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بيريدين فيئيل و األكريليك بحمض المطعم الكحول فيئيل بولي من بوليميرية أغشية تحضير
غاما أشعة باستخدام

العلي علي عجي، زكي

السورية الذرية الطاقة هيئة - إلشعاع تكنولوجيا قسم - البوليميرات تقانات دائرة

التقدية الهندسة كلية تشرين، جامعة

الخالصة:

 بغينيل و األكريليك بحمض المطعمة الكحول فيتيل بولي من أغشية العمل هذا في حضرت

 و المونومير نسبة و تركيز مثل التطعيم عملية في تؤثر التي العوامل درست معا. بيريدين

 تؤثر التي العوامل أيضاً درست العملية. لتلك المناسبة الظروف عينت كما الممتصة. الجرعة

 لمحاولة وذلك الكحول فينيل البولي أغشية في معاً المونوميرين باستخدام التطعيم عملية في

 حمض المونوميرين من كل صفات بين صفاتها في تجمع مطعمة تشاركية بوليميرات تحضير

الصفات، هذه في اآلخر الى المونومير نسبة تأثير كذلك درس بيريدين. فينيل اد و األكريليك

المناسبة. الممتصة الجرعة عينت و

 زمن و التطعيم درجة بداللة القبط و األعظمية اإلنتباجية مثل المطعمة األغشية خواصر درست

 بعض لنزع المحضرة األغشية استخدام امكانية درست و بالقلوي. المعالجة تأثير و الغمس

األصبغة و الثقيلة العناصر

اشعاع بيريدين، فينيل األكريليك، حمض الكحول، فينيل بولي المغتاحية: الكلمات

: مقدمة

 لبعض التصدي في كما الهامة العملية التطبيقات من كثير في واسع تطاق على استخداماً الهالمية المواد تجد

 الصرف مياه في المبيدات و األصبغة و السامة الثقيلة العناصر كنزع اإلنسان و بالبيئة المتعلقة المشاكل

 المختلفة. الطبية و الصيدالنية استخداماتها جانب الى البحر مياه تحلية في أو مخلفاته و الصناعي

 البوليميرية المادة على اإلشعاع بتأثير بالتشعيع، أو الكيميائي بالحفز أو الحرارة مختلفة: بطرائق األغشية نتحضر

 هناك .المونومير أو المذيب أو بوليميرية سلسلة كان سواءا" المحيط الوسط مع تتفاعل حرة جذور تشكل و

 ونجاحا فائدة و وفرة الطرائق أكثر أن .اال ]٣—١[ منها المادة مع اإلشعاع تفاعل توضح التي المراجع من العديد

 واحد. وقت في الشبكي والترابط البلمرة عملية اجراء بسبب التحضير عملية في اإلشعاعية التقانة استخدام هي

 من أكثر أو اثنين دمج عن الناتجة البوليميرية التراكيب من واسع طيف تحضير في ) IPNS( تقانة تستخدم

ضضير مثل مختلفة تطبيقات في شبكيا بترابطها ذلك و الموتوميرات مع البوليميرات اتحاد أو البوليميرات

٤



 و المبيدات و الثقيلة المعادن و األصبغة ( مثل الصناعية الملوثات من المياه تنقية ألغراض بوليميرية أغشية

 أيونية. كمبادالت استخدامها أو استرجاعها و العناصر فصل في.عمليات أو ) المنظفات

 العناصر لنزع كذلك و ]٥-٤[ الغلوغوز أكسدة أنزيم لتحميل أزول اميد فينيل البولي من هالمات خضرت

 وفصل لتعقيد نتريل األكريلو مع أزول اميد فينيل البولي من هالمات أيضا خضرت كما ٠]٨-٦[ الثقيلة

].١٠—٩[ الثقيلة العناصر

 أساسي كبوليمير الكحول فينيل البولي بتطعيم بوليميرية أغشية تحضير الى كثيرا العالمية المراجع تتطرق لم

 أغشية بتحضير سابق عمل في قمنا لذلك غاما. أشعة باستخدام أنيوني األخر و كاتيوني أخدهما بموتوميرين

