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چکيده
مونومر دی آمین حاوی زانتن در چهار مرحله به وسیله تراکم بتا-نفتول و -4نیتروبنزالدئید در حضور کاتالیزور پارا-تولوئن سولفونیک اسید ،کاهش ترکیب
دی نیترو ،واکنش جانشینی نوکلئوفیلی آمین و -5،،دی نیترو بنزوئیل کلرید و متعاقبا کاهش ترکیب دی نیترو سنتز گردید .سپس یک سری نانوکامپوزیت
های کوپلی ایمید سولفونه  /سیلیکا جدید با درصدهای مختلف سیلیکا به طور موفقیت آمیزی از طریق تشکیل درجای سیلیکا درون ماتریس پلیمر به
روش سل-ژل سنتز شدند .محلول پلی(آمیک اسید) از  -1،5،4،8نفتالن تتراکربوکسیلیک دی انیدرید-4'،4 ،دی¬آمینو دیفنیل اتر -2'،2دیسولفونیک
اسید و دی آمین سولفونه نشده -5،،دی آمینوبنزوئیل آمینوفنیل-84H-دی بنزو[]j،aزانتن درحالل -Nمتیل پیرلیدون تهیه شدند .در نهایت ،فیلم های
هیبریدی به وسیله هیدرولیز-پلیمر شدن تراکمی پیش مادههای سیلیکا-،( ،آمینوپروپیل)تریاتوکسی سیالن و تترا اتوکسی سیالن در محلول پلی(آمیک-
اسید) تهیه گردیدند و سپس جهت تولید نانوکامپوزیتهای پلیایمید سولفونه/سیلیکا به طور گرمایی ایمیده شدند .ساختار شیمیایی و مورفولوژی
نانوکامپوزیتهای هیبریدی حاصل به وسیله طیفسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه ،تفرق اشعه  Xو میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMبررسی شدند.
هدایت الکتریکی مواد به وسیله پتانسیومتر اندازه گیری شد .نتایج  TEMنشان داد که ذرات سیلیکا به خوبی با اندازه ذرات بین  55الی  05نانومتر در
ماتریس پلیمر پخش شدهاند .نتایج آنالیز گرماسنجی نشان داد که افزایش سیلیکا درون ماتریس پلیایمید سولفونه ،پایداری حرارتی نانوکامپوزیتهای
تهیه شده را به دلیل افزایش برهمکنش و پخش خوب سیلیکا درون ماتریس پلی ایمید افزایش داد .پایداری حرارتی نانوکامپوزیتهای تهیه شده با افزایش
درصد سیلیکا افزایش پیدا کرد .نانوکامپوزیتهای تهیه شده پایداری خوب در برابر آب و هدایت الکتریکی باالیی را نشان دادند.
کلمات کلیدی :پلیایمید ،نانوکامپوزیت ،سیلیکا ،فرایند سل-ژل ،پلی(آمیک اسید).

 -1مقدمه
نانوکامپوزیتهای هیبریدی آلی-معدنی به دلیل کاربرد گستردهشان در مواد با کارایی باال بسیار مورد توجه دانشمندان قرار
گرفتهاند [ .]1-7این مواد خواص فیزیکی و شیمیایی بینظیری به دلیل ترکیب جزء آلی و معدنی در یک ترکیب دارند [-11
 .]8گستره وسیعی از مواد آلی و معدنی جهت تولید مواد نانوکامپوزیتی استفاده شدهاند [ .]11111در بین نانوکامپوزیتهای
هیبریدی پلیمری 1نانوکامپوزیتهای پلی ایمید/سیلیکا به دلیل پایداری حرارتی باالی سیلیکا 1گسترش حرارتی پایین و ضریب
شکست کم بسیار حائز اهمیت میباشند [.]11-15

* .نویسنده مسئوول :دانشیار شیمی آلی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران

z.rafiee@yu.ac.ir, zahrarafiee2004@yahoo.com
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سنتز و خصوصيات فيلمهاي نانوکامپوزيت کوپلي ايميد-سيليکا سولفونه شده جديد

اخترکاويان و رفيعي

پلیایمیدها به عنوان یکی از بهترین و پرکاربردترین پلیمرهای مقاوم در برابر حرارت 1نور و مواد شیمیایی شناخته شدهاند .این
پلیمرها کاربردهای بسیار وسیعی در زمینههای گوناگون از جمله در ساخت نیمهرساناها 1روکش سیمهای الکتریکی 1مدارهای
الکترونیکی 1قطعات وسایل نقلیه و هواپیما 1فومها و کامپوزیتها دارند [ .]16پلیایمیدهایی که به صورت فیبر در¬می¬آیند
جایگزین خوبی برای فلزات محسوب میشوند و به دلیل پایداری حرارتی 1شیمیایی و مکانیکی باال در ساخت بدنه هواپیما1
روکش تانک¬ها و موشک¬ها استفاده میشوند .پلی ایمیدهای سولفونه شده آروماتیک به عنوان غشاهای جایگزین

