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 األكريلوناترايل رمراسة تحسين الخواص التطبيقية للبولي أستررزن بخلطه مع مونو د       

 صمت رمزي عبد الغفور الحديثيع
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رزن لمياومثة الرثروف الجويثة لكونث   لبثول  اسثترل لخثوا  التببيييثةاتحسثين  ن هذا البحث ملهدف ا 
نمثثاذم مثثن البثثول  اسثثتر رزن ألشثثعة الشثثمتم وتثثم تح ثثير  ألجهثثزا المعر ثثةابثث ء    عمليثثا فثثيسثثتخدم 

حسثين تلمعرفثة مثدت تثر ير هثذا المثونمر علث  ( %20,%15,%10) بخلبة مع مونمر االكريلوناترايث  بنسث 
 مع المثونمر بول  استر رزن المخلوبللوقد بين  الدراسة مياومة جيدا  ملشمسيةاياومة سبح الرزن ل شعة م
تواصثلة وكانث  اف ث  م300hولمثدا  254nmوج  ببثو  مث شثعة فثوب بنفسثجيةأل تعر ث  لتفكك مثن جثراءل

ر  الدراسة تحسين ف  عملية األكسثدا علث  السثبحم وتثم دراسثة رهمن المونمرم كما ا ,%15نسبة خلب ه 
فحثث  سثثبح النمثثاذم  ن خثث  مثثuv.visibl مثثن خثث   قيثثات االمتصاصثثية البصثثرية بمبيثثاف العوامثث ه هثثذ
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 لمقدمة ا
سثثثتعم  البثثثول  اسثثثتر رزن بشثثثك  واسثثثع فثثث  صثثثناعة قبثثثع األ ثثثا  ي

ء المنزل  وأحواض المياه والسفن والزوارب والبائرا  باإل افة ألعما  البنا

فثثث  السثثثتايرين لزيثثثادا التشثثثابك وهثثثو ذو  الثثثرزن المسثثثتخدم يكثثثون مثثثذابا ]1,2[

وتوجثد منث  أالن عثدا أنثواو محثورا م ]3,4[تركي  خب  وبوزن جزيئ  وابث  

تصثثثثنع حسثثثث  متبلبثثثثا  االسثثثثتخدام ويعتبثثثثر البثثثثول  أسثثثثتر رزن أحثثثثد أهثثثثم 

إلنتثثثثثام ب سثثثثثتك مسثثثثثلح  (matrices) البثثثثثوليمرا  المسثثثثثتخدمة كحشثثثثثوا 

(reinforcing)  والفيزيائيثثثثة علثثثث  المكونثثثثا  تعتمثثثثد الخثثثثوا  الميكانيكيثثثثة

لتركيثثث  األسثثثات لهثثثذا الثثثرزن يتكثثثون ا ]5[التركيبيثثثة  لثثث  البثثثول  أسثثثتر رزن 

ببسثثثثابة مثثثثن مثثثثزيا مثثثثن األحمثثثثاض الكربوكسثثثثيلية ال نائيثثثثة  يثثثثر المشثثثثبعة 

 م ]6[بتفاعلها مع الدايوو  والتكا ف المتعدد لمنصهراتها 
 

* Corresponding author at: Anbar University - College of Science 

- Department of Physics, Iraq; 
E-mail address: asmathadithi@yahoo.com 

 

وقد يستعم  بعض الكحو  أحادي الهيدروكسي  وتتر ر خوا  الثرزن 

نسثثثث  الموالريثثثثة لكثثثث  األحمثثثثاض ال نائيثثثثة الكربوكسثثثثيلية المشثثثثبعة و يثثثثر بال

المشبعة وقثد لثوحر أن زيثادا النسث  الموالريثة للحثوامض المشثبعة تيلث  مثن 

فعاليثثة األصثثرا  يثثر المشثثبعة وبالتثثال  تيلثث  مثثن فعاليثثة البثثول  اسثثتر رزن 

جثثث  تحسثثثين خثثثوا  الثثثرزن أجريثثث  تحسثثثينا  علثثث  خواصثثثة ببرييثثثة أل]7[