 أزول اميد فينيل و حمضية كوظيفة األكريليك حامض هما موتوميرين مع الكحول فينيل البولي من بوليميرية

)vinyl imidazole( خواص له جديد بوليمير على حصلنا و اإلشعاعي، التطعيم تقنية باستخدام أساسية كوظيفة 

 العمبباه من السامة أو الثقيلة العناصر امتصاص أو فصل مثل الصناعية التطبيقات في استخدامه يمكن جديدة

].14—١١[ الملوثة

 الغينيل و األكريليك بحمض المطعم الكحول فينيل البولي من بوليميرية أغشية تحضير الى الحالية الدراسة تهدف

 interpenetrating network ( المتداخل الشبكي الترابط تقنية باستخدام )PVA-gr-AAc-Co-VP( بيريدين
structure, IPNS( في التشعيع ظروف تأثير دراسة و مختلفة بجرعات بتشعيعها ذلك و غاما أشعة باستعمال 

Swelling, gel fraction .(( الهالم نسبة و االتتباج مثل مواصفاتها و األغشية تحضير

 Basic Red , Methyl violet , Remazol ( ل—مث األصبغة بعض نزع في تطبيقاتها امكانية سندرس كذلك
Black 3B( , مثل الثقيلة العناصر و )uranyl , Co , Ni( المحضرة لألغشية القلوية المعالجة تأثير دراسة و 

.المذكورة الملوثات نزع في كفاءتها على

القياسات: و الطرائق

 أشعة باستخدام بيريدين فينيل و األكريليك بحمض المطعم الكحول فينيل البولي من بوليميرية أغشية خضرت

 ٩٠( الدرجة عند التسخين مع ) مقطر ماء مل ١٠٠ ( في الكحول فينيل البولي من ) غ ١٠( بإذابة ذلك و غاما

 تخدام.خالط—با PVA محلول مع ) Pyr و AAc( الموتوميرين مزج تم الذوبان. تمام حتى سا ٢ لمدة م°)

: التالية بالنسب مغناطيسي

٤٠ ٤٠ ٤٠ ٤٠ ) wt . g) PVA محلول

٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ HO ( wt) /غ

٣٤ ٣٦ ٣٨ ٤٠ AAc ( wt) /غ

٦ ٤ ٢ ٠ Pyr ( wt) /غ

ه



 األلواح عرضت و 280pm ثخانثته )Spacer( فاصل تحوي زجاجية ألواح على السابقة المزائج سكبت

 فتشكلت .غري/سا. ك ١٢.٢ جرعة بمعدل غاما أشعة الى المونوميرات و البوليمير على الحاوية الزجاجية

 و ، الوزن ثبات م°وحتى ٥٠ الدرجة عند للتجفيف الفرن في وضعت ،ثم شبكياً تربيطها بعد األغشية بذلك

كالتالي: المحضرة للعينات الهامة المعامالت بعضى درست

:)Maximum Swelling( األعظمية اإلنئباجية -١

 نسية تحسب أيام). (لمدة الوزن ثبات حتى المقطر الماء في العينة توضع ثم والمجففة المحضرة األغشية توزن

التالية: المعادلة حسب اإلنتباجية

S WE - Wo

Wo
X100

 ساعة، ٢٤ بعد العينة وزن We : حيث

Wo الجافة العينة وزن

):Gel Fraction( الهادة كسر تعيين -٢

 %)٣ (بنسبة االيتانول و المقطر بالماء استخالصها جرى ثم ومن بدقة والمجففة المحضرة األغشية وزنت

 ثبات حتى مئوية درجة ٥٠ حرارة درجة عند الفرن في جففت االستخالصى عملية وبعد. ساعة. ٤٨ ولمدة

