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ABSTRACT 

         The aim of this research is the preparation of Poly (Methylacrylate) 

by a free radical initiating process for polymerization methyacrylate using 

benzoyl peroxide as an intiator at (70°C ) and(10%)   ratio of conversion. 

Conversion of the ester group of the Poly (Methylacrylate) in to 

Hydroxamicacid was carried out by treatment of (PMA) with 

hydroxylaminehydrochloride in alkaline medium at (pH=13) using 

Sodium Hydroxide. The poly hydroxamic acid was identified by (FT-IR) 

spectroscopy. Sorption Capacity (qe) of the metal ions (Fe3+ ) , (Cu2+ ),( 

Ni2+ (, )Co2+) ,( Cr3+),( V3+),( Zn2+),(Al3+)and )Pb2+) by using (PHA) was 

determined . Also the study showed that there was an effect of initial (pH) 

and temperature on the sorption capacity of the metal ions ,  by poly 

Hydroxamic acid. 

 الخالصة
يتضمن البحث تحضير البوليمر  )مثيل اكريالت ( وذلك باستخدام ميكانيكيةةا الوةةاوح الحةةر        

( و ويةةبا c°70للبلمةةر  مثيةةل اكةةريالت  و واسةةيا     ديةةرو ويةةيد البوبويةةل وبةةا ) و دح ةةا  راحيةةا )
ك بمفاعلةةا (. ثةةت تةةت تحويةةل البةةوليمر ا الوةةات  الةةا دةةولك  ةةامو ال يدحوويةةاميك وذلةة %10تحةةو) )

(  pH 13البوليمر )مثيل اكريالت ( مةةه ديدحوويةةيل  مةةين ديدحوولوحايةةد اةةك وسةة)  اعةةد   ةةو  )
( سةةاعا . 18( ولمةةد  )C°70باسةةتخدام ديدحوويةةيد الوةةو يوم مةةه ع ةةراا توةةريد  ةةراح  ددح ةةا )

( . تةةت تريةةين سةةرا FT-IRتةةت تيةةخيم المروةةت الوةةات  باسةةتخدام تيةةا امرةةرا تحةة  الحمةةراا )
  Fe)(+3الرواصر الفلبيا الثقيلا مثل  لحديديك  ات( ميونsorption Capacityاز )اال تو
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( , V+3(( , الفوةةةةةةةةا يوم Cr+3(, الكةةةةةةةةروم  (Co+2(( , الكو لةةةةةةةة Ni+2)(,الويكةةةةةةةةل Cu+2(,الوحةةةةةةةةا  
( دوسةةةةاتا دةةةةولك  ةةةةامو ال دحوويةةةةاميك . ووةةةةالك تةةةةت Pb+2(, والرصةةةةا  ) Zn+2الخاحصةةةةين )

( ميونةةات الرواصةةر  eq( و ح ا الحراح  علا سرا اال توةةاز)  pHيا ) حاسا تأثير الدالا الحامض
 دوساتا دولك  امو ال يدحووياميك  . الفلبيا الثقيلامن محالي ا المائيا 

  Introductionالمقدمة 
يرتبةةر  ةةامو ال يدحوويةةاميك وميةةتقات الويتةةرو ين المروكةةا مةةن المروبةةات الرضةةويا   

والوحةةا  الثوةةائك  3Fe+اصةةر مةةه الحديةةد الثالثةةكتن   ويمكةةن  ت توتيةةتخدم  وليكانةةدات ثوائيةةا اليةة 
+2Cu  لتريةةك مرقةةدات ملونةةا يمكةةن اسةةتخدام ا اةةك التحليةةل اللةةونك  لتقةةدير ايةةوت الفلةةب و ةةامو

 . و ت الويغا الكيمياويا الراما  وامو ال يدحووياميك دك (1,2)ال يدحووياميك

R C

O

NHOH 
وموعةةةةةا الكيةةةةةل ميةةةةةبرا  و ميةةةةةر ميةةةةةبرا  و موموعةةةةةا  حيةةةةةل مروكةةةةةا . وتحةةةةةتف  م R يةةةةةث  ت 

وعلةةا الةةرمت مةةن الخةةوا  الم مةةا  .3))الموموعةةا الفرالةةا بخواصةة ا م مةةا وةةات ترويةةت ب يةةا الوبي ةةا
لحوامو ال يدحووياميك اال انه يرد وا دًا من ا ةةل المروبةةات التةةك وصةةف  اواصةة ا والتةةك تيةةكل 

