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 مقدمه
 براي که است بايندر پليمري بايندر يکي از اجزاي پيشرانه است.

 معموالً هاپليمر. رود مي کار به فرموالسيون اجزاي داشتن نگه

 افزايش و انرژي پر مواد در مکانيکي مقاومت ايجاد براي

 ماتريس ايجاد با گرما و اصطکاك ضربه، به ها آن مقاومت

. بايندرها به دو [1]شوند  مي استفاده هابلور اطراف در محافظ

هايي که در شود. پليمردسته پرانرژي و خنثي تقسيم مي

شمار انرژي قرار ندارد بايندر خنثي بهساختارشان هيچ گروه پر

،  (HTPB)مي آيند. مثال: پلي بوتادي ان با انتهاي هيدروکسيل 

به  (PCL)و پلي کاپروالکتون   (CAB)سلولز استيل بوتيرات

. دنرو کار ميهها بپيشرانه ي خنثي درهاعنوان جديدترين بايندر

 هاآن به که دارند ويسکوزيته پاييني عموما بايندرها نوع اين

 مکانيکي خواص. دهدمي را جامدات بيشتر بارگيري اجازه

 اما. شود مي محسوب خنثي بايندرهاي مزاياي از خوب

 بودن خنثي علت به بايندر نوع اين حاوي سوخت فرموالسيون

 .پايين دارد عملکرد بايندر،

-گروه داراي خود ساختار در که است پليمري پرانرژي بايندر

 ،( NNO2) نيترامين ،N3)) آزيد:  مانند انرژيپر عاملي هاي

 بایندر عنوان بهبود خواص پلی گلیسیدیل نیترات به

 4، عليرضا قديري3، مصطفي قرباني2، اکرم سادات رزاقي مقدم1يداله بيات

دانشگاه صنعتي مالک اشتر -تهران 

بايندر در سوخت هاي مرکب نقش بسيار مهمي در تعيين خواص فيزيکي و ترمو شيميايي سوخت دارد. بنابراين الزم است تا اين چکیده:
جزء به طور مناسب انتخاب گردد. بايندر مناسب توانايي حمل فيلر باال ، خواص مکانيکي و فرآيند پذيري مطلوب را داراست. ساختار پلي 

را بودن گروه هاي قطبي، توانايي بيشتري در پذيرش نرم کننده هاي استر هاي نيتراته دارد و از اين نظر بايندر بسيار کاپروالکتون به دليل دا
پليمري پرانرژي است بوده ولي خواص مکانيکي مطلوبي ندارد. با ONO2 مطلوبي است. پلي گليسيديل نيترات به علت دارا بودن گروه 

مي توان از خواص مکانيکي مطلوب پلي کاپروالکتون و خواص پر انرژي پلي گليسيديل PCL-PGN-PCL سنتز کوپليمر تري بالك 
سنتز شد. در مسير سنتز ابتدا  PCL-PGN-PCLنيترات در کنار هم بهره برد. در اين پايان نامه براي اولين بار کوپليمر تري بالك 

سنتز شد. سپس با استفاده از گليسيديل نيترات سنتز شده پلي گليسيديل   %06کلروهيدرين با راندمان گليسيديل نيترات با استفاده از اپي
( به عنوان ماکرو آغازگر PGNسنتز شد. کوپليمر تري بالك پر انرژي جديد با استفاده از پلي گليسيديل نيترات ) % 06نيترات با راندمان 

ون در حضور دي بوتيل تين دي لورات به عنوان کاتاليست سنتز و روش پليمري شدن کاتيوني حلقه گشا با استفاده از مونومر کاپروالکت
مناسب براي  Tgاندازه گيري شده که نشانگر  -C  2/44°مربوط به کوپليمر Tg بررسي شد و DSC شد. رفتار حرارتي پليمر با روش

د. روش سنتز کوپليمر تاييد ش  13CNMR ,IR ,ˡHNMRبا استفاده ازPCL-PGN-PCL بايندر است. تشکيل کوپليمر تري بالك 
گرم آغازگر  1گرم نسبت به 6/ 61ساعت و مقدار کاتاليست  11و زمان  C114°بهينه سازي شد. دماي PCL-PGN-PCL تري بالك 

 11با استفاده از حالل تولوئن و افزايش تدريجي مونومر به عنوان روش سنتز بهينه در نظر گرفته شد. راندمان به دست آمده در اين شرايط 
  بود. %

 ، پلي گليسيديل نيترات، پلي کاپروالکتونPCL-PGN-PCLبايندر، کوپليمر تري بالك واژه های کلیدی:
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 ،(CF(NO2)2)  نيترو دي فلورو( ONO) نيترات ،( NO2)نيترو

 ،(PGN) نيترات گليسيديل پلي. باشد( NF2) آمينو فلورو دي

 و  هافسفازين پلي  ها اکستانپلي(GAP,) پليمر آزيد گليسيديل

poly(BAMO) , poly(AMMO) , poly(NIMMO))و 

NHTPB.نمونه هايي از بايندرهاي پرانرژي هستند 

 مکانيکي خواص انرژيپر هايبايندر به نسبت خنثي هايبايندر

 بااليي ذاتي انرژي ميزان انرژيپر هايبايندر .دارند تري مطلوب

 بايندر حضور در کننده پر انرژي نرم کاهش مهاجرت.  دارند

 (  هستند قطبي کننده نرم هم و پرانرژي بايندر هم زيرا ) انرژيپر

 [.2] شودمي محسوب آن مزاياي از نيز

هاي اخير مورد توسعه فناوري پيشرانه هاي پر انرژي در سال

هاي پر طراحي پيشرانههاي توجه قرار گرفته و يکي از راهکار

انرژي جايگزيني يک بايندر پر انرژي با بايندر خنثي است. از 

طرفي بايندرهاي خنثي داراي خواص مکانيکي مطلوب تر نسبت 

هاي پر انرژي هستند بنابرين جايگزيني کوپليمري از به بايندر

بايندر خنثي و پر انرژي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. 

