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تصنيع واستخدام
ألياف ومخلفات النخل
مع راتنجات بالستيكية
إلنتاج مواد متعددة
المركبات

جمال البحث:
جمال البحث يندرج حتت حقل ال�صناعة
البال�ستيكية/ال�سليلوزية عامة ،وهو ابتكار
واخرتاع جديد يتعلق يف ت�صنيع وا�ستخدام �ألياف
�سعف النخيل واملخلفات الأخرى من النخيل �أو
التمور بعد خلطها مع �أحد املركبات البال�ستيكية
مثل البويل اثلني  Polyethyleneوالبويل بروبلني
 Polypropyleneوالبي يف �سي  PVCالذي هو
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ملخ�ص ملادة  Poly Vinyl Chlorideلإنتاج مواد
متجان�سة جديدة يكون قوامها �ألياف منتجات
النخيل عامة ون�سبة �أقل من مركبات بال�ستيكية
بحيث تت�صف املادة اجلديدة مبوا�صفات
طبيعية كما هو احلال ملوا�صفات �ألياف منتجات
النخيل وتت�صف �أي�ض ًا ببع�ض ال�صفات االيجابية
للمركبات البال�ستيكية .وت�ستخدم املواد اجلديدة
املركبة من �ألياف منتجات النخيل والبوليمرات

درجة مئوية وحتت �ضغط  Compressionعايل
ناجت من عملية اخللط بقوة داخل حيز معني.
تفا�صيل البحث:

يف ا�ستخدامات وا�سعة يف ال�صناعات الإن�شائية
والبال�ستيكية والتحويلية.
اخللفية التقنية والفنية:
لقد قامت العديد من ال�شركات والعلماء �سابقا يف
حماوالت عديدة ال�ستخدام املخلفات ال�سليلوزية
يف دعم وتقوية البوليمرات لإنتاج مواد بال�ستيكية
تت�صف ب�أنها مقواة ب�ألياف ال�سيليلوز وقد جنحت
العديد من تلك التجارب ومت ت�سجيل العديد من
براءات االخرتاع املتعلقة با�ستخدام ال�سليلوز
املنتج من ق�شور الرز وال�سليلوز املنتج من ق�شور
ثمرة جوز الهند وغريها مع البوليمرات وخا�صة
البويل اثلني  Polyethyleneوغريها من
االليفينات املتعددة اجلزيئات لغر�ض �إنتاج مادة
مركبة جديدة حتتوي نوعني من املركبات وت�سمى
 ،Composite Materialsوقد مت يف جنوب �شرق
�آ�سيا ت�صنيع وا�ستخدام ق�شور الرز على �أ�سا�س
م�صدر لنوع من الألياف ت�ستخدم مع البوليمرات

لغر�ض تقويتها ودعمها من ناحية حتملها للظروف
املناخية واخلارجية ب�صورة عامة.
البحث العلمي والعملي هذا هو من �أوائل البحوث
املتعلقة بت�صنيع وا�ستخدام �ألياف �أ�سا�سها
�سليلوزات من خملفات ومنتجات النخيل التي
تكرث يف منطقة اخلليج و�شمال �أفريقيا لغر�ض
ا�ستخدامها مع بوليمرات على �أ�سا�س حتليل
وا�ستخال�ص الألياف ذات الطول املنا�سب
لغر�ض خلطها حراريا مع مواد بال�ستيكية
(بوليمرات) و�إنتاج مواد متعدد ة sCompo
 iteتت�صف ب�صفات الألياف املقاومة للت�أثريات
املناخية واخلارجية وتت�صف ب�صفات املواد
البال�ستيكية ب�صورة عامة حيث جرت العديد
من االختبارات والتحويرات يف �أ�شكال و�أحجام
�ألياف �سعف وخملفات النخيل للو�صول �إىل
الأبعاد واملوا�صفات املنا�سبة التي ت�صلح للخلط
بدرجات حرارة عالية تبلغ حوايل 200-120