حيح لحةةامو ال يدحوويةةاميك وذلةةةك من ةةا تكةةوت دثالثةةا  رةةةكا) صةةرو ا اةةك تحديةةد الترويةةةت الوةة 
وومةةةةةا موكةةةةةح اةةةةةك الوةةةةةي    (tautomeric forms)متماثلةةةةةا اةةةةةك التراكيةةةةةت الكيمياويةةةةةا 

 . (a,b,c)الترويبيا
 

 
R  = alkyl or aryl group 

 
ديو  المفاهيت   1869)عام ) H)-(Lossenواك  و)  حاسا   ري  من  بل البا ث    

امساسيا لتكوين وتفاعالت وترويت  وامو ال يدحووياميك.  ويمياا  امو ال يدحووياميك 
 فبت من عب) واول برو المروبات اليبيعيا التك و دت بالدح ا امولا اك الفيريات 

الخبيثا  واليحالت   والتك ترد مضا ات  يويا ارالا كد عوامل نمو وانقيام الخاليا اك اموحام
كما يؤ    امو ال يدحووياميك اراًل م ما اك امتوا  الحديد  ثواا الرمليات االيضيا وما 
 ت التراكيت والموا  الموورا لحوامو ال يدحووياميك  ظ رت بأن ا موا  مضا   للفيريات 

بيا من الوسائل البديلا لتوويه ووارف مخل(7,8)ومضا   لمرض المال حيا والفراليات البكتيريا 
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ثادتا وتمتاز بانتقائيا عاليا السيما مه برو اميونات الفلبيا الثقيلا مثل الحديد . وتم  من 
توويه دوليمر اا  ل اا الغرض . وات سليلا داا البوليمر تحتو  علا و دات من  امو 
ال يدحووياميك و ميااات ديويا مواسبا بحيث تيمح لحوامو ال يدحووياميك  ت تتواسق مه  

( 3:1( دويبا )Octahedral Complexلحديديك لتريك مرقد ثمانك الييوح )ايوت ا 
.  وتو د نوعات وت المروبات المررواا  التك تتكوت من دبتيد سداسك 9,10,11))و استقراحيا عاليا  

 لقك يمتلك ثالثا سالسل  انبيا ول وا د  تحمل موموعا  امو ال يدحووياميك الووع امو) 
والتك تمتاز بانتقائيا عاليا لألحتباظ بأيوت الحديد  والتك يورل موا (   (Frrioxamines) دو

والا    ) Desferrioxmine  Bعامل م ت اك ابت الحديد اك الحيا  . ما الووع  دو )  
 . 12,13))ييتخدم سريرا لرالج التيمت بالحديد من اال) ا توا   يوت الحديد 

 : EXPERIMENTAL الجزء العملي:
 المستحدمة :  األجهزة  

تت استخدام ام  ب  اآلتيا النواز البحث , مام مائك مبو  بو از تبريد وتيخين        
,  BL 210 Sو ميبات  يا  نوع  MGW-Laudu RMS-6ومضخا لتدوير اليائل نوع 

ميياف امررا تح  الحمراا نوع ميياف امررا تح  الحمراا , ميياف امررا المرئيا واوق 
 Atomic Absorption          ,   ةةةةاز االمتوا  الةةةةةةاح  GBCوع البوفيويا ن

Spectroscopy(AAS) model Berkin    م يا  الحموكاpH meter thermometer 
 .  Centrifuge, و  از الير  المروب   

 : المواد الكيمياوية   
يا البلمر  بغيل ا عد   (  زيل  مو ا الموا  المثبيا لرمل  BDH %99المونيمرمثيل  كريالت ) 

( ديدحووييد الوو يوم ثت بالماا المقير للتخلم من القاعد  ثت %10مرات بمحةةةةلو)        ) 
 فف  تح  كغ) مخلخل و فظ  مه الب الوو يوم لحين مسترما) . المايبات البوبين 

 (Benzoul Peroxide(  تم  توقيتا بالتقيير تح  كغ) مخلخل ديرووييد البوبويل  99%)
 GPR %97( تم  توقيتا بيريقا التبلوح بأستخدام الميثانو) . ديدحووييل  مين ديدحوولوحايد )

