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 بواسطة أميد واألكريل واألكريلونتريل األكريليك بحمض كلوريد فيتيل البولي من أغشية تطعيم دراسة
غاما أشعة

دائرة

القصيري هارون قطان، منذر د.

السورية الذرية الطاقة هيئة - اإلشعاع تكنولوجيا قسم البوليمرات- تقاتات

الخالصة:
 كلورايد فيذي_ل بولي أفالم على تتريل واألكريل أميد واألكريل األكريليك حمض تطعيم البحت هذا في تم

)PVC( حيث ك.غري/ساءة. 1.4 قدره جرعة معدل وعئد 60 الكوبالت من الناتجة غاما أشعة باستخدام 

 النني العوامل ودرست المباشر التطعيم عمليات أجريت المباشر. وغير المباشر بشكليه التطعيم عملية درست

 الممتصة. اإلشعاعية والجرعة المذيب ونوع المثبط، تركيز المونومر، تركيز مثل التطعيم نسبة على تأثر

 لوسط الحرارة ودرجة لألشعة الفلم تعرض زمن تأثير دراسة فتم المباشر غير التطعيم لعملية بالتسبة وأما

 بواسطة عليها المحصول المطعمة األفالم وصفت المحلول. في الفلم غمس وزمن المونومر وتركيز التفاعل

 شارية كمبادألت المطعمة PVC أفالم اختبرت كما المطعمة. لألفالم الميكانيكية والخواص األنتباجية قياسات

 تتطق ألشاردي االستخالص سعة بأن وجد والرصاص. الكوبالت النيكل، النحاس، من كل ألفت ودرست

.التطعيم وبنسبة التطعيم بطريقة

نتريل. األكريل أميد، األكريل األكريليك، حمض تطعيم, غاما, أشعة كلورايد, فينيل البولي : المفتاح الكلمات
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Study of PVC membrane grafted by Acrylic Acid, Acrylonitrile and Acrylamide 

using preirradiation method.

Munzer Kattan, Haroun al kassiri

Atomic Energy Commission of Syria, Department of Radiation Technology, 

Polymer Technology Division, P.O. Box 6091, Damascus, Syria

Abstract

Grafting of acrylic acid, acrylamide and acrylonitrile onto poly vinyl chloride (PVC) films using 

gamma radiation has been carried out by both type direct and preirradiation methods. The effect of 

different parameter such as monomer concentration, inhibitor concentration, reaction temperature, 

reaction time and irradiation dose on the grafting yield were investigated. It was found that the 

grafting yield depends on these parameters. The grafting yield was strongly monomer dependent 

and grafting method: the highest was found for AAc by the preirradiation method. The samples 

were characterized by tensile strength measurement, swilling and ion uptake. The highest increase 

in swilling was observed on samples grafted with AAc by the preirradiation method.

Key words: poly vinyl chloride, gamma radiation, polymerization, acrylic acid, acrylamide 

and acrylonitrile.
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مقدمة: -1
 استخدامها مجاالت لتعدد ذلك ويعود المقدمة في البتروكيماوية الصناعات وتعتبر صناعية ثورة الحديث العالم يشهد

 البوروكيماوية, المواد من للعديد النهائية النواتج االصطناعية البوليمرات وتمثل المنتجات. هذه على السوق طلب وزيادة

 وتتفرع المطاط. —3 الخيوط صناعة —2 البالستيكية الصناعات —1 مجاالت: ثالث في عامة بصورة البوليمرات هذه وتستخدم

 البوليمرية الصناعة وتتكامل .الخ)...العزل —اللواصق—(الطالء ذلك على وكأمثلة عديدة نوعية استعماالت المجاالت هذه عن

 الملدنات وصناعة واإللكترونية الكهربائية والصناعة المتنوعة والتجهيزات السيارات كصناعة األخرى الصناعات من العديد مع

التجميل. ومواد

 فينيل البولي .)PolyVinyl Chloride( كلوريد فينيل بولي وهو. بكثرة ومنتشر هام بوليمر لدراسة البحث في وسنتطرق

 موضعية صغيرة أجزاء يوجد، أن يمكن الالبلورية. بالحالة أساسي بشكل يكون لذلك )atactic( بوليمر هو )PVC( كلوريد

 10 من أكثر األحوال بكافة البلورية النسبة تتجاوز ال بحيث بلوري طور بتنظيم تسمح ،)syndiotactic( بحالة السالسل من

 كافة بسبب وذلك كبيرة، صناعية أهمية ذو البالستيكي، البوليمر هذا ان PVC على عديدة دراسات أظهرت %. 15 .حتى

 وتشمل الخصائص. هذه تعديل في تستخدم أن يمكن التي اإلضافات من الواسع الطيف والى معقول، حد الى الجيدة خصائصه

 (قوارير). والعبوات والرقائق األفالم صناعة الكهربائية، والكابالت األسالك تغليف األنابيب، بثق الهامة التطبيقات هذه

 من بدال سائل شكل على PVC باستخدام تصنيع اجراءات خالل من الهامة المنتجات من العديد إنتاج يتم ذلك الى باإلضافة

المنصهرة. الحالة

 للشحنات األلياف مقاومة مغلل فيها مرغوب مميزة خواص وإدخال لتحسين البوليمرات بعض بتحوير الدراسات اهتمت

 األفالم تحوير وكذلك النسيج, لصناعة مناسبة تكون حتى flame retardation لالشتعال ومقاومتها antistatic االستياتيكية

 وانيونية كاتيونية لمونومرات اإلشعاعي التطعيم بواسطة األيونية المبادالت بعض تحضير تم وكذلك البطاريات. في الستخدامها

 ذات مواد ضضير وكذلك ,]1-4[ واألصبغة المعدنية الشوارد من الملوثة المياه لتنقية الستخدامها البوليمرات بعض على

 البوليمرات تستخدم الملوثة. المياه ومعالجة التربة ومثبتات والحفاضات الصحية الغوط صناعة في الستخدامها عالي امتصاص

 الحيوية بالقابلية تتصف التي الجراحية الخيوط صناعة وأيضا للبالزما كحوامل ]5,6[ الحيوية التطبيقات بعض في المطعمة

 وظيفية مجموعات على تحتوي مطعمة أفالم تحضير يمكن كثيرة. أخرى ومجاالت ]7,8[ الحيوية النسج مع الحيوية والمالئمة

 والبروتين. األنزيم مثل المختلفة الحيوية المواد تمسك أن بإمكانها والتي والهيدروكسيل والكربوكسيل األمين مجموعات مثل

 االكريليك حمض تطعيم مثل البوليمرات من مجموعة على المونومرات من لمجموعة التطعيم عملية على عدة دراسات أجريت

مونومرات بعدة المطاط ونطعيم ,]10[ أميد بأكريل كلورايد فينيل البولي تطعيم دراسة تمت وكذلك .]9[ اتيلين البولي على

]11.[
 البالزمية, المعالجة البنفسجي, فوق الضوء المؤينة, األشعة تضمن التشاركية بالبلمر التطعيم إلحداث عديدة طرق اقترحت

 والتشكيل البوليمر قلب في االختراق عمق بسبب وذلك الطرق, أهم من باألشعة المحدث التطعيم تقنية تعد البوليمرات. أكسدة

 غاما بأشعة المحدث التشاركي التطعيم أن .البوليمر من أنماط عدة في التطعيم إلحداث الواحد. النمط ذات الحرة للجذور السريع

 البولي السليلوز, اسيتات ثالثي بروبلين, البولي مثل مختلفة حوامل على )AM ,MA ,AN ,AAc( مثل المونومرات من لعدد

 مورلي وحسب الباحثين من عدد اهتمام جذب السليكوني, والمطاط المطاطية, والنغايات الكحول, فينيل والبولي كربونات

إن .]2-4[ المحلول من النحاس شوارد لفصل مفيدة عنه الناتجة المشتركة والبوليمرات أكريليك حمض بولي فأن وآخرون
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 طريقتين وهناك بوليمرية دعامية بوحدة مونومر بربط اواو مختلفين بوليمرين بربط تكوينها يمكن المطعمة البوليمرات

هما: لربطهما اساسيتين

):Crosslinking( الشبكي الترابط -1

)1( Polymer A + polymer B= A-B

 هذه تتفاعل ثم ايونات او حرة شقوق النشطة المراكز هذه تكون ان يمكن الدعامي: البوليمر على نشطة مراكز تخليق —2

. ]12-13[ المطعمة السالسل لتكوين المونومر مع مباشرة غير او مباشرة بطريقة النشطة المراكز

)2( *polymer A ي Polymer A

)3( )A - B (graft copolymer ي monomer B؛ * Polymer A

 الثالث االحتماالت وهذه شرجبية او شاردية ايونات او (شقوق) حرة جذور تعطي ان ممكن للبوليمر التشيع عملية ان حيث

 أغلبها التطعيم عملية دراسات ان ).3 (العالقة للتفاعل وسيطا وانه حدوثا اكثر األول االحتمال ان تبين ولكن حدوثها ممكن

 المونومر أما ألياف او بودرة او افالم هيئة على صلبا يكون ان يمكن الدعامي البوليمر ان بمعئى متجانس غير وسط في تكون

بخار. او سائل هيئة على يكون ان يمكن تطعيمه المراد

 للسطوح والغيريائية الكيميائية الخواص لتفيير الفعالة الطرق احدى وظيفية لمونومرات التشاركية بالبلمرة التطعيم يعتبر

 األكثر الطرق ومن البوليمرات على المونومرات لبعضر اإلشعاعي التطعيم في مختلفة طرق هئاك اتفا ذكرنا وكما البوليمرية.

اإلشعاعي: التطعيم في تداوال

Preirradiation (indirect) method المباشرة غير الطريقة —1

Immediate (direct) method المباشرة الطريقة —2

Peroxide األكسدة طريقة —3

 للمونومر تعرضه وقبل (الهواء) األوكسجين بغياب )PA( الدعامي البوليمر يشعع الطريقة هذه في المباشرة: غير الطريقة —

)MB( تلخيص ويمكن المطعمة السالسل لتكون المونومر مع التفاعل من لتتمكن البوليمر سطح على حرة جذور تشكل بغية 

:يلي كما التطعيم آلية

)4( )H. (Or other small Fragment such as; F, Cl + PA y-ray PA٠

)5( )H2 (or other small mole + H. + PA - PA٠

)6( )nMB - PA-g - PB (Graft copolymer + PA٠

)7( k PAOOH or PAOOPA -heat-► PAO. OH. Or 2PAO٠ PA y-ray Ai» PA O2٠

)8( ) homopolymer) OH. + MB► HOMB٠

 المسرع استخدام امكانية الطريقة هذه ميزات من النشط. البوليمر داخل نفاذه ليسهل مذيب الى غالبا المونومر يحتاج

 ميزات ومن البوليمر, على الفعالة الجذور توليد على قادرة إشعاعية وحدات اي او الدعامي للبوليمر التشعيع لعملية االلكتروني

بواسطة الدعامي للبوليمر حماية وجد. عدم هو الطريقة هذه عيوب أما للتفاعل, مثبط استخدام دون العمل امكانية الطريقة هذه
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 أو شبكي تركيب حدوث أو الدعامي البوليمر سالسل تكسير الى غالبا يؤدي مما المباشر التطعيم في كما المذيب أو المونومر

التشعيع. عملية أثناء أخرى تغيرات

 _تم أن ويككن MB المونومر محلول في مغموس وهو PA الدعامي البوليمر يشعع الطريقة هذه في المباشرة: الطريقة

 سلبي دور يلعب أن يمكن ألوكسجين الن االزوت مثل خامل غاز وجود في تتم أن األفضل من ولكن الهواء في التشعيع عملية

 العالقة في تكسيره الى يؤدي الهواء بوجود الدعامي البوليمر تشعيع ,الهوموبوليمر تشكل الى التفاعل وتسيير التطعيم عملية في

 هي التطعيم في الطريقة هذه وتعتبر والمونومر البوليمر من كل في (الفعالة) الحرة الجذور تتشكل الطريقة هذه وفي ),7,8(

 ناتج يتكون انه أال يمكن, ما بأسرع التفاعل بدأ الحرة الجذور تشكل بمجرد وأنه العملية لسهولة وذلك وشيوعا استخداما األكثر

: التالية التفاعالت في كما العملية سير تمثيل ويمكن الذاتية. البلمرة من عالي

)9( .PA ب ray—آ PA

)10( . MB ب MB y-ray

)11( )PA. + MB ► PA MB . (Graft copolymer

)12( )MB. + n MB ► (n+1)MB (Homopolymer

)2,12(كالتالي توضح أنه يمكن الجذري التطعيم في المثبط عمل آلية

)13( +P - (M)x + Fe3+ ► P -(M)x+ + Fe2

)14( +P - (M)x + + Fe2+ ► P - (M)X- + Fe3 

.البلمرة درجة x مونومر، M و بوليمر P : أن حيث

 وكذلك والمونومرات البوليمرات من محدود عدد في تستخدم أنها عيوبها أهم ومن عيوب لها فأن محاسن الطريقة لهذه أن وكما

 للبلمرة مثبطات استخدام يستدعي مما )11( التطعيم تفاعل على )12( التفاعل سيطرة خالل من الهوموبوليمر تشكل يغلب

الذاتية.

