 

protracted period, thus cooling the PV is essential 

for keeping electrical efficiency at a suitable level 

and achieves expectations level [8].Salih 

Mohammed Salih et al (2015) [9] have presented 

experimentally the improvement of photovoltaic 

array performance depending on sprayed cooling 

water on the front side of the panel to dissipate  

heat and keep the panel cooling at minimum 

temperatures. The results of this study showed that 

the photovoltaic panel’s performance had been 

increased and the cooling rate for 5 min.was 4 

ºC/min in midday and the average value of 

effectiveness related to  spraying system along 1 

day has been  about 17.8 %. Dorobanțu et al (2013) 

[10] have evaluated  PV panels front water cooling 

methodology. They concluded that the open voltage 

of the panel risies when its temperature diminishes 

and because of the lower operating temperature, the 

life cycle can be increased. Chao-Yang et al (2012) 

[11] have evaluated a hybrid Photovoltaic thermal 

system (PV/T) which involved polycrystalline PV 

cells, water pump, controller, water tank. The PV/T  

collector was erected with copper tube and copper 

sheet settled on the rear of PV panel. The 

consequences of this research demonstrated that the 

thermal efficiency of the thermal unit can reach 

35.33% and the electrical effectiveness of PV panel 

achieved was 12.77%.  

The fundamental objectives of this work are:  

1- Enhancing electrical and thermal performance 

regarding the Photovoltaic/Thermal system, 

 2- Solving the problem of rising temperature  by 

design and construct a cooling water technique 

in back and front surfaces  of photovoltaic panel,  

8
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3- study the effect of cooling the heat exchanger 

by splashing  it with water. 

1. PROCEDURE 

2.1Experimental procedure 

The experimental setup which is used for 

investigating the electrical and thermal 

performances regarding the PV/T system 

is displayed in Fig. (1). This system has 

been built-on site of Electromechanical  

Engineering  Department, University of  

Technology . The experimental setup 

consists of SR-100S PV panel made from 

Monocrystallinesemiconductor ,charge 

controller, battery, DC-DC boost 

converter, PMDC motor used as pumping 

system load, copper pipes, radiator with 

fan and circulation pump for cooling hot 

water. Fig. (2) presents a schematic 

diagram of PV/T. 

 

1-Photovoltaic Panel, 2-copper Pipe, 3- 

thermostat,  4- Thermocouples,5-

DcPump,6-water tank 

Fig.( 1) :  PV panel and cooling system 
used during the experiment 

 

 

Fig. (2): Schematic representationof 

PV/T system 

The main element in the preparation of the 

experiment  is a photovoltaic panel which 

produces direct current (DC) electricity. The SR-

100S PV panel made from Monocrystalline  

semiconductor  was used in this experiment . The 

photovoltaic module consists of (9 x 6 cells). The 

PV generates 100 watt  asa maximum  power 

under Standard Test Conditions (STC) and at 

maximum solar radiation it  generates a max.  

power  current (Impp) nearly equals  to (5.8A) . 

This experimental study included three steps to 

cool the system which led to enhance the 

performance of the PV cell. First , front cooling 

with thin continuo as film of water flowing on the 

front surface of the panel, the second cooling  the 

rear surface of PV  using working fluid circulation 

pipes and third, cooling the heat exchanger by 

water spraying. 

 

2.1.1 Front cooling system 

The front cooling system as displayed in figure (3)  

containsa copper pipe, thermostat, feed pump and 

9
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reservoir. For producing a film of water on the PV 

panel, a copper pipe has been fixed at the top 

edge of the panelwith (16)  holes  each of (65 mm) 

in diameter, for the water flow.The thermostat is 

an instrument  utilized for controlling the solar 

panel’s temperature. It is regulated to keep the 

temperature of PV under 50Co  so that when the 

temperature of PV exceed 50Co  the front cooling 

system will be operated .It was fixed on the right 

edge of the panel.The water pump was put in the 

reservoir and when the surface temperature of the 

panel exceeds 50Co it starts  pumpingwater from 

the reservoir to the surface panel.The reservoir is 

of dimensions (1,0.3,0.4) m made from iron and 

used to store and collect water. This cycle  is  

repeated. 

