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 فتحصال تفااعالت،تتحمل المكوناات العضاوية عناد تشاعيعاا بالياات تتعماق بطبيعاة الاروابط المتضامنة فيااا
متباينة بين سالسل البوليمر إذ يمكن قطع الروابط بيناا مؤديا إلاى جزيئاات اصا ر وهاو ماا يسامى بتادني الباوليمر

أو قد يحصل ارتباط 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 بادقائق69 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 الموطار 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 تاؤد 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
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المودمة-:تعد المواد البوليمرية األكثر تأث ار باإلشعاعات مقارنة بأنواع المواد األخرى فمزية أو
سيراميكية وتحتوي بعض أنواع اإلشعاعات (حزم االلكترونات ،واألشعة السينية،وأشعة بيتا،وأشعة
جاما،و األشعة فوق البنفسجية)عمى قدر كاف من الطاقة تمكنيا من تخمل جسم البوليمر و التفاعل

معو.وتأثيرات اإلشعاع ليست دائما ضارة بالبوليمر أو مؤذية لو ويعتمد التأثير الناتج عن اإلشعاعات
عمى نوع البوليمر و طبيعتو و كمية اإلشعاعات المؤثرة ونوعيا .تظير التاثيرات الكيميائية لإلشعاع

بأشكال عدة مثل التفكك أو إنتاج مركبات جديدة أو أكسدة أو ىدرجة أو بممرة( .الدىشان2002

،ياسين)2005

يعتبر راتنج البوليستر غير المشبع من البوليمرات المتصمدة بالح اررة و الواسع االستخدام في العالم

الصناعي و المدني ويتمتع بكمفتو الواطئة و صالدتو و مقاومة عالية نسبة إلى الوزن و يستخدم في

صناعة األجزاء الميكانيكية و األنابيب و الخزانات.يكون البوليستر غير المشبع بشكل سائل لزج
يتضمن مخفف قابل لمبممرة (الستايرين اواكرليت /ميثاكرليك) باإلضافة إلى مانعات البممرة يتم

التصميد بعممية الجذور الحرة حيث تضاف البيروكسيدات العضوية لتعمل كبادئ لمجذر الحر.
)(Kaung2007
تتمخص عممية التصمب بتشكل جسور مستعرضة ) (cross linkingبين الجزيئات العمالقة لمادة
البولي استر و المادة الشابكة،ونتيجة ليذا تتشكل البنية الفراغية ألالنعكاسية في المنتج النيائي كما

موضح في الشكل رقم(.)1
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تتميز الفاعالت الحاصمة أثناء عممية التصمب بأنيا تفاعالت ناشرة لمح اررة (exothermic

)reactionsحيث يمكن أن تصل درجة ح اررة المزيج إلى أكثر من 200Cويمكن لعممية التصمب

أن تتم عمى البارد أي بدرجة ح اررة الغرفة أو عمى الساخن وفقا لمقتضيات عممية التصنيع(.منصور
)2005

سموك البوليستر غير المشبع في حامض الكبريتيك و الفسفوريك مشابو لسموكو في الماء وىو

التآكل التنقري )(penetration corrosionأما سموكو في حامض النتريك المخفف يتمثل بإذابة
الطبقات السطحية أما التراكيز االعمى من  %30فميكانيكية التآكل تتمثل بثالث مراحل وىي:األولى
التحمل الفيزيائي المتمثل باالنتفاخ،الثانية تكوين النقر و الثالثة ىي التآكل بالتحمل

المائي( (hydrolytic corrosionويزداد عمق التآكل بشكل خطي مع الجذر التربيعي لمزمن.
))Testsuya2000

نشأت المواد المركبة في مجال ىندسة الطي ارن و الفضاء بسبب خفة الوزن وتتالف ىذه المواد من
مادتين مختمفتين متمايزتين أوالىما مادة التقوية مغمورة في أرضية من مادة بوليمرية او راتنج و
تكون الخواص الميكانيكية مغايرة لخواص أي من المواد المؤلفة (نحاس . )2005،حديثا ازداد
االىتمام بالمواد المركبة ذات األساس البوليمري حيث تستخدم في معظم التطبيقات اليندسية و

التكنموجية ،ومن اىم متطمبات استخدام ىذه المواد المتانة الجيدة و األداء العالي ومقاومتيا

لالجيادات الداخمية و الخارجية المؤثرة عمييا إضافة إلى مقاومتيا لمظروف المحيطة من درجة ح اررة

وضغط( .عبدا هلل)2007،

تبدأ عممية التشعيع بامتصاص الطاقة اإلشعاعية وتنتيي عندما تتوازن ثرموديناميكيا و يحصل بين
ىاتين العمميتين عدد من العمميات المتعاقبة توزع في ثالث مراحل أساسية ىي:

-المرحمة الفيزيائية(مرحمة امتصاص الطاقة اإلشعاعية في المادة).