مثثثثثثع مونثثثثثثومرا  فاينيثثثثثث  ومنثثثثثثذ عثثثثثثدا سثثثثثثنين ولمختلثثثثثثف (  blend) الخلثثثثثثب

ن أ].8[ التببييثثثثا  لتحسثثثثين الخثثثثوا  ومعالجثثثثة ال ثثثثعف فثثثث  قثثثثوا التشثثثثابك

والجثثو يثثب ر بشثثك  كبيثثر علثث  خثثوا   ( weathering عوامثث  البيثثت )

البول  خصوصا" عند االستخدام الحيل  والميدان  حي  تعم  األشعة فوب 

لمثثثثثثثثاء) الربوبثثثثثثثثة ( علثثثثثثثث  تفكثثثثثثثثك البثثثثثثثثوليمر وبخثثثثثثثثار ا(  uvالبنفسثثثثثثثجية ) 

(degradation  )]9[ يثثبدي ذلثثك  لثث  انحبثثاب فثث  الخثثوا  الفيزيائيثثة و .م

 ) وتثثثثثبدي كثثثثثذلك  لثثثثث  األكسثثثثثدا ال ثثثثثوئية ]10[ والكيميائيثثثثثة للبولسثثثثثتر رزن

photo –oxidations  ) بسثثثثثب  امتصثثثثثا  سثثثثثبح البثثثثثول  ل شثثثثثعاو
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للسثثثثثبح (  hologymorpسثثثثثتخدام الدراسثثثثثة المرفولوجيثثثثثة )ام]11[ال ثثثثثوئ  

يعبثثثثث  تصثثثثثورا" عثثثثثن ترتيثثثثث  الجزيئثثثثثا  وتوزيثثثثثع الثثثثثدواما  علثثثثث  السثثثثثبح 

(microdomans  )م]12[أو اليريبة من السبح 

علث  سثبح البثوليمر ( blend) يمكن التعثرف علث  ببيعثة الخلثب كما

 ]13[(م uvوالذي هو اك ر األجزاء تر رًا باألشعة فوب البنفسجية )

هثثثثو  رهثثثثار ببيعثثثثة  المورفولجيثثثثة ن الغثثثثرض األسثثثثات مثثثثن الدراسثثثثةأ

وميكانيكيثثثة التفكثثثك لسثثثبح البثثثول  اسثثثتر رزن كمثثثا ترهثثثر ميثثثدار االمتثثثزام 

لسثثثثبح ا لثثثث عوتثثثثر ير ذلثثثثك  بثثثثين المونثثثثومرا  والحشثثثثوا( blendوالخلثثثثب )

 ]14[الخارج 

هثثثثثدف الدراسثثثثثة الحاليثثثثثة الثثثثث  تحسثثثثثين خثثثثثوا  البثثثثثول  اسثثثثثتر رزن ت 

ا  والبثواخر والسثفن وذلثك أجسثام البثائر و  المستخدم حيليا فث  بث ء سثبو 

 لزيثثادا مياومتهثثا للتنكثث  نتيجثثة لخلبثث  باالكريلوناترايثث  بنسثث  خلثثب مختلفثثة

نسبة الخلب االف  م ومعرفة آلية تحبم األواصر من جراء األشثعة  وايجاد

والتثث  تعبينثثا تصثثورا عثثن مثثدت مياومثثة  uvذا  الباقثثة العاليثثة م ثث  أشثثعة 

  ( م weatheringالخليب للرروف الجوية ) 

 
 لعمليالجزء ا

 density) ك افثثة ذو اسثثتخدم البثثول  اسثثتر رزن: لمثثواد المسثثتعملةا

1.12g/cm  )acid value (41hgkoh/g)  األسثثثثواب  الموجثثثثود فثثثث

وهو ذو منشر أردنث  ( شثفاف اللثون ومثذا  فث  السثتايرين بنسثبة  المحلية )

 م 40%

 ) مي ايثثثثثثثثثثث  اينايثثثثثثثثثثث  كيتيثثثثثثثثثثثون بروكسثثثثثثثثثثثايد ( أسثثثثثثثثثثثتعم  المصثثثثثثثثثثثل و 