 (.14)( . ماز الويترو ين  ( BDH %99( االت الوو يوم BDH %99( ايثانو) ميلق  )
                  Poly(methacrylate ): طريقة تحضيربولي مثيل أكريالت 

( و دح ا   B.Pباستخدام البا ) ديرو وييد البوبويل )واحيا البلمر  ال  ستخدم  تريقا         
(70°c ( يث تت وكه  ) (مل من مثيل  كريلي   و  30)0.03)  مت من ديرووييد البوبويل )

اك  وحق ورو   اف ذو سدا   مياتيا محكما وم يأ  ل اا الغرض . مرح تياح من ماز 
وويوين المااب . ميس الدوحق اك  مام مائك ددح ا (   ائق لير  ام 10الويترو ين لمد  )
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(70°Ϲ (  لمد )قيقا ثت حاه الدوحق و ر  بيكل مفا ئ اك وأ  يحتو  علا الثل  . ثت  15  )
حست البوليمر المتكوت باسترما) الميثانو) المحمو بقليل من  امو ال يدحوولوحيك المروب 

ارت توفيا ثت وزت لرد  مرات لحين (  فف اك  Glass Contere Filterحرح باسترما) )
 . (  15,16)(  F.T.I.Rثبوت الوزت رخم باستخدام   از )

 تحضير بولي حامض الهيدروكساميك :
( ماا  (5:1( مل دويبا  70مرام من ديدحووييل  مين ديدحوولوحايد اك ) (14)تت عذابا     

من الماا المقير در  المبي  مه   ( مرام من ديدحووييد البوتاسيوم المااب بقليل11:ايثانو) و )
( وذلك دوكه المبي  اك  مام  Ϲ°10المراعا  عدم اليماح لدح ا الحراح  عت ترتفه  كثر من  )

ثلوك .لكك يترست ولوحيد البوتاسيوم الا  يتخلم موا بالترريح  . تت مبج الررح والا  دو 
اليابقا دولك مثيل  كريالت  (مرام من البوليمر المحضر اك الخيو  20ديدحووييل  مين مه ) 

( ير ) الدوحق    (13-12تياو   PHيضاف محلو) ديدحووييد البوتاسيوم علا  ت توبح   
( ساعا . مه الوات  الو ائك بالترسيت 18عاكس تت   راا التوريد الحراح  لمد  )  علا مكثف

. رخم (  ,1917,18) امو الكبريتيك وامسيتوت  0.5 )وميل بالماا المقير المحمو ب )
 ( . F.TI.Rالمروت الوات  باستخدام   از ) 

 دراسة خصائص بولي ) حامض الهيدروكساميك (
 :  3Fe+( ميوت الحديديك  Sorptionتريين سرا اال تواز )  

مه وا د مرام  3Fe+( من محلو)  يوت الحديديك  ppm 100( مل دترويب )50تت مبج )       
( ددح ا  Shakerيك و استخدام   از الرج الك ر ائك )من حزت دولك  امو ال يدحوويام

(25° c   لمد )(5)  ساعا لبيا    متوا  ايوت  الحديديك من  بل دولك  امو
( .   Centerfugeال يدحووياميك برد ذالك اول الوموذج  دواسيا    از  الير   المروب  ) 

الررح و استخدام ميياف مررا ثت  رى برد ذلك تريين الترويب المتبقك ميوت الحديديك اك 
( ومن الموحك ال ياسك ل يت االمتواصيا تت تريين ترويب  UV.Vis  المرئيا واوق البوفيويا )

(باستخدام المرا لا اآلتيا  Sorptionاالتبات ميوت الحد يديك , تت تريين سرا ام تواز)
(20,21,22 ): 

 
 ك = الترويب االدتدائك ميوت الحد يدي C° يث  ت  

      eC  ترويب االتبات ميوت الحد يديك =mg/liter  ساعا 15برد 
      V  (وت المحلو  = 
     q   =mg / g    سرا االمتوا 
    M    =gm )وزت الما  الماصا )دولك  امو ال يدحووياميك 
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Cu+2 ( أليونات النحاس  Sorptionبالطريقة نفسها تم تعيين سعة سعة االحتجاز ) 
 . ( V+3(( , الفناديوم Cr+3(, الكروم  (Co+2(( , الكوبالتNi+2)يكل (,الن(

