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Abstract 

          In the present work, specimens of polymeric composites were prepared from LDPE 
with different wt% of TiO2 and Fe2O3 using a single screw extruder which operated at a 
temperature of (150-170) Co. Results obtained reveal that after the addition of 7% of TiO2 to 
LDPE, some of mechanical properties improved for example tensile strength increased from  
(18.50 )MPa to (28.12) MPa tensile at break increased from (14.96) MPa to (26.02) MPa, 
modulus of elasticity increased from (63) MPa to (193.98) MPa, hardness increased from 
(48 ) to(75),while  impact strength decreased from (0.18 ) to (0.02). After the exposure to 
UV light all mechanical properties declined but pigment LDPE still has higher mechanical 
properties unpigmented LDPE. Empirical equations were reached which could be used to 
calculate one of the mechanical properties in terms of exposure time, weight percent of 
pigment content and other mechanical properties. 
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  دراسة تاثير اشعة فوق البنفسجية

 )على البولي االثلين الواطئ الكثافةعند اضافة االصباغ وبدونها (
  الخالصة 

  من البولي اثلين الواطئ الكثافـة       ذات أساس بوليمري     متراكبة دتحضير موا ي البحث الحالي تم     ف تم   
 باسـتخدام الباثقـة     التيتانييوم وتـم التحـضير    نسب مختلفة من اوكسيد الحديد وثنائي اوكسيد        وأضيفت إلية   

 تـم اطهرت النتائج التـي     ).150-170( عند الدرجة الحرارية التي تتراوح مابين      اتم تشغيله والتي  األحادية  
التيتانييوم تحسن العديد من الخواص الميكانيكية  كقوة        اوكسيد    من    7%الحصول عليها بعداضافة نسبة مثال      

 (26.02) ميكاباسكال وقوة الشد عند القطع حيث ازدادت من) 28.12(إلى ) 18.50(الشد حيث ازدادت من 
وكذلك الحال بالنسبة للصالدة حيـث   ) 193.98(   إلى   (63) ومعامل المرونة من ميكاباسكال  (14.96)

وألجـل   )  0.02( إلـى   )  0.18(في حين لوحظ انخفاض قوة الصدمة من  ) 75(  إلى (48ازدادت من  
وقد تم تعريض النماذج لألشعة فـوق البنفـسجية     . المحضرة النماذججوية على   الت فتأثير ظرو  التعرف على 

لوحظ انخفاض الصفات الميكانيكية اعالة  مع مالحظـة ان          .ساعة) 250-0( والزمان مختلفة تتراوح بين     
 وفي البحث الحالي أيضا     .النماذج المعالجة بالصبغات تمتلك صفات أعلى من تلك الغير المعالجة بالصبغات            

نـسبة  ال,تم إيجاد معادالت تجريبية يمكن استعمالها إليجاد قيمة احد الصفات الميكانيكية بداللة زمن التعرض             
  .الميكانيكيةالمئوية لمحتوى البولي اثلين الواطئ الكثافة وبداللة الخواص 
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