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 تحسین الخواص البصریة لمتعدد الستایرین باستخدام معقد النیكل الثنائي 

)Ni-SED(  
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 الخالصة

) وبنسب                       Ni-SED) النقیة والمشوبة بإضافة معقد (PSفي ھذا البحث حضرت أغشیة متعدد الستایرین (     

) لألغشیة جمیعا .تمت دراسة الخواص البصریة 500nm±65000) , وبسمك(0.3 ,0.2 ,0.1 ,0.05 ,0.025تشویب%(

) . بینت الدراسة أن nm)200-1100الثوابت البصریة من خالل طیف النفاذیة واالمتصاصیة لمدى األطوال الموحیة   و

, كما إن زیادة نسب التشویب أدت إلى زحف تشویبعند أعلى نسبة  %77للغشاء النقي إلى  %88نفاذیة األغشیة قلت من 

إلى بدایة المنطقة المرئیة عند الطول 280nmد الطول الموجي حافة االمتصاص البصري من المنطقة فوق البنفسجیة عن

, كذلك الزیادة في نسب التشویب أدت إلى زیادة في قیم الثوابت البصریة إذ ازداد معامل االنكسار nm(400) الموجي 

  .) nm(700والجزء الخیالي لثابت العزل الكھربائي عند أعلى نسبة تشویب عند الطول الموجي

  

 أغشیة رقیقة ، متعدد الستایرین ، التشویب ، معقد النیكل الثنائي. مفتاحیة:الكلمات ال
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  ))    ((Introductionالمقدمة :   

) من المواد المھمة صناعیا ، وتستعمل على نطاق واسع في الصناعة مثل (البناء،العدد، التغلیف, (polymersالبولیمرات 

) مادة صلبة شفافة في  PS (polystyreneااللكترونیات). متعدد الستایرینأجزاء السیارات،األثاث،البتر وكیمیاویات و

) ویصنف تكنولوجیا من البولیمرات الثرموبالست RT)Room Temperaturesدرجة حرارة الغرفة 

Thermoplastic) اي البولیمرات التي تتغیر صفاتھا مع تغیر درجة الحرارة، فھي تصبح مرنة عند اقتراب درجة (

من درجة االنتقال الزجاجي لھا، وتزداد مرونتھا عند ارتفاع درجة الحرارة لذا تكون ذات اھمیة صناعیة كبیرة  حرارتھا

] . یستخدم متعدد الستایرین كمادة دعم لتشكیلة واسعة من المتحسسات البصریة ، ویمتلك العدید من الممیزات 2،1[

 -1000ن دراسة الخواص البصریة للبولیمرات كغشاء ذي سمك المرغوبة ألغراض التطبیق مقارنة مع المواد األخرى. ا

2000) nm تزودنا بمعلومات ھامة عن استخدام ھذه المواد في التطبیقات العملیة من خالل طیف النفاذیة واالمتصاصیة (

(Transmittance and Absorption Spectra)وحزم  لھذه المواد، كما تعطینا فكرة واضحة عن بقیة الثوابت البصریة

  ].3الطاقة ونوعیة االنتقاالت االلكترونیة و تركیب المادة ونوعیة األواصر[

  

  )) (( Theoretical partالجزء النظري:

على الخواص البصریة من  PS) ألغشیة (Ni-SEDفي ھذا البحث تمت دراسة تأثیر إضافة نسب قلیلة مختلفة من معقد

) مع ھذه المادة عندما تكون على شكل غشاء، Electromagnetic Radiationخالل تفاعل اإلشعاع الكھرومغناطیسي (

) ( Lambert & Beerوالذي یبدأ بعملیة امتصاص فوتونات اإلشعاع من قبل جزیئات البولیمر. معادلة المبرت بییر 

  ].4تعطي العالقة الكمیة لعملیة امتصاص فوتونات اإلشعاع من قبل جزیئات المادة[

…………. (1) 