 )PVC-g-AAc( األكريليك حمض مونومر تطعيم بواسطة معدل كلورايد فينيل بولي تحضير هو العمل هذا في الهدف وان

المباشرة. وغير المباشرة التطعيم طريقتي عبر وذلك غاما أشعة باستخدام اإلشعاعية التطعيم طريق باستخدام
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التجريبية والطرائق المستخدمة المواد — 2

المدروسة المواد 1 — 2

 حمض (مصر). نصدر شركة من عليه الحصول تم مم 0.5 ثخانة افالم اشكال على PVC كلورايد قينيل البولي المواد:

 اميد االكريل (سويسرا). فلوكا شركة من عليه الحصول وتم %99 نقاوة ذات AN ألكريك ا وحمضر )AAc األكرليك(

)AAm( اكريالت وميتيل )MA( (ألمانيا). ميرك شركة من %99 نقاوة ذات

العينات تحضير 2 — 2

 ويمكن الجذرية والطرق والشرجبية) الشرسبية ( الكيميائية الطرق اهمها ومن التطعيم عملية إلجراء واليات طرق عدة توجد.

 تم حيث غاما). (أشعة اإلشعاعية الجذور ومولدات األكاسيد) (فوق كيميائية الحرة للجذور مولدات باستخدام اآللية هذه تتم إن

 التطعيم عملية إلجراء طريقتين توجد. أنه كما غاما. أشعة باستخدام وذلك اإلشعاعية الجذرية الطريقة استخدام البحث هذا في

 المناسب والمذيب المونومر بإضافة الطريقة هذه وتتجلى (التقليدية) المباشرة الطريقة سابقا. مبين هو كما غاما أشعة باستخدام

 تي وضعه ثم ومن البوليمر بتشعيع الطريقة هذه وتتجلى المباشرة غير الطريقة التشعيع. عملية أجراء ثم ومن البوليمر إلى له

له. المناسب والمحل المونومر

المباشر: للتطعيم 1— 2 — 2

التالية: الخطوات عبر المباشر التطعيم بطريقة المدروسة المونوميرات بإحدى PVC أفالم تطعيم اجري

التخلص أجل من وذلك الكحول في جيدا غسلت ثم مناسبة بأبعاد العينات قطعت األغشية: وتنظيف غسل األولى المرحلة_ 1

 درجة عند اترن في وجففت ملقط بواسطة األفالم رفعت ثم باليد مسكها جراء من السطح على العالقة والدهون الغبار من

مئوية. 50 حرارة

تي الفلم غمس ثم ومن المناسب الذاتية البلمرة ومثبط المناسب المحلول بتحضير قمنا والعينات: المحاليل تحضير مرحلة_ 2

 تتخلعن وذلك دقائق عشر لمدة االزوت غاز باستخدام األكسجين على الحاوي الهواء وطرد )Wo( وزنه بعد السابق المحلول

.األوكسجين من

المناسبة. الجرعة لتأخذ غاما ألشعة سابقا المحضرة العينات عرضت التشعيع: مرحلة_ 3

نقعها بعد المناسب المحل في جيد بشكل غسلها تم ثم ومن االختبار أنابيب من األفالم أخرجت النهائية: التنظيف مرحلة_ 4

 تار _ى يعتمد فرن بواسطة األفالم تجييف تم ذلك وبعد. الفلم على المتشكل الهوموبوليمر جميع من لنتخلص المحل بنفس

ساعة. 24 ولمدة مئوية 60 حرارة درجة عند التجييف عملية وتمت التسخين في ساخن هوائي

حسبت تم ومن بدقة لها الوزن بأخذ قمنا تام بشكل األفالم جفاف من التأكد بعد التطعيم: نسبة وحساب الوزن مرحلة_ 5

:التالية الرياضية العالقة باستخدام للتطعيم المئوية النسبة

)15( G% = W—Wo X100

التطعيم. قبل الفلم وزن W0 التطعيم، بعد الفلم وزن W حيث:
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: المباشر غير التطعيم 2-2-2

التالية: الخطوات عبر المباشر غير التطعيم بطريقة المدروسة المونوميرات بإحدى PVC أفالم تطعيم اجري العمل: خطوات

_تخلص١ أجل من وذلك الكحول في جيدا غسلت ثم مناسبة بأبعاد العينات قطعت األغشية: وتنظيف غسل األولى المرحلة_ 1

 درجة عند الفرن في وجففت ملقط بواسطة األفالم رفعت ثم باليد مسكها جراء من السطح على العالقة والدهون الغبار من

مئوية. 50 حرارة

لتأخذ لإلشعاع األفالم عرضت ثم ومن األنابيب هذه وأغلقت اختبار أنابيب في األفالم وضعت األفالم: تشعيع مرحلة _ 2

المطلوبة. الجرعة

المونومر من المكون المناسب المحلول في المشععة األفالم غمس تم المرحلة هذه في والعينات: المحاليل تحضير مرحلة  3

التطعيم. عملية ألتمام بالفرن العينات بوضع تقوم ثم ومن له المناسب والمذيب

نقعها بعد المناسب المحل في جيد بشكل غسلها تم ثم ومن االختبار أنابيب من األفالم أخرجت النهائية: التنظيف مرحلة_ 4

 تيار على يعتمد فرن بواسطة األفالم تجفيف تم ذلك وبعد الفلم على المتشكل الهوموبوليمر جميع من لنتخلص المحل بنفس

ساعة. 24 ولمدة مئوية 60 حرارة درجة عند التجفيف عملية وتمت التسخين في ساخن هوائي

).15( العالقة وطبقت سابقا) شرحناها (كما التطعيم: نسبة وحساب الوزن مرحلة_ 5

التجريبية الطرق 3 - 2

:Differential Scanning Calorimetry التفاضلي الحراري التحليل 1-3-2

 (تبلور، ما لتحول المرافقة )endothermic or exothermic( الحرارية الظواهر بتحديد التفاضلي الحراري التحليل يسمح

 مؤلف SETARAM DSC-131 جهاز الدراسة هذه في استخدمنا .]ageing( ]16-14 (تعتيق المادة بنية تطور أو انصهار)

 ثم ومن المرجع و العينة بين الحراري التدفق فرق قياس يتم حيث المرجع. على الثاني و العينة على األول يحتوي فرنين من

التالية: العالقة بواسطة DSC لجهاز الحراري المنحني خالل من والمرجع العينة بين التوعية الحرارية السعة بين الغرق يحدد

1 1 1 dAH
m dT m.q dtC p , s — C p, rACp

العينة. وزن m و التحليل عملية خالل ثابتة تكون والتي الحرارة درجة تغير معدل dt\dT - q حيث

:Thermogravimetry الوزني الحراري التحليل 2-3-2

 تغيرات قياس على الوزني الحراري التحليل ويعتمد .]15-14[ للمادة الحرارية الثباتية بدراسة الوزني الحراري التحليل يسمح

 فيه يمكن الذي الحراري مجال تحديد اجل من التقنية هذه العمل هذا في استخدمتا الحراري. المسح عملية خالل العينة وزن

 METTLER جهاز بواسطة القياسات هذه أجريت للعينة. كيميائي تقادم من.حصول مخاطر دون المدروسة العينات استخدام

50 TGA. النتروجين. غاز من يجو بالدقيقة درجات 5 ثابت تسخين بمعدل 700 حتى 30 حرارة درجة بين القياسات أجريت
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الشد: مقاومة جهاز 3-2-3

 الختبار يستخدم Model 1011 نموذج Instron شركة من )Electromechanical( كهرميكانيكي جهاز عن عبارة هو

 طريق وعن للجهاز، المتحرك والرأس الصلبة القاعدة بين االختبار عينة تثبت المواد. من واسع لطيف الميكانيكية الخصائص

 المطبق الحمل ويقاس العينة على شد) أو (ضغط المطبقة الحالة بحسب األسفل وإلى األعلى إلى الرأس تحريك يتم التحكم نظام

 الموجودة الشاشة على االختبار نتائج تظهر حيث والرأس القاعدة بين موصولة )transducer( باستخدام.حساسات العينة على

إليه. موصوال الجهاز كان إذا الحاسب شاشة على أو التحكم لوحة على

والمناقشة: النتائج — 3

األكريليك حمض بمونومر التطعيم ا—3

المباشر: التطعيم ا—ا—3

 معدل عند غاما خلية في التشعيع عمليات كافة وتمت االزوت غاز هو غاز.خامل بوجود المباشر التطعيم عمليات جميع أجريت

 مئوية. درجة 25 حرارة درجة وعند ك.غري/سا 1.4 مقداره جرعة

المثبط: تأثير ا—ا—ا—3

 ما وتشكلت )12 (العالقة التفاعل الذاتية بالبلمرة تقوم المؤينة لألشعة تتعرض عندما المونومرات معظم فأن معروف هو كما

 الذاتية البلمرة بعرقلة تقوم مواد استخدام من البد فكان المردود وتقليل التطعيم عملية عرقلة إلى يؤدي مما بالهوموبوليمر يعرف

 ممثبط )FeCl تركيز( تأثير على )1( الشكل يدل .الدور بهذا ليقوم الحديد كلوريد ملح استخدام تم وقد. التطعيم عملية وتنظيم

 مناسب كمحل الماء واستخدم ك.غري,20 ممتصة جرعة عند لألفالم التطعيم عملية جرت حيث AAC د الذاتية للبلمرة

%وزنا.50 األكريليك) (حمضى المونومر تركيز وكان للمونومر،

 بالتناقص. التطعيم نسبة تبدأ ذلك بعد وزنا، % 1.5 حتى المثبط بزيادة التطعيم نسبة زيادة مالحظة يمكن حيث

 االكريمك حمضى مي المتشكلة الحرة الجذور بين مركبات لتشكل وعزيت العلمية األدبيات في الظاهرة هذه مثل شرحت

 للحمض) الذاتية البلمرة عملية يوقف (أي للمونومر البعضى بعضها مع الجذور تفاعل عملية يوقف مما الثالثية الحديد وشوارد

 الحديد موارد لزمادة يؤدي قد المثبط تركيز زيادة فإن أخرى ناحية من .]2, 3, 17[ التطعيم عملية من أسهل يعد والذي

