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 الملخص
وتعد إدارة هذه النفايات تحديًا كبيًرا للصناعة واألوساط األكاديمية. يُطلب    ،  مهمةقضية    -الحيوية أو االصطناعية    -تعد النفايات المتزايدة  

وقت الحاضر استخدام المواد القابلة للتحلل كعامل نهائي في تقليل المستوى الحالي لتوليد النفايات. لذلك ، فإن أحد مجاالت البحث الرئيسية في ال

ائمة على الوقود حيث تخدم المركبات الحيوية أو المركبات القائمة على النفايات العديد من  هو تطوير المواد المركبة الحيوية على المواد الق

الوفير   التكاليف بسبب وجودها  تحمل  القدرة على  و   ، الحيوية  للحشوات  البيولوجي  التحلل  ذلك ميزة  في  بما   ، واقتصاديًا  بيئيًا  في  المزايا 

صة من المصادر الزراعية ، كمواد مالئة في مصفوفات البوليمر الحيوي لتشكيل مواد مركبة  الطبيعة. يمكن استخدام المخلفات الحيوية ، خا

تكون حيوية حقيقية لتطبيقات مختلفة. الهدف من هذه الدراسة هو دراسة إمكانية استخدام المواد المركبة الحيوية في البناء كعوازل حرارية. ت

بل للتحلل الحيوي وهو ]مصفوفة حمض عديد حمض اللبنيك[ وحشو طبيعي ]ألياف خشب مركبات البوليمر في هذه الدراسة من بوليستر قا 

٪ بالوزن وتميزت بخصائصها الفيزيائية والميكانيكية. تم إختبار  40إلى    10النخيل[. تم تحضير المركبات الحيوية بنسب حشو تتراوح من  

، وا الحريق  ، وتأخر  الماء  ، واحتباس  الشد  قوة  )المركبات من حيث  اإللكتروني  المسح  باستخدام مجهر  الدقيقة  تقييم  SEMلبنية  ، وتم   )

( الوزني  الحراري  والتحليل   ، الحرارية  الموصلية  قياس  طريق  الحرارية عن  الحراري. TGAالخصائص  للمسح  التفاضلي  والقياس   ،  )

لجة القلوية كتعديل سطحي للحشو ، ومعالجة سيالن كعامل  باإلضافة إلى ذلك ، من أجل زيادة توافق الحشو / البوليمر ، تم أيًضا استخدام المعا

[ إلى المركبات  (ADP)اقتران ، وإضافات كيميائية. عالوة على ذلك ، تمت إضافة مثبطات الحريق ]فوسفات ثنائي هيدروجين األمونيوم  

 لتقليل قابلية االشتعال للمركبات.
معالجة السيالن الخواص الميكانيكية بشكل كبير من خالل زيادة مقاومة الشد من  تم تحقيق نتائج واعدة خالل هذا البحث التجريبي. عززت  

اإليثانول   -ميجا باسكال للمركبات المعالجة بالسيالن واإليثانول. خفضت معالجة السيالن    30ميجا باسكال لأللياف غير المعالجة إلى    14

هي األعلى بين جميع    silane-acetoneكانت درجة التبلور لعينات    ٪.1.148٪ إلى  1.963٪ بالوزن من  40أيًضا احتباس الماء لعينة  

٪ بالوزن. أدت المعالجة القلوية إلى زيادة كبيرة في احتباس الماء والتوصيل الحراري  40٪ لعينة حشو  58.8األنظمة ، حيث وصلت إلى  

المعالجة القلوية بشكل كبير على االستقرار الحراري ،    بسبب إزالة الشوائب ، مما أدى إلى ارتفاع نسبة السليلوز. عالوة على ذلك ، أثرت

األنيق والمركبات المعالجة بالسيالن والمركبات غير المعالجة. حقق إدخال مثبطات  PLAمما أدى إلى تدهور أسرع للعينات عند مقارنتها بـ 

واط / )م ك( ، وهو أقل   0.043لية الحرارية إلى قيمة ، وأسقط الموص UL 94وفقًا لمعايير  ULV-0توصيفًا قابالً لالشتعال لـ  ADPالحريق 

 واط / )م ك(. EPS 0.050و  XPSمن الموصلية الحرارية للعزل الحراري التجاري مثل 

 
التوصيل  المواد المركبة الحيوية ، حمض البوليكتيك ، ألياف خشب التمر ، العزل الحراري ، المعالجة الكيميائية ،  :البحث الرئيسية  كلمات

 .الحراري ، مقاومة الشد
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