 

 
             Fig. (3): Front cooling (film of water) 

 

 
 

 

2.1.2 Back cooling system 

The back cooling system regarding the 

photovoltaic consists of a copper sheet(2mm) in 

thickness  and pipe(11mm) inner diameter.The 

copper sheet and the piping are tied up directly to 

the rear side of PV panel.Copper material has 

been  used for  its high thermal 

conductivity.Thermal sink was used between the 

PV panel and the 2mm copper plate to maximize 

heat transfer. The copper pipes are linked using a 

welding machine. The welding method is 40% tin 

and 60% silver. The storage capacity of the piping 

system is 1.5 liters welded to the copper sheet 

along its height and length, then fixed on rear 

surface of photovoltaic panel. The copper pipes 

have at least 1 outlet and 1 inlet to allow working 

fluid to go in and exodus from it respectively. The 

working fluid enter the pipes with low-

temperature and leaves as hot fluid. The size of 

the copper pipes was calculated accord to the size 

of PV panel utilized in this experiment. The 

dimension of the thermal collector design is 

demonstrated in Fig. (4a,b). 

 
Fig. (4a) : Dimensions of thermal 

collector mounted on the back side  of 

PV panel 
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2.2 Method of analysis  

 

2.2. - Electrical and thermal 

performanceof Photovoltaic/Thermal 

system 

 

Thermal efficiency is considered as a 

function of solar radiation (G), input 

temperature of fluid (𝑇𝑖), and output 

temperature (𝑇𝑜). Thermal efficiency is 

estimated by the following equation 

[12,13,14,15,16]: 

𝜂𝑡ℎ =
𝑚.𝑐𝑝 (𝑇𝑜−𝑇𝑖)

𝐴𝑐𝐺
(1) 

The nominal electrical efficiency ( 𝜂𝑜) 

regarding the photovoltaic module could 

be calculated by the  nextformula for 

different incident solar irradiations 

𝜂0 =  
𝑉𝑚𝑝𝐼𝑚𝑝

𝐺𝐴
                                                                             

(2)                                                         

             The electrical efficiency ( 𝜂𝑒𝑙𝑒𝑐) as  a 

function of photovoltaic temperature is:-  

𝜂𝑒𝑙𝑒𝑐 =  𝜂0[1 − 𝛽(𝑇𝑐 − 𝑇0)] 

 

3. Results and discussion 

 

3.1 Effect  of  solar  radiation and  

temperature on the performance of 

PV module 

The solar radiations have considerable impact on 

electrical efficiency related to the photovoltaic 

module. The solar radiations cause an increase in 

a cell operating temperature as shown in Figure 

(6). This increase in surface temperature lead to a 

reduction in the system’s electrical efficiency. 

Fig. (6): Solar radiation and PV Temperature in July 

3.2 PV performance with cooling 

technique 

The raising temperature of the solar 

cell has a great impact on the performance 

related to the cell.This problem can be 

resolved by cooling the solar panels.  

Therefore, the cooling processthe 

temperature of the photovoltaic panel will 

be dropped and the performance is going 

to be enhanced. Thermal performance 

regarding the PV/T system is displayed in 

Figs. (7) to (13) with flow rates (1, 1.5, 2) 

l/min. respectively. Fig. (7) 

demonstrations the temperature difference 

regarding the PV/T. Temperature 

difference between outlet and inlet is 
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almost linear with the solar radiation at 

changing value of radiation from 200 W / 

m² to 1020 W / m². From Fig. (7) it is noted 

that the flow rate increase causes a 

decreases in the output temperature and 

then decrease the temperature difference. 

But the decrease in flow rate leads to 

increase output temperature and then 

increases the temperature difference and 

then get the best thermal gain. This is 

because the fluid needs a long time to 

absorb heat from PV module’s surface. The 

cooling processes have a considerable 

impact on photovoltaic temperature, it was 

observed that (2L/min) flow rate gives the 

best performance in reducing the PV 

temperature. The reduction in photovoltaic 

cell temperature reflects on the 

performance of the cell and  thus  affects  

the  current and voltages for PV module  

as shown in Figs. (9 and10). From Figs. 