 واموليمر المونومر من كل في المتشكلة الفعالة المراكز في كبير انخفاض إلى يؤدي مما PVC أفالم سطح نحو المتحركة

.]3[ التطعيم عملية تثبيط إلى يؤدي وبالتالي معها الثالثي الحديد شوارد تفاعل بسبب
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Inhibitor concentration (%)

 غري، ك 20 الممتصة الجرعة الذاتية، البلمرة مثبط تركيز بداللة PVC أفالم على األكريليك لحمض التطعيم نسبة :1 الشكل

الماء. المحل %،50 المونومر تركيز

المذيب: تأثير 2-1-1-3

 نفادة من يزي_د المذيب الن وذلك التطعيم، نسبة مردود زيادة في كبير دور التطعيم عملية في المستخدم المذيب نوع يلعب

 من مزيج نسبة تأثير درس التطعيم. عملية على المذيب نوع تأثير دراسة من البد فكان التطعيم، وتجانس كفاءة ومن المونومر

 تمت وقد الكلورايد فينيل البولي أفالم على االكريليك لحمض التطعيم نسبة مردود على االيتيلي) والكحول (الماء وهما المذيبين

 من نالحظ وزنا. %50 المونومر تركيز وكان %. 1.5 للمثبط وتركيز غري، ك. 20 قدرها ممتصة جرعة عند التطعيم عملية

 الماء هو المذيب يكون عندما مردود أفضل يعطي وانه الماء نسبة زيادة مع طردا يتناسب التطعيم عملية مردود أن 2 الشكل

 المتشكلة الحرة الجذور وقتل بتثبيط يقوم الكحول وأن الماء، في الذوبانية جيد األكريليك حمض بأن النتيجة هذه تفسير ويمكن

التشعيع. عملية عن الناتجة والبوليمر المونومر من كل في

100 80 60 40 20 0

Solvent composition (wt%)

 البولي أفالم على االكريليك لحمض التطعيم نسبة مردود على االيتيلي) والكحول (الماء المذيبين من مزيج نسبة تأثير :2 الشكل

%.50 المونومر تركيز غري، ك 20 الممتصة الجرعة %، 1.5 الذاتية البلمرة مثبط تركيز الكلورايد؛ فينيل
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المومر: تركيز تأثير 3—1—1—3

 من البد فكان التفاعل، هذا من المرجو النهائي الناتج مردود على يؤثر التفاعل وسط في (المونومر) الفعالة الوحدات تركيز إن

 التركيز مختلفة محاليل تحضير فتم كلورايد. فينيل البولي أفالم تطعيم نسبة على االكريليك حمض مونومير تركيز تأثير دراسة

 للبلمرة ممثبط الحديد كلوريد من % 1.5 إضافة أيضا وتم للمونومر، مناسب كمحل الماء أستخدم وقد. األكريليك حمض من

 مائج ):3( الشكل مي تظهر كما النتيجة فكانت غري, ك.20 قدرها ممتصة إشعاعية لجرعة العينات عرضت وقد. الذاتية،

 يؤدي االكريليك لحمض التركيز في الزيادة أن الشكل من يالحظ حيث االكريليك، حمض تركيز بداللة التطعيم عملية مردود

 مذه وتعلل المونومر، من وزنا %40 قدره تركيز عند % 160 حوالي عظمى قيمة إلى تصل حتى التطعيم نسبة زيادة إلى

 (العالمة المونومر في الفعالة المراكز تشكل زيادة احتمالية إلى يؤدي التفاعل وسط في المونومر تركيز نسبة زيادة بأن النتيجة

 اططعيم مردود في انخفاض نالحظ وزنا %40 من ألكثر المونومير تركيز زيادة وعند التطعيم. نسبة زيادة يؤدي مما )10

 إعاقة إلى يؤدي مما )12 (العالقة الهوموبوليمر تشكل بسبب الوسط لزوجة لزيادة ذلك ويعود المونومر تركيز زيادة من بالرغم

 اططعيم نمبة تنخفض وبمذا الفلم سطح إلى الوصول عليه يصعب وبالتالي اللزج المحلول في المونومر جزيئات حركة

]3,18[.

 الذامة البلمرة مثبط تركيز كلورايد؛ فينيل البولي أفالم تطعيم نسبة على االكريليك حمض مونومر تركيز تأثير :3 الشكل

الماء. المحل غري، ك 20 الممتصة الجرعة %، 1.5

اإلشعاعية: الجرعة تأثير 4—1—1—3

 ذلك ويتجسد التطعيم عملية في األهم الدور تلعب التي فهي التطعيم عملية على كبير أثر اإلشعاعية للجرعة أن المعروف من

 تأثير درامة من البد فكان التطعيم, تفاعل انطالق نقطة تعد التي الفعالة) (المراكز الحرة الجذور تشكيل على بالتحريض

 وزنا، %)40( المونومر تركيز العمل شروط وكانت العينات فحضرت التطعيم, نسبة مردود على الممتصة اإلشعاعية الجرعة

 على اإلشعاعية الجرعة تأثير )4( الشكل يوضح وزنا. )%1.5بنسبة( الحديد كلوريد ملح واستخدم الماء، هو المناسب والمحل

 زمادة أن على يدل ما الممتصة اإلشعاعية الجرعة بزيادة تزداد التطعيم نسبة بأن الشكل من فنالحظ التطعيم، نسبة مردود

 أي أيضا، المونومر جزيئات في وكذلك كلورايد فينيل البولي أفالم سطح على الحرة الجذور تشكل من تزيد اإلشعاعية الجرعة

 مما )AAC( والمونومر )PVC(البوليمر من كل في الفعالة المراكز وزيادة الممتصة الجرعة بين خطية شبه عالقة هناك أن

التطعيم. نسبة زيادة إلى يؤدي
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 وذلك قليال، تنخفض )kGy 30( الجرعة من األعلى اإلشعاعية الجرع عند التطعيم مردود نسبة أن )4( الشكل من نالحظ كما

 في المونومر لجزيئات الحرة الجذور حركة عرقلة إلى يؤدي والذي ،الهوموبوليمر تشكل بسبب الوسط لزوجة زيادة بسبب

.]3,18[ التطعيم نسبة تنخفض وبهذا البوليمري الفلم سطح إلى الوصول عليها يصعب وبالتالي اللزج المحلول

 المونومر تركدز %، 1.5 الذاتية البلمرة مثبط تركيز التطعيم؛ نسبة مردود على الممتصة اإلشعاعية الجرعة تأثير :4 الشكل
 الماء. المحل ،%40

المباشر غير التطعيم 2—1—3

 1.4 معدل.جرعة عند غاما خلية في الهواء بوجود المباشر غير التطعيم في المستخدمة لألفالم التشعيع عمليات كافة أجريت

 مئوية. درجة 25 حرارة درجة وعند ك.غري/سا

:الغمس زمن تأثير 1—2—1—3

 المشعع الفلم بقاء زمن هو مباشر الغير التطعيم عملية على األخصر وعلى الكيميائية التفاعالت في المؤثرة عوامل أهم من أن

 .جرعة عند. كلورايد فينيل البولي من فيلم تشعيع فتم العملية مردود على العامل هذا تأثير دراسة من البد فكان المحلول، في

 في تظهر كما النتيجة وكانت ماء، %60و األكريليك من.حمضى %40 محلول في غمس ثم ومن غري، ك. 30 قدرها ممتصة

 بقاء بأن النتيجة هذه وتفسر مضطردة عالقة هي الغمس وزمن التطعيم مردود بين العالقة أن الشكل من فنالحظ ):5( الشكل

 وبالتالي البوليمر سطح على المرتبطة أسيد يليك أكر البولي سلسلة في نمو إلى يؤدي المحلول في أطول فترة المشعع الفلم

).6( العالقة تبين كما التطعيم عملية مردود في زيادة
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2000

 غري، ك. 30قدرها ممتصة اشعاعية جرعة عند المشععة، العينة غمس زمن بداللة المباشر غير التطعيم مردود :5 الشكل
مئوية. درجة 75 تقريبا ثابتة حرارة درجة وعند الماء، المحل %،40 أسيد األكريليك تركيز ساعة 22 الغمس زمن

:ائمونومر التركيز تأثير 2-2-1-3

 أن نالحظ ذلك وبعد تقريبا، وزنا %)60( تركيز حتى المونومر تركيز بزيادة التطعيم عملية مردود في زيادة 6 الشكل يبين

 التصادم احتمال نسبة زيادة الى يؤدي المحلول في المونومر تركيز زيادة بأن الظاهرة هذه تفسر يمكن يقص. التطعيم مردود

 زيادة وعند الجانبية. السالسل نمو عملية من يزيد مما البوليمر، سطح على المتشكلة الحرة والجذور المونومر جزيئات بين

 سير انحراف الى يؤدي مما الوسط لزوجة في زيادة الى ذلك يؤدي المحلول، في %)60 من( أكثر المونومر تركيز نسبة

.]5[ )الهوموبوليمر (تشكل الذاتية البلمرة باتجاه التفاعل

 قدرة تغميس وزمن مئوية، درجة 75 حرارة درجة عند وذلك المونومر، تركيز بداللة المباشر غير التطعيم مردود :6 الشكل

ك.غري. 30 قدرها األفالم قبل من ممتصة وجرعة ساعة، 24
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الحرارة: درجة تأثير 3—2—1—3

 غدر التطعيم عملية على تأثيرها دراسة من البد فكان الكيميائية، التفاعالت على كبير تأثير الحرارة لدرجة إن المعروف من

 حرارة درجة بازدياد تزداد التطعيم نسبة أن نالحظ حيث التغميس حرارة درجة بداللة التطعيم نسبة 7 الشكل يبين المباشر.

 .]19[ بروبيلين البولي من ألياف على نتريل االكريل تطعيم دراسة عند مشابهة نتيجة لوحظت وقد. التفاعل. وسط

 حركة وسهولة لزيادة يؤدي الحرارة درجة زيادة بأن التطعيم ومرود الحرارة درجة بين الطردية العالقة هذه وفسرت

 يعجل مما كلورايد، فينيل البولي سلطة طول وعلى المحلول في المونومر جزيئات انتشار لسهولة يؤدي بدوره وهذا ،المونومر

 نسبة زيادة أي الناتجة الجانبية السالسل زيادة المشعع،وبالتالي البوليمر سطح على المتشكلة الحرة الجذور إلى وصولها من

.]5,20[ التطعيم

 من ممتصة وجرعة ساعة، 24 قدرة تغميس زمن عقد وذلك الحرارة، درجة بداللة المباشر غير التطعيم عملية مردود :7الشكل

الماء. والمحل %وزذا،60 المونومر وتركيز ك.غري، 30 قدرها األفالم قبل

اإلشعاعية: الجرعة تأثير 4—2—1—3

 للجرعة وكان باحثين عدة قبل من المباشر غير التطعيم عمليات في اإلشعاعية الجرعة تأثير على دراسات عدة أجريت

 و الممتصخة الجرعة بين العالقة أن 8 الشكل من نالحظ دراستها. من البد فكان التطعيم عملية في وكبير مهم دور اإلشعاعية

 الجذور تجمعات لزيادة يؤدي البوليمر قبل من الممتصة الجرعة زيادة بأن النتيجة هذه فسرت وقد. طردية عالقة التطعيم مردود

.]19,21,22[ التطعيم نسبة زيادة إلى يؤدي مما البوليمر سلسلة ضمن (الهدروبيروكسيد) الحرة
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 تركيزه محلول في الفلم غمس عند المباشر، غير التطعيم عملية مردود على الممتصة اإلشعاعية الجرعة تأثير :8 الشكل

