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 چکیده

در این کار پژوهشی پلیمر پنبه دیر اشتعال پذیر در برابر شعله های آتش و در ادامهه اهااک کامزکتیهر مربک هه  بها اههتزاد  ات       

اههر بهر روی    2NHهنتز گردید. در این روش ابتدا عامل هیالای که دارای گرو  ATRPپلیمریزاهیکن رادیکالی تاد  به روش

صکرت گرفته و ههلکلز کلهر دار    ATRPاککلئکفیلی روی عامل فعال برای واکنش 2NHهلکلز  قرار گرفر هزس ات  ریق گرو  

بهر روی ههلکلز کلهر دار      (DEAETPN) دی اتیل آکریلکئیلککسی اتیل تیهک فسهزر آمیهدات   حاصل گردید. مرحله آخر مکاکمر 

پنبه مقاوم در برابر آتش و همچنهین  اهااک کامزکتیهر مربک هه     ATRP ات پلیمریزاهیکنپیکاد داد  شد و در اهایر با اهتزاد  

، IR-FT ،H NMR1 تهیهه گردیهد. ههاختار شهیمیایی ترکیبهات ههنتز شهد  بها روش ههای مستله   یه  ههن ی ماانهد              

TEMوSEM  مشسص گردید. رفتار حرارتی ترکیبات ایز با DSC  وTGA .بررهی شد 

 واژگان کلیدی

 پنبه، اااککامزکتیر، پلیمریزاهیکن رادیکالی کنترل شد ، کند هاتی اشتعال پذیری، پلیمریزاهیکن پیکادی 
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مقدمه -1  

و ت دید پذیر بکد  و ماد  خامی اهر که برای تهیه پلیمرهای کاربردی 2یکی ات مکاد بیک مکلککلی فراوان  بیعی، تیسر تسریب پذیر 1پنبه

که امروت  ات اهمیر تیادی برخکرداراد 3با اهتزاد  ات اصالح هطحی پنبه می تکان به پلیمرهای عاملداری مستلزی در دهترس می باشد.

 ات اهمیر حیاتی برخکردار اهر که باعث افزایشغیر   باالو باال واهتحکام ر کبر جذب،همچکن دهر یافر. مشسصه هطحی پنبه 

 میباشد. آاها باالی پذیری اشتعالقابلیر  ،الیاف این اتمشکالتاما یکی . .(Sokker, et al, 2009)کاربردهای این پلیمر  بیعی شد  اهر

این امر تکهط مکاد تاخیر اادات آتش مستلزی اهر.  شعله اادات تأخیر ات مکاد اهتزاد یکی ات را  های کاهش میزان این اشتعال پذیری 

فسزردار، ایتروژن دار و غیر  اشار  امکد. هر دهته ات این مکاد با مکاایسمی صکرت می پذیرد که ات جمله آن می تکان به ترکیبات هالکژای، 

خاص، مقاومر کاال را در برابر شعله افزایش می دهند. لذا پلیمرهایی که حاوی عناصری مااند فسزر و ایتروژن بکد  ااد خکاص ویژ  ای را 

) ,et al, J1980,Tsafack , et al, Langley ,, 1972 et alHendrix , امایان هاخته ااد 4با عملکرد باال در به تعکیق ااداختن اشتعال

2006, Lewin, 1996( .یا واکنش های پس ات پیکاد  5رایج ترین روش ترکیب قابلیر های مکرد اظر در پلیمر شامل پس پلیمریزاهیکن

های فسزریالهیکن تهیه گردید  اهر. این روش عالرغم در گذشته پارچه ی پنبه ای باتداراد  اشتعال با اهتزاد  ات واکنش می باشد.  6تای

داشتن مزایای بسیار، بدلیل واکنش پذیری پایین فسزر با پلیمرها، که من ر به کاهش فسزر در تمینه پلیمر می شکد، تیاد مکرد اهتزاد  

عالو  بر عامل دار کردن  .شیمیایی خکاهد شدات عمل پیکاد تای، هاختار پلیمر دچار اقص های  قرار امی گیرد. همچنین در این روش بعد

همچنین کنترل وتن مکلککلی پلیمر در هالیان اخیر در اظر گرفته  پلیمر برای ای اد خکاص مطلکب ،کنترل هاختاری تا یرهای پلیمری و

ار گرفته اهر. پلیمریزاهیکن مکرد تکجه بسیاری قر7شد  اهر. لذا برای این منظکر در هال های اخیر پلیمریزاهیکن کنترل شد  رادیکالی

روش جدیدی برای پلیمریزاهیکن رادیکال آتاد می باشد. اینیزرتر اه تنها به عنکان آغاتگر بلکه به عنکان  8اینیزرترها با اهتزاد  ات

و وتن مکلککلی آن  کندکنند ، تمام کنند  و عامل ااتقال ایز عمل می کند. بنابراین درجه پلیمریزاهیکن و هاختار اصلی پلیمر هنتز شد 

در اواخر قرن بیسر تعدادی ات روش های پلیمریزاهیکن رادیکالی  Kaur, Vibha, 2007)) کرد را می تکان با اهتزاد  ات اینیزرترها کنترل

فلز در این اکع پلیمریزاهیکن، یک کمزلکس گزارش گردید  اهر،  (ATRP) اتم پلیمریزاهیکن رادیکالی  ااتقال ثلتاد  کنترل شد  م

واهطه برروی آغاتگر اثرکرد  و بطکر همگن هالید را ات آغاتگر جدا میکند که به دابال آن رادیکال های آغاتکنند  پلیمریزاهیکن و 

 (1کمزلکس هالید فلز ای اد می گرداد)شکل 

                                                           
1- Cotton   

2-Biodegradable 

3-Functionalized Polymers 

4-Flame retardancy 

5-Post-Polymerization                                                                       

6-Post-grafting reactions 

7-Controled radicalPolymerization 

8-Retarder – Terminator – Transfer agent 
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   مکاایسم پلیمریزاهیکن رادیکالی ااتقال اتم1شکل 

هها و بهبهکد خهکاص آاهها      حاضر ایز جدیدترین تحقیقات در جهان در تمینه ی مکاد، عمدتاً روی هاخر اااک مکاد، اااک کامزکتیهر در حال 

اااک کامزکتیر های پلیمری اسل جدیدی ات مکاد هستند که شامل یک ماتریس پلیمری و درصد کمی ات یک تقکیر کننهد    متمرکز اهر.

