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الممخص

تم في ىذا البحث تحضير ودراسة مركب الكركمين الستخدامو كصبغة مثبتو عاكسة لالشعة فوق البنفسجية وممضاد لألكسدة لمادة البولي اثمين

واطئ الكثافة في الوقت ذاتو  ،حيث تمتاز المادة المحضرة بأحتوائيا عمى مجاميع فينولية ) (Ar-OH groupوالتي تعد من المجاميع الميمة في قنص

الجذور الحرة وتثبيط عممية االنشطار الحاصل في السمسمة البوليمرية  .تم تقييم المادة المستخصمة وذلك بأضافتيا بنس ـ ــب مختمفة ()011 ،011 ،011

جزء بالمميون الى البوليمر ومزجيا معو حيث اظيرت النماذج الحاوية عمى المادة المحضره ثباتية عالية ضد التفكك الضوئي مقارنة بالنماذج غير الحاوية

عمى ىذه المادة.

الكممات المفتاحية  :بولي اثمين واطيء الكثافة  ،تحمل ضوئي  ،تثبيت ضوئي  ،كركمين  ،مثبت ضوئي .

 -1المقدمة

تؤدي ىذه العمميات إلى أدخال مواد شائبة متحسسة لمضوء في البوليمر

 1-1التحلل الضوئي للبولي اثلين واطئ الكثافة Low density
polyethylene photodegradation

بتأثير درجات الح اررة العالية ،وكذلك يمكن أن يحتوي عمى مواد

مثل :الييدروبيروكسيدات ومجاميع الكاربونيل التي تتكون باالكسدة

يحتوي البولي أثمين واطئ الكثافة ) (LDPEعمى نوعين من

متحسسة لمضوء تكونت خالل عممية بممرة المونيمر مثل مجموعة

ىيدروجين ) (C-Hوعميو فانو نظرياً يجب ان ال يتأثر باشعة الشمس

من ىذه الشوائب المتحسسة لمضوء يمكن ان تكون مسؤولة عن خطوة

الواطئ الكثافة التجاري يحتوي عمى ع ــدد من الشـ ـ ـوائب قد تكون داخمية

البنفسجية (طول موجي يتراوح بين ( )011-081نانومتر[1-2] .

لمض ـ ــوء ) (Photosensitizesتجعل البوليمر يمتص الضوء وتحفز

واطىء الكثافة المبدوءه او المحفزة بوساطة العوامل المذكورة سابقاً يمكن

االواصر فقط ،ىي االصرة كاربون كاربون ) (C-Cواالصرة كاربون

الفنمدين الغير مشبعة وبقايا العامل المساعد .ان وجود واحدة او أكثر

لعدم احتواء تركيبو عمى مجاميع تتأثر بالضوء  ،لكن البولي أثمين

البدء لالكسدة الضوئية في البولي أثمين عند تعريضةلالشعة فوق

او خارجية ) (Internal or Externalتــدعى بالمواد المتحسسة

بصورة عامة االكسدة الضوئية  Photo Oxidationلمبولي أثمين

التفاعالت الكيميائية الضوئية )(Photo Chemical Reactions

توضيحيا من خالل المخطط ([3] : )0

وىذه الشوائب يمكن ان تنشأ من خالل عوامل متعددة منيا عمى سبيل

المثال عمميات التصنيع ) (Processing and Fabricationحيث
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المخطط ( )0االكسدة الضوئية لمبولي أثيمين واطىء الكثافة ()LDPE

ومن بين العديد من المضافات المستخدمة عادة في رقائق البولي اثمين

الواطئ الكثافة تكون المثبتات الضوئية ىي االكثر أىمية من الناحية

التطبيقية قسمت المثبتات الضوئية حسب ميكانيكية تأثيرىا في عمميات

التفكك الضوئي إلى اربعة اصناف وىي:
1-1-1

عاكسااااال اة ااا ة فاااو البنفسااا ية

Ultraviolet

Screeners

تعمــل ىــذه المضــافات كعاكســات لالشــعة وىــي بــذلك تقمــل مــن نفــاذ

االشعة فوق البنفسجية لممـادة البوليمريـة ممـا يـؤدي إلـى الحـد مـن تأثيرىـا

الضار .وىذه المثبتات يمكن أستخداميا إما عمى شكل طالئات لمبـوليمر

او تدخل ضمن تركيب البوليمر .ومن االمثمـة عمييـا المعـادن والصـبغات
ومـن ىـذه الصـبغات ( الصــبغات غيـر الشـفافة) حيــث تعمـل عمـى عكــس

االشــعة فــوق البنفســجية مــن خــالل ســموكيا كعاكســات وبالتــالي تقمــل مــن

 3-1-1مخمداال الحالة المثارة Excited – State Quenchers

نفوذىا إلى البوليمر.

