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ABSTRACT 
   This work involves study tensile strength; hardness and thermal conductivity of 
composite material consist of coconut fibers mixed with polyester resin. This 
composite material was prepared by adding three percentage of coconut shells (1,2 and 
3) wt% . addition of coconut shells improved mechanical properties for composite 
material with three percentages , while led to decrease thermal conductivity because it 
is behave as insulated material. 
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تاثیر التدعیم بالیاف ثمرة جوز الھند على الخواص المیكانیكیة لمادة متراكبة ذات 
  اساس من البولي استر غیر مشبع

 الخالصة 
مكونة من بة راكمتلمادة الشد والصالدة والتوصیلیة الحراریة دراسة مقاومة ھذا البحث یتضمن 

ثالث  باضافةالمتراكبة  ةھذه الماد ترحض. مع راتنج البولي استر ممزوجة الجوز الھند قشور یاف ال
الخواص ادت اضافة قشور جوز الھند الى تحسین .نسبة وزنیة مئویة3و 2و1قشور قدرھا المن  نسب

، بینما قلت الموصلیة الحراریة حیث تصرفت قشور جوز الھند كمادة  لمضافةللنسب الثالثة ا المیكانیكیة
    .عازلة
  

  الھند، المواد المتراكبة، بولي استرالیاف جوز :  الكلمات المفتاحیة
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 المقدمة 
ة الوزن فتعد المواد المتراكبة من سمات العصر الحالي لما تتمتع بھ من خصائص من حیث خ

ان المادة المتراكبة یمكن تعریفھا   والمتانة العالیة بالرغم من انھا عرفت واستخدمت منذ االف السنین ،
ً بانھا مادة مكونة من عنصرین على  ً كیمیائیا ً على ان الیكون ھنالك تفاعال ً فیزیائیا االقل مرتبطان معا

ً فیما بینھا والمادة الناتجة ستتمتع بخواص تختلف عن خواص العناصر المكونة لھا فیما لو  شامال
ً  على انفراد والتي تدعى  )bulk material (، تتكون المادة المتراكبة من مادة كتلیة  [1]استخدمت كال

 reinforcement(ومادة التدعیم  continuous phase ) (او الطور المستمر ) matrix(  اساسبمادة
material( [2]   والتي طالما استخدمت باشكال مختلفة منھا المساحیق، االلیاف ، الحبیبات البیضویة او

ً على تحسین  ة مقاومة او زیادالكرویة حسب التطبیق المطلوب انجازه ، وتعمل مادة التدعیم عادة
وم المواد المتراكبة قد تطور عبر العدید من السنیین فقد اعتبرھا البعض مان مفھ.وصالبة مادة االساس 

ً من مادتین او اكثر توحدھما مادة رابطة ، في حین اعتبرھا البعض االخر مواد جدیدة  على انھا مزیجا
ویمكن على تركیبھا الدقیق  تحضیرھا فضالً  تمر بھ من عملیات اثناء ذات خصائص تعتمد على ما

ة التدعیم وكما تصنف المواد المتراكبة على اساس نوع مادة االساس او على اساس الشكل الھندسي لماد
وفي اآلونة األخیرة تم التركیز على البحوث التي تھتم في استخدام األلیاف الطبیعیة ). 1(موضح بالشكل 

ا حیث ان استخدامھا یفتح أفاق جدیدة لتوسیع التطبیقات لتقویة البولیمرات وجذب أنظار الباحثین الیھ
الھندسیة ولما تتمتع بھ من خواص جیدة مثل خفة الوزن ، الكثافة القلیلة باإلضافة لكونھا غیر سامة 

 [3,4].ومصادرھا متجددة وتوفرھا وكلفتھا المنخفضة
ف من خیوط السلیلوز المغمورة في مادة األلیاف الطبیعیة یمكن اعتبارھا من المواد المركبة التي تتأل      

ً اذ یتألف من عدة طبقات ، الجدر  اللكنین وبمادة نصف سلیلوزیة ، ان تركیب اللیف الطبیعي معقد جدا
ً (االبتدائي  یمثل الطبفة االولى والذي یحیط بجدار النمو والذي یمثل الجدار الثانوي ) ذو سمك قلیل جدا

التي عن طریقھا یتم تحدید الخواص ) السمیكة(الوسطى منھا  الذي یتألف بدوره من ثالث طبقات
 المیكانیكیة للیف اذ تتألف من سلسلة من الخیوط الدقیقة المتكونة من السلسلة الطویلة لجزیئة السلیلوز