المرحمة الفيزيائية الكيميائية(مرحمة انتقال الطاقة بين النواتج الوسطية).-المرحمة الكيميائية(مرحمة إعادة التوازن الكيميائي).

ويبقى ىنالك تداخل بين ىذه المراحل من ناحيتي الزمن و العمميات الجارية(.ياسين)2005

معظم البوليمرات تمتص األشعة فوق البنفسجية و بالتالي تقصر السالسل و في نفس الوقت فان

وجود األوكسجين يؤدي الى تكوين مجموعات كيميائية أخرى مع احتمال وجود روابط عرضية
االثنان يخفضان من مرونة وقوة البوليمر وبالتالي زيادة القصافة أما األنواع األخرى من األشعة ذات

الطول الموجي األقصر و الطاقة األعمى تسبب انحالل جزيئات البوليمر و تتأثر مادة البوليستر غير
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المشبع باألشعة فوق البنفسجية التي تمتمك طاقة عالية و طول موجي اقصر من المون األزرق وىو
يتراوح بين  10-400nmوىي غير مرئية بالنسبة لإلنسان (.موسى (Liesl 2007))2003

يعتبر األلمنيوم من المعادن الخفيفة،يمتاز بمون ابيض لماع،يتأكسد األلمنيوم في اليواء الخارجي

مكونا قشرة اوكسيدية رقيقة تحمي سطحو من االستمرار في التأكسد.يقاوم األلمنيوم التآكل بواسطة
الماء و الحوامض و خاصة الحوامض الالعضوية و العديد من الحوامض العضوية و

القواعد(.الخزرجي)1992،

تعاني المواد البوليمرية شانيا في ذلك شان بقية المواد األخرى،من تأثيرات الظروف المحيطة بيا مما

ي ؤؤؤدي إل ؤؤى ت ؤؤدني خواص ؤؤيا و تحدي ؤؤد اس ؤؤتخداميا.وتتمثل أس ؤؤاليب ت ؤؤدني ص ؤؤفات الب ؤؤوليمرات ف ؤؤي ع ؤؤدة

صؤؤور:االنتفاخ،واإلذابة وكسؤؤر السالسؤؤل الجزيئيؤؤة الضؤؤخمة نتيجؤؤة كسؤؤر الرابطؤؤة التسؤؤاىمية وتنكسؤؤر
الرابطؤ ؤؤة فؤ ؤؤي ىؤ ؤؤذه الم ؤ ؤواد نتيجؤ ؤؤة الطاقؤ ؤؤة الح ارريؤ ؤؤة ال ازئؤ ؤؤدة ،وحؤ ؤؤدوث تفؤ ؤؤاعالت كيميائيؤ ؤؤة،و التؤ ؤؤأثيرات

اإلشؤ ؤؤعاعية.وفي جميؤ ؤؤع الحؤ ؤؤاالت المؤ ؤؤذكورة يصؤ ؤؤاحب تؤ ؤؤأثير العوامؤ ؤؤل الخارجيؤ ؤؤة رداءة صؤ ؤؤفات المؤ ؤؤادة

البوليمرية و تدني في خواصيا الميكانيكية(.الدىشان )2002

قؤام الباحؤث )(Gu Huang,2007بتصؤنيع عينؤات مؤن البوليسؤتر غيؤر المشؤبع المقؤوى بطبقؤات

) (2,3,5من ألياف الزجاج وبعد تعريضيا لمدة()200-20ساعة يتم إجراء اختبؤار الشؤد ليا.وجؤد ان
ىنالك انخفاض واضح في مقاومة الشد لمعينات المقواة بطبقتين من األلياف بعد التعرض لمدة 170

ساعة،تحمل واضح حؤدث لمعينؤات المقؤواة بؤثالث طبقؤات بعؤد 200سؤاعة وال يوجؤد اختؤزال واضؤح فؤي
مقاومة الشد لمعينات المقواة بخمس طبقات من األليؤاف بعؤد 200ساعة.اسؤتنتج أن التعؤرض القصؤير

لألشعة فوق البنفسجية ال يؤثر بشكل واضح عمى مقاومة الشد.