I. μx =Ln (I/I ) ………..(2) 

  صاص :معامل االمتX ،μ: شدة اإلشعاع بعد قطع مسافة  : شدة اإلشعاع الساقط ، حیث 

وعند تفاعل اإلشعاع الكھرومغناطیسي مع المادة ستحدث ثالث عملیات ھي االمتصاص و االنعكاس والنفاذ لإلشعاع، 

)حسب  ()والممتصة ( ) والمنعكسة ) ھي مجموع الشدة النافذة (لإلشعاع الساقط ( وبذلك تكون الشدة الكلیة 

  :]4[المعادلة االتیة

3)(…………   +  +  =  
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المادة الصلبة بین اإلشعاع الكھرومغناطیسي وذرات أو ایونات او إلكترونات  وان من أھم ھذه التفاعالت التي تحدث داخل

ھذه المواد ھو االستقطاب االلكتروني وانتقال الطاقة الى االلكترونات. وفي المواد غیر المعدنیة والتي تكون شفافة للضوء 

، وكذلك على المعامالت البصریة فمن المفید دراسة ھذا التأثیر على شفافیة وانعكاسیة وامتصاصیة ھذه المواد 

  ].5,6[األخرى

  ))Experimental part(( الجزء العملي :

 تنقیة المواد الكیمیائیة:

أستخدم في ھذا البحث متعدد الستایرین التجاري (تركي المنشأ) ، وأجریت تنقیتھ باإلذابة بالكلوروفورم وترسیبھ باإلیثانول 

غط ت ض اجي تح ف زج دة ( ، ثم جفف باستخدام مجف ة لم ل ، بدرجة حرارة الغرف وزن 24مخلخ اس  ال م قی اعة ، وت ) س

. وجمیع المواد المستخدمة في ھذه الدراسة كانت ذات نقاوة 6g/mol(1.093×10(الجزیئي (بطریقة اللزوجة) فكان مقداره

  عالیة جدا.  

  

  :SED) ثنائي امینو ایثان( - 1,2- مثنى (سالیسلدین )  -  N,Nتحضیر العضیدة 

[N,N-Bis(Salicylidene)1,2-[diaminoethane] 

ة   رت بإذاب ین )0.025mol)1.15gحض ن االثیل ي  -م ین ف ائي ام ین   )3cm)30ثن خن لح ق وس انول المطل ن االیث م

من السلسایل الدیھاید وصعد المزیج لمدة ساعة واحدة ، ثم برد المزیج في حمام  )(0.05mol.6.1gإتماماإلذابة ، ثم أضیف

الناتج ، رشحت البلورات ، وتم إعادة البلورة من االیثانول المطلق ، وجففت تحت ضغط مخلخل بدرجة  ثلجي لحین ترسب

  ] .[7حرارة الغرفة.وشخص الناتج بطیف األشعة تحت الحمراء

  

  ) :II (.)Ni-SEDثنائي امینو ایثان نحاس(  -1,2مثنى (سالیسلدین )  - N,Nحضیر المعقد ت

[N,N-Bis(Salicylidene)1,2-[diaminoethane]Nickel(II)  

ول 20(3cm) من كلورید النیكل في 0.001mol)0.23gحضر بإذابة ) من الماء المقطر، ثم أضیف ھذا المحلول الى محل

مذاب في ثنائي امینو ایثان -12,-مثنى (سالیسلدین )  - N,N) من 0.001mol )0.26gساخن (مع التحریك المستمر) یحتوي 
3cm)30مطلق (تغیر لون المحلول مباشرة عند اإلضافة من األصفرإلىاألحمر). أضیف بعدھا محلول من ) من االیثانول ال

بیكاربونات الصودیوم ، صعد المحلول لمدة ساعتین ، وترك بعدھا المحلول یبرد الى درجة حرارة الغرفة ، فصل الراسب 