[5].  
إن األلیاف الصناعیة قد استعملت بشكل واسع في تقویة المواد البولیمریة مع ان ھذه المواد تكلفتھا 

ومن مصادر غیر متجددة وبسبب الشكوك السائدة في تجھیز المواد ذات األساس النفطي وسعر باھظة 
المشتقات النفطیة المتناوب باإلضافة إلى زیادة المتطلبات االقتصادیة والبیئیة  حیث ظھرت الحاجة الى 

یرھا المستخدمة في مواد طبیعیة بدیلة مثل القنب الھندي ،الخیزران ، جوز الھند ، االناناس ، الكتان وغ
وعلیھ فان المادة المستخدمة ھي مادة لدائنیة مدعمة بااللیاف ثمار جوز الھند  .تقویة المواد البولیمریة

دراسات وفیما یلي سرد لبعض ال.دراسة بعض الخواص المیكانیكیة للمادةالقصیرة وقد تضمن البحث 
  [4,6].التي تناولت موضوع البحث

بدراسة  2003في عام  S.M.Sapuam & M.Harimi& M.A.Malequeقام الباحث  §
الخواص المیكانیكیة المتمثلة بخواص الشد وااللتواء لمادة متراكبة ذات اساس من االیبوكسي 

مدعمة بدقائق من قشور جوز الھند وبكسور حجمیة مختلفة وقد اظھرت النتائج ان ھذه ال
 .الخواص تزداد بزیادة الكسر الحجمي لھذه الدقائق

بدراسة المقاومة المیكانیكیة  2005واخرون في عام )   (Sergio N. Monteiroالباحث قام  §
ذات االساس من البولي استر المقواة بالیاف جوز الھند  مادة المتراكبةلاالنشائیة لوالخصائص 

وتوصل الباحثون الى ان اقل قیم الجھاد االنحناء یتم )  %80Wt-10(بنسبة تقویة مابین 
   %80Wtعند النسبة  الحصول علیھا

اختبار امتصاصیة الماء لمادة باجراء  2009واخرون في عام  )M.N.Gelfuso ( قام الباحث §
متراكبة ذات اساس من البولي بروبلین المقوى بااللیاف جوز الھند الغیر معاملة والمعاملة 
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الكسر  حیث وجدوا ان االمتصاصیة تزداد بزیادة% 2بمحلول ھیدروكسید الصودیوم بتركیز 
 .لاللیاف الحجمي

بدراسة الخواص المیكانیكیة لمادة  2009وزمالئھ في عام  )Md.Mominul( قام الباحث  §
مع الخواص متراكبة ذات اساس من البولي بروبلین المقوى بالیاف النخیل ومقارنتھا 

ً  المیكانیكیة لمادة متراكبة ذات اساس من البروبلین المقوى بالیاف جوز الھند المعاملة كیمیائیا
ً بااللیاف  وقد وجدوا ان المعاملة الكیمیائیة لاللیاف تعطي تحسن في الخواص المیكانیكیة مقارنتا

من الخواص الخام وان الخواص المیكانیكیة للمادة المقواة بالیاف جوز الھند المعاملة افضل 
 .المیكانیكیة للمادة المقواة بالیاف النخیل

  

  

 

  

 .لمتراكبة على اساس نوع مادة االساستصنیف المواد ا) 1(شكل 

  ھـدف البحـث
ان الھدف األساسي من ھذا البحث ھو دراسة بعض الخصائص المیكانیكیة والفیزیائیة لمادة 

مقوى بالیاف ثمرة  (Unsaturated Polyester)متراكبة  ذات اساس من البولي استر غیر المشبع 
  -:جوز الھند وكما یلي

  .صیة الشد على المواد المتراكبة المدعمة بالیاف ثمرة جوز الھند دراسة تأثیر خا -:أوالً 
 ً   .ثمرة جوز الھند المدعمة بالیافدراسة تأثیر خاصیة الصالدة على المواد المتراكبة  -:ثانیا
 ً   .دراسة تأثیر خاصیة التوصیل الحراري على المواد المتراكبة المدعمة بالیاف ثمرة جوز الھند - :ثالثا

 :الجزء العملي
ثمرة  بألیافمن البولي استر المقواة  األساستم في ھذا البحث تحضیر العینات من المادة المركبة ذات     