.الوزن

التالية: المعادلة وفق الهالمة نسبة حسبت

Gel fraction%: EHT 0 IQ w٠ /G٢
 االستخالص، عملية بعد الجاف الغشاء وزن We : حيث

Wo االستخالص عملية قبل الجاف الغشاء وزن

الصباغ: قبط

 بئسبة ٣ B —األسود ريمازول و القاعدي األحمر و الميثيل بنفسجي التالية: األصبغة محاليل من كل حضرت

 درجة عند. الصباغ محلول من معلوم حجم في الجافة األغشية وضعت ثم المقطر. الماء في /لتر ملغ ٢٠

 ،ن.م ٥٨٣ الموجية األطوال عند االمتصاص بقياس المحلول تركيز قيس و مختلفة. وألزمنة م ٢٥ الحرارة

 التوالي على ٣ B —األسود ريمازول اد و القاعدي واألحمر الميثيل بنفسجي للصباغ ن.م ٥٩٨ و ن.م ٥٣٢

 ونتم ).UV-16O1 نموذج Shimadzu شركة من (جهاز المرئي البنفسجي/ فوق األشعة مطياف باستخدام

: التالية المعادلة وفق والنهائية األولية التراكيز الغشاء، قبل من الممتصة الصباغ كمية تقدير
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Dye adsorption % = [(Ci-Ct)/Ci]x100

Vinyl pyridine concentration (%)

Ci فيه الغشاء وضع قبل محلول في للصباغ االبتدائي :التركيز

Ct الزمن عتد المحلول في الصباغ :التركيز t الغشاء. وضع بعد

المعدنية: األيونات قبط

 ١٥٠٠ و ١٠٠٠ و ٥٠٠ و ٢٥٠ ( التالية بالنسب )Ni 2, Co 2, UO2 2( التالية األيونات من محاليل خضرت

 عتد منفصل بشكل السابقة األيونات محلول من معلوم حجم في الجافة األغشية وضعت ثم . /لتر) ملغ ٢٠٠٠ و

 وفق والنهائية األولية التراكيز من امعمتص األيون كمية تقدير تم و مختلفة. وألزمنة م ٢٥ الحرارة درجة

: التالية المعادلة

Metal adsorption % = [(Ci-Ct)/Ci]x100

Ci: فيه الغشاء وضع قبل اممحلول في لأليون االبتدائي التركيز

Ct: الزمن عند اممحلول في األيون تركيز t فيه الغشاء وضع بعد

المناقشة: و النتائج

الهالمة: نسبة دراسة
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 فينيل و األكريليك بحمض المطعم الكحول فينيل البولي من البوليميرية األغشية في الهالمة نسبة )١( الشكل

مختلفة اشعاعية جرعات عند بيريدين الغينيل تركيز بداللة بيريدين

الترابط طبيعة و ظظيغية١ الزمر و اإلضافات و المونومير و البوليمير بتركيب لألغشية الهالمه نسبة تتأثر

مع تزداد الهالمة نسبة أن تبين اإلشعاعية الجرعة بداللة المحضرة لألغشية الهالمة محتوى وبدراسة الشبكي.
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 عدد ازدياد الى يعود وهذا ).AAc/py( المزيج في األكريليك حامض نسبة ازدياد مع اإلشعاعية الجرعة زيادة

 الغشاء. بغية داخل المتصالبة الروابط عدد زيادة الى تؤدي والتي المتولدة الحرة الجذور

 كلما الغشاء داخل بيريدين الفينيل محتوى ازداد فكلما )AAc/Py( بنسبة يتأثر الهالمة محتوى أن كذلك تبين

 اإلشعاعية بالطاقة المتولدة الحرة الجذور تشكل يعيق بيريدين الفينيل أن الى يعود وهذا الهالمة محتوى انخفض

 فينيل البولي بغية داخل للمونوميرين البلمرة عملية من الحرة الجذور تمنع التي العطرية الحلقة على الحتوائه

.الكحولي

 عاعي—اإل التأثر من بكثير اقل بيريدين للفينيل )G-value( اإلشعاعي التأثر كون عن ناتجة الحقيقة وهذه

 ات—جر ند— %١٠٠ الى تقريبا تصل المحضرة لألغشية الهالمة نسبة فإن ذلك مع و األكريليك. لحامض

