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Abstract  
      Hand lay- up technique was used to prepare sheets of epoxy composites reinforced 
with woven roven (0ο-90ο) glass fiber in weight fraction (50%).The sheets were left to 
solidify at room temperature (23± 2οC). The samples immersed in (HCL, KOH, distilled 
water, Benzene, and Kerosene) for equal time at constant temperature (23± 2) Cο. The 
tensile strength was calculated for the samples before and after immersion in different 
chemical solutions. 
The result shown that the tensile strength of the samples decreased after immersion in 
different solutions, while (Kerosene) solution has maximum effect in decreasing the 
tensile strength of the sample, the (Benzene) solution has minimum effect in 
decreasing the tensile strength of the sample, and the other solutions (distilled water, 
HCL, KOH) located between them in different ratio. 
Finally the samples immersed in (HCL) solution has maximum relative mass 
(minimum absorption resistance) while the sample immersed in distilled water has 
minimum relative mass (maximum absorption resistance). 
 

  
  تأثير المحاليل الكيميائية المختلفة على مقاومة الشد للمتراكبات البوليمرية

   ةالخالص
متراكبات االيبوكسـي المدعمـة باالليـاف     استخدمت تقنية القولبة اليدوية لتحضير الواح من      

 HCL, KOH, distilled water, Benzene, and)النماذج فـي المحاليـل الكيمياويـة   الزجاجية 
Kerosene)   لفترات زمنية متساوية في درجة حرارة الغرفة وتم حساب متانة الشد لكافـة النمـاذج 

واظهرت النتائج ان متانة الشد تقل لكافة النماذج بعد غمرها . قبل وبعد الغمر في المحاليل الكيمياوية
حيث اظهر محلول الكيروسين اعلى تاثير لتقليل متانة الشد للنماذج بينما اظهـر  , بالمحاليل الكيميائية

لواح لتتصلب في درجـة  تركت اال. (%50)وبكسر وزني مقداره (0ο-90ο) المتعامدة االتجاهمحلول 
  (2οC ±23). حرارة الغرفة

البنزين اقل تاثير على متانة الشد للنماذج واظهرت بقية المحاليل الكيمياوية تاثيرا متباينا يقـع  غمرت 
  .بين المحلولين

مقاومـة   االوطى(اعلى زيادة بالوزن بعد الغمر  (HCL)اخيرا تمتلك النماذج المغمورة في محلول 
بينما النماذج المغمورة في محلول الماء المقطر تمتلك اقل زيادة بالوزن بعـد الغمـر   ) لالمتصاصية

  ).االعلى مقاومة لالمتصاصية(
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