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بدايةفيليزرأولتصنيعتمإذالماضيالقرنخاللاتماإلسهاأهماحدالليزريعد
الليزرضوءلتوليدمنظومةأولبتصنيع((Mamanالعالمقاماذالماضيالقرنمنالستينات

يعدذالكمنالرغموعلىفّعالكوسطالياقوتبلورةاستخدمتوالتيم1960عامفي
بعضعنبعضهاالليزراتوتختلف,م1917عاملليزراألساسيةاللبنةوضعمنأولاينشتاين
هذاوإنّْ(موصلةشبه.غازية.سائلة.صلبة)تكونانْ يمكنالتيالفّعالةأوساطهاباختالف
يثمناالختالفهذاالموجيةأطوالهااختالفإلىيؤديالفعالالوسطمادةفياالختالف
.التطبيقاتمنكثيرفيالليزراستخدام

لصناعيةواوالتقنيةبالعلميةالمجاالتمنكثير ْفيلدخولهوذلكالتطورعصبالليزرويعد
وفيتالمعلوماتكنولوجياونظمالبياناتومعالجةاالتصالمجالوفيواالقتصاديةوالطبية
.العسكريالمجال
اتالبوليمراستخدامهاتمالتيالموادهذهومنالموادمنكثيرمعالليزرأشعةوتتفاعل

(Polymer)والتيجدا ْكبيرةالجزيئيةأوزانهاتكونالتيالموادعلىيطلقمصطلحوهي

تدعىوالتيسالسلشكلعلىبعض ْمعبعضهامرتبطةكيمائيةوحداتمنتتكون
.البولميرلتكويناألساسيةالوحدةتشكلوالتي(Monomer)بالمونومير

ويوجد,(Polymerization)البلمرةبعمليةتدعىبعضهامعالكيميائيةالوحداتهذهارتباطوإنّْ

.صناعيةومصادرطبيعيةعدةمصادرللبوليمرات

المقدمة



ة سواء في بالنظر الستخدام البوليمرات بشكل واسع في حياتنا اليومي:هدف الدراسة

ير المجاالت الصناعية أو الزراعية تم طرح هذه الدراسة بهدف محاولة معرفة مدة تأث

.حزمة ضوء الليزر على هذه المواد وأمكانية تحسين بعض خصائص هذه المواد

البولمراتمنرقيقةأغشيةوتصنيعبتشكيلالدراسةأليةتتلخص:الدراسةأليه•

واصالخمقارنةثمومنالليزرضوءلحزمةوتعريضهازجاجيةشرائحوباستخدام

.وبعدهاالليزرضوءلحزمةتعرضهاقبللألغشيةوالبصريةالتركيبية

هدف من الدراسة والية الدراسةال



الجزءْالنظري

ليزرْثنائيْاوكسيدْالكاربون
مْويعدْليزرْثنائيْأوكسيدْالكاربونْمنْأهمْاهمْالليزراتْالتيْت

مْويعملْهذاْالليزر1964ْفيْعامْ(Patelْ)اكتشافةْمنْقبلْالعالمْ
ويتميزْ%30بنمطينْالنبضيْوالمستمرْحيثْتصلْكفائتهاْإلىْ

.بقدرتةْالعاليةْتصلْمنْعشراتْاالإلفْإلىْماليينْالواطات

تطبيقاته
كْيعدْليزرْثنائيْأوكسيدْالكاربونْمنْالليزراتْالمهمهْجداْولذل

ورْوعدمْظه,ْيدخلْفيْكثيرْمنْالمجاالتْويتميزْبسهولةْالتحكمْ
ْفيْعمليةْاللحامْ أيْملوثاتْعندْاستخدامةْويمتلكْقدٌرْعال 
والقطعْوبمواصفاتْجيدةْأيْعدمْوجودْتشوهْونعومهْللسطحْ

وْفيْ,ويستخدمْفيْالمجاالتْالعسكريةْوفيْالطب,ْالمقطوع
فيْتوليدْاألشعةْ للكشفْعنْ(IRْ)الكشفْعنْتلوثْالهواءْوأيضاْ 