ين صورت مي توان از خواص مطلوب هر دو نوع بايندر زيرا در ا

بهره برد. در اين مقاله پلي گليسيديل نيترات به عنوان بايندر 

پرانرژي، پلي کاپروالکتون به عنوان بايندر خنثي مورد بررسي 

 گيرد. قرار مي

 

 انرژيپر اتري (پليPGNگالين) پلي نيترات يا گليسيديل پلي

 اکسيران هايپليمر گروه از عضو ترينمهم که پليمر اين. است

 خواص داراي( ONO2) نيتراتو عامل حضور علت به باشدمي

 و 1تلن  توسط 1146 سال در بار اولين و بوده انرژيپر

پلي گليسيديل نيترات  [.3] گرفت قرار مطالعه مورد همکارانش

، ببه علت چگالي باال محتواي اکسيژن باال و انرژي تشکيل مناس

به رنگ  ع وماياين پليمر انرژي به کار مي رود. عنوان بايندر پربه 

پلي گليسيديل نيترات معموالً به صورت پيش  زرد شفاف است.

شود، که مي تواند با دي مي پليمر مايع دو سر عامل دار سنتز

                                                           
1 Thelen 

ايزوسيانات شبکه اي شده، به صورت ماده اي الستيکي در نقش 

، همچنين مي تواند به عنوان نرم دو نظاير آن استفاده شو بايندر

ساختار پلي . ]4 [کار رودهانرژي بپر کننده در ترکيبات

 .]4 [آمده است 1گليسيديل نيترات در شکل 

 

 ]1 [ساختار پلی گلیسیدیل نیترات 1شکل          

داراي خواص مطلوبي است که باعث  پلي گليسيديل نيترات

کار گرفته شود. انرژي در سوخت بهشده به عنوان بايندر پر

توان به آنتالپي انفجار مي پلي گليسيديل نيتراتازجمله خواص 

باال و پايداري مناسب اشاره کرد. برخي از خواص پلي 

 .]4 [آورده شده است 1گليسيديل نيترات در جدول 

 ]4 گليسيديل نيتراتپلي خواص  1جدول

 

توان به موارد زير  مي نيترات گليسيديل پلي کاربردهاي ازجمله

 اشاره کرد: 

، مواد منفجره پليمري ، پيشرانهبه عنوان بايندرو نرم کننده در

 .]0 [ژنراتور گازي، به عنوان سوخت در پيروتکنيک

دسترس نيست نيترات به صورت تجاري در مونومر گليسيديل 

 مقدار کميت
 زرد روشن رنگ

 40/1 (g/cm3چگالي )
 -34  (oC) دماي تبديل شيشه اي

 -01 (cal/gگرماي تشکيل )
 2 عامليت

 mgعددهيدروکسيل )

KOH/g) 
30 

 -4/06 تعادل اکسيژن )%(
 2001 (kj/molآنتالپي انفجار )

 216 (oC)دماي تخريب 
کاهش وزن در دماي 

oC136)%( 
1/4 

 oC36(P) 103ويسکوزيته در 
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بنابراين گام اول سنتز اين مونومر است. سنتز گليسيديل نيترات 

اي بوده که در مرحله اول حلقه شامل يک روش دو مرحله

کننده باز شده، سپس کلروهيدرين با عامل نيتراتهاپوکسيدي اپي

 2. شکل ]0 [شودحلقه توسط محيط شديداً بازي بسته مي

کلروهيدرين را نشان مي ت از اپيمکانيزم سنتز گليسيديل نيترا

 دهد.

 
 ]7 [مکانیزم سنتز گلیسیدیل نیترات2شکل

 گشا حلقه کاتيوني پليمري روش به نيترات گليسيديل پلي سنتز

 که مواردي در گشا حلقه کاتيوني پليمري روش. شودمي انجام

 اين. شودمي انجام دارد، قرار حلقه فشار تحت مونومرحلقوي

 در و آميد پلي استر، پلي اتر، پلي مورد در شدن پليمر روش

 کاربه کننده فعال عنوان به اسيد و آغازگر عنوان به الکل حضور

 نشان 3 شکل در نيترات گليسيديل شدن پليمري فرايند .رود مي

 .]4 [است شده داده

 

 ]1 [گلیسیدیل نیترات پلیمري شدن9شکل

 
 شده تشکيل آليفاتيک استري پلي پليمر يک کاپروالکتون پلي

 هاي روش توسط که باشد مي هگزانوات شونده تکرار واحد از

 ساختار.  است کريستالي نيمه پليمر اين. شوند مي سنتز متعددي

 .]1 [است شده ارائه 4 شکل در کاپروالکتون پلي

 
  ]8 [پلیمري شدن كاپروالكتون 4شکل

در ميان پلي استرهاي مطالعه شده پلي کاپروالکتون و 

کوپليمرهايش دسته ي مفيدي از پلي استرهاي زيست تخريب 

پذير هستند . در ميان اين گروه از پليمرهاي زيست تخريب 

پذير، پلي کاپرو الکتون به دليل دارا بودن ويژگي هاي حرارتي 

ي برخورد دار بي نظير و نفوذپذيري به داروها از اهميت ويژه ا

 پلي مکانيکي و فيزيکي حرارتي، هاي است. ويژگي

 آن شدن کريستال درجه و مولکولي جرم به وابسته کاپروالکتون

 شده آورده 2 جدول در پليمر اين خواص از برخي. باشد مي

 [.1] است

 