حيــث يعمــل ىــذا النــوع مــن المثبتــات مــن خــالل تثبــيط الكروموفــورات

 2-1-1ماصاال األ ة فو البنفس ية UV - Absorbers

المثارة ضوئياً الموجودة في البوليمر قبل ان تدخل في تفـاعالت كيميائيـة

يعمل ىذا النوع من المثبتات عمى امتصاص االشعة الضارة

ضوئية ينتج عنيا تفكك في البوليمر  .وتعد معقدات النيكـل الكالبيـة مـن

مباشرة ومن ثم تشتيتيا بشكل غير ض ـ ــار عن طريق عم ــميات غير

اشعاعية

بـ ــين مثبتـ ــات األشـ ــعة فـ ــوق البنفسـ ــجية األولـ ــى التـ ــي صـ ــنفت بوصـ ــفيا

) (Non- radioactive processesوليذا السبب يكون

مخمدات لمحالة المثارة ومن أمثمتيا المركب ذو التركيب التالي [8,9] :

المثبت االكثر فعالية ىو الذي يمتمك أمتصاصية عالية في مدى الطول

الموجي المؤثر بالنسبة لمبوليمر .ومن المركبات الميمة التي تعمل

كماصات لالشعة فوق البنفسجية ىي مركبات األتية ]:[4،5،6،0

Diamagnetic nickel (II) Oxime chelates
R= OH, n-C4H9, C6H5
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كروي سعة  0111مل مرتبط بمكثف .ثم اضيف لممزيج  00مل من -

 4-1-1محطمااااااال البيدروبيروكسااااايداال وذانصااااااال ال ااااا ور الحااااارة

 N,Nثنائي مثيل اسيتمايد و 01غم ( 0.2مول) من االسيتايل اسيتون

Hydroperoxide Decomposer and Free-Radical

المقطرانياً و 08.00غم ( 1.05مول) من ثالثي مثيل بورات .سخن

Scavenger

المزيج مع التحريك المستمر الى ° 81م .ثم اضيف اليو  8.00غم

ىذا النوع من المثبتات تكون فيو عممية التثبيت في من خالل

( 1.00مول) من البيوتيل امين عمى شكل اجزاء خالل ساعتين من

أقتناص الجذور الحرة المتكونة بفعل قانصات الجذور الحرة او من

الزمن واستمرت عممية التسخين مدة ساعة اخرى .سكب في مزيج

خالل تحطيم الييدروبيروكسيدات المتكونة وبذلك يتم تثبيط عممية النمو

التفاعل وىو ساخن  680مل من محمول  % 6حامض الخميك الساخن

المتسمسل لتفاعالت تفكك السمسمة البوليمرية التي تؤدي إلى تحطيم

مع التحريك مدة ساعة .بعدىا رشح الراسب المتكون وغسل بالماء

البوليمر  .وتعمل ىذه المثبتات بالميكانيكيات نفسيا التي تعمل بيا في

المقطر ( 61مل ،ثالث مرات) .ثم جفف الناتج واعيدت بمورتو من

العمميات الح اررية عدا أنو يجب ان تمتمك أسق اررية جيدة تجاه االشعة

االسيتونتريل ،إذ ُحصل عمى بمورات برتقالية
انصيارىا ° 048 - 044م).

فوق البنفسيجة[4] .

 2-1صبغة الكركمين

 3-2تحضاير نماا ا الفحاص تالت ا ي

مركب الكركمين ىو عبارة عن صبغة طبيعية  ،وبصورة عامة ىو

عبارة عن مركب بولي فينولك فيتوكونستيتيونت

تووز2014/

LDPE Sample for UV – Irradiation

polyphenolic

من الكركمين (نقطة

Preparation of

حضــرت المـواح البــولي أثمــين ال ـواطئ الكثافــة الحاويــة عمــى المثبتــات

 phytoconstituentويعزل من جذور نبات كوركما لونكا لين

الضــوئية (المركبــات المحض ـرة فــي ىــذه الد ارســة) بنســبة ( )1.0 %فــي

، [10,11] Curcuma longa Linnاو يمكن تحضيره مختبرياً ،

الش ــركة العامـ ــة لمص ــناعات البتروكيمياويـ ــة مـ ــن خ ــالل اسـ ــتخدام جيـ ــاز

