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Abstract  
     The low thermal resistance of polymeric materials to high temperatures considered 
the main limitation to used these materials in such applications required high thermal 
resistance ,so ,the present research aimed to study the possibility to increasing flame 
retardancy of advanced polymeric composite materials reinforced by fibers by 
coating by a flame retardant layer represent antimony tetroxide (Sb2O4)  as a coating 
layer (4mm) thickness to react and prevent spread of flame on surface of composite 
material consist of araldite resin(AY103) reinforced by woven roving carbon - Kevlar 
fibers (0°-45°) and exposed this coating layer to direct flame generated from 
oxyacetylene flame with different exposure distances (10mm,15mm,20mm) and 
study the range of resistance of flame retardant material layer to the flames and 
thermal resistance  and flame retardancy after coating by antimony tetroxide as well 
as rising flame resistance increased exposure distances to flame .                            
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للمواد المركبة البولميرية بإستخدام الطالء بمعيقات الّلهبإختزال قابلية اإلشتعال   
  الخالصة 

للح��رارة العالي��ة المح��دد ا�ساس��ي �س��تخدامھا ف��ي التطبيق��ات  المنخفض��ة عتب��ر مقاوم��ة الم��واد البولميري��ةت    
ق�ة اللّھ�ب الصناعية التي تتطلب مقاومة حرارية عالية ،لذلك يھدف البحث الحالي إل�ى دراس�ة إمكاني�ة زي�ادة إعا

البولميري�ة المتقدم�ة المق�واة با�لي�اف بط1ئھ�ا بطبق�ة مكون�ة م�ن م�ادة معيق�ة للّھ�ب متمثل�ة براب�ع  مركبةللمواد ال
 مركب�ة�عاق�ة اللّھ�ب وإنتش�اره عل�ى س�طح الم�ادة ال (4mm)كطبق�ة ط�1ء بس�مك  (Sb2O4)أُوكسيد ا�نتيم�ون 

) º0-º45(ك�يف1ر الھجين�ة بش�كل حص�يرة  -ف الك�اربونالمق�وى بألي�ا (AY103)المكونة من راتنج ا�رلدايت 
 مختلف�ة وتعريض ھذه الطبقة من الط1ء إلى لھب مباشر متولد من الُشعلة ا�ُوكسي أستلينية وبمس�افات تع�رض

(20mm,15mm,10mm) أظھ�رت . ودراسة مدى مقاومة ھذه الطبقة للحرارة وم�دى حمايتھ�ا للطبق�ة التحتي�ة
راب�ع بع�د ط1ئھ�ا ب مركب�ةي�ة زي�ادة كبي�رة ف�ي المقاوم�ة الحراري�ة وإعاق�ة اللّھ�ب للم�ادة النتائج ا�ختبارات العمل

  . إضافة إلى إرتفاع مقاومة اللّھب مع زيادة مسافة التعرض للُشعلة الحرارية ا�نتيمون أُوكسيد 
   

. هجينـــــــــــــــــة ، إعاقـــــــــــــــــة الّلهـــــــــــــــــب ،المقاومـــــــــــــــــة الحراريـــــــــــــــــة مركبـــــــــــــــــةمـــــــــــــــــادة :  الكلمـــــــــــــــــات الدالـــــــــــــــــة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