 ]1 ويژگي هاي پلي کاپروالکتون 2جدول

 

 قبيل از موقت شناسي درمان هايکاربرد برايپلي کاپروالکتون 

 شکستگي داخلي( ثبت) نصب وسايل جراحي، هايبخيه

 الياف( هاي داربست) و داروسازي هايسيستم و استخوان

 پلي همچنين. اند گرفته قرار بررسي مورد مهندسي،

 در پليمري سازه جمله از مختلفي هاي زمينه در کاپروالکتون

 ميکروالکترونيک,  دارو انتقال هايسيستم,  زنده موجود بافت

 بهبود براي پليمر اين. دارد کاربرد ها پيشرانه در ، ها چسب

 قابليت پذيري سازش هايويژگي و مکانيکي خواص

 نانو و[ 16]ها  کامپوزيت تهيه در. داراست را شدن کوپليمريزه

 بايندر عنوان به پيشرانه در[. 11و12]  دارد کاربرد ها کامپوزيت

 قالب مواد عنوان به پزشکي دندان در. شود مي استفاده مناسب

 [.1] شود مي استفاده دندان گيري

 خواص ممحدوده

 وزن مولکولي  03666-436

 )گرم بر سانتي متر مکعب( دانسيته 266/1-601/1

)درجه سانتي  دماي انتقال شيشه اى (04-)-(06-(

 گراد(

 )درجه سانتي گراد( دماي ذوب 04-40

 )درجه سانتي گراد( دماي تجزيه شدن 346

 )گيگا پاسکال( يانگ مدولوس 44/6-21/6

 )%(در شکست  طول ازدياد 1666-26
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 عنوان به پايه دو سوخت در کاپروالکتون پلي انتخاب علت

 و خوب بارگيري و مکانيکي خواص بودن دارا علت به بايندر

. باشد مي مطلوب پذيري فرايند و مناسب اي شيشه انتقال دماي

 .دارد را بودن خنثي ازجمله معايبي نيز کاپروالکتون پلي ولي

پلي بوتادي ان با  -سنتز کوپليمر تري بالك پلي کاپروالکتون

(  با جرم مولکولي باال نيزگزارش HTPBانتهاي هيدروکسيل )

از  PCL-PB-PCLبراي سنتز کوپليمر تري بالك  [.1]شده است

است همچنين مونومر روش پليمري شدن حلقه گشا استفاده شده 

کاپروالکتون در حضور پلي بوتادي ان با انتهاي هيدروکسيل 

(HTPB .با استفاده از کاتاليست اکتانوات قلع سنتز  شده است )

درجه سلسيوس به  116حالل واکنش تولوئن بوده و در دماي 

ساعت قرار داده شده است. در نهايت محصول  41مدت 

به دست آمده است که  %11کوپليمر تري بالك با راندمان 

انجام شده و با استفاده از  1HNMR,FTIRشناسايي آن توسط 

حاصل شده 14066جرم مولکولي کوپليمر   1HNMRطيف

است و در نهايت به خواص مطلوب مورد نياز براي سنتز 

. ]13 [دست پيدا کردند PCL-PB-PCLکوپليمر تري بالك 

 -پلي اتيلن گليکول-سنتز کوپليمر تري بالك پلي کاپروالکتون

پلي کاپروالکتون نيز گزارش شده است. براي سنتز کوپليمرتري 

پلي کاپروالکتون  -پلي اتيلن گليکول-بالك پلي کاپروالکتون

از روش پليمري شدن حلقه گشا استفاده شده است همچنين 

گليکول سنتز شده مونومر کاپروالکتون در حضور پلي اتيلن 

درجه سلسيوس  06است . حالل واکنش زايلن بوده و در دماي 

ساعت قرار داده شده است. در نهايت محصول  24به مدت

کوپليمر تري بالك با راندمان مطلوب به دست آمده است که 

انجام شده است و به  1HNMR ,13CNMRشناسايي آن توسط 

-PCL-PEGبالك خواص و اندازه مطلوب ميسل کوپليمر تري 

PCL 14 [دست پيدا کردند[. 

هاي کامپوزيت کاربرد وسيعي در موشک هاي پيشرفته و پيشرانه

-در روند توسعه دستيابي به پيشرانه ماموريت هاي فضايي دارند.

