العدد /خاص

كانون ثاني 0220م
مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل
بحوث المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية األساسية/جامعة بابل 0222م

دراسة تأثير الحجم الحبيبي لمسحوق الكاؤلين العراقي ودرجة حرارة التمبيد في الخواص الفيزيائية
والكهربائية لمعازل الكهربائي السيراميكي

م.هاني محمود حسين د.محمد هادي شنين م.ميثم حسين رشيد
المقدمة Introduction

كمية التربية األساسية /جامعة بابل

تستخدم في العمميات الصناعية السيراميكية أنواع مختمفة من األطيان والمعادن الطينية لمحصول عمى الخواص

الفيزيائية والميكانيكية المرغوب فييا ،مثل الكثافة العالية والمتانة الجيدة وأحيانا المسامية العالية ،من خالل التحكم بترتيب
الحبيبات في المنتج الطيني غير المحروق والتفاعالت التي تحدث بينيا] .[1وقد أشارت بحوث عديدة إلى دور الكاؤلينايت
كمادة أساسية في تطوير بدائل سيراميكية ،كبديل عن االلومينا  ،تستخدم كأرضية أساس في ألواح الدوائر المتكاممة ،كما
في سيراميك الكورديرايت ) )Cordieriteالذي حضره  Kobayashiوجماعتو] ،[2من الكاؤلينايت وىيدروكسيد المغنيسيوم،

وسيراميك االنورثايت ( )Anorthiteالذي حضره كل من Kobayashiو Katoمن الكاؤلينايت وكاربونات الكالسيوم
( . [3])Calciteوتدخل االطيان ومعادنيا كإحدى المواد الرابطة البديمة المستخدمة في صناعة االسمنت لتقميل انبعاث
غاز ثاني أوكسيد الكربون (.[4])CO2
أجريت دراسات عديدة عمى خواص الكاؤلينيات] .[10]، [9]،[8] [7] ،[6]، [5كذلك أجريت دراسات عديدة عمى

الكثير من المواد السيراميكية التي يدخل الكاؤلنيات كجزء أساسي في تضيرىا ].[14][13] [12] [11

عند حرق مكبوسة من الكاؤلينايت والكوارتز والفمدسبار ستحدث سمسمة تغيرات ،فعند درجة ح اررة  021م ºتقريبا تزال
كل ما موجود من رطوبة أو ماء مضاف ويجب أن تتم ىذه العممية ببطيء شديد حيث إذا حدثت ىذه المرحمة بشكل
مفاجئ سيزداد ضغط بخار الماء داخل المسامات محدثا تشققات ( )cracksفي داخل المكبوسة ] .[15وفي حالة وجود
نسب قميمة من المواد العضوية فأنيا تتأكسد في درجات الح اررة ( )011-211م ºوكذلك الحال لمكبريتات إذا وجدت فأنيا

تتأكسد في درجات الح اررة ( )011-011م ºوعند درجات ح اررة ( )001-011م ºتتحمل الكربونات ( CaCO 3 ,
 )MgCO 3مع تحرر غاز  O 2وعند درجات ح اررة ( )0211-011م ºيتحمل  Fe 2 O 3إلى  Fe 3 O 4مع تحررغاز O 2
].[16
يتحمل الكاؤلينايت إلى ميتا – كاؤلينايت (  )Al 2 Si 2 O 7بعد فقدان مجاميع الييدروكسيد عمى شكل ماء].[5
وتحدث مرحمة التحمل في درجات ح اررة ()011-011م].º [17
عند درجة ح اررة  001م ºيتحول ميتا – كاؤلينايت إلى طور بموري يطمق عميو مصطمح السباينل ()Si-Al spinel

أو مواليت مكعب البنية البمورية ( ،)cubic mulliteطور ثانوي معيني البنية البمورية ،مواليت ابتدائي ضعيف التبمور كما