الفحص الشد والصالدة  أجراءتم حیث تم اعتماد الطریقة الیدویة بالصب و )2mm( بطولجوز الھند 
تخدام راتنج البولي استر اس وقد تم .والتوصیل الحراري والعزل الصوتي لغرض تقییم النماذج النھائیة

كمادة اساس في تحضیر المواد المتراكبة   Up ((Unsaturated Polyester resin)(غیر المشبع 
، حیث یكون على شكل سائل لزج شفاف وردي السعودیة ) SIR(والمصنع من قبل شركة البولیمریة 

ً احد انواع البولیمرات المصلدة حرا الغرفة وھو اللون عند درجة حرارة ، )Thermosetting(ریا
المصنع ) Hardener( الحالة السائلة الى الحالة الصلبة وذلك بأضافة المصلدویتحول ھذا الراتنج من 

ویكون على شكل سائل ) Methyl Ethyl Keton Peroxide(من قبل الشركة نفسھا وھو عبارة عن 
من الراتنج عند درجة   gm 100لكل  gm 2بنسبة  شفاف یضاف الى راتنج البولي استر غیر المشبع

ً بأستخدام  حرارة الغرفة، وعند االنتھاء من اضافة المصلد الى الراتنج تبدأ عملیة خلط المزیج مباشرة
الى ان یتجانس (Rod of Glass)  دقیقة بأستخدام قضیب زجاجي) 15 –10(الخلط الیدوي لمدة 

ً الخلیط، والیفضل تجاوز ھذه الفترة الزمنیة الن ھذا سوف  یؤدي الى جعل لزوجة الخلیط عالیة جدا
وترتفع درجة حرارتھ مما یؤدي ذلك الى تسریع عملیة التصلب مما یعیق عملیة صب الخلیط في القالب 

 

 المواد المتراكبة 

 

 ذات اساس كربوني

 

 ذات اساس بولیمري

 

 ذات اساس سیرامیكي

 

  ذات اساس معدني
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ً على فقاعات ھوائیة تؤدي في النھایة الى فشل العینة لذلك سیكون المنتوج النھائي  وبالتالي فان حاویا
 Exothermic(لمسبب لتصلب الخلیط ھو تفاعل باعث للحرارة یجب تجنب ھذه الحالة، إن التفاعل ا

Reaction ( إي انبعاث حرارة خالل عملیة الربط التشابكي)Cross linking process (مدة  ، ان
تصلب البولي استر التقل عن ثالث ساعات عند درجھ حرارة الغرفة لغرض اتمام عملیة التصلید بشكل 

یبین اھم ) 1( والجدول ،[7,8] بح العینة جاھزة للفحص بشكل نھائيبعد اتمام ھذة العملیة تص .تام
 . خواص مادة البولي أستر غیر المشبع المستخدمة في البحث وحسب مواصفات الشركة المنتجة

  
 
 

  یبین خصائص مادة البولي أستر غیرالمشبع المستخدمة) 1(الجدول 
  .السعودیة المنتجة) SIR(شركة في البحث حسب مواصفات 

Modulus 

of 

elasticity  

GPa 

Percent 

Elongation 

(EL%)  

Tensile 

strength 

 MPa  

Fracture 

Toughness  

MPa-m0.5  

Coefficient 

of thermal 

expansion  

10-6(co)-1  

Specific 

Heat 

J/ kg. k 

Thermal 

conductivity 

w/m.co  

Density 

gm/cm3  

2.06-4.41 < 2.6  
41.4-

89.7 
0.6 100-180  710-920  0.17 1.2 

 

  .االلیاف المستخلصة من ثمرة جوز الھندلتركیبھا الكیمیائي ا) 2( جدول رقم 

cellulose (wt%)  
hemicelluloses 

(wt%)  

Lignin 

(wt%) 

waxes  

(wt%)  
Radius(µm) Type of fiber 

32-43 0.15-0.25 40-45  ---------  450-100 Coir  
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  .لھندالخواص المیكانیكیة اللیاف ثمار جوز ا ) 3(جدول 

Density 

(g/cm) 

Tensile 

strength 

(MPa)  

modulus  

younǵ ́(GPa)  
(%)elongation  

Type of 

fiber 

1.2 175 0.15-0.25 30 coir 

  

  - :تحضیر العینات

لتحضیر العینات في ھذا البحث وقد تم )  Hand Lay Up(تم استخدام طریقة القولبة الیدویة      

  [9]باالعتماد على العالقات التالیة المادة المتراكبة المحضرة احتساب الكسر الحجمي لمكونات 

   