یر ها در مقایسه با پلیمرهای مشابه خالص و کامزکتیر های متداول، به دلیهل داشهتن خهکاص مکهاایکی،     ی اااکمتری هستند. اااککامزکت

فیزیکی و شیمیایی مطلکب تر، کاربرد وهیعی در تمینه های مستل  صنعتی و تحقیقاتی یافته ااد. تقکیر کنند  های اهااکمتری بهه علهر    

تقکیر کنند  های معمکلی باعث بهبهکد خهکاص    میزان هطح بسیار باال در مقایسه باداشتن اسبر  کل به قطر تیاد، ابعاد بسیار ککچک و 

پلیمر می شکاد. وتن کمتر محصکل اهایی در مقایسه با کامزکتیر های معمکلی، اهتحکام مکاایکی باالتر، فرایند پذیری راحر تر و تحمل 

 Wiley,Inc,2009).)حرارتی باالتر، ات ویژگی های این مکاد هستند

 روش تحقیق -2

 مواد  -2-1

و بدون ایات به عمل تصزیه مکرد اهتزاد  قرار  ات شرکر مرک خریداری شد  و کربنات هدیم ک ، هیدروکسید هدیمدریاهید هیدرو کلری

آرگکن تقطیر فنکن تا ظهکر راگ آبی تیر ، باترواای شد  و هزس تحر گات  تحر فلز هدیم و بنزوتکلکئن )مرک و آلمان( مکرد ایات  گرفر،

هاعر خشک گردید و هزس صاف شد  و با اهتزاد  ات تقطیر در  24بکهیله کلسیم هیدرید  ی  و دی اتیل آمیندی کلرو متان  شد.

با اهتزاد  ات  هاعر خشک و هزس صاف گردید و 24تری اتیل آمین ایز بکهیله منیزیم هکلزات به مدت .فشار کم خالص هاتی شد

 گردید. تقطیر در فشارکم خالص 
 بقیه مکاد ایز ات شرکر مرک خریداری شد و هزس با تکجه به روش اهتاادارد خالص هاتی شداد.

 ابزار -2-2

ثبر شد. امکاه های جامد کهامالً پهکدر شهد  بها برومهر پتاههیم       SHIMADZU مدل -S 8400FTIR دهتگا بااهتزاد  ات FT-IR  ی  

 H حاصله در یک اگهداراد  در دهتگا   ی  هنج قرار داد  شد.  یه  گیهری   rKBپکدری مسلکط و تحر فشار قرار گرفر هزس قرص

NMR1در دهتگا BrukerSpectrospinAvance 400   3 با اهتزاد  اتحالل های فاقهد پروتهکن CDCl  وDMSO   .ت زیهه و   اا هام شهد

اا ام گرفر، در ابتدا امکاه ها به خکبی گرم شد  هزس دقایقی اگه داشهته  DSC -METTLER / TOLEDO با اهتزاد  ات DSCتحلیل 

با اهتزاد  TGA) ) خکاص حرارتی مکاددرجه هااتی گراد دما باال برد  شد.  444شد  و هرد گردید و دوبار  حرارت داد  شد   و حدوداً تا 

 اااککامزکتیر با  (SEM)ایتروژن مکرد بررهی قرار گرفر. اهکن میکروهککپ الکتروای  گات تحرMETTLER / TOLEDO- TGAات
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 LEO906اااککامزکتیهر ایهز بها اههتزاد  ات      (TEM)اا هام شهد. میکروههککپ الکترواهی عبهکری      LEO 1430 VPاههتزاد  ات ابهزار   

ZEISSALMAN.اا ام گرفر 
 

 تهیه منومر -2-3

 اتااکل آمین به عنکان ماد  آغاتی تهیه شد.بکار گیری مکاکمر در دو مرحله با 

 دی اتیل استرO,O,سیدتیو فسفر آمیدیک ا -هیدروکسی اتیل -2:  سنتز 1مرحله  – 2-3-1

 1/11مکل( کربنات هدیم،  4/ 42گرم ) 37/2میلی لیتری م هز به همزن مغنا یسی و مبرد باترواای حدود  144در یک بالن دو دهااه 

دقیقه تحر  34مکل ( اتااکل آمین ریسته شد. مسلکط حاصله به مدت  41/4میلی لیتر ) 6/4دی کلرو متان به عنکان حالل و میلی لیتر 

میلی لیتر دی کلرو متان ات  ریق  1/11مکل( ات دی اتیل تیک کلرو فسزات و  41/4میلی لیتر ) 66/1فشار گات آرگکن هم تد  شد. هزس 

درجه ی  25قطر  قطر  به محلکل اضافه گردید. مسلکط واکنش به مدت هزر هاعر در دمای محیط )دقیقه(  24آمزکل برم )درعرض 

هااتی گراد( هم تد  شد. بعد ات مدت تعیین شد  بدلیل دو فاتی بکدن محصکل واکنش  جداهاتی فات آبی و فات آلی با اهتزاد  ات قی  

ب مقطر به محلکل اضافه شد و مسلکط مکرد اظر به صکرت کامل هم تد  شد، میلی لیتر آ 14جداکنند  به  ریق تیر صکرت گرفر  ابتدا 

ات فات آبی بکد(. فاتآبی  )بدلیل اینکه چگالی دی کلرو متان بیشتر ات آب اهر لذا فاتآلی هنگینتر آاگا  فات آلی و فات آبی ات هم جدا گردید

میلی لیتر(. فات آلی اهتسراج شد  با دی کلرو متان به روی فات آلی جدا شد   4×14به کمک دی کلرو متان اهتسراج گردید ) حاصل ایز

هی هی  24هی هی آب مقطر،  14بار به ترتیب با مقادیر  4در ابتدا افزود  شد. به منظکر خالص هاتی بیشتر فات آلی حاصل 

هی هی آب امک مسلکط و بات هم جدا هاتی صکرت گرفر. اهایتاً به منظکر جذب کامل آب ات  5میلی لیتر(،  2×14) هیدروکلریک اهید

محلکل حاصل، چند گرم هکلزات هدیم بی آب )تا جایی محلکل شزاف گردد( به مسلکط اضافه گردید و هم تد  شد. بعد ات تبدیل فات آلی 

منظکر رهیدن به درجه خلکص باال با اهتزاد  ات دهتگا  تبسیر کنند   کدر به فات آلی روشن، عمل صاف کردن صکرت گرفر و هراا ام به

اتیل اهتر می باشد که به راگ  دی-O,O,تیک فسزر آمیدیک اهید -هیدروکسی اتیل -2ماد   حاصل چرخان )روتاری( حالل تبسیر گردید.