يوجد طور سميكات االلمنيوم العشوائية (طور سائل) بسبب وجود الفمدسبار وتوجد أيضا سميكا عشوائية ،وعند درجات ح اررة
بين ()0201-0001م ºيتحول السباينل بشكل سريع إلى مواليت ابتدائي () primary mulliteفي حين يبدأ تنوي ونمو
بطئ لممواليت الثانوي ( )secondary mulliteمن طور سميكات االلمنيوم العشوائية ( amorphous alumina silicate
 )phaseو الناتجة من تفاعل الفمدسبار مع الكاؤلينايت ].[18و في درجات ح اررة ( )0011-0111م ºيبدأ تفاعل
الفمدسبار مع الكوارتز] [19ومن الممكن أيضا أن يبدأ ذوبان الكوارتز عند  0211م ºتقريبا ].[18
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الجزء العمل Experimental work
الموا التي استخدمت في البحث :

 - 0كاؤلين دويخمة :يوجد خام الكاؤلين بكميات وفيرة في منطقة دويخمة في الصحراء الغربية في العراق حيث طحن
مختبريا واخذ معدل القطر الحبيبي المطموب إلغراض البحث .ويوضح الجدول ( )0التحميل الكيميائي لطين كاؤلين

دويخمة.
 -0رمل زجاج ارضمة :يوجد بكميات وفيرة في العراق حيث تم إجراء التحميل لمعرفة نسب مكوناتو كما مبين في الجدول
(.)2
 -2الفمدسبار البوتاسيومي وىو عبارة عن مسحوق مستورد ذي نسب مكونات مبينة في الجدول (.)0

أجريت التحاليل الكيميائية لمكاؤلين ورمل زجاج ارضمة باستخدام جياز ( Atomic Absorption/Flame

 )Emission Spectrophotometerنوع ( )Shimadzu AA-670مع مراعاة عدم استخدام الجياز أعاله في تحديد
نسبة الكوارتز في الكاؤلين تجنبا لتمف األجزاء الزجاجية الداخمية لمجياز ولذلك استخدمت الطريقة الوزنية.
استخدمت منظومة ( )Coulter Counter Multisizerلقياس معدل القطر الحبيبي وتوزيعو لمساحيق المواد األولية.

تم الحصول عمى مسحوق كاؤلين دويخمة ذي معدل قطر حبيبي  01مايكرون20 ،مايكرون و0.6مايكرون باستخدام
عممية النخل بواسطة منخل ذي فتحات قطرىا  011مايكرون 01 ،مايكرون و 21مايكرون عمى التوالي ،ثم تم قياس
معدل القطر الحبيبي وتوزيعو لممسحوق النافذ من المنخل بواسطة المنظومة أعاله واتبعت الطريقة ذاتيا مع مسحوقي رمل
زجاج ارضمة والفمدسبار حيث تم النخل بمنخل ذو فتحات قطرىا  01مايكرون 01 ،مايكرون عمى التوالي.

حضرت النماذج من خالل وزن النسب المطموبة بميزان نوع ( )Mettler A 50ذي قدرة تحسس ومدى تحميل gm

 211gm ،10-4عمى التوالي ،وتوضع النسب الوزنية المحددة في دورق زجاجي مع ماء مقطر بحجم ،)011-211( ml
وتخمط النسب معا مع الماء المقطر بواسطة خالط مغناطيسي ( )Magnetic Stirrerوبدرجة ح اررة)01-61( OC

ولمدة ،0 hrلحين تكون عجينة والتي تم تقميل محتواىا من الرطوبة إلى نسبة تتراوح ( % )00-01بواسطة وضع العجينة
في مجفف ىوائي مع التحريك المستمر.

