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  الخالصة

ضير مواد متراكبة هجينة مكونة من خليط بوليمري مـن راتنجـات   تحتم في هذا البحث        
 باإلضـافة نوع نوفوالك وااليبوكسي مقوى بمساحيق االلومينا والسيليكا فورمالديهايد  –الفينول 

وتم تحضير ستة مواد متراكبة هجينـة   (%30,%40)وبكسور حجمية االسبيستوس  ألياف إلى
لحساب معامل المرونـة  اختبار االنحناء  إجراءرة ومن ثم ما بين المواد المحضومقارنة النتائج 

انه كلما ارتفعت درجـة  النتائج  وأظهرت. في درجات حرارية مختلفة و محاليل كيمائية مختلفة 
ـ في المحاليـل  ت فترة غمر العينات الحرارة قلت قيم معامل المرونة وكذلك كلما زاد  ةالكيميائي

العينات التي تحوي على خلـيط مـن    إنالنتائج  أظهرتلك كذالمختلفة قلت قيم معامل المرونة 
معامـل  لقيم  اعلي أعطتقد   H6وخصوصا العينات   %40 االلومينا والسيليكا وبكسر حجمي 

قد أعطت اقـل   %30في حين أعطت العينات التي تحوي على االلومينا وبكسر حجمي مرونة ال
  .  H1وخصوصا العينات   مرونةالمعامل لقيم 

 
 
The Effect Of Temperatures and Chemical Solutions on The 

Elasticity Modulus Of Hybrid Composite Materials 
 

Abstract 
     In this one of the  work a hybrid composites materials were prepared which 
consist polymer blend – Phenol formaldehyde – Novolac type and epoxy resins 
reinforced by silica, alumina powder and asbestos fibers with two volume 
fractions (30%, 40%), six hybrids prepared. Bending test was done in order to 
determine the Young's modulus in different temperatures and different chemical 
solutions. the result show that Young's modulus decreases with increasing 
temperatures and with increasing the immersion times in different chemical 
solutions , and the result show that the samples H6   (Volume fraction 40%) gives 
high values of young modulus while the samples H1 (Volume fraction 30%) gives 
low values of young modulus . 
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