ق ؤؤام الب ؤؤاحثون ) (Peng &others,2008بد ارس ؤؤة ت ؤؤأثير األش ؤؤعة ف ؤؤوق البنفس ؤؤجية عم ؤؤى مقاوم ؤؤة
واسؤؤتق اررية الم ؤواد المركبؤؤة المؤلفؤؤة مؤؤن أرضؤؤية مؤؤن البوليسؤؤتر غيؤؤر المشؤؤبع المقؤؤوى بأليؤؤاف الزجؤؤاج و

اوكسيد الزنك النانو.وجؤدوا أن اوكسؤيد الزنؤك يقمؤل مؤن التحمؤل باألشؤعة فؤوق البنفسؤجية عمؤى األرضؤية
من البوليستر غير المشبع ويزيد من مقاومة الصدمة.

المعادلؤؤة التاليؤؤة ىؤؤي التؤؤي تؤؤم مؤؤن خالليؤؤا حسؤؤاب معؤؤدل التاكؤؤل الؤؤذي يمثؤؤل إمؤؤا نقصؤؤان أو زيؤؤادة

بالوزن كالتالي-:

(W0-W1)*100%
W0
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=W%

 =Woوزن العينة قبل المعاممة).(g
=W1وزن العينة بعد المعاممة).(g

=W%النسبة المئوية لمفقدان بالوزن.
الجزر العممي :

-1تم تصنيع عينات بقطر3سم وسمك5ممم من البولي استر غير المشبع (شركة كيمياويات
الراتنجات الصناعية المحدودة-الدمام المممكة العربية السعودية) بإضافة المادة المصمدة)(MEKP

وىو مركب من بيرو كسيد مثيل اثيل كيتون بشكل سائل شفاف(صنع في االردن) بنسبة %2وىو
نوع أكثرتفاعال من المصمدات األخرى.

-2تصنيع عينات من مادة مركبة ذات أرضية من البوليستر و مسحوق األلمنيوم الغباري الناعم جدا
و بنسب تتراوح بين(.wt%)0.5،0.1،0.25

-3استخدام حامض النتريك بالتراكيز التالية()%60،%40،%20لكل 100مميمتر من الماء المقطر.
-4وضع جميع العينات في جياز األشعة فوق البنفسجية لمدة أربعة أيام(96ساعة).

-5وضع ثالث عينات من البولي استر غير المقوى والمشعع في كل تركيؤز مؤن تراكيؤز النتريؤك لمؤدة
عشرة أيام و يتم قياس األوزان كل يومين .

-6وضع ثالث عينات من البولي استر المشعع و المقوى بنسب األلمنيوم المذكورة فؤي تركيؤز %20
من حامض النتريك لمدة عشرة أيام و يتم قياس األوزان كل يومين.

 -7وضع ثالث عينات من البولي استر المشعع و المقوى بنسب األلمنيوم المذكورة فؤي تركيؤز40%

من حامض النتريك لمدة عشرة أيام و يتم قياس األوزان كل يومين.

 -8وضع ثالث عينات من البولي استر المقوى بنسب األلمنيوم المذكورة في تركيز60%من حامض

النتريك لمدة عشرة أيام و يتم قياس األوزان كل يومين.

-9استبدال المحاليل بأخرى جديدة في منتصف الفترة الزمنية أي بعد  5أيام.
الوياسات :

-1اسؤؤتخدام المي ؤزان الحسؤؤاس Denver Instrumentلقيؤؤاس أوزان العينؤؤات قبؤؤل و بعؤؤد وضؤؤعيا فؤؤي
حامض النتريك.