انول ال رارة الناتج بالترشیح وغسل بالماء المقطر ، ثم أعیدت بلورتھ باإلیث ة ح ل بدرج غط مخلخ ق ، وجفف تحت ض مطل
°C)70-60](8]9]. وشخصالناتج بطیف األشعة تحت الحمراء ودرجة االنصھار.[  
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  النمذجة :

) على شكل رقائق بإذابة متعدد الستایرین في الكلوروفورم النقي وأضیف ألیھ المعقد Specimensحضرت النماذج (        

)Ni-SED)%ثم تم قولبتھ بطریقة الصب في شرائح زجاجیة بسمك 0.025,0.050,0.1,0.2,0.3) كمحفز بنسب وزنیھ (

500)nm±65000بعدھا قطعت النماذج الى شرائط ،(cm )3Χ1.5.لكي یتناسب مع اإلغراض المطلوبة للقیاس (  

  

   ((Results and Discussion))النتائج والمناقشة

  Transmittance and Absorbance Spectra:طیف النفاذیة واالمتصاصیة

  nm (1100-200)لمدى األطوال الموجبة nm 65000ذات السمك  PSتم احتساب النفاذیة واالمتصاصیة ألغشیة      

  ]:10) حسب المعادالت اآلتیة [(0.30 ˒0.20 ˒0.10 ˒0.050 ˒0.025النقیة والمشوبة بنسب %

                                                                                          …………    (4)               /  T =    

A = Log 1/T    ………    (5)                                                                      

) من طیف اإلشعاع (Visible Lightة النقیة تمتلك نفاذیة عالیة في المنطقة المرئی PS) إن أغشیة 1یوضح الشكل (

) ،وتقل ھذه النفاذیة بشكل كبیر وتزداد االمتصاصیة في المنطقة فوق (Electromagnetic Spectraالكھرومغناطیسي 

) % بسبب زیادة (77-88 ) ،وعند اإلضافة وزیادة نسب التشویب تقل النفاذیة من(UV Ultravioletالبنفسجیة القریبة 

]ویستفاد من ھذه الخاصیة في السیطرة على طیف 10) وھذا یتفق مع ما وجده الباحث [(Concentrationsنسب التركیز 

االمتصاص البصري في األجھزة التي تكون ھذه المادة جزء منھا، وبالتمازج مع مواد أخرى یكون ذا كفاءة عالیة 

  ].11ألغراض الخالیا الشمسیة [

  

 

  

  

  

  

  

  النقیة والمشوبة PSالموجي ألغشیة  ) النفاذیة كدالة للطول1الشكل (
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 Absorption and Extinction coefficient :معامل االمتصاص والخمود

) وتم احتساب معامل الخمود من العالقة التي تربط معامل االمتصاص 1تم احتساب معامل االمتصاص من خالل المعادلة (

  مع معامل الخمود وفق المعادلة اآلتیة:

K = μλ / 4π    ……….. ( 6)                                                                   

  الطول الموجي λمعامل الخمود و  :Kحیث 

ویعرف معامل الخمود انھ كمیة ما تمتصھ الكترونات المادة من طاقة فوتونات اإلشعاع الكھرومغناطیسي الساقط 

لیلة فستكون ھنالك عملیتین أساسیتین مھمتین ھما نفاذ الضوء وربما علیھا.وعند تفاعل الضوء مع مادة ذات انعكاسیة ق

یحدث أو الیحدث امتصاص الضوء من قبل ذرات المادة بوساطة آلیتین أساسیتین ھما االستقطاب االلكتروني 

(electronic polarization) ) و اإلثارة االلكترونیةelectronic excitation](6ویعتمد معامل االمتصاص , [ 

  ] .  12البصري على نوع المادة الماصة للضوء والطول ألموجي ودرجة الحرارة [

) النقیة والمشوبة , من ناحیة (PS)ألغشیة λ) بزیادة الطول ألموجي( μ) یوضح نقصان معامل االمتصاص ( 2الشكل (

)ازداد nm (500), فعند الطول الموجيSED) - Niأخرى نلحظ زیادة معامل االمتصاص بزیادة نسب التشویب بالمعقد

