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دراسة في استخدام البولیمرات في عالج وصیانة األخشاب التاریخیة   ⧵ عنوان الرسالة  
  .تطبیقا  على إحدى المركبات المختارة  من متحف المركبات الملكیة 

  :ملخص الرسالة 

إن إعادة تأھیل والحفاظ على اآلثار التاریخیة في ازدیاد في مصر وھذا بسبب الوعي بأھمیة 
اریخیة والحضاریة وبالتالي فمن الطبیعي زیادة االھتمام والعمل على تطویر أسالیب مصر الت

ترمیم اآلثار ومن ضمنھا تطویر طرق ترمیم اآلثار الخشبیة سواء المنقولة أو الثابتة  حیث أن 
التدخل الشائع ھو اإلحالل باستخدام أخشاب جدیدة ، خاصة في اآلثار الثابتة أو الكبیرة في 

في   ھذا لیس فقط ألسباب اقتصادیة بقدر عدم المعرفة باستخدام أسلوب اللواصقالحجم و
، تظھر أھمیة ھذا البحث في رصد أحد طرق الترمیم المستخدمة في ترمیم اآلثار الترمیم

الخشبیة الثابتة والثقیلة  وھذه الطریقة  العالمیة في الترمیم غیر منتشرة في مصر حیث إن 
یة اإلحالل بواسطة األخشاب الجدیدة، ومن ھنا كانت أھمیة رصد طرق السائد ھو إتباع منھج
في عالج وصیانة األخشاب األثریة ویأتي على رأس ھذه التدعیمیة  استخدام البولیمرات

البولیمرات المستخدمة في التدعیم اإلنشائي اإلیبوكسى والبولي یوریثان،وھذا بسبب خواصھما 
یكیة وقوتھم العالیة، وتتعدد محاور استخدام كال من اإلیبوكسى الفیزیائیة والكیمیائیة والمیكان

 والبولي یوریثان  في األخشاب ،ولكن  تم التركیز في ھذا البحث على استخدام اإلیبوكسى 
  .لتقویةكطالًء ل في  ملء الفراغات وكعجائن 

كسى وقد تم تقسیم الرسالة إلى خمسة فصول حیث تناول الفصل األول استخدامات اإلیبو
وتم  تعریف اإلیبوكسي والبولي یورثان  كیمائیا  والتعرف   والبولي یوریثان في اآلثار الخشبیة

في السوق   منھما  وتم   دراسة البولیمرات  المتاحةعلى أنواعھم  وممیزات وعیوب كال
، وتناول  والتعرف على اھم خصائصھا الكیمیائیة ومدى مقاومتھا للتلف البیولوجي   المصرى 

ظائف ووشمل  الفصل الثاني دراسة ألھم مكونات المركبات الملكیة وطرق ترمیمھا و صیانتھا
كما تضمن  ھذا الفصل مظاھر التلف  وطرق عالج وصیانة   وأنواعھاالمركبات الملكیة 

وتناول الفصل الثالث  تقییم استخدام اإلیبوكسي كالصق في اآلثار   المركبات التاریخیة ،
من أھم  العوامل التى تحدد  الروابط الموجودة  بین الخشب واإلبوكسي  كما تض الخشبیة

تناول سلوك البولیمرات التجریبیة تجاه التقادم ورصد و ،وإمكانیة استدامتھا بعد عملیة اللصق  
  .الخواص المیكانیكیة والكیمیائیة لھا 
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) اإلیبوكسى (نج  بین اللواصق الثرموسیت) التفاعالت ( تناول  الفصل الرابع  العالقة 
واصق  نظریات تكنولوجیا الصق وأھم العوامل  التى تحدد اإلستدامة في الل وشملت  والخشب 

باإلضافة إلى دراسات تجریبیة لسلوك البولیمرات كطالء  وكمادة مالئة ورصد التفاعل 
لى الفصل الخامس إجراء الدراسة التطبیقیة ع تناول ،والكیمیائي  بین اإلبوكسي والخشب 

مقدمة تاریخیة لمركبات  الملكیة  ورصد  وشمل  المركبة بوریك  إحدى المركبات الملكیة
للمظاھر التلف المتواجدة بالمركبة  مابین اجزاء متأكلة ومتحللھ وتقشر في الطالء  وتلف فى 

باإلضافة إلى  وجود شروخ  في محور العجلة الخلفیة بلغ عددھا خمسة  شروخ   چاإلبالكا
  . ن حمل  العربة ناتجة ع

ثم أجریت  عملیات  الترمیم وصیانة للمركبة والتى انقسمت إلى عالج أخشاب المركبة   
  .وعالج الجلد بالمركبة بوریك 