كبست مساحيق النماذج بضغط ( )01 MPaبمكبس ( )X-press Hydraulicبقالب صنع محميا قطره0 cm

وارتفاعو ، 10 cmجففت النماذج في جو المختبر لمدة 00 hrثم وضعت في مجفف كيربائي عند درجة ح اررة  01OCثم
رفعت درجة الح اررة تدريجيا إلى .011OCتم تمبيد النماذج بفرن نوع ( )Naberthermبمعدل تمبيد  2OC/minمن درجة

ح اررة الغرفة إلى 011 OCثم بمعدل  0 OC/minإلى درجةC/min

O

 0011وتستقر لمدة ساعتين عند ىذه الدرجة (زمن

إنضاج) .ويبين الجدول ( )0النسب المئوية الوزنية لمكونات الخمطات الخاصة بالبحث.
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جدول ( )0التحميل الكيميائي لمكاؤلين العراقي

نوع األوكسيد

الجدول ( )2التحميل الكيميائي لمسميكا

النسبة المئوية الوزنية
()%W

نوع األوكسيد

النسبة المئوية
الوزنية ()%W

Si 2 O

00.0

AL 2 O 3

00.0

Fe 2 O 3

1.00

CaO

0.2

CaO

MgO

1.100

MgO

1.100

Na 2 O

1.06

K2 O

1.10

Na 2 O

1.06

Fe 2 O 3

0.06

K2O

1.10

TiO 2

1.02

Fe 2 O 3

0.06

L.O.I

00.0

L.O.I

1.20

الجدول ( )0التحميل الكيمائي لمفمدسبار البوتاسيومي
نوع األوكسيد

AL 2 O 3

1.00

Fe 2 O 3

0.06
1.200

الجدول ( )0معدل القطر الحبيبي لمساحيق المواد األولية
المادة األولية

النسبة المئوية الوزنية

معدل القطر
الحبيبي (مايكرون)

()%W

Si 2 O

00.00

كاؤلين ()0

01

AL 2 O 3

00.6

كاؤلين ()2

20

Fe 2 O 3

1.00

كاؤلين ()0

0.6

CaO

1.00

رمل زجاج ارضمة

00

MgO

1.00

الفمدسبار البوتاسيومي

0.00

Na 2 O

0.20

K2 O

0.00

L.O.I

1.0
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الجدول ( )0النسب المئوية الوزنية لمكونات الخمطات الخاصة بالبحث

اسم النموذج

كاؤلين (%)0

A

42،78

كاؤلين (%)2

الفمدسبار

رمل زجاج

كاؤلين (%)0

أرضمة %

البوتاسيوميي%

00.00

20.20

00.00

20.20

00.00

20.20

درجة ح اررة

التمبيد (م)°
1300
1350
1400
0011

D

02.60

0001
0011
1300

E

02,60

1350
1400

النتائج والمناقشة

يبين الجدول ( )0النتائج المتحققة لكل من نسبة المسامات ،الكثافة الحجمية ،نسبة المسامات المفتوحة ،نسبة

امتصاصية الماء والكثافة الحقيقية لمنماذج الممبدة في درجات ح اررة  0011م0001، ºم0011 ، ºم .ºإذ يالحظ تناقص
نسبة المسامات الكمية وزيادة كل من نسبة التقمص الخطي لمحرق والكثافة الحجمية لمنماذج  Aو Dمع زيادة درجة التمبيد
من  1300م ºالى  1350م . ºيعزى ذلك الى زيادة نسبة الطور السائل المتكون في أثناء عممية التمبيد والذي يكون
الطور الزجاجي بعد عممية التمبيد .في حين ازدادت نسبة المسامات الكمية عند درجة ح اررة التمبيد0400م ºعمى الرغم من

ان زيادة درجة ح اررة التمبيد تؤدي الى زيادة نسبة الطور السائل .ويعزى ذلك الى زيادة نسبة غاز األوكسجين المتحرر في