 .(Kaur, Verma, 2010) ترد پرید  و چسبناک اهر

 )آکریلوئیلوکسی( اتیل تیو فسفرآمیداتدی اتیل : سنتز 2مرحله  -2-3-2

مکل( تهری   41/4میلی لیتر) 3225/1میلی لیتری م هز به همزن مغنا یسی، مبرد باترواای و قی  افزایند ،   144یک بالن هه دهااه در 

اتیل( تیک فسهزر   -یهیدروکس 2مکل ماد  حاصل ات مرحله قبل، ) 442/4میلی لیتر دی کلرو متان ریسته شد، هزس   26/11اتیل آمین و 

دی اتیل اهتر ایز به محتکیات بالن اضافه شد، آاگا  تحر دمای  صزر درجه ی هااتی گراد )بالن حاوی محتکیهات در   -O , Oآمیدیکاهید

یهل  مکل( آکریلکئ 448/4میلی لیتر ) 72/4حمام آب یخ قرار گرفر( و ایز تحر گات ایتروژن که تکهط گاتشکر به داخل بالن وارد می شد، 

کلرید به صکرت قطر  قطر  به بالن اضافه شد. بعد ات اضافه شدن کامل آکریلکئیل کلرید، حمام آب یخ و گاتشکر برداشهته شهد و مسلهکط    

هاعر باترواای و تا دمای آتمایشگا  گرم شد، هزس رهکب حاصل که هیدرو کلرید تری اتیل آمهین   4واکنش تحر گات ایتروژن به مدت 

اشته شد. ماد  حاصل بعد ات خروج رهکب، دو فاتی بکد  که این دو فات به کمک قی  جدا کنند  و به  ریهق تیهر ات   اهر تکهط صافی برد

 فات ات هم جدا گردید، هزس فات آلی جدا شد  به  2میلی لیتر آب اضافه شد و  14هم جدا گردید  ابتدا به محلکل مکرد اظر 
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میلهی لیتهر آب امهک     5میلهی لیتهر آب مقطهر و     14میلی لیتر(،  2×14ارمال )  1کلریدریک اهید میلی لیتر هیدرو  24ترتیب با مقادیر

میلی لیتهر ایهز دی اتیهل اتهر بهه آن اضهافه        14بار اهتسراج گردید، آاگا  به منظکر خالص هاتی بیشتر،  4مسلکط و فات آلی آن به تعداد 

ر اادکی هدیم هکلزات بی آب اضافه گردید تا آب آن کامال خارج شکد. هراا ام گردید و فات آلی به کمک آن کامال جدا گردید، هزس مقدا

به منظکر دهتیابی به درجه خلکص باال، ماد  روغنی حاصل در دهتگا  تبسیر کنند  چرخان قرار داد  شد. ماد  اههایی حاصهل، دی اتیهل    

 .(Kaur, Verma, 2010)شد)آکریلکئیلککسی( اتیل تیک فسزرآمیدات اهر که بصکرت مایعی بیراگ می با

 تهیه پنبه مقاوم در برابرآتش   -2-4

 سنتز سلولز عامل دار شده و اتصال آغازگر پلیمریزاسیون رادیکالی زنده برروی آن  -2-4-1

پروپیهل    آمینک -3مکل( ات  441/4میلی لیتر ) 4/ 234میلی لیتری م هز به همزن مغنا یسی و قی  افزایند ،  144دهااه  2در یک بالن 

گرم هلکلز به محلکل اضافه گردید. مسلکط حاصله  1میلی لیتر ات تکلکئن پسش شد، هزس تحر گات ایتروژن،  54تری اتککسی هیالن در 

دقیقه تحر گات ایتروژن با هم تن مغنا یسی هم تد  شد، هزس مسلکط مکرد اظر تا صزر درجه ههااتی گهراد ههرد گردیهد،      34به مدت 

فنیل کلرو اهتیل کلرید به بالن اضافه شد. واکنش در همان دما به مهدت   - αمکل( ات 441/4میلی لیتر ) 142/4قطر ،  آاگا  بصکرت قطر 

هکهزااسهیکن حاصهل ههااتریزیکژ شهد  و      هاعر هم تد  شد و پس ات آن واکنش به مدت یک شب با هم تدن مالیم پیش رفر، اهایتاً 1

 (.1321)خاکزکر،  در خال خشک گردید شک داد  شد  ورهکب هزید راگ بدهر آمد  با اتااکل شست

 دستیابی به پنبه نسوز به روش پلیمریزاسیون انتقال اتم  -2-4-2

میلهی لیتهر متهااکل،     2میلی لیتر آب مقطر،  1دهااه م هز به هم تن مغنا یسی، مبرد باترواای و دماهنج، به ترتیب مقادیر 2در یک بالن 

دی اتیل)آکریلکئیلککسی( اتیل تیک فسزر آمیدات ریستهه شهد،    مکل ات مکاکمر هنتز شد  ی 441/4و (bpy) بی پیریدین -2و2گرم ات  1/4

دقیقه تحر گهات ایتهروژن ههم تد  شهد،      14گرم ات  هلکلز کلردار شد  به بالن اضافه گردید. مسلکط واکنش به مدت  275/4هزس مقدار 

تحر گات ایتروژن به آرامی به مسلکط اضافه گردید، بات هم عمل هم تدن در همان حالر به مدت  (Iمس ) گرم ات کلرید 43/4آاگا  مقدار 

درجه ی هااتی گراد قرار گرفر. واکنش در همان دما به مهدت   37دقیقه ادامه یافر، هزس بالن حاوی محتکیات واکنش در حمام آب  5

قرمز راگ بکد کهه بهه علهر     مدت تعیین شد ، هکهزااسیکن حاصل کامال  بعد ات هاعر تحر گات ایتروژن با هم تدن مالیم پیش رفر. 7

وجکد مس باقی مااد  در پلیمر اهر، لذا به منظکر حذف ااخالصی ها و دهتیابی به محصکل مکرد اظر، عمل صاف کهردن اا هام گرفهر و    

ایتاً رهکب هزیدراگ به دهر آمد   که همان رهکب حاصل تا جایی که کامال هزید شکد با مقدار تیادی اهتکن و آب مقطر شسته شد. اه

 پنبه اسکت اهر، در خال خشک شد. 

 واکنش های مربوط به تهیه نانوکامپوزیت   -2-5

 اصالح مونت موریلونیت -2-5-1

میلی لیتر آب دیکایز  که تکهط همهزن مغنا یسهی بهه ههم تد       144گرم مکار مکریلکایر را به آرامی به بشر ایم لیتری حاوی  3مقدار 

 در کنار این مرحله  دقیقه قرار داد  شد. متعاقباً 14شد، اضافه گردید. بعد ات یک هاعر به هم تد  شدن، در دهتگا  اولتراهکایک به مدت 
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تهیهه شهد. محتهکی مکاهر     ( gr/3cm82 /4بادااسهیته ) وتای اتاصالح کنند  هگزا دهیل تهری متیهل آمکایهکم کلرایهد     -وتای  %3محلکل 

میلی لیتر ااتقال داد  شد و اصالح کنند  قطر  قطر  به مسلکط داخل بالن کهه در حهال ههم تدن بهکد،      254مکریلکایر به بالن دو دهااه 

درجه هااتی گراد به شدت هم تد  شد. در اهایر  مسلهکط بدههر    64هاعر در دمای  24به مدت  اضافه گردید. هکهزااسکن داخل بالن

اضافی به  کر کامل خهارج گردیهد، کهه بها     ( Cl-)آمد  صاف و چندین مرتبه با آب دیکایز  شستشک داد  شد تا اینکه تمام آایکن های  کلر

د. در اهایر با اهتزاد  ات اتااکل، مکار مکریلکایهر اصهالح شهد ، شستشهک     این ا مینان حاصل ش( 3AgNO) اهتزاد  ات تسر ایترات اقر 

 .درجه هااتی گراد تحر خأل خشک گردید 64داد  شد و در دمای 

 تهیه نانو کامپوزیت  -2-5-2

میلی لیتهر کهربن تتهرا     44گرم مکار مکریلکایر اصالح شد  در  4/ 445اااک کامزکتیر باروش ترکیب کردن در فات محلکل تهیه می شکد. 