(11and12) indicate   that the results of the 

cooling  procedure for all the flow rates  

provide  improvement in the power 

generated from  PV module and the best 

one at (2l/min) flow rate because  more 

heat is dissipated in (radiator) with rising 

flow rate of circulating working fluid . The 

impact of the flow rate on electrical 

efficiency is shown in Fig. (12). It is 

observed that when the fluid’s flow rate 

increased, then the electrical efficiency of 

the photovoltaic module will also increase. 

The best electrical efficiency was obtained 

at the optimum flow rate (2 L/min) , 

because all the performance is improved at 

this rate. 

 

Fig. (13) presents the impact of module 

cooling on fill factor. It could be observed 

that  fill  factor is inversely  proportional to 

module surface temperature, also it 

increases for the module with cooling 

rather than without cooling . 

Fig. (7): Effect of mass flow rates of water on 

the temperature difference 
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Fig.(8-A) Effect of cooling the module from back side only at different mass flow rates 

on the PV temperature 

 

Fig (8-B) Effect of using combined cooling at different mass flow rates on the PV 

temperature 

 

 

Fig. (9): Effect of mass flow rates on max.  current 
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Fig. (10) Effect of mass flow rates on max. voltage 

 

Fig. (11) Effect of mass flow rates on max. power 

 

 
Fig. (12): Effect of mass flow rates on the electrical  efficiency 
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Fig. (13): Effect of  mass flow rates on the fill  factor 

 

3.3 The performance of PV water 

pumping system 

The objective accomplished through this 

study is examination the impact of solar 

radiation changing on the pumping 

system performances. From the results, 

it's observed that the pump flow 

increases with the increase of solar 

radiation. The speed of  running motor 

was affected  by the value of the voltage 

, therefore when the  PV module  was 

operate   at high temperatures  the 

generated voltage was decreased .  

Which led to decrease the output of the  

DC pump whereas the output of DC 

pump increased  with e increased the 

generated voltage .It is inferred  that  

making  a film of water on the front side 

of the photovoltaic panel and circulating 

the working fluid through pipes at the 

rear side of the photovoltaic panel led to 

substantially enhanced  performance of 

the system due to the sizable increase of 

the received power by improving 

performance of  PV module as shown  in 

Figs. (14). 

 

 
Fig. (14): Pump output at different mass flow rates of Water 
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2. CONCLUSION 

With the increment in solar 

radiation, theelectricity generated by solar 

panel will also be increased, but the 

efficiency of solar panel decrease when the 

operating temperature of panel increases. In 

thisexperimental  study,ahybrid 

Photovoltaic/Thermal system has been used 

to enhance the electrical efficiency of  PV 

panel and  improve  its performance. 

Multimethods were used for cooling the PV  

panel:athin film of water  running on the 

front surface of  the panel, spraying   water 

in the heat exchanger and circulating  water 

on the back side , a different  mass flow  

rates  of  water. The electrical and thermal  

efficiencies of a hybrid system  increased 

with increasing the mass flow rate of water 

and the optimum value was  2 L/min. When 

using back cooling only the PV temperature 

decreasing from (79to 69.6)𝐶° but when 

using combined cooling system the 

temperature is more drop  significantly 

from (76 to 56) Cº at  an  optimum flow 

rate 2 l/min . Using  a film of water and  

sprayingwaterin aheat exchanger with back 

cooling decreased  the PV temperature by  

about (28%) when the results are compared 

with  back cooling  only.This result 

inincreasing  the electrical efficiency 

regarding solar panel to (8.5 %). 
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ABSTRACT 

Thin films of CdTe were prepared in the thickness (500 and 1000 nm) on the glass substrate by 

vacuum evaporation technique at room temperature then put in different annealing temperatures 

(300,373,473,573)K for one hour. from the study Structural properties of the thin films by the 

X - ray diffraction, we found polycrystalline nature and with a preferred orientation along [111] 

cubic and increasing density when increasing the annealing temperature and found the new 

peaks at the annealing temperature of (573) K for CdO. The Transmittance spectrum were 

recorded as a function of wavelength range (500-1100) nm. The energy gap increase when the 

increase thickness and annealing temperature. Results values of the electrical conductivity, Hall 

parameters and the properties of (I-V) were measured in darkness and light. Were found that 

the thin films have ability to manufacture solar cells, that found (η =2.18) for structure solar 

cell (Algrid / CdS / CdTe / AL) at 1000 nm thickness with CdTe  film at RT. 

