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ypothesis: Polyglycidyl nitrate (PGN) is used in the manufacture of propellant
elastomers due to its properties such as highly energetic composition,
high density, high oxygen balance, high explosion enthalpy and suitable
compatibility with other components. In addition to its desirable properties, this
polymer has disadvantages such as high glass transition temperature, poor mechanical
properties, and low content of total solid. Also, its elastomer can undergo decuring
process. To remedy these disadvantages, its copolymers are prepared using polymers
with optimal thermal and mechanical properties.
Methods: In this research an energetic polypropylene glycol/polyglycidyl nitrate/
polypropylene glycol (PPG/PGN/PPG) triblock copolymer was synthesized for the
first time by cationic ring-opening polymerization of propylene oxide and PGN as
macroinitiator, in the presence of boron trifluoride etherate (BF3.OEt2) as the catalyst.
The effect of temperature and catalyst content on molecular weight and reaction
yield was investigated. The obtained product was characterized by FTIR, GPC, and
1H and 13C NMR spectroscopy. Also, the thermal properties of the copolymer were
characterized by differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric
analysis (TGA).
Finding: The results showed that by increasing the temperature from 0 to 15°C, the
conversion and yield increased. On the other hand, due to the low boiling point of
propylene oxide (34°C) and the exothermic reaction, it is impossible to increase the
reaction temperature above 15°C. By increasing the catalyst content from 0.2% to 1%
by weight of the initiator, the polymer molecular weight increased and the highest
yield was achieved in presence of 1% by weight of the catalyst, but by increasing
the catalyst content from 1 to 1.5 weight percent, yield and molecular weight have
decreased due to the development of adverse reactions. Studies by TGA and DSC
showed an increase in thermal stability and a decrease in glass transition temperature
of the copolymer compared to PGN.
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چکیده
فرضیه :پلیگلیسیدیل نیترات ( )PGNبهدلیل داشتن خواصی همچون انرژی تشکیل مناسب ،چگالی،
توازن اکسیژن و آنتالپی انفجار زياد و سازگاری مناسب با سایر اجزا ،در تهیه االستومرهای

پیشرانه بهکار گرفته ميشود .این پلیمر افزون بر خواص مطلوب عيبهايي از جمله دمای انتقال
واژههای کلیدی
پلی گلیسیدیل نیترات،
پیشرانه،
کوپلیمر سهقطعهای،
پروپیلن اکسید،
خواص گرمايي

شیشهای زياد ،خواص مکانیکی ضعیف و مقدار جامد كل کم دارد .همچنین ،االستومر آن ميتواند
متحمل واپخت شود .براي رفع این عيبها ،کوپلیمرهايي از آن با پلیمرهایی با خواص گرمايي و

مکانیکی مطلوب تهیه میشود.

روشها :در این پژوهش ،برای اولین بار کوپلیمر سهقطعهاي پرانرژی پلیپروپیلن گلیکول-

پلیگلیسیدیل نیترات-پلیپروپیلن گلیکول ،PPG-PGN-PPG ،با روش پلیمرشدن حلقهگشای کاتیونی
پروپیلن اکسید ،در مجاورت پلیگلیسیدیل نیترات بهعنوان درشتآغازگر و بور تریفلوئورید اترات

( )BF3.OEt2بهعنوان کاتالیزگر تهيه شد .اثر دما و مقدار کاتالیزگر بر وزن مولکولی و بازده

واکنش بررسي شد .محصول بهدستآمده با روشهای سوانگاري ژل تراوا ( ،)GPCرزونانس
مغناطيسي هسته هيدروژن ( )1H NMRو كربن ( )13C NMRو طيفسنجي زيرقرمز تبديل فوريه
( )FTIRشناسایی شد .همچنین خواص گرمايي کوپلیم ر با آزمونهاي گرماوزنسنجی ( )TGAو

گرماسنجی پويشي تفاضلی ( )DSCمطالعه شد.

يافتهها :نتایج نشان داد ،با افزایش دما از  0°Cبه  ،15°Cدرصد تبدیل و بازده افزایش یافت .از

سوي دیگر ،با توجه به دماي جوش كم پروپیلن اکسید ( )34°Cو گرمازابودن واکنش ،افزایش
دمای واکنش به بيش از  15°Cامکانپذير نيست .همچنین با افزایش مقدار کاتالیزگر از  0/2%به 1%

وزنی نسبت به آغازگر ،وزن مولکولی پلیمر افزایش یافت و بيشترين بازده در  1%وزنی کاتالیزگر
بهدست آمد .اما ،با افزایش مقدار کاتالیزگر از  1%به  1/5%وزنی ،بازده و وزن مولکولی بهدلیل
پیشرفت واکنشهای جانبی کاهش یافت .مطالعات  TGAو  DSCافزایش پایداری گرمايي و کاهش
دمای انتقال شیشهای کوپلیمر تهيهشده را در مقايسه با  PGNنشان داد.
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مقدمه