لقد اعتمد البحث �أ�سا�سا على امللكية الفكرية
للعمليات والتقنيات التي مت التو�صل �إليها الدكتور
ر�ضا �إبراهيم �صالح يف امل�ؤ�س�سة املثالية للبحوث
واال�ست�شارات ومبوجبها مت �إجراء العديد من
التجارب املهمة واملتعددة يف خمتلف بلدان العامل
للو�صول �إىل �أف�ضل �صيغة تركيبية و�أف�ضل تقنية
�إنتاج ممكنة بكلفة معقولة للو�صول �إىل �إنتاج
�سلع ذات موا�صفات م�ستقرة وطبيعية وميكن
�أن يكون لها ت�سويق م�ضمون ،وقد متت امل�ساهمة
مع خمتلف ال�شركات امل�صنعة للمكائن القيا�سية
من نوع مكائن البثق واحلقن القولبي واخللط
وغريها لغر�ض �إجراء التحويرات الالزمة على
مكائنهم لتهيئتها بغر�ض �إنتاج ال�سلع امل�شار �إليها
يف هذا االخرتاع .ونظرا ملا ميكن �أن ي�ساهم به
االخرتاع ومنتجات امل�شروع يف تطوير اال�ستفادة
من منتجات النخيل يف جماالت عديدة ونظرا
لتوفر ال�سعف ومنتجات النخيل العر�ضية الأخرى
فقد مت االهتمام باالخرتاع واعتباره �أحد الركائز
لنجاح خطوات تطوير ثروة وزراعة النخيل.
ولغر�ض تقيل الكلفة فقد مت ا�ستخدام ن�سب
خمتلفة من �ألياف مع البوليمرات ابتداء من %5
�إىل حوايل  %90حيث ميكن حتديد ن�سبة اخللط
ا�ستنادا �إىل نوع اال�ستخدام ومتطلباته للمنتج
النهائي.
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Value

Unit

Item

S

1-5

mm

Fiber Length

1

200-500

Gr/lit

Bulk Density

2

7-18

%

Humidity

3

Very Good

Nr.

Dosing index

4

Very Good

Nr

Flow Behaviour Index

5

10-90

%

Mixing Ratio with polymers

6

جدول  1موا�صفات �سعف وخملفات النخيل التي �سوف ي�ستخدمها امل�شروع

لقد مت ا�ستخدام ثالثة �أنواع من عمليات
التجان�س والتداخل بني جزيئات �ألياف وال�سليلوز
وجزيئات البوليمرات وهي كما يلي:
 1ـعملية البثق احلراري Thermal Extrusion

 2ـعملية احلقن القولبي احلراري
Thermal Injection Molding

 3ـعملية اخللط احلراري بنوعية خا�صة
.Hot Mixer

حيث مت �إجراء االختبارات على �ألياف �سعف
وخملفات النخيل التي �أخذت من مناطق
خمتلفة يف �أبوظبي ولأنواع خمتلفة من �أ�صناف
النخيل حيث مت ا�ستخال�ص الألياف بعد عملية
التجفيف والتقطيع و�إعادة التجفيف وا�ستخال�ص
احلجم املطلوب من الألياف لتجان�سها مع املواد
البال�ستيكية.
ولغر�ض اعتماد مقاطع �إنتاجية معينة لإجراء
هذا االخرتاع على �سبيل املثال ولي�س احل�صر،
فقد مت اختيار عدد من املنتجات بالرغم من �أن
تطبيق االخرتاع ي�ستطيع �أن ينتج �أي مقطع �أو
لوح با�ستخدام بع�ض مكمالت املكائن� .إن ق�سم
من املقاطع املختارة هي:
املجال الأول:
وهو م�صنع بوليمرات خملفات النخيل الذي
75 - 74

الشجرة المباركة مارس 2010

�سوف ينتج انظمة ومواد البناء مثل ال�سقوف
الثانوية واالر�ضيات والبيوت الريفية واعمدة
احلدائق واثاثها وغريذلك من املنتجات ذات
اال�ستخدام الداخلي واخلارجي
املجال الثاين:
وهو م�صنع االبواب والذي �سوف ي�ستخدم يف
ق�سم مهم من انتاجه خملفات امل�صنع الأول.
املجال الثالث:
وهو م�صنع �شبابيك  UPVCاملقوى بالياف
النخيل ذات التقنية والعزل العايل جدا.
�إن املواد الأولية الرئي�سية من الألياف النباتية
التي تنتج من �شجرة النخيل والتي ت�صلح
با�ستخدامها مع تقنية هذا البحث وهي� :سعف
النخيل بكافة �أجزائه ،وجذوع النخيل امليتة �أو
التالفة ،وجميع �أجزاء ثمار وجذع النخيل التي
تنظف �سنويا مثل الليف والكرب ...الخ.
�أدناه املوا�صفات العامة ل�سعف النخيل من
م�صدر مزارع منطقة ال�ساد بالعني.
والنوع الثاين من املواد هي البوليمرات التي
�سي�أتي ذكرها الحقا.
اجلانب التطبيقي والعملي:
ميكن اال�ستفادة من البحث بالتن�سيق وموافقة

