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 مقدمه
ایمیدهای نانوکامپوزیت  -هرچندکه راجع به کوپلی آمید

اطالعات مهمی در منابع شیمی وجود دارد، با این حال مرور 

که هیچ گونه اطالعاتی راجع به  مطالعاتی نشان میدهد

نانوکامپوزیت های مورد نظر در این تحقیق تاکنون گزارش نشده 

است.از جمله خواص قابل توجه کوپلی آمید ایمیدها پایداری 

ن ها میباشد.پایداری حرارتی در اینگونه حرارتی قابل مالحظه آ

ترکیبات به نوع گروه های شرکت کننده در زنجیرهای کوپلیمر 

بستگی دارد.با توجه به اینکه نسبت وجود گروههای آروماتیک و 

خطی در ساختار کوپلی آمید ایمیدها میتواند بر پایداری حرارتی 

دید های ج آنها تاثیر گذار باشد، در این تحقیق نانوکامپوزیت

مبتنی بر پایه تری میلیتیک انیدرید ،دی آمین خطی و دی آمین 

حلقوی سنتز شده و پایداری حرارتی آن ها با استفاده از طیف 

برای  مورد بررسی قرار میگیرد. (TGA)های تحلیل وزن سنجی 

 استفاده میکنیم.  NBOاز روش های  QSARبررسی 

 

 

 

 

و بررسی ارتباط بین ساختار و  ایمیدی –مپوزیت های جدید آمید سنتز نانوکا

 پایداری حرارتی آن ها

 

  2داوود نوری شرق  ،  1* ستاره اردشیری

 ،تهرانگروه شیمی، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی-1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک  ، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی-2

 

دی آمینو اتان با تری میلیتیک انیدرید سنتز شد و ساختار  -1،2در این تحقیق ابتدا مونومر جدید حاصل از واکنش تراکمی چکیده:
 از واکنش تراکمی مونومر حاصل با هرکدام از دی آمینآن بوسیله تکنیک طیف سنجی مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفت . سپس 

و پیریدین در  CaCl)2( ،کلسیم کلراید  (TPP)دی فنیل سولفون در حضور تری فنیل فسفیت  – 1 '،1دی آمینو پروپان و  -1،1های 
ایمیدهای حاصل با استفاده از طیف  –مورد نظر سنتز شد.ساختار پلی آمید  ایمیدهای -پلی آمید (NMP)پیرولیدون -2-متیل -Nحالل 

IR  تایید گردید و خواص کوپلیمرها مانند مقاومت گرمایی، حاللیت و ویسکوزیته بررسی و با یکدیگر مقایسه شد. همچنین از روش
ا داده ها بایمیدهای مورد نظر بررسی و همبستگی نتایج آن –پایداری حرارتی پلی آمید   NBOهای مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیل 

کامپوزیت  وبررسی و تایید گردید سپس با استفاده از نانو ذرات سیلیکاتی و کوپلیمرهای حاصل، نان TGA های بدست آمده از طیف های
و خواص این نانوکامپوزیت ها مورد بررسی قرار گرفت و با پلیمر اولیه مقایسه شد.برای بررسی ساختار  های مورد نظر سنتز شد

 استفاده شد.  SEM و IRها از طیف های  نانوکامپوزیت

NBOدی فنیل سولفون – 1 '،1 ، پایداری حرارتیایمید ،  -نانوکامپوزیت ،پلی  آمید واژه های کلیدی:

ardeshiri1986@yahoo.com
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 بخش تجربی

دی -1،2در این مرحله تری میلیتیک انیدرید و  سنتز مونومر: 

در حالل استیک اسید در دمای  1به  2آمینو اتان به نسبت مولی 

ساعت  2ساعت مخلوط می شود، سپس به مدت  22اتاق به مدت 

رفالکس می شود و در ادامه پس از  c111. تا c  111.در دمای

سد و می ر 1غلیظ به  HClبا استفاده از  pHخاتمه رفالکس 

قطه ن رسوب تشکیل شده با آب مقطر شسته و خشک می شود.

  KBrاین ترکیب به صورت قرص  IRذوب دی اسید و طیف 

 شود. یگرفته م
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از طریق فرایند  ایمیدها-آمیدکوپلی  سنتز کوپلیمر :

دی آمینو  -1،1( با 1دی اسید ) پلیمریزاسیون تراکمی مستقیم

دی فنیل  – 1'،1( با 1و دی اسید ) ( 2 -)شکلپروپان

در حضور تری فنیل  1به  1به نسبت مولی  (1 -)شکلسولفون

،تحت رفالکس  NMPفسفیت،پیریدین،کلسیم کلراید در حالل 

 سنتز شد. c  111.ساعته در دمای 8
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 1کوپلیمر  -  2 شکل                                 
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 2کوپلیمر  - 1شکل                                      

 