 :Pb)+2(( ميوت الرصا  Sorptionتريين سرا اال تواز ) 
مه وا د   Pb)+2(( من محلو)  يوت الرصا  ppm 100( مل دترويب )50تت مبج )       

( ددح ا  Shakerئك )مرام من حزت دولك  امو ال يدحووياميك و استخدام   از الرج الك ر ا
(25° c   لمد )(5)  2(ساعا لبيا   امتوا  ايوت الرصا+(Pb  من  بل دولك  امو

( .   Centrifugeال يدحووياميك برد ذالك اول الوموذج  دواسيا    از  الير   المروب  ) 
  از اك الرارح و استخدام  Pb)+2(ثت  رى برد ذلك تريين الترويب المتبقك ميوت الرصا 

ومن الموحك ال ياسك ل يت االمتواصيا تت تريين ترويب االتبات  (AAS)المتوا  الاح  ا 
(باستخدام المرا لا اآلتيا  Sorption, تت تريين سرا اال تواز)Pb)+2(ميوت الرصا 

(20,21,22 ): 

 
 = الترويب االدتدائك ميوت الحد يديك  C° يث  ت  

      eC يك = ترويب االتبات ميوت الحد يدmg/liter  ساعا 15برد 
      V  (وت المحلو  = 
      q   =mg / g    سرا االمتوا 

     M    =gm )وزت الما  الماصا )دولك  امو ال يدحووياميك 
 . Zn)+2(( أليون الخارصين  Sorptionبالطريقة نفسها تم تعيين سعة االحتجاز ) 

ولي حامض الهيدروكساميك لأليونات ( بSorptionعلى سعة االحتجاز )  PHدراسة تأثير 
 الفلزية:

ميوت الحديديك  500ppmمل دترويب  50 تت تحضير سليلا من المحاليل وذلك بمبج 
( مه وا د مرام من دولك  امو ال يدحووياميك اك  وانك  2,4,6,8,10,12)  PHو مدى  

ا ساعات  . برد  ( لمد  امي Shakerمحكما الغلق و رك المبي  اك   از الرج الك ر ائك )
( وعين ترويب ايوت  لحديديك Centrifugeذلك تت اول الرارح باستخدام   از الير  المروب  )

. باليريقا نفي ا تت تريين سرا ( 23,24) المتبقك اك الررح باليريقا نفي ا اك الخيو  اليابقا  
و   3+Cr , ))3+V ))2+(Zn(,  (2+Co(( , Ni+2),ا Cu)+2( ميونات  ) Sorptionاال تواز ) 

)2+(Pb . 
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( بولي حامض الهيدروكساميك Sorptionدراسة تأثير درجة الحرارة على سعة  االحتجاز ) 
 لأليونات الفلزية:

ميوت الحد  500ppmمل دترويب  50 تت تحضير سليلا من المحاليل وذلك بمبج 
غلق و رك المبي  اك يديك  مه وا د مرام من دولك  امو ال يدحووياميك اك  وانك محكما ال 

( لمد  اميا ساعات و دح ات  راحيا  Shaker  از الرج الك ر ائك )
(  ح ا م ويا . برد ذلك تت اول الرارح باستخدام   از الير  ,10,20,30,40,50,60,70)

(  وعين ترويب ايوت الحد يديك المتبقك اك الررح باليريقا نفي ا اك Centrifugeالمروب  
Cu+2 ( ميونات  Sorption. باليريقا نفي ا تت تريين سرا اال تواز )    (25,26) الخيو  اليابقا   

) ,)(2+Ni,))2+Co),)3+Cr , ))3+V, ) )2+(Zn و)2+(Pb    . 

