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 خليط من الغمر بالمحاليل ل اتوتأثير بعض الخواص الميكانيكيه دراسة 
  المدعم بألياف الزجاج )ستر غيرالمشبعأا,يبوكسي والبولي (
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  الخ:صة 
ي والب�ولي اس�تر غي�ر المش�بع  خليط ب�وليمري م�ن رات�نج ا�يبوكس�تحضير تم في ھذا البحث          

 بش�كل حص�يرة ألي�اف الزج�اجقد استعملت و ) 10/ 90( %وزنيةبنسبة ) EP/UPE(  كمادة اساس
  = Vf) 30 %( ق��دره  لي��افلAوبكس��ر حجم��ي  كم��ادة مدعم��ة   E-glass fiberن��وع  محاك��ة

   .القولبة اليدوية  بإستخدام طريقة
ش��ملت اختب��ار الميكانيكي��ه  ختب��ارات اK بع��ض  ه أع��Iالم��ذكورة ري��ت عل��ى نم��اذج الم��واد جاوق��د 

الم�دعم م�ع متراكب�ه )  EP/UPE(ل�يط خمقارن�ه نت�ائج م�ع   D نوع صIدة ش�وراختبار و  الصدمه
  NaOHوقاع��دة   H2SO4ف��ي محل��ول ح��امض  غم��ر النم��اذج ودراس��ة ت��أثير بألي��اف الزج��اج  ، 

 ،ي��وم ) 7,14,21,28(لم��دة  لغرف��هبدرج��ة ح��رارة او لك��I المحل��ولين) N 0.1(ق��درھا وبعياري��ة 
ألياف الزج�اج التدعيم بد إن جِ وقد وُ  ،  ومقاومة الصدمة ولوحظت تأثيرات الغمر على قيم الصIدة 

قب�ل وف الطبيعيه رفي الظللمادة المتراكبة و صIدة شور   مقاومة الصدمةكل من ة الى زياد يؤدي 
لجمي�ع النم�اذج ف�ي ك�I قص�ان ف�ي قيم�ة الص�Iدة ن الغم�ر فق�د أظھ�رت النت�ائج ات ، أما ت�أثير الغمر
 ف�ي ح�ين حص�ل نقص�ان  نم�اذجالفي محل�ول الح�امض لجمي�ع الصدمه زيادة في مقاومة و لولينالمح

  .عند الغمر بالمحلول القاعدي ومتراكبه المدعم بألياف الزجاج  بمفرده  للخليط في مقاومة الصدمه
  

Study Some of Mechanical Properties and Effects of 
Immersion in Solution of (Epoxy /Unsaturated Polyester) 

Blend Which Reinforced with Glass Fiber 
 
Abstract 
     In this research, polymer blend was prepared from Epoxy resin and unsaturated 
polyester resin as matrix material (EP/UPE) with weight ratio (90/10) %. E-glass 
fibers type (woven roven) was used as a reinforcement material with volume 
fraction for fibers (Vf =30 %) by using hand lay-up method.  
    Some mechanical properties were studied on the specimens of the above 
mentioned materials and then the results of the blend (EP/UPE) compared with its 
composite which was reinforced with glass fibers. The samples were immersed in 
(H2SO4) and (NaOH) solutions with normality (0.1 N) at room temperature for (7, 
14, 21, 28) days.  
       The effects of the immersion were noticed on the hardness and impact 
strength values. It was found that the reinforcement with glass fiber leads to the 
increasing of both impact strength and shore hardness of the composite before the 
immersion. The effects of immersion showed decreasing of hardness values after 
immersion samples in to both above solutions while the results of impact strength 
showed an increasing after the immersion in to the acidic solution and decreasing 
of the pure blend and its composite after the immersion in to the basic solution. 
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