ساعة. 24 زمنية ولمدة مئوية، درجة 100 حرارة ودرجة األكريليك، حمض من %60

أميد األكريل بمومر التطعيم 3 -2

المباشر التطعيم 1-2-3

 معدل عند غاما خلية في التشعيع عمليات كافة وتمت االزوت غاز هو خامل غاز بوجود المباشر التطعيم عمليات جميع أجريت

مئوية. درجة 25 حرارة درجة وعند ك.غري/سا 1.4 مقداره جرعة

المثبط: تأثير 1—1—2 —3

 تركيز تأنير على 9 الشكل يدل .]10, 23[ للمونومر الذاتية البلمرة عملية لعرقلة التطعيم لوسط منيط إضافة يتم انه المعلوم من

 من مزيج واستخدم ك.غري، 20 ممتصة حرجة عند لالفالم التطعيم عملية جرت حيث AAMj الذاتية للبلمرة كمثبط مور ملح

 نسيه زيادة مالحظة يمكن حيث وزنا. %)20( أميد) (األكربلة المونومر تركيز وكان )،1/1( بنسبة كمحل االتيلي والكحول الماء

 داخله.وكانت من الفلم نزع يمكن ال جدا عالي هوموبوليمر تشكلة نالحظ نبدأ ذلك بعد وزنا، %)2.5( حتى المنيط بزيادة التطعيم

).14( التفاعل في كما اآللية

 الثنائية الحديد وشوارد أميد األكريلة مونومر في المتشكلة الحرة الجذور بين مركبات لتشكلة عزيت حيث النتيجة، هذه تفسير وتم

 التطعيم عملية من أسهلة يعد والذي للمونومر) الذاتية البلمرة عملية يوقفا (أي البعض بعضها مع الجذور تفاعلة عملية يوقفا مما

 مما ،PVC أفالم سطح نحو المتحركة الثالثي الحديد شوارد لزيادة يؤدي قد المثبط تركيز زيادة فإن أخرى ناحية من .]2, 24[

 الثالثي الحديد شوارد تفاعلة يسبب والبوليمر المونومر جزيئات من كلة في المتشكلة الفعالة المراكز في كبير انخفاض إلى يؤدي

.]3[ التطعيم عملية تثبيط إلى يؤدي وبالتالي البض، بعضا مع ارتباطها من يعيق معها،مما
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(%) Inhibitor concentration

 غري، ك 20 الممتصة الجرعة الذاتية، البلمرة مثبط تركيز بداللة PVC أفالم على أميد لالكريل التطعيم نسبة : :9 الشكل

).1/1( االتيلي والكحول الماء/ المحل %،20 الموتومر تركيز

المذيب: تأثير 2-1-2-3

 نفاذية من يزيد المذيب الن وذلك التطعيم، نسبة مرود زيادة في كبير دور التطعيم عملية في المستخدم المذيب نوع يلعب

 من مزيج نسبة تأثير درس التطعيم. عملية على المذيب نوع تأثير درسة من البد فكان التطعيم، وتجانس كفاءة ومن المونومر

 تمت وقد )،PVC( الكلووايد فينيل البولي أفالم على أميد األكريل تطعيم مرود نسبة على االيتيلي والكحول الماء وهما المذيبين

 النتيجة وكانت ورا. %20 المونومر تركيز وكان ورا, %2.5 للمثبط وتركيز غري, ٠ك 20 ممتصة جرعة عند التطعيم عملية

 يكوون عندما مرود أفضل يعطي وانه الكحول نسبة زيادة مع طردا يتناسب التطعيم عملية مرود أن نالحظ . 10 الشكل في كما

 ]10, 25, الكحول فينيل البولي ألفالم انتفاخ لزيادة يؤدي الكحول وجود أن إلى النتيجة هذه وتعزى .3/2 الكحول إلى الماء نسبة

]26.

100 80 60 40 20 0

Solvent composition (wt%)

 البولي أفالم على أميد لالكريل التطعيم نسبة مردود على االيتيلي) والكحول (الماء المذيبين من مزيج نسبة تأثير :10 الشكل
%.20 المونومر تركيز غري، ك 20 الممتصة الجرعة %،2.5 الذاتية البلمرة مثبط تركيز الكلورايد؛ فينيل
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المور تركيز تأثير 3-1-2-3

 من البد فكان التفاعل هذا من المرجو النهائي الناتج مردود على يؤثر التفاعل وسط في (المونومر) الفعالة الوحدات تركيز إن

 من التركيز مختلفة محاليل تحضير فتم كلورإيد. فينيل البولي أفالم تطعيم نسبة على أميد ألكريل ا مونومر تركيز تأثير درسة

 كمثبط مور ملح من ورا %2.5 إضافة أيضا وتم للمونومر، كمحل 3/2 بنسبة االيتيلي والكحول الماء استخدم وقد أميد األكريل

 عملية مردود نتائج 11 الشكل في نظهر كما النتيجة فكانت غري, ك.20 قدرها ممتصة لجرعة العينات عرضت وقد الذاتية، للبلمرؤ

 حننى التطعيم نسبة زيادة إلى يؤدي )AAm( التركيز في الزيادة أن الشكل من يالحظ حيث أميد األكريل تركيز بداللة التطعيم

 تركيز نسبة زيادة بأن النتيجة هذه وتعلل المونومر، من ورا %35 قدر تركيز عند % 104 حوالي عظمى قيمة إلى تصل

 نسبة زيادة إلى يؤدي مما )10 (العالقة المونومر في الفعالة المراكز تشكل زيادة احتمالية إلى يؤدي التفاعل وسط في المونومر

 المونومر تركيز زيادة من بالرغم التطعيم مردود في انخفاض نالحظ وزنا، %35 من ألكثر المونومر تركيز زبادة وعند التطعيم.

 المحلولة في المونومر جزيئات حركة إعاقة إلى يؤدي مما )12 (العالقه الهوموبوليمر تشكل بسبب الوسط لزوجة لزيادة ذلك ويعود

.]3, 18[ التطعيم نسبة تنخفض وبهذا )PVC( الفلم سطح إلى الوصول عليها يصعب وبالتالي اللزج

 %،2.5 الذاتية البلمرة مثبط تركيز كلورايد؛ فينيل البولي أفالم تطعيم نسبة على أميد األكريل مونومر تركيز تأثير :11 اتشكل

).3/2( االتيلي والكحول الماءا المحل غري، ك 20 الممتصة الجرعة

اإلشعاعية الجرعة تأثير 4—1—2—3

 ذلك ويتجسد التطعيم، عملية في األهم الدور تلعب النني فهي التطعيم عملية على كبير أثر اإلشعاعية للجرعة أن المعروف من

 الممتصة اإلشعاعية الجرعة تأنير درسة من البد فكان التفاعل, انطالق نقطة هي تعد التي الفعالة الجذور تشكيل على بالتحريض

 والكحولة الماء والمحلة ورا %35 المونومير تركيز العملة شروط وكانت عينات فحضرت , التطعيم عملية مردود نسبة على

 التطعيم تسبة مردود على اإلشعاعية الجرعة تأثير 12 الشكلة يوضح وزنا. %2.5 بنسبة مور ملح واستخدم ،3/2 بنسبة االيتيلي

 الجذور تشكلة من تزيد الجرعة زبادة أن على يدل ما الممتصة اإلشعاعية الجرعة بزيادة تزداد التطعيم تسبة بأن الشكلة من فنالحظ

 شبه عالقة هناك أن أي المونومر، جزيئات في وكذلك )PVC( كلوزإببد فينيل البولي أفالم سطح على الفعالة) (المراكز الحرة

 زيادة إلى يؤدي مما )AAm(المونومر وجزيئات )PVC(البوليمر من كل في الفعالة المراكز وزيادة الممتصة الجرعة بين خطية

.التطعيم تسبة
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 وذلك قليال، تنخفض ك.غري) 30( الجرعة من األعلى اإلشعاعية الجرع عند التطعيم مردود نسبة أن 12 الشكل من نالحظ كما

 المحلولة في المونومر لجزيئات الحرة الجذور حركة عرقلة إلى يؤدي الهوموبوليمر،والذي تشكل بسبب الوسط لزوجة زبادة بسبب

.]3,27[ التطعيم نسبة تنخفض وبهذا )،PVC( البوليمري الفلم سطح إلى الوصول عليها يصعب وبالتالي اللزج،

 المونومر تركيز ،%2.5 الذاتية البلمرة مثبط تركيز التطعيم؛ نسبة مردود على الممتصة اإلشعاعية الجرعة تأثير :12 الشكل

).3/2( االتيلي والكحول الماء/ المحل ،%35

المباشر غير التطعيم 2—2—3

 1.4 جرعة معدل عند غاما خلية في ء الهوا بوجود المباشر غير التطعيم في المستخدمة لألفالم التشعيع عمليات كافة أجريت

مئوية. درجة 25 حرارة درجة وعند ك.غري/سا

ايتيلي): (ماءاكحول مريج في الكحول نسبة تركيز تأثير 1—2—2—3

 عملية في تسريع لوحظ بالماء اإليتيلي للكحول جزئي استبدال فعند التفاعل. وسط في الكحول وجود تأثير دراسة المهم من كان

 البولي أفالم على أميد االكربلة تطعيم مردود نسبة على االيتيلي والكحول الماء وهما المذيبين من مزيج نسبة تأثير درس التطعيم,

 وزمن ورا. %40 المونومر تركيز وكان غري, ك.55 ممتصة جرعة عند التطعيم عملية تمت وقد )،PVC( الكلوايد فينيل

مئوية. درجة 80 حرارة ودرجة ساعة، 24 قدره تغميس

 .13 الشكل في ظاهر هو كما باالنخفاض تبدأ ثم وزنا %50 إلى تصلة حتى الماء من المذيب محتوى بزيادة التطعيم درجة تزداد

 غير دور يلعب الذي الماء حضور في المتشكلة أميد أكريلة البولي سالسلة نمو التفاف إلى التطعيم درجة في األولية الزيادة وتفسر

 أميد أكريلة البولي سالسلة إنهاء نسبة في النقصان إلى يؤدي ربما االلتفاف هذا وأن المتشكلة, أميد أكريل البولي لطعوم مذيب

 لصعوبة وذلك ماء %)50( بعد التطعيم بدرجة االنخفاض ويعلل بهدوء. تستمر التكاثر عملية إلى يؤدي بدوره وهذا المتزيدة

المشعع. الفلم سطح إلى المونومر وصولة
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300

Water concentration in water/ethanol mixture (wt %)
 البولي أفالم على أميد لالكريل التطعيم نسبة مردود على االيتيلي) والكحول (الماء المذيبين من مزيج نسبة تأثير :13 الشكل
 الغمس زمن موية، درجة 80 التسخين حرارة درجة %،40 الموتومر تركيز غري، ك 55 الممتصة الجرعة الكلورايد؛ فينيل
سا. 24

:المومر تركيز تأثير 2-2-2-3

 مردود أن نالحظ ذلك وزنا،ويعد %)20( تركيز حتى المونومر تركيز بزيادة التطعيم عملية مردود في زيادة 14 الشكلة يبين

 وزمن ،1/1 االيتيلي الماء/الكحول المذيبين مزيج ونسبة غري، ك.55 ممتصة جرعة عند التطعيم عملية تمت وقد يقععن، التطعيم

. مئوية) درجة 80( حرارة ودرجة ،ساعة )24( قدره تغميس

 المونومر بين.جزيئات التصادم احتمال نسبة زيادة إلى يؤدي المحلولة في المونومر تركيز زيادة بأن الظاهرة هذه تفسر يمكن

AAm وعند .التطعيم نسبة تزاد وبالتالي الجانبية السالسلة نمو عملية من يزيد مما البوليمر سطح على المتشكلة الحرة والجذور 

