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سنتز ديآمين جديد بر پايه پيريدين و تهيه پلي(اترايميد) مربوط و بررسي اثر نانوذرات
بر خواص نهايي پليمر
استاد راهنما :شهرام مهدیپور عطایی
دانشجوی کارشناسي ارشد :زهرا طباطبايي يزدي
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران1392 ،

در اين پژوهش ،يک مونومر ديآمين جديد با ساختاري آروماتيک حاوي گروههاي عاملي اتر ،فنيلن و حلقه پيريدين سنتز شد .هدف
از سنتز مونومر ديآمين ،القاي ويژگيهاي مطلوب به پليمرهاي نهايي از جمله بهبود انحاللپذیری و فرايندپذيري و در عين حال حفظ
پايداري گرمایی و استحکام مکانيکي آنهاست .سنتز ديآمين در سه مرحله انجام شد که بدين شرح است :در مرحله اول از واکنش
حملهجانشيني هستهدوستي هيدروکينون با -1فلوئورو-4-نيتروبنزن ترکيب -4(-4نيتروفنوکسي)فنول ( )NPPتهيه شد .در مرحله بعد،
از واکنش احياي کاتاليزوري ترکيب  NPPبا هيدرازين هيدرات و پاالديم-کربن فعال ( )Pd/Cترکيب-4(-4آمينوفنوکسي) فنول ()APP
تهيه شد .در مرحلهآخر ،از واکنش حمله جانشيني هستهدوستي ترکيب  APPبا -6،2ديکلروپيريدين مونومر ديآمين نهايي ( )DAبا
عنوان -6،2بيس[-4(-4آمينوفنوکسي)فنوکسي] پيريدين سنتز شد .سپس ،از واکنش پليمر شدن تراکمي مونومر ديآمين با سه مونومر
ديانيدريد تجاري هگزافلوئوروايزوپروپيليدن ديفتاليک انيدريد ( ،)6FDAبنزوفنون تتراکربوکسيليک اسيد ديانيدريد ( ،)BTDAبنزن
تتراکربوکسيليک اسيد ديانيدريد ( ،)PMDAپيشپليمرهاي پلي(آميکاسيد) و در نهايت از واکنش ايميدي شدن گرمایی آنها سه نوع
1
پلي(اترايميد) با ساختار شيميايي جديد تهيه شد .سنتز ترکيبهاي حد واسط و ديآمين نهايي با آزمونهاي طيفسنجي  FTIRو  HNMR
تائيد شد .در ادامه ،خواص گرمایی ،مکانيکي و فيزيکي و شکلشناسی پليايميدهاي حاصل بررسي و با يکديگر مقايسه شد .بر اساس
نتايج حاصل از آزمونهاي مختلف پلي(اترايميد) بر پايه  6FDAبه عنوان بهترين نمونه انتخاب شد .نانوکامپوزيتهاي سپيواليت-
پليايميد با مقادير  3 ،1و  5%وزني سپيواليت تهيه شد .با بررسي نتايج حاصل از آزمونهاي گرمایی و مکانيکي ،بهبود پايداري گرمایی و
خواص مکانيکي در نمونههاي نانوکامپوزيتي با افزودن نانوذرات سپيواليت تا  3%وزني مشاهده شد .بهكمك تصاوير ميکروسکوپ
الکتروني پویشی نيز انتخاب  3%وزني سپيواليت را به عنوان مقدار بهينه نانوذره در ماتريس پليايميدي تائيد شد.
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تهیه پلیمرهای زیسترسانا در مقیاس نانو بهوسیله پلیمرشدن در جای آنیلین در مجاورت
برخی پلیمرهای طبیعی
استادان راهنما :جبار خلفی ،پیمان نجفیمقدم
دانشجوی کارشناسی ارشد :سمیرا جعفری آلمانآباد
دانشگاه ارومیه ،دانشکده علوم پایه1392 ،