 النتائج والمناقشة 
 : خواص بولي حامض الهيدروكساميك

Characterizationof Poly(hydroxamic acid) 
باستخدام البلمر  الحراحيا   Poly(methacrylate )تت اك داه الدحاسا تحضير البوليمر        

(  c 70°) ( و دح ا  راحيا B.Pلتكوين الواوح الحر  دواسيا البا ) ديرووييد البوبويل )
البوليمر  الوات  باستخدام مييافيا ( رخم %17( و ويبا تحو) )1:1و ويبا ال) موليا )
" و اات  بم االمتوا  ميابقا مه  2( "ملحق 1ركل )( F.T I.R) امررا تح  الحمراا

الويغا البوائيا المقتر ا . يث اظ ر تيا امررا تح  الحمراا  بم  امتوا  اك المويقا 
1-Cm(1737  (   تربى الا ادتباز موموعا الكاح ونيل )   و بما امتوا  مميب )

Asym  (O -C )(و بما امتوا  Cm(2954-1( عود ) H-Cللموموعا )
( الا دولك  امو ال يدحووياميك PMA( .  ثت تت تحويل البوليمر الوات  )Cm(1389-1 عود)

(PHA( وذلك بمراملا البوليمر الميترك )PMA(مه ديدحووييل امين ديدحوولوحايد واك وس ) 
( باسترما) ديدحووييد البوتاسيوم او الوو يوم مه ع راا توريد  راح  PH (12-13 اعد   

( ساعا .ويرتقد عت عمليا التحو) تتت واق التقويا اآلتيا والموكحا بالتفاعالت 18لمد  )
 :( 29,30)الكيميائيا اآلتيا 
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( 2( ركل )F.T.I.Rستخدام مييافيا امررا  تح  الحمراا )رخم المروت الوات  با      

Cm (-3622-1"  يث اظ ر تيا امررا تح  الحمراا  بما عريضا اك المويقا 2"ملحق 
Cm(3439   )-1( و  بم  امتوا  اك المويقا H-O( تربى علا ادتباز موموعا )3376

 بم  امتوا  اك  (  وH-N(  تربى علا موموعا موموعا اممايد ) 3376) Cm- 1و 
(  الرائد  الىبولك  امو  ( تربى الا موموعا الكاح ونيل )  1734)Cm-1المويقا 

 ال يدحووياميك .  
 ( PHAبولي حامض الهيدروكسامك )Sorption Capacities) دراسة سعة األحتجاز)

 :لأليونات الفلزية
(  O,O,Bidenate Ligandدحووياميك ليكاندات ثوائيا الين )ترد مروبات  امو ال ي       

ذات رحوا سالبا وا د  و فقد الحامو دروتوت موموعا ال يدحووييل  يث يرتب) ول ليكاند مه  
( عن تريق  وويوين موموعا ال يدحووييل ووالك عن تريق  وويوين Mاميوت الفلب  )

نتيوا داا الت اصر تتكوت  لقا اماسيا  موموعا الكاح ونيل الرائد لحامو ال يدحووياميك
 (20,21,27)ميتقر  والتك يكوت اميوت الفلب   با من داه الحلقا  ووما موكح اك داا المخي) 

:  
 
 
 
 
 

 
            M = Fe+3  

,Cu+2,Ni2+,Pb2+                     
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         ( دولك  امو ال يدحووياميك Sorption  Capacityتت تريين سرا اال تواز) 
(PHA ) أليونات  الفلبيا وذلك من اال) تريل( ين ترويب االتباتeC  والا  يمثل الترويب )

المتقك من اميوت الفلب  اك حرح الفول برد مراملته مه دولك  امو ال يدحووياميك .  يث 
أليونات  الفلبيا باستخدام   از ميياف امررا اوق البوفيويا والمرئيا ل تت تريين ترويب امتبات 

(U.V - Vis  )  و  از االمتوا  الاح(AAS)تريق موحوك المراير  ال ياسيا   يث تت  عن
(   لكل المحاليل ال ياسيا ثت قيي  االمتواصيا لتلك المحاليل  عود ) max λتثبي  قيما )

max λ  دبر  –( , و رست الموحوك ال ياسك دين االمتواصيا والترويب    تيبيق  لووت المبرت
"  يث و د 2( "ملحق ح ت 4و )( 3  يث تت الحوو) علا موحوك المراير  ال ياسك ركل ) 

(,  2+Cu ( Fe),+3(ات الفلبيا ( لأليون qوسرا االمتوا  واممتباز )   Ce)ترويب االتبات )
(2+Ni ,))2+Co) ,)3+Cr , ))3+V, ) )2+(Zn و)2+(Pb   ( (ملحق ح ت 1ووما مبين اك الودو" )
1  .(18,22 ) . 