پیشرانههای جامد مرکب در تجهیزات و موشکهای فضایی بهکار گرفته
ميشوند [ .]1این پيشرانهها از سه جزء اصلي تشکيل ميشوند كه شامل
پليمر آلي بهعنوان پيونده ( ،binderجزء پلیمری است که سایر اجزاي جامد
پیشرانه را در خود جای میدهد و پس از پخت موجب شکلدهی آمیزه
میشود) ،اکسنده جامد غني از اکسيژن شامل آمونيوم پرکلرات ،آمونيوم
نيترات ،پتاسيم پرکلرات ،هگزاهیدرو -5،3،1ترینیترو-5،3،1تریآزین
( )research department explosive, RDXیا اکتاهیدرو-7،5،3،1
تترانیترو-7،5،3،1تترازواکتان ( )high melting explosive, HMXو
جزء سوم ،سوخت فلزی قابل سوختن مانند آلومينيم ،منيزيم ،بريليم
و بور بوده که منبع انرژي گرمايي اوليه است .افزون بر اين سه جزء
اصلي ساير اجزا مانند عوامل پخت ،اصالحکننده سرعت سوختن
مانند آهن اکسيد ،کاتالیزگر پخت ،نرمکننده و عوامل پيوندي نيز
وجود دارند [ .]2-5در این ميان پيونده نقشي کليدي در عملکرد
پيشرانه دارد .پيوندهها ،پلیمرهای آلي هستند که افزون بر اينکه
نقش سوخت را ايفا كرده ،بهعنوان ماده نگهدارنده و ماتریس برای
سایر اجزا عمل میکنند [ .]6،7پليمر مطلوب بهعنوان پيونده براي
پيشرانههاي جامد مرکب بايد گرانروي و دمای انتقال شیشهای كم،
نسبت کربن به هیدروژن زياد ،قابليت پخت در دمای كم ،مقاومت
کششي ،ازدياد طول (نمودار تنش-کرنش) و مدول يانگ مناسب
داشته و سازگار با سایر اجزا باشد [ .]8،9پيوندهها از لحاظ ساختار و
مقدار انرژی به دو گروه کلی پيوندههای خنثی و انرژیزا دستهبندي
میشوند .از متداولترین پيوندههای خنثی در فرمولبندي مواد منفجره و
پیشرانهها میتوان به پلیبوتادیان با انتهای هیدروکسیل (،)HTPB
پليکاپروالکتون ( )PCLو پلیپروپیلن گلیکول( )PPGاشاره كرد
این نوع پيوندهها بهواسط ه گرانروی كم مقدار جامدپذیری زيادي
دارند .خواص مکانیکی مطلوب نیز از مزیتهاي آنها بهشمار میآيد.
اما فرمولبندي پیشرانه داراي این نوع پيوندهها بهدليل خنثیبودن
نوع پيونده ،محدودیت عملکرد دارد [ .]4،10بنابراین بهدليل نیاز
به آمیزههای پرانرژي با حساسیت کم براي کاربرد در پیشرانههای
فضایی ،پلیمرها و نرمکنندههاي پرانرژی مورد توجه قرار گرفتهاند.
پيونده پرانرژی ،پلیمری است که در ساختار آن گروههای عاملی
پرانرژی مانند آزید ( ،)N3نیترامین ( ،)- NNO2نیتريد ( ،)NO2نیترات
( ،)ONO2فلوئورودینیتريد ( )- CF(NO2)2و دیفلوئوروآمین ()- NF2
وجود داشته باشد .از پيوندههای پرانرژی میتوان به پليگليسيديل نيترات
( ،)PGNگلیسیدیل آزید پلیمر ( ،)GAPپلياکسيتانها،Poly)BAMO( ،
( Poly)AMMO( ،Poly)NIMMOو نیتروپلیبوتادیان با انتهای
هیدروکسیل ( )NHTPBاشاره کرد [ .]11،12پيوندههای خنثی نسبت
و