.التشوهاتْالناتجهْفيْالمرأياْوالعدسات



البوليمرات
البوليمرْهيْكلمةْالتينيةْاألصلْتتألفْمننْجنزئينْهمنا. 1Poly)ْ)ْوتعنني

ةْوتتنألفْالبنوليمراتْمننْمركبناتْكيميائين,ْوتعنيْجزء(merْ)و,ْمتعدد
عمالقنننةْتتكنننونْمننننْوحنننداتْبنائينننةْبسنننيطةْتعنننرفْبنننالمونمراتْ

(Monomersْ),ْوتنننرتبطْهنننذهْالوحنننداتْمنننعْبعضنننهاْبعملينننةْالبلمنننرة
(Polymerization)ْ,ننتْوتختلفْالبوليمراتْباختالفْجزيئاتهاْحيثْاذاْكا

الجزيئنناتْمكونننةْمنننْوحننداتْمتكننررةْومتشننابهةْيطلننقْبننالبوليمراتْ
اذاكاننتْمكوننةْمننْوحنداتْمَّاْأ(Homogenous polymerْ)المتجانسنةْ

َّْوبمننناْأن,ْ(Copolymer)مختلفنننةْيطلنننقْعلينننهْبنننالبوليمرْالمشنننتر ْ
وننةْهذهْالوحداتْترتبطْمعْبعضهاْمكَّْالبوليمراتْتتكونْمنْوحداتْفإن

سالسلْطويلةْوتختلفْهذهْالسالسنلْبعضنهاْعننْبعنضْمننْحينثْ
أوْمتشنابكةْ(Branchedْ)أوْمتفرعنةْ(Linearْ)الشكلْقدْتكونْخطينةْ

(Cress linkedْ)كماْموضحْفيْالشكل)(



المواد الخاضعة للدراسة

 Poly(vinylalcohol)(PVA)بوليْفينايلْالكحولْ-

مننْ(1924ْ)ألولْمنرةْفنيْعنامْ(PVAْ)حضرْبوليْفينيلْالكحنولْ

حنرارةْولُهْقابليةْذوبانْجيدةْفنيْدرجناتْال,ْ(خالتْالفأينيل)بوليْ
ينةْيذوبْفيْالمذيباتْالقطب,ْالعاليةْوحتىْفيْدرجةْحرارةْالغرفة

(DMSOْ)وفيْثنائيْمثيلْسلفوكسايدْ(DMFْ)يدْمامثلْالماءْوفور
ويعتمدْفيْذوبانهْعلنىْعملينةْالتحلنلْ,ْ(Acetamide)يدْماواسيتا

ويمتنازْ(Degree of polymerizationْ)المنائيْوعلنىْدرجنةْالبلمنرةْ
بأنهْرخيصْالثمنْويدخلْفيْالعديدْمنْ(PVAْ)بوليْفينيلْالكحولْ

يْالتطبيقنناتْحيننثْيسننتخدمْْفننيْطننالءْاألفننالمْالفوتوغرافيننةْوفنن
يكيةْتْالبالستمَّاصناعةْاألليافْوالورقْويستخدمْفيْصناعةْالدعا

وفننيْمستحضننراتْالتجميننلْوفننيْمعالجننةْالمينناةْاألسنننةْوفننيْ
صناعةْاألغشنيةْالمقاومنةْلكوكسنجينْوفنيْاألجهنزةْالكهربائينة

صيغتهْالكيميائة,ْكالترانزستورات



Poly(vinyl pyrrollidon)(PVPْ)بوليْفينايلْالبيروليدونْ-

هوْمسحوقْأبيضْمائلْإلىْاألصفرارْويمتلكْاسنماءْعندة
,ْوغيرهنا(Plasedoneْ)وبالسيدونْ,ْ(Cllidon)منهاْكوليدونْ

منامْويحظىْهذاْالنوعْمنْالبنوليمراتْبقندر ْكبينر ْمننْاالهت
(PVPْ)حينثْينرتبطْ,ْنتيجةْالستخدامهْعلنىْنطناقْواسنع

ماْيمتازْك,ْبجزيئاتْقطبيةْونتيجةْلذلكْيستخدمْفيْالطالء
ةْمكنونْبقابليتةْعلىْالذوببانْْفيْالماءْوالمنذيباتْالقطبين