هاعر در دمای اتاق با همزن مغنا یس همزد  شد. هزس بهه   1میلی لیتر به مدت  244کلرید خشک و تات  تهیه شد  در یک بشر تمیز 

  دقیقه در اولتراهکایک قرار داد  شد.  14مدت 

میلی لیتر کربن تترا کلرید خشک هم تد  و هکهزااسیکن مکار مکریلکایر  44به  کر جداگااه در گرم ات پلیمر حاصل شد  را  4/4مقدار 

دقیقه در اولتراهکایک قرار گرفر. مسلهکط حاصهل در متهااکل اههیدی      15اصالح شد  قطر  قطر  به مسلکط بشر اضافه گردید و به مدت 

اعر به شدت هم تد  شد. مسلهکط حاصهل م هدداً در متهااکل اههیدی      ه 24درجه هااتی گراد به مدت  64رهکب داد  شد  و در دمای 

 (1321)اظری،درجه هااتی گراد تحر خأل خشک شد.  64رهکب داد  شد و هزس صاف گردید و در دمای 

 یافته ها-3

 (DEAETPN)تهیه مونومر دی اتیل آکریلوئیلوکسی اتیل تیو فسفر آمیدات  -3-1

در دو مرحله اا ام شد. شسصی به اههم تسهافاک قهبال تهالش کهرد  اههر  دی اتیهل )آکریلکئیلککسهی( اتیهل تیهک            DEAETPN هنتز

مرحلهه بها    2فسزرآمیدات را در یک مرحله هنتز اماید اما عملکرد وی اتی ه مطلکبی را با مقدار مکرد اظر ارائه اداد  اهر، لذا واکنش در 

 مین صکرت گرفر.به تری اتیل آ 3Co2Naبررهی تعکیض بات 

 دی اتیل استر -O,O'تیو فسفر آمیدیک اسید  -هیدروکسی اتیل( -2تهیه ) -3-1-1

  این ماد  ات واکنش اتااکل آمین با دی اتیل کلرو تیک فسزات در حضکر کربنات هدیم در دی کلهرو متهان ههنتز شهد. کربنهات ههدیم ایهز       

 (2( بصکرت روغن به راگ ترد پرید  و ویسککت بدهر آمد.)شکل 3بعنکان گاتربا در واکنش، مکرد اهتزاد  قرار گرفر. در اهایر ترکیب )
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H2N OH + P

S

Cl O

O
Na2CO3/CH2Cl2 P

S
O

O
N
H

OH7h, reflux

(1) (2) (3)  

 دی اتیل اهتر -O,O'تیک فسزر آمیدیک اهید  –هیدروکسی اتیل  ( -2هنتز ) واکنش  -2شکل 

 

مربکط به  cm41/3362-1دراکار جذبی پهن  ( ذکر شد  اهر چنااچه مشاهد  می شکد 3ترکیب) IR (KBr)-FT،  ی 3در شکل  

مربهکط بهه ارتعهاش     46/2235و  cm 82/2272-1ادغام شد  اهر. اهکار جهذبی در   NHاهر که با گرو   OHارتعاشات کششی گرو  های

مربکط به ارتعاشات کششی پیکاهد   47/1161و  cm63/256،22/1427 ،46/1147-1متقارن، اکار جذبی در  H-Cاامتقارن و  H-Cکششی 

(C-O-P) 1رو  اکار جذبی د-cm25/642  به ارتعاش کششی پیکادP = S   .مربکط می باشد 

مربهکط بهه    ppm 3/1پیهک ههه تهایی در    ، ( ذکر شد  اهر چنااچه مشاهد  می شهکد 3ترکیب) 3H NMR (CDCl1(،  ی  4در شکل 

مربکط به پروتکن های گهرو    ppm 1/3، پیک چند تایی در NHامایااگرگرو  عاملی ppm 6/2پروتکن های گرو  متیل، پیک یک تایی در 

 ppm 46/4و پیهک چنهد تهایی در     OHمربکط به پروتکن های متیلن متصل به گهرو    ppm 6/3، پیک هه تایی در NHمتیلن متصل به 

 می باشند. OPS2CHهای متیلن متصل به گرو  مربکط به پروتکن 

 

 

 (3ترکیب ) FT-IR (KBr)    ی 3شکل
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 3CDCl( در حالل 3ترکیب )H NMR 1   ی 4شکل 

 

 ( 5سنتز دی اتیل )آکریلوئیلوکسی( اتیل تیو فسفر آمیدات) -3-1-2

تیهک   –اتیهل(  –هیدروکسهی  -2آکریلکئیل کلرایهد بها )   مکاکمر دی اتیل )آکریلکئیلککسی( اتیل تیک فسزر آمیدات ات واکنش هسته دوهتی

دی اتیل اهتر در حضکر تری اتیل آمین که با ایزای اقش گاتربا در ااتهای واکنش به صکرت رهکب هیدروکلرید  -O,O'فسزرآمیدیک اهید

 (5( بصکرت مایعی بی راگ بدهر آمد.)شکل 5تری اتیل آمین مشاهد  گردید، هنتز شد. در اهایر ترکیب)

P
O

O

S

N
H

OH +

O

Cl

PO

O

NH

S

O

O

(3) (4) (5)

N(C2H5)3/CH2Cl2

4h, reflux, rt

 
 (5)  معادله واکنش تهیه دی اتیل )آکریلکئیلککسی( اتیل تیک فسزر آمیدات 5شکل

 

 NH ذکرشد  اهر چنااچه مشاهد  می شکد   اکار جذبی حاصل ات ارتعاش کششی گرو  (5رکیب)ت IR (KBr)-FT ،  ی 6در شکل 

cm-ایز به ترتیب در H-Cجذبی حاصل ات ارتعاش کششی متقارن و اامتقارن گرو  هایقابل مشاهد  اهر. اکارهای  cm48/3344-1در 

