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تبديل زيستتوده کربوهيدراتي به هيدروکسي متيل فورفورال
استادان راهنما :محمد جاللالدين ظهوریانمهر ،حسین بوهندی
استاد مشاور :کورش کبیری
دانشجوی کارشناسی ارشد :ناصر اسمعیلی
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران1392 ،
با توجه به افزايش قيمت نفت ،کاهش منابع فسيلي و افزايش درخواست بشر براي انرژي ،جايگزيني مواد نفتي با سایر مواد مورد نياز
است .زيستسوخت از مهمترين مواد مورد نظر است .در بين اين مواد ،هيدروکسيمتيلفورفورال ( )HMFبهعلت قابلیت تبديل شدن به
مواد مهمي از قبيل ديمتيل فوران (بهعنوان زيستسوخت) ،فوران ديکربوکسيليک اسيد (بهعنوان جايگزين ترفتاليک اسيد) و بسياري از
مواد دیگر ،مورد توجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است .در اين طرح ،محيطهاي مختلف واکنش و همچنين روشهاي غيرکالسيک
مانند امواج فراصوت و تابش ريزموج (افزون بر روش کالسيک گرمادهي) در سنتز  HMFاز فروکتوز به کار گرفته شد .مشخص شد که
استفاده از امواج فراصوت بسيار بهتر از تابش ريزموج است ،زيرا اين كار منجر به بهره و گزينشپذيري بیشتر ميشود .ساختار مونومر
سنتز شده به کمک آزمونهاي  FTIRو  1 H NMRبررسي و تاييد شد .رزين اوره -فرمالدهيد ،به علت ارزانی ،واکنشپذيري زیاد و
چسبندگي مناسب ،بهطور بسيار گسترده در صنايع چوب استفاده میشود .آزاد شدن فرمالدهيد از اين رزين در حين پخت ،عدم قابلیت
تشکيل پوشش مناسب روي چوب و مقاومت کم آبکافت در برابر آب از مشکالت اين رزين است .در اين طرح ،با استفاده از جايگزينی
قسمتي از فرمالدهيد با مونومر  HMFدر ساختار رزين ،سعي در بهبود کاستيهاي رزين اوره -فرمالدهيد شد .در نتيجه ،مقاومت رزين در
برابر آب ،چسبندگي رزين به چوب ،خواص گرمایی رزين ،پوشش تشکيل شده روي چوب و ماندگاري آن در حالت محلول بهبود يافت.

طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی برای تعیین برخی از کاتیونهای عناصر کمیاب