هاي کامپوزيتي پر انرژي که همراه با حفظ خواص مکانيکي و 

حرارتي مطلوب است. دو راهکار براي افزايش انرژي در 

 -1در حوزه بايندر ارائه شده است هاي پر انرژي يشرانهپ

کوپليمر کردن  -2زا  يبايندر خنثي با بايندرهاي انرژ نيگزيجا

هاي پر انرژي . از آنجا که بايندربايندر خنثي با بايندر  پر انرژي

کنند، بنابراين خواص حرارتي و مکانيکي خوبي را فراهم نمي

خنثي و پليمر پر انرژي در کنار هم يک راهکار استفاده از پليمر 

است. در اين پروژه سعي شده تا با استفاده از کوپليمر کردن پلي 

گليسيديل نيترات و پلي کاپروالکتون از خواص مطلوب هر دو 

انرژي مثل انرژي بهره مند شويم. بايندر پرنوع بايندر خنثي و پر

بايندر هاي  پلي گليسيديل نيترات به علت قطبي تر بودن نسبت به

خنثي پلي کاپروالکتون با درصد و تنوع بيشتر به سوخت اضافه 

شود. با شود. اين راهکار باعث افزايش انرژي سوخت ميمي

-انرژي، پليهاي پرتوجه به معايب ذکر شده براي بايندر

گليسيديل نيترات نيز معايبي دارد که انتظار مي رود در فرآيند 

د. اين معايب شامل خواص کوپليمريزه شدن بر طرف شو

اي پايين و بارگيري مکانيکي ضعيفي از جمله دماي انتقال شيشه

هاست. از طرفي پلي کاپروالکتون با وجود جامد کم در آن

 هاي خنثي است.خواص مکانيکي مطلوب، جزء بايندر

پس در فرآيند کوپليمريزه شدن توقع داريم اين موارد برطرف 

مکانيکي خوب پلي کاپروالکتون در شود و بتوان از خواص 

برد. در صورتي انرژي پلي گليسيديل نيترات بهرهکنار خواص پر

( پس از  2که دو پليمر به صورت فيزيکي مخلوط شوند ) بلند

شوند و چون خواص متفاوتي دارند اين مدتي از هم جدا مي

ترکيب خواص مطلوب هر دو پليمر را نخواهد داشت پس 

 زينه مناسبي است.کوپليمري شدن گ

 بخش تجربی

 تجهیزات و مواد شیمیایی

H1-، دستگاه IR-FT ،American-Nicolet 800از دستگاه 

NMR ،Bruker300-AC دستگاه ،TGA – DSC ،Mhettler 

Tol Edo دستگاه ،GPC ،YL-9100HPLlC System  و دستگاه

                                                           
2 Blend 
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براي آناليز محصول  MCR300 SN634038 ويسکوزيته،

 تهيه مرك شرکت از کاپروالکتون -اپسيلون مونومراستفاده شد. 

 آزمايشگاه در نيترات گليسيديلو پلي نيترات گليسيديل و شد

 .شد سنتز

 سنتز گلیسیدیل نیترات

ميلي ليتري مجهز به قيف افزاينده با  166در يک بالن سه دهانه 

ميلي ليتر اسيد 4/14شاخه جانبي، همزن مغناطيسي، دماسنج 

درجه  14 -16قرار داده شد، سپس در دماي  % 44نيتريک 

مول( اپي کلرو هيدرين قطره 11/6گرم ) 16سليسيوس به آرامي 

قطره به آن تحت اتمسفر ازت اضافه شد. پس از آن مخلوط 

زده ساعت هم 3درجه سليسيوس به مدت  26واکنش در دماي 

موالر قطره قطره به مخلوط  4/6ميلي ليتر سود  10شد. سپس

افه شد. در طول افزايش سود دماي مخلوط واکنش واکنش اض

درجه سليسيوس نگهداري شد. پس از اتمام افزايش  4تر از پايين

درجه  26ساعت در دماي1سود، مخلوط واکنش به مدت 

زده شد.  سپس فاز آلي جدا سازي شد. در اين سليسيوس هم

 [به دست آمد % 06گرم گليسيديل نيترات با بازده  0واکنش 

 آن گرفته شد. HNMR1طيف  .]14

 ((PGNسنتز پلی گلیسیدیل نیترات  

سانتي ميلي ليتري مجهز به قيف  166در يک بالن سه دهانه 

افزاينده با شاخه جانبي ، همزن مغناطيسي، دماسنج و تحت 

بوتان ديول را به  -4،1مول(  61/6گرم )1/6اتمسفر نيتروژن 

ميلي ليتر  2و  عنوان آغازگر واکنش پليمري شدن اضافه شده

درجه سلسيوس  4کلرومتان به عنوان حالل افزوده و تا دماي دي

اترات قطره   3BFمول( 62/6گرم ) 4/2خنک مي شود. سپس 

قطره به بالن اضافه مي شود. در اين مرحله واکنش گرمازا است 

 1درجه سليسيوس نگهداري شود. سپس  26و بايد دما زير 

گرم  24زده شد پس از آن، ساعت در دماي محيط هم

ميلي ليتر دي کلرومتان  24مول ( در 2/6گليسيديل نيترات )

( قطره قطره به مخلوط واکنش اضافه  % 46خشک رقيق شده )

درجه سلسيوس باالتر برود(  13شد ) دما در اين مرحله نبايد از 

ساعت در همين  12تنظيم شده و مدت   14 -13دما در محدوده 

ميلي ليتر دي  26. پس از اتمام واکنش مخلوط با زده شددما هم

ميلي ليتر محلول پتاسيم  166کلرومتان رقيق شد. سپس با 

کربنات اشباع خنثي شده و توسط دکانتور فاز آلي جدا شده و 

ميلي ليتر آب شستشو داده شد و در  46سه مرتبه فاز آلي با 

مقدار نهايت حالل دي کلرومتان خارج مي شود. در اين واکنش 

به دست آمد.  % 06گرم پليمر گليسيديل نيترات با راندمان 11

پلي گليسيديل نيترات که با اين روش سنتز شده داراي جرم 

 .]4 [( مي باشدHNMR1)با استفاده از 2666مولکولي 

 PCL-PGN- PCLسنتز كوپلیمر تري بالک  

ميلي ليتري مجهز به مجهز به قيف  46در يک بالن دو دهانه 

گرم 1ينده با شاخه جانبي ، همزن مغناطيسي و دماسنج، افزا

مول( پلي گليسيديل نيترات به عنوان ماکروآغازگر ميلي4/6)

