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Xülasə: Aparılan tədqiqatlar əsasında polivinilxloridlə polietilenpoliaminotiokarbamid tərkibli oliqomer 

əsasında örtük əmələ gətirən kompozit materialların sintez üsulları və onların tətbiq sahələri 

araşdırılmışdır.  

 

Açar sözlər: Polivinilxlorid, polietilenpoliaminotiokarbamid oliqomer, atom, nüvə, kompozit material, 

qurğuşun karbonat, radioaktiv şüa seli.  

 

Hal-hazırda atom-nüvə reaktorları ətrafında əmələ gələn şüa seli axınının qarşısının 

alınmasında qurğuşun karbonat tərkibli polietilenpoliaminotiokarbamid (PEPATK) oliqomeri ilə 

polivinilxlorid (PVX) əsasında alınmış örtük əmələ gətirə bilən  kompozit materialların alınması 

və tətbiq sahələrinin araşdırılması aktual problemlərdən biridir [1-11]. 

Polivinilxloridlə modifikasiya olunmuş (PEPATK) qurğuşun karbonat tərkibli  

oliqomerdən alınan polivinilxlorid tərkibli kompozit materialların radioaktiv şüa seli axınına 

qarşı qoruyucu elastiki örtük əmələ gətirən qoruyucu material sınaqlardan keçirilərək fiziki-

mexaniki xassələri öyrənilmiş və radiometrik, spektrometrik üsullarla tətbiq sahələri 

müəyyənləşdirilmişdir. 

Elastiki örtük əmələ gətirən polivinilxlorid əsaslı (PEPATK) qurğuşun karbonat tərkibli 

oliqomerin sınaq tədqiqatları nəticəsində radionuklidlərin aktivliyinin və radiasiya təhlükəsizliyi 

xassələri öyrənilmişdir.  

Göstərilmişdir ki, alınmış radiasiya qoruyucu materialların radionuklidlərə görə effektiv 

aktivliyi Aeff<370 Bk/kq olduğundan, onların tərkibində süni radionuklidlər aşkar edilməmişdir.  

Müəyyən edilmişdir ki, bu nümunələr şüalanmaya görə birinci sinif materialdır və 

radiasiya təhlükəsizliyi nöqteyi nəzərindən bütün sahələrdə  məhdudiyyətsiz istifadə oluna 

bilərlər (Cədvəl 1). 

 

Qurğuşun karbonat (PEPATK) tərkibli (PVX) əsaslı alınmış materialın radiometrik və 

radiospektrometrik üsullarla alınan radionuklid tərkiblərinin analizinin nəticələri 
 

Cədvəl 1 

 

 

Radionuklidlər 

Nümunənin adı 

Qurğuşun karbonat tərkibli 

polietilenpoliaminotiokarbamid 

oliqomeri 

Sezium Cs-137, Bk/kq MDA=0.71 

Radium  Ra-226, Bk/kq 0.4 ± 0.4 

Torium  Th-232, Bk/kq 0.6 ± 0.4 

Kalium   K-40, Bk/kq 22.3 ± 1.4 

Uran     U-235, Bk/kq MDA = 0.42 
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Uran     U-238, Bk/kq MDA = 4.4 

Stronsium  Sr-90, Bk/kq MDA = 0.45 

Rutinium Rn- 

222, Bk/kq 

0.5 ± 0.4 

Aeff, Bk/kq 1.6 ± 0.2 

Şüalanmaya görə 

materialın sinfi 

I 

Qeyd: *MDA- minimum detektə oluna bilən aktivliyi 

 

Polivinilxlorid əsaslı (PEPATK) tərkibli qurğuşun karbonatlı nümunələrin qamma 

şüalanmasının xətti zəiflətmə əmsalı materialın sıxlığından 𝜌, effektiv nüvə yükündən Z, qamma 

kvant enerjisindən (Еγ, 59.5-189.7keV) asılı olması və örtük əmələ gətirən polivinilxlorid əsaslı 