و

و

و

و

و

و

و

و

به پيوندههای پرانرژی خواص مکانیکی مطلوبتري دارند .اما،
پيوندههای پرانرژی بهدلیل انرژی ذاتی ساختار آنها ،ایمپالس ویژه
سامانه را افزایش میدهند و ايمنتر نسبت به پيوندههای خنثی هستند.
زیرا ،افزایش مقدار جامدات و بهویژه عوامل اکسنده باعث کاهش
ایمنی نسبت به محرکها میشود .با جایگزینی پيوندههای پرانرژی با
انواع خنثی میتوان مقدار مصرف اکسنده در فرمولبندي را کاهش داد و
باعث افزایش ایمنی بدون کاهش مقدار عملکرد شد .نبود مهاجرت
نرمکننده با وجود پيونده پرانرژی بهدلیل قطبیت مشابه دو جز نيز از
برتريهاي آنها بهشمار ميآيد [ .]13،14از میان پيوندههای پرانرژی،
 PGNو  GAPاخیرا ً کاربرد گستردهاي در ساخت پیشرانهها پیدا کرده و
توجه زیادی را جلب كردهاند [ .]15با مقایسه همه جانبه روی
خواص پيوندههای پرانرژی متداول ،پلیگلیسیدیل نیترات بهدلیل
داشتن خواص مطلوب مانند انرژی تشکیل مناسب ،چگالی ،توازن
اکسیژن و آنتالپی انفجار زياد ،دمای تخریب مناسب ،سنتز ارزانتر و
نيز سازگاری با سایر اجزا ،پيونده مناسبي برای بهکارگیری در
پیشرانههاست .پلیگلیسیدیل نیترات ،پلیاتری پرانرژی و مهمترین
عضو از گروه پلیمرهای اکسیران است كه بهدليل وجود عامل نیترات
( )ONO2خواص پرانرژی دارد Thelen .و همکاران اولین بار اين
پلیمر را در  1950مطالعه كردند [ .]16بهدلیل خواص فیزیکی و
شیمیایی مطلوب پلیگلیسیدیل نیترات ،مطالعات گستردهای در
سالهای اخیر درباره این ترکیب انجام شده است .این مطالعات
بهطور عمده در زمینه روشهاي تهيه این پیشپلیمر و مونومر آن و
تبدیل به پلیمر ،بررسی فرایند پخت پلیمر حاصل و به موازات آن
مطالعه پایداری پيوندههای پلیگلیسیدیل نیترات و بررسی کاربرد این
پيونده در پیشرانههاست [ .]17-22برخي از خواص پلیگلیسیدیل
نیترات در جدول  1آمده است [.]23
پلیگلیسیدیل نیترات افزون بر داشتن خواص مطلوب ،عيبهاي
از جمله دمای انتقال شیشهای زياد ،خواص مکانیکی ضعیف،
جامدپذیری و سرعت پخت كم با عوامل ایزوسیاناتی بهدلیل وجود
گروه هیدروکسیل نوع دوم انتهایی و نيز واپختشدن االستومرهای
آن بهدلیل نوآرایی  Mclaffertyدارد [.]14
اگرچه پیشپلیمر گلیسیدیل نیترات نیمهعمر مناسبی دارد و پلیمر
شبکهاینشده آن پایداری شیمیایی خوبی نشان میدهد .اما ،پس از
پخت با ایزوسیانات و تشکیل االستومر ،الستیک پلییورتان حاصل
پایداری ضعیفی دارد و با افزایش دما بهسرعت واپخت میشود .این
ناپایداری صرفنظر از نوع ایزوسیانات به انرژی فعالسازی كم برای
شکست زنجیر پلییورتان وابسته است که بهدلیل نزدیکی گروههای
 OHانتهای پلیمر به گروههای نیترات استر ایجاد میشود .بنابراین امکان

مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیو سوم ،شماره  ،1فروردين-ارديبهشت 1398
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جدول  -1برخی از خواص پلیگلیسیدیل نیترات.

Table 1. Some properties of polyglycidyl nitrate.

Value
Light yellow

Properties
Color

1.46

)Density (g/cm3

-35

)Glass transition temperature (°C

-68

)∆Hf (cal/g

2

Functionality

37

)Hydroxyl number (mgKOH/g

-60.5

)Oxygen balance (%

2661

)Enthalpy explosion (kJ/mol

210

)Degradation temperature (°C

5.9

)Weight loss at 130°C (%

163

)Viscosity at 30°C (P

نوآرایی  Mclaffertyدر ساختار پیشپلیمر وجود دارد (شكل .]24[ )1
براي رفع این عيبها و استفاده از  PGNدر صنعت پیشرانهPGN ،
با پلیمرهایی مثل پلیتتراهیدروفوران ( ،)PTHFپلیکاپروالکتون
( )PCLو پلیبوتادیان با گروه هیدروکسیل انتهایی ()HTPB
کوپلیمر شده است .اما بهدلیل پایداری حلقههای  5و  7عضوی و در
نتیجه فعالیت کم مونومرهای تتراهیدروفوران و کاپروالکتون ،سنتز
کوپلیمرهای مزبور ،از نظر مدت زمان انجام واکنش ،شرایط دمایی و
بازده واکنش مشکل است .همچنین HTPB ،پيونده غیرقطبی بوده و با
پلیگلیسیدیل نیترات امتزاجناپذیر است [ .]15،25،27در این پژوهش،
برای اولین بار از مونومر واكنشپذيرتر پروپیلن اکسید استفاده شد تا
افزون بر تبدیل گروه هیدروکسیل انتهایی نوع دوم  PGNبه نوع اول و
افزایش سرعت پخت ،مشکالت مربوط به ناپایداری و واپختشدن
االستومرهای آن نیز برطرف شود .همچنین ،بهدلیل واكنشپذيري زياد
این مونومر در پلیمرشدن حلقهگشا ،تهيه کوپلیمر پلیپروپیلن گلیکول-

پلیگلیسیدیل نیترات-پلیپروپیلن گلیکول ( )PPG-PGN-PPGو
بهینهسازی آن از نظر مدت زمان انجام واکنش ،شرایط دمایی و
بازده واکنش بررسي شد .پلیپروپیلن گلیکول با خواص مکانیکی و
گرمايي مطلوب و بهدلیل ساختار اتری مشابه ،امتزاجپذیری خوبی
با پلیگلیسیدیل نیترات دارد .از جمله خواص پلیپروپیلن گلیکول
میتوان به دمای انتقال شیشهای كم آن ( )-70°Cو ازدیاد طول تا
شکست  139-1000%آن اشاره کرد [ .]28،29در ادامه ،بهدلیل اهمیت
رفتار گرمايي پلیمرهای پرانرژی در دمای زياد ،رفتار گرمايي کوپلیمر
سنتزی با گرماوزنسنجی ( )TGAو گرماسنجی پويشي تفاضلی
( )DSCمطالعه شد.