 ( mekp  )وهثثثثثو مثثثثثن ( شثثثثثركةaldrieh  ) اسثثثثثتخدم  التصثثثثثل  والتعجيثثثثث

وهثو مثذا  ( )  aldrichمثن شثركة ) cobaltactouat)الكوبل  اكتوي  )

 ( م %15وكوبل   %6.2ف  الزايلين بنسبة 

واسثتعم  كمثونمر لتحسثين (  BDHاألكريلوناتراي  جهز من شثركة )و 

  هثذا العمث  بثدون صفا  التشابك للثرزن بثالخلب اسثتعمل  جميثع المثواد فث

 تنيية م

 
 :النماذج صنيع وتشعيعت

 اليولبثثثثة بالصثثثث  لتصثثثثنيع نمثثثثاذم البولسثثثثتر رزن اسثثثثتخدم  برييثثثثة 

بسثثثك  مثثثثزيا البوليسثثثثترزن مثثثثع )  ] 15 [باالكريلوناترايثثثث   بمفثثثرده او بخلبثثثث 

بهثدوء بثين لثوحين مثن  لتثوال (اعل  %0.2و% 1.2البادئ والمعج  بنسبة 

 م( pva)  نعة ل لتصاب من البول  قناب  الكحو الزجام المعالا بمادا ما

إلكمثثا  التصثثل   ثثم ازيثث  اليالثث   24hرك اليالثث  بعثثد الصثث  لمثثدا تثث

فنتجث  صثثفائح شثفافة صثثييلة واألف ث  هثث  الخاليثة مثثن الفياعثا  الهوائيثثة 

ن البوليسثثترزن مثثوأخثثرت  يثثر المخلثثوب  تثثم تح ثثير قوالثث  مثثن البوليسثثتر

 من نسبة المونمر% 20، % 15، % 10سبة االكريلوناتراي  وبنبلمخلوب ا

 المح ر  م قبع  النماذم عل  شك  مستبي  م

(  uvعر ثثث  النمثثثاذم المح ثثثرا أعثثث ه لنشثثثعة فثثثوب البنفسثثثثجية)  

 جهثثثاز التشثثثعيع ذو المواصثثثفا  و ثثثعها داخثثث بnm 254ببثثثو  مثثثوج 

chromato – vuc – c – 75 uv dark room cabinet uvp  ولمثدا

حي  عر   النماذم بصثوره متوازيثة لنشثعة فثوب  300h زمنية متواصلة

و ثم قيثات بيثثف األشثعة فثوب البنفسثثجية لمعرفثة مثدت تثثر ير  uv البنفسثجية

 cintra 5 الباقة ال وئية عل  سبح البوليسترزن بواسبة جهاز من نثوو

gbc seientafico equipmonl uv- visible speatromelar  
ع بواسثبة مجهثر  ثوئ  مثن نثوو م تصوير النماذم قب  وبعد التشثعيت

optical micro- olympus . bh2 ألمثان  المنشثر وبيثوا تكبيثر x 50 

صور انعكاسية ، وصور نافذا ، وتم انتخثا   وكان  الصور عل  نوعين :

المراكثثز فثث   منثثابب فثث  النمثثاذم وتصثثويرها لغثثرض الحصثثو  علثث  أف ثث 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2007 ,(1), ( 2 ) :134-142 

 

136 

عاليثثة علثث  سثثبح النمثثوذم والتثث  تعكثثت مثثدت تثثر ير األشثثعة ذا  الباقثثة ال

  النموذم المدروت م

 
 لنتائج والمناقشة ا
 وال : دراسة مورفولجية السطح :أ

 الميارنثثة غثثرضل الغيثثر مخلثثوب البثثول  اسثثتر رزن تثثم تح ثثير نمثثاذم 

لمخلثثثثثثثثثثثثثثثوب باالكريلوناترايثثثثثثثثثثثثثثث  ارزن  مثثثثثثثثثثثثثثثن البثثثثثثثثثثثثثثثول  اسثثثثثثثثثثثثثثثتر واخثثثثثثثثثثثثثثثرت