رْويمكننهْالتفاعنلْمنعْالمنوادْالعضنويةْوغين,ْمحاليلْغروينة
ويسنننتخدمْبشنننكلْكبينننرْفنننيْمجنننالْالطنننبْ,ْالعضنننوية

ومستحضننراتْالتجميننلْوبعننضْالمننوادْالغذائيننةْالمرتبطننة
بصنننحةْاالنسنننانْوفنننيْالزراعنننةْواالنسنننجةْوكنننذلكْفنننيْ
المنظفنناتْوالمشننروباتْوالصننوابينْوكننذلكْفننيْاللواصننقْ

صيغتهْالكيميائية,ْويستخدمْفيْبلمرةْالمحاليل



Poly(PMMA(ْ)methyl methacrylate)بوليْمثيلْميثاكريالتْْ--

يائينةْيحضرْمنْالبلمنرةْالكيم,ْهوْمادةْكيميائيةْعديمةْاللون

عالقنةْلبيروكسيدْالبنزويلْكماْيمكننْتحضنيرهْمننْالبلمنرةْال
تمينزْوي,ْوالمستحلبةْومنْالمحاليلْالتيْتتمينزْبقنوامْصنلب
,ْالتنولين,بقابليةْعلىْالذوبانْفيْالمذيباتْالعضويةْكالبنزين

كمناْيبنديْمقاومنةْلفعنلْالحنوامضْوالقلوينات,ْوالكلوروفورم
ومنننْخواصننهْانننُهْمتحسننوْللغننازْوغيرهنناْمنننْ,ْالمخففننة

(PMMAْ)وذلننكْلكننونْ(VOCSْ)المركبنناتْالعضننويةْالمتطننايرةْ

كنهْومنْمميزتنهْامتال,ْيمتلكْدرجةْحساسيةْونقاوةْعاليتين
ةْشفافيةْعاليةْلذا ْيمكننْاسنتخدامهْفنيْالبينوتْالزجاجين
مناْك,ْوكذلكْفيْالمختبراتْوفيْصناعةْالعدساتْوالمواشير

ةْيسننتخدمْفننيْالمفنناتيحْالضننوئيةْوالبطارينناتْوفننيْصننناع
صيغتهْالكيميائية,,الخالياْالشمسية



الجزءْالعملي

يتضمنْهذاْالفصلْمراحلْعدةْمنهاْتحضنيرْالعينناتْوكنذلكْوصنف-
َّْلاألجهزةْالمستخدمهْفيْدراسنةْالخنوااْالتركيبينةْوالبصنريةْلكن

وبنوليْ,ْ PVPبوليْفينينلْالبيروليندون,ْ PVAمنْبوليْفينيلْالكحول
قبنلْتعريضنهاْألشنعةْاللينزرْوبعندهاْعنندْ,ْ PMMAمثيلْميثاكريالت

.استخدامْطاقاتْوفتراتْزمنيةْمختلفة

الموادْالمستخدمة•

Poly(vinyl alcohol)(PVAْْ)بوليْفينيلْالكحولْ_ْْْ

الهنديهْ(HIMEDIAْ)مجهزةْمنْشركةْ,ْمادةْعلىْشكلْمسحوق
ويمتازْبقابليتهْعلىْg/mol(1.60,000ْ)وزنْجزيئيْبحدودْ᾿وله

.الذوبانْبالماءْالمقطر



ْ_ْبوليْفينيلْالبيروليدون(PVPْْ)Poly(vinyl pyrolidone)

تمْالحصولْعليهْمنْاألسواقْالمحلية,ْمادةْعلىْشكلْمسحوق
ويمتازْبقابليتةْعلىْg/mol(250.000ْ)ولُهْوزنْجزيئيْبحدودْ
.الذوبانْبالماءْالمقطر

Poly(methyl methacrylate)(PMMAْْ)بوليْمثيلْميثاْكريالتْ_ْ

تمْالحصولْعليهْمنْاألسواقْالمحليهْ,ْمادةْعلىْشكلْبلورات
ولُهْالقابليةْعلىْالذوبانْg/mol(250.000)ولُهْوزنْجزيئيْبحدودْ