-2استخدام الفرن الكيربائي لتجفيف العينات بعد إخراجيا من الحامض و غسميا بالماء المقطر.
-3استخدامfume hood -Lab teachلتجنب الروائح المنبعثة من حامض النتريك.
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-4جياز االشعة فوق البنفسجية نوع( )Oviel Corporationاذ يعمل بقدرة 380 (16Watt

 )kJ.mol-1وبطول موجي  380nmحسب المواصفات القياسية .ASTM.D-1148-70
النتائج والمناقشة:

يتضح من الشكل رقم()2و( )3أن جميع العينات التي وضعت لمدة يومين خالل

التراكيز)(60%,40%,20%تعاني

من

زيادة

بالوزن

وتزداد

القيمة

مع

ازدياد

التركيزكالتالي))0.2،0.3،3.4(%نتيجة لحدوث انتفاخ في العينات البوليمرية أما عند  4أيام فأن
العينات بتركيز20%و40%مستمرة بزيادة الوزن حتى (3.2,2.4)%لكن العينة بتركيز 60%بدا

يحدث ليا فقدان بالوزن بمقدار  0.32%بسبب تكون النقر نتيجة إذابة األجزاء المنتفخة لكون

حامض النتريك مؤكسد قوي ،أما عند  6أيام فنالحظ حصول فقدان بالوزن بسبب التنقر لمعينة التي

وضعت بتركيز  20%بمقدار 2.5%و 0.001%لمعينة التي وضعت بتركيز  40%أما العينة التي

وضعت بتركيز  60%يبدأ وزنيا باالزدياد ليصل إلى .0.7%استمرار وضع العينات في حامض

النتريك حتى  8أيام يؤدي لزيادة أوزان العينات التي وضعت بالتراكيز 20%و40%عمى

التوالي) (2.5%,3.4%أما التي وضعت بتركيز %60فإنيا تعاني من فقدان بالوزن

بمقدار

،2.7%أما عند  10أيام فسوف يحصل فقدان بالوزن لجميع العينات عدا العينة التي وضعت بتركيز
%60فان وزنيا يقل بمقدار ضئيل والسبب ىو االنتفاخ و اإلذابة بشكل متتابع وىذا يتفق مع
الباحث(  )Testsuya2000لكن األشعة فوق البنفسجية جعمت البولستر غير المشبع حتى بتركيز

%20اليعاني من إذابة الطبقات السطحية فقط ولكن ينتفخ باإلضافة إلى تغير لون البوليستر غير
المشبع أي اصف ارره كشكل من أشكال التحمل(  )Roberge2008والشكل رقم( )10يوضح الصور

الفوتوغرافية لعينات البوليستر غير المشبع وكيفية اصفرارىا تبعا لتراكيز الحامض أما الشكل

رقم()14يبين الصور المجيرية بقوة تكبير 150Xويتضح كيفية وجود االنتفاخات و التنقرات عمى
سطوح العينات .

األشكال رقم()4و( )5توضح عينات من البوليسترغير المشبع و المشعع و المقوى بنسبة0.1%من
األلمنيوم عند يومين نالحظ حدوث فقدان بالوزن لمعينات التي وضعت بتركيز 20%و60%بمقدار

) (0.7%,0.5%عمى التوالي بسبب إذابة دقائق األلمنيوم القريبة من السطح أما التي وضعت

بتركيز 40%فإنيا تعاني من االنتفاخ بمقدار  0.35%وىذا يعود إلى كون دقائق األلمنيوم بعيدة
عن السطح مما جعل البوليستر غير المشبع ينتفخ نتيجة إلى تغمغل جزيئات المذيب داخل السالسل

البوليمرية لمبوليسترغير المشبع وعند 4ايام يبدأ فقدان الوزن لمعينات التي وضعت بتركيز 40%و
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ازدياد الوزن لمعينات التي وضعت بتركيز 20%و،60%أما عند 6ايام تستمر الزيادة بالوزن لمعينات

التي وضعت بتركيز 20%و 60%بمقدار)(0.38%,0.02%ويستمر الفقدان لمعينات التي وضعت
بتركيز40%بمقدار  .0.47%عند  8أيام يزداد االنتفاخ لمعينة التي وضعت بتركيز 20%حتى0.4
وكذلك التي وضعت بتركيز  40%بمقدار  1.7وفقدان بالوزن لمعينة التي وضعت بتركيز 60%

بمقدار 0.5%وعند 10ايام فقدان بالوزن لمعينات التي وضعت بتركيز 20%و 40%كالتالي

)(1.4%,0.25%وزيادة لمعينة التي وضعت بتركيز %60بمقدار.0.3%إن فقدان الوزن لمعينات
يعود إلى وجود األلمنيوم الذي ىو أكثر تأث ار بتراكيز حامض النتريك لغاية  %80حيث تحصل لو

إذابة(الخزرجي )1992وذوبان الطبقات السطحية من البوليستر غير المشبع مما يؤدي إلى توغل

جزيئات الحامض إلى داخل المادة المركبة حيث أن التعرض لإلشعاع يؤدي إلى تمزيق الروابط في
سالسل البوليستر غير المشبع أما الزيادة في الوزن فسببيا انتفاخ السالسل البوليمرية بتأثير التشعيع
والحامض عمى السالسل البوليمرية (الدىشان.)2002األشكال رقم()11و( )15توضح الصور

الفوتوغرافية و المجيرية عمى التوالي.