 سير انحراف إلى يؤدي مما الوسط لزوجة في زيادة إلى ذلك يؤدي المحلولة في ورا % 20من أكثر المونومر تركيز نسبة زيادة

.]5[ )الهوموبوليمر (تشكل الذاتية البلمرة باتجاه التفاعلة

عد٠
"C
ن
<
٠
حج
ى

Monomer concentration (wt %)
 غري، ك 55 الممتصة الجرعة كلورايد؛ فينيل البولي أفالم تطعيم نسبة على أميد األكريل موتومر تركيز تأثير :14 الثكل

).1/1( التيلي ا والكحول الماء/ المحل سا، 4 الغمس زمن موية، درجة 80 التسخين حرارة درجة
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الغمس: زمن تأثير 3-2-2-3

 المشعع الفلم بقاء زمن هو المباشر غير التطعيم عملية على ألخصىا وعلى الكيميائية، التفاعالت في المؤثرة العوامل أهم من إن

 جرعة عند كلورايد فينيل البولي من أفالم تشعيع فتم العملية، مردود على العامل هذا تأثير درسة من البد فكان المحلول، في

 االيتيلي والكحول الماء المذيبين من ومزيج أميد األكريل من وزا %20 محلولة في غمست ثم ومن غري، ك. 55 قدرها ممتصة

 مردود العالقة أن الشكلة من فتالحظ 15 الشكلة في نظهر كما النتيجة وكانت مئوية. درجة 80 حرارة ودرجة )،1/1( ينسبة

 في نمو إلى يؤدي المحلول في أطولة فترة المشعع الفلم بقاء بأن النتيجة هذه وتفسر مضطرة عالقة هي الغمس وزمن التطعيم

).6( العالقة العملية مرود في زيادة وبالتالي البوليمر سطح على المرتبطة أميد يليك أكر البولي سلسلة

Reaction time (h)
 غري ك. 55 قدرها ممتصة إشعاعية جرعة عند المشععة، العينة غمس زمن بداللة المباشر غير التطعيم مردود :15 الشكلة

االتيلي والكحولة الماء/ المحل مئوية، درجة 80 تقريبا ثابتة حرارة درجة وعند %،20 بتركيز أميد األكريل من محلول في

)1/1.(

الحرارة: درجة تأثير 4-2-2-3

 غير التطعيم عملية على تأثيرعا درسة من البد فكان الكيميائية، التفاعالت على كبير تأثير الحرارة لدرجة إن المعروف من

 وزنا %20 محلولة في غمست ثم ومن غري، ك. 55 قدرها ممتصة جرعة عند كلورايد فينيلة البولي من أفالم تشعيع فتم المباشر.

ساعة. 2 قدرها زمنية لمدة وزنا، )1/1( ينسبة االيتيلي والكحول الماء المذيبين من مزيج و أميد، األكريل من

 التفاعل. وسط حرارة درجة بازدياد تزداد التطعيم نسبة أن نالحظ حيث التغميس حرارة درجة بداللة التطعيم نسبة 15 الشكلة يبين

 الطردية العالقة هذه وفسرت .]28[ بروبيلين البولي من ألياف على نتريلة االكربلة تطعيم درسة عند مشابهة نتيجة لوحظت وقد

 لسهولة يؤدي يدره وهذا المونومر، جزيئات حركة وسهولة لزيادة يؤدي الحرارة درجة زيادة بأن التطعيم ومرود الحرارة درجة بين

 على المتشكلة الحرة الجذور إلى وصوله من يعجل مما ،كلورايد فينيلة البولي سلسلة طولة وعلى المحلول في المونومر انتشار

.]5, 29[ التطعيم نسبة زيادة أي الناتجة، الجانبية السالسلة عدد زبادة وبالتالي المشعع، البوليمر سطح
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Reaction temperature (0C)
 من ممتصة ساعة،وجرعة 2 قدرة تغميس زمن عند وذلك الحرارة، درجة بداللة المباشر غير التطعيم عملية مردود :16 الشكل

.وزنا )1/1( بنسبة االيتيلي والكحول الماء والمحل %وزذا،20 المونومر وتركيز ك.غري، 55 قدرها األفالم قبل

اإلشعاعية: الجرعة تأثير 5—2—2—3

 من أفالم تشعيع فتم باحثين، عدة قبل من المباشر غير التطعيم عمليات في اإلشعاعية الجرعة تأثير على درسات عدة أجربت

 المذيبين من ومزيج أميد، األكريل مونومر من وزنا %20 محلولة في غمست ثم ومن مختلفة، جرعات عند كلوريد فينيل البولي

 اإلشعاعية للجرعة وكان مئوية. درجة 100 حرار درجة وعند ساعة، 24 قدرها زمنية لمدة )،1/1( بنسبة االيتيلي والكحول الماء

 العالقه أن الشكل من نالحظ . 16 الشكلة في مبين كما النتيجة وكانت درستها من البد فكان التطعيم عملية في وكبير مهم دور

 لزيادة يؤدي البوليمر قبلة من الممتصة الجرعة زيادة بأن النتيجة هذه فلسربت وقد طردية عالقة التطعيم ومردود الجرعة بين

. ]19, 21, 22[ التطعيم. نسبة زبادة إلى يؤدي مما البوليمر سلسلة ضمن )(الهدروييروكسيد الحرة الجذور تجمعات

آل
ن

لج
ج
ى

Preirradiation dose (kGy)
 االتيلي والكحول الماء/ المحل %،20 المونومر تركيز التطعيم؛ نسبة مردود على الممتصة اإلشعاعية الجرعة تأثير :17 الشكلة

.ساعة 24 قدرة تغميس زمن عند وذلك ،مئوية درجة 80 التسخين حرارة درجة )،1/1(

تتريل االكريل بمونومر التطعيم 3-3
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المباشر التطعيم 1—3—3

 معدل عند غاما خلية في التشعيع عمليات كافة وتمت االزوت غاز هو خامل غاز بوجود المباشر التطعيم عمليات جميع أجريت

 مئوية. درجة 25 حرارة درجة وعند ك.غري/سا 1.4 مقداره جرعة

: المذيب نوع تأثير 1—1—3—3

 االيتيلي الكحول بين المقارنة تمت وقد. التطعيم، درجة مردود وطى التفاعل سير طى وكبير مهم دور المستخدم المذيب لنوع أن

 المذيب بنوع كبير بشكل تتأثر التطعيم درجة أن الجدول من نالحظ .1 بالجدول نظهر كما النتيجة وكانت أميد، فورم ميتيل وثنائي

أميد. فورم ميتيل ثنائي من أفضل االيتيلي الكحولة استخدام أن نالحظ حيث نتريل، األكريل للمونومر المستخدم

 فائي باستخدام (%) التطعيم درجة

كمذيب أميد فورم ميتيل

 باستخدام (%) التطعيم درجة

كمذيب االيتانول

شدة

المذيب

 نتريل اكريل شبة

%)AN( وزنا

0 0 100 0
1.235 5.0055 80 20

عالي هوموبلمر 55.45 60 40

عالي هوموبلمر 95.05 40 60

عالي هوموبلمر 70.15 20 80

عالي هوموبلمر جدا عالي هوموبلمر 0 100

 جرعة عند ).PVC( كلوريد فينيلة بولي )طى1( نتريلة لألكريلة التطعيم درجة طى المذيب وتركيز نوع تأشمر ):1( جدول

الذاتية. للبلمرة مثبط دورئ ومرئ غري، ك.20 قدرها ممتصة

المثبط: تأثير 2—1—3—3

 يعرف ما وتشكل ،)12( التفاعلة الذاتية بالبلمرة تقوم المؤينة لألشعة نتعرض عندما المونومرت معظم أن معروف هو كما

 الذاتية البلمرة بعرقلة تقوم مواد استخدام من البد فكان المرود، وتقليل التطعيم عملية عرقلة إلى يؤدي مما ،بالهوموبوليمر

.البدور بهذا ليقوم الحديد كلوريد ملح استخدام تم وقد ،التطعيم عملية وتنظيم للمونومير،

 تشعيعية جرعة عند لألفالم التطعيم عملية جربت حيث AN الذاتية للبلمرة كمثبط )FeC( تركيز تأثير طى 18 الشكل يدل

 مالحظة يمكن .1/2 بنسبة والكحولة الماء من مزيج والمحلة وزنا، %25 نتريلة األكريلة المونومر وتركيز ك.غري)،20( ممتصة

 في الظاهر هذه مثلة شرحت تدريجيا. بالتناقص التطعيم نسبة تبدأ ذلك بعد وزنا، % 1 تركيز حتى المثبط بزيادة التطعيم نسيه زيادة

 الثالثية الحديد وشوارد )Ac؟؛:N( نتريل األكريلة مونومر جزيئات في الحرة الجذور بين مركبات لتشكلة وعزيت العلمية، األدبيات

 يعد والذي نترتل)، لألكريلة الذاتية البلمرة عملية يوقف (أي البعض بعضها مع الحرة الجذور تفاعلة عملية يوقف مما المثبط، من

 الحديد شوارد عدد لزيادة يؤدي التكافئية قيمته فوق المثبط تركيز زيادة فإن أخرى ناحية من .]2, 3, 17[ التطعيم عملية من أسهل

 وسالسلة المونومر جزيئات من كلة في المتشكلة الفعالة المراكز في كبير انخفاضى إلى يؤدي مما PVC أفالم سطح نحو المتحركة

.]3[ المرود وتقليل التطعيم عملية تثبيط إلى يؤدي بالتالي معهما،و الثالثي الحديد شوارد تفاعلة بسبب البوليمر
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

Inhibitor concentration (%)

 غري، ك 20 الممتصة الجرعة الذاتية، البلمرة مثبط تركيز بداللة PVC أفالم على تتريل لالكريل التطعيم نسبة :18 الشكل

.)1/2( االتيلي والكحول الماء/ المحل %،25 الموتومر تركيز

المذيب: تأثير 3-1-3-3

 نفاذية من يزيد المذيب الن وذلك التطعيم، نسبة مردود زيادة في كبير دور التطعيم عملية في المستخدم المذيب نوع يلعب

 من مزيج نسبة تأثير درس التطعيم. عملية على المذيب نوع تأثير درسة من البد فكان التطعيم، وتجانس كفاءة ومن المونومر

 تمت وقد. )PVC( الكلورايد فينيل البولي أفالم على نتريل األكريل تطعيم مردود نسبة على االيتيلي والكحول الماء وهما المذييين

 وكانت ورا. %25 المونومر وتركيز ورا، %1 للمثبط وتركيز غري)، ك. 20 ( ممتصة تشعيعية جرعة عند التطعيم عملية

 ثم ومن ماء %60 عند عظمى قيمة تبلغ حتى الماء نسبة بزيادة يزداد التطعيم عملية مردود أن نالحظ .19 الشكل في كما النتيجة

باالنخفاض. يبدأ

 دور يلعب الذي الماء حضور في المتشكلة نريل أكريل البولي سالسل نمو التفاف إلى التطعيم درجة في األولية الزيادة وتفسر

 نتريل أكريل البولي سالسل إنهاء نسبة في النقصان إلى يؤدي ريما االلتفاف هذا ون المتشكلة, نتريل أكريل البولي مذيب غير

 لصعوبة وذلك ماء، %60 بعد التطعيم بدرجة االنخفاض يفسر وكذلك بهدوء. تستمر التكاثر عملية إلى يؤدي بدور وهذا المتزيدة

الدعامي. البوليمر فلم سطح إلى المونومر وصول

Solvent Composition (wt%)

