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  1389 تابستان  ،76 شماره  ،20سال 

 

  
  

  )كربوكسي فنيل-N-)4ايميدهاي جديد شامل -پليمريزاسيون تراكمي پلي آميد
  تريمليتيميد با استفاده از تري فنيل فسفيت

 
  
  

  زاده ، محمد قلي*خليل فقيهي
   دانشگاه اراک، اراك، ايرانگروه شيمی،

  
 10/6/88: تاريخ پذيرش            5/5/87: تاريخ دريافت

  
  چكيده

ماتيک يکی از مهمتـرين پليمرهـای مقـاوم حرارتـی هـستند، کـه دارای پايـداری          پلی ايميدهای آرو  : مقدمه

هر چند دارای يک مشکل اصلی در کاربرد به عنوان پليمرهای با قابليت اجرای باال هستند                . مکانيکی خوبی می باشند   

.  آنهـا مـی باشـد      و آن هم حالليت کم در حاللهای آلی و همچنين نقطه ذوب شيشه ای باالی آنها که فرايند پـذيری                   

-ايميد، پلی اتر  -ايميد، پلی سولفون  -برای افزايش فرايند پذيری، جابجايی پلی ايميد با کو پلی ايميدها مثل پلی آميد             

  . ايميد و ديگر کو پليمرها انجام شد-ايميد، پلی استر

متهای  دارای قـس   5a-fايميـدهای   -ر اين مقاله سنتز و بررسی خواص يک سری جديد از پلی آميد            د: هدف

-)کربوکسی فنيل-N-)۴تری متيلن و هايدانتوئينی بين حلقه ايميدی در زنجير اصلی بوسيله واکنش تراکمی مستقيم              

-۲-متيـل -N در يـک محـيط شـامل تـری فنيـل فـسفيت،               4a-f با شش مشتق هايـدانتوئين مختلـف         ۳تريمليتيميد  

  .پيروليدون، پيريدين و کلسيم کلرايد گزارش شد

طيف  .خريداری شدندFluka  و Merck ،Aldrich اد مصرفی از شرکت های شيميايی مو: مواد و روشها

) DMSO–d6(در حـالل  Bruker AV  توسـط دسـتگاه  MHz۳۰۰با ميدان ) H-NMR۱(های مغناطيسی هسته ای 

طيف های جامـدات از  .  ثبت شدFT-IR  Galaxy series ۵۰۰۰طيف های مادون قرمز توسط دستگاه . ثبت گرديد

  . گرفته شده استKBrرص طريق ق

  -)کربوکسی فنيل-N-)۴بوسيله پليمريزاسيون تراکمی مستقيم  5a-fد ايميد جدي- شش پلی آميد:نتيجه        

  
  ۰۸۶۱-۲۷۷۴۰۳۱: ، تلفکسk-faghihi@araku.ac.ir: دار مكاتبات عهده*
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  با به کار بردن تـری فنيـل فـسفيت و پيريـدين بـه       4a-fهايدانتوئين  ۵و۵ استخالفات  مشتق از با شش ۳تريمليتيميد  

به وسيله واکنش تراکمی    . پيروليدون شامل کلسيم کلرايد حل شده، تهيه شد       -۲-متيل-Nعنوان عامل تراکم در حالل      

ساختمان .  توليد شد  ۲۶/۰-۶۲/۰ با راندمان باال و ويسکوزيته درونی بين         5a-fاميدها  -يک سری جديد از پليمر آميد     

خـواص  . ، آناليز عنصری، ويسکوزيته درونی و تست حالليت کامال بررسی شد          FT-IRپليمرهای توليد شده بوسيله     

   .شدبررسی ) DTG(، آناليز ديفرنسيلی )TGA( آناليز گرمايی  گرمايی پليمرها با
-N مـستقيم    با ميان واکنش تراکمـی 5a-f ايميد جديد-ر شامل سنتز چندين پلی آميداين کا: تيجه گيرين

بوسيله تری فنيـل فـسفيت و        4a-f هايدانتوئين   ۵و۵ مشتق از استخالفات      با شش  ۳تريمليتيميد  -)کربوکسی فنيل -۴(

ايـن پلـی    .  هيـه شـد   پيروليدون شامل کلسيم کلرايد حل شده، ت      -۲-متيل-Nپيريدين به عنوان عامل تراکم در حالل        

  . ايميدهای جديد قابل حل در حاللهای آلی مختلف و دارای مقاومت حرارتی خوبی بودند-آميد

  ايــن خــواص باعــث جــذابيت ايــن پليمرهــا در کاربردهــايی مثــل ســاخت پالســتيکهای مهندســی بــا کــارايی بــاال 

  . می شود

  
  
  

تريمليتيميـد، مـشتقات    -)کربوکـسی فنيـل   -N-)۴ ايميـد، -پليمرهـای مقـاوم حرارتـی، پلـی آميـد         : هاي كليدي   واژه

  .هايدانتوئين
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