األشكال رقم ()6و()7توضح العينات المشععة و المقواة بنسبة0.25%من األلمنيوم خالل يومين

يحدث فقدان كبير بالوزن لجميع العينات وبجميع التراكيز) (0.53%,0.76%,0.6%أما عند  4أيام
يستمر الفقدان بالوزن لمعينات التي وضعت بتركيز 20%و 60%أما العينة التي وضعت

بتركيز40%فإنيا تعاني من زيادة بالوزن وبعد  6أيام نالحظ ازدياد الوزن لجميع العينات

) (0.4%,0.25%,0.2%وبعد  8أيام تستمر الزيادة بالوزن لجميع العينات عدا التي وضعت بتركيز
60%فإنيا تعاني من فقدان بالوزن ،أما عند 10ايام يحصل فقدان بالوزن لجميع العينات
بمقدار)(1%,0.3%عدا العينة التي وضعت بتركيز 60%فيزداد وزنيا ليصل إلى.0.17%الفقدان

الكبير بالوزن الذي حصل خالل 2و 4أيام يعود لزيادة نسبة التقوية من دقائق األلمنيوم و تأثرىا
بحامض النتريك والزيادة الالحقة بالوزن تعود إلى سموك البوليستر في حامض النتريك ولكون

البوليستر غير المشبع يمتص األشعة فوق البنفسجية فسوف تقصر السالسل مما يجعل تأكمو

سريع حتى في التراكيز المخففة ( موسى  )2003واألشكال رقم()12و()16

الفوتوغرافية و المجيرية عمى التوالي.

توضح الصور

األشكال رقم()8و( )9توضح العينات المشععة و المقواة بنسبة  0.5%من األلمنيوم فإنيا عند يومين
تعاني جميعيا من فقدان بالوزن يزداد مع زيادة التركيز عمى التوالي) (2.3%,1.4%,0.45%بسبب

تغمغل جزيئات حامض النتريك مما يؤدي إلى ذوبان الطبقات السطحية من البوليستر و األلمنيوم أما
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عند  4أيام فان العينة التي وضعت بتركيز20%تعاني من فقدان بالوزن بمقدار قميل جدا

ىو 0.001%ويزداد الفقدان بالوزن لمعينة التي وضعت بتركيز  40%بمقدار  2.2%ويحدث زيادة
بالوزن لمعينة التي وضعت بتركيز  60%لتصل إلى 1%أما عند  6أيام

تستمر العينة في

تركيز20%بالفقدان بالوزن بمقدار  0.8%وكذلك تعاني العينة التي بتركيز  60%بنقصان في
الوزن بمقدار 3.5%اما العينة التي وضعت بتركيز  40%فإنيا تعاني من االنتفاخ،أما بعد  8أيام

تبدأ العينة التي وضعت بتركيز 20%باالنتفاخ لكن بمقدار قميل وكذلك التي وضعت بتركيز %40
وتستمر العينة التي وضعت بتركيز %60بفقدان الوزن وبعد 10ايام يحدث فقدان بالوزن لجميع

العينات .تعيق ذرات االلمنيوم تغمغل جزيئات الحامض إلى المادة المركبة مما يجعل البوليستر

المقوى بنسبة  % 0.5ينتفخ بمقدار اقل من العينات األخرى (الدىشان )2002واألشكال

رقم()13و( )17توضح الصور الفوتوغرافية و المجيرية عمى التوالي.
االستنتاجات:

-1الفترة المستخدمة في البحث لتشعيع العينات التي استغرقت 96ساعة كان ليا تأثير عمى سالسل
البوليستر غير المشبع وغير المقوى ادت إلى تسريع تغمغل جزيئات الحامض و تسييل انتفاخ
البوليمر حيث بدا االنتفاخ عند يومين من وضعو في حامض النتريك بتركيز ،20%وىذا ينطبق

عمى العينات المقواة بنسبة 0.1%من األلمنيوم حيث إن الدقائق لم تقمل من االنتفاخ إال بمقدار

ضئيل بسبب تأثير األشعة فوق البنفسجية.