نسثبة المثونمر المح ثر وعر ث  النمثاذم  نمث,%20,%15,%110 وبنس

 سثاعة 300لمثدا nm254البنفسجية ببو  موج   ل شعة الفوبالمح را 

قب   x50بيوا تكبير و   م صور  النماذم بواسبة المجهر ال وئ  مستمرا

 وبعد التشثعيع وت ثمن  الصثور نثوعين عاكسثة ونافثذا وتثم انتخثا  منثابب

بعثثثد تشثثثعيع النمثثثاذم الحرنثثثا تغيثثثر  و الدراسثثثة لغثثثرض فثثث  النمثثثاذم محثثثددا

اللثثون األصثثفر الغثثامب ولكافثثة النمثثاذم والحرنثثا أن هثثذا اللثثون بببثث ء نحثثو 

وهثثذا بسثثب  ( 1) التغيثثر يتناسثث  برديثثا مثثع زيثثادا نسثث  الخلثثب شثثك  رقثثم

زيادا المجاميع الفانيلة الناتجة من هذا الخلب حي  أن هذه المجثاميع تكثون 

 نيثثثة باإللكترونثثثا  والتثثث  تعثثثان  تركسثثثد أك ثثثر مثثثن  يرهثثثا مومثثثن م حرثثثة 

ان السثبح يرهثر عيثو  علث  شثك  ( 4،1،2،3,االشثكا  )فث  (Bالنماذم)

بسثثب  ببيثثة الثثرزن والمثثونمر الم ثثاف (curedخبثثوب عشثثوائية بالتشثثكي )

ومثن الم حثر اختفثاء تلثك  حي  لم تمتزم امتثزام تثام ا نثاء عمليثة التصثنيع

وهثثثذا يفسثثثر حصثثثو  اعثثثادا تشثثثكي  ( 2) رقثثثم شثثثك  الخبثثثوب بعثثثد التشثثثعيع

مليثثثة عفثثث   عملثثث  علثثث  المسثثثاهمة التثثث  ةالعاليثثث uvللسثثثبح بفعثثث  باقثثثة 

 (م 4،1،2،3,ف  االشكا  ) (C) م  النموذفاالمتزام التام وهذا مبين 

أن العيثثثثو  السثثثثبحية بثثثثدأ  بنختفثثثثاء (  2)  الحرنثثثثا مثثثثن الشثثثثك   

وهذا % 15واختف  عند نسبة الخلب % 10تدريجيا بزيادا نس  الخلب من 

النسبة تثم بشثك  تثام ومنثترم  يفسر أن توزيع الجزيئا  ف  السبح عند هذه

من جراء التشعيع مما يجع  السبح أك ر تشابكا ومياوم للتفكثك وهثذا مبثين 

أك رهثثثا (  vergineلثثثوحر أن النمثثثوذم األسثثثات )  ( م 3فثثث  شثثثك  رقثثثم ) 

( 1Aوا حة جدا بعد التشثعيع شثك  رقثم) تر را بالتشعيع حي  بد  العيو 

زن لوحثده لنشثعة  ثعيف وهثذا أن مياومة سبح البول  أستر ر  عن يوهذا 

حيث  أن األواصثر لبثول  أسثتر  [15]يتبابب مع األدبيا  العلميثة السثابية 

أي مولثثثثدا  (  chromophormتمتلثثثثك مواقثثثثع حاويثثثثة علثثثث  كروموفثثثثوم )

اللون الت  تعمث  علث  تكثوين مراكثز ناميثة جديثدا لهثا دور فث  تحبثيم بنثاء 

 uvاشثثعة أواصثثر الكثثاربون وان هثثذه المولثثدا  لهثثا اليابليثثة علثث  امتصثثا 

 وهثثث هثثو مثثثن المثثثواد  يثثر المتفاعلثثثة الثثثذي يبيثثث ( و  C -COOH-م ثث  ) 