).AAc/py( التراكيب من المحضرة النسب كل وعند ١٥٠ kGy —ا تصل اشعاعية

اإلنتباجية: دراسة
 هيدروفوبية) ،(هيدروفيلية الغشاء بتية داخل الوظيفية المجموعات طبيعة و البوليمير بطبيعة اإلنتباجية تتأثر

 األغشية لكل الزمن مع ازديادها اًوحظ الزمن مع األغشية انتباجية وبدراسة الشبكي. الترابط وكثافة سعة,

 دين—البير ل—الفيني من منخفضة نسبة على تحتوي التي لألغشية سا ٤٨ بعد توازن حالة الى وتصل المحضرة

 ءات—الج كافة عند وذلك بيريدين الفينيل من عالية نسب على تحتوي التي لألغشية سا٧٢ الى يحتاج بينما

).٤—٢ (األشكال المدروسة اإلشعاعية
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فينيل و األكريليك بحمض المطعم الكحول فينيل البولي من البوليميرية لألغشية األعظمية اإلنتباجية )٢( الشكل

ك.غري ٥٠ قدرها اشعاعية جرعة و بيريدين الفينيل تركيز بداللة بيريدين
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 فينيل و األكريليك بحمض المطعم الكحول فينيل البولي من البوليميرية لألغشية األعظمية اإلنتباجية )٣( الشكل

ك.غري ١٠٠ قدرها اشعاعية جرعة و بيريدين الغينيل تركيز بداللة بيريدين

500

400

300

200

100

0

 فينيل و األكريليك بحمض المطعم الكحول فينيل البولي من البوليميرية لألغشية األعظمية اإلنتباجية )٤( الشكل

ك.غري ١٥٠ قدرها اشعاعية جرعة و بيريدين الغينيل تركيز بداللة بيريدين
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Vinyl pyridine concentration (%)

 فينيل و األكريليك بحمض المطعم الكحول فيتيل البولي من البوليميرية لألغشية األعظمية اإلنتباجية )٥( الشكل

مختلفة اشعاعية جرعات عند بيريدين الفيتيل تركيز بداللة بيريدين

 داخل الماء انتشار يعيق والذي للماء الصاد بيريدين للفينيل العائدة الحقيقة الى السلوك هذا يعزى أن دمكن

 من عالية نسبة تملك التي األغشية عكس على التوازن. الى للوصول أطول زمن الى يحتاج وبالتالي الغشاء

 في الماء انتشار عملية فأن فيه الكربوكسلية للمجموعات الهيدروفيلية الطبيعة وبسبب األكريليك حامض

التوازن. الى الوصول زمن يقصر بالتالي و أسرع تكون األغشية

 مثيالتها مع مقارنه أعلى اتتباجية ذات المزيج في البيريدين من عالية نسبة تملك التي األغشية بأن أيضا نالحظ

 تحتوي التي لألغشية الشبكي الترابط كثافة انخفاض الى يعود وهذا بيريدين الفينيل من منخفضة تسب تملك التي

 فأن كل األكريليك،على حامض من عالية نسب تحتوي التي مثيالتها مع مقارنه بيريدين الفينيل من عالية نسب

 المزيج في األكريليك حامض محننوى زيادة ومع اإلشعاع جرعة ازدياد مع تزداد الشبكي الترابط كثافة

)AAc/py( المحضرة األغشية لكل.

الصباغ: قبط .٢ .٣

 —ا و القاعدي األحمر و الميثيل بنفسجي التالية: لالصبغة المحضرة الكحول فيتيل البولي أغشية ألفة درست

 و المعالجة زمن مثأل االمتصاص، عملية في تؤثر التي العوامل بعض درست كما .٣ B األسود ريمازول

المحضرة. األغشية على القلوية المعالجة تأثير و الصباغ توع

١٠



الصباغ ونوع المعالجة زمن تاير .١ .٢ .٣

 جزيئات بين التبادلي التفاعل أيضاً يعتمد و اقتصادية. تظر وجهة من الهامة العوامل من المعالجة زمن يعد

