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  : توصیف اختراع

 : زمینه فنی اختراع -1

پلی آمیدهاي آروماتیک دسته مهمی از پلیمرهاي با کارایی باال و جزو اولین گروه پلیمرهاي پایدار 

این پلیمرها از پایداري حرارتی و اکسیداسیونی باالیی برخوردار بوده و در . آیند حرارتی بشمار می

کانیکی بسیار مهمی از خود بروز مقابل اکثر حاللها و مواد شیمیایی پایدار هستند و خواص م

امروزه . دهند و به همین دلیل دامنه اهمیت و کاربرد این پلیمرها پیوسته در حال گسترش است می

تا در  هدف اساسی در این زمینه تهیه پلیمرهاي مقاوم حرارتی با قابلیت فراورش بهبود یافته است

لکتریک ،خودروسازي، هوافضا ، تهیه لوازم الکترونیک ، ا و میکرو صنایع مختلفی نظیر الکترونیک

از خواصی چون استحکام باال در عین سبکی ، مقاومت حرارتی ، عایق در برابر ... اسباب خانگی 

  .صوت و الکتریسیته و دهها خواص ارزشمند دیگر آنها بتوان سود جست 

 :مشکالت فنی و اهداف مورد نظر -2

اي باال  ورش آنها است که از دماي ذوب و دماي شیشهمهمترین نقیصه این پلیمرها مشکل بودن فرا

 تبدیل ذوب و دمايدماي  بودن باال. شود و پایین بودن حاللیت آنها در اغلب حاللهاي آلی ناشی می

ول نهایی مورد انرژي براي تبدیل یک ماده پلیمري به محصبیشتر از  منجر به استفاده اي شیشه

مستلزم بکارگیري شرایط  نایعصاست که تامین انرژي باالتر در  صمشخ .نایع می شودصاستفاده در

پایین بودن حاللیت نیز منجر به بکارگیري مقدار حالل بیشتر و  .سخت تر و هزینه بیشتر می باشد

ول نهایی محصو از طرفی آلودگی زیست محیطی بیشتر براي تهیه یک  هزینه بیشتر در نتیجه 

، تالشهاي امروزي بر بهبود خواص فراورش و ت ذکر شدهجهت رفع مشکال برهمین اصل .است

بنابراین هدف از این اختراع  .حاللیت مونومرها از طریق سنتز مونومرهاي جدید متمرکز شده است
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از  خاصیت بازدارندگی اشتعال و آمیدهایی است که ضمن داشتن مقاومت حرارتی باال تهیه پلی

پذیري مناسبی برخوردار باشند تا کاربرد آنها افزایش یابد و این امر از طریق تهیه  حاللیت و فراورش

  .صورت گرفته استبصورت زیر منومرهاي جدید با ساختارهاي خاص 

هاي  دي آمیني بر پایه میدهاآ پلیپذیري  فراورش و حاللیت طرف کردن مشکلجهت بر 

روماتیک پلیمرهاي آ، تحقیقات نشان می دهد که )ونومرهاي اصلیبه عنوان یکی از م(آروماتیک

پذیر در واحد تکراري پلیمر نسبت به  پیوندهاي انعطافبعلت وجود  حاوي پیوندهاي آریل اتري

  . منجر به خواص بهبود یافته می شود پلیمرهاي فاقد این گونه پیوندها

از جمله قطبیت  اي  لیمر، خواص ویژههاي هتروسیکل در زنجیر اصلی پ وجود حلقهاز طرف دیگر 

پیریدین با توجه به از بنابراین در این اختراع  .کند را به پلیمر نهایی القا میپذیري  مناسب و حاللیت

  .استفاده شده استساختار مولکولی و آروماتیکی بودن 

به داخل زنجیر پلیمري، ایجاد یک قطعه سخت  آهن) انیل سیکلوپنتادي(بیس وارد کردن همچنین  

آمیدهاي نهایی را  درنتیجه خواص پلی خاصیت بازدارندگی اشتعالدارا بودن  با کند و در پلیمر می

  .تحت تأثیر قرار خواهد داد

 :وضعیت دانش پیشین -3

در بسیاري از منابع گزارش شده  اشتعال ه هايبازدارند پلیمرهاي هالوژن دار به عنوان استفاده از

محیطی -هالوژن در محیط منجر به ایجاد اثرات زیست این پلیمرها به دلیل آزاد نمودن .است

زیست  بنابراین جایگزین نمودن ترکیبات هالوژن دار با ترکیباتی که به محیط. نامطلوب می گردد

 .اساسی به شمار می آیداز چالش هاي  اشتعال ه هايبازدارندآسیب نرسانند در ترکیبات 

بسیار مورد توجه حال حاضر در دنیا در  پلیمرهاي مقاوم حرارتیبه عنوان  آمیدهااستفاده از پلی لذا 

که تهیه شده در این اختراع  آهن)یکلوپنتادي انیلس-5η(بیس هبر پای )آمید اتر آمید(پلیاما  .است

ضمن اینکه براي  استو تا به حال گزارش نشده کامال جدید بوده  دارند خاصیت بازدارندگی اشتعال
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استفاده جدیدي  دي آمینی از مونومر آهن)یکلوپنتادي انیلس-5η(بیس آمیدهاي برپایهتهیه پلی 

  .تا به حال گزارش نشده است سنتز آنشده که 

  

  

 :در این اختراع راه حل مشکل فنی هئاار -4

پذیري و  با فراورش خاصیت بازدارندگی اشتعال با هاي  جدیدي  از  پلی آمیدهاي  اصالح شده گونه 

تهیه ذیل له حمر 3طی  حاللیت  بهبود یافته بدون افت  محسوس  در خواص  حرارتی و مکانیکی