.بالكلورفورم



تحضيرْالبوليمرات

:تمْتحضيرْالبوليمراتْبالطرقْالتالية

منْبولي2gmْتمْتحضيرْالمحلولْعنْطريقْإضافةْ(PVA)محلولْ-
منْالماءْالمقطرْوبعدهاْيتمْخلطْالمحلول20mlْفينيلْالكحولْمعْ

لمدةْساعةْوعندْ(magnetic stirerْ)بواسطةْالخالطْالمغناطيسيْ
C 80)درجةْحرارهْ PHوأنْ(ْ̊ ̴ وبعدهاْترشيحْ(ْ% 10)بتركيزْ(ْ(6

دامْالمحلولْباستخدامْورقْالترشيحْوتمْترسيبْالمحلولْباستخ
.طريقةْالصبْعلىْشرائحْزجاجيةْلتكوينْاألغشية

منْبوليْفينيل2gmْتمْتحضيرْالمحلولْعندْاضافةْ(PVP)محلولْ_ْ-
منْالماءْالمقطرْوبعدهاْيتمْخلطْالمحلول20mlْالبيروليدونْمعْ

لمدةْساعةْوعندْ(magnetic stirerْ)بواسطةْالخالطْالمغناطيسيْ
C 80)درجةْحرارةْ PHوأنْ(ْ̊ ̴ (.% 10)بتركيزْ(ْ(5



ْ1محلولْمكونْمنْمزجgmْمن(PVA)ْ1معgmْمن(PVPْ)ْوإذابتهما
20 mlْمنْالماءْالمقطرْويتمْخلطهماْبواسطةْالخالط

C 80)المغناطيسيْلمدةْساعةْودرجةْحرارةْ ̊)PH ̴  10)بتركيزْ(ْ(6

%ْ.)

3ْ_ْمحلول(PMMA)ْ2تمْتحضيرْالمحلولْعندْإضافةgmْمنْبولي
منْالكلورفورمْوبعدهاْتمْخلطْالمحلول20mlْمثيلْميثاكريالتْمعْ

دقيقةْ 15لمدة(magnetic stirerْ)بواسطةْالخالطْالمغناطيسيْ
30C)وعندْدرجةْحرارةْ PHوأنْ(ْ̊ .لجميعْالمواد(ْ% 10)وبتركيزْ(.ْ(7̴

تمْحسابْالتركيزْبالمعادلةْالتالية:

Focus=Weight/Size -----------(1)



ْ(1)استخدمْميزانْحساسْموضحْفيْالشكلْاالوزانلحسابْتلك



لتجانوْالخليطْتمْاستخدامْالخالطْالمغناطيسيْالموضحْفي
(2)الشكلْ



تحضير النماذج 

ْتمْتحضيرْاألغشيةْبطريقةْالصب(Casting Method)

ْيرسبْالمحلولْلكلْمن(PVA()PVPْ)ْعلىْالقواعدْالزجاجيةْويتر ْفيْدرجة
̶)حرارةْالغرفةْلمدةْمنْ .ساعةْحتىْيجف(48ْ 24

ْيرسبْمحلول(PMMAْ)ْعلىْالقواعدْالزجاجيهْوبعدهاْتمْتجفيفْالنماذجْفي
C 40دقائقْودرجةْحراره10ْالفرنْلمدةْ الفرنْالمستخدمْ(3ْ)فيْالشكل.ْ̊
انْدرجةْحرارةْالغرفةْهيْمنْ,ْلتجفيف .درجةْمئوية20الىْ 18علماْ 



ليزر ثنائي أوكسيد الكاربون

ْتمْتعريضْالعيناتْألشعةْليزرْثنائيْأوكسيدْالكاربون(CO2ْْ)
وأّنْأعلىْطاقةْمثبتةْمقدارهاْ,ْ(10.6µM)وبطولْموجيْ,ْالمستمر

(50W)ْ,ولكنْفيْهذاْالعملْتمْاستخدامْطاقةْمقدارها(10Wْْ)
وذلكْمنْخاللْإجراءْ(5mAْ)عندْتثبيتْالتيارْالكهربائيْالمارْعلىْ

وإّنْالمسافةْبينْمصدرْ,ْ(Sec 5,10,15)ولفتراتْزمنية,ْالمعايرة
 0.5)وقطرْحزمةْالليزرْالمنبعثةْهيْ,ْ(cm 48)الليزرْوالعيناتْهيْ

cmْ.)وتمتْعمليةْالتشعيعْفيْمختبراتْقسمْعلومْالفيزياء
.جامعةْكركو 

ْيوضحْجهازْالليزر(4ْ)وفيْالشكل.



