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 به ويژژه بژا رژاربپد پانسژمان، توجه ويژهای را در ساخت هيدروژلها،) با خواص زيستی مناسب و قيمت نسبتاً ارزانPVA(  پلیوينيل الکل:چکيده
 شژپاي، در اين روش. به شمار میآيدPVA  روشی مطلوب بپای تهيهی هيدروژلها بپ پايهی، از طپفی تابشدهی. به خود اختصاص داده است،زخم
- بپرسژی اثژپ دز تژابش، هدف از انجام اين پژوهش. بپ خواص فيزيکی و در نتيجه رارايی هيدروژل بسيار مؤثپ است، به ويژه دز تابشدهی،تابشدهی
 تلژت،)%8 wt( PVA  هيژدروژلهژا بژا تژابشدهژی مللژول آبژی. بژودPVA دهی الکتپونی بپ خواص فيزيکی و حپارتی (بلورينگی) هيدروژلهای
 ناشژی ازPVA  تغييژپا شژيميايی سژاختار. درجهی تورم تعادلی و رفتار دهيدراسيون هيدروژلها ارزيابی شدند، ميزان ژل.دزهای مختلف تهيه شدند
 ميژزان ژل هيژدروژل، بژا افژزايش دز تژابشدهژی. بپرسی شژدندDSC  با آزمونPVA  و رفتار حپارتی ژلهای خشک،FTIR تابشدهی با آزمون
. دز تابشدهی اثپ قابلتوجهی بپ دهيدراسژيون هيژدروژل نداشژت. در حالی ره ميزان تورم آن با راهش چشمگيپی همپاه بود،افزايش اندری نشان داد
 بپاسژان نتژايج. نيز با افزايش دز تابشدهژی شژد مژیگيژپدPVA  تخپيب زنجيپههای، نشان دادند ره عالوه بپ شبکهای شدنFTIR نتايج آزمون
. و البته افزايش ميزان بلورينگی آن شد،PVA  افزايش دز تابشدهی موجب راهش دماهای بلورينگی و ذوب،DSC آزمون

 بلورينگي، خواص فيزيکي، هيدروژل، پليوينيل الکل، پرتودهي الکتروني انرژی باال:کليدواژهها
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Abstract: Polyvinyl alcohol (PVA) with the desired bio-properties and relatively low cost has attracted
special interest to make hydrogels, especially with the wound dressing application. On the one hand,
irradiation is an appropriate method to prepare hydrogels based on PVA. In this method, the irradiation
conditions, especially the irradiation dose, influence significantly the physical properties and therefore
affect the performance of the hydrogel. The main objective of this research was to investigate the effect of
electron beam irradiation dose on the physical and thermal (crystallinity) properties of PVA hydrogels. The
hydrogels were prepared by irradiation of the aqueous solution of PVA (7 wt.%) at different doses. The gel
content, equilibrium swelling degree and dehydration behavior of the hydrogels were evaluated. The
chemical structure changes of the PVA due to irradiation and thermal behavior of the dried PVA gels were
probed respectively by FTIR and DCS experiments. In the wake of increasing the dose, the gel content of
the hydrogel increased marginally, while its swelling decreased significantly. There was no obvious effect
on the hydrogel dehydration by changing in the dose. The FTIR results showed that besides the
crosslinking, the PVA chains degradation was also augmented with the dose. According to the DSC results,
increasing the dose caused reduction of the crystallization and melt temperatures of the PVA and increment
of its crystallinity.
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 .1مقدمه

 ،PVAامکان تهيه هيدروژلها بژا خژواص مکژانيکی و ژل شژدن

هيدروژلها ساختارهای سهبعدی پليمژپی هسژتند رژه بژا توانژايی

بهتپ فپاهم میشود [.]91-98

متورم شدن به مقدار قابل توجژه در آب و بژدون انلژالل در آن،

در رنژژار خژژواص مکژژانيکی ،از جملژژه مهژژمتژژپين خژژواص

راربپدهای گوناگونی در صنايع مختلف از جمله صنعت پزشکی

هيدروژل هژا بژه ويژژه بژپای اسژتفاده بژه صژور پانسژمان زخژم،

و رشاورزی دارند .مهمتپين راربپدهای آنها در صنعت پزشژکی

خژژواص فيزيکژژی آنهژژا ماننژژد ميژژزان ژل ،تژژورم و دهيدراسژژيون

عبارتنژژد از :پانسژژمان زخژژم [ ،]9مهندسژژی بافژژت [ ،]2جداسژژازی

آنهاست .اين خواص هيدروژلهای تهيه شده با روش تابشدهی،

بيوملکولها يا سلولها [ ]3و عدسیهای چشمی [.]4

از طپفی تلت تأثيپ دز و شپاي تابشدهی و تهيهی آنهاست و از

هيدروژلها با روشهای شژيميايی [ ،]5فيزيکژی [ ]6و تژابش-

طژژپف ديگژژپ در زمينژژهی پليمپهژژای نيمژژهبلورينژژه ماننژژد ،PVA

دهی [ ]8سنتز میشژوند .در روش تژابشدهژی ،االبژاً از پپتوهژای

خواص فيزيکی به شد تلت تأثيپ خواص حپارتی (بلورينگی)

