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Abstract  
      Epoxy-phenol system were prepared and studied before and after reinforcing with 
glass fibers (woven roven 0ο-90ο direction) with volume fraction (vf = 48%). The 
samples irradiated with uv radiation with wave length (λ= 320 nm), irradiation energy 
(1.5 watt/ cm2) for 50 hours. The dielectric constant and thermal conductivity 
measured for all samples before and after irradiation with uv radiation. The results 
showed that the increasing percentage of phenolic resin in the blends decreasing the 
dielectric constant and thermal conductivity of all samples before and after irradiation 
with uv radiation. While the results before irradiation showed the effect of glass fibers 
in increasing the dielectric constant and thermal conductivity. Finally the results 
showed that the dielectric constant decreased, thermal conductivity increased for all 
samples after irradiation with uv radiation. 

  
 تأثير االشعة فوق البنفسجية على ثابت العزل والتوصيلية الحرارية لخالئط

  بوليمريه من االيبوكسي والفينول 
  

   الخالصة
تم في هذا البحث تحضير خالئط بوليمرية من االيبوكسي والفينول بدون تدعيم ومدعمة بااللياف     

تم تشعيع العينات كافـة  ) . .(vf = 48%سر حجمي مقداره بك) 0ο-90ο( الزجاجية المتعامدة االتجاه 
 50لمدة  watt/ cm2 1.5وطاقة   اشعاع   )  nm) 320 باالشعة فوق البنفسجية بطول موجي مقداره

. تم قياس ثابت العزل والتوصيلية الحرارية للعينات قبل وبعد التشعيع باالشعة فوق البنفسجية. ساعة
بة الفينول في الخليط البوليمري يقلل مـن ثابـت العـزل والتوصـيلية     أظهرت النتائج ان زيادة نس

كما أظهرت النتائج تاثير االلياف الزجاجية في زيادة ثابـت  . الحرارية للعينات كافة قبل وبعد التشعيع
العزل والتوصيلية الحرارية للنماذج قيل التشعيع أخيرا أظهرت النتائج بعد التشعيع انخفـاض ثابـت   

 .دياد التوصيلية الحرارية للعيناتالعزل و از
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