 

KEYWORDS 

thin films, CdTe, thermal evaporation technique, X - ray diffraction. 

 

 

 المستخلص

( المرسبة على قواعد زجاجية بطريقة التبخير الحراري بالفراغ 1000nm( و)500nmعند السمك ) CdTeحضرت اغشية 

( لمدة ساعة 373,473,573)Kللقاعدة المرسبة عليها.وجرى تلدين النماذج عند درجة حرارة   RTعند درجة حرارة الغرفة 

فوجد ان تركيب االغشية كان متعدد البلورات .XRDواحدة.وقد تمت دراسة الخواص التركيبية باعتماد حيود االشعة السينية 

وحدوث زيادة في شدة الحيود بزيادة درجة جرارة التلدين مع ظهور قمم  [111]وامتالكها تركيباً مكعباً مع هيمنة االتجاه 

( ولألغشية كافة 500-1100)nmوسجل طيف النفاذية كدالة للطول الموجي CdO( لمادة 573)Kجديدة عند درجة حرارة  

لمعرفة فجوة الطاقة ,وطبيعة االنتقال والثوابت البصرية دالة لطاقة الفوتون .وقد شملت الثوابت البصرية حساب معامل 

مع زيادة درجة حرارة التلدين كما وتم قياس قيمة  االنكسار,ولقد وجد ان قيم فجوة الطاقة لالنتقال المباشر المسموح تزداد

تغير قيم كل من تركيز حامالت الشحنة والتحركية ومعامل هول كدالة لدرجات حرارة التلدين والسمك التوصيلة الكهربائية و 

د كفاءة ايجا في الظالم والضوء فتبين ان اغشية لها القابلية لتصنيع خاليا الشمسية كما وتم (I-Vكما وتم قياس خواص )

2.18%)=η للخاليا الشمسية )(Algrid/CdS/CdTe/AL)  بسمكnm(1000( الغشية  )CdTe في درجة حرارة )

(300)K. 

 الكلمات المفتاحية

 التبخير الحراري في الفراغ,حيود االشعة السينية .,  CdTeأغشيةالكلمات الرئيسية : 
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Introduction: 

CdTe is a crystalline compound formed from 

cadmium and tellurium. It is II–VI semiconductor 

with zinc blende crystal structure. It is used as an 

infrared optical window and a solar cell material.it 

is usually sandwiched with cadmium sulfide to form 

a p–n junction photovoltaic solar cell. CdTe is a 

direct band gap semiconductor and has a narrow 

band gap of 1.44 eV, which is a suitable difference 

of energy range for converting solar radiation into 

electricity. Also, this band gap can bring a large 

optical absorption coefficient for transporting 

photons. It can allow more incidents light to be 

absorbed within a slight piece of CdTe. Usually, 

CdTe shows the p–type semiconductor because the 

Cd vacancies are present. For the optical properties, 

it can emit the light with wavelength 855 nm which 

belongs to red color. Moreover, it has fluorescence 

in the visible range. . It has the greatest electro– 

optic coefficient of the linear electro–optic effect 

among II–VI compound crystals. CdTe doped with 

chlorine is used as a radiation for x–rays, gamma 

rays, beta particles and alpha particles. It can 

operate at room temperature allowing the 

construction of compact detectors for a wide variety 

of applications in nuclear spectroscopy[1]CdTe 

could be doped with both n- and p- type materials 

using a large number of preparation methods / 

techniques such as vacuum deposition [2], electro-

deposition [3], [4], metal-organic chemical vapour 

deposition [5], [6], close-space sublimation [7], [8] 

The band gap values found to be in good agreement 

with those published in the literature of CdTe [9], 

[10]. 

 

Experimental Work 

In this research, we have arranged a thin layer of 

cadmium spectra on glass bases at R.T., and studied 

the effect of annealing temperature and change of 

thicknees on structural and optical properties by 

finding absorption coefficients and optical 

constants, such as energy gap and refractive index. 

In this study, We use a standard CdTe alloy, of 

purity (99.999) % on corning glass substrate, 

cleaned by methanol and washing in ultrasonic 

vibrator with deionized water, were prepared by 

thermal evaporation technique (Edward Coating 

system E306A) under a vacuum of pressure of the 

order (3*10-5) mbar. 