  .شد

مشتقی از  ل باتوفن -1آمینو -5ترکیب آمینی مثل از واکنش جانشینی نوکلئوفیلی  له اولحدر مر

 (AN) یپیریدین پتاسیم کربنات ترکیب دي آمین دین در حضوردي کلرو پیری -6 ,2 پیریدین مثل

  .تهیه گردید
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فروسن دي کربونیل کلرید در حضور  1 ,1  پیریدین با دي آمیناز واکنش تراکمی  له دومحدر مر

  .شد حاصل MANپروپیلن اکساید ترکیب دي آمینی 
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  .ی طی مراحل مختلف سنتز شدبدین ترتیب دي آمین نوین 

،  استبرخوردار  یژگیهاي خاص  که ازساختار و وی MAN  س از تهیه دي آمین پ له سومحدر مر 

در حضور تري متیل کلرو  یمختلف هاي با روش پلیمریزاسیون تراکمی با دي اسید کلراید این منومر

آلی فلزي با ساختار و خواص متفاوت تهیه  هاي پلی آمیدسیالن واکنش داده شد تا بدین ترتیب 

  .شود
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  MANبرپایه )آمیداترآمید(پلی

  

آمیدهاي نهایی درنظر  بدین ترتیب اصالحات ساختاري ذیل جهت تهیه مونومر و به دنبال آن پلی

  :گرفته شد

  آهن)یکلوپنتادي انیلس-5η(بیسوارد کردن    )1

 فنیل دار کردن زنجیر  )2

 پیریدینی در ساختارهامشارکت حلقه  )3

 وارد کردن استخالفهاي حجیم در طول زنجیر )4

 کاهش تقارن و نظم موجود در واحدها    )5

 پذیر در زنجیر اصلی وارد کردن گروهها و پیوندهاي انعطاف   )6

، گروههاي آمیدي و اسکلت آهن)سیکلوپنتادي انیل-5η(بیسواحد  MANدر ساختار  دي آمین 

پلیمرهاي نهایی افزایش  و قابلیت اشتعال ناپذیري ید تا مقاومت حرارتیآروماتیک وارد گرد  کامالً

پذیر اتري در این دي آمین منجر به بهبود  مشارکت واحدهاي پیریدینی و گروههاي انعطاف. یابد

حلقه پیریدینی بعلت قطبی بودن منجر به افزایش قطبیت . حاللیت پلیمرهاي نهایی خواهد شد

ه افزایش تأثیرات متقابل با حاللهاي قطبی خواهد شد که حاللیت را زنجیر پلیمري و در نتیج

 پذیر نیز بعلت پایین بودن انرژي داخلی چرخش منجر به کاهش پیوندهاي انعطاف. دهد افزایش می

Tg شوند و افزایش نفوذ حالل می.  

 خلوصدي آمینی با   زمان و دماي واکنش بهینه گردید و مونومر هاي جهت بهبود راندمان واکنش

  .مورد استفاده قرار گرفتند

 :ي اختراعمزایا

     )D 2863  ASTMاستانداردطبق ( خاصیت بازدارندگی اشتعالپلیمر حاصله داراي  -

 5/26-5/27پلی آمیدهاي سنتز شده  صدمتوسط محتوي اکسیژن بر حسب در .می باشد

  .است
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گرماسنجی روبشی بر اساس نتایج پایداري حرارتی پلیمرهاي تهیه شده  رفتار حرارتی و -

مقادیر مربوط به دماي انتقال  . شد بررسی (TGA)گرماوزن سنجی و  (DSC)تفاضلی 

دمایی که در آن دما ده درصد افت وزنی پلیمرها صورت و  C° 219 -158شیشه اي بین 

حرارتی  مهم جهت مقایسه مقاومتکه معموالً در مراجع به عنوان معیار ) T10(گرفت 

           بین) To( دماي تخریب اولیه C° 457-375  بین شود پلیمرها درنظر گرفته می

C° 300-222  وزن باقیمانده در .استº C  600    و  40- 62بر حسب درصدTmax  بین

 .درجه سانتی گراد به دست آمد 511-447

و  NMP ،DMAC ،DMFپلیمرهاي تهیه شده در اغلب حاللهاي غیرپروتونی قطبی  نظیر  -

DMSO  حاللیتی حدود . می باشندمحلولg/dl4/2 -5/0  با اعمال حرارت از خود نشان

 .دادند

بسیار  )WAXD(با زاویه بزرگ  Xپراش اشعه یی بر اساس نتایج هان بلورینگی پلیمرمیزان  -

  .به طور کلی آمورف اند ودهب%)  5-15( کم در حدود 

  :روش اجرایی بکار گیري اختراع -5

بایندرها  و ماتریس هاي  ،چسب ها ،پوشش هاي پودري ،صورت فیلممی توان به را این پلیمرها 

کامپوزیتی در بسیاري از صنایع نظیر الکترونیک ومیکروالکترونیک، الکتریک ،خودروسازي، هوافضا ، 

  .به کار گرفت تهیه لوازم اسباب خانگی

  : کار برد صنعتی -6

 آهن)سیکلوپنتادي انیل-5η(بیسهاي نوین بر پایه )آمید-اتر-آمید(پلیهمانطور که ذکر شد از این 

 دارند می توان درو قابلیت فراورش و انحالل پذیري بهبود یافته  خاصیت بازدارندگی اشتعالکه 

الکتریک ،خودروسازي، هوافضا ، تهیه لوازم ، ومیکروالکترونیک صنایع مختلفی نظیر الکترونیک

   .اسباب خانگی سود جست
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