يونساز گاما و الکتپونی استفاده میشود .روش تابشدهی ،يژک

ساختار پليمپند .بنابپاين تژابشدهژی از راه تژأثيپ بژپ سژاختار و در

ابزار مناسب بپای تهيه هيدروژل شناخته میشود .اين روش دارای

نتيجه خواص حپارتی پليمپند نيز امکان تأثيپ بپ خژواص فيزيکژی

مزايای مختلفژی از جملژه رنتژپل آسژان فپاينژد ،ايجژاد اتصژاال

هيدروژل را دارد .در ميان مطالعژا نسژبتاً وسژيعی رژه دربژارهی

عپضی بدون نيژاز بژه افژزايش هژپ گونژه آاازرننژده و راتژاليزور

هيدروژلهای  PVAانجام شده است ،بخش نسژبتاً رمژی بژه اثژپ

شيميايی ،استپيل شدن هيدروژلها در همان مپحلهی تابشدهژی،

تابشدهی و شد دز آن بپ خواص حپارتی ،به ويژژه بلژورينگی

و هزينه نسبتاً پايين است [.]1 ،7

 PVAو در نتيجه تأثيپ متقابل آن بپ خواص فيزيکژی هيژدروژل-

بپخژژی از مهژژمتژژپين پليمپهژژای مصژژنوعی رژژه بژژپای سژژاخت

های آن معطژوف شژده اسژت .بژپ ايژن اسژان ،در ايژن پژژوهش،

هيدروژل هژا بژا راربپدهژا و خژواص متفژاو اسژتفاده مژیشژوند

خژژواص فيزيکژژی و حپارتژژی (بلژژورينگی) هيژژدروژلهژژای PVA

عبارتنژژد از :پلژژیوينيژژل پيپوليژژدين ( ،)PVPپلژژیوينيژژل الکژژل

خالص تهيه شده با روش تابشدهی الکتپونی انپژی باال ،بپرسژی

( ،)PVAپلیارپيليک اسيد ( )PAAو پلیاتيلن ارسايد (.)PEO

میشوند ره هدف اصلی ،بپرسی اثژپ دز تژابشدهژی بژپ خژواص

همچنين بپخی از مهژمتژپين پليمپهژای طبيعژی مژورد اسژتفاده در

مذرور هيدروژلهاست.

ساخت هيدروژلها شامل ريتوسان ،آلژينا  ،آگار ،راراگينژان و
ژالتين هستند.

 .2مواد ،وسايل و روشها

در ميژژان پليمپهژژای مصژژنوعی PVA ،بژژا زيسژژتسژژازگاری،

در ايژن پژژوهش ،از پلژژیوينيژل الکژل ( )PVAبژژا جژپم ملکژژولی

زيست تخپيبپذيپی ،عدم سمّيت ،عدم سپطانزايژی ،مللوليژت

 82111 g/molو بژژا درجژژهی هيژژدروليز  ،%17سژژاخت شژژپرت

در آب ،و به ويژه قيمت نسبتاً ارزان در قيژان بژا ار ژپ پليمپهژای

 Merckآلمان ،و آب دوبار تقطيپ استفاده شد.

مصنوعی ،توجه ويژهای را از ديدگاه علمی و تجاری در سژاخت
هيدروژلهژا بژه خژود اختصژاص داده اسژت [ .]92-91هژمچنژين

 1.2روش تهيهی نمونههای هيدروژل

هيدروژل بپ پايهی  ،PVAبه دليژل نفژوذپژذيپی بژه ملکژولهژای

مللولهای آبی يکنواخت و همگنی از  PVAبا الظت ثابت %8
وزنی در دمای  11˚Cو تلژت هژمزدن مژداوم در زمژان  3hتهيژه

