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  الخ0صة 
بوليمري بطريقة الصب الي دوي وق د حض رت  أساستحضير مواد متراكبة ذات  ىإل البحث ھذا يھدف    

مدعم ة بمس حوق اوكس يد الزن ك بكس ور  المش بع كم ادة أس اس غي ر استر المواد المتراكبة من راتنج البولي
اختب  ار (اجري  ت مجموع  ة م  ن ا6ختب  ارات الميكانيكي  ة ش  ملت  وق  د.)%4،%3،%2،%1،%0(حجمي  ه 

معام  ل (وق  د اظھ  رت نت  ائج البح  ث ان ق  يم ) تان  ة ا6نحن  اء واجھ  اد الق  ص والص  8دة الص  دمة وا6نحن  اء وم
ت زداد م ع زي ادة الكس ر الحجم ي ل دقائق ) واجھ اد الق ص الص 8دةو لكسرا6نحناء وا متانةو مرونة ا6نحناء

  .اوكسيد الزنكاوكسيد الزنك بينما تقل قيم مقاومة الصدمة مع زيادة الكسر الحجمي لدقائق 
  

Effect of Reinforced by Zinc Oxide Powder on 
 the Mechanical Properties forUn-saturated  

Polyester Matrix Composite Material 
 
 
Abstract 
        This research is devoted  to the preparation of polymer matrix composite materials 
by (Hand Lay-Up ) method, where the composite material was prepared from the 
unsaturated polyester resin (UP) as a matrix reinforced by Zinc Oxide with volume 
fractions (0% , 1% , 2% , 3% ,4% ) .several of mechanical tests were done and these 
includes Impact, Bending, Flexural Strength, Shear Stress and Hardness, Result of the 
tests shows that the values of (Bending elastic modulus, Flexural Strength , Fracture 
Toughness, Hardness and Shear Stress) increase with the increase of  Zinc Oxide particle 
volume fraction, but the values of  Impact Strength decreased with the increases of 
volume fraction of Zinc Oxide particles. 
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