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الخالصة

اف الهدؼ مف هذا البحث هو تحضير مواد متراكبه بطريقه القولبة اليدوية (  )Hand – ray up methodمف تدعيـ راتنج االيبوكسي

بألياؼ الزجاج مف نوع ( )E-glassوااللياؼ الكاربوف المقطع ( )chopped carbonو بكسور حجمية ( )04%,04%,04%تـ قياس
معامؿ المرونة و ثابت العزؿ الكهربائي وأوضحت النتائج العممية اف معامؿ المرونة يقؿ بزيادة الكسر الحجمي وكذلؾ ثابت العزؿ
الكهربائي .
الكممات المفتاحية :راتنج ايبوكسي  ،الياف الزجاج  ،الياف الكاربون المقطع ،معامل المرونة

 .۱المقدمة :

الش ػػد وال ػػدمات والتخك ػػؿ و خأ ػػة ال ػػوزف  ,وقميم ػػة التأاع ػػؿ م ػػع
المواد الكيمياويػة وذات مو ػمية ح ارريػة عاليػة  ,إف أهػـ العوامػؿ

المػ ػ ػواد المتراكب ػ ػػة ذات االس ػ ػػاس الب ػ ػػوليمر ه ػ ػػي مػ ػ ػواد

المػ ثرة فػي عمميػػة التقويػة هػي الكسػػر الحجمػي لقليػاؼ و قطػػر

حديثة تستخدـ في التطبيقات التكنولوجية و الهندسية  ,ومػف اهػـ

المي ػػؼ  ,ط ػػوؿ واتج ػػا المي ػػؼ  ,وتك ػػوف األلي ػػاؼ ام ػػا مس ػػتمرة أو

متطمب ػ ػ ػػات اس ػ ػ ػػتخدامها ه ػ ػ ػػي االداي الع ػ ػ ػػالي و المتان ػ ػ ػػة الجي ػ ػ ػػدة

متقطعة (ق يرة) ومرتبة باتجػا واحػد أو عػدة اتجاهػات ثنػائي أو

ومقاومته ػ ػ ػػا لاجه ػ ػ ػػادات الداخميػ ػ ػ ػػة والخارجي ػ ػ ػػة المػ ػ ػ ػ ثرة عميهػ ػ ػ ػػا

ث ثي البعد  ,ومرتبة بشكؿ عشوائي أو منتظـ [.]۳

ومقاومتهػ ػػا لمظػ ػػروؼ المحيطػ ػػة مػ ػػف ض ػ ػ ط و درجػ ػػة ح ػ ػ اررة .إف

 .۱ -۱االنحناء Bending -

اختيار المواد المضافة السيراميكية او المدائنيػة أو المعدنيػة يكػوف
حسػ ػػي نوعي ػ ػػة االس ػ ػػتخداـ اذا كانػ ػػت اس ػ ػػتخدامات

اف مقاومػػة الثنػػي لممػػادة هػػي قابميػػة تحمػػؿ المػػادة لقػػو

ػ ػػناعية او

الثني المسمطة ب ورة عمودية عم محورهػا الطػولي ويعتبػر هػذا

إنشػػائية و تسػػتخدـ فػػي مجػػاالت كهربائيػػة و ح ارريػػة وتكػػوف عم ػ

االختبػػار مػػف االختبػػارات الرئيسػػية لمم ػواد المتراكبػػة وذلػػؾ لتحديػػد

أشػػكاؿ مختمأ ػػة أم ػػا عمػ ػ ش ػػكؿ لي ػػؼ ( )Fiberمس ػػتمر أو ي ػػر
مس ػ ػػتمر (متقطػ ػ ػػع) أو

خ ػواص المرونػػة والمدونػػة  ,وأف معامػػؿ المرونػػة لمم ػواد المتراكبػػة

ػ ػػوؼ ) (woolأو عم ػ ػ ػ ش ػ ػػكؿ قشػ ػ ػػور

تت ػ ػػأثر (بنس ػ ػػؽ واتجاهي ػ ػػة الجزيئ ػ ػػة لممتراكب ػ ػػات ومعام ػ ػػؿ مرون ػ ػػة

( )Flakesأو دق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائؽ ( )Particlesأو حشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوات ()Fillers