 الميتيل بنفسجي محاليل امتصاص طيوف )١٠—٦( األشكال تبين الصباغ. نوع على البوليمير وسالسل الصباغ

 مختلفة؛ ألزمنة المذكورة المحاليل في األغشية تلك غمر بعد ٣ B —األسود ريمازول اد و القاعدي األحمر و

.الصوديوم بماءات معالجة أو معالجة غير األغشية كاتت سواء

 الريمازول و ن.م. ٥٣٢ عند القاعدي األحمر ن.م. ٥٨٣ عند أعظمية امتصاص قمة الميثيل بنفسجي يظهر

 أغشية باستخدام المعالجة زمن مع االمتصاص قمم انخفاض الحاالت كل في يالحظ ن.م ٥٩٨ عند األسود

.األسود الريمازول صباغ باستثناء الصوديوم بماءات المعالجة الكحول فيتيل البولي

 لم و ،األسود الريمازول صباغ تمتص لم الصوديوم بماءات معالجة أو المعالجة غير األغشية فإن المقابل في

 نعزوه أن يمكن السلوك هذا الحالتين. كال في المعالجة زمن بداللة للصباغ المائية للمحاليل االمتصاصية تتغير

 صباغ في أتيوتية وظيفة زمر وجود و الجزيئي الوزن مثل لألصبغة الفيزيائية الكيميائية الخواص في الفرق الى

القاعدي. واألحمر الميثيل بنفسجي في كاتيوتية وظيفة وزمر األسود الريمازول

١١

Wave length (nm)

فينيل البولي من البوليميرية لألغشية مختلفة تقع أزمنة بعد الميثيل بنفسجي محاليل امتصاص طيوف )٦( الشكل

تركيز بالماءات، المعالجة غير و )38/2 :الموتوميرين (نسبة بيريدين فيئيل و األكريليك بحمض المطعم الكحول

١—غ.ل ٠.٠٢ االبتدائي الصباغ



 فينيل البولي من البوليميرية لألغشية مختلفة تقع أزمنة بعد الميثيل بنفسجي محاليل امتصاص طيوف )٧( الشكل

 ،الكاوي بالصود المعالجة و )38/2 المونوميرين: (نسبة بيريدين فينيل و األكريليك بحمض المطعم الكحول

١—غ.ل ٠.٠٢ االبتدائي الصباغ تركيز

١٢

Wave length [nm]

فينيل البولي من البوليميرية لألغشية مختلفة تقع أزمنة بعد القاعدي األحمر محاليل امتصاص طيوف )٨( الشكل

،بالماءات المعالجة غير و )38/2 :المونوميرين (نسبة بيريدين فينيل و األكريليك بحمض المطعم الكحول

١—غ.ل ٠.٠٢ االبتدائي الصباغ تركيز



 فينيل البولي من البوليميرية لألغشية مختلفة تقع أزمنة بعد القاعدي األحمر محاليل امتصاص طيوف )٩( الشكل

 ،الكاوي بالصود المعالجة و )38/2 المونوميرين: (نسبة بيريدين فينيل و األكريليك بحمض المطعم الكحول

١—غ.ل ٠.٠٢ االبتدائي الصباغ تركيز

١٣

البولي من البوليميرية لألغشية مختلفة تقع أزمنة بعد األسود الريمازول محاليل امتصاص طيوف )١٠( الشكل

المعالجة أو المعالجة غير )38/2 المونوميرين: (نسبة بيريدين فينيل و االكريليك بحمض المطعم الكحول فينيل

غ.ل ٠. ٠٢ االبتدائي الصباغ تركيز ،الكاوي بالصود



القلوية: المعالجة تأثير .٢ .٢ .٣

 التأثير تحسين يمكن لألصبغة. األغشية امتصاص في يؤثر الذي و هاما دوواً التبادلي األيوني التأثير يلعب

 سهلة أيونية مجموعات تشكيل الى المعالجة عملية تؤدي .الصوديوم بماءات بمعالجتها لألغشية التبادلي األيوني