X-ray diffraction technique was used to investigate 

the heterojunction structures. The experiments were 

carried out usingthe (Philips PW 1840) (Cu- Kα) 

radiation of average wavelength 1.54056 Å. The 

diffraction pattern was recorded between 2θ = (10°- 

60°). By comparing the interpleader distance for 

different planes (dhkl) value with ASTM card for 

CdTe have been examined the structure. The grain 

size (D) was calculated using XRD analysis from 

Scherer relation [11] 

D  0.9/ cos………. (1) 

Where λ is X-ray wavelength, β is the full width at 

half maximum intensity (full width at half 

maximum intensity (FWHM)) and θ is the 

diffraction angle (Bragg angle). The grain size was 

calculated using FWHM of (111) plane. 

The optical properties that include the (T) 

Transmittance of the annealing temperature 

(373,473,573) K were measured for one hour. 

Using-Vis-Spectrophotometer type (UV-2610) 

within the range of wavelength (200-1100) nm, 

calculation energy gap and refractive 

index.Werecalculated the value of the electrical 

connection was measured using a (Keithly 2182A) 

nanovoltmeter device. It was found that there was 

twoactivation energy and a change in the values of 

the concentration of the charge and movement 

carriers and the Hall coefficient.Were calculated 

The properties of( I-V) in darkness and light using 

the( Keithly 6517B) Electrometer device. It was 

found that the films had the potential to manufacture 

solar cells and was found the efficiency of hybrid 

differs (Algrid / CdS / CdTe / AL). 

 

 

Results and discussion 

From Figure (1), which represents XRD results for 

the pure CdTe films of the temperature K (300), it 

has three peaks in the direction [111] [202] [311], 

which means that the pure films have a 

polycrystalline (Cubic) and the dominant trend 

[111]. shows the effect of annealing temperature in 

the films. The results of X-ray diffraction showed a 

marked change in the intensity of the diffraction 

peaks after the thickness and the temperature of the 

k (373,473.573) respectively. The thickness of the 

nm (500) (373,573) was indicative of crystalline 

growth and the appearance of other peaks compared 

to standard ASTM (96-900-8841) for CdTe. was 

observed at the annealing temperature (573) 

KAppearance of peak of CdO at the direction (200) 

due to the occurrence of oxidation rate in the films 

due to working conditions can be seen as in Figure 

(2),As for thicknees (1000) nm for the annealing 

temperature (573) K In the crystalline direction 

(020) as well as the appearance of the material CdO 

shows that an increase in the thickness and 

annealing temperature has an effect on the increased 
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crystallization of thin films, This indicates that the 

process of annealinghelps improve the 

crystallization process. can be seen as in Figure 

(3).The results showed an increase in grain size at 

the annealing temperature of (373,473,573)K and 

(1000,500) (nm) in the preferred direction (111) , 

Due to the increased crystallization and decrease of 

crystalline defects, tables (1) to (2) show the 

obtained results. 

CalculatedTransmittance (T) and the relation 

between the Transmittance and the wavelength (λ) 

were plotted with the change of both the thickness 

and the annealingtemperature. Seen as in Figure 

(4)and (5).The increase in Transmittance with 

increasing wavelength for all thinfilms. 

calculated The optical energy gap of the CdTe films 

with the change of the thicknees before and after the 

annealing by drawing the relation (αhυ) 2 as the 

function of the photon energy according calculated 

from the equation (2)[12]Seen as in Figure (6) 

and(7) 

αhʋ=B (hʋ-Eg opt) r ……………………………(2) 

The absorption results show that the prepared thin 

films have a high absorbance factor of (α< 104cm-1), 

This resulted in the elimination of the defects in the 

energy gap after the growth and rearrangement of 

the crystalline grains, which confirmed the results 

of X-ray diffraction, and this is consistent with the 

results of the sources [13,14]. 

The table (3) shows that the energy gap values are 

increased by (1.48-1.84) eV, (1.42-1.73) eV, with 

both the (373,473,573) K and the thickness of 

1000,500 (nm). 

the refractive index, defined as the ratio between the 

velocity of light in the vacuum and its velocity 

within the material, was calculated using equation 

(3)[14] 

n=(
𝟒𝐑

(𝐑−𝟏)𝟐 − 𝐤𝟐)
𝟏 𝟐⁄

−
(𝐑+𝟏)

(𝐑−𝟏)
………….…………(3) 

Figure (8) (a,b)shows that the refractive index is 

changed as a wavelength function with each 

temperature change And the shapes show that the 

values of the refractive index decrease by increasing 

the wavelength, improvement in the crystal 

structure and an increase in the density of 

compaction. 