                                            

  

 

  حیث إن   

mp, mm :  كتلة المادة االساس والدقائق على التوالي  gm)(  

 vc, vm vp:   والمادة األساس  والدقائقحجم المادة المتراكبة  (cm3)     

ρp ,ρm : افة االدقائف والمادة االساس على التواليكث  gm/cm3)(  

Vp ,Vm : الكسر الحجمي للدقائق والمادة االساس     

  

 

….…. (1) 

….…. (2) 
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  )  ( Tensile Test Instrument & Specimensاختبار الشد
 لغرض أجراء اختبار الشد للعینات المقطعة بأبعاد قیاسیة فقد استخدم جھاز نوع   
 )Instron 1195 Tensile Test(  المصنع من قبل شركة)Instron ( االنكلیزیة ویتم ذلك بتسلیط قوة

ولكافة النماذج ) mm/min 0.5( وبمعدل انفعال مقداره) 5KN(مقداره ) Load(شد بمعدل حمل 
 - الحمل(وبأستخدام الراسم البیاني للجھاز تم الحصول على نتائج مباشرة على شكل منحني بین

معامل (لغرض حساب خصائص الشد ) االنفعال –االجھاد(الى منحني  والذي قد تم تحویلھ) االستطالة
، لذلك فقد تم تقطیع العینات من المصبوبة حسب األبعاد القیاسیة ) مرونة الشد، إجھاد الشد األقصى
  .[7,10]المأخوذة من المواصفات العالمیة 

  
    ( Hardness Test Instrument & Specimens )اختبار الصالدة

یجب إن تمتلك  والعینة المستخدمة في ھذا االختبار) Shore D(قیاس صالدة العینات  بطریقة  تم      
وان الیكون قد تعرض الى اھتزازات ) 3mm(ومستوي وبسمك الیقل عن ) صقیل(سطح أملس 

ً لذا فقد تم استخدام عینة بقطر  وھذه االبعاد مأخوذة حسب ) 4mm(وبسمك ) 40mm(میكانیكیة سابقا
 Shore(ت الجھاز الخاضع للمواصفات االلمانیة ، ولھذا الغرض تم استخدام جھاز صالدة شورمواصفا

D ( وھو عبارة عن جھاز مشابھ للبوصلة یحتوي على إبرة في المنتصف وتتضمن طریقة الفحص وضع
ً لسطح العینة المراد  الجھاز بصورة عمودیة على العینة المراد قیاس الصالدة لھا بحیث یكون مماسا

تم اخذ قیمة قیاس صالدتھا لكي تغرز االبرة في سطح المادة ثم یتم االنتظار مدة ثالثة ثواني بعدھا ی
أي ) نیوتن 50( ویساوي) DIN 53505(الصالدة من الجھاز، وان الضغط المسلط حسب المواصفات 

  . Shore D([9](بالنسبة لصالدة ) 5kp(مایعادل 
  (Thermal  Conductivity Test Instrument & Specimens) اختبار التوصیلیة الحراریة

 40(اختبار التوصیلیة الحراریة بطریقة قرص لي بقطر  تم تقطیع عینات دائریة لغرض اجراء       
mm ( وبسمك)5mm ( وذلك حسب المواصفات العالمیة القیاسیة ، فقد تم استخدم جھاز قرص لي

)Lee's Disk ( والمصنع من قبل شركة)Griffin and George ( لغرض اجراء ھذا االختبار توضع
حیث یتم انتقال ) C , B(بین القرصین ) H(المسخن ویوضع) A , B(بین القرصین ) S(عینة االختبار

الحرارة الى القرص الذي یلیھ حتى تصل إلى القرص األخیر ولحین الوصول إلى حالة االستقرار 
باستخدام المحاریر الموضوعة داخلھا ) Ta,Tb,Tc(الحراري تحدد درجة حرارة األقراص الثالثة 

، یتم حساب قیمة معامل التوصیل الحراري ) 2(و ) 1(یة وبتطبیق العالقة الخاصة بالتوصیلیة الحرار
للعینة، ومن المھم أن یتم التأكد من نظافة سطوح األقراص المصنوعة من البراص وان تكون ھذه 

  ). 2(، شكل [6] األقراص متماسة بصورة جیدة للحصول على أفضل انتقال حراري عبرھا
  

e = P/πr [r (T1+T3) +2 (d1T1+0.5ds (T1+T2) +d2T2+d3T3]... (1) 
 