روچک ،نفوذناپذيپی به بارتپیها ،تنش سطلی رم و شژفافيت

شد .به منظور حذف حباب ،مللژولهژا بژه مژد  31minداخژل

باال يکژی از مژواد مناسژب بژپای تهيژهی هيژدروژلهژا بژا رژاربپد

حمام فپاصو ( )Ultra sonic bathدر دمای  71˚Cقژپار داده

پانسمان زخژم ملسژوب مژیشژود [ .]94 ،93البتژه از جملژه نقژا
ضعف هيدروژلها بپ پايهی  ،PVAخواص مکانيکی و پايژداری

شدند .سپس مللولهای بدون حباب هوا در قالبهژای از جژنس

حپارتی نسبتاً پايين آنهاست [ ]96 ،95رژه االبژاً بژا افژزوده شژدن

پلیاتيلن تپفتاال بژا ضژخامت  3 mmريختژه شژد .پژس از سژپد

بپخی از پليمپهای طبيعی مانند آگژار ،ريتوسژان و راراگينژان بژه

شدن مللول تا دمای ملژي  ،يژک پوشژش پالسژتيکی از جژنس
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پلژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژیاتژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژيلن و

تورم ،نمونههای هيژدروژل پژس از تژوزين ،داخژل آب مقطژپ در

ايژپ قژابژل نفژوذ در بژپابپ هوا و ميکپوارگانيسمها روی آنهژا قپار

دمای  38 ˚Cقپار داده میشوند .سژپس بژه منظژور تعيژين درجژه

داده ،و درون ريسههژای پلژیاتيلنژی بسژتهبنژدی شژد .در نهايژت،

تورم تعادلی ،نمونههای هيدروژل از آب خارج ،و پس از خژپوج

قالبهای حاوی مللول و بستهبندی شده ،با تابش الکتپون انپژی

آبهای سطلی با پارچه پنبهای وزن شدند تا وزن آنها بژه مقژدار

باال در دمای ملي و تلت دزهای  45 ،25و  65 kGyتابشدهی

ثابتی رسيد .درجهی تورم تعادلی از رابطهی زيپ تعيين شد:

شژدند .تژابشدهژژی الکتپونژی نمونژژههژا بژا دسژژتگاه شژتابدهنژژده
الکتپون (مدل  )200 RTTبا انژپژی  91MeVو تژوان ،71 kW

W W
  s i  100درصژژژژد
Wi

()2

مسژژتقپ در مجتمژژع پژوهشژژی ايژژپان مپرژژزی (يژژزد) انجژژام شژژد.

تورم

دزيمتپی نمونهها با اسژتفاده از فژيلم سژلولز تژپیاسژتا ()CTA
انجژژام شژژد .عژژدم قطعيژژت در انژژدازهگيژژپی دزهژژا حژژدود  ،%4و

در اين رابطه  Wiوزن اوليه هيژدروژل و  Wsوزن ژل متژورم شژده

يکنواختی دز (نسبت دز بيشينه به دز رمينه) بپابپ با  9/14ارزيژابی

است.

شد .نمونههای هيدروژل  PVAتهيه شده بژا دزهژای تژابشدهژی
متفاو  ،در متن به صور

 PVA-xردگذاری شژدهانژد رژه x

 1.2آزمون دهيدراسيون

با بپرسی روند زمانی دفع آب هيدروژل ،فواصل زمانی الزم بپای

نشاندهندهی دز تابشدهی است.

تعويض آن به صور پانسمان زخم قابل ارزيابی است .به منظژور
 2.2آزمون ميزان ژل

بپرسی رفتار دفع آب هيدروژلهژا بژا زمژان ،نمونژههژا در آون بژا

يکی از معيارهژای مهژم بژه منظژور تشژخيص ريفيژت هيژدروژل،

دمای ثابت ( 38 ˚Cمعادل با دمای بدن) قپار گپفتند و در فواصل

درصد ژل است .بپای تعيين ميزان ژل تشکيل شده در هيدروژلها

زمانی مشخص توزين شدند .درصد دفع آب نمونههای هيدروژل

بعژژد از فپاينژژژد تژژژابشدهژژژی ،آزمژژژون ژل بژژژپ طبژژ اسژژژتاندارد

با استفاده از رابطهی ( )3ملاسبه شد:

 ASTM D276انجام شد .بپ اين اسان ،نمونههژای تژابشدهژی
شده پژس از خشژک شژدن رامژل در آون خژد در دمژای 61˚C

()3

توزين ،و در ملفظههای توری قپار داده شژدند .سژپس ،آنهژا در

Wi  Wd
 100
Wi

 درصژژژژژژژژژژژژد

دهيدراسيون

آب مقطپ با دمای  61˚Cبه مد  47hاوطهور شدند .پس از طی
اين مد  ،نمونه در آون با دمژای  61˚Cخشژک شژد تژا بژه وزن

در ايژژن رابطژژه  Wiوزن اوليژژه هيژژدروژل و  Wdوزن هيژژدروژل در

ثابت بپسد .درصد ژل از رابطهی زيپ به دست میآيد:

زمانی مشخص است.

