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Abstract 
 The effect of fiber volume fraction on the flexural properties of the laminated 
composite test specimens constructed of two layers, one of them reinforced with glass 
fiber and the other layer reinforced with Kevlar fiber has been investigated 
experimentally. 
  The results illustrate that tension stress decreases with the increase in fiber 
volume fraction of glass fiber of the lower layer while it increases with the increase of 
Kevlar volume fraction of the upper layer. As for compression stress, it increases with 
the increase in volume fraction of glass fiber of the lower layer while it decreases with 
the increase of volume fraction of Kevlar fiber of the upper layer. 
 The results also show the maximum value of tension stress (= 25.3 MPa.) at Vf of 
Glass fiber (= 15 %) and Vf of Kevlar fiber (= 60 %), while the maximum value of 
compression stress (= -17.1 MPa.) at Vf of Glass fiber (= 60 %) and Vf of Kevlar fiber (= 
15 %). 
 

 الدراسة العملية الجهادات األنحناء لمادة مركبة صفائحية
 الخالصة
لدراسة تأثير الكسر الحجمي لأللياف على خواص األنحناء لعينات فحص مادة " أجري البحث عمليا 

لطبقتين مقواة بأالياف الزجاج والطبقة االخرى مقواة من الياف صفائحية معمولة من طبقتين، احدى هاتين ا
 . الكفلر

بينت النتائج بان أجهاد الشد يقل مع زيادة الكسر الحجمي أللياف الزجاج للطبقة السفلى، بينمـا                 
وأن اجهاد الضغط يزداد مـع زيـادة الكسـر          . يزداد مع زيادة الكسر الحجمي أللياف الكفلر للطبقة العليا        

 .مي أللياف الزجاج للطبقة السفلى بينما يقل مع زيادة الكسر الحجمي أللياف الكفلر للطبقة العلياالحج
 15=) أللياف الزجاج  Vf عند (.MPa 25.3 = )كما بينت النتائج بان أعلى قيمة ألجهاد الشد  

  Vf عنـد  (.MPa 17.1- = ) ، بينما أعلى قيمة ألجهاد الضـغط  (% 60 =) أللياف الكفلر  Vf و ( %
 .(% 15 =) أللياف الكفلر  Vf و ( % 60=)أللياف الزجاج 

 