ميلي مول( دي بوتيل  610/6گرم )61/6واکنش پليمري شدن و 

ميلي  3تين دي لورات به عنوان کاتاليزور قرار داده شد. سپس 

فه شد. مخلوط ليتر حالل تولوئن تحت اتمسفر ازت به آن اضا

زده درجه سلسيوس به مدت نيم ساعت هم 126واکنش در دماي 

مول( مونومر کاپروالکتون ميلي04/1گرم ) 1/1شد، پس از آن 

ميلي ليتر تولوئن قطره قطره به مخلوط واکنش اضافه شد.  3در 

ساعت در همين دما همزده شد. پس از اتمام افزايش   11سپس 

زده شد.  سپس عت در اين دما همسا 11کاپروالکتون به مدت 

حالل واکنش توسط تبخير کن چرخان خارج شد.  پس از 

ميلي ليتر متانول سرد به آن  26خنک شدن مخلوط واکنش، 
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زده شد. پس از سرريز کردن متانول، کوپليمر اضافه شده و هم

کلرومتان حل شده و با استفاده از ميلي ليتر دي 16تهيه شده در 

-منيزيم سولفات خشک گرديد.  پس از آن حالل ديگرم 4/6

گرم 0/1کلرومتان تحت خال خارج شد. در اين واکنش مقدار

حاصل شد  % 11با بازده  PCL-PGN- PCL کوپليمر تري بالك

آن  ,CNMR 13IR , GPCو طيف هاي HNMR1که طيف 

که با  PCL-PGN-PCLکوپليمرتري بالك  گرفته شده است.

)با استفاده  4016راي جرم مولکولي اين روش سنتز شده دا

 ( مي باشد.HNMR1از

 روش اندازه گیري عدد هیدروكسی

 14ميلي ليتري مجهز به همزن مغناطيسي و مبرد، 246در دو بالن 

پيريدين(  % 11استيک انيدريک و   % 12ميلي ليتراز مخلوط )

گرم از کوپليمر سنتز شده  2/6قرار داده شد. در يکي ار بالن ها 

ساعت  2درجه سلسيوس به مدت  06فه شد. سپس در دماي اضا

ها تا دماي محيط خنک رفالکس شد، پس از آن محتويات بالن

ميلي ليتر آب مقطر و  14ها مقدار شد.  سپس به هر کدام از بالن

فتالئين به عنوان شناساگر اضافه شد و با چند قطره فنل

يم با پتاسيم نرمال ) هيدروکسيد پتاس 4/6هيدروکسيد پتاسيم 

هيدروژن فتاالت استاندارد شد ( تيتر شد و حجم مصرفي از باز 

. عدد هيدروکسي براي پلي ]10 [براي هر دو بالن يادداشت شد

و براي کوپليمر تري   4/24( mg KOH/gگليسيديل نيترات)

به دست  4/20( mg KOH/gمقدار )  PCL-PGN-PCLبالك 

  آمده است.

 نتایج و بحث

 طیفیداده هاي  

ارائه  4مربوط به گليسيديل نيترات در شکل  HNMR 1طيف

 aHهمانطور که در شکل نيز نشان داده شده است. شده است. 

جابجايي شيميايي بيشتري نسبت به ديگر پروتون ها دارد. علت 

آن قرار گرفتن اين پروتون در مجاورت عنصر الکترنگاتيو 

 باشد:مطابق زير مي H NMR1داده هاي طيف اکسيژن است. 
= (4.28,4.7, a /δ (ppm)), H3NMR (300 MHz, CDCl-H

=  C= (3.2, s, 1H, OCH), H b),  H2ONO2d.d, 2H, CH

O).2(2.6,2.8, d.d,  2H, CH 

 

 

 گلیسیدیل نیترات H NMR1طیف  -1شکل 

ارائه  0مربوط به پلي گليسيديل نيترات در شکل  HNMR 1طيف

بيشترين  CHشود شده است. همانطور که در شکل مشاهده مي

جابجايي شيميايي را دارد و اين به علت مجاور بودن در کنار 

-مطابق زير مي H NMR1داده هاي طيف  است.  2ONOگروه 

 باشد:
2H, = (1.3, m, a /δ (ppm)),  H3HNMR (300 MHz, CDCl1

= (4.8, d, 2H,  C) H2= (3.8, t, 5H, OCHb,d), H2CH2CH

).2ONO2CH 
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 پلی گلیسیدیل نیترات H NMR1طیف  -6شکل 

در  PCL-PGN-PCLکوپليمر تري بالك  H NMR1طيف 

 H NMR1هاي طيف . طبق دادهنشان داده شده است 0شکل 

کاپروالکتون و پلي گليسيديل نيترات در پيک هاي مربوط به پلي

شود. مشاهده مي  PCL-PGN-PCLتري بالك کوپليمر طيف 

gH  از نوع دياستروتاپيک اند بنابراين به صورتd d   مشاهده

 باشد:مطابق زير مي H NMR1شوند. داده هاي طيف مي
= (4.1, t, 2H, a/δ (ppm)), H3HNMR (300 MHz, CDCl1