تجربی
مواد

اپیکلروهیدرین ( ،)99%پروپیلن اکسید ،بور تریفلورئوید اترات
( ،)50%سدیم سولفات بیآب ،پتاسیم نیترات ،سدیم هیدروکسید،
سدیم بیکربنات و نیتریک اسید ( )65%از شرکت -4،1 ،Merck
بوتان دیال از شرکت  Fulkaو دیکلرومتان از شرکت مجللی
خریداری شدند.
دستگاهها

برای شناسایی ترکیبهای سنتزشده ،از طیفسنجهاي زيرقرمز ()FT-IR

 Nicolet 800ساخت شرکت  Nicoletو رزونانس مغناطیسی
هسته ( )NMRمدل  DPX-250AVANCEبا قدرت مغناطیسی
 500 MHzساخت شرکت  Brukerدر حالل کلروفرم دوتریمدار،
دمای  ،25°Cزمان اکتساب  1/09 sو تعداد  256پویش استفاده
شد .برای انجام آزمونهاي گرمايي ،گرماسنج پويشي تفاضلی
( NETZSCHDSC 214 Polyma )DSCو گرماوزنسنج ()TGA
 NETZSCH 200F3ساخت شرکت  Netzschآلمان بهكار گرفته
شد .سوانگاري ژل تراوايي ( )GPCبا دستگاه  GPCساخت شرکت
 Aglilentو حالل تتراهیدروفوران انجام شد.
و

و

روشها
تهيه گلیسیدیل نیترات

شکل  -1واپخت االستومر بر پایه پلیگلیسیدیل نیترات (.)PGN

Fig 1. Decuring of elastomer based on Polyglycidyl nitrate
(PGN).
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گلیسیدیل نیترات بر اساس روش سنتز گزارششده در پژوهشهاي
پيشين تهیه شد [ 50 mL .]22نیتریک اسید  60%و )0/3 mol( 30/3 g
پتاسیم نیترات به درون بالن سهدهانه  250 mLمجهز به قيف
افزاينده ،چگالنده ،دماسنج و همزن مغناطيسي منتقل شد .سپس در
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دماي  ،10°Cمقدار  )1 mol( 92/5 gاپیکلروهیدرین در جو نیتروژن،
قطرهقطره به آن اضافه شد .پس از آن ،مخلوط واکنش در دماي 20°C
بهمدت  3 hهمزده شد .سپس 112 g ،محلول سدیم هیدروکسید
 50%در دمای كمتر از  5°Cقطرهقطره به ظرف واکنش اضافه شد.
پس از اتمام افزايش سديم هيدروكسيد ،مخلوط واکنش بهمدت یک
شبانهروز در دمای محیط همزده شد .سپس ،فاز آلي با دیکلرومتان
( )2×50 mLجداسازي شد و با آب مقطر ( )2×100 mLشسته شد.
سپس ،با سدیم سولفات خشک و با حالل بهكمك تبخيركن چرخان
( )rotaryجداسازي شد .در اين واکنش  72 gگليسيديل نيترات با
بازده  60%بهدست آمد [.]22
سنتز پلی گلیسیدیل نیترات ()PGN

به بالن سهدهانه  250 mLمجهز به قيف افزاينده ،چگالنده ،دماسنج و
همزن مغناطيسي در جو نیتروژن -4،1 )0/013 mol( 1/12 g
بوتاندیال بهعنوان آغازگر و  10 mLدیکلرومتان خشک بهعنوان
حالل اضافه و تا دمای  5°Cسرد شد .سپس)0/008 mol( 1 mL ،
كمپلكس تريفلوئوریدبور دياتيل اترات بهعنوان کاتاليزگر به ظرف
واکنش اضافه و مخلوط واکنش بهمدت  30 minدر دمای محیط
همزده شد .پس از آن )0/5 mol( 59/5 g ،گلیسیدیل نیترات حلشده
در  40 mLدیکلرومتان خشک قطرهقطره به مخلوط واکنش اضافه
شد (دما دراين مرحله نبايد از  15°Cبيشتر شود) .مخلوط واکنش
بهمدت  24 hدر دمای محیط همزده شد .پس از اتمام واکنش ،مخلوط
با  90 mLديکلرومتان رقيق و فاز آلی جداشده ،با آب و سدیم
بیکربنات شسته شد .سپس ،با سدیم سولفات خشک ،صاف و حالل
آن با تبخيركن چرخان حذف شد .در نهايت 45/5 g ،پلیگلیسیدیل
نیترات با بازده  80%بهدست آمد [.]22
GPC: Mw = 1400 g/mol, Mn = 1061 g/mol, PDI = 1/3.
1
H NMR: δ [ppm] = 1/52(–CH2–), 3/35-3/87(–CH2O), -4/69
4/39 (–CH2-ONO2).
13
–(C NMR: δ [ppm] = 25/4 (-CH2CH2O), 71(–CH2O), 73
CHONO2), 75.3(CH–O).

1630, 2878, 3426.