نفیون*

(غشاء پلیمری) در پیلهای سوختی به کار میروند [ .]18117پلیایمیدهای سولفونه شده به وسیله پلیمر شدن تراکمی یک دی
انیدرید و ترکیبی از دیآمینهای سولفونه شده و غیرسولفونه مختلف تهیه میشوند [ .]17عموما 1پلیایمیدهای سولفونه شده
هدایت پروتون زیاد 1استحکام مکانیکی خوب و قابلیت متورم شدن در آب خوبی از خود نشان میدهند .بزرگترین مشکل در
مورد تجاری سازی پلی ایمیدهای سولفونه 1هیدرولیز شدن آنها در برابر آب میباشد .تا کنون روشهای متعددی جهت مقاوم
سازی ساختار پلیایمید در برابر هیدرولیز پیشنهاد شده است که شامل استفاده از دیانیدریدهای نفتالیک به جای فتالیک 1قرار
دادن گروههای سولفونه بر روی زنجیرههای جانبی انعطافپذیر 1استفاده از مونومرهای انعطافپذیر در ساختار پلیایمید سولفونه1
استفاده از دیآمینهایی با قدرت بازی باال و سنتز پلیایمید سولفونه قطعهای میباشد [ .]19-11به عالوه یکی از راههای
پیشنهاد شده جهت مقاومسازی ساختار پلیایمید سولفونه در برابر هیدرولیز و بهبود خواصی چون سد کنندگی در برابر متانول1
استفاده از نانوکامپوزیتها میباشد [ .]11با توجه به مطالعات انجام گرفته 1نانوکامپوزیت پلیایمید/سیلیکا از خواص مناسبی
برخوردار است و عالوه بر افزایش مقاومت در برابر هیدرولیز 1باعث کاهش عبورپذیری متانول میگردد 1مطالعات نشان داده است
که استفاده از نانو ذرات سیلیکا با عوامل آب دوست 1عالوه بر حفظ خواص خوب یاد شده 1باعث افزایش هدایتپذیری پروتون
میگردد [ .]14بنابراین در این پژوهش برای اولین بار جهت مقاومسازی زنجیر پلیمر در برابر هیدرولیز از دیانیدرید -8151411
نفتالن تتراکربوکسیلیک دیانیدرید و دیآمین آروماتیک -4'14دی¬آمینو دیفنیل اتر -1'11دیسولفونیک اسید ()ODADS
و دی آمین سولفونه نشده -511دی آمینوبنزوئیل آمینوفنیل-14H-دی بنزو[]j1aزانتن حاوی گروههای اتری استفاده شد.
 -2تجربی
 -9-2مواد و دستگاهها
در پژوهش حاضر از ترکیبهای 14׳-4دیآمینو دیفنیل اتر 1اسید سولفوریک 1اسید سولفوریک دود کننده1HCl 1NaOH 1
متانول -4 1نیترو بنزآلدهید-1 1نفتول 1پاراتولوئن سولفونیک اسید 1پاالدیم/کربن  11درصد 1اتانول 1تتراهیدروفوران 1دیمتیل-
استامید -511 1دینیترو بنزوئیل کلراید 1تریاتیلآمین 1هیدرازین مونوهیدرات-8151411 1نفتالن تتراکربوکسیلیک دیانیدرید1

Nafion
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متا-کرزول 1تترااتیل اورتوسیلیکات و (-1آمینو پروپیل) تری اتوکسی سیالن ساخت شرکت  Merckاستفاده شد .طیفهای
 1H-NMRبا استفاده از دستگاه  Ultrasheilld NMR 500 MHz Brukerثبت گردید .حالل مورد استفاده برای طیف-
گیری  DMSO-d6بود .طیف  IRبا استفاده از دستگاه  FT-IR-680ساخت شرکت  JASCOثبت گردید .برای انجام این
طیف از قرص  KBrاستفاده شد .تصویر  TEMبا استفاده از دستگاه  CM120ساخت شرکت  Philipsگرفته شد .اندازه
گیری پراکندگی اشعه ایکس نانوکامپوزیتها با دستگاه پراش پرتو ایکس ( )XRDمدل Philips X'PERT MPDبا Cu
 Kα λ=1/54 Åدر دامنه  5 12θتا  81درجه با روبش  1/15درجه بر دقیقه 1تحت شتاب پرتو  kV/35mA 40انجام شد.
آنالیز وزنسنجی گرمایی پلیمرها به وسیله دستگاه  STA503 WinTA 10تحت اتمسفر نیتروژن با سرعت روبش °C/min
20ثبت شد .طیفهای مرئی-بنفش بهوسیله دستگاه  530-V JASCO 1UV-Vis/Near IRگرفته شد .میزان هدایت
الکتریکی محصوالت بهوسیله دستگاه پتانسیواستات  EG&Gمدل  PARSTAT2273اندازهگیری شد.
 -2-2تهيه ،0׳ -0ديآمينو ديفنيل اتر ،2׳ -2ديسولفونيک اسيد ()2
به یک بالن ته گرد  51میلیلیتری مجهز به همزن مغناطیسی 1/1 1گرم ( 4/9 × 11-4مول) 14׳-4دیآمینو دیفنیل اتر ()ODA
( )1و  1/5میلیلیتر اسید سولفوریک اضافه شد و در حمام یخ صفر درجه سانتیگراد بهم زده شد .سپس به مخلوط واکنش 1
میلیلیتر اسید سولفوریک دود کننده به آرامی اضافه گردید و به مدت  1ساعت در همان شرایط هم زده شد .بعد از آن مخلوط
واکنش در حمام روغن  81درجه سانتیگراد به مدت  1ساعت هم زده شد .مخلوط واکنش پس از سرد شدن درون بشر حاوی
آب و یخ ریخته شد تا رسوب سفید رنگ حاصل شود .پس از آن محتوای بشر صاف شد و رسوب حاصله با محلول بازی سدیم
هیدروکسید شستشو داده شد تا رسوب سفید رنگ حل گردد .محلول حاصل به منظور حذف کامل ناخالصی مجددا صاف شد.
محلول بازی حاصل به وسیله  HClغلیظ خنثی و با افزایش مجدد اسید به آن تا تشکیل رسوب سفید رنگ اسیدی شد .رسوب
به دست آمده صاف و قبل از خشک شدن با  51میلیلیتر متانول مطلق و سپس با  111میلیلیتر آب مقطر شسته و خشک
گردید .در نهایت  1/11گرم پودر سفید رنگ با بازده واکنش  71درصد و نقطه ذوب  164درجه سانتیگراد بدست آمد (طرح
.]19[ )1
FT-IR (KBr):  = 3477, 3102, 1623, 1529, 1473, 1423, 1216, 1147, 650 cm-1
H-NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ= 7.0, 6.75, 6.40, 4.80 ppm.
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طرح  :8سنتز ،4׳ -4دیآمینو دیفنیل اتر ،2׳ -2دیسولفونیک اسید.
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 -9-2سنتز مونومر  -5،9ديآمينو بنزوئيل آمينو فنيل -90 -هيدروژن ديبنزو ][a,jزانتن ()1
 -9-9-2تهيه  -90نيترو فنيل -90-هيدروژن ديبنزو ] [a,jزانتن ()5