ليزرْثنائيْأوكسيدْالكاربون



الفحوصاتْالمستخدمة

الفحوصات التركيبية

(FT IR) طيف االشعة تحت الحمراء -

  FT IR)تمْتسجيلْطيفْاألشعةْتحتْالحمراءْباستخدامْجهازْ

Nicolet 100ْ)ْالمجهزْمنْشركة(Thermo Scientific)ْ,ْالذيْتم

الةْاستخدامهْلتشخيصْالبوليمراتْمنْخاللْمعرفةْالمجاميعْالفع
,ْْئاتللبوليمرْومعرفةْاألواصرْالكيميائيةْالتيْتربطْبينْالجزي

(.FT IR)يوضحْجهازْ(5ْ)والشكلْ



حيود االشعة السينية(XRD)

مجهزْمنْقبلْ,ْ(XRD-6000)استخدمْإلجراءْهذهْالفحوصاتْجهازْ
ألجِلْ(6ْ)كماْموضحْفيْالشكل(SHIMADZNْ)الشركةْاليابانيةْ

ليةْوتمتْالدراسةْفيْمختبراتْك,ْدراسةْالخوااْالتركيبيةْللمادة
.ْْجامعةْبغداد(ْابنْالهيثم)التربيةْ



 مجهر القوة الذرية(AFM )Atomic Force Microscope

لدراسةْ(PHYWE AFMْ)منْنوعْ AFMاستخدمْهذاْالجهاز

,ْْةالمجهزْمنْشركةْالماني,ْطبوغرافيةْالسطحْلكغشيةْالرقيقة
غرضْجامعةْبغدادْل(ْابنْالهيثم)وتمتْالفحوصاتْفيْكليةْالتربيةْ

ةْتزويدناْبالمعلوماتْالدقيقةْعنْمعدلْالحجمْالحبيبيْوخشون
.يوضحْالجهاز(7ْ)الشكلْ.RMSالسطحْوكذلكْ



جهناز(PG INSTRUMENTS uv Spectrophotometer+T 92 )ْوهننو

معْنطناقْطيفنيْمتغينرْمنن ْجداْ  مقياسْطيفيْمزدوجْذوْاداءْعال 
nm(0.1-5)ْْ,ْمجهزْمنْشركةْبريطانينةْفنيْمختبنراتْقسنمْعلنوم

ويمتلنكْهنذاْالجهنازْحنزمتينْاحنداهماْ,ْالكيمياءْفيْجامعةْكركو 
حيننثْيعمننلْهننذْ,ْتمننرْعبننرْالغشنناءْالرقيننقْوالثنائيننةْعبننرْالزجاجننة

ينفْالجهازْفيْالمنطقةْفوقْالبنفسجيةْوالمنطقةْالمرئينةْمننْالط
ولكنننْتننمْأخننذْقينناسْاالمتصاصننيةْ,ْnm (200-880)أيْفننيْمنند 

(Absorptanceْ)ْوالنفاذية(Transtionْ)ْفيْهذاْالبحثْضمنْاألطوال
(.8)موضحْبالشكلْ,ْnm(880-200)الموجيةْفيْالمد ْ



مخططْتحضيرْاألغشية



النتائجْوالمناقشة

 الخواص التركيبية

يساعدْفيْتحديدْهويةْالمادةْو(FT IR)طيف األشعة تحت الحمراء -

الطيفيةْوقدْأظهرتْالقياسات,ْوتوضيحْاألواصرْالكيميائيةْللبوليمر
يْلكشعةْتحتْالحمراءْحزمْاالمتصااْلتحديدْالمجاميعْالفعالةْف

تركيبْالبوليمراتْ

- نتائج فحص(FT IR ) لبولي فينايل الكحول(PVA)