أثناء عممية التمبيد .حيث يتحمل  Fe 2 O 3الى  Fe 3 O 4مع تحرر غاز األوكسجين ] [21], [20والذي يؤدي أيضا الى
تمدد حجم المسامات المغمقة أي حدوث تمدد في أبعاد النماذج لذلك تناقصت نسبة التقمص الخطي والكثافة الحجمية.
ويالحظ ان النموذج  Eذو سموك مختمف نسبة لمنموذجين  Aو Dحيث ازدادت نسبة المسامات المفتوحة وامتصاصية

الماء مع زيادة درجة ح اررة تمبيد من 1300م oالى 1400م  .oأكدت ىذه النتيجة إضافة لنتائج المسامية الكمية والكثافة

الحجمية والتقمص الخطي،ان درجات ح اررة تمبيد 1300م

o

و 1350م

التزجيج .لذلك يتطمب استخدام درجات ح اررة تمبيد اقل من 1300م

o

o

و1400م

o

تمثل مرحمة ما بعد درجة ح اررة

لمعرفة درجة الح اررة المالئمة لمحصول عمى اقل

نسبة مسامات (كمية او مفتوحة) وامتصاصية ماء مع اكبر كثافة حجمية وتقمص خطي بالنسبة لمنموذج .E
كما ويتضح تأثير نقصان معدل قطر حبيبات الكاؤلين المستخدم من  01مايكرون (النموذج  )Aإلى 23مايكرون
o

(النموذج  )Dحيث يالحظ ان النموذج  Dذو نسبة مسامية كمية اقل من النموذج  Aعند درجات ح اررة تمبيد  1300م

و 1350م oو 1400م .oحيث ان استخدام مسحوق الكاؤلين ذو معدل قطر حبيبي صغير يزيد من عممية التمبيد نتيجة
زيادة مساحة التالمس بين حبيبات المواد األولية والذي يؤدي الى زيادة عممية االنتشار والتفاعالت الكيمياوية التي تحدث
في أثناء عممية التمبيد[ ] 22لذلك فأن الطور السائل المتكون في أثناء عممية التمبيد تكون اكبر في النموذج Dمما أدى الى
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تناقص نسبة المسامية الكمية.السبب ذاتو يفسر امتالك النموذج  Dنسبة تقمص خطي وكثافة حجمية اكبر من النموذج A

عند درجات ح اررة تمبيد 1300م oو 1350م oو1400م.o

كما يتضح ان النموذج  Eذو سموك مختمف عن النماذج  Aو Dحيث ازدادت نسبة المسامات الكمية وتناقصت

نسبة التقمص الخطي والكثافة الحجمية ضمن المدى الحراري ( 1300م oالى  1400م . )oدل ذلك عمى ان درجات ح اررة
التمبيد المستخدمة في البحث تمثل مرحمة ما بعد درجة ح اررة التزجيج بالنسبة لمنموذج  Eنتيجة استخدام مسحوق الكاؤلين
ذي معدل قطر حبيبي  0.6مايكرون.

o

كما يالحظ تناقص نسبة المسامية المفتوحة لمنموذجين  Aو Dعند زيادة درجة ح اررة تمبيد من 1300م الى 0001

مoبسبب زيادة الطور السائل المتكون في أثناء عممية التمبيد والذي يؤدي أيضا إلى تناقص نسبة امتصاصية الماء .وتزداد

كل من نسبة المسامات المفتوحة ونسبة امتصاصية الماء لمنماذج أعاله عند درجة ح اررة تمبيد 1400م oبسبب زيادة نسبة
غاز األوكسجين المتحرر في أثناء عممية التمبيد مما يزيد من التبثر السطحي (. )surface blistering

ويتبين إن تأثير نقصان معدل القطر الحبيبي لمسحوق الكاؤلين المستخدم من  50مايكرون إلى  23مايكرون كان

واضحا حيث إن النموذج  Dذو نسبة مسامية مفتوحة وامتصاصية ماء اقل من النموذج  Aبسبب زيادة نسبة الطور السائل
المتكون أثناء عممية التمبيد.
ويالحظ ان النموذج  Eذو سموك مختمف نسبة لمنماذج  Aو Dحيث ازدادت نسبة المسامات المفتوحة وامتصاصية

