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I

الشكر والعرف ان
اوالً أحمد هللا وأشكره على توفيقي إلنجاز ىذا العمل .وأتوجو بجزيل الشكر واإلمتنان
إلى مشرفي د.على عبدالرحمن سعيد معروف لتوجيياتو ونصائحو القيمة إلتمام ىذا
العمل.كما أتقدم بالشكر الجزيل للواء:صديق عثمان(األدلة الجنائية) على المساعده
القيمة في فحص العينات .وأيضاً أتوجو بالشكر والتقدير ل د:يوسف الصباح واألستاذ
عبدالسخي واألستاذ دمحم أرصد للمساعدة على تحليل نتائج العينات.

II

إهــــــــــــــداء

إلى كل من أضاء بعلمو عق ل غيره
أو ىدى بالجواب الصحيح حيرة سائليو
ف اظير بسماحتو تواضع العلماء
وبرحابتو سماحة العارفين
*******
إلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقيما
إلى من ال يمكن لألرق ام أن تحصي فضائليما
إلى والدي العزيزين أداميما هللا لي

III

المستخلص
يهدف هذا العمل للحصول على مواد مفيدة وذات قيمة عالية من مخلفات شجرة نخيل التمر حيث
تم إستخدام ليف النخيل وسعف النخيل لهذا الغرض ،ولتحقيق هذا الهدف تم حرق العينات بواسطة ليزر
ياج النيوديميوم بقدرة خرج مقدارها  40واط لمدة  50ثانية.
حن حىصيف العيٌاث قبل وبعذ الحزق باسخخذام جهاس حيىد األشعت السيٌيت  XRDوجهاس حشخج
الطاقت باألشعت السيٌيت  EDXوجهاس هطياف األشعت ححج الحوزاء .FTIR
كشفج ًخائج  XRDبالٌسبت لعيٌت ليف الٌخيل قبل عوليت الحزق عي بعض هي هزكباث الكزبىى
هثل األسيخاهيذ وثالثي سيليكاث الكالسيىم في طىر هٌشىر سذاسي هٌخظن  ،وهزكب هيذروكزبىًي في
طىر هعيٌي هخعاهذ ،وأحادي الكالسيج الوائي في طىر أحادي الويل .أها بعذ عوليت الحزق ظهزث
هزكباث جذيذة هثل هيذروكسيذ الكالسيىم والجزافيج في طىر سذاسي ،و الواس وأكساالث الكالسيىم
ثالثي الهيذراث.
كشفج ًخائج  XRDبالٌسبت لسعف الٌخيل قبل عوليت الحزق عي بعض هي الوزكباث هثل
الهيلبزاًذايج في طىر هعيٌي هخعاهذ واألسيخاهيذ في طىر هٌشىر سذاسي هٌخظن ،و الكزبخايج وأكسيذ
السيليكىى و الهىيليج في طىر أحادي الويل  .وًجذ أى هذٍ الوزكباث حالشج بعذ عوليت الحزق وظهزث
هزكباث جذيذة هثل فىرهاث الكالسيىم و أكسيذ السيليكىى في طىر رباعي ولىًسذاليج في طىر سذاسي
وأكساالث الكالسيىم ثالثي الهيذراث.
أظهرت نتائج  EDXللعينات بعد عملية الحرق وجود كالسيوم وسليكون بنسبة كبيرة.
أوضحت نتائج  FTIRعدد من قمم االمتصاص للسيلكا ومركبات الكربون ومركبات االلكينات
ومركبات النتريد في العينتين قبل وبعد الحرق.

IV

ABSTRACT
This work reports obtaining of useful and highly value materials from
palm fiber and palm leaves. For this purpose, samples were combusted using
Nd: YAG laser with an output power 40 W for time 50s. The samples before and
after combustion process were characterized by X-ray Diffraction (XRD),
Energy dispersive x-ray spectroscopy (EDX) and Fourier Transform Infrared
Spectrometer (FTIR).
XRD results of palm fiber before combustion process revealed some of
the carbon compounds such as Acetamide and Hatrurite in rhombohedral phase,
Dinite in orthorhombic phase, and Ikaite in monoclinic phase. XRD results after
combustion process revealed new compounds such as Graphite and Portlandite
in Hexagonal phase, Diamond and Caoxite.
XRD results of palm leaves before combustion process revealed some of
the carbon compounds such as Hillebrandite in orthorhombic phase, Acetamide
In rhombohedral phase, and Karpatite, Moganitt and hoelite in monoclinic
phase. But these compounds vanish after burning process and appear new
compounds such as Fermicaite and Cristobalitein Tetragonal phase. And Ice,
Lonsdaleite in Hexagonal phase, and Caoxite in Triclinic phase.
EDX results for the samples after the combustion process showed
Calcium and Silicon with a high percentage.
FTIR showed a number of absorbance peaks assigned to Silica, Nitrites,
carbon and Alkynes compounds for the two samples after and before burning.
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