دید  می  cm24 /1724-1پیکی با جذب قکی در  ایز بصکرت C = Oظاهر گردید. اکار جذبی مربکط به cm82 /2272-1و   2237/ 138

 .امایان هاخته اهر cm 41 /1641-1شکد. پیکاد دو گااه مزدوج با گرو  اهتری ایز پیکی را با جذب متکهط در
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مربکط بهه گهرو     ppm 8/2ذکر شد  اهر چنااچه مشاهد  می شکد  پیک یک تایی در  (5ترکیب)3H NMR (CDCl1(، ی  7شکلدر  

NH، پیک چند تایی درppm 3/3  مربکط به پروتکن های متیلنی گرو  متصل بهNH  پیک چند تهایی در ،ppm 2/3     مربهکط بهه پروتهکن

و پیک چند تهایی مکجهکد در    2COOCHامایااگر پروتکن های مکجکد در گرو   ppm 4/4، پیک هه تایی در 2PSOCHگرو های متیلنی 

ppm 48/7  .امایااگر پروتکن های پیکاد دوگااه می باشد 

 

 

 (5ترکیب ) FT-IR (KBr)    ی 6شکل 

 

 

 3CDCl ( در حالل5ترکیب )H NMR1    ی 7شکل
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 سنتز و عامل دار کردن سلولز و اتصال آغازگر پلیمریزاسیونی برروی آن  -3-2

ف التمه اا ام پلیمریزاهیکن رادیکالی ااتقال اتم، وجکد آغاتگر پلیمریزاهیکن برروی هلکلز اهر، لذا بدین منظکر ابتدا هطح هلکلز با معهر 

فنیل کلرو اهتیل کلرید اتصال اا ام شد . معهرف ههیالن    - αهای هیالن دار عامل دار شد و هزس  ی یک حمله اککلئکفیلی به ترکیب 

 -3. در این کار پژوهشی ات معرف ههیالن دار  رای پلیمریزاهیکن مناهب می امایددن ذرات جلکگیری کرد  و هطح ذر  را بدار ات جمع ش

 اشان داد  شد  اهر. (8)آمینک پروپیل تری اتککسی هیالن اهتزاد  شد. مراحل اا ام این واکنش در شکل 

 

OH

OH
+ Si

OC2H5

OC2H5

C2H5O NH2

Toluen

N2

Cl

O

1) 0C, 1h
.

O

O

Si

OEt

NH2

O

O

Si

OEt

Cl

Cellulose APTES

O

O

Si

OEt

NH2 +
2) 25

.
C, 24h

H
N

O

Cl

 

 فنیل کلرو اهتیل کلرید -αک پروپیل تری اتککسی هیالن با هلکلز و اتصال آغاتگرآمین -3  واکنش 8شکل 

 

 فنیل کلرو استیل کلراید  - αسلولز خالص و سلولزحاوی آغازگر  FT-IRبررسی و مقایسه طیف   -3-2-1

مهی   OHمربکط به ارتعاشات کششهی گهرو     cm 12 /3348-1هلکلز خالص را اشان می دهد  پیک پهن مکجکد در IR-FT ی    2شکل 

 H -Cمشاهد  می شهکد. ارتعاشهات کششهی گهرو  ههای       cm 12/1163-284-1در اکاحی O-Cباشد و جذب مربکط به ارتعاشات کششی

 cm18/617-1ایهز در محهدود  ی    H-Cظاهر گردید  اهر، بااد های جذبی خمشهی خهارج ات صهزحه ی     cm81 /2828-1متیلی ایز در 

 امایان اهر.
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 هلکلز خالصFT-IR (KBr)     ی 2شکل         

 

 cm-1اکار کششهی مربهکط بهه گهرو  آمهین در      فنیل کلرو اهتیل کلراید را اشان می دهد  -αهلکلزکلردار شد  با   IR-FT ی  14شکل 

همزکشاای دارد. حضکر گهرو  ههای پروپیهل ایهز تکههط      آروماتیکی  C-Hظاهر شد  اهر که به احتمال تیاد با پیک مربکط به  77/3356

ایز به گرو  آمیدی اسبر داد  مهی شهکد.    1/1668 اثبات می شکد. پیک متکهط ظاهر شد  در cm 25/2824-1در H-C ارتعاشات کششی

مایان اههر.  ا cm 74 /244-1و cm 52 /1525-1ایز به ترتیب در H-Cو خمشی خارج ات صزحه ای  NHپیک ااشی ات جذب خمشی گرو 

مشاهد  می گردد و اهایتاً ارتعاش کششهی   cm 41/1325-1و cm 37/1362-1ایز به ترتیب در N-Cو  O-Cارتعاش کششی ااشی ات پیکاد 

که داللر بر وجکد الیه های ههیلیکا در ههطح ههلکلز دارد و ارتعهاش کششهی       cm85  /1458-1در محدود  ی Si-O-Siمربکط به پیکاد 

قابل رویر اهر. این اتایج اشان می دهد که الیه ای ات آغهاتگر بهر روی ههطح ههلکلز قهرار       cm 44/742-1ایز در   Cl-C مربکط به پیکاد

 گرفته اهر.

 

 

 

 

 

 

 

 فنیل کلرو اهتیل کلراید -αهلکلزکلر دار شد  با FT-IR (KBr)     ی 14شکل                                      
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 سلولز خالص و سلولز کلردار شده TGAبررسی آنالیز حرارتی  -3-2-2

ت زیه گرمایی م مکعه ای ات فنکای اهر که در آاها یک خاصیر فیزیکی ماد  و یا محصکالت واکنشی آن، به صکرت تابعی ات دمها ااهدات    

دهر دادن وتن با افزایش دمها(. در یهک ت زیهه    گیری می شکد، در حالی که جسم تحر یک براامه دمایی کنترل شد  قرار می گیرد )ات 

جرم یک امکاه در یک جک کنترل شد ، به  کر پیکهته به صکرت تابعی ات دما یها تمهان ثبهر مهی گهردد در       (TGA) وتن هن ی حرارتی

 تهابعی ات تمهان را گرمها   حالی که دمای امکاه )معمکالً به  کرخطی با تمان( افزایش داد  می شکد. امکدار جرم یا درصد جرم، بهه صهکرت   

فنیهل کلهرو اههتیل     -αهلکلزکلردار شهد  بها    ال   هلکلز خالص و ب TGA ، امکدار 11شکل اگاشر یا منحنی ت زیه گرمایی می اامند. 