The effect measurements were carried out at 

annealing temperatures 

(373,473,573) K and (1000,500) (nm)Figure (9) 

shows changes in the values of the concentration of 

charge and kinetic carriers and the hole coefficient 

as a function of the annealing temperature and 

thicknees,Table (4) shows that the values of Hall 

coefficient for all films are of the positive type p-

type. These results are consistent with the results of 

the source[15].The concentration of the charge 

carriers increases with the increase in the annealing 

temperature, while the values of the movement 

decrease by with the increase in the annealing 

temperature. 

The values of the continuous conductivity (σ d.c) 

using equation (4)[16] 

𝛔 =  
 𝟏 

 𝛒 
=

 𝐋 

𝐑 𝐀 
……………..(4) 

were Calculated activation energy at the annealing 

temperature of (573,473)K in Figure (10) to (12) 

shows the relationship between (lnσ) for films 

(CdTe) and the temperature (1000 / T) of at 

annealing temperatures (573,300)K for thickness 

1000 (nm)and (473) K for thickness 500 (nm), as 

electrical conductivity increases with increasing 

annealing temperature increased number of carriers 

As shown in Table (5) and also shows the presence 

of two energies for activation (Ea1, Ea2) 

The characteristics of (I-V) (CdTe) prepared for 

thickness nm (1000.500) and temperature K (473) 

were measured in the case of darkness, where these 

measurements were performed in the absence of 

light and then measured the characteristics of (I-V) 

in the case of illumination (Illumination) (10 mW / 

cm2), 500 mW / cm2, (1000 mW / cm2) with 

external voltage, where we observe this as in Figure 

(13) The efficiency of the cell (η) (efficiency) 

according to the relationship (5)[15] 

𝛈 =
𝐏𝐦

𝐏𝐢𝐧
=

𝐕𝐨𝐜 𝐈𝐬𝐜 𝐅𝐅

𝐏𝐢𝐧
 ……….………………….(5) 

of the hybrid differences was obtained where the 

efficiency of 

(η =2.18%) for homogeneous differences (Algrid / 

CdS / CdTe / AL) Where the films base is films 

(glass) thickness of 1000 nm (CdTe) at room 

temperature where we note the efficiency of these 

differences for the thickness of nm (500) where it 

was equal to (η=0.34%), and in the same way was 

obtained (η =1.12%). for the homogeneous fractions 

(Algd / CdS / CdTe / Si / AL) where the films are 

silicon Si (1000 nm) for CdTe films at room 

temperature, where we observe the efficiency of 

these The differences for thickness nm (500) were 

equal to (η=0.58%). this as in Figure (14to15) 
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Conclusions 

1. The results of X-ray tests showed that all thin 

films prepared by vacuum evaporation in the 

vacuum have a poly-crystalline structure. 

2. CdTe thickness has a high absorption factor in the 

visible area of the electromagnetic spectrum, which 

means that they can be used to manufacture solar 

cells and a direct energy gap. 

3. Thinfilms have high Transmittance in the infrared 

region, which means that these thin films can be 

used as a window in this region of the 

electromagnetic spectrum. 

4. Hall measurements show that all the thinfilms of 

the type (p-type) and the adoption of both the 

dynamics and concentration of the charge factors on 

the thickness and the annealing temperature. 

5. Continuous conductivity measurements showed 

that CdTe thin films had two activation energies. 

6. The possibility of manufacturing solar cells from 

CdTe thin films in thermal vacuum evaporation 

using CdS / CdTe / Si thin films on silicon bases and 

using CdS / CdTe / AL (CdTe / CdS / ITO) thin 

films on thermoplastic bases the room. 

7. The results of I-V showed that CdTe thin films 

have the potential to be used to manufacture solar 

cells. 

8. The best prepared results that gave the best value 

for efficiency were the solar cell prepared on glass 

bases (2.18%) and the silicon bases (η = 1.12%). 