پلیمرهای رسانا موادی هستند که ترکیبی از خواص فلزات و پالستیکها و قابلیت انجام واکنشهای اکسایش-کاهش به شدت برگشتپذیر
را دارند .توسعه این دسته از مواد جدید پلیمری کاربردهای گستردهای را در زمینههای الکترونیک ،خازنها ،صفحات نمایش ،پنجرههای
الکتروکرومیک و محافظت خوردگی ایجاد کرده است .از این میان ،پلیآنیلین به عنوان یکی از مهمترین پلیمرهای رسانا ،از سوی مراکز
آکادمیک و صنعتی مورد توجه زیادیقرار گرفته است .استفاده از این پلیمر ،به دلیل ضعیف بودن فرایندپذیری و خصلت مکانیکی آن با
مشکالتی مواجه است .برای حل این مشکالت ،چند روش توسعه پیدا کرده است که به دو مورد آن اشاره میشود -1 :اختالط پلیمرهای رسانا
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با پلیمرهای نارسانا و تهیه آلیاژ پلیمری وکامپوزیت و  -2اصالح ساختار پلیمر رسانا با استفاده از سلولوز و نشاسته طبیعی .در سالهای اخیر،
استفاده از این پلیمر در ساخت لوازم پالستیکی زیستتخریبپذیر مورد توجه بوده است .به کارگیری این مواد در ساخت لوازم پالستیکی
مصرفی چند مزیت عمده دارد که از آن جمله میتوان به چگالی کم ،تجدیدپذیری در طبیعت ،فراوانی و قیمت کم و همچنین خواص مکانیکی
جالب آنها در مقایسه با الیاف شیشه اشاره کرد .در این کار پژوهشی ،مشتقات جدیدی از پلیآنیلین به منظور اصالح خواص این پلیمر رسانا
تهیه شدند.

سنتز پلیمر قالب یونی برای تالیم و کاربرد آن به عنوان جاذب در استخراج و پیشتغلیظ تالیم
استاد راهنما :غالمحسین ظهوری
استاد مشاور :محمود چمساز
دانشجوی دکتری :ابوالفضل درودی
دانشگاه فردوسی مشهد1390 ،

پلیمر قالب یونی برای تالیم ( )IIIبه عنوان یک جاذب جدید در روش  SPEاستفاده شده و در الکترود یونگزین به عنوان یوندوست برای
اولین بار سنتز شده است .پلیمر قالب یونی تالیم ( )Iبرای اولین بار سنتز و به عنوان یک جاذب جدید در روش  SPEاستفاده شده است.
این جاذب با روش میکرواستخراج مایع – مایع پراکنده شده ترکیب شده است .پلیمر قالب یونی تالیم( )IIIبهوسیله کمپلکس سهگانه یون
تالیم( )IIIبا استفاده از -7،5دیکلرو-8-هیدروکسی کینولین و وینیل پیریدین با پلیمر شدن گرمایی با اتیلن گلیکول دیمتاکریالت (بهعنوان
شبکهساز) و متیل متاکریالت (مونومر تابعی) در مجاورت آغازگر آزوبیسایزوبوتیرونیتریل در حالل استونیتریل تهیه شده است .برای بررسی
کارایی پلیمر قالب یونی پلیمر شاهد مطابق روش پیشگفته ،اما بدون یون تالیم ( )IIIسنتز شده است .خواص پلیمرتهیه شده بهعنوان جاذب
در  SPEبا انواع روشهای مختلف ،شامل  FT-IR ،TGA ،XRDو  SEMبررسی شده است.

انتقال پلیمر از نانوکانالهای نامتقارن

در قسمت اول پایاننامه ،فرایند ورود پلیمر باردار و انعطافپذیر تحت میدان الکتریکی به کانالی نامتقارن در مقیاس نانو ،مشابه با کانال
پروتئینی آلفاهمولیزین ،به طور نظری با استفاده از شبیهسازی دینامیک مولکولی مطالعه شده است .وابستگی سد انرژی آزاد و فرکانس تالش
پلیمر برای ورود به کانال بحث شده است .نتایج نظری و شبیهسازی انجام شده در این پژوهش به خوبی سازگار بوده و دادههای تجربی مربوط
را به خوبی توضیح میدهند .در قسمت دوم ،انتقال پلیمر از کانالی نامتقارن به شکل مخروط مطالعه شده است .از طرف مخروط نیرویی با
منشا آنتروپی به پلیمر وارد میشود .در نظریه ،نیروی وارد بر پلیمر از طرف مخروط به روش مقیاسبندی محاسبه شده است .با توجه به اینکه
زمان انتقال پلیمر با عکس نیرو متناسب است ،نظریه میتواند به خوبی نتایج شبیهسازی را توجیه کند.
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استاد راهنما :حسین فضلی
استاد مشاور :محمدرضا کالهچی
دانشجوی دکتری :نرگس نیکوفرد
دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،دانشکده فیزیک1391 ،