FTIR (cm-1): 1279,

شد .سپس )0/001 mol( 0/18 mL ،كمپلكس تريفلوئورید بور
دياتيل اترات بهعنوان کاتالیزگر در جو نیتروژن و دمای كمتر از 5°C
به ظرف واکنش افزوده و مخلوط واکنش بهمدت  30 minدر دمای
معمولي همزده شد )0/51 mol( 29/6 g .پروپیلن اکسید قطرهقطره
به مخلوط واکنش اضافه شد .پس از اتمام افزایش پروپیلن اکسید،
مخلوط واکنش بهمدت  24 hدر دمای معمولي همزده شد .پس از
اتمام واکنش ،مخلوط با  100 mLدیکلرومتان رقیق و فاز آلی جدا
شد و برای حذف مونومر باقیمانده در محلول و نيز هوموپلیمر
تشکیلشده احتمالی ،فاز آلی جداشده با آب مقطر ()2×150 mL
شستوشو داده شد و سپس با سدیم سولفات خشک ،صاف و حالل
با تبخيركن چرخان جدا شد .در نهايت 44/59 g ،کوپلیمر سهقطعهاي
بهدست آمد (بازده  90%و وزن مولکولي .)2300
GPC: Mw = 3824 g/mol, Mn = 2300 g/mol, PDI = 1/66.
1
H NMR: δ(ppm) = 1/13 (–CH3), 1/52 (–CH2–), 3/35-3/87
;)(CH2O), 4/39-4/69 (–CH2 ONO2
13
C NMR: δ(ppm)=16/2 17/4 (–CH3), 25/45 (CH2CH2O),
;)71/6 (CH2–O), 73/8 (–CHONO2),74/6(–CH-O
FTIR: 1630 ,2878 ,3426, 1279 cm-1.
d

نتایج و بحث
در این طرح ،ابتدا مونومر گلیسیدیل نیترات و سپس پلیگلیسیدیل
نیترات ( )PGNاز واکنش الکل دوعاملی ( -4،1بوتان دیال) با مونومر
تهيهشده در مجاورت کاتالیزگر  BF3.OEt2سنتز شدند .در مرحله
دوم ،از  PGNبهعنوان درشتآغازگر الکلی دوعاملی و از BF3.OEt2
بهعنوان کاتالیزگر واکنش پلیمرشدن حلقهگشای پروپیلن اکسید
استفاده شد تا كوپلیمر سهقطعهای  PPG-PGN-PPGتهیه شود .طرح
كلي تهيه کوپلیمر سهقطعهای  PPG-PGN-PPGدر شکل  2نشان داده
شده است .برای جلوگیری از واکنشهای آبی تمام حاللها خشک و
واکنشها در جو گاز بیاثر انجام شد .شرایط انجام واکنش نیز بررسی و
بهترین شرایط برای انجام واکنش مشخص شد.

سنتز کوپلیمر سهقطعهاي پلیگلیسیدیل نیترات-پلیپروپیلن گلیکول-

شناسایی محصول

پلیگلیسیدیل نیترات ()PPG-PGN-PPG

ساختار پلیمر و کوپلیمر تهيهشده با  1H NMR ،GPC ،FTIRو C NMR

13

و

به بالن سهدهانه  250 mLمجهز به قيف افزاينده ،چگالنده ،دماسنج و
همزن مغناطيسي )0/017 mol( 18 g ،پلیگلیسیدیل نيترات بهعنوان
درشتآغازگر و  10 mLدیکلرومتان خشک بهعنوان حالل اضافه

و

بررسی شد .در شکل  3طیف  FTIRدو نوع پلیمر نشان داده شده
است .در طیف  PGNپیکهای مشخصی در بسامدهای ،2878 ،3426
 1630و  1279 cm-1ظاهر شده که بهترتیب مربوط به ارتعاشهاي
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شکل  -2سنتز کوپلیمر

.PPG-PGN-PPG

Fig 2. Synthesis of PPG-PGN-PPG copolymer.

شکل  -4طیف  )a( :1H NMRدرشتآغازگر  PGNو ( )bکوپلیمر
.PPG-PGN-PPG
و

کششی گروه هیدروکسیل ،کششی متقارن و نامتقارن گروههای  -CHو
 ONO2است .در طیف كوپليمر سهقطعهای PPG-PGN-PPGبهدليل ساختار اتری مشابه پلیپروپیلن گلیکول با پلیگلیسیدیل
نیترات ،افزایش شدت پیک مربوط به ارتعاشهاي کششی متقارن و
نامتقارن گروه  -CHدر ناحیه  2878 cm-1و پیک  C-Oدر ناحیه
 1000 -1100 cm-1نشانگر افزایش طول زنجیر پلیمر( )PGNو تشکیل
کوپلیمر است .طیفهای  1H NMRكوپلیمر سهقطعهای تهيهشده و نيز
 PGNاستفادهشده بهعنوان آغازگر در شکل  4نشان داده شده و شناسایی
شدند .تکرار پیکهای مربوط به پلیگلیسیدل نیترات در کنار پیکهای
مربوط به پلیپروپیلن گلیکول نشانگر سنتز کوپلیمر سهقطعهای PPG-
 PGN-PPGاست .شكل  5طیف  13C NMRکوپليمر سهقطعهای
 PPG-PGN-PPGو  PGNرا نشان ميدهد .همانطور که در اين شکل
مشخص شده است ،تمام پیکهای مربوط به درشتآغازگر و کوپلیمر
ي شدند.
تهيهشده در طیف ظاهر شده و سپس شناساي 

Fig. 4. 1H NMR of: (a) PGN macroinitiator and (b) PPGPGN-PPG copolymer.

