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      الخ+صة
 الطبيع��ي مط��اطالھ��ذه الدراس��ة تحض��ير م��زيج ب��وليمري م��ن رات��نج ا�يبوكس��ي م��ع  تض��منت      

)Natural Butadiene  Rubber ( 70وبنسبة%EP+30%NBR  كمادة أساس مع استخدام ألياف
 HST High Strainع�وة على ألياف الكاربون ن�وع  E-glassقصيرة من ا,لياف الزجاجية نوع 

fiber  كمواد تقوية)Reinforcement. (  
 بحج�م حبيب�ي SiO2، أض�يفت دق�ائق الس�ليكا Vf = 35%حضرت النماذج وبكسر حجمي قدره       
إل���ى الم��ادة المتراكب��ة لغ���رض تحس��ين الخص���ائص  %3 مق��دارھا بنس���بة 75µm – 50 ارهمق��د

، ومعام�ل ا�نتش�ار ف�ي الم�اء والمحل�ول )الص��دة والص�دمة ، متان�ة الش�د (الميكانيكية قيد الدراسة 
القاعدي  ك�ذلك تم�ت دراس�ة ت�أثير ا,ش�عة ف�وق البنفس�جية �زم�ان مختلف�ة عل�ى الخص�ائص س�ابقة 

ت�أثيره واض�حاً ف�ي الخ�واص وان التش�عيع اث�ر  (KOH) ت النتائج إن المحلول القاع�ديالذكر، أظھر
سلباً على الخصائص بدرجة اكبر من الم�اء وان الم�ادة المتراكب�ة م�ن ألي�اف الك�اربون كان�ت تتمت�ع 

 .بمواصفات أفضل من حيث مقاومتھا لDشعاع والماء والمحلول القاعدي
 

 .ا�يبوكسي، المطاط الطبيعي، الصدمة، المحلول القاعديخليط بوليمري، : كلمات مفتاحية

 

Study The Environmental Effect on The Properties of  
(Epoxy / Rubber) Composite 

 
Abstract  

This study includes preparation of polymer blend consisting of epoxy resin with 
NBR (Natural Butadiene  Rubber)  with70:30 percentage respectively, and this 
blend is used as a matrix in a composite material together with short glass fiber E-
glass and carbon fiber HST type as hybrid reinforcement. 

Composite material specimens were prepared with a volume fraction                      
V f =35 %. SiO2 with particle size 50-75 µm was added in a percentage 3% to 
improve mechanical properties, (Impact, tensile strength, hardness) and diffusion 
coefficient in water and basic solution. The effect of U.V. radiation was also 
studied for different intervals of exposure, for the previously mentioned properties  

The results showed that KOH solution had a noticeable effect on the 
properties and the radiation affects negatively on the properties more than the water 
.The composite material reinforced with carbon fibers had better properties when 
considering its resistance to radiation, water, and alkaline solution. 
 

  
  
  
  
  