K=eds [T1+2T1 (d1+ 0.5 ds) /r+T2ds/ r ] / (T2 – T1 ) …….(2) 
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  .یوضح جھاز قرص لي ) 2(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   C1                B2          

 2 3 
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  یوضح المخطط العملي المتبع) 3(الشكل                                                            

هاختیار القالب المناسب وتحضیر  

  )  ووزنھا تقطیع االلیاف(ضیر مواد التقویة تح
 

  ) 2:100بنسبة ( )المصلد+  وزن البولي استر(تحضیر المادة األساس 

 صب العینة

  )% 1,2,3بنسب(  البولي أستر+ جوز الھند الیاف 

  ساعة)  24-6 (انتظار فترة زمنیة تتراوح من

ٌ للفحص  تقطیع وتنعیم العینات تحضیرا

ت المیكانیكیةاألختبارا الفیزیائیة األختبارات   

  تحضیر المواد األولیة
  )ثمرة جوز الھندالیاف + مشبع  بولي استر غیر(

 

الشد أختبار  

الصالدة أختبار  

التوصیلیة الحراریة أختبار  
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  مناقشة النتائج وال

  الخواص المیكانیكیة والتوصیلیة الحراریة للمادة المتراكبة المحضرة حیوض) 4(جدول 

Thermal 

conductivity 

Hardness  

(Shor D) 

Elongation  

% 

∆EL 

Redaction 

in area  

 ∆ A 

Young 

modulus  

E 

Fracture 

fσ 

Tensile 

strength  

ULTσ  

Yield 

strength  

yσ 

Volume 

fraction 

% 

0.33 70 26 36 2.91 51 51 1.64 0 

0.12615 84.3 41.6  36.3  3.38 100.35 100.35 1.782  1 

0.07951 86.6 45  34.5  8.788 104.57 104.57 3.267  2 

0.01784 89.3 41.6  30.5  9.133 115.95 115.95 2.1005  3 

  

   ( Tensile Test )إختبار الشدعند الكسر ، نتائج ومناقشة قیم مقاومة الشد -1

وقیم متانة الذي یمثل العالقة بین الكسر الحجمي اللیاف جوز الھند ) 4(الشكل و) 4(من الجدول 

جوز ألیاف وھذا یعود إلى مساھمة  ھذه االلیافأن قیم مقاومة الشد تزداد بزیادة الكسر الحجمي لالشد 

ًعن توزیعھا العشالھند  وائي المنتظم داخل مادة البولي في تحمل القوى المسلطة على المتراكب فضال

األلیاف مما یخلق سطوح بینیة تامة مابین مادة األساس ومواد  إستر وسھولة تغلغل مادة األساس بین ھذه

من جھة أخرى جوز الھند التقویة ، عالوة على مدى التوافقیة بین المادة األساس من جھة ومابین ألیاف 

  .ھذه االلیافمع كل زیادة في الكسر الحجمي لمما أدى إلى زیادة في قیم مقاومة الشد 

  

  

  

  

  

  یوضح العالقة بین بین الكسر الحجمي اللیاف جوز الھند) 4(شكل 
 وقیم متانة الشد للمادة المتراكبة ذات اساس من البولي استر غیر مشبع
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  نتائج ومناقشة قیم معامل مرونة الشد -2

زداد مع زیادة الكسر لشد تمرونة ایالحظ ان قیم معامل ) 5(والشكل ) 4(من خالل الجدول
وأن ھذه الزیادة في معامل المرونة لكافة العینات یعود الى مساھمة كل من  جوز الھندیاف الحجمي الل

في تحمل الحمل المسلط على المادة المتراكبة وبما یناسب خصائصھا المیكانیكیة جوز الھند الیاف 
التي تمتلك معامل الیاف جوز الھند علیھ فأن استخدام وشكلھا الھندسي عالوة على كسورھا الحجمیة، و

مرونة عالي تفوق معامالت المرونة لكل من مواد التقویة االخرى وكذلك مادة االساس التي تمتلك معامل 
كان على حساب الكسر الحجمي لمادة  اللیاف جوز الھندمرونة واطىء وان زیادة الكسر الحجمي 

  .عینات اللمرونة لكافة االساس ادى الى زیادة معامل ا
بأحجام صغیرة كمواد تقویة ساعد في تسھیل  الیاف جوز الھندان تفسیر ذلك ھو ان استخدام 