 لی ازای نانوکامپوزیت ابتدا محلوهبرای تهیه فیلم  نانوکامپوزیت :

در دو  NMPدر حالل  2کوپلیمر و  NMPدر حالل  1کوپلیمر 

بالن بصورت جداگانه تهیه کرده و سپس به ازای هر بالن مخلوطی 

تهیه و به مدت یک شبانه روز در  NMPاز ارگانوکالی در حالل 

دمای محیط روی همزن مغناطیسی به هم می زنیم.سپس محتویات 

هر یک از بالن های حاوی کوپلیمر را به بالن های حاوی 

ارگانوکالی بصورت مجزا ،قطره قطره اضافه می کنیم و به مدت 

سه شبانه روز در دمای محیط روی همزن مغناطیسی به هم می 

یک از محلول های تهیه شده را درون ظروف  زنیم.سپس هر

در آون تحت خال با برنامه زمانی یک  حالل آن را تفلون ریخته و

و شش   c111.، یک ساعت در دمای   c 81. ساعت در دمای

تبخیر می کنیم و به این ترتیب فیلم نانو  c  121.ساعت در دمای 

سنتز به  ینکامپوزیت تهیه می شود.ارگانوکالی استفاده شده در ا

 نام دارد. A21صورت تجاری تهیه شده و کلوزیت 

برای محاسبه ویسکوزیته پلیمرها از دستگاه ویسکوزیمتر استوالد 

 .استفاده می نمائیم

 

 نتایج و بحث
ساختار شیمیایی دی اسید و کوپلیمرها و نانو کامپوزیت ها 

تایید شد هم چنین از انالیز عنصری نیز برای تایید  IRاز طریق 

ساختار بهره جستیم. نتایج حاصل از آنالیز عنصری این ترکیب ها 

توافق خوبی را بین مقدار محاسبه شده و مقدار واقعی نشان 
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میدهند.نتایج آنالیز عنصری و ویسکوزیته محاسبه شده در جدول 

 است. ( آمده1)
 ویسکوزیته، آنالیز عنصری( : بازده ، 1جدول )

 

 آنالیز عنصری )%(

C       H       N   

 هویسکوزیت
(dL/g) 

 کوپلیمر بازده)%(

10 /12    12 /2      28/95 Calcd 11/1 51/80 1 

11/12     15/2      08/95 Found 

11/8        21/1      18/01 Calcd 21/1 11/81 2 

81/8        91/1      51/01 Found 

 

 تعیین حاللیت کوپلیمرها:

 DMSO, DMF NMPکوپلیمرهای سنتز شده در حالل های آلی

Cl 3CHMeOH , EtOH ,    2Cl2CHمحلول و در حالل های 

O2,H .نامحلول هستند 

 :ریخت شناسی

بررسی شده است. میکروگراف  SEMساختار با استفاده از  

)شکل  2نانوکامپوزیت و (2)شکل 1های مربوط به نانوکامپوزیت 

نانومتر بوده و  111تا 91آمده است.اندازه ذرات بین در ذیل  ( 9

 ایمید( پخش شده-ذرات معدنی به خوبی در ماتریس پلی )آمید

-Solution ایاند.این ذرات از طریق تکنیک محلول بین الیه 

Interclation) ).در داخل زنجیرهای پلیمری راه یافته اند 

 

 

 1نانوکامپوزیت  SEMتصاویر  – 4شکل

–SEM

 

 
 

 

 

 

 

 بررسی خواص گرمایی:

 تجزیه گرمایی کوپلیمرها و نانوکامپوزیت ها با استفاده از

پیوندهایی  آورده شده است.( 2بررسی و نتایج آن درجدول) TGAتکنیک 

 .تر بوده اند عبارتی سستدچار شکستگی شده اند که طول بیشتری داشته یا به 

 ( :خصوصیات گرمایی کوپلیمرها2جدول )

 
c)%(وزن باقی مانده b(ºC) 10T a(ºC) 5T  

 1کوپلیمر  122 152 9/22

 2کوپلیمر  121 181 95

  1نانوکامپوزیت 215 218 1/21

 2نانوکامپوزیت 111 222 2/20

b,a   کاهش وزنی در اتمسفر آرگون و با سرعت  %11و  %9به ترتیب دمای.c11.بر دقیقه میباشد 

c  وزن باقیمانده تا دمای :.c 011  در اتمسفر آرگون با سرعت تجزیه گرمایی.c11.بر دقیقه میباشد 