الماء مع زيادة درجة ح اررة تمبيد من 1300م oالى 1400م  .oأكدت ىذه النتيجة إضافة لنتائج المسامية الكمية والكثافة

الحجمية والتقمص الخطي،ان درجات ح اررة تمبيد 1300م oو 1350م
التزجيج .لذلك يتطمب استخدام درجات ح اررة تمبيد اقل من 1300م

o

o

و1400م

o

تمثل مرحمة ما بعد درجة ح اررة

لمعرفة درجة الح اررة المالئمة لمحصول عمى اقل

نسبة مسامات (كمية او مفتوحة) وامتصاصية ماء مع اكبر كثافة حجمية وتقمص خطي بالنسبة لمنموذج .E
تبين نتائج الكثافة الحقيقية لنماذج البحث أن قيم الكثافة الحقيقية ،عند درجة ح اررة تمبيد معينة تكون متقاربة لمنماذج

 Aو Dو .Eيعد ذلك مؤش ار عمى إن نسب األطوار الموجودة في النماذج تكون متقاربة عند درجة ح اررة تمبيد معينة .كما
يالحظ ان قيم الكثافة الحقيقية لمنماذج أعاله تتناقص مع زيادة درجة ح اررة التمبيد .ويعزى ذلك الى تناقص كمية المواليت
في النماذج أعاله.
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الجدول ( )0النتائج المتحققة لمخواص الفيزيائية
الخاصية

اسم
النموذج

A

D

E

درجة ح اررة
التمبيد (م)o

المسامية

الكثافة

التقمص

المسامية

امتصاصية

الكثافة

الكمية ()%

الحجمية

الخطي

المفتوحة ()%

الماء ()%

الحقيقية

غم\سم

()%

0

0

غم\سم

0011

0

2.20

0.00

1.210

1.020

2.00

0001

0.00

2.200

6, 0

1.100

1.100

2.02

0011

00.0

0.060

0.2

1.00

1.00

2.260

0011

6.06

2.200

0

1.060

1.000

2.060

0001

0

2.006

6.2

1.10

1.1000

2.00

0011

00.0

2.10

0.0

1.20

1.160

2.200

0011

00

2.20

0.2

1.00

1.100

2.000

0001

00

2.10

0.00

1.02

1.106

2.000

0011

00.00

0.00

0.2

0.0

1.00

2.010

الخواص الكهربائية :

تبين األشكال من ( )0الى ( )0النتائج المتحققة لتغير قيم ثابت العزل الكيربائي وعامل القدرة والتوصيمية الكيربائية

مع تردد المجال الكيربائي لجميع نماذج البحث ،ويتضح من األشكال أعاله تناقص قيم ثابت العزل وعامل القدرة مع زيادة

تردد المجال الكيربائي المسمط وتتفق ىذه النتيجة ونتائج عدد من الباحثين] [25][24][23يعزى ذلك الى ان زيادة تردد
المجال الكيربائي المسمط تؤدي الى نقصان مساىمة االستقطابية البينية الى االستقطاب الكمي مما يؤدي الى نقصان قيم
ثابت العزل لمنماذج مع زيادة تردد المجال الكيربائي .كذلك ان زيادة تردد المجال الكيربائي المسمط عمى النموذج يقمل من
قابمية ثنائيات األقطاب الكيربائية المحتثة عمى مواكبة تغير المجال الكيربائي مما يقمل من الطاقة التي تمتصيا من

المجال الكيربائي المسمط مما يؤدي الى تناقص عامل القدرة مع زيادة تردد المجال الكيربائي المسمط .ومن خالل مالحظة

تغير عامل القدرة مع تردد المجال الكيربائي لمنماذج  Aو Dوالممبدة في درجة ح اررة  0001م oوجد ظيور منطقة