به یک بالن ته گرد  111میلیلیتری مجهز به همزن مغناطیسی 1/1 1گرم ( 6/6 × 11-4مول)  -4نیترو بنزآلدهید (1/191 1)1
گرم ( 1/11 × 11-1مول) -1نفتول ( 1/4 1)4گرم پاراتولوئن سولفونیک اسید ( )PTSAو  1میلیلیتر آب مقطر اضافه شد.
مخلوط واکنش در حمام روغن  81درجه سانتیگراد به مدت  5ساعت هم زده شد .پس از رسیدن مخلوط واکنش به دمای اتاق1
مجدداً به مدت  11دقیقه در دمای  81درجه سانتیگراد رفالکس گردید .بعد از آن واکنش در دمای اتاق به مدت  1ساعت هم
زده شد .سپس  11میلیلیتر متانول به مخلوط واکنش اضافه شد و به مدت  1ساعت در دمای اتاق هم زده شد و با قیف بوخنر
صاف گردید .در انتها  -14نیترو فنیل  -14هیدروژن دیبنزو ] [a,jزانتن با بازده  91درصد و نقطه ذوب  111درجه سانتیگراد
بدست آمد [.]15
FT-IR (KBr):  = 3070, 2925, 1592, 1513, 1457, 1432, 1400, 1340, 1240 cm-1.
 -2-9-2تهيه  -90آمينو فنيل -90-هيدروژن ديبنزو ] [a,jزانتن ()0

به یک بالن ته گرد  111میلیلیتری مجهز به همزن مغناطیسی 1/1 1گرم ( 1/4 × 11-4مول)  -14نیترو فنیل -14-هیدروژن
دی¬بنزو []a,jزانتن ( 1/11 1)5گرم پاالدیم/کربن  11درصد و  15میلیلیتر اتانول مطلق اضافه شد و به مدت  1ساعت در
حمام روغن  61درجه سانتیگراد هم زده شد .سپس به آن حدود  1میلیلیتر هیدرازین مونوهیدرات اضافه شد و به مدت 11
ساعت رفالکس گردید .بعد از آن  11میلیلیتر  THFبه مخلوط واکنش اضافه شد و مخلوط واکنش حدود  91دقیقه رفالکس
شد .سپس مخلوط واکنش به منظور جداشدن پاالدیم/کربن به صورت گرم صاف گردید .زیر صافی کنار گذاشته شد تا بلور سفید
رنگ با نقطه ذوب  161-161درجه سانتیگراد و بازده واکنش  84درصد تشکیل شود.
FT-IR (KBr):  = 3475, 3384, 2923, 1619, 1592, 1512, 1460, 1249 cm-1.
 -9-9-2تهيه  -5،9دينيترو بنزوئيل آمينو فنيل -90 -هيدروژن ديبنزو ] [a,jزانتن ()8

درون یک بالن ته گرد  111میلیلیتری مجهز به همزن مغناطیسی 1/1 1گرم ( 1/67 × 11-4مول)  -14آمینو فنیل-14 -
هیدروژن دیبنزو ] [a,jزانتن و  1میلیلیتر دیمتیلاستامید ( )DMAcاضافه شد و به مدت  11دقیقه در حمام یخ صفر درجه
سانتیگراد هم زده شد .سپس  1/16گرم ( 1/67 × 11-4مول)  -511دینیترو بنزوئیل کلرید ( )7به مخلوط واکنش اضافه شد و
در همان شرایط به مدت  1ساعت هم زده شد 1پس از آن  1/17میلیلیتر تریاتیلآمین به مخلوط واکنش اضافه گردید 1واکنش
به مدت  1ساعت در حمام یخ صفر درجه سانتیگراد ادامه یافت .سپس از حمام یخ بیرون آورده شد و به مدت  11ساعت در
دمای اتاق هم زده شد .در تمام مراحل سر بالن بسته بود .محتوای بالن به مخلوطی از  5میلیلیتر  HClو  11میلیلیتر آب
مقطر اضافه شد و به مدت  1ساعت در دمای اتاق تحت همزن مغناطیسی به هم زده شد .در انتها رسوب زرد رنگی بدست آمد