األلي ػ ػػاؼ المدعم ػ ػػة) وهن ػ ػػاؾ بع ػ ػػض العوام ػ ػػؿ المػ ػ ػ ثرة ف ػ ػػي ه ػ ػػذا

وتتكػػوف المػػادة المتراكبػػة م ػػف المػػادة االسػػاس وم ػواد التقوي ػػة .اف

االختب ػػار وه ػػيا المس ػػافة ب ػػيف المس ػػنديف ون ػػوع ومع ػػدؿ التحمي ػػؿ

استعماالت المواد البوليمرية المتراكبػة المقػواة بػأنواع مختمأػة مػف

وابع ػ ػػاد المقط ػ ػػع العرض ػ ػػي لمنم ػ ػػوذج] .[0يع ػ ػػد اختب ػ ػػار االنحن ػ ػػاي

االلياؼ الزجاجية والكربونيػة والمعدنيػة اخػذت الحيػز االكثػر مػف

الث ثػػي النقػػاط مػػف اكثػػر االختبػػارات شػػيوعا فػػي حسػػاي االنحنػػاي

البح ػ ػػوث الس ػ ػػابقة ولك ػ ػػف ل ػ ػػـ تأخ ػ ػػذ المػ ػ ػواد البوليمري ػ ػػة المتراكب ػ ػػة

واكثرها سػهولة  ,إف االنحػراؼ  " Deflectionيتناسػي طرديػا

المدعمػػة بالػػدقائؽ الكثيػػر مػػف االهتمػػاـ الواسػػع مقارنػػة مػػع الم ػواد

م ػػع الحم ػػؿ المس ػػمط فعن ػػد زواؿ ت ػػأثير الحم ػػؿ المس ػػمط تس ػػترجع

المتراكبة المقواة باأللياؼ ].]۱
المواد المتراكبة تستخدـ في التطبيقات المختمأػة التػي ال

المادة حالتها األول ويستنتج مف ذلػؾ إف المػادة تخضػع لقػانوف

تع ػ ػػود فق ػ ػػط باالعتم ػ ػػاد عمػ ػ ػ الخػ ػ ػواص الخارجي ػ ػػة والخ ػ ػػائص

load
مقػػدار
هػػوؾ " "Hook's Lawواف نسػػبة
Deflection

الميكانيكيػ ػػة والأيزيائيػ ػػة  ,عوانمػ ػػا باالعتمػ ػػاد عم ػ ػ قابميتهػ ػػا عم ػ ػ
ت يير خ ائ ها طبقا لممواد المستخدمة فيها [.]۲

ثابت يمثؿ الميؿ ""Slope

ويمكػػف حسػػاي معامػػؿ مرونػػة (

اس ػػتخدمت ألي ػػاؼ الك ػػاربوف م ػػع الب ػػوليمرات ف ػػي عممي ػػة

مف الع قة التالية []٥ا

التػػدعيـ وذلػػؾ المت كهػػا خػواص جيػػدة منهػػا مقاومػػة عاليػػة ضػػد
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١

١
حيث افا
Fا القوة المسمطة عم العينة )(N
Lا المسافة بيف المسنديف (المسافة بيف المرتكزيف) )(mm
ا االنحراؼ الحا ؿ في العينة نتيجة تسميط الحمؿ )(mm

Iا عزـ الق ور الذاتي لممقطع العرضي لمعينة ( )mm4التي عرضها ) (bوسمكها ) (dمف خ ؿ تطبيؽ الع قة التالية []٦ا
١
 .7 -0ثابت العزل الكهربائي اDielectric Constant-

0

الأولتيػ ػػة سػ ػػوؼ تبق ػ ػ مخزونػ ػػة فػ ػػي الػ ػػدائرة وقيمػ ػػة هػ ػػذ الشػ ػػحنة
المخزونة بيف المو ميف تدع السعة ( )Capacitanceويرمػز

عند تسميط فولتية عم لػوحيف مو ػميف مأ ػوليف عػف

لها ( )Cوتتناسي مع الأولتية بوساطة الع قة االتية []٧ا

بعضػػهما بوسػػاطة الأ ػراغ ( )Vacuumسػػوؼ يتوقػػع عػػدـ مػػرور
تيػ ػػار عوضػ ػػا عػ ػػف ذلػ ػػؾ فالشػ ػػحنة الكهربائيػ ػػة الناتجػ ػػة بوسػ ػػاطة