ويعد من بين الممونات الغذائية الميمة المصرح بيا عالمياً في مجال

المـازج البـاثق ) (Mixer and extruderمـن نـوع (Haake system

االغذية والمستحضرات الدوائية ] .[00-05وكما في التراكيب التالية :

)  90 torgue rheameterوالمجيــز مــن قبــل شــركة )(Haak

االمريكية في درجة حـ اررة ) . [18] (160oCحيـث مـزج  0.15غـم مـن

كــل مركــب مــع  49.85غــم مــن البــولي أثمــين واطــئ الكثافــة باستخ ـ ـ ـدام

الم ــازج الميك ــانيكي ف ــي درج ــة حـ ـ ـ ـ اررة تتـ ـ ـ ـراوح ب ــين )001 – 061( C

وعدد دوراتو ( )00دورة في الدقيقة ولمدة  06دقيقة.
 1-3-2القولبة بالضغط

وضــعت كميــة مــن المخــاليط المحض ـرة فــي الخطــوة الســابقة وبمقــدار

( )3.5غ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــي قال ـ ـ ــب التش ـ ـ ــكيل وبواس ـ ـ ــطة المك ـ ـ ــبس اليي ـ ـ ــدروليكي
) (F&R.Al.Haddadوالصـ ــنع داخ ـ ــل القط ـ ــر والمجيـ ــز بنظ ـ ــام تبري ـ ــد

 -2ال زء ال ممي

ومنظــومتين لمتســخين وكمــا فــي الشــكل ) . (1حيــث تــم الحصــول عمــى

نمــاذج الفحــص بســمك ( . )1mmوتتضــمن ظــروف التحضــير لمنمــوذج

 1-2المواد الكيميائية

وضع قالب التشـكيل فـي المكـبس الييـدروليكي وبدرجـة حـ اررة ()175C

-0ميثوكسي-0 -ىيدروكسي بنزالدييايد  ،اوكسيد البورون ،ثالثي

وتحـت ضـغط  5 tonلمـدة  3 minثـم يرفـع بعـد ذلـك الضـغط إلـى 15

مثيل بورات و البيوتيل امين مجيزة من شركة  -N, N .Flukaثنائي

 tonولمدة  9 minثم يبـرد بواسـطة المـاء حتـى يصـل إلـى درجـة حـ اررة

مثيل اسيتمايد  ،اسيتايل اسيتون مجيزة من شركة .Merck

الغرفة.

 2-2تحضير الكركمين ][17

وضعت  61غم ( 1.00مول) من-0ميثوكسي-0 -ىيدروكسي

بنزالدييايد و  00.50غم ( 1.00مول) من اوكسيد البورون في دورق
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جدول ( )1قٍم االشعة تحت انحمراء )(IR

Assignment

Curcumin
3207 s,br
3020 w
2957 w
1620 s
0156 s
957 S

)OH (moisture
ʋ(C=N–H)stretching
ʋ(C–H) Aromatic symmetric stretching
ʋ(C=O) stretching
ʋ(C=C) stretching Aromatic &Olefinic
ʋ(C=N–H) Olefinic out of plane deformation
ʋ(C=N–H) Aromatic out of plane
891s
deformation
br: broad, m: medium, s: strong, w: weak, ʋ: vibration
frequency.

انشكم ) (1جهاز انمكبس انهٍدرونٍكً

 -3النتائج والمناذ ة
 1-3الت خيص

استخدمت مطيافيـة االشـعة تحـت الحمـراء ( )IRنـوع Buck 500

مجيــز مــن شــركة

 Buckاالمريكيــة فــي تشــخيص المركــب المحضــر

باســتخدام اق ـراص ( ، )KBrوالجــدول ) (1يمخــص أىــم الحــزم لممركبــات

المحضـ ـرة والش ــكل ( )2يب ــين طي ــف االش ــعة تح ــت الحمـ ـراء لمك ــركمين

المحضر  .حيث نالحظ من الجدول التالي :

