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E p o k s i iç e re n  m on o m e r le r le  v in il m o n o m e r le r in in  
kopolimerizasyonu, polimer kimyasına yeni bir boyut kazandırm ıştır. Bu 
nedenle çeşitli özellikleri bir makromolekülde toplama olanağı sağlayan 
bu yöntem üzerinde geniş araştırmalar sürdürülmektedir. A llil eter 
b ile ş ik le r in in  hom opofim erizasyonunun güç g e rçe k le ş t ir ilm e s in e  
rağmen kopoiimerleri daha kolay elde edilmektedir. A llil 2,3 epoksi 
propil eterin (A23E) (Allil g lisid il eter) AN ile kopoiimerleri elde 
edilmeye ça lış ılm ış  ve elde edilen kopolimerlerin spektroskopik ve 
termal karakterizasyonları yapılm ıştır.

A23E+AN karış ım ları farklı hacim kesirlerinde hazırlanarak  
değişik dozlarda 60Co-y kaynağında ışınlanmış ve kopolimer verimleri 
gravimetrik olarak tayin edilmiştir. A23E' in AN ile kopolimerleşme 
eğilim i, yani monomer reaktifiik oranları tespit edilmeye ça lış ılm ıştır. 
Bu amaçla farklı bileşimdeki monomer karışım ları %5-10 dönüşüm 
o lacak şekilde ış ın lanm ıştır. A23E+AN' den oluşan kopolim erler 
heterojen ortamda meydana geldikleri İçin, kopolimerlerin bileşim ini 
kopolimer üzerinden ve reaksiyona girmemiş monomer üzerinden yapmak 
mümkün olmuştur. A23E+AN’ den hazırlanan kopolimerlerin reaktifiik 
oranları, reaksiyona girmemiş monomer üzerinden FTIR ve UV teknikleri 
ku llan ılarak, kopolimer üzerinden ise elementel ana liz ça lışm aları 
sonucu hesaplanmıştır. Fineman-Ross, Kelen-Tüdös eşitliğinden grafik 
yöntem i ile ve doğrusal olmayan en küçük kare ler yöntem leri 
ku llan ıla rak rı ve r2 reaktifiik oranları saptanmıştır. 1 İndisi AN, 2 
indisi ise A23E' ye ait olup sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir,

AN (1 ) ve A23E(2)‘ in reaktifiik oranları.

Fineman-Ross Kelen-Tüdös DOEKK
YÖNTEM rı r2 n T2 n 1*2

FTIR 1.63 0.30 2.24 0.04 1.39 0 .1 0
UV 1.51 0.23 1.91 0.24 2.37 0.35
Elementel 1.8 6 0.58 2.29 0.04 2.33 0.34
A n a liz