امتصاص ماكسويل  -ويكنر عند تردد  010ىيرتز حيث تقوم ثنائيات األقطاب الكيربائية المحتث بامتصاص اعظم طاقة
من المجال الكيربائي المسمط .وقد لوحظت منطقة امتصاص ماكسويل  -ويكنر أيضا من  Bishaوجماعتو] [25عند تردد
 001ىيرتز .كما ان ظيور قمة امتصاص ضمن الترددات من

0

10ىيرتز إلى10 0يعد مؤش اًر جيداً عمى ان نزوح

األيونات تحت تأثير المجال الكيربائي يكون سبباً في حدوث فقدان عزلي ].[26

وتبين األشكال ذاتيا زيادة التوصيمية الكيربائية مع زيادة تردد المجال الكيربائي المسمط .إذ تعتمد التوصيمية

الكيربائية لمبورسمين عمى طبيعة األطوار ونسبيا حيث تفسر التوصيمية الكيربائية في العازل الكيربائي البورسميني ،الذي
يحتوي عمى نسبة عالية من الطور الزجاجي ( ،% )01-61بواسطة نزوح األيونات القاعدية نتيجة قفزىا من فجوة إلى
أخرى ضمن شبيكة الطور الزجاجي فضال عن نزوحيا عبر الحدود الحبيبية التي تفصل الطور الزجاجي عن األطوار
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كانون ثاني 0220م
مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل
العدد /خاص
بحوث المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية األساسية/جامعة بابل 0222م
البمورية عندما تكون نسبة الطور الزجاجي قميمة ] .[27لذلك فان زيادة تردد المجال الكيربائي المسمط عمى النماذج يزيد من

ميكانيكية نزوح األيونات القاعدية مما يؤدي إلى زيادة التوصيمية الكيربائية.

كما لوحظ حدوث تغير في عالقة عامل القدرة مع تردد المجال الكيربائي المسمط لمنماذج  Aو Dالممبدة في درجة

ح اررة 1400م oإذ كان اعظم امتصاص لطاقة المجال المسمط عند تردد

0

2*01ىيرتز ،أي ان زيادة درجة ح اررة التمبيد

من 1350م oالى  0011م oأدى الى زيادة تردد قمة االمتصاص من 100ىيرتز الى 2 *010ىيرتز ،يعد ىذا مؤش اًر الى
حدوث تغير كبير في البنية المجيرية لمنماذج أعاله والممبدة في درجة ح اررة 1400م.o

يالحظ من الشكل ( )0إن تأثير نقصان معدل القطر الحبيبي لمسحوق الكاؤلين من  01مايكرون الى  20مايكرون

لم يكن ممحوظا ضمن الترددات من 211ىيرتز الى 01 0ىيرتز إذ كانت قيم ثابت العزل لمنموذجين  Aو Dمتقاربة .وكانت

قيم عامل القدرة لمنموذجين متقاربة ،كذلك كانت قيم التوصيمية الكيربائية متقاربة عند التردد 01 0ىيرتز .كما يالحظ من

الشكل ( )2ان قيم ثابت العزل لمنموذجين Aو Dكانت متقاربة عند الترددات  01 0ىيرتز و 01 0ىيرتز .أما قيم عامل
القدرة والتوصيمية الكيربائية فكانت متقاربة أيضا عند الترددات

0

 01ىيرتز و01 0ىيرتز .ويالحظ من الشكل ( )0ان قيم

ثابت العزل وع امل القدرة كانت متقاربة أيضا في حين كانت قيم التوصيمية الكيربائية لمنموذج  Aاكبر من النموذج D

بنسبة % 0.00و % 01.0عند الترددات  01 0ىيرتز 01 0 ،ىيرتز عمى التوالي بسبب ان نسبة المسامات الكمية لمنموذج
 Aاكبر من النموذج .D