�صاحب امللكية الفكرية وذلك بت�صنيع وحدات
�إنتاجية ت�شتمل على عمليات البثق Extrusion
�أو عمليات احلقن القولب ي dInjection Mol
� ingأو عمليات اخللط احلراري Thermal
� Mixerrأو عمليات الرتقيق احلراري �Cylindri
 cal Processللألياف من خملفات النخيل
والبوليمرات البال�ستيكية ونذكر �أدناه ق�سم ًا من
تلك البوليمرات وكما يلي:
 1ـحبيبات البويل اثلني � Polyethylene PEسواء
العذراء منها (غري امل�ستخدمة) �أو املعاد
منها (�سبق �أن مت ا�ستخدامه و�أعيد حتبيبه
جمدد ًا) بكافة �أنواعها امل�ستخدمة للبث ق xE
� trusion Gradeأو احلقن Injection Grade
�أو النفخ القولبي .Blow Molding
 2ـحبيبات البويل بروبلني )Polypropylene (PP

�سواء العذراء منها (غري امل�ستخدمة) �أو املعاد
منها (�سبق �أن مت ا�ستخدامه و�أعيد حتبيبه
جمددا) بكافة �أنواعها امل�ستخدمة للبث ق xE
� trusion Gradeأو احلقن Injection Grade
�أو النفخ القولبي .Blow Molding

 3ـحبيبات متعدد الفنيل كلورايد
� )Chloride (PVCسواء العذراء منها (غري
امل�ستخدمة) �أو املعاد منها (�سبق �أن مت
ا�ستخدامه و�أعيد حتبيبه جمددا) بكافة
�أنواعها امل�ستخدمة للبثق Extrusion Grade
�أو احلقن .Injection Grade
جماالت تطبيق البحث �صناعي ًا:
ا�ستخدامات الإنتاج:
نظرا ملا تت�صف به �ألياف والبوليمرات متعددة
املربكات Composite Fiber or/& polymer
امل�صنوعة من البوليمرات و�ألياف خملفات
و�سعف النخيل ف�إنها ميكن �أن ت�ستخدم يف نطاق
وا�سع من املجاالت ،ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن
�إنتاج �أي مقطع �سوف يحتاج �إىل معدات �إ�ضافية
ملكائن البثق وت�سمى هذه املعدات الإ�ضافية
ب  Downstream Equipmentحيث لغر�ض
Poly Vinyl

�إعداد و�صف لهذا االخرتاع فقد مت حتديد
ثالثة �أنواع من املقاطع والألواح التي ميكن �إن
ت�ستفيد من البحث والذي ميكن �إن ي�ستخدم يف
املجاالت التالية التي تق�سم �إىل �أمناط و�أنواع من
اال�ستخدام كما �سي�أتي:
خارج الأبنية يتم ا�ستخدامها يف �أحد احلقول
التالية:
 .Aكمادة يف الإن�شائيات والأبنية مثل:
مقاطع النوافذ والأبواب ،حواجز املمرات،
�أ�سقف بدل القرميد ،م�ضالت بدل اال�سب�ستو�س،
جماالت �أخرى.
 .Bيف املزارع:
�أعمدة املزارع ،م�سقفات لرتبية احليوانات
واملخازن ،البيوت الزراعية والريفية للعاملني،
جماالت �أخرى ،متفرقة ،م�سطبات جلو�س عند
ال�شواطئ ،ممرات يف ال�شواطئ� ،أعمدة تربية
املحار ،جدران ومقاطع للقاعات واملعار�ض،
لوحات عر�ض.
 .Cخمتلف املجاالت الأخرى التي حتتاج
�إىل الألواح خ�شبية:
داخل الأبنية حيث تكون درجات احلرارة
والرطوبة و�أ�شعة ال�شم�س حتت ال�سيطرة وبذلك
ال يتحمل املقطع �أي جهد �إ�ضايف حيث ميكن
ا�ستخدام ن�سبة عالية من الألياف ت�صل �إىل %80
بدال من ا�ستخدام البوليمرات .وميكن تلخي�ص
جماالت اال�ستخدام كما يلي:
�إنتاج قطع الأثاث املنزلية .و�إنتاج قطع
الرتكيبات ملختلف اال�ستخدامات يف الأجهزة
والآالت .و�إنتاج قطع داخل ال�سيارة.
والديكورات املنزلية .وتغليف اجلدران.
وال�سقوف الثانوية ذات املقاطع والألوان
املختلفة .و�سقوف ت�شبه ا�ستخدام �آبائنا
و�أجدادنا عند بناء البيوت الريفية وهناك
ع�شرات اال�ستخدامات الأخرى.
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