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ABSTRACT 
     This study was carried out to investigated the effect of ceramic  fillers (aluminum 
oxide Al2O3  and titania TiO2 ) and industrial wastes (red mud and copper slag) with 
weight fraction (10% wt)on the mechanical properties of composite material consist of 
epoxy reinforced with glass fiber with weight fraction (40/50)%wt .Some tests are carried 
out like: impact strength, tensile strength and harness and results have been compared 
with composite material reinforced only with glass fiber (50/50)%wt . The results show 
that the composite reinforced with TiO2 had higher value of impact strength and lowest 
value of tensile strength compared with other composites, while composite material 
reinforced only with glass fiber had higher value of tensile strength. Also, it can be seen 
that all hybrid composites have hardness values higher than that of composite material 
reinforced only with glass fiber and the highest hardness value was for the composites 
material reinforced with Al2O3. 
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 دراسة تاثير الحشوات على المواد المتراكبة المدعمة بالياف الزجاج
  

  الخالصة
انيوم )  يد التيت وم واوكس يد االلمني يراميكية  (اوكس وات س اثير حش ث ت ة لبح ذه الدراس راء ھ م اج ت

ات صناعية ر  ومخلف ين االحم ي ( الط ث النحاس) ذات كسر وزن ة 10وخب ى الخصائص الميكانيكي % عل
ي  ( اج وبكسر وزن اف الزج دعم بالي ن ايبوكسي الم ة م ة متكون واد متراكب )%  . أجريت بعض 40/50لم

ة  ة المدعم ادة المتراكب ع الم ائج  م ة النت د والصالدة وتمت مقارن وة الش وة الصدمة وق ل : ق ارات مث االختب
انيوم 50\50بنسبة  %(بالياف الزجاج فقط و يد التيت ة باوكس ة المدعم ادة المتراكب ائج ان الم ). اوضحت النت

ة  امتلكت اعلى قيم قوة صدمة واقل قيمة مقاومة شد مقارنة بالمتراكبات االخرى بينما امتلكت المادة المتراكب
كبات الھجينة امتلكت المدعمة بالياف الزجاج فقط اعلى قيمة مقاومة شد. وكذلك يمكن مالحظة ان كل المترا

ادة  ة صالدة للم ى قيم اف الزجاج فقط وكانت اعل ة بالي قيم صالدة عالية مقارنة مع المادة المتراكبة المدعم
                                 المتراكبة المدعمة باوكسيد االلمنيوم.

 