تبين األشكال ( )0و ( )0و ( )0تأثير استخدام مسحوق الكاؤلين ذو معدل قطر حبيبي  0.6مايكرون عمى ثابت

العزل وعامل القدرة والتوصيمية الكيربائية لدرجات ح اررة تمبيد 0011م0001 oم oو0011م oعمى التوالي.إذ يتضح من
الشكل ( )0ان قيم ثابت العزل لمنموذج  Eتكون اكبر من النموذج  Aعند ترددات دون

0

 01ىيرتز وتكون اقل عند

ترددات اكبر من  01 0ىيرتز ويزداد ىذا التأثير مع زيادة درجة ح اررة التمبيد كما مبين في الشكمين ()0و ( )0إذ يزداد

تأثير استقطاب الشحنة الفراغية في النموذج  Eمع زيادة درجة ح اررة التمبيد من  0011م oالى  0011م oنتيجة زيادة نسبة

المسامات الكمية .كما يالحظ من األشكال أعاله ان قيم عامل القدرة والتوصيمية الكيربائية لمنموذج  Eاكبر من النموذج A
عند درجات ح اررة تمبيد 0011م0001 ،oم oو0011م oعمى التوالي .يعزى ذلك الى ان نسبة المسامات الكمية لمنموذج E

اكبر من النموذج  .Aكما يتضح من خالل مقارنة تغير عامل القدرة مع التردد مع زيادة درجة ح اررة التمبيد لمنموذج E
زيادة قيم عامل القدرة مع زيادة درجة ح اررة التمبيد من 0011م oالى 0011م oوقد وجد السموك ذاتو لقيم التوصيمية
الكيربائية بسبب زيادة المسامات الكمية مع زيادة درجة ح اررة التمبيد.
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العدد /خاص

كانون ثاني 0220م
مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل
بحوث المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية األساسية/جامعة بابل 0222م

شكل ( :)0تغير ثابت العزل وعامل القدرةوالتوصيمية الكيربائية مع التردد لمنموذجين  Dو Aالممبدين في درجة
ح اررة 0011م

118

العدد /خاص

كانون ثاني 0220م
مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل
بحوث المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية األساسية/جامعة بابل 0222م

شكل ( :)2تغير ثابت العزل وعامل القدرةوالتوصيمية الكيربائية مع التردد لمنموذجين  Dو Aالممبدين في درجة
ح اررة 0001م
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العدد /خاص

كانون ثاني 0220م
مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل
بحوث المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية األساسية/جامعة بابل 0222م

شكل ( :)0تغير ثابت العزل وعامل القدرةوالتوصيمية الكيربائية مع التردد لمنموذجين  Dو Aالممبدين في درجة
ح اررة 0011م

120

العدد /خاص

كانون ثاني 0220م
مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل
بحوث المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية األساسية/جامعة بابل 0222م

شكل ( :)0تغير ثابت العزل وعامل القدرةوالتوصيمية الكيربائية مع التردد لمنموذجين Eو Aالممبدين في درجة
ح اررة 0011م
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العدد /خاص

كانون ثاني 0220م
مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل
بحوث المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية األساسية/جامعة بابل 0222م

شكل ( :)0تغير ثابت العزل وعامل القدرة والتوصيمية الكيربائية مع التردد لمنموذجين Eو Aالممبدين في درجة
ح اررة 0001م

122

العدد /خاص

كانون ثاني 0220م
مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل
بحوث المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية األساسية/جامعة بابل 0222م

شكل ( :)0تغير ثابت العزل وعامل القدرة والتوصيمية الكيربائية مع التردد لمنموذجين  Eو Aالممبدين في درجة
ح اررة 0011م
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م0220 كانون ثاني
 جامعة بابل/مجلة كلية التربية األساسية
م0222 جامعة بابل/بحوث المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية األساسية

 خاص/العدد
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