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  الخالصة

بة هجينه مكونة مـن  لمواد متراكبة ومواد متراك  ) Ebr(ومتانة العزل   ) εr) (السماحية  ( تم دراسة ثابت العزل     
ومادة النوفوالك المقواة بألياف االسبست،و مـادة النوفـوالك المقـواة          , مادة النوفوالك المقواة بألياف الزجاج    

 وأن هذه العينات بمختلـف أنواعهـا حضـرت    ،)االسبست   ألياف  % 30+ألياف زجاج  %30( هجينــا 
وزناً مـرة   ) %10(والمتمثلة بنسبة   ) HMTA) (تترأأمينالهيكسا مثلين   (بنسبتين مختلفتين من المادة المصلدة      

 ومتانة العزل الكهربائي لنمـاذج      ك لمالحظة تأثير المادة المصلدة على سماحية      وزناً مرة أخرى وذل   ) %14(و
وأن ) %60(وقد كانت نسبة الكسر الوزني المستخدم لجميع هذه المواد المحضرة هـي           .المتراكبات المحضرة   

 .بارة عن ألياف قصيرةقوية هي عمواد الت
ومتانة العزل يعتمدان على نوع األلياف المستخدمة والخواص التـي تتميـز بهـا    ) εr( لقد وجد أن السماحية     

كما تمت دراسة   .عالوة  على طبيعة المادة األساس وأن متانة العزل تتناقص مع زيادة سمك المواد المحضرة              
) εr(فقد وجد بأن السماحية     , ي قيمة  ثابت  العزل الكهربائي        تأثير كل من درجة الحرارة والرطوبة والتردد ف       

عنـد  ) εr(أنواعها عند زيادة التردد للمجال الكهربائي المسلط بينما تزداد اختالف  على   التقوية   تقل في حالة  
المتراكبة زيادة كل من درجة الحرارة والنسبة المئوية المتصاصية الماء اعتماداً على السعة الكهربائية للمواد               

 .المحضرة 
  

Studing Some Dielectric Properties and Effective Parameters  of Composite Materials 
Containing of Novolak Resin 

 
Abstract 
Dielectric  constant  (εr ) and dielectric  strength (Ebr) of composite materials  that  consist of 
Novolak reinforced with glass  fiber  , Novolak  reinforced with asbestos fiber and  Novolak  
reinforced with  (60%) ratio of glass fiber and asbestos have been Studied. The specimens 
were made in different ratios of Hexamethylenetetramine (HMTA) content of (10%) and 
(14%), Then  a  study  was  made on influence  of (HMTA) on dielectric constant  (εr ) and  
dielectric  strength  ( Ebr) of these speciments. It was found that permittivity (εr )   and  
dielectric  strength  (Ebr)  for composite  materials are dependent matrix  the  types  and  
properties  of  reinforcing materials. 
Then  relation  between  dielectric  constant  (εr) and  frequency   and  temperature  and 
percentage   moisture absorption was studied. It  was  found  that  dielectric  constant  
increases when the temperature and percentage moisture  absorption  increase, whereas 
dielectric constant (εr) is dependent on  capacity of composite  materials. 

 