]، وھذا أدى إلى زحف حافة 4[ %60لكون النیكل ذا امتصاصیة بحدود 45cm)-1 - (26معامل االمتصاص من 

النقیة الى بدایة المنطقة  (PS)لغشاء nm (280)االمتصاص البصري من نھایة المنطقة فوق البنفسجیة عند الطول ألموجي

) یوضح نقصان معامل 3). الشكل ((Ni-SED)عند أعلى نسبة تشویب بالمعقد (nm 400يالمرئیة  عند الطول ألموج

)، ثم بعدھا یبدأ بالزیادة التدریجیة باتجاه nm (400) بزیادة الطول ألموجي إلىإن یصل إلى الطول ألموجي(Kالخمود 

)ازداد معامل nm (500طول الموجي المنطقة تحت الحمراء القریبة, وبزیادة نسب التشویب یزداد معامل الخمود فعند ال

  بزیادة نسب التشویب .                                                                       0.017)الى  (0.010الخمود من
  

  

  

  

  

  

  

  ) النقیة والمشوبةps) یوضح معامل االمتصاص كدالة للطول الموجي ألغشیة (2الشكل(
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  النقیة والمشوبة ) (psعامل الخمود كدالة للطول الموجي ألغشیة) یوضح م3الشكل(

  

                           :       Refractive Index and Dielectricconstantمعامل االنكسار وثابت العزل الكھربائي 

  ]5التیة [ویعطى حسب المعادلة ا vالى سرعتھ في الوسط Cمعامل االنكسار ھو نسبة سرعة الضوء في الفراغ 

n = c/v     ……………………………………….    (7)                                                                 

                                          

  ]:[13) وفق المعادلة اآلتیة PSتم احتساب معامل االنكسار لجمیع أغشیة (

{4R/(R-1)2-K2}-(R-1)/(R-1)]1/2    ……. (8)                                          [n=   

  معامل الخمود.  Kانعكاسیة األغشیة و  : Rحیث  

الذي یعرف بأنھ االستقطاب الحاصل لشحنات مادة الوسط نتیجة  Ԑویرتبط معامل االنكسار مع ثابت العزل الكھربائي 

  اآلتیتین:  امتصاص اإلشعاع الساقط من قبل شحنات الوسط وفق المعادلتین

9) (………………………...  2K -2n =1Ԑ   

=2NK   ……………………………….… (10)2Ԑ  

  معامل االنكسار المعقد  N:،الجزء الحقیقي والخیالي لثابت العزل الكھربائي على التوالي 2Ԑو 1Ԑحیث: 
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   N= n - iK……………….…….(11) 

  معامل االنكسار nمعامل االنكسار المعقد و Nحیث  

 )(PSتم احتساب الجزء الحقیقي والخیالي لثابت العزل الكھربائي على التوالي ألغشیة  (10)) و (9دلتین وباستخدام المعا

.ویعد معامل االنكسار من الخصائص المھمة للكثیر من المواد ومنھا البولیمرات عند استخدامھا كمواد بصریة كالعدسات 

. إن حساسیة [9]الستطارة الحاصلة للموجات  الكھرومغناطیسیة ولدراسة التركیب البلوري العتماد معامل االنكسار على ا

البولیمرات لإلشعاع الكھرومغناطیسي ھي دالة الختالف معامل االنكسار وان التغیر في ھذه الكمیات الفیزیائیة یؤدي الى 

  ].[10تطور في التطبیقات الھندسیة 

النقیة والمشوبة جمیعا , وازدیاد معامل PSجي ال غشیة) یوضح تناقص معامل االنكسار مع زیادة الطول ألمو4الشكل (

 (700,فعند الطول ألموجي)0.1,0.2,0.3(%االنكسار بزیادة نسب التشویب وتكون الزیادة واضحة التأثیر عند النسب 

nm(  ازداد معامل االنكسار من)(1.73 ) ألعلى نسبة تشویب.2.02للغشاء النقي الى (  

الحقیقي لثابت العزل الكھربائي مع ازدیاد الطول ألموجي من جھة أخرى نلحظ ازدیاد  ) یوضح تناقص الجزء5الشكل (

أكثر من بقیة النسب )0.3 ,0.2 ,0.1(%لھذا الثابت بزیادة نسب التركیز لألغشیة جمیعا وكذلك یكون تأثیر نسب التركیز

  األخرى كما حدث مع معامل االنكسار الرتباطھما معا. 