(C=C م ) يعزت  ل  أن (%15) الخلبأن التحسين الذي حص  ف  نسبة 

بين الثرزن والمثونمر  (interpenetration crosslink)التشابك  التداخ  

%( 20عنثثد هثذه النسثثبة وعنثثدما ازداد  النسثثبة الثث  ) اف ثث  حثثا  كثان فثث 

أصثثبح  كميثثة مثثن المثثونمر الم ثثاف خثثارم شثثبكية التثثداخ  بثثين جزيئثثا  

وحصثثو  عمليثثا   معهثثا ألشثثعةافاعثث  تالثثرزن والمثثونمر ممثثا سثثه  عمليثثة 

 ( م 4لتركسد عل  السبح شك  رقم ) التفكك وا

 
 :األشعة فوق البنفسجية راسة تأثيرد: انياث

 سثثيجي تو ثثم  الخلثثب بثث قم تصثثوير بيثثف النمثثوذم البثثول  اسثثترزن تثث 

مثثع نمثثاذم البثثول   البيثثف قبثث  وبعثثد عمليثثة التشثثعيع ليكثثون مرجثثع للميارنثثة

 خثثث  و ( 5كمثثثا فثثث  الشثثثك  )  المخلثثثوب بثثثالمونومر األكريلوناترايثثث  اسثثثترزن

النماذم بوجود الهواء وجد ان بيف االمتصا  للثرزن يرهثر زيثادا  تشعيع

 ممثا( nm 312منبيثة البثو  المثوج  االعلث  مثن)  االمتصاصثية فث  فث 

يد  علث  حصثو  تفكثك فث  البثول  اسثتر رزن وذلثك بسثب  تكثون مجثاميع 

والثثثثثذي يتثثثثثداخ  مثثثثثع امتصثثثثثا  االواصثثثثثر المزدوجثثثثثة ( C=Oالكاربونيثثثثث )

وان هذا االمتصا  يمتد نتيجة التشثعيع الث  ابثوا  ( polyeneالمتعددا )
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ان لثون النمثاذم (5كمثا ي حثر مثن الشثك )م  ( nm 400)موجية تزيد عن 

تحو  من اللون الشفاف ا  اللون االصفر مما يد  عل  حصو  تفكك فث  

البثثثول  اسثثثتر رزن بسثثثب  تكثثثون مجثثثاميع الكاربونيثثث  واالواصثثثر المزدوجثثثة 

التغيثثرا  دراسثثا  سثثابية  كثثد  هثثذهألبنزين وقثثد احليثثة تحالمتعثثددا ونثثواتا فثث

 photo oxidativeلعملية التجزئة باألكسدا ال ثوئية للبثول  اسثتر رزن )

degradation)[16]مثثن الفيثثرا ( 1ويمكثثن مشثثاهدا ذلثثك فثث  الشثثك  رقثثم) م

يتبثثثثثثثين ان ا ثثثثثثثافة االكريلوناترايثثثثثثث  بنسثثثثثثثبة ( 6مثثثثثثثن الشثثثثثثثك  )و ،  االولثثثثثثث 

ا يثثثثد  علثثثث  مثثثثnm 400 عنثثثثد البثثثثو  المثثثثوج يلثثثث  االمتصاصثثثثية ت,10%

اسثثثتر رزن  أي نيصثثثان تفكثثثك البثثثول  نيصثثثان تراكيثثثز الكاربونيثثث  والبثثثوليين

( 2لفوب البنفسجية وهذا يتبابب مثع الشثك )اةعوزيادا  بوتيت  ومياومتة ل ش

فث  دراسثة مورفولوجيثة السثبح حيث  ان ا ثافة االكريلوناترايث  حسثن  مثن 

نسثثبة الخلثثب  بزيثثادا تركيثثز الحرنثثا( 7ك )خثثوا  الثثرزنمومن م حرثثة الشثث

 لل  من نفوذ االوكسجين ال  سبح الثرزن والتث قالزيادا  هذه ان %15ال 

قللثثثثثث  مثثثثثثن  وبالتثثثثثثال  التفكثثثثثثك باالكسثثثثثثدا ال ثثثثثثوئ  يرافيهثثثثثثا تيليثثثثثث  عمليثثثثثثة

وهثذا موافثب  االشثعة الثرزن باتجثاه بوتيثة  زيثادا يرافيهثا والت  االممتصاصية

نسثبة الوتبين اي ا ان هثذه ( م 3االول  شك  رقم ) الفيرا لما اشرنا الية ف 

حيثثثث  لثثثثوحر م هثثث  اف ثثثث  نسثثثة لتحسثثثثين الخثثثثوا  وتيليثثث  عيثثثثو  الثثثرزن

