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Abstract  

As ordinary known the ability of synthesizing electrical conducting polymer 
composite is possible but with poor mechanical properties, for the solution of this 
problem, we carried out this study in order to obtain both properties. 
The PANI composite was prepared by using the prepared (EP/glass fiber) 
composite as substrate for the deposition of the PANI. The chemical oxidative 
method was adopted for polymerization of the aniline and simultaneously 
protonated of PANI with a hydrochloric acid at a concentration of (1M).The 
oxidation agent (FeCl3.6H2O) was used. The conductivity results showed that the 
prepared composite lies within semiconductors region (1.7×10-3(S.cm-1)). The 
Hall Effect measurement showed a p-type behavior for the prepared composite. 
The creep and tensile behavior was studied and concluded that PANI Precipated 
on the EP/glass fiber composite has no remarkable effect on the mechanical creep 
and tensile behavior as compared with the untreated composites with PANI.But 
have higher creep resistance and ultimate strength. 
 

بولي أنيلين -إيبوكسي دراسة بعض الخواص الكهربائيه و الميكانيكيه لمتراكبات  
  الخالصھ

من المتعارف عليه امكانية تصنيع متراكبات بوليمرية موصلة كهربائياً ولكن بخصـائص  
ميكانيكية ضعيفة ولحل هذه المشكلة تم اللجوء لهذا البحث لمحاولة الحصول على الخاصـيتين  

  معاً 
كقاعدة لترسـيب  ) الياف الزجاج/االيبوكسي( متراكببأستخدم متراكب بولي انيلين تم تحضير 
تم أستخدام طريقة االكسدة الكيميائية آللية البلمرة لالنيلين وبأدخال البروتون آنيـاً  .البولي انيلين

 3(FeCl3(6H2Oوبأسـتخدام  ) 1M(للبولي انيلين بأستخدام حامض الهيدروكلوريك بتركيـز  
وقد اظهرت نتائج التوصيلية الكهربائية بأن المتراكب البوليمري المحضر يقـع   .دكعامل مؤكس

أن قياسات تأثير هول بينت ان سلوكية  . ((S.cm-1)3-10×1.7)ضمن منطقة اشباه الموصالت
و  وسلوكية الشد راسة سلوكية الزحفوقد تم د.     p)ـ(type المتراكب المحضرانها من نوع

ليس له تأثير ) ) الياف زجاج/االيبوكسي (يب البولي انيلين على المتراكبأظهرت النتائج ان ترس
   الميكانيكيه  مقارنة مع المتر اكب الغيرمعامل مع البولي انيلـين  والشد على سلوكية الزحف

  .ولكن أظهرت مقاومة زحف اعلى ومتانة شد اعلى 
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