 

Figure (1) shows the X-ray diffraction at 500 nm 

thickness for temperatures (300) K 

 

Figure (2) shows the X-ray diffraction for thin films 

(CdTe) at 500 nm thickness for temperatures (a) 

300K, (b) 373K, (c), 473K (d) 573K 

 

Figure (3) shows the X-ray diffraction thin films 

for(CdTe)1000 nm thickness for temperatures (a) 

300K, (b) 373K, (c), 473K (d) 573K 

 

 
Figure (4) Change the Transmittance spectrum with 

the wavelength of the films (CdTe) for a function of 

the annealing temperature at thicknees 500nm 
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Figure (5) Change the Transmittance spectrum with 

the wavelength of the thin films (CdTe) for a 

function of the annealing temperature at thicknees 

1000nm 

 

 

 
Figure (6) Change the values of the optical energy 

gap as a function of photon energy at 500nm 

 

 
 

Figure (7) Change the values of the optical energy 

gap as a function of photon energy at 1000nm 

 

 
Figure (8) Change refractive index values with 

wavelength as a function of theannealing 

temperature at thicknees (a) 500nm, (b) 1000nm 

 

 

 
Figure (9) Change in carrier concentration values 

(n), kinetics (μH) and Hall factor (RH) for thin films 

(CdTe) with different temperatures and thickness 

 
Figure (10) change (lnσ with 103 / T) for thin films 

CdTe as a function of the temperature of K 

(300,573,473) for the thickness of (500-1000) nm 
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Figure (13) Measurements (I-V) in the case of dark 

and films illumination (CdTe) (b) for (1000) nm 

(a)(500) nm for the thickness of the thickness (473) 

 

 
Figure (14) Characteristics of (I-V) in case of 

illumination of hybrid junction (Algrid / CdS / 

CdTe / AL) (a) for thickness (500) nm, (b) for 

thickness 1000nm 

 

 
Figure (15) Characteristics of current - voltage in 

case of illumination of hybrid junction 

(Algrid/CdS/CdTe/Si/AL) (a) for thickness (500) 

nm, (b) for thickness (1000nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23



 
AL-MUHANDIS Journal (JMISE)    Volume (156), Issue (1), 2019 

 
 

 
 

Table (3) Change the values of the optical energy gap with theannealing temperature and 

thicknees 

T=573K T=473K T=373K T=300K 
Thickness (nm) 

( eV) optEg ( eV) optEg ( eV) optEg ( eV) optEg 

1.84 1.75 1.56 1.48 500 

1.73 1.65 1.46 1.42 1000 

 

 

Table (4) Change the concentration values of the carriers (n), the mobility (μH) and the 

Hallfactor (RH)for thin films (CdTe) with different temperatures and thickness 

σ Conductivity 
1-(Ω.cm) 

RH 

/c) 3(cm  

Hall Mobility 

/v.s.)2(cm Hμ 

Carrier 

Concentration 

) 3-(cm Hn 

Ta(K) 
Thickness 

(nm) 

3.45E-06 1.44E+07 1.62E+02 1.33E+11 300 

500 
2.91E-06 2.60E+07 5.70E+01 3.20E+11 373 

2.87E-06 3.81E+07 4.00E+01 4.48E+11 473 

2.01E-06 4.21E+07 2.23E+01 5.62E+11 573 

3.62E-06 4.39E+07 1.61E+02 1.37E+11 300 

1000 
2.93E-06 4.77E+07 5.53E+01 3.31E+11 373 

1.95E-06 6.56E+07 2.63E+01 4.63E+11 473 

1.17E-06 7.14E+07 1.13E+01 6.46E+11 573 

 

Table (5) Electrical conductivity and activation energies of the CdTethin  films as a 

function of the temperature of (473)K for thickness (500) nm, (573,300) K for thickness 

nm (1000) 

σR.T (.cm)-1 
Range 

(K) 

Ea2 

(eV) 

Range 

(K) 

Ea1 

(eV) 
Ta(K) 

Films 

thickness 

(nm) 

2.87E-06 

 
343-393 0.42 293-333 0.37 473 500 

3.62E-06 

 
353-393 0.47 293-343 0.14 300 

1000 
1.17E-06 

 
423-453 0.7 373-413 0.33 573 
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ABSTRACT 

In this research we start test the Rochelle salt crystal for electrical properties , The activity 

component includes how to make a piezoelectric crystal, and an embedded assessment, pre-

assessment, and post assessment and Give a practical profile of the benefits of salt, physical 

properties, conductivity and power generation. by using the oscilloscope to test the electrical 

results and give the specific idea about the project in practical manure. 

