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في هذا البحث تم دراسة تاثير كل من زيادة التركيز و التسخين واالشعة فوق البنفسجيةو التقويةة لمة

( و التةةةةي تشةةةةمل االمتقاقةةةةية و قابميةةةةة الةةةةذوبان و المزوجةةةةةPEG4000)خةةةةواص البةةةةولي اثيمةةةةين كاليكةةةةول
تبين النتائج أن قابميةة الةذوبان تقةل مةا زيةادة التركيةز بتةاثير التشةعيا والتسةخين تقةل قابميةة الةذوبان بعةد.والقالدة
 غةةم التةةي تةةزداد قابميةةة الةةذوبان بزيةةادة سةةمك العينةةة زيةةادة تركيةةز3 التشةةعيا و التسةةخين لةةدا العينةةة ذات الةةوزن

 المزوجةة النسةبية تةزداد بزيةادة التركيةز و تقةل الزوجةة الذاتيةة بزيةادة التركيةز ويقةل كةال نةولي المزوجةة.) المحمةول
سةةالة)و زمةةن69 سةةالة) و ي ةزداد بالجرلةةة اعشةةعالية الثانيةةة84 بتةةاثير التسةةخين و الجرلةةة االشةةعالية ا ول ة
االنسياب يسمك نفس سموك المزوجة النسةبية مةن حيةث الزيةادة و المققةان باعضةافة كلة ذلةك فةان االمتقاقةية

سةةالة) و زيادترةةا بتةةاثير الجزلةةة االشةةعالية84 تةةزداد بزيةةادة التركيةةز ونققةةانرا بتةةاثير الجرلةةة االشةةعالية ا ول ة

سالة) ما زيادة التركيزاما النفاذية تسمك سموك معةاكس لالمتقاقةية أمةا قةالدة شةور فإنرةا تقةل مةا69 الثانية
.الفترتين

زيادة النسبة الوزنية لالمنيوم لمعينات غير المشععة وتزداد القالدة بعد التشعيا لكال

Abstract:
In this research, studying the increase in concentration ,heating, ultra-violet
rays, and reinforcement on properties of polyethylene glycol (PEG4000) which include
the absorbance, ability of dissoluble, viscosity and hardness. The results represent the
solubility decreases with the increase of concentration by effecting the heat and radiation
except the specimen of 3 gm which increase its solubility by increasing sample
thickness(increasing the concentration of solution). The relative viscosity increases by
augmenting the concentration while the intrinsic viscosity decreases with the increase in
concentration and each of them decrease by heating and first time of radiation(48hr)and
increase in the second time of radiation(96hr),and the flow time follow the same manner
of relative viscosity in increasing an decreasing ,as well as, the absorbance increases with
concentration and decreases with heating and the first time of radiation (48 hr) , but it
increases with increasing the time of radiation to (96 hr)with increasing the concentration
,but the permeability is opposite manner of the absorbance at the same conditions, while
Shore hardness decreases with increasing the weight ratio of AL for the samples without
radiation and it increases after the radiation for each intervals.

