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 فتحصال تفااعالت،تتحمل المكوناات العضاوية عناد تشاعيعاا بالياات تتعماق بابيعاة الاروابا المتضامنة فيااا
متباينة بين سالسل البوليمر إذ يمكن قاع الروابا بيناا مؤديا إلاى جزيااات اصاور وهاو ماا يسامى بتادني الباوليمر

أو قد يحصل ارتباا بين السالسل المتجااورة ماع بعضااا و هاو ماا يعارش بالتشاابك ياادش هاذا البحاث إلاى دراساة

سااعة عماى ساموك البوليساتر غيار المشابع غيار المواول و المواول بادقااق69 تأثير األشعة فوق البنفسجية لمدة
األلمنيااوم فااي حااامض النتريااك تم تصاانيع عينااات ماان البوليسااتر غياار المشاابع بعااد إضااافة المصاامد لااباادون توويااة
 ثم وضعاا فاي جاااز األشاعة%)1 0،1 .0،1 0( وعينات اخرل تضاش لاا مسحوق االلمنيوم بثالث نسب وهي

فوق البنفسجية لمدة أربعة أيام ثم وضاعاا فاي محاليال مان حاامض النترياك و الماار المواار و الحاامض باالتراكيز

) وتم حساب معدل الفرق باالوزن كال ياومين ولمادة عشارة أيام حياث تباين أن األشاعة%91،%01،%.1( التالية

 حياث%.1 فوق البنفساجية تاؤدإ إلاى جعال البوليساترغير المشابع أكثار تاأث ار بحاامض النترياك المخفاش بتركياز
 ماان االلمنيااوم هااو اقاال عرضااة لالنتفااا ماان%1 0  البوليسااترغير المشاابع الموااول بنساابة. 0- ينااتفب بمواادار
النسب األخرل

Organic constituents are degrade at irradiation by methods depend on the
nature of bonds when they found, thus different reactions happened among polymer
chains and may be cut the bonds which lead to small particles which called
degradation of polymer or binding between the neighboring chains which is called
cross-linking. This research aims to study the effect of ultraviolet rays for 96 hour
on behavior of unsaturated polyester with no reinforcement and reinforces with
small particles of aluminum in nitric acid. Manufacturing samples
from unsaturated polyester without reinforcement after addition of the harder and
other samples with powder of aluminum in the ratios (0.1, 0.25, 0.5)%after that put
them in the apparatus of ultraviolet rays for four days. Putting the samples in the
solution of nitric acid and pure water and the concentration of nitric acid are (20%,
40%,60%) as well as calculating the average of difference in the weight at two days
for ten days. The results prove the ultraviolet rays make the unsaturated polyester
more sensible in the nitric acid with concentration 20% which swells with value2.5.Unsaturated polyester reinforced with 0.5% from aluminum is less to be effected
for swelling from other ratios

