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  الخالصة
 كمـادة أسـاس للمـواد    (Ep-10)أجريت هذه الدراسة باستخدام راتنج االيبوكسي نوع       

ستعملت ألياف الزجاج ومسحوقا األلمنيوم والسليكا كمواد مدعمة وبكـسر          أالمتراكبة، كما   
، حيث تم تحضير أربعة أنواع من المواد المتراكبـة  للمـادة   (Vf =30%)حجمي مقداره  

  :األساس نفسها كما يأتي
 .   (Ep+G.F.+Al)يبوكسي المدعم بألياف الزجاج ومسحوق األلمنيومإلا) 1(
 .  (Ep+G.F.+SiO2)يبوكسي المدعم بألياف الزجاج ومسحوق السليكاإلا) 2(
   . (Ep+Al)يبوكسي المدعم بمسحوق األلمنيوم فقط إلا) 3(
  .  (Ep+SiO2)يبوكسي المدعم بمسحوق السليكا فقطإلا) 4(

ة في  تضمن مشروع البحث دراسة بعض الخصائص الميكانيكية للمواد المتراكبة المستعمل         
 للفتـرات  (UV)ألشـعة فـوق البنفـسجية     التعـرض ل  البحث، وفي ظروف تجوية شملت      

(50,100,150) hr .  
 (.I.S) ومقاومة الـصدمة     (E)معامل يونك   : الخصائص الميكانيكية التي تمت دراستها هي     

فضل خواص ميكانيكية كانت للمتراكبـات  أ أظهرت النتائج إن  .(.C.S)ومقاومة االنضغاط   
، حيـث إنهـا     (Ep+G.F.+SiO2),(Ep+G.F.+Al)لمدعمة باألليـاف والـدقائق      الهجينة ا 

نضغاطية في جميع ظروف    إلمتلكت أعلى قيم لمعامل المرونة ومقاومة الصدمة ومقاومة ا        إ
 . التي تعرضت لها)األشعة فوق البنفسجية (التجوية

Study the Effect of Ultra Violet Rays (UV) on Some 
Mechanical Properties of Epoxy Composites 

 
Abstract  

Epoxy resin type (Ep-10) was used as a matrix for composite materials, 
with Glass fibers, aluminum powder and silica powder as reinforcement with 
volume fraction (Vf= 30%). Four types of composites were prepared:- 

(1) Epoxy reinforced with glass fiber and aluminum powder. 
(2) Epoxy reinforced with glass fiber and silica powder. 
(3) Epoxy reinforced with aluminum powder. 
(4) Epoxy reinforced with silica powder. 

Research subject was implied studying some of mechanical properties for 
composite materials that used in the research, in different weathering conditions 
including Ultraviolet Radiation (UV).  

Mechanical properties that be studied is: Young’s modulus (E), Impact 
Strength (I.S.), and Compressive Strength (C.S.). The results showed that the best 
mechanical properties were for hybrid composites reinforced with fibers and 
particles (Ep+G.F.+Al) ,(Ep+G.F.+SiO2), such that, they have higher: Young’s 
modulus, Impact strength, and compressive strength in all weathering conditions. 
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