()9

Wd
 100
Wi

 درصژژژژد

 1.2آزمون طيفسنجي مادون قرمز تبديل فوريه ()FTIR

پودر فيلمهای پلیوينيل الکل تابشدهی شده به همپاه بژا ،KBR

ژل

به صور قپص شکلدهی ،و آزمون  FTIRبپای آنها با دستگاه

در اين رابطه  Wiوزن اوليه هيدروژل ،و  Wdوزن ژل خشک شده

) FTIR-8300 (shimadzu, japanانجام شد .بژه منظژور عژدم

است.

تأثيپ ضخامت بپ شد قلههای ظژاهپ شژده در طيژف  FTIRهژپ
نمونه ،وزن پودر نمونهها و پودر  KBRبپای تمام نمونهها يکسان

 3.2آزمون درجه تورم

استفاده شد و ابعاد قپص تهيه شده از آنها نيز يکسان بودند .هژم-

با توجه به اينره يکی از ويژگیهای هيدروژلها ،جژذب آب يژا

چنين قلژهی ظژاهپ شژده در عژدد مژوجی  9436 cm-9مپبژو بژه

مايعا فيزيولوژيک بدن و سپس متورم شدن آنهاست ،تغييژپا

گپوه عاملی ( –CH2خمشی) ره در تمام نمونههژا وجژود دارد و

ميزان درجهی تورم هيدروژلها بپرسی میشوند .بژپای آزمژايش

چندان نيز تلت تأثيپ فپايند تابشدهژی نيسژت ،بژه شژکل مپجژع
81
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انتخاب ،و ارتفاع سايپ قلهها در تمام نمونههژا نسژبت بژه ايژن قلژه

تابشدهژی مللژول آبژی نمونژه  PVAبژا دز  ،25kGyميژزان ژل

نپماليزه شدند .طيفسنجی نمونژههژا در ملژدودهی عژدد مژوجی

قابلتوجهی ( )%73شکل میگيپد.

 411تا  4111cm-9انجام گپفت .تعداد روبشها و دقژت انژدازه-

طپح  ،9سازورار بپهمرنشهای شيميايی ناشی از تابشدهی

گيپی به تپتيب  25و  4cm-9بودند.

الکتپونی مللول آبی  PVAرا نشان میدهد [.]29

 9.2آزمون گرماسنجي روبشي تفاضلي ()DSC
جدول  .1ميزان ژل نمونههای هيدروژل PVA

رفتژژار و خژژواص حپارتژژی نمونژژههژژای فژژيلم پلژژیوينيژژل الکژژل
رژژژه از خشژژژک رژژژپدن نمونژژژههژژژای هيژژژدروژل بژژژه دسژژژت
آمدنژژژژژد بژژژژژا دسژژژژژتگاه گپماسژژژژژنج روبشژژژژژی تفاضژژژژژلی
( )DSC-50 Ta1300, shimadzu, Japanارزيژژابی شژژدند.
روند انجام آزمونها  DSCبه اين تپتيب بژود رژه ابتژدا نمونژههژا

رد نمونه

درصد ژل

PVA-25

73±1/57

PVA-45

78±9/96

PVA-65

71±1/73

تلت اتمسفپ نيتپوژن از دمای اتژا تژا دمژای  231˚Cبژا سژپعت
حژژپار دهژژی 91˚C/minحژژپار داده شژژدند .سژژپس بژژه مژژد
 3minدر اين دمای نگژهداری ،و در نهايژت بژا سژپعت مشژابه بژا
سپعت حپار دهی تا دمای ملي سپد شدند و در نهايت بژپای
بار دوم از دمای ملي تا دمای  231˚Cبژا سژپعت حژپار دهژی
91˚C/minحپار داده شدند .دمای ذوب و بلورينگی نمونژههژا
به تپتيب از مقاديپ بيشينهی نمودارهای مژپتب بژا آنهژا اسژتخپاج
شدند .دمای ذوب و ميزان بلورينگی نمونهها از نمودارهای ذوب
به دست آمده در بژار دوم حژپار دهژی اسژتخپاج شژدند .ميژزان
بلژورينگی نمونژههژژا بپاسژان سژطر زيژژپ نمژودار ذوب آنهژا و بژژا
استفاده از رابطهی ( )4ملاسبه شدند:

طرح  .1سازورار بپهمرنشهای شيميايی ملتمژل بژپای مللژول آبژی PVA

حين فپايند تابشدهی [.]29

()4

  H  100درصژژژژژژژژژژد
H 

اگپچه بپاسان اين سژازورار ،تخپيژب سژاختار  PVAحژين

بلورينگی

فپايند تابشدهی نيز رخ میدهد ،اما سازورار االب در ملدوده-
ی دزهای نسبتاً پايين تا متوس  ،وارنش شيميايی تشکيل سژاختار

در رابطهی فو  ΔH ،حپار ذوب نمونه ،و  Hميزان حپار

شبکهای  PVAاست.