١

0

لو ػ ػ ػػؼ قابميػ ػ ػػة المػ ػ ػػادة ل سػ ػ ػػتقطاي وخػ ػ ػػزف الشػ ػ ػػحنة

نسػبة السػعة لمتسػعة كهربائيػة ( )Electric Capacitorمممػوية

او ثاب ػػت

بالمػػادة ال ػ سػػعة المتسػػعة نأسػػها فػػي الأ ػراغ المطمػػؽ وعنػػد تػػردد

الكهربائي ػػة تعطػ ػ بواس ػػطة الس ػػماحية النس ػػبة

الع ػػزؿ (  ) rوتع ػػرؼ عمػ ػ انه ػػا النس ػػبة ب ػػيف س ػػماحية الم ػػادة

مجاؿ كهربائي خارجي معيف [.]٧

العازلػػة ( ) إلػ سػػماحية الأػراغ ( ) [ .]٨او تعػػرؼ عمػ انهػػا
١

 -7الجزء العممي Experimental Work -

( )Flakersاو حشػ ػوات او بهيئ ػػة ش ػػبكة م ػػف ه ػػذ المػ ػواد[.]١۱
واستخدمنا نوعيف مف مواد التقوية هيا

0 -7المادة االساس Matrix Material -

 -7-7.۱االلياف الزجاجية Glass Fibers -

تعرؼ بأنها المادة المتجانسة التي ت رس فيها أطوار التقوية
[ .]۹وهي إحد واهـ مكونات

األلي ػػاؼ الزجاجي ػػة م ػػنوعة م ػػف ألي ػػاؼ رقيق ػػة ج ػػدا م ػػف

المادة المتراكبة وتمثؿ الطور

الزج ػػاج ق ػػد تك ػػوف ارؽ م ػػف الش ػػعر البش ػػر بمػ ػرات كثيػ ػرة  ,وتع ػػد

المستمر ( )Continuous Phaseواحيانا تسم المادة الرابطة

االليػ ػػاؼ الزجاجيػ ػػة مػ ػػف الم ػ ػواد األساسػ ػػية المسػ ػػتخدمة فػ ػػي تػ ػػدعيـ

التي البا ما تكوف سيراميكيا او معدنيا او بوليمرية [,]۱۱

الراتنجػ ػػات بشػ ػػكؿ عػ ػػاـ لكونهػ ػػا سػ ػػهمة الت ػ ػػنيع والتشػ ػػكيؿ وتمتػ ػػاز

واستخدمنا في هذا البحث راتنج االيبوكسي مف نوع ( Poly

بالمتانة العالية والكمأة االقت ادية الواطئػة  .وتمتمػؾ كثافػة مقػدارها

 )Prime-Epويمتاز بكونه سائؿ شأاؼ كثافته بحدود ( 1.03

) )2.54g\cm³وهنػ ػػاؾ عػ ػػدة أن ػ ػواع مػ ػػف االليػ ػػاؼ الزجاجيػ ػػة التػ ػػي

 )gm/cm3متوسط المزوجة ,لهُ قابمية االلت اؽ عالية وقميؿ

تسػػتخدـ فػػي تػػدعيـ الراتنجػػات ومنهػػا النػػوع النػػاعـ المحػػاؾ بشػػكؿ

االنكماش الم ّنع في شركة ()Henkel Polybit Co.

ح ػػير مػػف نػػوع ( ) E- glassوالتػػي تتميػػز بانهػػا ذات

اإلماراتية ويتحوؿ ال الحالة ال مبة بإضافة الم مد

ػ دة

عالي ػػة وكثاف ػػة منخأض ػػة نس ػػبيا وله ػػا ع ػػزؿ كهرب ػػائي جي ػػد ومقاوم ػػة