 .را اشان می دهدکلراید 

 

 

 ال                                                   ب

 فنیل کلرو اهتیل کلراید -αال   هلکلز خالص و ب  هلکلزکلردار شد  با TGA  امکدار 11شکل

 

درجه هااتی  354و  254ات وتن خکد را به ترتیب در دماهای  % 46تا  4فنیل کلرو اهتیل کلراید  -αبراهاس داد  ها، هلکلزکلردار شد  با 

اهر. با تکجه به کاهش جرم هلکلز  % 48درجه هااتی گراد حدود  444گراد ات دهر می دهد. وتن باقی مااد  برای این ترکیب در دمای 

می باشد پایداری حرارتی هلکلز کلردار شد  اسبر بهه   % 22تا  3ه به ترتیب درجه هااتی گراد ک 344-444خالص در محدود  ی دمایی 

آن مهی   TGAهلکلز اولیه افزایش یافته اهر. در حالر کلی، ت زیه حرارتی هلکلز خالص دارای هه مرحله اهر که با تکجه به ترمهکگرام  

در بسش آمکرف ههاختمان پلیمهری آن مهی باشهد، تسریهب      درجه هااتی گراد، آهیب های وارد   284تکان گزر که تقریباً قبل ات دمای 

درجه ی هااتی گراد اهر که مربکط به ات دهر رفهتن آب امکاهه و اکسیداههیکن و     284-354اصلی هاختمان آن در محدود  ی دمایی 

کریستالی هاختمان  درجه هااتی گراد مربکط به بسش 354تشکیل ح م عظیمی ات گاتهای اشتعال پذیر اهر و اما تسریب بعد ات دمای 

 پلیمری الیاف هلکلز می باشد که آن هم ااشی ات اکسید شدن باقی مااد  های کربنی تشکیل شد  در مرحله ی قبل اهر.

 سلولز خالص و سلولز کلردار شدهDSC بررسی آنالیزحرارتی -3-2-3
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DSC ،یک تکنیک تحلیل دمایی اهر که در آن تزاوت در میزان حرارت مکرد ایات برای افزایش دمای امکاه ی آتمایشی و امکاه ی مرجع

 اشان داد  شد  اهر. 12هلکلز خالص در شکل  DSCترمکگرام شکد.اادات  گیری می دمابه عنکان یک تابع 

 

 

 هلکلز خالص DSC  ترمکگرام 12شکل 

 

درجه ی هااتی گراد به تبسیر حالل  1/57هلکلز خالص، مشسص میگردد که دمای تبدیل شیشه ای در دمای  DSCبا تکجه به ترمکگرام 

درجه هااتی گراد  344- 384و ر کبر مکجکد در هلکلز مربکط می شکد و اما با تکجه به اینکه تغییرات عمد  هلکلز در محدود  ی دمایی 

درجه هااتی گراد مربهکط   18/338مشاهد  می شکد لذا پیک گرماگیر مشاهد  شد  در  اهر و ات دهر دادن هریع وتن ایز در این ااحیه

ی  درجهه  36/224به خکد هلکلز بکد  و تسریب تدری ی هلکلز ایز به مرور مشاهد  می گردد که دمای ااتقال شیشهه ای مربک هه ایهز در    

 .آورد  شد  اهر 13لرو اهتیل کلرید ایز در شکل فنیل ک -αهلکلزکلردار شد  با  DSCترمکگرام هااتی گراد دید  می شکد. 

 

 

 فنیل کلرو اهتیل کلرید -αهلکلزکلردار شد  با  DSC  ترمکگرام 13شکل 
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درجه هااتی گراد مربکط به تغییرات جزیی ههاختار ترکیهب    84باتکجه به داد  های ترمکگرام صزحه قبل امایان اهر که پیک مکجکد در 

اصلی  درجه هااتی گراد ایز مربکط به هاختار 244و ر کبر مکجکد بکد  و دمای ااتقال شیشه ای مکجکد در  مکرداظر که شامل خروج آب

 عامل دار شد  می باشد که اسبر به دمای ااتقال شیشه ای هلکلز خالص افزایش داشته اهر.  یا هلکلز

 سنتز پلیمر پنبه نسوز -3-3

مرحله اهر  مرحله  2برروی پنبه )هلکلز( عمدتاً شامل (DEAETP)پیکاد تدن مکاکمر دی اتیل )آکریلکئیلککسی( اتیل تیک فسزر آمیدات 

فنیل کلرو اهتیل کلرید،  بق مرحله قبهل بهرروی ههلکلز عامهل دار شهد  مهی باشهد. در مرحلهه بعهدی،           -αاول، شامل پیکاد تای گرو  

بی پیریدین به عنکان   – 2'، 2و ( I)کنترل شد  ی مکاکمر مذککر برروی هلکلز کلردار شد  در حضکر کلرید مس پلیمریزاهیکن رادیکالی 

 لیگااد صکرت می گیرد. 

 آورد  شد  اهر. 15مسیر کلی این واکنش در شکل 

O

O

Si

OEt

H
N

O

Cl

DEAETPN

CuBr/(bpy)

37°C, 7h

O

O

Si

OEt

H
N

O n-1

Cl

O

OH
N

P

S

O

O
O

N
H

P

S

O

O

O

 

   فرایند هنتز پنبه اسکت15شکل 

 

 ( DEAETPN) پلیFT-IR بررسی طیف   -3-3-1

در ااحیهه   NHاشان داد  شد  اهر  بااد جذبی شاخص مربکط به ارتعاش کششی گهرو    61در شکل  ( DEAETPN)پلی  IR-FT ی  
1-cm 15/3343    1دید  می شکد و همچنین حضکر گرو  آلیزاتیک متصل به گرو  آمیدی و عامهل ههیالای در-cm 44/2822    تاییهد مهی

مشاهد  می گردد. آاچه که در مقایسهه   cm 57/668-1ایز در P=Sو پیکاد  cm31/614-1 در Cl-C به پیکاد گردد. ارتعاش کششی مربکط

تایید می کند، ااپدید شدن بااد جذبی مربکط به پیکاهد   ATRP ی  های مکاکمر و پلیمر به وضکح برای ما تشکیل پلیمر را با اهتزاد  ات 

 این  ی  قابل مشاهد  ایسر.  می باشد که در cm41 /1641-1 در C=Cدوگااه 
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 (DEAETPN)پلی  FT-IR   ی  16شکل 

 

 ( DEAETPN)پلی  3H NMR (CDCl(بررسی طیف  -3-3-2

مربکط به پلیمر ایز مهی   H NMRمشاهد  می گردد. با تکجه به  ی   17ایز در شکل  (  DEAETPN)پلی  3H NMR (CDCl( ی   

ات مکاکمر دی اتیل آکریلکئیلککسی اتیل تیک فسزرآمیدات بیان کرد که  (  DEAETPN)تکان دالیل واضحی را مبنی بر تشکیل  پلیمر پلی 

 ppm 48/7 در  ی  پلیمر می باشد که در  ی  مکاکمر مذککر در حکالی عهدد  C=Cمهم ترین دلیل، ااپدید شدن پیک مربکط به پیکاد 

اهر. مقدار عددی مربکط به حلقه ی بنزن در شهدت  ATRP ظاهر گردید  اهر. که اشان ات اا ام پلیمریزاهیکن رادیکالی تاد  به روش 

 بسیار پایین ایز اشان ات آن اهر که پلیمریزاهیکن عمدتاً با اینیزرتر اا ام یافته اهر. 