                                        .                  (: PHتأثير الدالة الحامضية )
( علا سرا PH" تاثير قيت )2( " ملحق ح ت 5" واليكل )1(  "ملحق ح ت 2يبين الودو) ) 

  ( ,2+Cu  ,)(2+Ni,))2+Co),)3+Cr , ))3+V ( Fe),+3(ات الفلبيا ( لأليونqام تواز )
)2+(Znو)2+(Pb  (دوساتا دولك  امو ال يدحووياميكPHAومن اال ) قيت الترويب اموليا  (
(°C  ( والتراكب عود االتبات ) eC   ( وسرا االمتوا  واممتباز )Sorption   نود ات قيت )
(q( تكوت اكبرعود قيت )pH=6 و pH=8 ( ديوما نود قيت )q تقل عود احتفاع  و انخفاض قيت )

pH)( عن )PH=6  وpH=8  لقاعد  تتكوت ( وداا يربى علا  ت اميوت الفلب  اك الوس) ا
(  وديدحووييد  3Fe(OH)مروبات  يالتيويا والتك تترست علا ركل  ديدحووييد الحديديك )

(   ما اك الوس)  لحامضك توفول اميونات الفلبيا من سيح الما   الماز   2Cu(OH)الوحا  ) 
( ويربى ذلك الا  وو) التوااس دين ايونات qوداا يؤ   علا انخفاض سرا اال تواز )

 يدحو ين, والتك تب ا  باحتفاع الحامضيا واميونات الفلبيا اك المحلو), علا موا ه االحتباط ال 
المو و   اك دولك  امو ال يدحووياميك .ولكوت  وت  يونات ال يدحو ين  صرمن  وت 
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اميونات الفلبيا , لالك سوف ترتب) بموموعا  امو ال يدحووياميك المو و   اك البوليمر .  
  .   (  22)   علا انخفاض سرا اال تواز باز يا  الحامضيا  وداا يؤ 

 تأثير درجة الحرارة على سعة األحتجازالكلية : 
 Total"  تأثير  ح ا الحراح  علا سرا ام توازالكليا )1( "ملحق ح ت 2) يبين الودو)

Sorption Capacities  3(الفلبيا ( لأليونات+,(Fe ) 2+Cu  ,)(2+Ni,))2+Co),)3+Cr  , )
)3+V, ) )2+(Zn و)2+(Pb     ( قيت (دوساتا دولك  امو ال يدحووياميك ومن االq  )

والتك توخفو باحتفاع  ح ا الحراح   و ت  قيما سرا اال تواز ترتفه بانخفاض  ح ا الحراح   
(  ح ا م ويا تكوت  علا ما يمكن ثت يحول  نخفاض اك قيت (10( عود q يث نود  ت قيما )

از أحتفاع  ح ا الحراح   مت ذلك يؤ   الا  نفوا) اميونات الفلبيا من سيح الما   سرا ام تو
 .  ( 20,23) الماز  

 االستنتاجات : 
يمكن تحضير دوليمرات  امو ال يدحووياميك من البوليمرات الحاويا علا موموعا  ستر  -1

.وذلك من التفاعل   ر  مثل البوليمرات التك يحتو  ترويب ا علا و دات من مثيل  كريالت
 المبارر دين دولك مثل  كريالت مه ديدحووييل امين ديدحوولوحايد دوس)  اعد  . 

تمتاز دوليمرات الحاويا علا مواميه  امو ال يدحووياميك وون ا ليكاندات انتقائيا ثوائيا  -2
 .الخ .  الين مه  يونات الرواصرامنتقاليا مثل الحديديك ,الوحا ,الويكل , الكو ل  ......

( لأليونات الفلبيا عودما يكوت مدى  Sorption Capacityتب ا  سرا اال تواز ) -3
 ( .8 -6من )   PHالحامضيا 

( لأليونات الفلبيا بأحتفاع  ح ا الحراح   وتب ا   Sorption Capacityتقل سرا اال تواز ) -4
 ( .  c°25 -10سرا اممتباز كمن مديات  ح ات  راحيا )

استرما) دوليمرات  امو ال يدحووياميك ومبا الت  يونيا لتو يا المحاليةةل المائيةةا مةةن يمكن  -6
 الرواصر الفلبيا الثقيلا مثل الحديد , الوحا ,الويكل , الكو ل  ,الرصا  ,الفوا يوم ........الخ  
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