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  الخالصة

ات اساس بوليميري بطريقـة الصـب   هذا البحث تم تحضير مواد متراكبة هجينية ذ تم في      
وقد حضرت المواد المتراكبة من راتنج البولي استر غير المشبع كمـادة   )Hand lay-up(اليدوي 

 )10(%ذات كسـر حجمـي ثابـت     )E-GLASS(اساس مدعمة بالياف الزجاج الحصيرية نوع 
بألياف الكفلـر   ودقائق الكرافيت كمجموعة اولى من العينات ومجموعة ثانية من العينات مدعمه

تضـمن البحـث دراسـة تأثيرالكسـرالحجمي المختـار      . بدالً من الياف الزجاج 49الحصيرية 
لدقائق الكرافيت ذات مزيج من احجام جزيئية مختلفـة تتـراوح   ) %20،%15،%10،%5،0(%
على خصائص المواد المتراكبة المحضرة، وقد اجريت مجموعـة مـن    )µm25 - µm106(من

اختبـار الشـد واالنضـغاط والصـدمة     (ينكية عند درجة حرارة الغرفة شملت االختبارات الميكا
اجهـاد الشـد ،   (وقد اظهرت نتائج البحث ان قيمـة  ) ومتانة االنحناء واجهاد القص والصالدة 

تزداد مـع زيـادة الكسـر    ) اجهاد االنضغاط ، ومعامل مرونة الشد ، ومتانة الكسر ، والصالدة
) معامل مرونة االنضغاط ، متانة االنحناء ، اجهاد القـص (ان قيم  الحجمي لدقائق الكرافيت كما

تزداد عند الكسور الحجمية المنخفضة لدقائق الكرافيت ولكال عينات المجموعتين بينما تقل قـيم  
مقاومة الصدمة مع زيادة الكسر الحجمي لدقائق الكرافيت ولكال عينات المجموعتين كما وبينـت  

لشد، معامل مرونة الشد، معامل مرونة االنضغاط، مقاومة الصدمة، متانة اجهاد ا(النتائج ان قيم 
هي اعلى للمواد المتراكبة الهجينية المدعمة بدقائق الكرافيت والياف الكفلـر عـن قـيم    ) الكسر

مقاومـة  (نظيراتها المدعمة بالياف الزجاج بدالً من الياف الكفلـر فـي حـين لـوحظ ان قـيم      
هي اعلى للمواد المتراكبة الهجينية المدعمـة  ) االنحناء، اجهاد القص االنضغاط، الصالدة، متانة

  .الياف الزجاج بالياف الزجاج ودقائق الكرافيت عن قيم نظيراتها المدعمة بالياف الكفلر بدالً من
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Studying Mechanical Properties For Polymer Matrix Composite 
Material Reinforced By Fibers And Particles 

 
Abstract 

  The work focuses on the preparation of hybrid polymer matrix composite 
materials prepared from the unsaturated polyester resin as matrix reinforced by woven 
glass fiber kind ( E-glass ) and graphite particles as first group of samples and the second 
group of samples reinforced with woven Kevlar fiber  kind (49) instead of glass fiber. 
This work includes studying the effect of selected volume fractions ( 0% , 5% , 10% , 
15% , 20% ) of graphite particles with mixture of different particle Size of ( 25 µm – 106 
µm ) on the properties of the prepared composite materials, Number of mechanical tests 
were done,they include (Tensile, Compression, Impact, Flexural Strength, Shear Stress 
and Hardness), which done at room temperature  Result of the work shows that the 
values of (Tensile stress, Tensile elastic modulus, Fracture Toughness, Hardness) 
increase with the increase of graphite particle volume fraction for both groups samples. 
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As well as the values of the (Compression elastic modulus, Flexural strength, Shear 
stress) increase with the increase of low values of graphite particles volume fraction for 
both groups of samples. Where as the values of Impact strength of the prepared 
composite material decreased with the increases of volume fraction of graphite particles 
for both group samples. As well the result shows that the values (Tensile stress, Tensile 
elastic modulus, impact strength, Fracture toughness) for hybrid composite materials 
reinforced by Kevlar fiber are higher than values reinforced by glass fiber instead of 
Kevlar fiber, While the values of (Compression stress, Flexural Strength, Shear stress, 
Hardness) for hybrid composite materials reinforced by glass fiber are higher than values 
reinforced by Kevlar fiber instead of glass fiber. 
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