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  الخ-صة
ودراسة ) PVC(الكاؤلين كمادة مدعمة لبوليمر  إضافةيتضمن ھذا البحث دراسة تأثير 

  .بعض العوامل المؤثرة في متانة العزل الكھربائي
، وحضرت )PVC(مادة  إلى%) 4، %3، %2، %1(الكاؤلين بنسب وزنية ھي  أضيف  

  ).mm 2-0.8(النماذج بطريقة الكبس الساخن وبأسماك تراوحت بين 
لين بعض نتائج الفحوصات تناقص متانة العزل الكھربائي مع زيادة نسبة الكاؤ أظھرت  

المضاف خصوصاً للسماكات الكبيرة بسبب تأثير وجود ماء التبلور والذي يملك ثابت عزل كھربائي 
وAن متانة العزل تتناقص  ا@خرىعالي لكنه يتميز بمعامل فقدان عزلي عال مقارنة مع المواد العازلة 

سماكات الكبيرة نتيجة مع زيادة معامل الفقدان العزلي فان تأثير تيارات التسرب يكون واضحاً في ال
  .التأثيرات الكھروحرارية

تناقصاً في متانة العزل مع زيادة السمك وزيادة ) كاؤلين - PVC(بينت النتائج للمتراكب   
تأثير عدد الدورات على متانة  أما. متانة العزل الكھربائي مع زيادة المعدل الزمني لصعود للفولتية

. ا@ولىمتانة العزل الكھربائي بشكل واضح بعد الدورة العزل الكھربائي للمتراكب فقد تناقصت 
  .تناقص متانة العزل الكھربائي للمتراكب إلىارتفاع درجة الحرارة  أدىوكذلك 

في  ا@نموذجاما الصور المأخوذة لمنطقة اAنھيار باستعمال المجھر الضوئي فقد بينت تفحم   
، وحصول شقوق مجھرية نتيجة )PVC(ليمر منطقة اAنھيار نتيجة تحطم السEسل البوليمرية لبو

  .اAنھيار خصوصاً عند اضافة نسب كبيرة من الكاؤلين تمتد مباشرة من نقطة اAنھيار

  .متانة العزل الكھربائي, متراكبات, ؤلينكا, PVC :الكلمات المرشدة

Some Factors Effecting on the Dielectric Strength for                   
(PVC- Kaolin) Composites 

Abstract  
This research includes the effect of kaolin additions to the polymer matrix (PVC) 

and study some factors affecting to dielectric strength. 

The kaolin powder was added as percentage by weight (1,2,3 and 4%) to PVC, 
and the specimens formed by hot pressing method, with different thickness (0.8-2 
mm). Some of the results was showed decrease in the electrical  strength with kaolin 
additives, especially for large thickness due to presence of lattice water, which has 
high dielectric constant but in the same time has high dielectric loss factor, where the 
electrical strength decrease when dielectric loss factor increases. Thus the influence of 
leakage currents is evident in the large thickness as a result of the electro-thermal 
effects. 

Electrical strength was decreased when the time rate of raising voltage increases. 
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The effect of the cycles number of breakdown for composite specimens was studded. 
Also the dielectric strength decreased with temperature increases. 

Optical microscopy images for breakdown region was shown the 
carbonization in the breakdown points as a result of crashing polymers chains. 
Also, micro cracks occurring for specimens that has large amount of kaolin and 
this cracks extend directly from the breakdown region. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