11

سال پانزدهم ،شماره  55تابستان 9911

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

که پس از صاف شدن به وسیله کاغذ صافی با متانول داغ شسته شد و خشک گردید .در پایان  1/11گرم پودر زرد رنگ با بازده
 87درصد و نقطه ذوب  119-111درجه سانتیگراد بدست آمد.
FT-IR (KBr):  = 3419, 1677, 1594, 1536, 1457, 1402, 1342, 1244 cm-1.
H-NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ= 10.69, 9.03, 8.68-8.7, 6.72 ppm.

1

 -0-9-2تهيه  -5 ،9ديآمينو بنزوئيل آمينو فنيل -90-هيدروژن ديبنزو ] [a,jزانتن ()1

به یک بالن ته گرد  111میلیلیتری مجهز به همزن مغناطیسی 1/1 1گرم ( 1/76 × 11-4مول)  -5 11دینیترو بنزوئیل آمینو
فنیل -14-هیدروژن دیبنزو ] [a,jزانتن 1/11 1گرم پاالدیوم/کربن  11درصد و  15میلیلیتر اتانول مطلق اضافه شد و به مدت
 1ساعت در حمام روغن  61درجه سانتیگراد هم زده شد .سپس به آن حدود  1میلیلیتر هیدرازین مونوهیدرات اضافه گردید
و به مدت  11ساعت رفالکس شد .بعد از آن  11میلیلیتر  THFبه مخلوط واکنش اضافه شد .در ادامه مخلوط واکنش حدود
 91دقیقه رفالکس گردید  .سپس مخلوط واکنش به منظور جداشدن پاالدیم/کربن به صورت گرم صاف شد .زیر صافی کنار
گذاشته شد تا بلور سفید رنگ با نقطه ذوب  151درجه سانتیگراد و بازده واکنش  71درصد تشکیل شود (طرح .)1
FT-IR (KBr):  = 3331, 1661, 1592, 1512, 1457, 1431, 1407 cm-1.
H-NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ= 9.95, 8.66-8.68, 7.45-7.95, 5.92, 4.90 ppm.

1

C-NMR (125 MHz, DMSO-d6): δ= 167.30, 149.01, 147.80, 140.30, 137.63, 136.64, 130.83,
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130.60, 128.89, 127.95, 126.88, 124.48, 123.40, 120.02, 117.64, 117.35, 102.02 ppm.
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 -0-2تهيه هموپليايميد مشتق شده از ديآمين آروماتيک  1و ديانيدريد -8،5،0،9نفتالن تتراکربوکسيليک
()NTDA
به یک بالن ته گرد  111میلیلیتری مجهز به همزن مغناطیسی 1/1 1گرم ( 1/9 × 11-4مول)  -511دیآمینو بنزوئیل آمینو
فنیل -14-هیدروژن دیبنزو ] [a,jزانتن ( 1 1)9میلیلیتر متا-کرزول و  1/16میلیلیتر تریاتیل آمین (به نسبت  1/4برابر مولی
با دیآمین) اضافه شد و تحت اتمسفر نیتروژن تا انحالل کامل دی آمین در دمای اتاق هم زده شد .سپس  1/7گرم (به نسبت
مولی برابر با دی آمین)  -8151411نفتالن تتراکربوکسیلیک دیانیدرید و  1/16گرم (به نسبت  1/1برابر مولی با دیآمین)
بنزوئیک اسید به مخلوط واکنش اضافه شد و به مدت  11دقیقه در دمای اتاق هم زده شد .سپس مخلوط واکنش به مدت 4
ساعت در دمای  81درجه سانتیگراد و پس از آن به مدت  11ساعت در دمای  181درجه سانتیگراد هم زده شد .بعد از رسیدن
دمای واکنش به  111درجه سانتیگراد 1 1میلیلیتر متاکرزول به منظور انحالل محلول غلیظ تشکیل شده اضافه شد .سپس 51
میلی لیتر استون به محتویات بالن اضافه گردید .رسوبات ایجاد شده صاف و قبل از خشک کردن با استون شسته و در کوره
خشک گردید .هموپلیایمید ( )HPIبه وزن  1/11گرم 1بازده 71.درصد و گرانروی ذاتی  1/81 dL/gبدست آمد (طرح .)1
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طرح  :،واکنش ایمیدی شدن تک مرحلهای  NTDAبا دیآمین .9