 

 

 DMSOدر حالل  (DEAETPN)ترکیب پلی  H NMR   ی  17شکل 
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 تهیه نانوکامپوزیت -3-4

 بررسی مونت موریلونیت اصالح شده  -3-4-1

یکی ات معایب اااک ذرات در تهیه ی اااک کامزکتیر ها این اهر که به آهاای در واهطه ها لسته می شکاد و پسش شدگی ضعیزی در پلیمر 

ها ات خکد اشان می دهند و به همین دلیل کاربرد بسیاری ات این ذرات به  کر وهیعی محدود مهی شهکد بهه منظهکر جلهکگیری ات ت مهع       

ترکیب ذرات معدای با پلیمرها معمکالً با اصالح هطح همرا  اهر. بدین منظکر ابتدا، خاک رس مکار مکریلکایهر بها   اااکذرات در پلیمرها 

اهتزاد  ات یکن هگزا دهیل تری متیل آمکایکم کلرید اصالح گردید. این یکن آمکایکم عالو  بر افزایش فاصله ی بین الیهه ههای ههیلیکات،    

آورد  شهد  اههر.   12، ایز فعال اهر. اصالح اهااک ذرات خهاک رس بهه صهکرت شهماتیک در شهکل      ATRPبرای پلیمریزاهیکن با تکنیک 

همااگکاه که در این شکل مشاهد  می شکد، در اثر اا ام واکنش تعکیض یکای در لبه های هیلیکات، یکن های آلکیهل آمکایهکم جهایگزین    

کریلکایر اصالح شد  و آمادگی التم را برای تهیه ی اااک کامزکتیر یکن های هدیم مکجکد در شبکه می شکاد. به این ترتیب ذرات مکار م

 پلیمری کسب می امایند.

 

Na+ Na+Na+

Na+
Na+ Na+

d=1.23 nm

(Na-MMT)

N

CH3
14

Cl
NaCl

N

CH3
14

N

H3C

14

N

H3C

14

N

CH3
14

N

CH3
14

N

H3C

14

d=1.96 nm
(MMT-2)

 

 ATRP فعال برای،   اصالح اااک ذرات خاک رس با یکن هگزا دهیل تری متیل آمکایکم کلرید12شکل 

 

 مکار مکریلکایر اصالح شد  را اشان می دهد. FT-IR ی   24شکل 
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 مکار مکریلکایر اصالح شد FT-IR    ی  24شکل 

 

 ی  مکار مکریلکایهر اصهالح    مکار مکریلکایر اصالح شد ، آاچه که بارتترین تزاوت در مقایسه بین این  ی  و FT-IRبا تکجه به  ی 

که متعلق به ارتعاشات خمشی گرو  های متیل اصهالح کننهد  هگهزا     cm84/1473- 1اشد  محسکب می شکد، رویر اکار جذبی مکجکد در

وجکد اهدارد و فقهط در    اهر که این اکع  ی  در مکار مکریلکایر خام دهیل تری متیل آمکایکم کلرید اهر، می باشد و آن به این دلیل

 آمیز بکدن اصالح کلی می باشد. مکار مکریلکایر اصالح شد  دید  می شکد که این پدید  خکد دلیلی برای مکفقیر

 بررسی طیف های مربوط به نانوکامپوزیت  -3-4-2

 O-MMT((/ DEAETPN)نانوکامپوزیت )پلیFT-IR بررسی طیف  -3-4-2-1

 را اشان می دهد  O-MMT((/ DEAETPN)اااککامزکتیر )پلی FT-IR  ی   21شکل 

 

 

 O-MMT((/ DEAETPN)اااککامزکتیر )پلی  FT-IR   ی  21شکل 
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در این  ی  عالو  بر پیک های ظاهر شد  در پلیمر اهایی، پیکی که اشان دهند  ورود اااک ذرات خاک رس به ماتریکس پلیمر می باشد ، 

مربکط اهر که به علر همزکشاای با پیک های مکجهکد در ایهن ااحیهه     Si-O-Si به ارتعاشات کششی پیکاد cm 85/1458-1 در ااحیه ی

 فاقد تشسیص می باشد. تکضیحات مربکط به هایر پیک ها قبالً آورد  شد  اهر. 

 ( DEAETPN)و پلی O-MMT((/ DEAETPN)نانوکامپوزیت )پلی  TGAبررسی آنالیز حرارتی -3-4-2-2

 را اشان می دهد. O-MMT  ((/DEAETPN)و ب  اااککامزکتیر )پلی  (   DEAETPN)ال   پلی TGA امکدار 22شکل 

 

 
 O-MMT((/ DEAETPN) ب  اااککامزکتیر)پلی                           (   DEAETPN) ال   پلی                            

 TO-MM((/DEAETPN) پلی)و ب  اااککامزکتیر  (   DEAETPN)ال   پلی TGA   امکدار22شکل 

 

، تغیرات مشاهد  شد  در وتن که با افزایش دما ثبر می شکد، می تکااد برای ما درصد تسریهب امکاهه را در ههر دمهایی     TGAدر تکنیک 

شیب تسریب تیاد بکد  و تسریهب در مهدت تمهان     (   DEAETPN)امایان هاتد. براهاس داد  های مکجکد در امکدار ال ، مربکط به پلی 

درصد ات وتن امکاه باقیسر که این مقدار در مقایسه بها   54درجه هااتی گراد حدود  444 کری که در دمای کمتری صکرت می گیرد به 

مقدار باقی مااد  هلکلز خالص در همان دما افزایش بسیار خکبی را اشان می دهد، و اما با تکجه به امکدار ب که مربکط به ت زیه گرمهایی  

ی باشد، شیب تسریب کم و مدت تمان تیادی برای تسریب التم اههر بهه  هکری کهه در     مO-MM ((/ DEAETPN)اااککامزکتیر )پلی 

درصد ات وتن امکاه باقیسر لذا می تکان گزر افزودن اااک ذر  به پلیمر، تکااایی گرمهایی آن را   55درجه ی هااتی گراد حدود  444دمای 

 افزایش داد  اهر. 