( )GPCانجام شد .ویژگیهای ساختاری  PGNو PPG-PGN-PPG

همچون وزن مولکولی و توزیع آن بهطور خالصه در جدول  2آمده
است .همانطور که در شکل  6مشخص است ،نمودار  GPCکوپليمر
سهقطعهای فقط يک پيک نشان ميدهد که دليلي بر تشکيل کوپليمر
است.
تعیین وزن مولکولي کوپلیمر سهقطعهای با روش رزونانس مغناطیسی هسته

برای تأیید نتایج روش  ،GPCمیتوان از روش رزونانس مغناطیسی
هسته ( ،)NMRاستفاده كرده و نتایج را با هم مقایسه کرد که در جدول 3
آمده است .اساس روش  GPCنسبی است و در آن وزن مولکولی

تعیین وزن مولکولي کوپلیمر سهقطعهای GPC

اندازهگیری

Mn

و

Mw

دو نوع پلیمر با سوانگاري ژل تراوايي

شکل  -5طیف  )a( :13C NMRدرشتآغازگر  PGNو ( )bکوپلیمر
.PPG-PGN-PPG
و

شکل  - 3مقایسه طیف  FTIRدرشتآغازگر  PGNو کوپلیمر PPG-

.PGN-PPG

Fig. 5. C NMR of: (a) PGN macroinitiator and (b) PPG-

Fig. 3. Comparison of FTIR spectra of PGN and PPG-PGN-PPG.
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جدول  -2نتایج حاصل از آزمون .GPC

Table 2. The results of GPC test.

Mn

Mw

Mp

)(g/mol

)(g/mol

)(g/mol

1.3

1061

1400

1215

PGN

1.6

2300

3824

2983

PPG-PGN-PPG

PDI

جدول  -3مقایسه وزن مولکولی کوپلیمر سهقطعهاي با روشهاي

H NMR ,GPC

1

و

Table 3. Comparison of molecular weight of triblock copoly-

Polymer

mer by GPC and 1H NMR methods.

)M n (g/mol

کوپلیمر نسبت به پلیاستیرن سنجیده میشود و روش  NMRبراساس
تعداد پروتونهای ترکیب محاسبه میشود .بنابراین اختالف اندکی
در دو روش وجود دارد .بهدليل وزن مولکولی كم کوپلیمر تهيهشده،
امکان شناسایی و تشخیص گروه هیدروژنهای آغازگر  -4،1بوتان
دیال و اندازهگیری انتگرال سطح زیر این پیک وجود دارد که در
نهایت با تعیین تعداد مونومر تکرارشونده در زنجیر کوپلیمر ،میتوان
مقدار وزن مولکولی کوپلیمر را محاسبه و اندازهگیری کمی کرد [.]30
برای محاسبه وزن مولکولی کوپلیمر تهيهشده ،ابتدا باید وجود
پروتونهای متیلن  -4،1بوتان دیال در طیف شناسایی شوند .با توجه
به طیف  1H NMRاین ترکیب ،پیک ظاهرشده در  1/52با انتگرال 1
مربوط به هيدروژنهاي  -4،1بوتاندیال ( )CH2است و با توجه به
اینکه پیک شاخص پلیگلیسیدیل نیترات ،در ناحیه  4/52-4/62با
انتگرال  2/91مربوط به هیدروژنهای  CH2-ONO2است ،با تناسبي
ساده ميان انتگرال این دو پیک و تعداد هیدروژنهای -4،1بوتان
دیال در ناحیه  1/52و تقسیم این مقدار بر  ،2تعداد واحدهای
تکرارشونده پلیگلیسیدیل نیترات بهدست میآید که با ضرب در وزن

Polymer

GPC

H NMR

1061

804.12

PGN

2300

2080.12

PPG-PGN-PPG

1

مولکولی یک واحد مونومر گلیسیدیل نیترات ( )119 gوزن مولکولی
تقریبی پلیگلیسیدیل نیترات محاسبه میشود (.)804/12 g/mol
همچنین با درنظرگرفتن پیک شاخص پلیپروپیلن گلیکول ،در ناحیه
 1/15با انتگرال  16/63که مربوط به هیدروژنهای متیل ( )CH3است،
با نسبت تناسب ميان انتگرال این پیک و پیک مربوط به هیدروژنهای
 -4،1بوتان دیال در ناحیه  1/52و تقسیم این مقدار بر ،3تعداد
واحدهای تکرارشونده پلیپروپیلن گلیکول بهدست میآید که در
جرم مولکولی یک واحد مونومر پروپیلن اکسید ( )58 gضرب
میشود و عدد حاصل وزن مولکولی تقریبی پلیپروپیلن گلیکول
را نشان میدهد ( .)1276 g/molبا جمع این دو عدد وزن مولکولی
تقریبی مربوط به کوپلیمر سنتزی بهدست میآید (.)2080/12 g/mol
با توجه به ساختار اتری مشابه هر دو پلیمر ( PGNو  )PPGو
بهدلیل همپوشانی پیک مربوط به پروتونهای ناحیه اتری ()-CH2O
اندازهگیری سطح زیر منحنی ناحیه  3/25-3/80و محاسبات الزم
برای تعیین وزن مولکولی از راه این ناحیه امکانپذیر نیست.
بهینهسازی واکنش

براي بهینهسازی واکنش تهيه کوپلیمر  PPG-PGN-PPGاز راه
درشتآغازگر  ،PGNاثر دو متغیر دما و کاتالیزگر بر وزن مولکولی و
بازده کوپلیمرشدن بررسی شد .نتایج بهدستآمده در جدولهاي  4و 5
آمده است .نتایج نشانگر بيشترين بازده برای سنتز پلیمر در دمای
 ،10- 15°Cزمان  24 hو نيز  1%وزنی کاتالیزگر نسبت به آغازگر
است.
شکل  -6منحنيهاي  GPCپلیمر  PGNو کوپلیمر سهقطعهاي PPG-

.PGN-PPG

Fig. 6. GPC curves of PGN polymer and PPG-PGN-PPG triblock copolymer.