 -5-2تهيه کوپليايميد )(CoPI
به یک بالن ته گرد  111میلیلیتری مجهز به همزن مغناطیسی 1/1 1گرم ( 1/7 × 11-4مول) 14׳-4دیآمینو دیفنیل اتر 11׳-1
دیسولفونیک اسید 1 1میلیلیتر متا-کرزول و  1/1میلیلیتر تریاتیل آمین (به نسبت  1/4برابر مولی با دیآمین) اضافه شد.
مخلوط واکنش تحت اتمسفر نیتروژن تا انحالل کامل دیآمین در دمای اتاق هم زده شد .سپس  1/14گرم (به نسبت  1برابر
مولی با دیآمین) -8 15 14 11نفتالن تتراکربوکسیلیک دیانیدرید 1/11 1گرم (به نسبت مولی برابر با دیآمین)  -5 11دیآمینو
بنزوئیل آمینو فنیل -14-هیدروژن دیبنزو ] [a,jزانتن و  1/1گرم (به نسبت  1/8مولی با دیآمین) بنزوئیک اسید به مخلوط
واکنش اضافه شد .مخلوط واکنش در دمای اتاق به مدت  11دقیقه هم زده شد .سپس به مدت  4ساعت در دمای  81درجه
سانتیگراد و پس از آن به مدت  11ساعت در حمام روغن  181درجه سانتیگراد هم زده شد .بعد از رسیدن دمای واکنش به
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 111درجه سانتیگراد  1میلیلیتر متاکرزول به منظور انحالل محلول غلیظ تشکیل شده اضافه شد .در ادامه  51میلیلیتر
استون به محتویات بالن اضافه گردید .رسوب بدست آمده صاف و با استون شسته و در آون خشک گردید .کوپلیایمید ()CoPI
به وزن  1/11گرم 1بازده  65درصد 1گرانروی ذاتی  1/11 dL/gو به رنگ قهوهای بدست آمد (طرح .)4
FT-IR (KBr):  = 3417, 1714, 1675, 1581, 1471, 1384, 1251 cm-1.
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طرح  :4کوپلیمریزاسیون دیآمین  NTDA ،9و .ODADS

