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Abstract 

In the present work tubular –shaped fiber reinforced composites were 
manufactured by using two types of resin epoxy (EP) and unsaturated polyester 
(UP),each was separately reinforced with glass, carbon and kevlar-49 fibers (filament 
and woven roving), hybrid reinforcement composites of these fibers were also 
prepared. The adhesion force test of the prepared specimens was carried out. These 
adhesion forces exhibited a peak value at a percent of hardener/resin (H/R)= 3% for 
UP matrix with all type of fiber arrangements while 30% was obtained for EP matrix 
.Such behavior was declined with increase in temperatures. Glass transition 
temperatures were determined from these measurements, and found to be 90°C for EP–
glass and 83 °C for UP –glass composites. 
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  اخلالصة
 باستخدام نوعين من الراتنجات وهي االيبوكسي و هلبحث الحالي تم تصنيع مواد متراكبة أنبوبي افي

البولي استر غير المشبع  وتم تسليح هذه الراتنجات باأللياف بصوره منفردة حيث استخدمت ألياف 
 كما تم استعمال هجين من قويه للت)بشكل خيوط أو حصيره محاكه (٤٩-  و الكفلرنالكار بو، الزجاج

تشمل عمليه تصنيع المتراكبات االنبوبيه بطريقه اللف . هذه األلياف الجل تسليح الراتنجات أيضا
تصميم و تصنيع قالب معدني للحصول على هذه االشكال و بعدها تتم عمليه ترطيب االلياف ، الخيطي

لتشكيل باستخدام مخرطه حورت لهذا الغرض اوال بأمرارها خالل محلول الراتنج ثم لفها على قالب ا
     . لاللياف٥٥٠للحصول على االشكال االنبوبيه المطلوبه و بزاويه لف 

 H/R)(راتنج /  من المتراكبات أعلى قيمة لها عند نسبة مصلب جأظهرت قوى االلتصاق لنماذ
ت البولي استر غير أما بالنسبة لمتراكبا. تقريبا بالنسبة لمتراكبات االيبوكسي%) ٣٠(مساوية ل 

وجد ان زياده وقد %.٣ مساوية H/R)(راتنج /المشبع وجدت أعلى قوة لصق عند نسبة مصلب 
 ٩٠ تقارب درجة االنتقال الزجاجي ان وجد ذلكك . قوة االلتصاقيودي الى انخفاض درجة الحرارة 

راكب البولي استر لمت سيليزيه درجه ٨٣ لمتراكب االيبوكسي المسلح بألياف الزجاج وسيليزيهدرجه 
   .المسلح بألياف الزجاج

 
 
 
 

 
 
 