بررسی اثر دمای واکنش

بهینهسازی دمای واکنش در چهار دمای مختلف ارزیابی شد که نتایج
بهدست آمده در جدول  4نشان داده شده است .همانطور که در
اين جدول ديده ميشود ،بازده واکنش در دمای کمتر از  5°Cکاهش
یافته که نشان میدهد ،واکنش در این دما بهطور کامل انجام نشده
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است .از سوي دیگر با توجه به دماي جوش كم مونومر پروپیلن
اکسید ( )34°Cو گرمازابودن واکنش ،افزایش دمای واکنش به بيش
از  15°Cامكانپذير نيست .همچنین در دمای بيشتر در مجاورت
کاتالیزگر BF3احتمال شکست پیوندهای اتری افزایش مییابد .در
نتیجه ،زنجیرهایی با وزن مولکولی كم تشکیل میشود که با افزایش
حلپذيري این زنجیرها ،بازده واکنش کاهش مییابد .بنابراین دمای
مطلوب برای انجام واکنش  10-15°Cتعیین شد.

جدول  -5نتایج بهینهسازی مقدار کاتالیزگر واكنش کوپلیمرشدن
(شرایط واکنش  10-15°Cبهمدت .)24 h
Table 5. The result of optimization of amount of catalyst copolymerization reaction (reaction condition: 10-15°C for 24 h).

بررسی اثر مقدار کاتالیزگر

با توجه نتايج در جدول  ،5با افزایش مقدار کاتالیزگر از  0/2%به
 1%وزنی وزن مولکولی پلیمر افزایش یافته و بيشترين بازده در 1%
وزنی کاتالیزگر بهدست آمده است ،اما در ادامه با افزایش بیشتر مقدار
کاتالیزگر از  1%به  1/5%وزنی ،زنجیرهای کوتاه با وزن مولکولی كم
تشکیل میشوند که به کاهش بازده واکنش منجر میشود.
بررسی رفتار گرمايي

دمانگاشتهاي حاصل از آزمون گرماسنجی پويشي تفاضلی ()DSC
در دمای كم برای بهدستآوردن دمای انتقال شیشهای ( )Tgدر شکل 7
براي  PGNو کوپليمر سهقطعهاي  PPG-PGN-PPGنشان داده شده
است .همانطور که ديده میشود Tg ،کوپلیمر  -58°Cگزارش شده
است .اين عدد حدواسط ميان  Tgپليگليسيديل نیترات ( )-35°Cو
 Tgپليپروپیلن گلیکول ( )-70 ºCاست [ .]29از طرفي فقط يک
دماي انتقال شيشهاي گزارش شده که نشانگر تشکيل کوپليمر و بهبود
خواص گرمايي  PGNاست.
در شکل  8دمانگاشتهاي  TGAپلیمر  PGNو كوپليمر سهقطعهاي

Yield

M n2

OH number

Catalyst1

)(%

)(g/mol

)(mgKOH/g

)(%

53

1700

66

0.2

1

71

2050

54.73

0.5

2

90

2300

48.78

1

3

82

2150

52.18

1.5

4

Entry

(1) Percent weight ratio to initiator and (2) calculated from hydroxyl
number.

 PPG-PGN-PPGنشان داده شده است .در هر دو منحني دو مرحله
کاهش وزن ديده میشود .در دمانگاشت  PGNکاهش وزن مرحله
اول در دمای  160°Cآغاز شد و در دمای  240°Cبه پایان رسید که با
تخریب و تجزیه گرمازاي  -ONO2مطابقت دارد .مرحله دوم شامل
تخریب پيكره پلیاتر در محدوده  240°Cو  370°Cاست [ .]31اما،
تخریب مرحله اول در کوپلیمر سهقطعهاي از  192°Cشروع شد.
در دمای  260°Cو مرحله دوم در محدوده  240و  450°Cبود .این
موضوع نشانگر پایداری بیشتر کوپلیمر سهقطعهاي PPG-PGN-PPG
نسبت به  PGNاست [ .]32این دو مرحله کاهش وزن بهوضوح در
دمانگاشت  DTGديده میشود (شکل .)9
و

محاسبه تعداد واحد تکرارشونده

كوپليمر سهقطعهاي تهيهشده محدودهاي از پلیمرهای با واحدهای

جدول -4نتایج بهینهسازی دمای واکنش کوپليمرشدن (شرایط
واکنش :مقدار کاتالیزگر  1%وزنی نسبت به آغازگر بهمدت .)24 h

Table 4. The result of optimization of temperature copolymerization reaction (reaction condition: catalyst content
Yield

