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 خ*صةال

م�واد المركب�ة لكث�رة اس�تخدامھا ف�ي الص�ناعة وعل�ى ا�خ�ص تل�ك تكمن اھمية دراسة خواص ال         
ص�ار م�ن الض�روري زي�ادة ا�ھتم�ام ف�ي دراس�ة الخ�واص ,المستخدمة في تطبيقات ا�نابيب وا�وعي�ة 

وعليه سوف يتم عرض بعض النتائج التي وج�دت بع�د اج�راء سلس�لة م�ن ا�ختب�ارات عل�ى .لھذه المواد
  .)ضغط داخلي(وقد تم استخدام عينات من انابيب معرضة للضغط .دالخصائص الفيزيائية لھذه الموا

�ية��ة القياس��فة ا�مريكي��ب المواص��ت حس��ار فتم��ة ا�ختب��ا طريق��واد ) ASTM-D2584  )1968ام�للم
المركبة المقواة بالياف الزجاج وطريق�ة الكثاف�ة للم�واد المركب�ة المق�واة بالي�اف الزج�اج وطريق�ة الكثاف�ة 

 .اة بألياف الكربونللمواد المركبة المقو
الت�ي ت�م اجراؤھ�ا عليھ�ا ) ا�ختب�ارات(وقد تم عرض ھذه النتائج ف�ي ج�داول موض�حة سلس�لة التج�ارب 

�ي��م الجزئ��د ان الحج��و (Volume Fraction)فوج��اج ھ��اف الزج��واة بالي��ة المق��واد المركب�) 0.476(للم
 ).0.540(والمقواة بالياف الكربون ھو 

  .ألياف الكاربون, المواد المركبة, ألياف الزجاج, الحجم الجزئي :الكلمات المرشدة
 

Studying The Importance of Evaluation And Determination of 
Volume Fraction Values For Wound Glass And Carbon Fiber 

Reinforced Composites 
Abstract 
    The wide and increased use of the composite materials in industry especially into 
important applications such as pipes and pressure vessels tends to give the study of 
their properties more importance, so results will be presented from a series of tests on 
the physical properties of composite materials . Specimens cut from pipes made from 
composite materials to be tested under internal pressure loadings have been tested by 
using a series of ASTM D2584 (1968) standards test methods for glass fiber 
reinforced composites and the density method for carbon fiber reinforced composites 
.The results from this series of tests have been tabulated and presented. The volume 
fraction for the glass and carbon fibers were found to be 0.476 and 0.540, 
respectively. 

  
  
  
  
  
  
  