في اآلزوت ذرة على االلكتروني الزوج جاهزية والى -COO Na الصوديوم، (كربوكسيآلت االستقطاب

 األغشية على األيونية الصفة ازدياد الى يؤدي وهذا الصباغ) جزيء مع االرتباط عملية في للدخول البيريدين

 أو (تجاذبيا الصباغ جزيئات مع تبادليا تتأثر التي و حرة كوبوكسيلية حمضية مجموعات على تحوي التي

 امتصاص وعدم ) القاعدي األحمر و الميثيل، بنفسجي ( الكاتيوئي الصباغ امتصاص يشرح وهذا تدافعياً).

.األنيوني األسود الريمازول صباغ

الغمر: زمن تأثير

 قينيل البولي ألغشية الغمر زمن بداللة المنزوعة) الصباغ (كمية المقبوط الصباغ كمية )١١( الشكالن يبين

 صباغ كمية ان التوالي. على الصوديوم بماءات المعالجة أو المعالجة غير األغشية حالة في المحضرة الكحول

 من الغمر من يومين بعد تقريبا للثبات وتميل الغمر زمن مع تزداد المنزوعة القاعدي األحمر و الميثيل بنفسجي

 تكون بذلك قلوياً. المعالجة لألغشية الغمر من واحد يوم بعد للثبات تميل بينما المعالجة غير األغشية أجل

 غير األغشية مع مقارنة باألصبغة الملوثة اممائية المحاليل معالجة اجل من كفاءة أكثر قلوياً المعالجة األغشية

المعالجة.
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لألغشية الفقع زمن بداللة األسود الرممازول و القاعدي األحمر و الميثيل بنفسجي : األصبغة قبط )١١( الشكل

)38/2 :المونوميرين (نسبة بيريدين فيتيل و األكريليك بحمض المطعم الكحول فيتيل البولي من البوليميرية

م ٢٥ الحرارة درجة ؛ غ.ل ٠. ٠٢ االبتدائي الصباغ تركيز ،المعالجة غير

١٤
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 لألغشية الفقع زمن بداللة األسود الرممازول و القاعدي األحمر و الميثيل بنفسجي : األصبغة قبط )١٢( الشكل

 )38/2 :المونوميرين (نسبة بيريدين فيتيل و األكريليك بحمض المطعم الكحول فينيل البولي من البوليميرية

م ٢٥ الحرارة درجة ؛ غ.ل ٠. ٠٢ االبتدائي الصباغ تركيز الكاوي، بالصود المعالجة

 األغشية على الممتص القاعدي واألحمر الميثيل بنفسجي صباغ وتركيز معدل بأن أيضاً نرى أن تستطيع

 تشكيل الى السلوك هذا نعزو أن يمكن معالجة. بدون نفسها األغشية مع منه بمرتين اكبر قلوياً المعالجة

 االلكتروني الزوج جاهزية والى -COO Na الصوديوم، (كربوكسيالت االستقطاب سهلة أيونية مجموعات

 الصفة ازدادت كلما وبالتالي الصباغ). جزيء مع االرتباط عملية في للدخول البيريدين في اآلزوت ذرة على

 جهة من للصباغ. الكاتيوتية المجموعات مع الغشاء على األيونية المجموعات بين التآثر ازدادت كلما األيونية

 بسبب األغشية على األسود الرممازول صباغ امتصاص يمنع الغشاء على األيونية المجموعات ازدياد فإن أخرى

الصباغ. لهذا األنيونية الصفة

(الكاتيونات): المعادن: أيونات قبط

 البيئية و الحيوية األنظمة من العديد في المرغوب غير لتأثيرها تظرا الدسامة الملوثات من الثقيلة المعادن تعد

 أغشية على اليوراتيل و والكوبالت النيكل معادن أيونات قبط )١٣( الشكل يمثل جداً. منخفضة تراكيز في حتى

 وفق للكاتيونات القبط ازدياد ويالحظ .)AAc/Pyr: 38/2( بنسبة والمحضرة المعالجة غير الكحول قينيل البولي

