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سنتز دي آمین جديد بر پايه  پیريدين و تهیه پلي)اترايمید( مربوط و بررسي اثر نانوذرات 
بر خواص نهايي پلیمر

استاد راهنما: شهرام مهدی پور عطايی
دانشجوی كارشناسي ارشد: زهرا طباطبايي يزدي

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران، 1392

اتر، فنيلن و حلقه پيريدين سنتز شد. هدف  با ساختاري آروماتيك حاوي گروه هاي عاملي  در اين پژوهش، يك مونومر دي آمين جديد 
از سنتز مونومر دي آمين، القاي ويژگي هاي مطلوب به پليمرهاي نهايي از جمله بهبود انحالل پذيری و فرايندپذيري و در عين حال حفظ 
واكنش  از  اول  مرحله  در  است:  شرح  بدين  كه  شد  انجام  مرحله  سه  در  دي آمين  سنتز  آنهاست.  مكانيكي  استحكام  و  گرمايی  پايداري 
بعد،  تهيه شد. در مرحله   )NPP ( تركيب 4- ) 4-نيتروفنوكسي(فنول  با  1 -فلوئورو- 4 -نيتروبنزن  حمله جانشيني هسته دوستي هيدروكينون 
 )APP ( فنول )( تركيب4 -) 4-آمينوفنوكسيPd/C ( با هيدرازين هيدرات و پاالديم-كربن فعال NPP  از واكنش احياي كاتاليزوري تركيب
با   )DA ( نهايي  دي آمين  مونومر  با  2 ،6-دي كلروپيريدين   APP  تركيب هسته دوستي  جانشيني  حمله  واكنش  از  مرحله آخر،  در  شد.  تهيه 
مونومر  سه  با  دي آمين  مونومر  تراكمي  شدن  پليمر  واكنش  از  سپس،  شد.  سنتز  پيريدين  عنوان  2 ،6-بيس] 4-) 4-آمينوفنوكسي(فنوكسي[ 
بنزن   ،)BTDA ( دي انيدريد  اسيد  تتراكربوكسيليك  بنزوفنون   ،) 6FDA ( انيدريد  دي فتاليك  هگزافلوئوروايزوپروپيليدن  تجاري  دي انيدريد 
نوع  سه  آنها  گرمايی  شدن  ايميدي  واكنش  از  نهايت  در  و  پلي)آميك اسيد(  پيش پليمرهاي   ،)PMDA ( دي انيدريد  اسيد  تتراكربوكسيليك 
  1HNMR  و FTIR  پلي)اترايميد( با ساختار شيميايي جديد تهيه شد. سنتز تركيب هاي حد واسط و دي آمين نهايي با آزمون هاي طيف سنجي
تائيد شد. در ادامه، خواص گرمايی، مكانيكي و فيزيكي و شكل شناسی پلي ايميدهاي حاصل بررسي و با يكديگر مقايسه شد. بر اساس 
سپيواليت-  نانوكامپوزيت هاي  شد.  انتخاب  نمونه  بهترين  عنوان  به    6FDA  پايه بر  پلي)اترايميد(  مختلف  آزمون هاي  از  حاصل  نتايج 
 پلي ايميد با مقادير 1، 3 و %5 وزني سپيواليت تهيه شد. با بررسي نتايج حاصل از آزمون هاي گرمايی و مكانيكي، بهبود پايداري گرمايی و
ميكروسكوپ  تصاوير  به كمك  شد.  مشاهده  وزني   3 % تا  سپيواليت  نانوذرات  افزودن  با  نانوكامپوزيتي  نمونه هاي  در  مكانيكي  خواص 

الكتروني پويشی نيز انتخاب % 3 وزني سپيواليت را به عنوان مقدار بهينه نانوذره در ماتريس پلي ايميدي تائيد شد.

تهیه پلیمرهای زيست رسانا در مقیاس نانو به وسیله پلیمرشدن در جای آنیلین در مجاورت 
برخی پلیمرهای طبیعی

استادان راهنما: جبار خلفی، پيمان نجفی مقدم
دانشجوی كارشناسی ارشد: سميرا جعفری آلمان آباد