ذوب نمونه با  %911بلورينگی است .ميزان  Hبپای پلژیوينيژل

از طپفی نتايج حاصل از آزمون ژل حاری از آن است ره در

الکل مقدار  951 J/gگزارش شده است [.]21

دزهای جذبی باالتپ از  ،25 kGyتغييژپ چشژمگيپی در ميژزان ژل
نمونههای هيدروژل حاصل نمیشود .به عبار ديگپ ،به نظپ می-

 .3نتايج و بحث

رسد ره مللول آبی  PVAدر دز جژذبی حژدود  25kGyتقپيبژاً

 1.3ميزان ژل

به حد اشباعِ تشکيل ساختار شبکهای میرسد.

ميژژزان ژل نمونژژههژژای هيژژدروژل  PVAتژژابشدهژژی شژژده تلژژت

از نتايج ميزان ژل نتيجژه مژیشژود رژه دز جژذبی تژابشدهژی

دزهای جذبی مختلف اندازهگيپی شدند .نتايج حاصل از آزمژون

 25kGyبپای تهيهی هيدروژلهژای  PVAمناسژب اسژت ،امژا بژا

ژل در جدول  9گزارش شده است .اين نتژايج نشژان مژیدهنژد بژا
71
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توجه به آن ره رمينه دز معمول بپای استپيل رپدن هيدروژلهژا

 ،PVAو ديگپی تغييپ در ميزان بلورينگی زنجيپههژای  PVAبژا

 25kGyمعپفی شده است ،بسژته بژه بژار ميکپوبژی آنهژا ،دزهژای

تابشدهی تلت دزهای مختلف.

باالتپ نيز بپای تهيهی هيدروژلها استفاده میشوند [.]23 ،22

جدول  .2ميزان تورم تعادلی نمونههای هيدروژل PVA

رد نمونه

ميزان تورم ()%

PVA-25

915±9/83

 2.3تورم تعادلي

PVA-45

46±1/63

نتايج مپبو به ميژزان تژورم تعژادلی بژپای نمونژههژای هيژدروژل

PVA-65

38±9/21

()3( )2( )9

 PVAتهيه شده با دزهای تابشدهی مختلژف در جژدول  2ارائژه

ملکول آب

شدهاند .نتايج حاصل از آزمون تورم نشان میدهند ره ميزان تورم
تعادلی هيدروژلها با افزايش دز راهش میيابد.
سه مپحله طی فپايند تورم هيدروژلها ،همانند انجام اين فپاينژد
بپای سايپ پليمپها با حالل صور میگيپند (شکل .]24[ )9

 .9خيس شدن پليمپ با حالل (آب) و نفوذ آن در ميان زنجيپه-
های پليمپ
شبکهی پليمپ هيدراته

 .2رهايش زنجيپههای پليمپ
 .3حپرت زنجيپههای پليمپ به سمت ملي حالل بيپونی

هيدروژل

شکل  .1فپايند جذب آب و تورم هيدروژلها [.]24

ميزان تورم نهايی طی اين سه مپحله رنتپل مژیشژود ،بژه ايژن
تپتيب ،سايپ پارامتپها مانند شپاي مليطی ،خواص ذاتی پليمژپ و

به عبار دقي تپ افزايش ميزان دز تابشدهژی اگپچژه ميژزان

ميزان ژل از طپي تأثيپ بپ مپاحل اشژاره شژدهی بژاال بژپ پديژدهی

ژل نمونژژههژژای هيژژدروژل  PVAرا زيژژاد نمژژیرنژژد ،امژژا چگژژالی

تورم اثپ میگذارند.