 -0-2تهيه نانوکامپوزيتهاي کوپليايميد /سيليکا به روش سل-ژل
به یک بالن ته گرد مجهز به همزن مغناطیسی  51میلیلیتری 1/15 1گرم ( 9/8 × 11-5مول)  -511دیآمینو بنزوئیل آمینو
فنیل  -14هیدروژن دیبنزو ] [a,jزانتن 1/15 1گرم ( 1/4 × 11-4مول) -4'14دیآمینو دیفنیل اتر -1'11دیسولفونیک اسید
و  1میلیلیتر  -Nمتیل -1پیرولیدون ( )NMPاضافه شد .مخلوط واکنش به مدت  1ساعت تحت انمسفر نیتروژن هم زده شد.
بعد از حل شدن کامل محتویات بالن 1/14 1گرم -8151411نفتالن تتراکربوکسیلیک دیانیدرید (به نسبت  1برابر مولی با دیآمین)
به آن اضافه شد .مخلوط واکنش به مدت  11ساعت در دمای اتاق تحت اتمسفر نیتروژن هم زده شد تا محلول پلیآمیکاسید
( )PAAمربوطه تولید شود .در یک ظرف کامال تمیز و خشک محلولی از تترااتیل اورتوسیلیکات ( )TEOSو (-1آمینو پروپیل)
تری اتوکسی سیالن (با نام تجاری  )KH550به نسبت مولی  9:1تهیه شد و به محلول موجود در بالن اضافه گردید و به مدت
 11ساعت تحت اتمسفر نیتروژن قرار گرفت .با فرض تبدیل کامل معرف تترااتیل اورتوسیلیکات به دیاکسید سیلیسیوم 1مقادیر
مورد استفاده از این معرف به صورتی محاسبه شد که در نهایت نسبت وزنی دیاکسید سیلسیوم به بستر پلیمری 1برابر با 1%15
 %11و  %15باشد .سپس درصد های مختلف سیلیکا به محلول اضافه گردیده و به مدت یک ساعت بهم زده شد .بعد از آن محلول
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حاصل درون پتری دیش ریخته شد و در دمای  81درجه سانتیگراد به مدت  6ساعت در کوره قرار گرفت .فیلم نانوکامپوزیت
حاصله جهت خروج مولکولهای آب و تهیه پلیایمید مربوطه 1به ترتیب در دماهای  111 1141و  181درجه سانتیگراد هر
کدام به مدت  11دقیقه در کوره قرار گرفت .دمای فیلم های نانوکامپوزیت به تدریج به دمای اتاق رسید و مورد آزمونهای
مختلف قرار گرفت (طرح .)5
نانوکامپوزیت شامل  %15وزنی سیلیکا
FT-IR (KBr):  = 3471, 3077, 2924, 1779, 1716 1675, 1118, 811 cm-1
نانوکامپوزیت شامل  %11وزنی سیلیکا
FT-IR (KBr):  = 3478, 3077, 2923, 1779, 1716, 1675, 1118, 817 cm-1
نانوکامپوزیت شامل  %15وزنی سیلیکا
FT-IR (KBr):  = 3428, 3068, 2923, 1716, 1675, 1024, 825 cm-1.
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 -3بحث و نتیجهگیری
ساختار ترکیب 14׳ -4دیآمینو دیفنیل اتر 11׳ -2دیسولفونیک اسید به کمک روش طیفسنجی  FT-IRتایید شد .در این
طیف 1جذب مربوط به  N-Hگروه آمین در  1477 cm-1و ارتعاشات کششی  C-Hآروماتیک در  1111 cm-1و نوار جذبی
مربوط به ارتعاشات کششی  C=Cدر نواحی  1471و  1611 cm-1ظاهر شدند .همچنین نوار جذبی مربوط به  C-Oاتری در
 1111 cm-1مشاهده گردید .طیف  1H-NMRبرای این ترکیب پیک مربوط به هیدروژنهای گروههای آمینی را در ناحیه
 4/8 ppmنشان داد .پیکهای مربوط به هیدروژنهای آروماتیک در  6/4-7/1 ppmمشاهده شدند.
ساختارشیمیایی و خلوص ترکیب -14نیترو فنیل -14-هیدروژن دیبنزو ] [a,jزانتن به وسیله روشهای کروماتوگرافی الیه
نازک ( (TLCو طیف سنجی  FT-IRتایید گردید .در طیف جذبی این ترکیب 1ارتعاشات کششی مربوط به گروه عاملی نیترو
در  1141و  1511 cm-1و پیک جذبی کششی گروههای آلکنی در  1591 cm-1مشاهده گردید .پیک جذبی در ناحیه cm-1
 1169ارتعاشات کششی  C-Hآروماتیک و پیک موجود در ناحیه  1917 cm-1ارتعاشات کششی  C-Hآلیفاتیک را نشان داد.
همچنین پیک مربوط به ارتعاشات کششی ( )C-O-Cفنیل آریل اتر در ناحیه  1151 cm-1مشاهده شد .در طیف FT-IR
ترکیب -14آمینو فنیل-14-هیدروژن دیبنزو ] [a,jزانتن حذف پیکهای جذبی نیترو و پدیدار شدن پیکهای آمین نوع اول
به وضوح مشاهده شد .نوار جذبی دو شاخه در نواحی  1184و  1475 cm-1گروههای آمین را نشان داد .پیکهای جذبی کششی
گروههای آلکنی در حدود نواحی  1591و 1619 cm-1مشاهده شدند.
در طیف  FT-IRمربوط به ترکیب  -511دی¬نیترو بنزوئیل آمینو فنیل -14-هیدروژن دی¬بنزو []a,jزانتن 1جذب مربوط به
 N-Hآمیدی در  11419 cm-1ارتعاشات کششی  C-Hحلقه آروماتیک در ناحیه  11195 cm-1ارتعاشات کششی C-H
آلیفاتیک در  1915 cm-1و نوار جذبی مربوط به ارتعاشات کششی  C=Oآمیدی در  1677 cm-1ظاهر شدند .همچنین نوارهای
جذبی مربوط به گروههای نیترو در نواحی  1141و  1516 cm-1و نوارهای جذبی مربوط به ارتعاشات خمشی صفحهای و خارج
صفحهای مربوط به  C-Hهای حلقه آروماتیک به ترتیب در  748و  711 cm-1مشاهده شدند .در طیف  1H-NMRاین ترکیب
در ناحیه  11/69 ppmهیدروژن گروه  NHدیده شد .پیکهای مربوط به هیدروژنهای آروماتیک در گستره -9/11 ppm
 7/41و پیک مربوط به هیدروژن آلیفاتیک در ناحیه  6/71 ppmبه صورت یکتایی مشاهده شدند .در طیف  FT-IRترکیب
 -511دیآمینو بنزوئیل آمینو فنیل -14-هیدروژن دیبنزو[]a,jزانتن پیکهای جذبی موجود در نواحی  1111و 1174 cm-1
به دلیل حضور گروه آمینو در این ترکیب است .نوار جذبی مربوط به گروه  NHدر ناحیه  1115 cm-1قرار گرفته است .پیک
در ناحیه  1115 cm-1ارتعاشات کششی  C-Hآروماتیک و پیک ناحیه  1976 cm-1ارتعاشات کششی آلیفاتیک  C-Hرا نشان
داد .طیف  1H-NMRاین ترکیب پیک مربوط به هیدروژنهای گروههای آمینی را در ناحیه  4/91 ppmنشان داد .هیدروژن
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 NHآمیدی  9/75 ppmقرار گرفته است .پیکهای مربوط به هیدروژنهای آروماتیک در  6/14-8/68 ppmو پیک مربوط به
هیدروژن آلیفاتیک در ناحیه  5/91 ppmمشاهده شدند .ساختار شیمیایی مونومر با استفاده از طیفسنجی  13C-NMRنیز
مورد تأیید قرار گرفت .وجود  18نوع کربن موجود در ساختار مونومر قابل تشخیص است.
 -9-9تهيهي هموپليايميد )(HPI
برای شناسایی و تایید ساختار شیمیایی هموپلیایمید سنتز شده از طیفسنجی  FT-IRبهره گرفته شد .طیف FT-IR
هموپلیایمید در شکل  5آورده شده است .در طیف  FT-IRهموپلیایمید 1پیکهایی در ( 1411 cm-1ارتعاش کششی N-H
آمیدی)( 1415 cm-1 1ارتعاش کششی ( 1581 cm-1 1)C-Nارتعاش خمشی ( 1917 cm-1 1)N-Hارتعاش کششی C-H
آلیفاتیک)( 1677 cm-1 1ارتعاش کششی  C=Oآمیدی)( 1716 cm-1 1ارتعاش کششی متقارن  )C=Oو ( 1147 cm-1ارتعاش
کششی  )C-Oمشاهده شدند.
 -2-9تهيهي کوپليايميد ()CoPI-a
برای شناسایی و تایید ساختار شیمیایی کوپلیایمید سنتز شده از طیفسنجی  FT-IRو  H-NMRبهره گرفته شد .طیف
 FT-IRکوپلیایمید در شکل  1آورده شده است .برای نمونه در طیف  FT-IRکوپلیایمید ) 1(CoPIنوارهای جذبی در cm-
( 1417 1ارتعاش کششی  N-Hآمیدی)( 1184 cm-1 1ارتعاش کششی ( 1581 cm-1 1)C-Nارتعاش خمشی cm-1 1)N-H
( 1911ارتعاش کششی  C-Hآلیفاتیک)( 1675 cm-1 1ارتعاش کششی  C=Oآمیدی)) 1714 cm-1 1ارتعاش کششی متقارن
 (C=Oو ( 1151 cm-1ارتعاش کششی  )C-Oمشاهده شدند.
 -9-9بررسي ساختار نانوکامپوزيت کوپليايميد /سيليکا با استفاده از FT-IR
طیف  FT-IRنانوکامپوزیت کوپلیایمید خالص و کوپلیایمید  /سیلیکا برای هر سه نانوکامپوزیت  11 115و  15درصد وزنی
 SiO2گرفته شد .طیف نانوکامپوزیت کوپلیایمید با پلیمر خالص تفاوتی نداشت بجزء در نواحی  881و  1111 cm-که نشان
دهنده پیوند  Si-O-Siدر نانوکامپوزیت میباشد که در نمونه پلیمری دیده نشد .طیف  FT-IRنانوکامپوزیتهای  11 115و
 15درصد وزنی  SiO2در شکل  1نشان داده شده است.
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شکل  :8طیف های مادون قرمز  CoPIو فیلم های نانوکامپوزیتهای آن با درصدهای مختلف .SiO2