 ( DEAETPN)و پلی O-MMT((/ DEAETPN)نانوکامپوزیت )پلی DSC بررسی آنالیزحرارتی -3-4-2-3

می تهکان گزهر دمهای     ( DEAETPN)پلی   DSCرا اشان می دهد  با تکجه به ترمکگرام  (DEAETPN)پلی  DSCترمکگرام  24شکل 

 مربکط به تبسیر درجه هااتی گراد به ترتیب 525/126درجه ی هااتی گراد و دمای تبدیل شیشه ای در 425/53تبدیل شیشه ای در 
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پیکاد اداد  می باشد و در اهایر دمای تبهدیل شیشهه ای در    (DEAETPN))حالل و ر کبر مکجکد در پلیمر( و تسریب تا یر های پلی 

 درجه هااتی گراد، امایااگر پلیمر تهیه شد  می باشدکه اسبر به خکد هلکلز و هلکلز کلردار شد ، افزایش خکبی داشته اهر.  44/231

 

 

 ( DEAETPN) پلیDSC  ترمکگرام  24شکل 

 

 آورد  شد  اهر  25ایز در شکل O-MMT((/ DEAETPN)اااککامزکتیر )پلی DSC ترمکگرام 

 

 

 O-MMT((/ DEAETPN) اااککامزکتیر )پلیDSC   ترمکگرام 25 شکل                             
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درجه ی هااتی گهراد بهه     64، پیک مشاهد  شد  در دمای O-MMT((/ DEAETPN)اااککامزکتیر )پلی DSC در ترمکگرام

درجه هااتی گهراد   265/238تبسیر حالل و ر کبر مکجکد در اااککامزکتیر مربکط اهر. دمای تبدیل شیشه ای این کامزکتیر در دمای 

ی را اشان می دهد. یهک مرحلهه ی   درجه ی هااتی گراد( افزایش خکب 44/231دید  می شکد که اسبر به دمای تبدیل شیشه ای پلیمر )

بهه  هکر همگهن در مهاتریس پلهی       O-MMTگرماتا بر پایه ی دمای گذار شیشه ای اشهان مهی دههد کهه در اهااک کامزکتیهر، اهااک ذر         

(DEAETPN) .پسش شد  اهر 

 O-MMT((/ DEAETPN) نانوکامپوزیت )پلی SEMبررسی تصاویر  -3-4-2-4

شناهی آاها وابسته اهر ماحصل پژوهش های گسترد  محققهان را بهه کنتهرل ریسهر شناههی ذرات      کارایی ذرات کامزکتیتی به ریسر 

تأثیر می پهذیرد. یکهی ات    رهنمکن گردید  اهر که ریسر شناهی ات عکامل تیادی مااند اکع مکاکمرها، اکع حالل، روش پلیمریزاهیکن و...

می باشد. در این پژوهش ات این تکنیک بهر  گرفته شد و ات  SEM  صاویرت  بررهی  روش های مطالعه ی ریسر شناهی اااک کامزکتیر ها

اهااکمتر و   344حاصل ات اااک کامزکتیر با بزرگ امهایی ههای    SEMتهیه گردید. با تکجه به تصاویر  SEMاااک کامزکتیر  پلیمری تصاویر 

ص اهر که این امر باعث افزایش هطح اااک ذرات پسش شدگی بهتر و تا حدودی تکه ای شدن اااک ذرات مشس (26)شکل میکرومتر 144

 می تکان هاختار اااک کامزکتیر تهیه شد  را ات هم گسیسته اعالم کرد. SEMاسبر به هطح می گردد با تکجه به تصاویر 

 

 

 μm144بزرگنمایی  اااککامزکتیر SEMتصکیر         nm344اااککامزکتیر با بزرگنمایی  SEMتصکیر    26شکل          

                                               

 O-MMT((/ DEAETPN) پلی)نانوکامپوزیت  TEMبررسی تصاویر  -3-4-2-5

یا میکروهککپ الکتروای عبکری یکی دیگر ات روش های مطالعه ریسر شناهی اااک کامزکتیر ها می باشد. ریسهر شناههی    TEMتصاویر 

اشان داد  شد  اهر، منا ق روشن بزرگنمایی مستل    با دو( 28وتای( که در شکل) 3%)O-MMT ((/DEAETPN)اااککامزکتیر )پلی 

پلیمر ماتریکس و خطکط تاریک الیه های هیلیکاتی را اشان می دهند. مرت میان ماتریکس و ذرات پرکنند  قابل رویر می باشهند و ایهن   

 فته اهر.اشان می دهد که بسشی ات ماتریکس تکهط پرکنند  تأثیر پذیر
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 nm264بزرگنمایی با اااککامزکتیر  TEMتصکیر                    nm336 ا بزرگنماییباااککامزکتیر  TEM تصکیر  28شکل         

 

 گیریبحث و نتیجه -3-5

با اهتزاد  ات روش پلیمریزاهیکن رادیکالی ااتقال اتم بر روی هلکلز  مکاکمر دی اتیل )آکریلکئیلککسی ( اتیل تیک فسزر آمیدات .1

 هنتز گردید.  (DEAETPN)قرار گرفر و پلیمرپیکادی پلی 

 بررهی و تأیید گردید.  H NMR1و IR-FTصحر محصکالت حاصل تکهط  ی  های  .2

اااک کامزکتیر پلیمر/خاک رس که قباًل با اهتزاد  ات اصالح کنند  ی هگهزا دههیل تهری متیهل آمکایهکم کلرایهد اصهالح شهد           .3

 باافزایش درصد کمی ات آن به شیک  ی ازکذ در محلکل هنتز گردید. 

پلیمر پیکادی پلهی   افزایش دمای تبدیل شیشه ای  ی هرمرحله هنتز که شامل هلکلز کلردار شد  ، DSCاتایج  ی  هن ی  .4

(DEAETPN) اااککامزکتیر مربک ه می باشد را اسبر به هلکلز اولیه اشان داد.  و 

  در هرمرحله  اسبر به هلکلز خالص اشان داد. افزایش پایداری حرارتی مشتقات حاصله ات هلکلز را TGAاتایج  ی  هن ی  .5

 پیشنهادات

 تهیه و بررهی اثر هایر تأخیر ااداتهای  شعله بر روی هلکلز  -1

 روی هایر محصکالت  بر دی اتیل )آکریلکئیلککسی ( اتیل تیک فسزر آمیداتمطالعه ی اثر پیکاد تای مکاکمر  -2

های پیکاد تای به  ریقه ی   هایر روش  دی اتیل )آکریلکئیلککسی ( اتیل تیک فسزر آمیداتتهیه و بررهی اثر پیکاد تای مکاکمر  -3
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 رواد تأخیر ااداتی شعله ی هلکلز اادات  و غلظر اااک ذر  خاک رس و هایر اااک ذرات  مستل  بر تهیه و بررهی تأثیر -4

 کار پژوهشی این ررهی امکان صنعتی امکدن بهمچنین افزایش ثبات و بهینه هاتی روش ها و غلظر های مصرفی در این فرآیند و  -5
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