اتصاال عپضی ميان زنجيپههای  PVAرا افزايش میدهژد و در

مپحلژژهی اول از ايژژن مپاحژژل ،بژژه ميژژزان آبدوسژژتی PVA

نتيجه راهش پديده تورم آنها را باعث میشود .همچنين با توجژه

مپبو میشود ره در اين مطالعه بپرسی نشده است .اما از آنجژا

به آنره پديدهی تژورم عمژدتاً در نژواحی آمژورف زنجيژپههژای

ره تابشدهی مللول آبی  PVAعمدتاً منجپ به تشژکيل سژاختار

 PVAرخ مژژیدهنژژد ،بنژژابپاين تغييژژپ در ميژژزان بلژژورينگی PVA

شبکهای آن میشژود ،ايجژاد سژاختار شژبکهای در سژاختار پليمژپ

منجپ به تغييپ قابليت تژورم آن خواهژد شژد [ .]25بپاسژان نتژايج

منجپ به تضعيف پديدهی نفوذ حژالل ،و هژمچنژين مژانع حپرژت

آزمون  DSCره در ادامه اين پژوهش ارائه میشود ،تژابشدهژی

زنجيپههژای پليمژپ بژه سژمت حژالل بيپونژی مژیشژود ،در نتيجژه

الکتپونی مللول آبی  PVAمنجپ بژه افژزايش قابليژت بلژورينگی

پديدهی تورم راهش میيابد.

زنجيپههای  PVAمیشود .بنابپاين به نظپ میرسد يکی ديگژپ از

مطلب حائز اهميت ديگپ بپاسان نتايج آزمون تورم آن است

داليژژل رژژاهش ميژژزان تژژورم هيژژدروژل  PVAبژژا افژژزايش ميژژزان

ره بپ خالف ميزان ژل ره بژا افژزايش دز جژذبی (در ملژدودهی

تژژژابشدهژژژی ،افژژژزايش ميژژژزان بلژژژورينگی  PVAحژژژين فپاينژژژد

دزهای جذبی مطالعه شده) تغييپ چشمگيپی نداشتند ،ميزان تژورم

تابشدهی مللول آبی آن است.

نمونههای هيدروژل  PVAتغييژپا چشژمگيپی را بژا دز جژذبی
نشان میدهد .اين مشاهده ،امکان دارد ره از دو منبع ناشی شژود:

 3.3دهيدراسيون

يکی تغييپ در ميزان چگالی اتصاال عپضی نمونههای هيدروژل

شکل  ،2نمودار مپبو به نتايج آزمون دفع آب بپای نمونژههژای
هيدروژل  PVAتابشدهی شده تلت دزهای جژذبی مختلژف را
79
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نشان میدهد .اين نتايج حاری از آن است ره ميزان پديدهی دفع
 1.3طيفسنجي تبديل فوريه مادون قرمز ()FTIR

آب نسبت به پديدهی تژورم بژپای نمونژههژای هيژدروژل چنژدان

شکل  ،3طيفهژای  FTIRنمونژههژای  PVAرا نشژان مژیدهژد.

تلت تأثيپ دز تابشدهی نيست .سايپ پژوهشگپان نيز عدم تژأثيپ

موقعيژژت قلژژههژژا ،منطب ژ بژژپ بانژژدهای شژژيميايی مهژژم در سژژاختار

دز تابشدهی بپ ميزان پديدهی دفع آب هيدروژلها نيژز گژزارش

نمونههای  ،PVAدر جژدول  3گژزارش شژدهانژد .طيژف FTIR

رپدهاند [.]26-23

نمونه  PVAبدون تابشدهی ره در ايژن پژژوهش گژزارش شژده
است ،مشابه بژا گژزارشهژای سژايپ پژژوهشگژپان در ايژن زمينژه
است [.]28

911

PVA-25
PVA-45
PVA-65

PVA-65

71
وزن باقيمانده ()%

41

PVA-25
PVA-º
122
751

9436

9943
9116

2149

º
511

شکل  .2نمودارهای ميزان دفع آب بپحسب زمان بژپای نمونژههژای هيژدروژل

9111

9511

2111
2511
عدد موجي ()cm-1

3111

3381

2111

9511

9111
زمان ()min

511

9897
9652

21

º

ميزان عبور ()%

61

PVA-45

3511

4111

شکل  .3نمودارهای  FTIRبپای نمونههای  PVAقبل و پژس از تژابشدهژی

 PVAتابشدهی شده با دزهای مختلف.

الکتپونی تلت دزهای مختلف.