( )Hardenerالخاص به وهو عبارة عف مادة سائمة شأافة عديمة

عالية لمح اررة [.]۱0

الموف خأيأة القواـ ,تضاؼ بنسبة (۱ا )0ويحدث بينهما التأاعؿ

 -7 -7.7اليااااااف الكااااااربون -

في درجة ح اررة المختبر واأليبوكسي مف البوليمرات المت مدة

Fiber

Carbon

Chopped

ح ارريا (.)Thermoset Polymers

هػي أليػاؼ دقيقػة لم ايػة تتػراوح أقطارهػا فػي ال الػي بػػيف

 .7-7مادة التقوية Reinforcement Materials -

(mm

وتمثػػؿ الجػػزي ال ػػمي فػػي المػػادة المتراكبػػة وهػػي عبػػارة

 )0.010 – 0.002تتكػ ػػوف فػ ػػي معظمهػ ػػا مػ ػػف ذرات

الكاربوف إذ تػرتبط مػع بعضػها فػي بمػورات مجهريػة موازيػة بشػكؿ

ع ػ ػػف مػ ػ ػواد ذات متان ػ ػػة ومقاوم ػ ػػة ع ػ ػػاليتيف تض ػ ػػاؼ الػ ػ ػ الم ػ ػػادة
األساس في المواد المتراكبة لتزيد مف

0

أو بخخر لمحور األليػاؼ  .هػذا التػواز أو التوجػه يجعػؿ األليػاؼ

بتهاوقوتها إضػافة الػ

قوية جدا مقارنة بحجمها  .كثافة أليػاؼ الكػاربوف هػي أقػؿ بكثيػر

التحكـ بالتو يؿ الكهربائي والحرار  , ,وت نؼ حسػي الشػكؿ

مػف كثافػة أليػاؼ الأػوالذ ومقػدارها  , (1.8 gm/cm³) ,ممػا

واإلبعػاد الػ أليػػاؼ ( )Fibersاو دقػػائؽ ( )Particlesاو قشػػور

يجعمهػػا مثالي ػػة لمتطبيق ػػات التػػي تتطم ػػي وزن ػػا منخأضػػا وق ػػوة ش ػػد
كبيرة .
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 -0عينػ ػػات متراكبػ ػػة مكونػ ػػة مػ ػػف تػ ػػدعيـ ارتػ ػػنج االيبوكسػ ػػي مػ ػػع

 .٣ -7تحضير العينات المتراكبة البوليمرية

(الي ػػاؼ الك ػػاربوف المقط ػػع  +الي ػػاؼ الزج ػػاج  +الي ػػاؼ الك ػػاربوف

تـ استخداـ طريقة القولبػة اليدويػة فػي عمميػة تحضػير المتراكبػات

المقطع)

البوليمرية ,وذلؾ ال نها مػف الطػرؽ السػهمة والناجحػة تػـ تحضػير

 .٤ -7تقطيع وتنعيم العينات

نػػوعيف مػػف المتراكبػػات البوليمريػػة حسػػي تبػػادؿ الطبقػػاتا وكمػػا
مبيف في الشكؿ ()۱ا

ل ػػرض اج ػراي اختبػػارات معامػػؿ المرونػػة وثابػػت العػػزؿ الكهربػػائي

 -۱عين ػػات متراكب ػػة مكون ػػة م ػػف ت ػػدعيـ ارت ػػنج االيبوكس ػػي م ػػع

فقػػد ت ػػـ تقطيػػع وتنع ػػيـ العينػػات حس ػػي االبعػػاد القياس ػػية العالمي ػػة

(بألياؼ الزجاج +الياؼ الكاربوف المقطع +الياؼ الزجاج)

الخا ة بكؿ فحص وكما موضح بالجدوؿ ()١ا

الشكل ( )0تداخل وتبادل طبقات االلياف الزجاجية مع الياف الكاربون المقطع
الجدول ( )0يوضح االبعاد القياسية لمعينات التي تم تحضيرها
االبعاد انقياسية نهعيُات

اَىاع االخحبار

انًىاصفات انقياسية

4mm
 -1اخحبار االَحُاء
Bending test

ASTM-D790-86

4mm

 -2اخحبار ثابث انعزل انكهربائي
Dielectric constant test

100mm

4mm

40mm
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يعني زيادة االنحراؼ وزيادة مطيميػة المػادة .كػذلؾ فػأف االنحػراؼ

 .٣االجهزة المستخدمة

ي ػػزداد بزي ػػادة الكس ػػر الحجم ػػي نتيج ػػة زي ػػادة م ػػادة الت ػػدعيـ عمػ ػ

0 -٣جهاز االنحناء-:

حسػػاي المػػادة االسػػاس وكػػذلؾ زمػػف التقسػػية والسػػبي زيػػادة كثافػػة

تػ ػػـ قيػ ػػاس االنحنػ ػػاي لمعينػ ػػات جميعهػ ػػا بواسػ ػػطة جهػ ػػاز

م ػػنع م ػػف قب ػػؿ ش ػػركة ) (Phyweااللماني ػػة وال ػػذ تثب ػػت في ػػه

الػ ػربط التش ػػابكي لمس س ػػؿ البوليميري ػػة نتيج ػػة لمتع ػػرض لممعامم ػػة

العينة مف طرفيها عم مرتكزيف وتعمػؽ الكتػؿ ) (Massesعميػه

الح ارريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة][۱0وأف النس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف الكتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة واالنحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ

ب ػػورة تدريجيػػة عم ػ الحامػػؿ المثبػػت عنػػد منت ػػؼ العينػػة ممػػا

( )Mass/Deflectionتمثػػؿ مقػػدا ار ثابتػػا هػػو الميػػؿ (.)Slope
إذ تمكنػ ػػا فػ ػػي هػ ػػذا االختبػ ػػار مػ ػػف حسػ ػػاي قػ ػػيـ معامػ ػػؿ المرونػ ػػة

يسػػبي انحنايهػػا تػػدريجيا  ,ويوجػػد فػػوؽ منت ػػؼ موضػػع العينػػة

(معامؿ يونؾ  )Yباستخداـ المعادلتيف ( )0-۱و( )۱-۱والنتػائج

م شػػر مقيػػاس رقمػػي ) (Digital Gaugeومػػف خ ػ ؿ م شػػر

العممي ػػة موضػ ػػحه فػ ػػي الشػ ػػكؿ ( )0وس ػػبي نق ػ ػػاف قػ ػػيـ معامػ ػػؿ

مقي ػ ػ ػػاس االنحػ ػ ػ ػراؼ الرقم ػ ػ ػػي يمك ػ ػ ػػف قػ ػ ػ ػراية مق ػ ػ ػػدار االنحػ ػ ػ ػراؼ

المرونة لممركي االوؿ ( )G.\Ch.\G.الػذ يمثػؿ (طبقتػاف مػف

) (Deflectionالحا ػػؿ لمعين ػػة عن ػػد وض ػػع ك ػػؿ ثق ػػؿ وب ػػورة

االلي ػػاؼ الزجاجي ػػة عمػ ػ ال ػػوجهيف وبينهم ػػا طبقت ػػاف م ػػف االلي ػػاؼ

تدريجيػ ػػة ومػ ػػف ثػ ػػـ يػ ػػتـ رسػ ػػـ شػ ػػكؿ بيػ ػػاني بػ ػػيف الكتػ ػػؿ ومقػ ػػدار
األنحراؼ الحا ؿ

الكػاربوف المقطػػع ) يعػود إلػ انػػه عنػد تسػػميط حمػؿ عمػ المػػادة

 .7-٣جهاز اختبار ثابت العزل الكهربائي -

المتراكبة سوؼ يتوزع الحمؿ عم كؿ مف مادة األسػاس وأليػاؼ
الزجػػاج وحسػػي طبيعتػػه والكسػػر الحجمػػي لكػػؿ منهػػا واف األليػػاؼ

تػ ػػـ اسػ ػػتخداـ جهػ ػػاز ثابػ ػػت العػ ػػزؿ الكهربػ ػػائي مػ ػػف نػ ػػوع

الزجاجيػ ػػة تتحم ػ ػػؿ الجػ ػػزي األكب ػ ػػر م ػ ػػف الحمػ ػػؿ عػ ػ ػ وة عمػ ػ ػ أف

( )Leybold Heraeusالم ػػنع فػػي المانيػػا والػػذ يتكػػوف مػػف

وجودها سوؼ يمنع التشو الذ يح ؿ في مادة األسػاس فضػ

لػػوحي متسػػعة ذات شػػكؿ دائػػر مثبػػت عمػ قاعػػدة اسػػناد  ,واحػػد

ع ػػف ك ػػوف األلي ػػاؼ تتمي ػػز بمعام ػػؿ مرون ػػة ع ػػالي مقارن ػػة بم ػػادة

هػػذيف القر ػػيف مربػػوط ال ػ مسػػطر مدرجػػة لقيػػاس سػػمؾ العينػػة

األسػػاس (االيبوكسػػي)