*Mn

)(%

)(g/mol

1%wt ratio to initiator for 24 h).
Temperature
OH number
Entry
O
)( C
)(mgKOH/g

21

1300

86.3

0-5

1

53

1970

56.95

5-10

2

90

2300

48.78

10-15

3

37

1410

79.57

>15

4

شکل  -7دمانگاشتهاي  DSCپلیمرهای  PPG-PGN-PPGو .PGN

Fig. 7. DSC thermograms of PPG-PGN-PPG and PGN

*Calculated from hydroxyl number.
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بهینهسازی عاملهاي مؤثر بر تهيه کوپلیمر سهقطعهاي پلیپروپیلن گلیکول-پلیگلیسیدیل نیترات...-

شکل  -10ساختار شيميايي .PGN

Fig. 10. The chemical structure of PGN.

شکل  -8دمانگاشتهاي  TGAپلیمرهای  PGNو .PPG-PGN-PPG
Fig. 8. TGA thermograms of the PGN and PPG-PGN-PPG
polymers.

تکرارشونده مختلف را در بر میگیرد .مقدار  M nحاصل از
میانگین وزن مولکولی پلیمرهای تشکیل شده است .بنابراین،
با استفاده از وزن مولکولی میانگین پلیمر و وزن مولکولی واحد
تکرارشونده ( )MRuمیانگین تعداد واحدهای تکرارشونده ( )NRuرا
میتوان بهدست آورد (شکلهاي  10و  .)11با توجه به محاسبه
تعداد واحد تکرارشونده پلیگلیسیدیل نیترات ( )PGNو پلیپروپیلن
گلیکول ( )PPGدر ترکیب کوپلیمر تهيهشده ،مشخص شد ،کوپلیمر
مزبور شامل  26/66%پلیگلیسیدیل نیترات و  73/33%پلیپروپیلن
گلیکول بود.

GPC

شکل  -11ساختار شيميايي .PPG-PGN-PPG

Fig. 11. The chemical structure of PPG-PGN-PPG.

محاسبه توازن اکسیژن

از ویژگیهای بهینه و مطلوب برای پيونده ،داشتن تواز ن اکسیژن بهینه
است .درصد توازن اکسیژن نرمکننده از معادل ه ( )1بهدست آمد [:]33
y
)− z
2

		
()1

− 1600(2x +
mol w t

= oxygen balance

در این معادله  y ،xو  zبهترتیب تعداد اتمهای کربن ،هیدروژن و اکسیژن
است .در جدول  6درصد موازن ه اکسیژن  PGNو PPG-PGN-PPG
تهيهشده با درنظرگرفتن فرمول ساختاری پلیمرها (شکلهاي 10و )11
آمده است .با توجه به اینکه میانگین تعداد واحدهای تکرارشونده در
پيونده تهيهشده تقریب ًا  20بود ،درصد توازن اکسیژن آن -148/87
بهدست آمد .گروههای اتری موجود در ساختار کوپلیمردليل داشتن
اتمهای اکسیژن باعث افزایش توازن اکسیژن میشوند .از سوي دیگر،
در پيوندههای پرانرژی حساسیت پيونده به ضربه افزایش مییابد.
و

جدول  -6موازنه اکسیژن پلیمرها.

Table 6. Oxygen balance of polymers.

شکل  -9دمانگاشتهاي  DTGپلیمرهای  PGNو .PPG-PGN-PPG

Fig. 9. DTG thermograms of PGN and PPG-PGN-PPG polymers.

Oxygen balance

Mn

Molecular

)(%

)(g/mol

formula

-70.87

1061

C28H50N8O34

PGN

-148.87

2300

C94H164N8O56

PPG-PGN-PPG
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...-پلیگلیسیدیل نیترات-بهینهسازی عاملهاي مؤثر بر تهيه کوپلیمر سهقطعهاي پلیپروپیلن گلیکول

 انجامFTIR  وGPC ،13CNMR ،1HNMR شناسايي اين کوپليمر با
-58°C  برای کوپليمرDSC  دمای انتقال شیشهای با روش.شد
 اين عدد ميانگين دمای انتقال شیشهای پلي گليسيديل.بهدست آمد
) بود كه تأييدکننده-70°C( ) و پلي پروپیلن گلیکول-35°C( نیترات
 نتایج حاصل از. استPPG-PGN-PPG تشکيل کوپليمر سهقطعهاي
 در دمای زياد نشانگر افزایش پایداری کوپلیمر تهيهشدهTGA-DTG
 شرايط تهيه کوپليمر سهقطعهاي نيز بهينه شد. استPGN نسبت به
 و مقدار24 h  زمان بهينه،10-15°C که در نهايت دماي بهينه واکنش
PPG-PGN-PPG  کوپليمر سهقطعهاي. وزنی تعیین شد1% کاتالیزگر
را ميتوان با وزن مولکولي الزم با استفاده از تغيير نسبت مونومر به آغازگر
. بهدست آمد-148/87%  توازن اکسیژن نیز برای کوپلیمر.تهيه کرد
و

و

)PGN(  در تهيه این پلیمر سهقطعهاي نسبت درشتآغازگر،بنابراین
به مونومر پروپيلن اکسید طوري انتخاب شد تا ميان توازن اکسیژن و
.حساسیت پيونده تعادل برقرار شود
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