سازورار پديدهی دفع آب از هيدروژلها ،شامل مپاحل نفوذ

جدول  .3باندهای جذبی  FTIRبپای نمونهی .PVA

آب از تودهی ژل به سطر ژل ،رهايش ملکولهای آب از سژطر

عدد موجی ()cm-9

گپوه عاملی

ژل و ورود ملکژژولهژژای آب بژژه ملژژي اسژژت .عمژژده تفژژاو

3381

(رششی) OH

سازورار پديدهی دفع آب با پديدهی تورم به اين موضوع بپمی-

2149

(رششی) CH2

گپدد ره در پديدهی تورم ،بلث حپرت زنجيپههای پليمپ پژس

9879

C=O

9652

C=C

9436

(خمشی) CH2

9943

(رششی)C-C

آب از سطر ژل و ورود آن به ملي ندارد ،اما با توجه به مباحث

9116

(رششی)C-O

122

(جنبانهای) CH2

مطپح شده در بخش قبل (تفسيپ نتايج تورم) ،رهايش زنجيپههای

751

(رششی) C-C

از رهايش به سژمت ملژي حژالل وجژود دارد ،در حژالیرژه در
پديدهی دفع آب ،خپوج ملکول آب از سژطر ژل بژه ملژي رخ
میدهد .توضير بيشتپ آنره تغييپ دز تأثيپی بپ رهايش ملکژول

پليمپی و حپرت آن به سطر حالل در پديدهی تورم ،هيژدروژل
را تلت تأثيپ قپار میدهد .مورد اخيپ مهمتپين دليل تفاو تأثيپ

مقايسهی طيف  FTIRنمونههای  PVAتابشدهی شده با آن

دز تابشدهی بپ پديدهی دفع آب و تورم است.

بپای نمونهی  PVAتابشدهژی نشژده نشژان مژیدهژد رژه ميژزان

در نهايت ،اشاره به اين موضژوع ضژپوری اسژت رژه رليژهی

شد قلهها مپبو به گژپوههژای عژاملی  C=Oدر عژدد مژوجی

نمونههای هيدروژل ،تقپيبژاً بعژد از  24 hتمژام آب موجژود را از

 C=C ،9897cm-9در عژژدد مژژوجی  9652 cm-9بژژا تژژابشدهژژی

دست میدهند و خشک میشوند.

نمونهی  PVAافزايش میيابد .همچنين ،شد قلژههژای مپبژو
72
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به گپوههای عژاملی  C-Cدر عژدد مژوجی  C-O ،9943cm-9در

بلورينگی  PVAرا راهش میدهد ،اما منجژپ بژه افژزايش درصژد

عدد موجی  9116cm-1ناشی از فپايند تابشدهژی  PVAرژاهش

بلورينگی آن میشود.

میيابد .الزم به بيان است رژه تغييژپا

مژذرور در طيژف FTIR

جدول  .1خواص حپارتی حاصل از آزمون  DSCبپای نمونههای PVA

پلیوينيل الکل ،ناشی از فپايند تابشدهی ،بژا افژزايش دز تژابش-

ميزان بلورينگی

آنتالپی ذوب

دمای ذوب

دمای بلورينگی

()%

()J/g

()˚C

()˚C

PVA-º

91/14

95/61

297/55

911/13

PVA-25

22/74

34/62

217/13

986/94

PVA-45

24/75

38/27

916/56

964/96

PVA-65

25/44

37/98

917/66

964/32

رد نمونه

دهی شد میگيپد .نتايج مشابهی بپای طيف  FTIRپلژیوينيژل
الکل تابشدهی شده توس پپتوهژای گامژا گژزارش شژده اسژت
[ .]27اين نتايج حاصل از آزمون  FTIRحژاری از آن اسژت رژه
با تابشدهی الکتپونی  ،PVAشکست زنجيژپه اصژلی  PVAنيژز

1/5

رخ میدهد .همانگونه ره با افزايش دز تابشدهی ميزان چگژالی
PVA-º
PVA-25

نتايج آزمون تورم) ،شد تخپيب زنجيپههای  PVAنيز تشژديد
میشود .دو سازورار بپای تخپيب زنجيپههای  PVAدر مللژول

-1/5
PVA-45

آبی حين فپايند تابشدهژی در اتمسژفپ هژوا پيشژنهاد شژده اسژت

-9
PVA-65
-9/5

(طپح .)9

جريان حرارتي ()mW

اتصاال عپضی بين زنجيپههای  PVAزياد میشود (مپاجعژه بژه

º

-2

اگپ تخپيب زنجيپههای  PVAبپاسان سژازورار اول (نشژان
داده شده در طپح) رخ دهد ،بايد از ميزان پيوندهای  C-Cرژم و

241

به ميزان پيوندهای  C=Cدر سژاختار زنجيژپههژای  PVAافژزوده

221

211

961
971
دما ()˚C

941

921

-2/5
911

شود .از طپف ديگپ ،اگژپ تخپيژب زنجيژپههژای  PVAبپاسژان

شکل  .1نمودارهای ذوب نمونههژای  PVAتژابشدهژی شژده تلژت دزهژای

سژژازورار دوم (نشژژان داده شژژده در طژژپح) رخ دهژژد ،از ميژژزان

مختلف.