  

Symbols: 

Na : sodium  

C: carbon 

H2O: water 

K: potassium 
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I. NTRODUCTION 

 

Rochell Salt This compound is classified as a 

piezoelectric materiel which is capable of generating 

electrical energy when exposed to an external force 

controlled by direct formula through pressure or direct 

pounding  on the surface of these materials and thus 

transform the mechanical energy into an electric energy. 

These ingredients are named piezoelectric materials , 
And discovered by the brothers Pierre and Jacques Curie 

in  In 1880[1] . the piezoelectric material its classified 

to many types like quartz an tourmaline, cane sugar, 

Rochelle salt. This  research focused  on Rochelle salt 

crystals type (NaKC4H4O6•4H2O), for generate low 

voltage electricity and discuss the  experiment lab for 

discover the physical and chemical properties for this 

crystals and their capability for generate the electricity 

and the result coming very good and successful. 

 

 

 

II. Rochelle salt physical properties 

 

To study the physical properties of Rochelle salt as a 

diagram below will convert the mechanical energy to 

electrical energy related to test the Rochelle salt 

crystals by applying mechanical force on the surface 

of the 

 Crystals the crystal size its about 23.3 𝑐𝑚3 for each 

crystal in this size will generate 9 volt peak to 

peak[2,3,4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

Fig. 1. Rochelle salt crystal  piezoelectric behavior 

 

 

 

Mechanical force 

Rochelle salt crystals Scope voltage wave 
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III. Chemical properties for Rochelle  

salt crystal 

 

The chemical symbol of salt is( NaKC4H4O6•4H2O) 

 Potassium sodium tartrate,  The ac conductivity is 

 increased proportionally with increase in frequency.  

 

 

 

 
Fig.2. Rochelle salt crystals[5] 

 

 

Fig.3. conductivity behavior [5] 
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IV. The Piezoelectricity Behavior 

  

The macroscopic phenomenological theory of 

piezoelectricity, based on thermodynamic 

principles, can be traced back to Thompson []. 

However, significant contribution to the theory, as 

we know it today, was made by Voigt and Duhem. 

The thermodynamic approach reveals the 

reversibility and the equivalence of the piezoelectric 

constants of the direct and converse piezoelectric 

effects. It is noted that the full thermodynamic 

derivation should link mechanical, electrical and 

thermal effects , where the thermo-electric coupling 

gives rise only to the pyroelectric effect. However, 

since we will not focus on pyroelectricity and as 

coupling effects are assumed to be linear, the thermal 

influence can be safely neglected[]. 

 

 

 

 

Fig.4. Piezoelectricity crystal behavior

 

V. Lab Test to Potassium Sodium Tartrate 

(Rochelle Salt( 

 

 Sodium Carbonate (Na2CO3, Soda Ash). 

Soda Ash can be found in Art stores . 

 Potassium Tartrate (KHC4H4O6, Cream of 

tartar). Cream of tartar can be found in the spice 

sections in grocery stores,250 mL water (H2O). 

 

 The first solution we mixed was not successful, 

and may have been because we bought a substitute 

for Cream  of tartar, or mixed the solution too fast 

for the reaction to react . 

 

 We spent two hours mixing this batch, and we 

only ended up with a useless slush . 

 The second solution we mixed, we 

purchased the more expensive 

Cream of Tartar, and spent over 4 

hours mixing the solution . 

 After one night, several crystals formed and a 

few were removed to use as seed crystals. More 

crystals formed for a week, but all very small 

and untestable .After several seed crystals were 

chosen, the rest were to be used in a 

supersaturated solution for crystal growth.  
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Fig.5. Rochelle salt crystal on test 

 

V. Conclusion  

The result was this 9.6 volt peak-to-peak alternating  

voltage. The initial sharp peakwas due to the initial  

tap. The downward shorter peak after that was probably  

the relaxation after the tap. 
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