الموضوعة بيف الموحيف  ,ومتكوف ايضا مف ممؼ حثػي ومقاومػة

] [۱0,۱٥وكػػذلؾ بسػػي اضػػافة الي ػػاؼ

الكاربوف ال الياؼ الزجػاج و طػوؿ ق ػر اليػاؼ الكػاربوف وعػدـ

كهربائية واميتػر ومولػد ( )frequency generatorمجهػز قػدرة

ترتيبهػ ػػا وهػ ػػذا يتأػ ػػؽ مػ ػػع الباحػ ػػث [ ]۱٦وكػ ػػذلؾ الحػ ػػاؿ لمت اركػ ػػي

لت ير التردد والح وؿ عم التردد الرنيني.

الث ػ ػػاني ( (Ch.\G.\Ch.والػ ػ ػػذ يمث ػ ػػؿ (طبقتػ ػ ػػاف م ػ ػػف االليػ ػ ػػاؼ

 .٤النتائج والمناقشة -

الك ػػاربوف المقط ػػع عمػ ػ ال ػػوجهيف وبينهم ػػا طبقت ػػاف م ػػف االلي ػػاؼ

 .0 -٤نتائج اختبار االنحناء -

الزجاجي ػػة ) فإن ػػه امتم ػػؾ معام ػػؿ مرون ػػة اق ػػؿ م ػػف المرك ػػي االوؿ

ت ػ ػػـ اس ػ ػػتعماؿ طريق ػ ػػة الث ثي ػ ػػة النق ػ ػػاط لقي ػ ػػاس مقاوم ػ ػػة

( )G.\Ch.\G.وذلؾ الف نسبة الياؼ الكاربوف فػي هػذا المركػي

االنحنػػاي والنتػػائج العمميػػة موضػػحه بالشػػكميف ( )0و( )0توضػػح

اكث ػػر أض ػػافة الػ ػ وج ػػود الأجػ ػوات الهوائي ػػة ف ػػي الي ػػاؼ الك ػػاربوف

الع قة بيف الكتمة المػ ثرة عمػ العينػة واالنحػراؼ الحا ػؿ فيهػا,

المقطػع التػػي تقمػػؿ مػػف االلت ػػاؽ التػػاـ بػػيف اليافػه وعػػدـ و ػػولها

واف الكتػؿ تتناسػػي طرديػػا مػػع االنحػراؼ ولكافػػة العينػػات ون حػػظ

ال السطح البيني والمادة االساس فض عػف تػأثير سػمؾ العينػة

لمختمؼ الكسور الحجمية اف االنحػراؼ يػزداد مػع زيػادة الكتػؿ او

وهذا يتأؽ ما تو ؿ الية الباحث [.]۱٧

الحم ػػؿ المس ػػمط وس ػػبي ذل ػػؾ ه ػػو اف ق ػػوة التػ ػرابط ب ػػيف جزيئػ ػػات
االيبوكسػػي واالليػػاؼ لكافػػة المجػػاميع تقػػؿ مػػع زيػػادة الكتػػؿ وهػػذا
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الشكل ( )٤مقارنة معامل يونك مع الكسر الحجمي لمعينات ( )G\Ch\Gوعينات ()Ch\G\Ch
الف تػ ػػأثير التو ػ ػػيمية ألليػ ػػاؼ الكػ ػػاربوف يكػ ػػوف محػ ػػددا لعينػ ػػات

 .۲ -٤نتائج اختبار ثابت العزل الكهربائي -
يع ػػرؼ ثاب ػػت الع ػػزؿ الكهرب ػػائي (المس ػػاحية) ( )Ɛrبأن ػػه

( )G1وذلػػؾ بتػػأثير طبقػػات االليػػاؼ الزجاجيػػة ذات العػػزؿ الجيػػد

نسػػبة قػػدرة مكثػػؼ كهربػػائي ذو عػػازؿ بػػيف قطبػػيف ال ػ القػػدرة فػػي

عم الوجهيف فػوؽ اليػاؼ الكػاربوف المقطػع ,وبالتأكيػد كممػا ازداد

حالػة وجػود الهػواي بػدال مػف العػػزؿ بػيف قطبػيف وتػػـ حسػاي قػػيـ

الكسػػر الحجمػػي لقليػػاؼ ازداد العػػزؿ وبالتػػالي نق ػػاف فػػي ثابػػت

ثابت العزؿ الكهربائي مف المعادلتيف ( (0-۱و (.)0-۱

العزؿ الكهربائي.