 البولي أفالم على نتريل لالكريل التطعيم نسبة مردود على االيتيلي) والكحول (الماء المذيبين من مزيج نسبة تأثير :19 الشكل
%20 المونومر تركيز غري، ك 25 الممتصة الجرعة %،1 الذاتية البلمرة مثبط تركيز الكلورايد؛ فينيل
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: المومر تركيز تأثير 4-1-3-3

 من البد التفاعل،فكان هذا من المررجو النهائي الناتج مردود على يؤثر التفاعل وسط في (المونومدر) الفعالة الوحدات تركيز إن

 من التركيز مختلفة محاليل تحضير فتم كلوريد. فينيل البولي أفالم تطعيم نسبة على نتريل ألكريل ا مونومر تركيز تأثير درسة

 الحديد كلوريد ملح من وزنا %1 إضافة أيضا وتم ،2/3 بنسبة للمونومر كمحل /الكحولة الماء من مزيج استخدم وقد نريل األكريل

 عملية مردود نتائج 20 الشكل يظهر غري. ك.20 قدرها ممتصة تشعيعية لجرعة العينات عرصت وقد الذاتي-ة، للبلمر كمثبط

 نسبة زيادة إلى يؤدي تريلة األكريل نركيز في الزيادة أن الشكل من يالحظ حيث تريل، األكريل مونومر تركيز بداللة التطعيم

 زيادة بأن النتيجة هذه وتعلل ،AN المونومر من وزنا %60 قدره تركيز عند %80 حوالي عظمى قيمة إلى تصل حتى التطعيم

 مما )،10 (العالقة المونومر جزيئات في الفعالة المراكز تشكل زيادة احتمالية إلى يؤدي التفاعل وسط في المونومر تركيز نسبة

 من بالرغم التطعيم عملية مردود في انخفاضى نالحظ وزنا. %60 من ألكثر المونومر تركيز زبادة وعدد التطعيم. نسبة زبادة يؤدي

 جزيئات حركة إعاقة إلى يؤدي مما )12 (العالقة الهوموبوليمر تشكل بسبب الوسط لزوجة لزيادة ذلك ويعود المونومر تركيز زبادة

.]3, 18[ التطعيم نسبة تنخفضى وبهذا الفلم سطح إلى الوصولة عليها يصعب وبالتالي اللزج المحلولة في المونومر

Monomer concentration (wt)%

 %،1 الذاتية البلمرة مثبط تركيز كلورايد؛ فينيل البولي أفالم تطعيم نسبة على تتريل األكريل مونومر تركيز تأثير :20 الشكلة

).2/3( االتيلي والكحول الماءا المحل غري، ك 20 الممتصة الجرعة

اإلشعاعية الجرعة تأثير 5-1-3-3

 ذلك ويتجسد التطعيم عملية في األهم الدور تلعب التي فهي التطعيم عملية على كبير أثر اإلشعاعية للجرعة أن المعروف من

 الجرعة تأثير درسة من البد فكان التفاعل, اطالق نقطة هي تعد التزي الفعالة) (المراكز الحرة الجذور تشكيل على بالتحرض

 نتريلة األكريلة المونومر تركيز العمل: شروط وكانت عينات فحضرت التطعيم, عملية مردود نسبة على الممتصة اإلشعاعية

 الذاتية. للبلمرة كمثبط وزا %1 بنسبة الحديد كلوريد ملح واستخدم ،2/3 بنسبة الماء/الكحول من مزيج هو والمحل وزا، %60

 الجرعة بزيادة تزداد التطعيم نسبة بأن 21 الشكل من فتالحظ التطعيم نسبة مردود على اإلشعاعية الجرعة تأنير 21 الشكلة يوضح

 البولي أفالم سطح على الفعالة) (المراكز الحرة الجذور تشكلة من تزبد التشعيعية الجرعة زبادة أن على يدل ما الممتصة اإلشعاعية

 المراكز وزيادة الممتصة الجرعة بين خطية شبه عالقة هناك أن أي ،)AN( المونومر جزيئات في وكذلك )PVC( كلورايد فينيل

التطعيم. نسبة زبادة إلى يؤدي مما المونومر، وجززئات الدعامي البوليمرر سالسلة من كلة في الفعالة

وذلك قليال، تنخفرى ك.غري 30 الجرعة من األعلى اإلشعاعية الجرع عند التطعيم مردود نسبة أن 21 الشكلة من نالحظ كما

الغيلم لسطح ووصولها اللزج، المحلولة في للمونومر الحرة الجذور حركة عرقلة إلى يؤدي والذي الوسط لزوجة زيادة بسبب

.]ANP( ]3 ,2 الهوموبوليمر تشكل و )PVC( البوليمري
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 المونومر تركيز %،1 الذاتية البلمرة مثبط تركيز التطعيم؛ نسبة مردود على الممتصة اإلشعاعية الجرعة تأثير :21 الشكل

).2/3( االتيلي والكحول الماء/ المحل ،%60

المباشر غير التطعيم 2—3—3

 1.4 جرعة معدل عند غاما خلية في ء الهوا بوجود المباشر غير التطعيم في المستخدمة لألفالم التشعيع عمليات كافة أجريت

مئوية. درجة 25 حرارة درجة وعند ك.غري/سا

: الكبريت حمض تركيز تأثير 1—2—3—3

 الكبريت حمض تركيز تأثير دراسة من البد فكان التطعيم عملية مردود على تؤثر الكبريت حمض من قليلة كمية إضافة إن لوحظ

 كما النتيجة وكانت مول/لتر 0.27 حتى صغر تركيز من الكبريتت حمض تركيز إضافة فتمت المباشر. غير التطعيم عملية على

 خالل مرن يتضح وهذا التطعيم درجة من يزيد مما التفاعل وسط ينشط الكبريتت حامحئي إضافة أن نالحظ حيث .22 الشكل في

 تركيزه لمحلول %118 لحوالي التطعيم درجة لتصل مول/لتر0.025 ألحامضي تركيز لمحلول %16 من تبدأ التي التطعيم درجة

 عملية تمت .الهوموبوليمر تشكيل في لزيادة يؤدي الكبريتت حمض كمية بزيادة أن بالذكر الجدير ومن تر،١موللم 0.3 ألحامضي

 ،1/1 أميد فورم ميتيل /ثنائي ء الما المذيبين مزيج وسبة وزنا، %40 المونومر وتركيز غري، ك.55 ممتصة جرعة عند التطعيم

مئوية. درجة 65 حرارة درجة وعند ساعة، 24 قدره تغميس وزمن
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 فورم ميتيل ثنائي ماء/ المحل %،40 المونومر تركيز المباشر؛ غير التطعيم عملية على الكرت حمض تركيز تأثير :22 الشكل

مئوية. درجة 65 التسخين حرار درجة سا. 24 الفمعس زمن غري، ك. 55 الممتصة الجرعة ،1/1 أميد

أميد فورم ميتيل (الماءاثنائي مزيج في أميد فورم ميتيل ثنائي تعسبة تركيز تأثير 2-2-3-3

 عملية في تسرع لوحظ بالماء أميد فورم ميتيل لثنائي جزئي استبدال فعند التفاعل. وسط في الماء وجود تأثير درسة المهم من كان

 أفالم على نتريل األكريل تطعيم مردود نسبة على أميد فورم ميتيل وثنائي الماء وهما المذيبين من مزيج نسبة تأثير درس التطعيم,

 تركيز وكان غري), ك.55( قدرها ممتصة تشعيعية جرعة عنن, التطعيم عملية تمت وقد )،PVC( الكلريد فينيل البولي

 درجة 65 التسخين حرار ودرجة ساعة، 24 قدر تغميس وزمن مول/ل، 0.3 الكبريبت حمض وتركيز وزا AN 40% المونومر

 الزيادة وتفسر باالنخفاض. تبدأ ثم ورا % 10 إلى تصل حتى الماء من المذيب محتوى بزيادة تزداد التطعيم درجة إن مئودة.

 مذيب غير دور يلعب الذي الماء حضور في المتشكلة نتريل أكرليك البولي سالسل نمو التفاف إلى التطعيم درجة في األولية

 المتزيدة نتريل أكريل البولي سالسل إنهاء نسبة في النقصان إلى يؤدي رما االلتفاف هذا وأن المتشكلة, نتريل أكريل البولي لطعوم

 المونومر وصولة لصعوبة وذلك ماء % 10 بعد التطعيم بدرجة االنخفاض ويطل بهدوء. تستمر التكاثر عملية الى يؤدي بدوره وهذا

المشعع. الفلم سطح إلى

WATER IN DMF-WATER MIXTURE (%)

 أفالم على نتريل لالكريل التطعيم نسبة مردود على أميد فورم ميتيل ثنائيو الماء المذيبين من مزيج نسبة تأثير :23 الشكل

PVCمئوية. درجة 65 التسخين حرار درجة سا. 24 الفمعس زمن ،%40 المونومر تركيز غري، ك 55 الممتصة الجرعة ؛ 

الغمس: زمن تأثير 3-233

 المشعع الفلم بقاء زمن هو مباشر الغير التطعيم عملية على األخعس وعلى الكيميائية، التفاعالت في المؤنر العوامل أهم من إن

 عند )PVC( كلورايد فينيل البولي من أفالم تشعيع فتم العملية، مردود على العامل هذا تأثير درسة من البد فكان المحلول، في

 حمحض وتركيز ،AN نتريل األكريل مونومر من را %)40( محلول في غمست ثم ومن غري)، ك. 55( قدرها ممتصة جرعة

 مئوية. درجة 65 حرار ودرجة وزنا، %90/10 بنسبة أميد فورم ميتيل الماء/ثنائي المذيبين من ومزيج مول/ل، 0.3 الكرت

 مضطرة عالقة هي الفمعس وزمن التطعيم مردود بين العالقه أن الشكل من قنالحظ 24 الشكل من نظهر كما النتيجة وكانت

 سطح على المرتبطة نتريل أكريل البولي سلسلة في نمو إلى يؤدي المحلولة في أطولة فترة المشعع الفلم بقاء بأن النتيجة هذه وتفسر

).6( العالقه العملية مردود في قيادة وبالتالي الدعامي البوليمر
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 مري ك. 55 قدرها ممتصة إشعاعية جرعة عند المشععة، العينة غمس زمن بداللة المباشر غير التطعيم مردود :24 الشكل

 فورم ميتيل الماء/ثنائي المحل مئوية، درجة 65 تقريبا ثابتة حرارة درجة وعند %،40 بتركيز نتريل األكريل من محلول في

.مول/لتر 0.3 الكبريت حمض وتركيز %،90/10 بنسبة أميد

المونومر تركيز تأثير 4—2—3—3

 دشى. التطعيم درجة أن نالحظ ذلك وبعد وزنا %40 تركيز حتى المونومر تركيز بزيادة التطعيم درجة في زيادة 25 الشكل يبين
 أميد فورم ميغيل فائي الماء/ المذيبين مزيج ونسبة غري، ك. قدرها55 ممتصة تشعيعية جرعة عند التطعيم عملية تمت وقد

 تفسر يمكن مئوية. درجة 65 حرارة ودرجة ساعة، 24 قدره تغميس وزمن مول/ل، 0.3 الكبريبت حمض وتركيز وزنا، %90/10

 الحرة والجذور المونومر جزيئات بين التصادم احتمال سبة زيادة إلى يؤدي المحلولة في المونومر تركيز زيادة بأن الظاهرة هذه

 من أكثر المونومر تركيز سبة زيادة وعند الجانبية. السالسلة نمو عملية من يزيد مما المشعع البوليمر سطح على المتشكلة

 (تشكلة الذاتية البلمرة باتجاه التفاعلة سير انحراف إلى يؤدي مما الوسط، لزوجة في زيادة إلى ذلك يؤدي المحلول في وزنا )%40(

.]5[ الهوموبوليمر)

0

MONOMER CONCENTRATION (%)

 مري، ك 55 الممتصة الجرعة كلورايد؛ فينيل البولي أفالم تطعيم نسبة على نتريل األكريل مونومر تركيز تأثير :25 الشكلة

 وتركيز %،90/10 بنسبة أميد فورم ميتيل ائيالماء/ف المحل سا.، 24 الغمس زمن مئوية، درجة 65 التسخين حرارة درجة

مول/لتر. 0.3 الكبريت حمض
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الحرارة: درجة تأثير 5-2-3-3

 غير التطعيم عملية على تأثيرعا درسة من البد فكان الكيميائية، التفاعالت على كبير دنانير الحرارة لدرجة إن المعروف من

 وزنا %40 محلولة في غمست ثم ومن غري، ك. 55 قدرها ممتصة جرعة عند كلووريد فينيل البولي من أفالم تشعيع فتم المباشر.