لغرضْ(PVAْ)لبوليمرْلفعَّالةْأدناهْالمجاميعْا(9)يبينْالجدولْوالشكلْ

.تحديدْهويةْالمادةْومعرفةْاألواصرْالكيميائيةْللبوليمر





 نتائج فحص(XRD ) ألغشية بولي فينايل الكحول(PVA)

وليْأظهرتْنتائجْالفحوصاتْبتقنيةْحيودْاألشعةْالسينيةْلب

قبلْالتشعيعْبأشعةْليزرْثنائيْأوكسيدْ(PVAْ)فينيلْالكحولْ
موضحْفيْ(Amorphousْ)الكاربونْأنّهاْذاتْتركيبْغيرْبلوريْ

,ْْ(10)الشكلْ
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بعدْالتشعيعْبأشعةْالليزرْباألزمنةْمَّاْا(15sec,10sec,5secْ)ْفقد
ظهرتْأعظمْشدةْ(5secْ)بينتْالنتائجْالفحصْأّنْعندْالتشعيعْ

إذْنالحظْفيْهذاْالزمنْ(ْ°d=4.55A)وأّنْ(2θ=19.491°ْ)عندْموقعْ
تبينْ(10secْ)التشعيعْمَّاْأ.ْمنْالتشعيعْْأد ْإلىْانخفاضْالشدة

َّْوإن(ْ°d=4.552A)وْ(2θْ=19.483)أعظمْشدةْظهرتْعندَّْأن

مدةْوعندْالتشعيعْل,ْالشدةْقدْارتفعتْمقارنةْعنْقبلْالتشعيع
(15secْْ)ْتبينْظهورْأعظمْشدةْعند(2=19.529θْ)َّْوأن
(d=4.541)ْ,ْومنْخاللْهذهْالحاالتْوبالنسبةْلفترةْالتشعيع
(15sec,10 secْ)ماْك,ْالشدةْتزدادْكلماْازدادْزمنْالتشعيعَّْبينتْأن

.ادناه(11ْ)موضحْبالشكلْ
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 نتائج فحص(AFM ) لبولي فينيل الكحول
PVA))

الكحولْتمْدراسةْطبوغرافيةْسطوحْاألغشيةْالرقيقةْلبوليْفينايل
(PVAْ)كاربونْقبلْالتشعيعْوبعدهْبحزمةْضوءْليزرْثنائيْأوكسيدْال

وقدْأظهرتْنتائجْالفحصْ,ْ(AFM)تمْاستخدامْمجهرْالقوةْالذريةْ

حجمْنقصانْمعدلْال,ْالتيْتمْالحصولْعليهاْقبلْالتشعيعْوبعده
مْالحبيبيْوقدْيعز ْسببْْذلكْأّنْاشعةْالليزرْْتعملْعلىْعد
رْبينْالتحامْالذراتْمعْبعضهاْالبعضْنتيجةْلتكوينْحالةْمنْالتوت

وسطْونقصانْقيمْخشونةْالسطحْونقصانْقيمْمت,ْالحدودْالبلورية
كماْموضحْبالجدولْ,ْ(15sec)الجذرْالتربيعيْبعدْالتشعيعْلزمنْ

.ْالتالي(12ْ)ادناهْوالشكلْ





الخوااْالبصرية

االمتصاصية

ناينلْلبنوليْفي,ْتمْرسمْالعالقةْبنينْاالمتصاصنيةْوالطنولْالمنوجي
اربونْقبلْْتعرضَهْلحزمةْضوءْليزرْثنائيْأوكسنيدْالكن(PVAْ)الكحولْ

اذْتمْحسابْاالمتصاصيةْلطيفْاألطوالْالموجينةْفنيْمند ,ْوبعده
nm(200-880)ْ,يلنةْاالمتصاصنيةْتكنونْقلَّْاذْتشيرْالنتنائجْعلنىْأن

كماْ(15sec,10sec,5secْ)وتزدادْبزيادةْزمنْالتشعيعْ,ْقبلْالتشعيع
امنناْمعامننلْاالكسننارْيننزدادْبزيننادةْزمنننْ.ْالتننالي(13ْ)فننيْالشننكلْ

