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Hidrojel denen çapraz bağlı poîimerik ya da kopolimerik sistemlerin özellikle biyotıp, bi
ye) mühendislik, eczacılık, tarım, veterinerlik ve gıda endüstrisinde çok değişik amaçlar için 
kullanıldığı bilinmektedir.

Bu çalışmada, akriîamid - itakonik asit hidrojellerinin yüksek enerjili y ışınları kullanıla
rak elde edilmeleri sağlanmış ve hidrojeli karakterize etmek için şişme denemeleri uygulana
rak ağ yapı özellikleri araştırılmış, kütlece ve hacimce yüzde şişme değerleri, difüzyon türü ve 
difüzyonla ilgili bazı parametreler bulunmuştur. Spektroskopik, ısısal ve mekanik analizler 
yapılmıştır.

Akriîamid monomeri ile değişik miktarlarda itakonik asitin sulu çözeltileri hazırlanmışın'. 
Bu çözeltiler yaklaşık 3 mm çapındaki plastik pipetlere doldurularak Gamacell tipi bir Ğ0Co y 
kaynağında değişik sürelerde tutularak farklı ışınlama dozunda ışınlanmış örnekler elde edil
miştir.

Elde edilen örneklere önce şişme testleri uygulanmıştır. 25°C'da yapılan şişme deneme
leri sonunda, ağ yapı araştırılmış, bazı şişme özellikleri incelenmiş ve difüzyonla ilgili bazı 
hesaplamalar yapılmıştır. Hidrojellerin spektroskopik analizi için İR spektrıımları FT-ÎR 
spektrofotometresinin fotoakustik hücresi kullanılmıştır. Isısal analiz için DSC tennogramları 
alınmış ve mekanik analiz için çekme-uzama denemeleri yapılmıştır.

Yapılan denemeler sonunda jellerde kütlece 900- 2200 arasında denge yüzde şişme, ha
cimce 1100 - 2800 arasında denge yüzde şişme değerleri bulunmuştur. Ağ yapıyı aydınlatacak 
önemli bir parametre olan çapraz bağlar arası sayıca ortalama mol kütlesi (Mc) tüm örnekler 
için ayıı ayrı hesaplanmıştır. Her örnek için çapraz bağ yoğunluğu (q) ve difüzyon katsayısı 
(D)ve Özgül difüzyon katsayısı (Dözg) hesaplanmıştır. Ayrıca hidrojel sistemleri için difüzyon 
türünün Anormal (Fick tipi olmayan) olduğu saptanmıştır. Spektroskopik analiz sonucu ana zincir 
yapısına itakonik asitin girdiği ve rastgele kopolimerleşme yaptığı anlaşılmıştır. Isısal analiz 
sonucu yapıya giren itakonik asitin PAAmnin camsı geçiş sıcaklığını düşürdüğü görülmüştür. 
Mekanik analiz sonunda ise itakonik asit içeriğini artması ile hidrojelin kopmadaki uzama de
ğeri önce bir artış gösterip daha sonra azalma gösterdiği bulunmuştur.

Akrilamid-itakonik asit hidrojellerinde şişme özelliğinin itakonik asit derişimi ile arttığı, 
ışınlama dozu arttıkça da azalma gösterdiği izlenmiştir. Hazırlanan jel sistemlerinin çok iyi 
birer su tutucu oldukları gözlenmiştir. Hidrojellerin su tutma özellikleri ve yüzde şişme değer
lerinin bilinmesinin büyük önemi vardır. Şişme özelliklerinin bilinmesi, hidrojellerin denetim
li salınım teknolojisindeki uygulanabilirliklerinin ve endüstriyel kullanılabilirliklerinin bir öl
çüsüdür.