 0.3بتركيز الكبريدت وحمض %وزذا، 90/10 بنسبة أميد الغورم ميتيلة الماء/ثذائي المذيبين من ومزيج نتريل، األكريل مونومر من

 التطعيم درجة أن نالحظ حيث التفاعلة وسط حرارة درجة بداللة التطعيم درجة 26 الشكل يبين ساعة. 24قدرها زمنية لمدة مول/ل

 بروبيلين البولي من ألياف على نتريل األكريل تطعيم درسة عند مشابهة نتيجة لوحظت وقد التفاعل. وسط حرارة درجة بازدياد تزداد

 المونومر، حركة وسهولة لزيادة يؤدي الحرارة درجة زبادة بأن التطعيم ومرود الحرارة درجة بين الطردية العالقة هذه وفسرت .]19[

 إلى وصوله من يعجلة مما كلوريد، فينيلة البولي سلسلة طولة وعلى المحلولة في المونومير جززئات انتشار لسهولة يؤدي بدوره وهذا

.]5, 20[ التطعيم نسبة زبادة أي الناتجة، الجانبية السالسلة زبادة وبالتالي المشعع البوليمر سطح على المتشكلة الحرة الجذور

 ممتصة ساءة،وجرءة 24 قدرة تغميس زمن عند وذلك الحرارة، درجة بداللة المباشر غير التطعيم عملية مردود :26 الشكلة

 وتركيز %،90/10 بتسبة أميد فورم ميتيل ء/هنائي الما والمحل %وزذا،40 المونومر وتركيز ك.غري، 55 قدرها األفالم قبل من

مول/لتر. 0.3 الكبريبت حمض

اإلشعاعية الجرعة تأثير 6-:2-3-3

 من أفالم تشعيع فتم باحثين، عدة قبل من المباشر غير التطعيم عمليات في اإلشعاعية الجرعة تأثير على درسات عدة أجربت

 المذيبين من ومزيج نتربل، األكرل مونومر من وزنا %40 محلولة في غمست ثم ومن مختلفة، جرعات عند كلوريد فينيلة البولي

 وعند ساعة 24 قدرها زمنية لمدة لتر مول/ 0.3بتركيز الكبريبت وحمض وزنا، )%90/10( بنسبة أميد الغورم ميتيل الماء/ثذائي

مئوية. درجة 65 حرر درجة

 نالحظ .27 الشكلة في مبين كما النتيجة وكانت درستها من البد فكان التطعيم عملية في وكبير مهم دور اإلشعاعية للجرعة كان

 الممتصة الجرعة زبادة بأن النتيجة هذه فسرت وقد طردية، عالقة التطعيم ومردود التشعيعية الجرعة بين العالقة أن 27 الشكلة من

 نسبة زيادة إلى يؤدي مما البوليمر سلسلة ضمن (الهدروبيروكسيد) الحرة الجذور تجمعات لزيادة يؤدي ) PVC( البوليمرر قبلة من

. ]19, 21, 22[ التطعيم
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200

 فورم ميتيل الماء/ثنائي المحل %،40 المونومر تركيز التطعيم؛ نسبة مردود على الممتصة اإلشعاعية الجرعة تأثير :27 الشكل

 قدرة تغميس زمن عند وذلك مئوية، درجة 65 السخين حرارة درجة مول/لتر، 0.3 الكبريت حمض وتركيز %،90/10 بنسبة أميد

ساعة. 24

المطعمة األفالم خواص دراسة 5—3

األنتباجية نسبة قياس 1—5—3

 كلورايد فينيل البولي تطعيم تم الخاصية هذه ولتعديل للماء شراهتها بعدم تتصف كلورايد فينيل البولي أفالم أن سابقا ذكرتا كما

 لألفالم المكتسبة األنتباجية خاصية دراسة من البد فكان اكريالت, والميتيل نتريل األكريل أميد، األكريل األكريليك، بحمض

 ساعة 24 ولمدة المقطر الماء في وزنها بعد والمجففة جيدا والمغسولة المطعمة األفالم وضع تم الخاصية هذه ولدراسة المطعمة

 نسبة حساب تم وزنة. تم ومن ترشيح ورق بواسطة برفق وجففت ذلك بعد األفالم رفعت مئوية. درجة 25 حرارة درجة وعند

التالية: العالقة حسب األنتباجية
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WW:° X100=% 5 )16( العال-فة

المقطر. الماء في وضعها من ساعة 24 بعد العينة وزن ١٨ولم الجاف؛ العينة وزن Wo أن حيث

 النتائج عرضت وزناً. %3 التركيز ذو الصوديوم ماءات من بمحلول معالجتها وبعد قبل المطعمة األفالم بين المقارنة تمت لقد

التوالي: على المباشرة وغير المباشرة بالطريقة المطعمة األفالم من لكل 10 و 9 األشكال في

 ثابتة األنتباجية تبقى ذلك وبعد عظمى. قيمة حتى وتصل التطعيم نسبة نزايد مع األنتباجية تزايد )30و 28 األشكال( من نالحظ

 أفالم على الصوديوم بماءات والمعالجة المطعمة لألفالم أفضلية يوجد. أنه الشكلين من نستنتج وكذلك التطعيم, نسبة بزيادة تقريبا

 زمر على تحتوي الصوديوم بماءات المعالجة األفالم أن األفضلية هذه تفسير ويمكن الصوديوم، بماءات المعالجة غير المطعمة

 في الهدروجين التصاق بأن النتائج تبين لذلك كربوكسيل زمر تحتوي فأنها المعالجة غير لألفالم بالنسبة أما كربوكسيالت

 والمعالجة المطعمة األفالم أن فنالحظ متصالبة. شبكه تركيب الى تؤدي حر كربوكسيل زمر تحتوي التي المطعمة األفالم

 خاصية تملك بأنها تتصف لذلك للتأين أسهل الكربوكسيالت مجموعة كون بسبب أكبر للماء أنتباجية خاصية تمتلك بالصوديوم

 مع المرتبطة المونومر جزيئات زيادة الى العالية التطعيم نسب عن لألنتباجية التقريبي للثبات بالنسبة أما .]30[ جيدة هدروفيلية

 الماء جزيئات أعاقة الى يقود بدوره وهذا المسامات تقصان وبالتالي له النوعي السطح نقصان الى يؤدي مما البوليمر سطح

.]3[ البوليمر قلب الى الدخول من الكبيرة الفراغية البغية ذات

التطعيم. نسبة بداللة المباشرة بالطريقة األكريليك بحمض المطعمة كلورايد فينيل بولي ألفالم األنتباجية :28 الشكل
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التطعيم. نسبة بداللة المباشرة بالطرقة أميد بأكريل المطعمة كلوريد فينيل بولي ألفالم األنتباجية :30 الشكل

.التطعيم نسبة بداللة غيرلمباشرة بالطرقة أميد بأكريل المطعمة كلوريد فينيل بولي ألفالم األنتباجية :31 الشكل
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 و ه كما التطعيم نسبة بزيادة األنتباجية في زيادة أميد واألكريل األكريليك بحمض المباشر غير للتطعيم بالنسبة النتائج تبين كما

 بططريقة اططعمة األفالم طى المباشرة غير بالطريقة المطعمة األفالم ألفضلية بالنسبة أما ).31-29( األشكال في مبين

 لذلك البوليمر داخل للمونومر انتشار إلى المونومر في الفلم غمس يؤدي المباشر التطعيم في فأن لألنتباجية بالنسبة المباشرة

 تصالب عملية تحدث أن ويمكن غاما ألشعة التفاعل جملة تعرض عند البوليمر سطح وعلى البوليمر داخل التطعيم عملية تتم

 التجربة لشروط خضوعه ثم ومن المونومر في المشعع الفلم غمس فأن المباشر غير التطعيم لعملية بالنسبة أما .البوليمر داخل

 البولي أو أكريليك البولي من طبقة تشكل إلى يؤدي مما البوليمر سطح على تتم التطعيم عملية فأن وحرارة غمس زمن من

 أكريليك البولي من الجانبية لسالسل نمو التطعيم عملية رافق بل فقط تطعيم عملية ليست العملية بأن القول ويمكن أميد, أكريل

 يليك أكر البولي أن نعلم ونحن عالي نوعي سطح ذو الهوموبوليمر من طبقة وتشكل التشعيع عملية غياب في أميد األكريل أو

 )PVC( كلورايد فينيل البولي فلم سطح على التطعيم نسبة زادت فكلما الجالت صناعة في يستخدم وأنه الماء يحب مركب

أكريليك. البولي من الطبقة وسماكة السالسل طول زادت

التطعيم. نسبة بداللة المباشرة بالطريقة نتريل بأكريل المطعمة كلورايد فينيل بولي ألفالم األنتباجية :23 الشكل

 نسبة بداللة المباشرة غير بالطريقة نتريل بأكريل المطعمة كلورايد فينيل بولي ألفالم األنتباجية :33 الشكل

التطعيم.

المعلومات نظم http://www.saec.syالسورية الذرية الطاقة هيئة
33

http://www.saec.sy


 األنتباجية أن 33-32 الشكلين في المعروضة النتائج فتبين تتريل ياالكريل المطعمة األفالم إلى بالتسبة أما

 بالطريقة المطممة لألفالم % 150 و %40 تطعيم نسبة عتد. عظمة قممة وتصل التطعيم نسبة بزيادة تزداد

 التناقحس هذا تفسير يمكن .ذلك بعد التطعيم نسبة بزيادة األنتباجية تنخفحض ثم التبوالي. على المباشر وغير المباشرة

 مما البوليمر، سطح مع المرتبطة نتريل األكريل جزيئات تركيز زيادة إلى الماليه التطعيم نسب عند لألنتباجية

 الماء جزيئات حركة أعاقة إلى يقود بدور وهذا المسامات نقصان وبالتالي له النوعي السطح نقصان إلى يؤدي

 المطعمة األفالم أفضلية مالحظة يمكن كما .]3[ البوليمر قلب إلى الدخول من الكبببر القرغدة البنية ذات

سابقا. الحظنا كما أيضا لإلنتاجية بالنسبة المباشرة بالطرقة المطعمة األفالم على مباشر غير بالطرقة

المعدنية: الشوارد امتصاص 2—5—3

 أنواعها بكل للمياه تلوث والصناعي العلمي التطور رافق ولقد األرض, على الحياة الستمرار عامل أهم ومازال كان الماء إن

 صناعية. أو طبيعية كانت إن الملوثة المادة وطبيعة الناتج التلوث وجوه تغير مع والسطحية. الجوفية

 والكائنات اإلنسان تهدد والتي الملوثات أخطر من والملونات الصباغية والمركبات الثقيلة المعدنية بالشوارد المياه تلوث ويعد

 .]31-34[ الملوث للماء فلترات بعمل تقوم مركبات لتحضير دراسات بعدت الباحثين من كبير عدد فقام الحية,

