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Abstract 
     Fillers play a major role in determination of the properties and behavior of 
particles on (glass, carbon, and Kevlar fiber) reinforced polyester composites. 
These particles are fabricated using both alumina (Al2O3) and silicon carbide (SiC) 
particles as filler materials for such systems. The effect of these two different 
ceramic polyester composites are investigated at different additive ratios as (0.2, 
0.4, 0.6, 0.8, 1.0) volume fraction. 
 Comparative analysis shows that the bending distortion, Hardness, and 
Impact resistance are affected by the type and content of filler particles, where 
both impact and Hardness is increased with increasing volume fraction specially 
in case of (0.5) volume fraction for both filler particles and decreased for bending 
distortion specially in case of glass fiber/ polyester at (0.5) volume fraction for 
both filler particles. Also high electrical properties for all filler/ fiber/ polyester 
composites. 

It is shown that silicon carbide (SiC), have better filler characteristics 
compared to those of alumina (Al2O3) .Hopefully, these results provide a cost 
effective solution to composite applications. 
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 والحرارية دراسة انظمة متفرقة لحشوات سيراميكية على الخصائص الميكانيكية
  )زجاج ، كاربون، كفلر( ألنظمة متراكبة مختلفة للبولي استر مع الياف 

  
  الخالصة

ان الحشوات السيراميكية تلعب دوراً رئيسياً في تحديد سلوك الجزيئات باالنظمة المتراكبة      
المدعمة للواصق البولي استر وذلك بأستخدام كل مـن  ) ج، كاربون، كفلرزجا(         المختلفة 
 .كمالئات في هذا التطبيق) SiC(وكاربيد السليكون ) Al2O3(االلومينا 

ان تأثير هذه المواد السيراميكية على االنظمة المتراكبة للبولي استر تم التحري عنـه     
  .كسر حجمي) 1.0 ,0.8 ,0.6 ,0.4 ,0.2(بنسب خلط حجمية مختلفة تتراوح بين 

مقاومة (والتحاليل المنجزة لالنظمة لمتراكبة المختلفة اثبتت ان الخصائص الميكانيكية     
تتأثر بنوع وكمية الحشوة السيراميكية المستخدمة، حيـث  ) االنحناء، الصالدة، ومقاومة الصدمة

كسـر  ) vol.fraction 0.5(تحسنت كل من مقاومة الصدمة والصالدة  وخصوصاً عند النسبة 
وقلت نسبة التشوه الحاصل في فحص االنحناء وخصوصاً بالنسبة للنظـام المتراكـب   . حجمي

. وعند نفس النسبة السابقة للخلط لكال النوعين مـن االحشـوات  ) بولي استر/ الياف الزجاج (
ها الحشوة اضافةً الى ارتفاع الخاصية العازلية لكل االنظمة المتراكبة المحضرة والتي استخدم في

المستخدمة ) SiC(وكانت افضل النتائج لحشوة كاربيد السليكون ). بولي استر/ ليف/ الحشوة( 
المتوفرة وهذا يؤمل ان يقلل من تكاليف التصنيع وبالتـالي يـدعم   ) Al2O3(مقارنةً بااللومينا 

  ).الميكانيكية والعزلية الحرارية(الخصائص التطبيقية المختلفة 
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