یاف دون ان تعمل على تكوین عیوب داخل شبكة االلیاف وداخل ل مادة االساس مابین االلعملیة تغلغ
د التقویة بشكل متكامل ومن ثم زیادة المادة المتراكبة نفسھا وھذا ما یزید من قابلیة الوسط لتبلیل موا

مساحة التالمس البیني بین مواد التقویة ومادة الوسط وبالتالي زیادة قوة الترابط بین مكونات المادة 
ً المتراكبة وجعلھا اكثر تماسك فأن ذلك ادى الى زیادة معامالت المرونة للمواد المتراكبة المحضرة  ا

  .م وتوزیع مواد التقویةوبمعدالت تتناسب مع طبیعة وشكل وحج
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  یوضح العالقة بین بین الكسر الحجمي اللیاف جوز الھند) 5(شكل 
  وقیم المرونة للمادة المتراكبة ذات اساس من البولي استر غیر مشبع
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  Hardness Test ) (نتائج ومناقشة اختبار الصالدة  -3

ختراقات عند سطحھا الخارجي وھنالك طرق اغلب اختبارات الصالدة تعتمد على مقاومة المادة لال

) Shore Udometer(مختلفة تمثل دلیل الصالدة، ففي ھذا البحث تم إجراء فحص الصالدة باستخدام 

یالحظ إن قیم الصالدة للعینات تزداد مع زیادة الكسر ) 6(والشكل ) 4(، من الجدول) Shore D(نوع 

من صالدة عالیة ، حیث نالحظ ان قیم الصالدة اللیاف ھذه ا وذلك لما تتمتع بھاللیاف جوز الھند الحجمي 

للقوة ة الیاف جوز الھند ان مقاوموزادت عند زیادة الكسر الحجمي وبما ان الصالدة صفة لسطح المادة 

المسلطة علیھا تكون قلیلة حسب الكسور الحجمیة المستخمة لذالك فان الزیادة في قیم الصالدة تكون قلیلة 

  .اللیاف جوز الھندر الحجمي بزیادة الكس

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  یوضح العالقة بین بین الكسر الحجمي اللیاف جوز الھند) 6(شكل 
  للمادة المتراكبة ذات اساس من البولي استر غیر مشبع Shore-Dوقیم صالدة 

  

  ( Thermal Conductivity Test ) نتائج ومناقشة أختبار التوصیلیة الحراریة -4

ة عزال حراریا افضل من المرجع وسبب ذلك یعود لوجود الیاف جوز اعطت العینات المحضر

الھند ومنھا مركبات متفرعة ومتشابكة وعشوائیة االنتظام في تركیبة المتراكب مما یعیق سیر الحرارة 
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باتجاه واحد وانتقالھا الى الطرف االخر بل تتوزع في اتجاھات مختلفة فیتم تبدیدھا داخل جسم النموذج 

والشكل ) 4(فمن خالل الجدول . م انتقال جزء من الحرارة والذي تم تسجیلھ وكان منخفضافي حین یت

یالحظ نقصان قبم معامل التوصیلیة الحراریة للمتراكب الھجیني المحضر مع زیادة الكسر الحجمي 

  .اللیاف جوز الھند وذلك الن الیاف جوز الھند اكثر عزال للحرارة

  

  

  

  

  

  

  

  بین بین الكسر الحجمي اللیاف جوز الھند یوضح العالقة) 7(شكل 
  وقیم متانة الشد للمادة المتراكبة ذات اساس من البولي استر غیر مشبع

 

  االستنتاجات

المضاف إلى المادة المتراكبة المحضرة من البولي استر اللیاف جوز الھند إن زیادة الكسر الحجمي  -1

لخواص المیكانیكیة التي أجریت في البحث حیث غیر المشبع كمادة أساس أدى إلى زیادة قیم بعض ا

  بالمقارنة مع قیم متانة الشد )9.133 (معامل المرونة) 115.995(متانة الشد كانت أعظم قیمة لكل من 

  .للعینة من البولي استر الغیر مدعمة بالیاف جوز الھند )   4.41(ومعامل المرونة  )89.7(

المضاف إلى المادة األساس أدى إلى زیادة قلیلة في قیم الھند اللیاف جوز ان زیادة الكسر الحجمي  -2

  .الصالدة للعینات المادة المتراكبة المحضرة
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تراكبة مللمادة الاللیاف جوز الھند  يالحجمالكسرقیم معامل التوصیلیة الحراریة مع زیادة  تقل -3

  .المحضرة مما یعني تحسن في قابلیة العزل الحراري لتلك المادة 
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