به ترتیب نمودار مقایسه ای از خواص گرمایی هرکدام  1و 0شکل 

را نسبت به کوپلیمرهای مربوطه نشان  2و  1از نانوکامپوزیت های 

مشخص است پایداری حرارتی  0 -میدهند.همانگونه که در شکل

نسبت به کوپلیمر آن افزایش پیدا کرده و نشان  1نانوکامپوزیت 

ک رس در این گونه دهنده این است که افزایش نانو ذرات خا

ی مو افزایش پایداری حرارتی پلیمرها باعث ایجاد خواص مثبت 

نسبت به  2پایداری حرارتی نانوکامپوزیت  1-لمطابق شک .شود

کوپلیمر آن کاهش پیدا کرده است و نشان دهنده این است که 

افزایش نانو ذرات خاک رس باعث ایجاد خواص منفی و کاهش 

 ود.ش پایداری حرارتی آن می
 

 1و نانوکامپوزیت  1برای کوپلیمر  TGAنمودار مقایسه ای  -6شکل 

 
 

 2و نانوکامپوزیت  2برای کوپلیمر  TGAنمودار مقایسه ای  -7شکل 
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 : NBOتحلیل نتایج 

 

 حاصل از خروجی نرم افزار گوسین با دستور  NBOداده های 

(HF/3-21G)  نتایج حاصل از انجام گرفت که تایید کنندهTGA 

کمتر باشد در  HOMO-LUMOمی باشد.هرچه فاصله یا گپ انرژی 

نتیجه انتقاالت الکترونی راحت تر صورت میگیرد بنابراین انرژی رزونانسی 

 (1بیشتر  و بدین ترتیب پایداری مولکولی بیشتر می شود.جدول )

 

 HOMO-LUMO( : انرژی 9جدول )
 

  1پلیمر  2پلیمر 

11511/1- 10505/1- HOMO E 

11922/1 11229/1 LUMOE 

 

 نتیجه گیری
ایمیدی( با استفاده از نانو ذرات  -های کوپلی )آمیدنانو

بین الیه ای به طور موفقیت  -خاک رس از طریق روش محلول

آمیزی تهیه شده اند. ساختار این نانوکامپوزیت ها با روش های 

میکروسکوپ الکترونی و تصاویر  (IR)طیف سنجی مادون قرمز

مطالعه و شناسایی شد. هم چنین مقاومت   (SEM)روبشی

 د.ایمید( های اولیه مقایسه ش -گرمایی بررسی و با کوپلی )آمید

نتایج نشان داد که در کوپلیمرهای آروماتیک به علت پایداری 

حرارتی باالی این کوپلیمر، افزایش نانو ذرات خاک رس به 

کوپلیمر نه تنها باعث افزایش پایداری حرارتی آن نمیشود بلکه 

نانوذرات مانند کاتالیزور عمل کرده و باعث می شوند انتقال گرما 

در نتیجه ر صورت بگیرد کوپلیمر راحت تبه درون زنجیر 

پایداری حرارتی کوپلیمرها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا 

 طی. در کوپلیمر خمیکند و کوپلیمر به سرعت تخریب می شود

افزایش نانو ذرات خاک رس می تواند پایداری حرارتی را 

 افزایش دهد.

 

 

 

 

 

 تقدیر و تشکر

 
ر ای دکتدر پایان مراتب سپاس و قدردانی خود را از جناب آق

 نوری شرق برای راهنمایی های ارزشمندشان اعالم میدارم.
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New nanocomposites synthesis based on the Copolyamide-emides and between 

structural parameters and thermal stability 

Setare Ardeshiria* , Davod Nori Sharghb 

 

a Islamic Azad University Pharmaceuticl Branch,Tehran 

b Islamic Azad University of Aarak 

Abstract: 

 In this research,a novel monomers was synthesized successfully by thecondensation reaction 

between trimellitice acid and1,2-diamino etane ,  in Acetic acid - glacial as solvent. Structure 

of monomers was determined by IR spectroscopy. new poly (amide-imide) s were synthesized 

due to thecondensation  reaction between this monomer and 1, 3-diamino propane and 

and pyridine in  23,3diphenylsulfone in the presence of triphenyl phosphite (TPP), CaCl

Nmethyl-2-pyrolidon (NMP) as solvent. Polymers were fully characterized by IR 

spectroscopyand elemental analysis. The thermal stability of these polymers has been 

examined by usingtheir TGA thermograms. The structures of the smallest common units of 

polymers have beenoptimized and analyzed by means of HF/3-21G level of theory and 

natural bond orbital(NBO) interpretation. NBO results indicate that there is a direct 

relationship between thestructural parameters (especially bond lengths) and the electron 

delocalizations. In addition,there is a direct relationship between the thermal stability and the 

stabilization energiesassociated with the electron delocalizations. Then new sample of poly 

(amide-imide)/clay nanocomposite were prepared by solution intercalation technique. 

Structure andmorphology of them were characterized by IR spectroscopy, and Scanning 

ElectroneMicroscopy (SEM). Then the thermal stability of nanocomposites was compared 

with purepoly (amide-imide) s. 

Keywords:  nanocomposites, Copolyamideemides, 3,3`-phenylSulfone, thermal stability, 

NBO. 
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