غیرالکتروفعال با استفاده از نانوذرات پلیمری قالبدار شده و بر اساس استخراج جایگزینیرقابتی با یک
کاونده الکتروفعال
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استاد راهنما :طاهر علیزاده
استاد مشاور :ابوالفضل بضاعت پور
دانشجوی کارشناسی ارشد :زمانه گودرزی
دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشکده علوم پایه1391 ،
در این طرح ،یک حسگر الکتروشیمیایی خمیر کربن اصالح شده بر پایه نانوذرات پلیمرهای قالبدار شد ه یونی نانوحفره برای تعیین گزینشی
یون النتانیم ساخته شد .در تهیه پلیمر قالبیونی برای یون النتانیم از مونومر وینیل پیریدین و متاکریلیک اسید ،شبکهساز دیوینیل بنزن ،آغازگر
 AIBNو حالل استونیتریل استفاده شد .برای سنتز این پلیمر در ابعاد نانومتری از روش پلیمر شدن تعلیقی با استفاده از روغن سیلیکون استفاده
شد .اساس تشکیل پلیمر ،بر پایه روش تثبیت شیمیایی است .بهدلیل اینکه النتانیم روی الکترودهای جامد مانند خمیر کربن غیرالکتروفعال
است ،از روش تعیین غیرمستقیم و رقابتی استفاده شد که در آن یون مس و سرب نقش کاونده را برعهده داشت .رفتار الکتروشیمیایی این
یون و پلیمر طراحیشده به وسیله روش ولتامتری پالس تفاضلی و به کمک دستگاه پتانسیواستات -گالوانواستات انجام گرفت .برای این کار،
یک الکترود خمیر کربن اصالح شده با پلیمر طراحی شده تهیه و پس از بهینه کردن پارامترهای موثر و بررسی مزاحمتها ،منحنی کالیبره
کردن رسم شد .برای حسگر تهیه شده با کاونده یون مس ،محدوده خطی  7×10-5تا  5×10-7و حد تشخیص  9/2×10-8موالر بهدست آمد.
همچنین ،برای حسگر تهیه شده با کاونده یون سرب محدوده خطی منحنی کالیبره کردن  1×10-6تا  3×10-4و حد تشخیص  3/8×10-8موالر
به دست آمد.
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بررسي عوامل سينتيکي و فرايندي موثر بر خصوصيات ریزگویهاي دکستراني شبکهاي شده
استادان راهنما :محمد ايماني ،عزيزا ..نودهي
دانشجوی دكتري :حامد سلیمی کناری
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران1392 ،
کاربرد زيستپليمرها در سامانههاي نوين دارورساني ذرهاي و دستيابي به رهايش کنترل شده داروها يا بندآوري خون و مانند اينها دستاورد
رو به رشدي در علوم پزشکي است .ریزگویهاي هيدروژلي پايهدکستراني از اين نوع سامانهها هستند .خواص فيزيکي و ساختار شيميايي
اين ریزگویها شامل متوسط اندازه ذرات (و توزيع آن) و نسبت تورم تعادلي بر ويژگيهاي کارکرد نهايي آنها مانند سرعت بندآوري خون يا
حمل دارو بسيار اثرگذاراند .اين مطالعه در پي يافتن شرايط بهينهاي براي تهيه ریزگویهاست تا بتوان در فرايندي تکرارپذير ،کنترل مطلوبي
بر متوسط و توزيع اندازه ذرات بهدست آورد و با ارائه روابط نيمه تجربي يا نظري ،متوسط اندازه ذرات حاصل را برحسب متغيرهاي فرايندي
پيشبيني کرد .در اين پژوهش ،ریزگویها با شبکهاي کردن شيميايي دکستران در قطرههاي فاز داخلي يک امولسيون معکوس يگانه ( )w/oتهيه
شدند .فاز داخلي شامل محلول پليمر (دکستران در محلول آبي هيدروکسيد سديم) و فاز خارجي شامل اکتان يا هگزان همراه با پايدارکننده
غيريوني بود .خواص فيزيکي و ساختار شيميايي ریزگویهاي حاصل نظير اندازه ذره و توزيع آن و نيز درصد تورم تعادلي ریزگویها ،مطالعه
شد .در اين راستا ،ابتدا اثر عوامل فرايندي (سرعت همزن ،مدت زمان مرحله پيشامولسيونسازي ،غلظت پايدارکننده و )...و سينتيکي (غلظت
پليمر و عامل شبکهاي کننده ،دماي واکنش و )...موثر بر خواص ذرات و همچنين بهبود فرايند توليد با استفاده از طراحي آزمايش پالکت-
بورمن و تمام عوامل بررسي شد .غلظت دکستران و سرعت همزن به عنوان مهمترين عوامل اثرگذار و معنيدار سينتيکي و فرايندي بر خواص
نهايي ریزگویها معين شدند .استفاده از مدلهاي رياضي براساس مکانيک سياالت براي پيشبيني تقريبي اندازه ذرات و توزيع آن و توسعه
اين معادالت براي سامانه امولسيون معکوس مرحله ديگري از اين پژوهش بود .براي بهکارگيري اين روابط ،خواص فيزيکي و شيميايي دو فاز
آبي و آلي شامل چگالي ،گرانروي و کشش بينسطحي دو فاز به دقت بررسي و مقادير کمي آنها در شرايط فرايندي مختلف معين شد .براي
بررسي دقيقتر اثر عوامل سينتيکي بر خواص ریزگویها و تاييد تحليلهاي پيشين ،سينتيک واکنش اپيکلرو هيدرين با دکستران طي فرايند
شبکه اي شدن با رئومتري بررسي شد .نتايج نشان داد ،سرعت واکنش شبکهاي شدن با افزايش دماي واکنش ،غلظت دکستران و عامل شبکهاي
کننده افزايش مييابد و نقطه ژل شدن در زمانهاي کمتر شروع ميشود .اين پديده سبب افزايش گرانروي محلول در مدت زمان کوتاهتري
ميشود .بنابراین ،متوسط اندازه ذرات با افزايش گرانروي (ناشي از افزايش غلظت دکستران) و به واسطه کاهش سرعت شکست طي فرايند
تهيه ریزگویها افزايش چشمگيري داشت .در انتهاي مطالعه ،تغييرات متوسط و توزيع اندازه ذرات ریزگویهاي دکستران طي فرايند شبکهاي
شدن بررسي شد .اثر غلظتهاي پليمر و عامل شبکهاي کننده ،سرعت همزدن و جزء حجمي فاز پراکنده بر متوسط و توزيع اندازه ذرات طی
فرايند مطالعه شد .مدل موازنه جمعيت براي توصيف تغييرات توزيع اندازه ذرات استفاده شد که منجر به يک معادله انتگرالي -ديفرانسيلي
شد .براي حل اين معادله از روش ديفرانسيلي اختالف محدود استفاده شد .همانند پليمرشدن تعليقي محدوده هاي مشخصهگذار ،حالت
شبهپايدار ،رشد و مرحله تثبيت مشاهده شد .همچنين ،تغييرات اندازه ذرات در حين فرايند شبکهاي شدن نيز با توافق نسبتا خوبي با استفاده
از مدل موازنه جمعيتي پيشبيني شد.

استاد راهنما :آرش مرادزادگان
استاد مشاور :علیرضا کیاست
دانشجوی دکتری :پگاه کاظمیانفرد
دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده علوم1391 ،
فعالیتهای انجام شده در این طرح در چهار بخش عمده بررسی شده است .بخش اول ،رویکردی جدید در سنتز کلیکس[]4رزورسینآرنها
ارائه شده است .بخش دوم ،پلیمر شدن تترامتیلکلیکس[]4رزورسینآرن با استفاده از فرمالدهید است که منجر به سنتز پلیمرهای سهبعدی
شامل حفرههایی در اندازه نانو شد .بخش سوم ،کارایی پلیمر اصالح و برای سنتز کاتالیزور با خاصیت اسیدی قوی تالش شد .در بخش چهارم
از اين مطالعه سعی شد تا گروههای هیدروکسی موجود در حلقه باالیی واحدهای کالیکس[]4رزورسینآرن با استفاده از -3تری متوکسی
سیلیل-1-پروپان تیول عاملدار شود .پایه تترامتیلکلیکس[]4رزورسینآرن با استفاده از -3تری متوکسی-1-سیلیل پروپان تیول عاملدار شد.
در نهایت ،با اضافه کردن کلروسولفونیک اسید تحت شرایط کنترل شده یک پلیمر اسفنجی اسیدی جدید سنتز شد.
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بررسی روشهای سنتزی و کاربردهای جدید رزورسینآرنها به عنوان نانوکاتالیزور

