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Abstract 
      This work is carried out with using of unsaturated polyester resin mixed with 
natural rubber (90%-10%) to compose a polymeric blend. This polymeric blend is 
the matrix, which reinforced with several types of reinforcements (Al powder, Al 
wires, and glass fibers G.F) with a volume fraction of 20%.Hand Lay-up method is 
used in fabrication of samples of research. 

Four samples are  prepared: -  

1. Blend (Unsaturated polyester + Natural Rubber). 

2. Blend reinforced with hybrid (Al wires + glass fibers). 

3. Blend reinforced with Al wires. 

4. Blend reinforced with Al powder. 

Several mechanical tests are carried out on these samples, and these are:- hardness 
test, compression test, and impact test.These tests are carried out on samples under 
the influence of normal conditions (room temperature) and after immersion of all 
samples in the chemical solutions (KOH, HNO3, and Na2CO3) for 1, 2, and 3 
months. The normality for all these chemical solutions is 1N.Results show that 
highest values of impact strength obtained with samples of blend reinforced with 
hybrid reinforcements (Al wires + glass fibers) at all conditions of test (room 
temperature and after immersion in chemical solutions).While, highest values of 
compression strength obtained with samples of blend which is composed from 
(Unsaturated polyester + Natural Rubber) at all conditions of test.Finally, highest 
values of hardness obtained with samples of blend reinforced with Al powder at 
room temperature. 

The tests results are affected negatively by all of the chemical solutions, but the 
base solution KOH is the most effective solution. 

دراسة بعض الخصائص الميكانيكية لخالئط بوليميرية وأخرى مدعمة تحت تأثير 
  المحاليل الكيميائية

  الخالصة

أجري هذا البحث باستخدام راتنج البولي أستر غير المشبع والذي مزج مع المطاط        
ألساس ، هذا الخليط البوليمري هو المادة ا. لتكوين خليط بوليمري%) 10- %90(الطبيعي بنسبة 

  مسحوق األلمنيوم ، أسالك األلمنيوم ، وألياف (والتي تم تدعيمها بعدة أنواع من مواد التقوية 
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استخدمت طريقة القولبة اليدوية في تصنيع نماذج %.20باستخدام كسر حجمي مقداره ) الزجاج
  :تم تحضير أربعة نماذج.البحث

  ).طاط الطبيعيالم+ البولي أستر الغير المشبع (الخليط البوليمري  .1

  ).ألياف الزجاج+ أسالك األلمنيوم (الخليط البوليمري المدعم بهجين  .2

  .الخليط البوليمري المدعم بأسالك األلمنيوم .3

 .الخليط البوليمري المدعم بمسحوق األلمنيوم .4

اختبار الصالدة ، اختبار  :تم أجراء عدة اختبارات ميكانيكية على هذه النماذج ، وهي
تم إجراء هذه االختبارات على النماذج تحت تأثير .ختبار الصدمةا واالنضغاطية ،

وبعد غمر النماذج في المحاليل الكيمائية ) درجة حرارة الغرفة(الظروف الطبيعية 
)KOH, HNO3, Na2CO3 (العيارية لجميع . ولمدة شهر ، شهرين ، وثالثة أشهر

اذج الخليط البوليمري المدعم تظهر النتائج أن نم.1المحاليل الكيمائية كانت مساوية لـ 
تمتلك أفضل خصائص ميكانيكية لمقاومة ) ألياف الزجاج+ أسالك األلمنيوم (بهجين 
درجة حرارة الغرفة،وبعد الغمر في المحاليل (االختبارفي جميع ظروف  الصدمة
 (من يم لمتانة األنضغاط للخليط الذي يتكونبينما تم الحصول على أعلى ق.)الكيميائية

وأخيراً نماذج .االختبارلجميع ظروف  )ي أستر غير المشبع مع المطاط الطبيعيالبول
الخليط البوليمري المدعم بمسحوق األلمنيوم تمتلك أعلى قيم للصالدة في درجة حرارة 

لكن المحلول ,  االختباراتأثرت وبشكل سلبي على نتائج  المحاليل الكيميائية جميع.الغرفة
  .أثيراكان األكثر ت KOHالقاعدي 
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