دانشگاه اروميه، دانشكده علوم پايه، 1392

پليمرهای رسانا موادی هستند كه تركيبی از خواص فلزات و پالستيك ها و قابليت انجام واكنش های اكسايش-كاهش به شدت برگشت پذير 
الكترونيك، خازن ها، صفحات نمايش، پنجره های  را دارند. توسعه اين دسته از مواد جديد پليمری كاربردهای گسترده ای را در زمينه های 
الكتروكروميك و محافظت خوردگی ايجاد كرده است. از اين ميان، پلی آنيلين به عنوان يكی از مهم ترين پليمرهای رسانا، از سوی مراكز 
با  آن  فرايندپذيری و خصلت مكانيكی  بودن  دليل ضعيف  به  پليمر،  اين  از  استفاده  زياديقرار گرفته است.  آكادميك و صنعتی مورد توجه 
مشكالتی مواجه است. برای حل اين مشكالت، چند روش توسعه پيدا كرده است كه به دو مورد آن اشاره می شود: 1- اختالط پليمرهای رسانا 
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با پليمرهای نارسانا و تهيه آلياژ پليمری وكامپوزيت و 2- اصالح ساختار پليمر رسانا با استفاده از سلولوز و نشاسته طبيعی. در سال های اخير، 
استفاده از اين پليمر در ساخت لوازم پالستيكی زيست تخريب پذير مورد توجه بوده است. به كارگيری اين مواد در ساخت لوازم پالستيكی 
مصرفی چند مزيت عمده دارد كه از آن جمله می توان به چگالی كم، تجديدپذيری در طبيعت، فراوانی و قيمت كم و همچنين خواص مكانيكی 
جالب آنها در مقايسه با الياف شيشه اشاره كرد. در اين كار پژوهشی، مشتقات جديدی از پلی آنيلين به منظور اصالح خواص اين پليمر رسانا 

تهيه شدند.   

سنتز پلیمر قالب يونی برای تالیم و کاربرد آن به عنوان جاذب در استخراج و پیش تغلیظ تالیم

استاد راهنما: غالمحسين ظهوری
استاد مشاور: محمود چمساز

دانشجوی دكتری: ابوالفضل درودی 
دانشگاه فردوسی مشهد، 1390

پليمر قالب يونی برای تاليم )III( به عنوان يك جاذب جديد در روش SPE استفاده شده و در الكترود يون گزين به عنوان يون دوست برای 
اولين بار سنتز شده است. پليمر قالب يونی تاليم )I( برای اولين بار سنتز و به عنوان يك جاذب جديد در روش SPE استفاده شده است. 
اين جاذب با روش ميكرواستخراج مايع – مايع پراكنده شده تركيب شده است. پليمر قالب يونی تاليم)III( به وسيله كمپلكس سه گانه يون 
تاليم)III( با استفاده از 7،5-دی كلرو-8-هيدروكسی كينولين و وينيل پيريدين با پليمر شدن گرمايی با اتيلن گليكول دی متاكريالت )به عنوان 
شبكه ساز( و متيل متاكريالت )مونومر تابعی( در مجاورت آغازگر آزوبيس ايزوبوتيرونيتريل در حالل استونيتريل تهيه شده است. برای بررسی 
كارايی پليمر قالب يونی پليمر شاهد مطابق روش پيش گفته، اما بدون يون تاليم )III( سنتز شده است. خواص پليمرتهيه شده به عنوان جاذب 

در SPE با انواع روش های مختلف، شامل FT-IR ،TGA ،XRD و SEM بررسی شده است.
 

انتقال پلیمر از نانوکانال های نامتقارن

استاد راهنما: حسين فضلی 
استاد مشاور: محمدرضا كاله چی 
دانشجوی دكتری: نرگس نيكوفرد

دانشگاه تحصيالت تكميلی علوم پايه زنجان، دانشكده فيزيك، 1391

با كانال  نانو، مشابه  نامتقارن در مقياس  الكتريكی به كانالی  انعطاف پذير تحت ميدان  باردار و  پايان نامه، فرايند ورود پليمر  در قسمت اول 
پروتئينی آلفاهموليزين، به طور نظری با استفاده از شبيه سازی ديناميك مولكولی مطالعه شده است. وابستگی سد انرژی آزاد و فركانس تالش 
پليمر برای ورود به كانال بحث شده است. نتايج نظری و شبيه سازی انجام شده در اين پژوهش به خوبی سازگار بوده و داده های تجربی مربوط 
را به خوبی توضيح می دهند. در قسمت دوم، انتقال پليمر از كانالی نامتقارن به شكل مخروط مطالعه شده است. از طرف مخروط نيرويی با 
منشا آنتروپی به پليمر وارد می شود. در نظريه، نيروی وارد بر پليمر از طرف مخروط به روش مقياس بندی محاسبه شده است. با توجه به اينكه 

زمان انتقال پليمر با عكس نيرو متناسب است، نظريه می تواند به خوبی نتايج شبيه سازی را توجيه كند.