(PEPATK) tərkibli nümunələrin xətti zəiflətmə əmsalı 0.0011-0.35 µ, sм-1 olması aşkar 

edilmişdir. Alınmış kompozit materiallar atom-nüvə reaktorları ətrafında olan obyektlərin, 

kontigentlərin, tibb ocaqların radioaktiv şüa seli axınından qorunması üçün örtük əmələ gətirən 

kompozit materialların qocalmadan əvvəl və qocalmadan sonrakı fiziki-mexaniki xassələri 

öyrənilmişdir (cədvəl 2). Tədqiq olunan materialın dartılma zamanı möhkəmlik həddi 

qocalmadan əvvəl 12.5-50.0 kQ/sm2 və nümunənin elastikliyi 25.0-300.0% olduğu halda, təqdim 

olunan işdə bu hədd 242.3-273.5 kQ/sm2 və 275.7-310.0% müqayisəli şəkildə göstərilmişdir. Bu 

zaman təqdim olunan materialın adgeziya möhkəmliyi 88.72-98.56 kQ/sm2 olduğu halda, onun 

qalıq deformasiyası 4.3-4.5% olmuşdur.  

Göstərilmişdir ki, örtük əmələ gətirən nümunələr 6-10 saat müddətində 80°C 

temperaturda saxlanıldığı halda qocalmadan sonra materialın dartılma zamanı möhkəmlik həddi 

251.6 - 271.6 kQ/sm2, nisbi uzanması 265.6 - 287.0%, adgeziya möhkəmliyi artaraq 99.25 - 

99.36 kQ/sm2 təşkil etmişdir. Bu zaman nümunənin qalıq deformasiyası 2.3-3.5% olmuşdur.  

Cədvəldən görünür ki, qocalmadan sonra da materiallar yüksək fiziki-mexaniki xassələrə 

malikdirlər (Cədvəl 2).  

 

Qurğuşun karbonat (PEPATK) tərkibli polivinilxlorid əsaslı alınmış radiasiya qoruyucu 

kompozit materialların qocalmadan əvvəl və qocalmadan sonra fiziki-mexaniki xassələri 

Cədvəl 2 

Materialın əsas göstəriciləri 

PVX Pb [PEPA]4 :[TK]3 ·CO3
- 

 

№ 

Dartılma zamanı 

möhkəmlik həddi 

kQ/sm2 

Dartılma 

zamanı  nisbi 

uzanma,% 

Adgeziya 

möhkəmliyi, 

kQ/sm2 

Qalıq 

deformasiyası,% 

Qocalmadan əvvəl 

1 242.3-251.6 275.7 98.72 4.3 

Qocalmadan sonra 6 saat 800C 

2 269.5-271.6 265.6 99.25 3.5 

Qocalmadan əvvəl 

3 262.6-273.5 310.0 98.56 4.5  

Qocalmadan sonra 10 saat 800C 

4 251.6-258.7 287.0 99.36 2.3  
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Müəyyən edilmişdir ki, atom-nüvə rekatorları ətrafında yerləşən sənaye obyektlərinin, 

kontingentlərin, səhiyyə ocaqlarının radioaktiv şüa seli axınından qorunması üçün örtük əmələ 

gətirən polivinilxlorid əsaslı (PEPATK) qurğuşun karbonat tərkibli kompozitlər istənilən şəraitdə 

ekoloji cəhətdən təmiz, təhlükəsiz radiasiya qoruyucu material kimi istifadə oluna bilərlər. 
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Abstract: On the base of the researches the synthesis methods of covering forming composite materials 

on the base of polyvinylchloride and polyethylenepolyaminotiocarbamide containing oligomer and their 

application areas have been investigated. 

 

Keywords: polyvinylchloride, polyethylenepolyaminotiocarbamide oligomer, atom, nuclear, composite 

material, lead carbonate, radioactive rays of the beam. 
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Резюме: На основе проведенных исследований исследованы методы синтеза и области 

применения покрытиеобразующих композиционных материалов на основе поливинилхлорида и 

полиэтиленполиаминотиокарбамидсодержащего олигомера. 

 
Ключевые слова: Поливинилхлорид, полиэтиленполиаминотиокарбамидный олигомер, атом, ядро, 

композиционный материал, углекислый свинец, поток радиоактивного излучения. 
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