عيعْكمناْالتشعيعْالعتمادهْعلىْالكثافةْالتيْتزدادْبزيادةْزمنْالتش
.ويوضحْالجدولْالتالي,ْ(14)فيْالشكلْ



(13)الشكلْْ

(14)الشكلْ
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ايلْالخوااْالتركيبيةْوالبصريةْلغشاءْبوليْفين
(PVP)البيروليدونْ

 نتائج فحص(FT IR ) لبولي فينايل البيروليدون(PVP)

ْتمْتحديدْالنتائجْبحسبْالجدولْوالشكلْأدناهْلغرضْدراسة
وتحديدْهويةْالبوليمرْ(PVPْ)األواصرْالداخلةْفيْتركيبْبوليمرْ

(.15)والشكل,ْموضحْبالجدولْادناهْترددْموقعْاالواصر,أيضا ْ





 نتائج فحص(XRD ) ألغشية بولي فينايل البيروليدون(PVP)

عْوبعدهْتمْفحصْأغشيةْبوليْفينيلْالبيروليدونْقبلْالتشعي
ةْبحزمةْضوءْليزرْثنائيْأوكسيدْالكاربونْبتقنيةْحيودْاألشع

وهذاْ(Amorphousْ)ذوْتركيب ْغيرْبلوريْ(PVPْ)مادةَّْْوأن,ْالسينية
نقصانْالشدةْبعدْ(17)ويبينْالشكلْ,ْ(16)كماْفيْالشكل

.التشعيعْويبينْقيمْمواقعْالزواياْوعرضْمنتصفْالقمة



(16)شكل

(17)شكلْ
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الخواص البصرية

االمتصاصية-

يْالعالقةْبينْاالمتصاصيةْوالطولْالموجيْلبول(18ْ)يمثلْالشكلْ
يدْقبلْالتشعيعْوبعدهْبليزرْثنائيْأوكس(PVPْ)فينايلْالبيروليدونْ

(5secْْ)تمْتشعيعْأغشيةْالبوليمرْبحسبْاألزمنةْ,ْالكاربونْوبعده
شعيعْقيمةْاالمتصاصيةْتزدادْبعدْالتَّْوتبينْبأن(15secْ)وْ(10secْ)و

بزيادةْزمنْ(nْ)معامل االنكسارويزدادْ,ْعنْقيمتهاْقبلْْالتشعيع

لْالتشعيعْيزيدْمنْترابطْسالسَّْالتشعيعْويعز ْذلكْإلىْأن
عْمماْالبوليمرْوهذاْبدورهْيؤديْإلىْزيادةْكثافةْالمادةْبعدْالتشعي

كماْموضحْبالجدولْالتاليْ.ْيزيدْمنْقيمْمعاملْاالنكسار
(.19)والشكل



ْ(18)الشكل

ْ(19)الشكل
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لْالخوااْالبصريةْوالتركيبيةْلغشاءْبوليْمثي
(PMMA)ميثاكريالتْ

 نتائج فحص(FT IR )ت لبولي مثيل ميثا كريال
(PMMA)

ْأدناهْمواقعْترددْ(20)تمْالتوضيحْالنتائجْبحسبْالجدولْوالشكل
(PMMA)ليتمْتشخيصْبوليمرْلفعَّالةْالمجاميعْا





(PMMA)ألغشية بولي مثيل ميثاكريالت ( XRD)نتائج فحص 

ْتمْفحصْنماذجْبوليْمثيلْميثاْكريالت(PMMAْ)ْقبلْالتشعيع

دْبتقنيةْحيودْاألشعةْالسنيةْوتمْالحصولْعلىْأعظمْشدةْعن
ادناهْ(21ْ)ونالحظْمنْخاللْالشكلْ(2θ=13.858°ْ)الزاويةْ

مماْيدلْعلىْالطبيعةْالمتجانسةْلل بوليمرْانخفاضْالشدةْتدريجياْ 
فيْ(Amorphousْ)بوليْمثيلْميثاكريالتْهوْغيرْمتبلورَّْوإن,ْوأيضا ْ

.الشكلْيوضحْقبلْالتشعيع
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ْادناهْيوضحْنتائجْ(22ْ)والشكل(XRDْ)ْبعدْالتشعيع
(15sec,10sec,5sec)لزمن
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AFMنتائجْ