= (3.8, d,t,  F,h), H2ONO2(4.6, d d, 2H, CH= g O),  H2CH

= B, C,D CO), H2= (2.4, t, 2H, CH EH EHO) 23H, CHCH

)21.8, m,6H, 3CH-(1.4 

 

 

 

 PCL-PGN-PCL بالک تري كوپلیمر H NMR1طیف  -7شکل 

در  PCL-PGN-PCLکوپليمر تري بالك  CNMR13طيف 

 , kنشان داده شده است. پيک مربوط به کربن کربونيل 1شکل 

قرار گرفته است و پيک مربوط به هر کربن  106در محدوده 

 CNMR13در طيف  PCL-PGN-PCLکوپليمر تري بالك 

 مشخص شده است.

 

 

 

 PCL-PGN-PCL بالک تري كوپلیمر CNMR19طیف  -8شکل 

کوپليمر را نشان مي دهد که در اين طيف FT IR طيف  1شکل 

و  cm1021-1کاپروالکتون در نوار جذبي گروه کربونيل پلي

ظاهر  cm1611-1در  O -Cهاي کششي اتري و پيوندهايپيک

پلي گليسيديل نيترات داراي نوار کششي  2NO-Oشوند. گروهمي

متقارن و نوار کششي نامتقارن است که به ترتيب نوار کششي نا 

 cm 1201-1و نوار کششي متقارن در  cm  1032-1متقارن در

و نوارگروه  cm 2131-1در  H-Cشود و نوار کششي مشاهده مي

همانطور که  ظاهر شده است. cm 3400-1هيدروکسيل در

-پليهاي عاملي هاي مربوط به گروهشود پيکمشاهده مي

-در اين طيف ديده مي پلي گليسيديل نيترات و کاپروالکتون

گيريم که کوپليمر سنتزشده شود. با توجه به اين نکته نتيجه مي

( پلي گليسيديل نيترات و کاپروالکتونپليحاوي هر دو پليمر )

 است.
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FTIR Spectrum                                            Sample Name :   CO-1.csv

 PCL-PGN-PCL بالک كوپلیمر تري FT IRطیف  -3شکل 

( کوپليمر تري بالالك  (GPCاز روش کروماتوگرافي ژل تراوايي

PCL-PGN-PCL  از اين روش براي اندازه گيري جرم مولکولي

کوپليمر و توزيع جرم مولکولي کوپليمر استفاده شد. همان طالور  

کوپليمر تري بالك  GPCمشخص است نمودار  16که در شکل 

تنها يک پيک نشان مي دهد که اين دليلالي بالر تشالکيل کالوپليمر     

( PDIتوزيع جرم مولکولي يا شالاخص پراکنالدگي پليمالر )    است.

است کاله نشالان دهنالده توزيالع      1/ 1گزارش شده براي اين طيف 

 مناسب جرم مولکولي در کوپليمر است.

 

PDI zM wM nM 

13/1 3410 3101 2164 

 PCL-PGN-PCL بالک كوپلیمر تري GPCطیف  -11شکل 

هاي حاصل از تکنيک گرماسنجي روبشي تفاضلي ترموگرام

(DSC براي کوپليمر تري بالك )PCL-PGN-PCL  شکلدر 

آمده است. اولين کاهش وزني مربوط به از دست دادن  11

2ONO  درجه  226مربوط به پلي گليسيديل نيترات است که در

سلسيوس اتفاق افتاد است وکاهش وزن دوم مربوط به تخريب 

 پليمر کاپروالکتون است.

 

 

 PCL-PGN-PCLكوپلیمر تري بالک  DSC-TGAطیف  -11شکل 

هاي حاصل از آزمون گرماسنجي روبشي تفاضلي ترموگرام

DSC)براي نمونه کوپليمر تري بالك   12 ( در شکلPCL-

PCL-PGN  نشان داده شده است وgT  درجه  -2/44آن

پلي  gTسلسيوس گزارش شده است. اين عدد حدواسط بين 

پلي کاپروالکتون   gTدرجه سلسيوس و  -34گليسيديل نيترات 

درجه سلسيوس است. از طرفي تنها يک عدد براي دماي  -06

 انتقال شيشه اي گزارش شده که دليل بر تشکيل کوپليمراست.

 PCL-PGN-PCLكوپلیمر تري بالک  DSCطیف  -12شکل 

سنتز  PCL-PGN-PCLتري بالك در نهايت خواص کوپليمر 

 ارائه شده است. 3شده در جدول

 

 کوپليمر سنتزي خواص -3جدول

 مقدار کميت

 زرد کم رنگ رنگ
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 -2/44 (oC)دماي تبديل شيشه اي 

 4100 وزن مولکولي

 60/2 عامليت

 0/20 (mg KOH/g عددهيدروکسيل) 

 346و216 (oC)دماي تخريب 

 oC46(P) 100ويسکوزيته در 

 

-PCLبهینه سازي روش سنتز كوپلیمر تري بالک 

PGN-PCL 

 PCL-PGN-PCLواکنش سنتز کوپليمر تري بالك  اثر دما:

گزارش  4در چند دماي مختلف بررسي شد. نتايج در جدول  

-PCLشده است. طبق نمودار راندمان کوپليمر تري بالك 

PGN-PCL  و نمودار جرم مولکولي  13بر حسب دما در شکل

بر حسب دما که در  PCL-PGN-PCLکوپليمر تري بالك 

درجه سلسيوس باالترين راندمان و جرم 114، در دماي 14شکل 

درجه 114شود . بنابراين دماي بهينه واکنش مولکولي حاصل مي

  سلسيوس در نظر گرفته شد.