 استخدامه ويمكن للماء محبة بوليمرات تتريل األكريل والبولي أميد األكريل والبولي األكريليك البولي.حمض أن المعروف من

 هذا على يحتوي بوليمر ألي يمكن وبالتالي كهيدروجل. أو المنحلة بحالته استخدامه ويمكن محاليله من الثقيلة العناصر إزالة في

شاردي. كمبادل استخدامه به مرتبطة كزمرة المونومر

 محلول تحضير فتم الماء. في المنحلة أمالحها من والرصاص والكوبالت والنيكل النحاس شوارد امتصاص إمكانية دراسة تم

 النحاس كبريتات الشاردة ترتيب حسب هي المستخدمة األمالح وكاتت .ppm 100 بدائي تركيز ذو ملحها من شاردة لكل

الرصاص. وخالت المائية الكوبالت ونترات المائية النيكل ونترات

 محلولها من للشوارد ترسيب فلوحظ األول للقسم الصوديوم ماءات إضافة وتم أقسام ثالث إلى األربعة المحاليل من كل وقسم

 تشكلت لوحظ الرصاص شاردة على إال تغيير أي يحدث فلم الماء كلور إضافة.حمض تم الثاني والقسم القلوي. الوسط فاستبعد

 والمعالجة المباشرة وغير المباشرة الطريقتين بكلتا مطعمة أفالم وغمست معتدال. الوسط بقي الثالث والقسم ابيض، راسب

 مدرجة أنبوبه في والموجود المعدنية الشاردة يحتوي الذي المحلول من مل10 في التبادلية) السعة (لزيادة الصوديوم بماءات

 امل0 إلى المتبقية المحلول كمية ضبط ثم ومن األفالم أخراج تم مئوية درجة 25 حرارة ودرجة ساعة 48 غمس فترة وبعد

 معايرة ونتم للماء. األفالم امتصاص نتيجة بالمحلول الحاصل النقصر لتفادي المدرجة لألنبوبة المقطر الماء من كمية بإضافة

للفلم: التبادلية السعة لحساب )17( العالقة تطبق ثم ومن الذري االمتصاص تقانة بواسطة المحلول في المتبقية الشاردة كمية

1ا١ E ٠»ا»ال١ = ععآل

 المحلول. حجم :V المطعم، الفلم وزن :W، التوالي على المحلول في الفلم غمس وبعد. قبل الشاردة التركيز : Ci,Cf أن حيث

 المعتدلة, المحاليل في المطعمة غير األفالم عن المطعمة األفالم في تزداد االمتصاص عملية أن 39-34 الشكل من نالحظ

 بالطريقتين المطعمة األفالم من لكل التطعيم نسبة بزيادة تزداد حيث التطعيم بدرجة تتعلق للشوارد االمتصاص عملية وكذلك

المباشرة. وغير المباشرة
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 حوالي تطعيم نسبة عند للشوارد امتصاص قيمة أقصى تصل المباشرة بالطريقة األكريليك بحمض المطعمة لألفالم بالنسبة

 .%185من أعلى تطعيم تسب عند السطحية المسامات أقطار بنقصان االنخفاض ذلك تعليل ويمكن تنخفض ذلك وبعد %185

 ترى ذلك وبعد .%)1000( تطعيم نسبة عند للشوارد امتصاص قيمة تصل فأنها المباشرة غير بالطريقة المطعمة األفالم في أما

 أسيد يليك أكر البولي من طبقة تشكل بسبب هذا ويفسر المباشرة بالطريقة المطعمة األفالم في تراه كما ليس جدا بسيط انخفاض

كلورايد. فينيل البولي فلم سطح على

 بحمض المطعمة كلورايد فينيل بولي أفالم في والرصاص والكوبالت والنيكل النحاس شوارد امتصاص تغيرات :34 الشكل

التطعيم. نسبة بداللة المباشرة بالطريقة االكريليك

 بحمض المطعمة كلورايد فينيل بولي أفالم في والرصاص والكوبالت والنيكل النحاس شوارد امتصاص تغيرات :35 الشكل

التطعيم. نسبة بداللة المباشرة غير بالطريقة االكريليك
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 بشكل التطعيم سبة بازدياد للشوارد امتصاصى قيمة تزداد المباشرة بططريقة أميد باالكريل المطعمة لألفالم بالنسبة

 تطعيم نسبة عند للشوارد الشاص ييمة تصل فأنها المباشر غير بالطريقة المطعمة األفالم في أما .مطرد

 من طبقة تثكل سبب هذا ويفسر التطعم سبة بزيادة االمشاصية في ثبات نرى ذلك وبعد ).%100( حوالي

.كلوريد فينيل البولي فلم سطح على أميد اكريل البولي

□)

ج
ن
TO
ت

Grafting yield (%)

 باالكريل المطعمة كلورايد فينيل بولي أفالم في والرصاص والكوبالت والنيكل التحاس شوارد امتصاص تغيرات :36 الشكل

التطعيم. نسبة بداللة المباشرة بالطريقة أميد

٠ح١

إؤ
لئ

ت

Grafting yield (%)
باالكري_ل اططعمة كلورايد فينيل بولي أفالم في والرصاص والكوبالت والنيكل النحاس شوارد امتصاص تغيرات :37 الشكل

التطعيم. نسبة بداللة المباشرة غير بالطريقة أميد
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 'أقصى وتصل التطعيم نسبة بزيادة تزداد االمتصاصية فان المباشر بالطريقة نتريل باالكريل المطعمة لألفالم بالنسبة

 المباشر غير بالطريقة المطعمة األفالم في أما ).%120( حوالي تطعيم نسبة عدد تكون للشوارد امتصاص قيمة

 االمتصاصية في ثبات نالحظ ذلك وبعد %). 100( حوالي تطعيم نسبة عدد الشوارد امتصاص قيمة تصل فأنها

كلوريد. فينيل البولي فلم سطح على نتريل اكريل البولي من طبقة تشكل بسبب هذا ويفسر التطعيم نسبة بزيادة

 نتريل باألكريل المطعمة كلوريد فينيل بولي أفالم في والرصاص والكوبالت والتيكل النحاس شوارد امتصاص تغيرات :38 اتشكل

التطعيم. نسبة بداللة المياثر بالطريقة

Grafting Yield (%)

 نتريل باألكريل المطعمة كلوريد فينيل بولي أفالم في والرصاص والكوبالت والتيكل النحاس شوارد امتصاص تغيرات :39 اتشكل

التطعيم. نسبة بداللة المباشر غير بالطريقة

 امتصاص قدرتها من أعلى النحاس شوارد امتصاص على قدرتها حيث مختلفة، الشوارد هذه امتصاص قدرة أن نالحظ وكما

 وسط.حمضي استخدم والذي الثالث القسم لمحاليل بالنسبة أما الكوبالت. شوارد من أقل الرصاص شوارد وأيضا النيكل شوارد

.)19( التفاعل على )18( التفاعل لرجحان وذلك سلبية النتيجة فكانت

 )PVC - g - PACOONa )18 ب H بد PVC - g - PACOOH ب 1ب
 )PVC - g - P^C^^Na )19 ب X ي PVC - g - PACOOX ب 1ب

المعدن. شاردة هي :X حيث
الميكانيكية: الخواص دراسة 3-5-3
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المدروسة. بالمونوميرات المطعمة كلوريد فينيل البولي الفالم الميكانيكية الخواص الجزء هذا في ندرس

 بطول المطعم كلوريد فينيل البولي من لعينات Instron الشد جهاز بمساعدة الشدة مقاومة قياس تجارب أجريت ذلك اجل من

mm31 وعرض mm10 0.5 بثخانة و mm. بسرعة السحب عملية وتمت mm/min10 .

 بحد يسمى ما تجاوز دون المرن المجال ضمن البوليمرية للمواد الميكانيكية بالخواص الصناعية التطبيقات في االهتمام يتم

 وبعد التطعيم نسبة ارتفاع مع اإلمتطاطية وانخفاض الشد مقاومة ارتفاع 45—40 االشكال من يتبين الخضوع). (عتبة المرونة

 بين تصالبية روابط تكون إلى ذلك ويعود المطعم. المونومر حسب معينة تطعيم نسبة بعد عظمى قيمة الى يصل معين حد

الشد. مقاومة وارتفاع اإلمتطاطية انخفاض وبالتالي السالسل حركية انخفاض إلى مؤدية التطعيم عملية أثناء البوليمر سالسل

 المباشرة بططريقة االكريليك بحمض المطعمة يد كلورا فينيل بولي أفالم في االنقطاع عند الشد مقاومة تغيرات :40 الشكل

.التطعيم نسبة بداللة

 بداللة المباشرة بالطريقة االكريليك بحمض المطعمة كلورايد فينيل بولي أفالم في االنقطاع عند اإلمتطاطية تغيرات :41 الشكل

.التطعيم نلسبة
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co 0.04

0.02 -
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0 20 40 60 80 100 120

Degree of Grafting(%)

 نسبة بداللة المباشرة بالطريقة أميد باألكريل المطعمة يد كلور فينيل بولي أفالم في االنقطاع عند الشد مقاومة تغيرات :42 الشكل

. التطعيم

Degree of grafting(%)

 نسبة بداللة المباشرة بالطريقة أميد باألكريل المطعمة يد كلور فينيل بولي أفالم في االنقطاع عند اإلمتطاطية تغيرت :43 الشكل

التطعيم.
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Degree of grafting(%)

 نسبة بداللة المباشرة بالطررقة نتريل باألكريل المطعمة يد كلور فينيل بولي أفالم في االنقطاع عند الشد مقاومة تغيرت :44 الشكل

.التطعيم

 نسبة بداللة المباشرة بالطررقة نتريل باألكريل المطعمة يد كلور فينيل بولي أفالم في االنقطاع عند اإلمتطاطية تغيرت :45 الشكل

التطعيم.
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الخاتمة

 ولورايد فينيل بولي أفالم على تتريل واألكريل أميد واألكريل األكريليك حمض تطعيم البحث هذا في تم

)PVC( حيث ساعة. / ك.غري 1.4 قدره جرعة معدل وعئد 60 كوبالت من الناتجة غاما أشعة باستخدام 

المباشر. وغير المباشر بشكليه التطعيم عملية درست

 دراسة تم حيث المطعم. المونومر ونوع التطعيم بطريقة مباشر بشكل مرتبطة التطعيم عملية أن النتائج بيئت

 اإلشعاعية والجرعة المذيب ونوع المثبط، تركيز المونومر، تركيز مثل التطعيم نسبة على تأثر التي العوامل

 لألشعة الفلم تعرض زمن تأثير دراسة فتم المباشر غير التطعيم لعملية بالنسبة وأما المباشر. للتطعيم لعملية

المحلول. في الفلم غمس وزمن المونومر وتركيز التفاعل لوسعد الحرارة ودرجة

 المطعمة. لألفالم الميكانيكية والخواص األنتباجية قياسات بواسطة عليها المحصول المطعمة األفالم وصفت

 سعة بأن وجد والرصاص. الكوبالت النيكل، للنحاس، شارية كمبادالت المطعمة PVC أفالم اختبرت كما

التطعيم. وبنسبة التطعيم بطريقة تتعلق ألشاردي االستخالص

 توصيف في العمل متابعة وصتاعية. بيئية أهمية من لها لما التطبيقية الدراسات هذه مثل في االستمرار التوصيات:

.FTIR و الحراري التحليل مثل إضافية بتقئيات األفالم

شعكر كلمة

 في ساهم من كل اشكر كما ومتابعتها. الدراسات هذه مثل بإجراء سمحت التي الهيئة إدارة إلى بالشكر أتوجه

العمل هذا
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