يعْوبعدهْتمْتسجلْالنتائجْالتيْحصلناْعليهاْللبوليمرْقبلْالتشع
 Mean grainإذْبينتْنقصانْمعدلْالحجمْالحبيبيْ(15secْ)لزمنْ

size)ْ)ْبعدْالتشعيعْوكذلكْنقصانْمعدلْالخشونةْالسطح
(Surface Roughness)ومتوسطْالجذرْالتربيعيRoot mean) 

squareْ)وضحْم,بعدْالتشعيعْبأشعةْليزرْثنائيْأوكسيدْالكاربون
(.23)فيْالجدولْوالشكلْ





4 الخواص البصرية ألغشية بولي مثيل ميثاكريالت((PMMA

1-االمتصاصيةAbsorbance(A)

منْخاللْالنتائجْالتيْحصلناْعليهاْبينْاالمتصاصيةْوالطول
قبلْالتشعيعْوبعدهْ(PMMAْ)الموجيْلبوليْمثيلْميثاكريالتْ

لتشعيعْأظهلرتْالنتائجْزيادةْاالمتصاصيةْبزيادةْزمنْا,ْبأشعةْالليزر
نْاماْبالنسبةْلمعاملْاالنكسارْيزددْبزيادةْزم(.24ْ)كماْفيْالشكل

فيْالجدولْالتاليْيبينْقيمْ(.25ْ)التشعيعْكماْفيْالشكل

.االمتصاصيةْومعاملْاالنكسار



ْ(24)الشكل

ْ(25)الشكل
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يجْالخوااْالتركيبيةْوالبصريةْلغشاءْمكونْمنْمز
(PVP+PVA)

طيفْاالشعةْتحتْالحمراء

ْتمْمزجْنسبْمتساويةْمنْبوليمر(PVA+PVPْ)ْواستخدمْطيف

األشعةْالحمراءْلغرضْتحديدْالمجاميعْالفعالةْللموادْالمحضرةْ

.(26)يبينْالجدولْموقعْترددْالمجاميعْالفعالةْويوضحْالشكلْ.





(  PVA)ألغشية مزيج بولي فينايل الكحول ( XRD)نتائج فحص  4
(PVP)البروليدونوبولي فينايل 

شدةَّْْومنْالمالحظةْأن(PVP+PVAْ)ْتكونْمنخفضةْقبلْالتشعيع
ايْأنّهْعندْ(PVPْ)وبوليمر(PVAْ)عندْمقارنتهاْبأعلىْقمةْلبوليمر

شدةْالذروةْتنخفضْوكذلكْعرضْالنطاقَّْْخلطْالمادتينْفإن
زرْبعدْالتشعيعْبأشعةْالليمَّاْا.ْيوضحْذالك(27ْ)التردديْفيْالشكل

(.28)شدةْالذروةْتزدادْبعدْالتشعيعْكماْفيْالشكلَّْْتبينْبأن
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ْبعدْالتشعيع(27ْ)يوضحْالشكل
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 نتائج فحص(AFM  ) لمزيج بولي فينايل الكحول(PVA  )
(PVP)وبولي فينايل البيروليدون

وسطْولكنْقيمْمت,ْقيمْمعدلْالحجمْالحبيبيْقدْازدادتَّْوتبينْبأن
بْحس.ْالجذرْالتربيعيْوخشونةْالسطحْتناقصتْبعدْالتشعيعْ

.الجدولْالتالي





(  PVA)الخواص البصرية ألغشية مزيج بولي فينايل الكحول 
(PVP)وبولي فينايل البيروليدون 

عندْرسمْالعالقةْبينْاالمتصاصيةْوالطولْالموجيْنالحظْزيادة
عْكماْفيْاالمتصاصيةْبعدْالتشعيعْواختالفهاْباختالفْأزمنةْالتشعي

اماْبالنسبةْلمعاملْالنكسارْايضا يزدادْبزيادةْزمن,ْ(29)الشكل
.ْْالجدولْادناهْيوضحْذالك(.30)التشعيعْكماْفيْالشكل



(29)الشكل

ْ(30)الشكل
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