 -0حزمة عريضة وقوية تظير في  3207سم  0-تعزى إلى االىتزاز
أالتساعي لمجموعة .H-O

 -0ظي ــور حزمـ ــة ح ــادة وقويـ ــة عنـ ــد  0501س ــم  0-تعـ ــزى إلـ ــى
االىتزاز أالتساعي لمجموعة . C=O

-0

انشكم ( )2طٍف االشعة تحت انحمراء نمركب انكركمٍن انمحضر

نالح ـ ــظ ظي ـ ــور حزم ـ ــة تتـ ـ ـراوح ش ـ ــدتيا ب ـ ــين المتوس ـ ــط ال ـ ــى

 2-3دراسة وتقييم كفاءة التثبيال الضوئي

الضــعيف تظيــر ضــمن المنطقــة  0861 - 0051ســم  0-ناتج ــة

عن االىتزاز أالتساعي لمجموعة  CHاالليفاتية.

تم تقييم مركب الكركمين ) (curcumineالمحضرة كمثبت ضوئي

 -0حزم تتراوح شدتيا بين القوية والقوية جدا تقع ضمن المنطقة

لمبولي أثمين الواطيء الكثافة من خالل تعريض رقائق البولي أثمين

 C=Cاالروماتية واالليفاتية.

البنفسجية باستخدام مصباح زئبق ( )200wكما موضح بالمخطط ()0

 0056 – 0511سم  0-تعزى إلى االىتزاز أالتساعي لمجموعة

الواطيء الكثافة الحاوي عمى نسب مختمفة من ىذا المركب لالشعة فوق

 -6ظيور حزمة ضعيفة عند  0101سم  0-التي تعزى إلى

،حيث كانت االلواح تبعد بنفس المسافة وعرضت جميعيا لنفس الفترة

 -5حزم تقع في المنطقة مابين  800 -061سم  0-تعزى الى

عمى المثبتات الضوئية لغرض المقارنة ( .)0()controlان عممية

واالليفاتية.

تتبعيا بوساطة مطيافية االشعة تحت الحمراء من خالل قياس التغير في

االىتزاز أالتساعي لمجموعة  C–Hاالروماتية.

االىتزاز االنحنائي خارج المستوي لمجموعة C–H

الزمنية وفي نفس الوقت وتحت نفس الظروف مع وجود الواح ال تحتوي

االروماتية

التفكك الضوئي  Photo degradationلمبولي أثمين الواطئ الكثافة تم
شدة النفاذية لمجموعة الكاربونيل في المنطقة (1790 – 1700cm-

) 1قبل وبعد التشميع بفترات زمنية مختمفة .
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( مخطظ مصباح انتشعٍع2) انمخطظ

ولتوضيح ودراسة كفاءة التثبيت الضوئي لمنسب المختمفة من الكركمين

%  ( تم رسم النسـ ـ ــبة المئوية لمتغير في تركيز مجموع ـ ــة الكاربونيل

%  (  حيث تم حساب القيمة، ) مع زمن التشعيع بالساعاتCO
: [19,20,21] ) من العالقة االتيةCO

(% Δ CO) = [(Tt – To) / Tt] X 100

. مقدار نفاذية حزمة الكاربونيل قبل التشعيع:To :اذ ان

) ساعة منt(  مقدار نفاذية حزمة الكاربونيل بعد زمن مقدار:Tt
.التشعيع

: حيث كانت نتائج التثبيت كالتالي

( وزمن انتعرض%  CO) ( ٌىضخ انعالقة بٍن3) انمخطظ
نالشعة فىق انبنفسجٍة نهبىنً أثهٍن انحاوي عهى نسب مختهفه من
(100,200,300ppm) انكركمٍن

درست كفاءة التثبيت الضوئي لنسب مختمفة من الكركمين الممزوج مع

البولي أثمين واطيء الكثافة من خالل مقارنتو مع نموذج من البولي

 ونالحظ من، (Blank) أثمين الواطيء الكثافة الخالي من المضافات

( بأن مركب الكركمين المحضر يمتمك كفاءة تثبيتية جيدة2) المخطط
جداً مقارنة مع النموذج الخالي من المضافات ويعزى السبب في ذلك

الى كون المثبت المحضر يمتمك أكثر من خاصية تثبيتية جمعت فيو

بوقت واحد حيث يمتمك خاصية عكس االشعة فوق البنفسجية لكونو

وكذلك يمتمك خاصية محطمات

صبغة ذات لون أصفر

Hydroperoxide الييدروبيروكسيدات وقانصات الجذور الحرة
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