 اثر دماي واکنش  -4جدول

 جرم مولکولي راندمان )%( (0Cدماي واکنش) رديف

1 14 40 3140 

2 166 01 3002 

3 114 11 4016 

 ، مقدار کاتاليستmmol04/1 ، مقدارمونومرmmol 4/6 مقدار آغازگر *

mmol610/6 ساعت11و زمان واکنش 

 

 

بر  PCL-PGN-PCLنمودار راندمان كوپلیمر تري بالک  -19شکل 

       حسب دما

 

نمودار جرم مولکولی كوپلیمر تري بالک  -14شکل   

PCL-PGN-PCL بر حسب دما 

 PCL-PGN-PCLواکنش سنتز کوپليمر تري بالك  اثر زمان :

گزارش  4در چند زمان مختلف بررسي شد. نتايج در جدول  

-PCLشده است. طبق نمودار راندمان کوپليمر تري بالك 

PGN-PCL  و نمودار جرم مولکولي  14بر حسب زمان در شکل

زمان بهينه مشخص شد.  PCL-PGN-PCLکوپليمر تري بالك 

رم مولکولي و باشد که در آن باالترين جساعت مي 11اين زمان 

راندمان به دست آمده است و بعد از اين زمان تخريب کوپليمر 

 شود.باعث کاهش جرم مولکولي مي

 

 اثر زمان واکنش -4جدول

 جرم مولکولي راندمان)%( ((hزمان واکنش رديف

1 2 02 - 

2 4 04 3666 

3 16 01 3040 

4 11 11 4016 

4 36 11 3316 

 ، مقدار کاتاليستmmol04/1 ، مقدارمونومرmmol 4/6 *مقدار آغازگر

mmol610/6  دماي واکنشو (0C) 114 
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-PCLنمودار راندمان كوپلیمر تري بالک  -11شکل 

PGN-PCL بر حسب زمان 

 

نمودار جرم مولکولی كوپلیمر تري بالک  -16شکل 

PCL-PGN-PCL بر حسب زمان 

-PCLواکنش سنتز کوپليمر تري بالك  اثر حضور حالل:

PGN-PCL  با استفاده از حالل تولوئن و بدون استفاده از حالل

گزارش شده است، نشان مي  0انجام شد. نتايج که در جدول 

دهد که استفاده از حالل بر راندمان و جرم مولکولي تاثير مثبت 

 شود. دارد. و در روش سنتز بهينه از حالل استفاده مي

 اثر حالل بر  واکنش -0 جدول

  NMRجرم مولکولي با راندمان) %( حالل رديف

 4100 41 بدون حالل 1

 4016 11 تولوئن 2

 - 01 تولوئن 3

 - 12 تولوئن 4

 mmol، مقدار کاتاليستmmol 04/1 ، مقدارمونومرmmol 4/6 مقدار آغازگر

 114 (0C) دماي واکنشساعت و 11و زمان واکنش  610/6

 

با افزايش مقدار کاتاليست  طبق داده  مقدار كاتالیست:اثر 

-PCLنمودار راندمان کوپليمر تري بالك   و 0هاي جدول 

PGN-PCL نمودار  و 10شکل  در برحسب مقدار کاتاليست

برحسب  PCL-PGN-PCLجرم مولکولي کوپليمر تري بالك 

راندمان واکنش سنتز کوپليمر تري 11مقدار کاتاليست در شکل 

رود و همچنين جرم مولکولي باالتر مي PCL-PGN-PCLبالك 

 .رودنيز باالتر مي

 اثر مقدار کاتاليست بر واکنش -0جدول

جرم  )%( راندمان (mmolمقدارکاتاليست)  رديف

 مولکولي

1 610/6 41 4100 

2 10/6 01 4244 

3 32/6 06 4301 

4 04/6 06 4006 

ساعت و 11، و زمان واکنش  mmol04/1مقدارمونومر ،  mmol 4/6*مقدار آغازگر 

 114 (0C) دماي واکنش

 

 

-PCLنمودار راندمان كوپلیمر تري بالک  -17شکل 

PGN-PCL         بر حسب كاتالیست 
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نمودار جرم مولکولی كوپلیمر تري بالک  -18شکل 

PCL-PGN-PCL بر حسب زمان كاتالیستاث 

 

واکنش سنتز کوپليمر تري  اثرنسبت آغازگر به مونومر :