پيونژژدهای  C-Oراسژژته ،و بژژه ميژژزان پيونژژدهای  C=Oافژژزوده
میشود .با توجه به اينره نتايج آزمژون  ،FTIRرليژهی تغييژپا

به نظپ میرسد ره دليژل اصژلی تغييژپا اشژاره شژده در بژاال

بيان شده در ساختار  PVAناشی از فپايند تابشدهی مللول آبی

بپای خواص حپارتی  ،PVAطی فپايند تابشدهژی ،بژه تخپيژب

آن را تأييد مژیرنژد ،بنژابپاين هژپ دو سژازورار پيشژنهادی بژپای

زنجيژژپههژژای  ،PVAبژژه ويژژژه در ناحيژژهی بلورينژژهی آن مپبژژو

تخپيب زنجيپههای  PVAرخ میدهند .البته الزم بژه بيژان اسژت

میشود .توضير بيشتپ آن ره تابشدهی الکتپونی بپای مللژول

ره قلهی مپبو به پيوند  C-Cدر نمونژههژای  PVAتژابشدهژی

آبی  PVAدر دمای ملي انجام مژیشژود .در ايژن دمژا ،نژواحی

شده به صور مشخص ظاهپ نمیشوند .به نظپ میرسژد ايژن قلژه

بلورينهی  PVAشکل گپفتهاند .همچنين به خوبی مشخص شژده

بپای نمونههای تابشدهی شده با قلهی مپبو بژه پيونژد  C-Oدر

است ره اجزاء يژونيزه شژده ملکژولهژای آب ،شژبکهای شژدن و

عدد موجی  9116همپوشانی رپدهاند .اين هژمپوشژانی ،تغييژپا

تخپيب زنجيپههای  PVAناشی از فپايند تابشدهی مللول آبژی

ايجاد شده بپای پيوند  C-Oپس از تابشدهی را هم تلژت تژأثيپ

آن را ،انجام میدهند (طپح  .)9از طپفژی دستپسژی ملکژولهژای

قپار میدهد ،به طوری ره رژاهش قابژل انتظژار در شژد قلژهی

آب و اجزاء يونيزهی شکل گپفته از آن حين فپايند تابشدهی به

 C-Oچندان مشهود نيست.

نواحی بلورينه ،به مپاتب رمتپ از نواحی آمورف است .از طژپف
ديگپ ،تلپک زنجيپههای  PVAدر نواحی بلورينه انژدک اسژت

 1.3گرماسنجي روبشي تفاضلي ()DSC

ره اين موضوع باعث میشود تا قابليت زنجيپههژای  PVAبژپای

خواص حپارتژی نمونژههژای ژل خشژک شژده  PVAرژه تلژت

ايجاد اتصاال عپضی حين فپايند تابشدهی را راهش دهد ،امژا

دزهای تابشدهی مختلف تهيه شدند ،در جدول  4گزارش شده-

مپارز فعال راديکالهای رپبنی در نژواحی بلورينژه مژیتواننژد بژا

اند .همچنين شکل  ،4نمودارهای ذوب اين نمونهها را نشان مژی-

ارسژژيژن موجژژود در ملژژي جژژذب شژژوند و بژژه نژژوعی تخپيژژب

دهد .ايژن نتژايج نشژان مژیدهنژد رژه تژابشدهژی ،دمژای ذوب و
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زنجيپههای  PVAرا در اين نواحی افزايش دهند .ايژن بلژث ،بژا

امکان تخپيب زنجيپههای  ،PVAبه ويژه در نواحی بلورينهی آن

نتايج آزمون  FTIRره افزايش الظت گپوه رپبونيژل  C=Oدر

حين فپايند تابشدهی تلليل شد.

زنجيپههای  PVAناشی از فپايند تژابشدهژی را نشژان مژیدهژد،
سازگاری دارد.
به طور خالصه ،بپاسان مباحث بيژان شژده و بپاسژان نتژايج
آزمون  ،DSCبه نظپ میرسد ره تخپيب زنجيژپههژای  PVAدر
نواحی بلورينه ،ناشی از فپايند تابشدهی مللول آبی آن ،پديده-
ی االب است .با تخپيب زنجيپههای  PVAدر نواحی بلورينژهی
ضخامت المال بپای بلورهای  ،PVAو در نتيجه نقطهی ذوب آن
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