 -0-9بررسي نانوکامپوزيت پليايميد /سيليکا با استفاده از پراش پرتو ايکس )(XRD
شکل  1الگوی پراش پرتو اشعه ایکس برای سیلسیوم دیاکسید خالص و نانوکامپوزیتهای  15و  11درصد وزنی را نشان
میدهد .الگوی  XRDنانوکامپوزیتهای پلیایمید  /سیلیکا فاقد پیکهای تیزی میباشد که میتوان تشخیص داد نانوکامپوزیت-
های تهیه شده ساختار تقریبا آمورفی دارند .اندازه ی متوسط نانوذرات با استفاده از معادله شرر در حدود  18نانومتر محاسبه
گردید.
معادله شرر:
𝑙0.9
𝜃 𝛽 cos
 :Dاندازه بلور
 :Lطول موج تابش
 :θزاویه براگ
 :βپهنای پیک در نصف ارتفاع
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شکل  :2الگوهای پراش پرتو اشعه ایکس (الف) نانوکامپوزیت کوپلی ایمید/سیلیکا  85درصد وزنی ( ،)Iنانوکامپوزیت کوپلی ایمید/سیلیکا  25درصد وزنی
( )IIو (ب) سیلیکا خالص.

 -5-9بررسي نانوکامپوزيت کوپليايميد /سيليکا با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني عبوري ()TEM
 TEMبه عنوان یک ابزار مفید و سودمند 1ابعاد نانوذرات و یکنواختی پراکندگی نانوذرات را در شبکه پلیمر نشان میدهد .این
طبیعی است که پراکندگی یکنواخت نانوذرات در شبکه پلیمر بهترین نتیجه است که میتوان به آن دست یافت .شکل  1تصویر
 TEMنانوکامپوزیت  15درصد وزنی را نشان میدهد .همانطور که دیده میشود نانوذرات به خوبی در ماتریس پلیمر پخش
شدهاند .از آنجا که ذرات به شکل کروی هستند میتوان گفت برهمکنش نسبتأ قوی بین ماتریس پلیمر و نانوذرات سیلسیوم
دیاکسید مسئول شکل کروی نانوذرات هستند.

شکل  :،تصویر  TEMنانوکامپوزیت  85درصد وزنی.

 -0-9آناليز وزن سنجي ( )TGAنانوکامپوزيت کوپليايميد /سيليکا
جهت بررسی پایداری حرارتی نانوکامپوزیت پلیایمید در حضور نانوذرات  SiO2از آن  TGAگرفته شد .نتایج TGA
نانوکامپوزیتهای  15و  15درصد وزنی سیلیکا با هم مقایسه شدند .نتایج نشان دادکه پایداری حرارتی نانوکامپوزیتها با افزایش
درصد وزنی نانوذره افزایش یافته است (جدول  .)1همچنین بازده ذغالی شدن نانوکامپوزیتهای سنتز شده در مقایسه با گونه
کوپلیایمید متناظر بیشتر است .شکل 4نمودارهای  TGAنانوکامپوزیتهای پلیایمید  /سیلیکا  15و  15درصد وزنی را نشان
میدهد.
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جدول  :8خصوصیات گرمایی  CoPIو نانوکامپوزیتهای هیبرید  85 CoPIو  25درصد وزنی.
LOI5