ان االمتصاصثثثثية بثثثثدا  تثثثثزداد فثثثث   %20عنثثثثدزيادا تركيثثثثز الم ثثثثاف الثثثث 

ومثثن ( 4والثثذي يبكثثد مثثا اشثثرنا اليثثة سثثابيا فثث  شثثك  رقثثم )( 8الشثثك  رقثثم)

لفيثثثثثثرتين االولثثثثثث  وال انيثثثثثثة ان خثثثثثث   النتثثثثثثائا التثثثثثث  توصثثثثثثلنا اليهثثثثثثا فثثثثثث  ا

الثثرزن وكانثثث  اف ثث  نسثثثبة  االكريلوناترايثث  سثثلك كم بثثث  محسثثن للخثثثوا 

 %(م15خلب بين الرزن والم اف عند )
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 يوضح البولي استر رزن بدون أي اضافه (1)شكل رقم

A- تخدام المجهر البصري النافذقبل التشعيع باس 

B- تخدام المجهر البصري العاكسقبل التشعيع باس 

-C  بعد التشعيع بطول موجي(254nm) ( 300ولمدة)ساعة 
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استر رزن مع مونومر االكريلو ناترايل  يوضح البولي (2)شكل رقم

 (%10)بنسبة

A- تخدام المجهر البصري النافذقبل التشعيع باس 

B- تخدام المجهر البصري العاكسقبل التشعيع باس 

-C  بعد التشعيع بطول موجي(254nm) ساعة(300) ولمدة 

 
 

 
 

 
يوضح البولي استر رزن مع مونومر االكريلو ناترايل  (3)شكل رقم

 (%15)سبةبن

A- المجهر البصري النافذ قبل التشعيع باستخدام 

B- المجهر البصري العاكس قبل التشعيع باستخدام 

-C  بعد التشعيع بطول موجي(254nm) ساعة(300) (ولمدة 
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يوضح البولي استر رزن مع مونومر االكريلو ناترايل  (4)شكل رقم

 (%20)بنسبة

A- صري النافذهر البقبل التشعيع باستخدام المج 

B- تخدام المجهر البصري العاكسقبل التشعيع باس 

C- بعد التشعيع بطول موجي(254nm) (300ولمدة)ساعة 
 

 
يبين منحني االمتصاصية كداله للطول الموجي للبولي  (5)شكل رقم 

 .استر قبل وبعد التشعيع
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ي يبين منحني االمتصاصية كداله للطول الموجي للبول (6)شكل رقم 

عد قبل وب (%10)بنسبة  استر مضافا إليه المونومر االكريلو ناترايل

 التشعيع

 

 
يبين منحني االمتصاصية كداله للطول ألموجي للبولي  (7)شكل رقم 

قبل وبعد  (%15)استر مضافا إليه المونومر االكريلو ناترايل بنسبة 

 .التشعيع

 

 
الموجي للبولي  يبين منحني االمتصاصية كداله للطول (8)شكل رقم 

عد قبل وب (%20)استر مضافا إليه المونومر االكريلو ناترايل بنسبة 

 .التشعيع
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IMPROVEMENT OF POLYESTER RESIN APPLICATION PROPERTIES 

BEING MIXED WITH MONOMER ACRYLONILRITE 

E-mail: asmathadithi@yahoo.com 

Abstract : 

The aim of this reseach is to improve polyester resin application properties in resistance of weather conditions 

since it used for coating processes of surfaces which are faced to the sun radiation. The samples have been produced by 

mixing the polymer with monomer acrylonitrile at ratios (10%,15%,20%) to determine the effect of this monomer on to 

resistance of the surface upon optical rays. This study gives to measure the absorbance a good result of resin resistance to 

degradation from the mixing after exposed it to a uv.radiation with wave length254nm for300h continuously. The best 

mixing ratio of monomer 15%from monomer. In other hand, processes grading the oxidations on surface. Finally, these 

processes have been studied by using the spectral photometer obtained and transmitter - reflector optical microscope 

before and after irradiation. 
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