-2إن التقوية بنسبة  0.25%من األلمنيوم قممت من تأثير األشعة فوق البنفسجية بحيث قممت انتفاخ
البوليستر بمقدار ال يتجاوز .1%

 -3إن تأثير األشعة فوق البنفسجية متزامن مع تأثير الحامض أدى إلى زيادة الفقدان بالوزن لمعينات
المقواة بنسبة 0.5%من األلمنيوم.

 -4تعتبر أفضل نسبة تقوية مستخدمة في البحث ىي  0.25%من األلمنيوم ألنيا قممت من الفقدان
بالوزن بحيث ال يتجاوز .1%
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شكم رقم(:)4تغير معدل انفقدان بانوزن نعينات مه انبونيسترغير انمشبع
و انمقوىبنسبة  %1.0مه االنمنيوم وانمشعع مع تغير انتركيس نفترات
زمنية 6-2ايام.

شكم رقم(:)5تغير معدل انفقدان بانوزن نعينات مه انبونيسترغير
انمشبع و انمقوىبنسبة  %1.0مه االنمنيوم وانمشعع مع تغير
انتركيس نفترات زمنية 01-8ايام.
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شكم رقم(:)9تغير معدل انفقدان بانوزن نعينات مه انبونيسترغير انمشبع
و انمقوىبنسبة  %1.5مه االنمنيوم وانمشعع مع تغير انتركيس نفترات
زمنية 01-8ايام.

شكم رقم(:)8تغير معدل انفقدان بانوزن نعينات مه انبونيسترغير انمشبع و
انمقوىبنسبة  %1.5مه االنمنيوم وانمشعع مع تغير انتركيس نفترات زمنية
6-2ايام.
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شكل رقم(-:)01العينات المشععة بدون تووية )0( :البوليستر غير المعامل).( ،البوليستر في %.1من حامض النتريك ()3
البوليستر في%01من حامض النتريك ()0البوليستر في  %91من حامض النتريك
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شكل رقم()00البوليستر غير المشبع المشعع الموول بنسبة 1 0%من األلمنيوم)0( :البوليستر قبل المعاممة).(،البوليستر
في %.1من حامض النتريك  )3(،البوليستر في%01من حامض النتريك)0( ،البوليستر في  %91من حامض النتريك
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()3

()2

()4

شكل رقم(:)0.العينات المشععة الموواة بنسبة  1 .0%من االلمنيوم)0(-:البوليستر قبل المعاممة).(،البوليسترفي %.1من
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()2

()4

شكل رقم(:)03العينات الموواة بنسبة1 0%من االلمنيوم)0( :البوليستر قبل المعاممة).(،البوليستر في%.1من حامض
النتريك )3(،البوليستر في %01من حامض النتريك)0( ،البوليستر في%91من حامض النتريك
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()2
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شكل رقم(:)00صور مجارية بووة تكبير 001Xلعينات مشععة بدون تووية)0( :البوليستر قبل المعاممة).(،البوليستر في%.1من

الحامض  )3(،البوليستر في %01من الحامض)0( ،البوليستر في %91من الحامض.

()1

()3

()2

()4

شكل رقم( -:)00صور مجارية بووة تكبير 001Xلعينات موواةب  1 0%من االمنيوم)0( :البوليستر قبل المعاممة).(،البوليستر
في%.1من الحامض  )3(،البوليستر في %01من الحامض)0( ،البوليستر في %91من الحامض

()1

()3

()2

)(4

شكل رقم( -:)09صور مجارية بووة تكبير001 Xلعينات مشععة موواة ب 1 .0%من االلمنيوم()0البوليستر قبل
المعاممة).(،البوليستر في%.1من الحامض  )3(،البوليستر في %01من الحامض)0( ،البوليستر في %91من الحامض

()1

()3

()2

()4

شكل رقم( -:)01صور مجارية بووة تكبير001 Xلعينات موواة ب1 0%من االلمنيوم)0( -:البوليستر قبل المعاممة).(،البوليستر

في%.1من الحامض  )3(،البوليستر في %01من الحامض)0( ،البوليستر في %91من الحامض.
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