Tg (oC)4

Char
Yield3
)(%

32.4

141

37.2

Decomposition
Temperature
)(oC
1
T5
T102
311
348

33.5

154

40.0

373

364

41.3

168

59.4

429

412

Polymer
CoPI
CoPI/SiO2
15 wt%
CoPI/SiO2
25 wt%

 8دمایی که در آن  %5افت وزن به وسیله  TGAثبت شده است 2 ،دمایی که در آن  %85افت وزن به وسیله
 TGAثبت شده است ، ،باقیمانده وزن در دمای  4 ،155 oCدمای انتقال شیشهای 5 ،شاخص محدودیت
اکسیژن محاسبهشده در بازده زغالی در دمای .155 oC

شکل  :4ترموگرامهای  TGAنانوکامپوزیت های  85 CoPIدرصد وزنی ( )---و  25درصد وزنی (—).

 -0-9بررسي هدايت الکتريکي نانوکامپوزيت پليايميد /سيليکا
میزان هدایت الکتریکی برای نانوکامپوزیت سنتز شده با روش امپدانس الکتروشیمیایی محاسبه گردید .جدول  1مقاومت و
هدایت الکتریکی بدست آمده را نشان میدهد .با افزایش درصد نانوذرات سیلیکا مقاومت کاهش یافته و بهتبع آن هدایت
الکتریکی افزایش یافته است.
جدول  :2مشخصات هدایت الکتریکی کوپلی ایمید سولفونه شده و نانوکامپوزیتها.
Electrical conduction
)(S
1.6×10-1
1.1×10-2

Resistance
)(Ω
6.42
90.38

1.3×10-2

75.00

1.4×10-2

69.16
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CoPI/SiO2
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CoPI/SiO2
20 wt%
CoPI/SiO2
25 wt%
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 -8-9نتايج آزمون مقاومت هيدروليزي
در آزمون مقاومت هیدرولیزی همانگونه معیار سنجش از دست دادن مقاومت ساختار در برابر هیدرولیز 1از بین رفتن انعطاف
پذیری در مقابل خمش می باشد .برای انجام این آزمون نمونه ها در آب بدون یون  81درجه سانتیگراد قرار می گیرد .در جدول
 1میزان مقاومت غشاء ها در برابر هیدرولیز برحسب ساعت گزارش شده است.
جدول  :،پایداری در برابر آب کوپلی ایمید سولفونه شده و نانوکامپوزیتها.
Materials

Hydrolysis
resistance
24
85

CoPI
CoPI/SiO2
15 wt%
CoPI/SiO2
20 wt%
CoPI/SiO2
25 wt%

66
11

 -1-9درجه سولفونه شدن
درجه سولفونه شدن در نمونه های مختلف به وسیله آنالیز عنصری محاسبه گردید .آنالیز عنصری امکان بدست آوردن اطالعات
کمی در مورد کربن 1هیدروژن 1نیتروژن و سولفور در نمونهها را فراهم میکند .درجه سولفونه شدن در نانوکامپوزیتها از معادله
زیر بدست آمد:
DS = Sa/St × Ct/Ca
که در آن  Sو  Cبه ترتیب درصدهای گوگرد و کربن بدست آمده از آنالیز (زیروند  )aو محاسبه شده (زیروند  )bبرای نانوکامپوزیت
 111درصد سولفونه را نشان میدهند .جدول  4درصد سولفونه شدن کوپلیایمید و نانوکامپوزیت  11درصد وزنی را نشان
میدهد.
جدول  :4درجه سولفونه شدن کوپلیایمید و نانوکامپوزیت  11درصد وزنی.
)Degree of sulfonation (%
66.4
66.8

Materials
CoPI
CoPI/SiO2
20 wt%

در مقایسه با کارهای انجام شده قبلی در زمینه تهیه نانوکامپوزیتهای پلیایمید/سیلیکا 1در این پژوهش نتایج قابل قیاسی از
لحاظ پایداری حرارتی 1هدایت الکتریکی و مقاومت هیدرولیزی با روش سنتز آسانتر بدست آمد [.]1111116
 -4نتیجهگیری
نتیجه نهایی این تحقیق سنتز یک سری از نانوکامپوزیتهای جدید کوپلیایمید SiO2 /با درصدهای مختلف میباشد .بررسیهای
طیفسنجی  1FT-IRتفاوت میان کوپلیایمید خالص و نانوکامپوزیت آن را با ایجاد پیکهای جدید در نواحی  819و cm-
 1118که مربوط به حضور  SiO2میباشد را نشان داد .توزیع مناسب 1شکل تقریباً کروی  SiO2و اندازه نانوذرات با تصویر
11
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 بررسی پایداری حرارتی کوپلیایمید خالص و نانوکامپوزیتهای سنتز شده نشان داد که مقاومت. اثبات شدTEM برداری
 دادههای حاصل از روش امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که با. افزایش مییابدSiO2 حرارتی پلیایمید در حضور نانوذرات
. لذا هدایت الکتریکی در این مواد افزایش مییابد1افزایش درصد نانوذره مقاومت الکتریکی نانوکامپوزیت کاهش یافته
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