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Abstract 
       The effect of the Toluene C6H5CH3 and Acetone (CH3)2CO additions on the 
mechanical properties of cured Epoxy is studied. Different weight percentages of 
Toluene (0, 4, 8, 10 & 14 wt%) and Acetone (0, 3, 5, 8 & 10 wt%) were used 
under curing temperatures (40°C and 60°C) for Toluene and 40°C for Acetone 
with curing time of 24hrs. The results show improved mechanical properties 
(Young modulus and Fracture stress) for Epoxy samples cured at 40°C with the 
increase of Toluene to a maximum of 8wt%, then these properties are degraded as 
the Toluene percentage increase. In the contrary, the Epoxy samples cured at 60°C 
shows poorer properties with increased weight percentages of the Toluene. 

Epoxy samples thinned with different amount of Acetone solvent is 
prepared and cured. These samples show best mechanical properties at Acetone 
addition of 5wt%. Extra amounts of Acetone addition degrade the results. The 
mechanical properties, fracture morphology and FTIR spectra shows more 
aggressive effect of the Acetone compared with Toluene as solvent. 
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  لاليبوكســـيالمواصفات الميكانيكية  تأثير أضافة المذيبات على
  خالصـةال

على  2CO(CH3)واالسيتون C6H5CH3 التالـــوين تمت دراسة تأثير أضافات 
ة من ــوقد استخدمت نسب وزنية مختلف. عالجالم المواصفات الميكانيكية لاليبوكسي

في درجتين  (%wt 10 & 8 ,5 ,3 ,0)واالسيتون  (%wt 14 & 10 ,8 ,4 ,0) التالـــوين 
درجة مئوية  40و درجة مئوية  60و  40هما للتالـــوين معالجة الحراية للحرارتين 
معامل يونك وجهد (بينت النتائج تحسن المواصفات الميكانيكية . ســـاعة 24ولمدة لالسيتون 
الوزنية  نسبةالحتى ين التالـــومئوية مع زيادة نسبة  40للنماذج المعالجة بدرجة ) الكســر

وعلى العكس من ذلك، . التالـــوينوبعدها بدأت تتراجع المواصفات مع زيادة نسبة % 8
مئوية تعكس مواصفات ميكانيكية ضعيفة وتتراجع  60ظهر ان النماذج المعالجة بدرجة حرارة 

  .التالـــوينأكثر عند زيادة نسبة اضافة 
وكانت أفضل  .مختلفة من االسيتونحضرت نماذج من االيبوكسي مخففة بنسب 

وعند زيادة هذه النسبة  .لالسيتون% 5النسبة الوزنية المواصفات الميكانيكية لهذه النماذج عند 
المواصفات الميكانيكية والصور المجهرية لسطح الكســر وقد بينت نتائج  .تتراجع هذه النتائج

  .كمذيب التالـــوينتون مقارنة يسوكذلك فحوصات االشعة تحت الحمراء تأثير أكثر حدة لال
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