والنتائج التي تػـ الح ػوؿ عميهػا موضػحة بالشػكميف()٥

امػػا لممركػػي الثػػاني ( ) Ch. /G. /ch.الػػذ يتكػػوف مػػف (

و( )٦وتبػػيف اف ثابػػت العػػزؿ يقػػؿ بزيػػادة الكسػػر الحجمػػي لجميػػع

طبقتػ ػػيف مػ ػػف اليػ ػػاؼ الكػ ػػاربوف المقطػ ػػع +طبقتػ ػػيف مػ ػػف االليػ ػػاؼ

العين ػ ػػات .وس ػ ػػبي ذل ػ ػػؾ يرج ػ ػػع الػ ػ ػ ت ػ ػػأثير المج ػ ػػاؿ الكهرب ػ ػػائي

الزجاجيػػة  +طبقتػػيف مػػف اليػػاؼ الكػػاربوف المقطػػع ) فانػػه امتمػػؾ
ق ػػيـ اق ػػؿ م ػػف المجموع ػػة االولػ ػ وس ػػبي ذل ػػؾ يع ػػود الػ ػ طبيع ػػة

الخ ػ ػػارجي المس ػ ػػمط ال ػ ػػذ يػ ػ ػ د الػ ػ ػ نش ػ ػػوي ثنائي ػ ػػات االقط ػ ػػاي

الي ػ ػػاؼ الك ػ ػػاربوف المقط ػ ػػع المو ػ ػػمة الت ػ ػػي تػ ػ ػ د الػ ػ ػ نق ػ ػػاف

الكهربائية
وبا لنسبة لممركي االوؿ ( /G.

/ch.

مسػػاهمة االس ػػتقطاي البيني ػػة او اسػػتقطاي الش ػػحنة الأ ار ي ػػة الػ ػ

 )G.ال ػػذ

يتكػوف مػػف (طبقتػػيف مػف االليػػاؼ الزجاجيػػة  +طبقتػيف مػػف اليػػاؼ

االستقطاي الكمػي ممػا يػ د الػ نق ػاف ثابػت العػزؿ الكهربػائي

الك ػػاربوف المقط ػػع  +طبقت ػػيف م ػػف االلي ػػاؼ الزجاجي ػػة) اف وج ػػود

اضػػافة ال ػ ذلػػؾ اف التو ػػيمية الجيػػدة ألليػػاؼ الكػػاربوف المقطػػع

طبقت ػ ػػيف م ػ ػػف الي ػ ػػاؼ الك ػ ػػاربوف المقط ػ ػػع ب ػ ػػيف طبق ػ ػػات االلي ػ ػػاؼ

ادت ال ػ تقميػػؿ الطاقػػة الممت ػػة مػػف المجػػاؿ الكهربػػائي المسػػمط

الزجاجي ػػة لعين ػػات المجموع ػػة االولػ ػ ( )G1اد الػ ػ امت كه ػػا

والػػذ اد ال ػ قمػػة قابميػػة ثنائيػػات االقطػػاي الكهربائيػػة المحدثػػة
عم مواكبة ت يير المجاؿ الكهربائي المسمط .

قيمة لثابت العزؿ الكهربػائي اعمػ ممػا لعينػات المجموعػة ()G0
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Abstract
The aim of this research is to prepare materials overlays way the molding hand of strengthening the
epoxy resin fiber glass type (E-glass) fibers and carbon fiber (chopped carbon) section and fractures
volumetric (20%, 30%, 40%) were measured modulus of elasticity and the dielectric constant and
explained the practical consequences that the modulus of elasticity decreases with increasing volume
fraction as well as the dielectric constant
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