 واأللغة االلكترونية التأثيرات الى السلوك هذا دعزى أن يمكن النيكل > الكوبالت > يوراتيل التالي: المنحى

.األغشية على الموجودة الوظيفية المجموعات مع ثابتة معقدات تشكيل على السابقة لاليونات العائدة االلكترونية

١٥
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 بحمض المطعم الكحول فينيل البولي من البوليميرية ألغشية النقع زمن بداللة األيوني القبط )١٣( الشكل

 (الكاتيون) األيون تركيز الكاوي، بالصود المعالجة غير )38/2 :المونوميرين (نسبة بيريدين فينيل و األكريليك

م ٢٥ الحرارة درجة ؛ غ.ل ٢ االبتدائي
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 بحمض المطعم الكحول فينيل البولي من البوليميرية ألغشية النقع زمن بداللة األيوني القبط )١٤( الشكل

 غ ٢ االبتدائي األيون تركيز الكاوي، بالصود المعالجة و )38/2 :المونوميرين (نسبة بيريدين فينيل و األكريليك

م ٢٥ الحرارة درجة ؛ .ل

١



 مع منها بمرتين اكبر قلويا المعالجة األغشية على الممتص األيوني القبط وتركيز معدل بأن أن أيضا يالحظ كما

 سهلة أيونية مجموعات تشكيل الى السلوك هذا نعزي أن يمكن ).١٤ (الشكل معالجة بدون نفسها األغشية

 في اآلزوت ذرة على االلكتروني الزوج جاهزية والى -COO Na الصوديوم، (كربوكسيالت االستقطاب

 الموجود األكسجين ذرة على االلكتروني الزوج اسهام و المعدني االيون مع معقدات تشكيل في للدخول البيريدين

 ازدادت كلما األيونية الصفة ازدادت كلما وبالتالي المعقدات). تشكيل في أيضا الهيدروكسيل مجموعة على

المعادن. ايونات وبين الغشاء على األيونية المجموعات بين التاثرات

: خاتمة

 و بيريدين فينيل و األكريليك حمض من بكل المطعمة الكحول فينيل البولي من أغشية العمل هذا في حضرت

 الممتصة. الجرعة و نسبته و المونومير تركيز مثل التطعيم عملية في المؤثرة العوامل درست

 األغشية استخدام امكانية درست كما التطعيم، درجة و األعظمية اإلتتباجية مثل المطعمة األغشية خواص درست

 األحمر و الميثيل بنفسجي صباغ نزع على قادرة انها تبين و األصبغة و الثقيلة العناصر بعض لنزع المحضرة

 بئسب الكوبالت و النيكل و اليوراتيل امتصاص على قادرة أنها كما الرممازول، أسود من العكس على القاعدي

متفاوتة.

: توصيات

األصبغة بفصل المتعلقة التطبيقات في االستمرار — ١

أخرى ثقيلة عناصر فصل دراسة — ٢

التطعيم درجة بداللة الحرارية الثباتية مثل حرارياً المحضرة األغشية توصيف — ٣
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PREPARATION OF POLY (VINYL ALCOHOL) MEMBRANES GRAFTED 
WITH N-VINYL PYRIDINE/ ACRYLIC ACID BINARY MONOMERS
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Abstract

Poly(vinyl alcohol) films were grafted with two monomers using gamma radiation, 
acrylic acid and N-vinyl pyridine. The influence of different parameters on the grafting 
yield was investigated as: the comonomer concentration and composition, and 
irradiation dose. The suitable conditions of the process had been determined to prepare 
PVA membranes have both properties of the two monomers, acrylic acid and vinyl 
pyridine as comonomer concentration and composition, and irradiation dose.

Some properties of the membranes had been investigated as maximum swelling and 
grafting. Also the ability of the grafted films to adsorb some heavy metals and dyes 
was elaborated and discussed.

Key words: polyvinyl alcohol, radiation grafting, N-vinyl pyridine, acrylic acid
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