هاي با استفاده از حالل تولوئن با نسبت PCL-PGN-PCLبالك 

نتايج ارائه  1متفاوت آغازگر به مونومر  انجام شد. در جدول 

H 1شده است.  با توجه به راندمان و جرم مولکولي حاصل از 

NMR  نمودار راندمان  کوپليمر تري بالك  11شکل طبق

PCL-PGN-PCL  26شکل و  نسبت آغازگر به مونومربرحسب  

 PCL-PGN-PCLنمودار جرم مولکولي کوپليمر تري بالك 

شودکه راندمان ، مشاهده ميبرحسب نسبت آغازگر به مونومر

تقريبا در تمام موارد يکسان است. جرم مولکولي  با کاهش 

نسبت آغازگر به مونومر کاهش يافته است که از نظر تئوري نيز 

يز کاهش مي يابد و با توجه به جرم مولکولي جرم مولکولي ن

 مورد نياز مي توان نسبت مناسب را انتخاب کرد

 اثر نسبت آغازگر به مونومر -8جدول

مقدار  رديف

 mmolمونومر

نسبت 

 مونومر/آغازگر 

جرم  %راندمان

 مولکولي

1 04/1 26/1 11 4016 

2 40/4 16/1 04 3043 

3 60/3 4/1 00 2120 

ساعت و 11و زمان واکنش  mmol610/6 ، مقدار کاتاليست mmol 4/6 *مقدار آغازگر

 114 (C0) دماي واکنش

 

 

-PCLنمودار راندمان كوپلیمر تري بالک  -13شکل 

PGN-PCL    بر حسب نسبت آغازگر به مونومر 

 

نمودار جرم مولکولی كوپلیمر تري بالک  -21شکل 

PCL-PGN-PCL  بر حسب نسبت آغازگر به مونومر 

 

واکنش سنتز کوپليمر تري بالك  اثر افزایش آرام مونومر :

PCL-PGN-PCL بار با افزايش با افزايش قطره اي مونومر ويک

تاثير افزايش  1جاي مونومر انجام شد. نتايج طبق جدول يک

دهد. جرم مولکولي قطره اي مونومر بر جرم مولکولي را نشان مي

برآورد شده بود . با افزايش قطره اي  4666مطابق با تئوري 

نزديک به  H NMR1مونومر جرم مولکولي محاسبه شده طبق 

مقدار تئوري بوده که مي توان نتيجه گرفت افزايش قطره اي 

مونومر روش بهينه است. با دو روش، راندمان يکسان به دست 

جا اضافه شد که تمام مونومر يک آمده است اما در واقع زماني

احتمال تشکيل محصول جانبي پلي کاپروالکتون  باالمي رود که 

در نهايت جرم مولکولي محصول واکنش را بيشتر خواهد کرد و 

شود . پس مي باعث انحراف از مقدار تئوري جرم مولکولي مي

توان نتيجه گرفت که افزايش قطره اي مونومر باعث افزايش 

شود. زيرا راندمان گزارش شده براي کوپليمر ميراندمان 

جاي مونومر مربوط به محصول اصلي )کوپليمر( و افزايش يک

 محصول جانبي پلي کاپروالکتون  است.

 اثر افزایش قطره اي مونومر  -3جدول 

 جرم مولکولي راندمان ) % ( افزايش مونومر رديف

 0466 40 جايک 1

 4100 40 قطره اي 2

، mmol 610/6 ، مقدار کاتاليستmmol04/1 ، مقدارمونومرmmol4/6 آغازگر*مقدار 

 114 (C0) دماي واکنشساعت و 11زمان واکنش 

 

 وCO-1 با کد نمونه 2و 1براي نمونه GPC نمودار 

CO-6 21ارائه شده است. همين طور که در شکل 
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جاي مونومر باعث مشخص است، افزايش يک 22و

ايجاد خطاي مثبت در جرم ايجاد محصول جانبي و 

 مولکولي و راندمان مي شود.

 

-PCLكوپلیمر تري بالک  GPCطیف   -21شکل

PGN-PCL  براي افزایش تدریجی مونومرCO-6)) 

 
-PCLكوپلیمر تري بالک  GPCطیف   -22شکل

PGN-PCL  براي افزایش یک جاي مونومرCO-1)) 

 نتیجه گیری
کلروهيدرين با اپي ابتدا گليسيديل نيترات با استفاده از

سنتز شد. سپس با استفاده ازگليسيديل نيترات سنتز  %06راندمان

سنتز شد.کوپليمر تري  % 06شده پلي گليسيديل نيترات با راندمان

با استفاده از مونومر کاپروالکتون و  PCL-PGN-PCLبالك 

به عنوان  2666پلي گليسيديل نيترات با جرم مولکولي 

لورت تفاده از کاتاليست دي بوتيل تين ديماکروآغازگر و با اس

CNMR 13وHNMR1سنتز شد. براي شناسايي اين کوپليمر طيف 

براي  DSCاي با تکنيک گرفته شد. دماي انتقال شيشه  IRو 

به دست آمد که اين عدد ميانگين دماي  -C 2/44°کوپليمر

( وپلي کاپروالکتون -34اي پلي گليسيديل نيترات )انتقال شيشه

-PCL( است. اين مطلب تشکيل کوپليمر تري بالك -06)

PGN-PCL کند. در طيفرا تاييد ميGPC   نيز تنها يک پيک

مشاهده شده است که اين نيز دليل بر تشکيل کوپليمر تري 

است. شرايط سنتز کوپليمر تري بالك  PCL-PGN-PCLبالك 

PCL-PGN-PCL  114نيز بهينه شد که نهايتا دماي بهينه واکنش 

ساعت شد. استفاده ازحالل 11درجه سلسيوس و زمان بهينه 

تولوئن و افزايش تدريجي و آرام مونومر نيز باعث توزيع بهتر 

مي شود.  PCL-PGN-PCLجرم مولکولي کوپليمر تري بالك 

توان با جرم را مي PCL-PGN-PCLکوپليمر تري بالك 

مورد نياز با استفاده از تغيير نسبت مونومر به آغازگر  مولکولي

 .سنتز کرد
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