
 الخالصة

 الزجاج ألیاففي البحث الحالي تضمنت الدراسة تدعیم راتنج االیبوكسي بقشور الرز و 

خاصیة ودراسة بعض الخواص المیكانیكیة و  30%مقداره  إجماليبكسر حجمي و  )E-glassنوع (

 أللیاف ألحجميزیادة الكسر  تأثیروتناولت الدراسة  لكافة العینات المحضرة.التوصیلیة الحراریة 

قد ل .30%البالغ  اإلجمالي لقشور الرز من الكسر الحجمي ألحجميلزجاج على حساب الكسر ا

استخدامه مطحون  أساساخذ بنظر االعتبار دراسة طبیعة قشور الرز المستخدم في التدعیم على 

درجة حرارة حرق القشور قبل التدعیم  تأثیرعلى هیئة القشور (غیر مطحون)، وشملت الدراسة  أو

ولكال النوعین من القشور المطحونة وغیر  )oC)900,1100,1300ت حراریة مختارة وبدرجا

 Rice Husk(R.H.%5)+Fiber( الثابت ألحجميذات الكسر  ألهجینيالمطحونة للمتراكب 

glass(F%25 . ًالمطحونة وغیر  درجة حرارة الحرق للقشور تأثیرعلى ذلك درست  عالوة

 من مختلفة لكالً  حجمیهلراتنج االیبوكسي المدعم بكسور  يألهجینعلى خواص المتراكب  المطحونة

 .30% إجماليبكسر حجمي قشور الرز و الزجاج و  ألیاف

عند نقطة  اإلجهاددراسة خواص الشد ( ،تضمنت دراسة الخصائص المیكانیكیة

وایضًا الدة ـدمة و الصـخواص الص ،ناءـمرونة االنح املمع ،الكسر، معامل المرونة، المطیلیة)

 رست قابلیة التوصیلیة الحراریة لكافة العینات المحضرة.د

لوحظ من خالل هذه الدراسة أن زیادة الكسر ألحجمي أللیاف الزجاج على حساب 

للمتراكب ألهجیني المحضر أدى إلى زیادة  المطحون وغیر المطحون الكسر ألحجمي لقشور الرز

ن ـالشد، معامل مرونة االنحناء و خواص الصدمة في حیفي قیم الخواص المیكانیكیة المتمثلة بقیم 

افة ـل إضـج إن أفضـهرت النتائـراریة، أظـیلیة الحـالدة و التوصـاض قیم الصـى انخفـأن ذلك أدى إل

هي  30الغ %ـمالي البـمي اإلجـوع الكسر ألحجـرز من مجمـاب قشور الـاج على حسـاف الزجـأللی



 Grinding Riceو Fiber glass(F%25 )(يـجمـلحسر أـینة ذات الكـن حصة العـم

Husk(G.R.H.%5. 

درجة  أفضل إنقبل التدعیم  بنوعیها درجة حرارة حرق القشور تأثیرنتائج  اظهرت

 أعطىاستخدام قشور رز غیر مطحون قبل الحرق  ٕانو  ،oC1300حرارة حرق لقشور الرز هي 

قبل  تدعیمها قشور الرز المطحون مسبقاً ایجابیة من تلك العینات التي استخدم في  أكثرنتائج 

لرماد قشور الرز لكال النوعین المطحون و  ألحجميزیادة الكسر  إن أظهرتالنتائج  أنحرق، كما ال

لمعرفة طبیعة قشور ضر، و المح ألهجینيادة في قیم الصالدة للمتراكب ـزی إلى أدىغیر المطحون 

روقة وقد لوحظ تحول هذه القشور ـلقشور المحالضوئي ل ألمجهريالرز المحروق تم دراسة الفحص 

   و السطوح. األشكالو جسیمات مختلفة  اللیف إلىبعد الحرق 