الجزء الخیالي لثابت العزل الكھربائي مع ازدیاد الطول الموجي لألغشیة جمیعا , بعدھا یبدأ ) یوضح تناقص 6الشكل(

ثم یبدأ بالزیادة التدریجیة القلیلة لألغشیة جمیعا إذ ازداد من  )nm (500إلىnm (400)باالستقرار عند الطول ألموجي

)4-10x(4.2 )10-4للغشاء النقي إلىΧ(8.9.ألعلى نسبة تشویب  
  

  

  

  

  

  

  

  النقیة والمشوبة )(ps) یوضح معامل االنكسار كدالة للطول الموجي ألغشیة 4الشكل (
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  ) النقیة والمشوبة(ps) یوضح الجزء الحقیقي لثابت العزل الكھربائي كدالة للطول الموجي ألغشیة 5الشكل (

 

 

 

 

 

 

  النقیة والمشوبة  (ps)الموجي ألغشیة) یوضح الجزء الخیالي لثابت العزل الكھربائي كدالة للطول 6الشكل (

  

  )nm (700یوضح قیم بعض الثوابت البصریة عند الطول الموجي  )1جدول (

الجزء الخیالي لثابت العزل   )nمعامل االنكسار μ(1-cm  )معامل االمتصاص  ( (النفاذیة )  %T  نسب التشویب %
  )εالكھربائي (

PS(pure) 88  17.3  1.73  4-4.4*10 

PS+0.025 87  19 1.76 4-4.5*10 
PS+0.05 86.4 20.4 1.80 4-4.7*10 
PS+0.10 84 24.3 1.88 4-5.6*10 

PS+0.20 80 29  1.95 4-6.2*10 
PS+0.30 77 37 2.02 4-8*10 
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  ((Conclusions ))االستنتاجات:

من متصاص البصریوزحف حافة اال % )88 - 77إن زیادة نسب التشویب أدت إلى نقصان نفاذیة األغشیة جمیعا من ( 

إلى بدایة المنطقة المرئیة , وأدت إلى زیادة بقیم الثوابت nm (280)المنطقة فوق البنفسجیة القریبة عند الطول ألموجي 

وازداد معامل  cm-(37(17.3-1) منμالبصریة األخرى لجمیع األطوال الموحیة.حیث ازداد معامل االمتصاص البصري(

  )10*8-4ـــ10*4.4-4د الجزء الخیالي لثابت العزل الكھربائي من () وازدا2.02- (1.73االنكسار من 
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Improvement of optical properties of polystyrene by using (Ni-SED) 
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Abstract 

At  this work a membrane of pure and impurified of polystyrene by the addition of the 

complex(Ni-SED) using the  doping (0.025,0.05,0.1,0.2,0.3)% at thickness (65000± 500)nm 

for all membranes ,Optical constant and properties were investigated through Transmitting 

and Absorption at range (200-1100)nm. The study showed that the Transmitting had been 

dropped from (88-77)% at the high percent of doping besides . That the increase of  doping 

ratios led to shift of the Absorption edge from Ultraviolet at wavelength 280nm to beginning 

of visible region at 400nm.The increase of impurification led to an increase at the values of 

Optical constants in such a way that the refractive index and imaginary part of dielectric 

constant at high impurificatoin ratio at 700nm.  .  

Keywords: thin films, polystyrene, doping, complex (Ni-SED) 

 


