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 الخ�صة 
 نف��ذت ھ��ذه الدراس��ة للتح��ري ع��ن ت��أثير إض��افة م��ذيب التل��وين ف��ي تحض��ير خ�ئ��ط بوليمري��ة ي��تم  

تم تحضير الخليط ا.ول عن طريقة إضافة مذيب التلوين . في صناعة أرضيات المنازل  استخدامھا
بينم�ا ت�م تحض�ير الخل�يط الث�اني ع�ن طريق�ة إض�افة .  %50الى �صق ا�يبوكسي عند نسبة وزنيه 

رين ولي س�تايإلى نسب وزنيه مختلفة من �صق ا�يبوكسي والبنسبة وزنيه ثابتة  من مذيب التلوين 
.  

الع��زل (والكھربائي��ة ) التوص��يل الح��راري(والحراري��ة ) الص���دة(اس��تخدمت الخ��واص الميكانيكي��ة 
9يجاد أفضل النسب ألوزنيه للخ�ئط المحضرة عند مقارنتھا م�ع تل�ك الخ�واص بالنس�بة ) الكھربائية

  .للنماذج غير المعاملة بمذيب التلوين 
ا.ول (يكي��ة والحراري��ة والكھربائي��ة لك��� الخليط��ين أظھ��رت النت��ائج العملي��ة ب��أن الخ��واص الميكان

لتوص�يل او) %27,21,20,28(لص��دة ابانخفاض لكل من ) %0,2.5,5,10(قد تحسنت  )والثاني
عل��ى الت��والي عن��د  )%69,62,61,61(وثاب��ت الع��زل الكھرب��ائي ) %42,20,25,27(الح��راري 

إن التحسن الذي ط�رأ عل�ى . مذيب التلوين مقارنتھا مع تلك الخواص بالنسبة للنماذج غير المعاملة ب
        تلك الخواص بالنسبة للخليط الثاني كان ھو السائد 

  
The Use of Toluene to Improve the Mechanical, Thermal, 

Electrical Properties of Polymer Blend 
 
Abstract 
    This study was performed to investigate the effect of addition the toluene 
solvent to prepare polymeric blends that are used in the tile manufacture. The first 
blend was prepared by adding the toluene solvent to epoxy resin at a weighted ratio 
50%. While the second blend was prepared by adding a fixed weighted ratio of 
toluene solvent to varied weighted ratio of epoxy and polystyrene resins. 
    The mechanical (hardness), thermal (thermal conductivity) and electrical 
(electrical isolation) properties were applied to find the optimum weighted ratios of 
prepared blends when compared with untreated samples of toluene solvent. The 
experimental results showed that the properties of hardness, thermal conductivity 
and electrical isolation for both of blends were improved by (0,2.5,5,10%), down 
each of the hardness (27,21,20,28%) and thermal conductivity (42,20,25,27%) and 
the dielectric constant (69,62,61,61%) on respectively compared with those 
properties of untreated samples. The improvement of mechanical, thermal and 
electrical properties for the second blend was predominant.    
 
 
 
 
     

  


