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همان طور که در ، گزارش شد. 1918 سال در 2رنشاو و 1اولین سنتز پلی ایمیدها توسط بوگرت

آمینو فتالی  انیدرید یا دی -4ها مشاهده کردند وقتی که  آن ،نشان داده شده اس. (1-1)شکل 

 د.شویتشکیل مبا حذف الکل یا آب، پلی ایمید  آمینوفتاالت حرارت داده می شود،-4متیل 

 

 

 

 

 

 

 

 (: اولین پلی ایمید سنتز شده1-1شکل )

 

 با واحدهای ی  پلی ایمید ی اولین کسانی بودند که تهیه 1955 سال در 4رابینسون و 3ادواردز

کردند.  ری از ی  تتراکربوکسیلی  اسید گزارشآلیفاتی  را با استفاده از مذاب ی  دی آمین با دی است

 باشد. (2-1)واند به صورت شکل می تپلی ایمید واکنش تشکیل این 

توسط ی  روش دو مرحله ای تهیه پلی ایمیدهای با واحدهای آروماتی  در زنجیر اصلی، معموال 

در  1959سال  شوند. اولین گزارشات از تهیه ی پلی ایمیدهای آروماتی  از روش دو مرحله ای درمی

_________________________________________________________________________ 
1-Bogert  
2-Renshaw 
3-Edwards  
4-Robinson 



  

 Seymour et)ف منتشر شدو سپس در مقاالت مختل1مختص شرک. دوپون. چندین ثب. اختراع

al,1986)  . 

 

 آلیفاتی  حاوی واحدهای واکنش تشکیل اولین پلی ایمید (:2-1شکل )

 

اکسی -4'،4و   پیروملیتی  دی انیدریداز  1951، در سال 2کاپتون به نام اولین پلی ایمید تجاری   

 ( و خواص مکانیکی عالی بود391) باال ای دارای دمای تبدیل شیشه که دی آنیلین به دس. آمد

(Debra et al, 2000) کاپتون هنوز هم به طور گسترده در انواع کاربردها همچون مواد عایق الکتریکی و .

شود. تولید ساالنه ی کاپتون در استفاده می 3بین فلزی به عنوان دی الکتری  های بین الیه ای/

 Liu et al, 2012).) در سال تخمین زده شده اس.  21سرع. رشد تن بوده و1611حدود  1984سال
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غیره به طور روز  ، مهندسی، سیاره نوردی، میکروالکترونی  و شاخه های جدید هوافضاپیشرف. 

واسطه ی ی ایمیدها به پل کرده اس.. ایجابمواد پلیمری را  بر پایه یبه تجهیزات دقیق  افزونی نیاز

ن به عنوا به طور گسترده درصنع. هوافضا پلیمرهای با کارایی باال بوده و ،خصوصیات برجسته نداشت

 صنایع میکرو الکترونی  به عنوان دی الکتری  های الیه درونی، درر مواد مهندسی با کارایی باال، د

_________________________________________________________________________ 
1-DuPont 
2-Kapton  
3-Intermetal/Interlayer 



  

در سل های غشاء  به عنوان مواد قالبی برای کامپوزی. ها، چسب ها و هواپیما، در اتومبیل و قطعاتی از

  شوندبر، رزین یا پوشش به کارگرفته میفیلم، فی های مختلف به شکل یا حذل جداسازی گازسوختی و 

. (Liu et al, 2012) 

خط سیم ی دانسیته  سیگنال و ترونیکی به افزایش سرع. انتشارلکافزایش نیاز وسایل میکروا با

 به طورگسترده در یپلی ایمید رطوب.، مواد در برابر بودن مقاوم همچنین قابل اطمینان بودن و و 1کشی

 .(Zhang et al, 2005)  نده اصنع. میکروالکترونی  به کار گرفته شد

پلی ایمیدها به دلیل ترکیب عالی خواص، برای استفاده به عنوان موادی برای دی الکتری  های بین 

 3سایل نوری همچون لنزها، هدای. گرهای، در و2ت الکتریکی همچون مدارهای پیوستهالیه ای در تجهیزا

 Liu et).امواج نوری، پوشش های ضد بازتابش و غشاءهایی برای جداسازی گاز در حال پیشرف. هستند )

al, 2012 
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باال با ترکیب استثنایی خواص  پلی ایمیدها به عنوان یکی از مهم ترین دسته ی پلیمرهای با کارایی

انیکی عالی، استحکام ، پایداری حرارتی باال، مقاوم. شیمیایی و خواص دی الکتریکی به خوبی مک

. ساختار کلی پلی  (Chen et al, 2014; Fang et al, 2002; Park et al, 1998) اندشناخته شده

 نشان داده شده اس.. (3-1)ایمیدهای آلیفاتی  و آروماتی  در شکل 

 

 (b( و پلی ایمیدهای آروماتی  )aپلی ایمیدهای آلیفاتی  ) (: ساختار کلی3-1شکل )

 

 نشان می دهند بهتری حرارتی پایداری آلیفاتی  پلی ایمید های به نسب. آروماتی  پلی ایمید های

ترکیب .  (Behniafar et al, 2006) هستند و پیرولیز خود به خودی مقاوم اکسایشی تخریب برابر در و
_________________________________________________________________________ 
1- Wiring line density  
2-Integrated circuits  
3-Waveguides  



  

شود، مشاهده می (4-1)آروماتی ، همانطور که در واحد تکرار عمومی در شکلساختاری پلی ایمیدهای 

شود که به طور متوالی توسط اتم ها یا به طور عمده گروه های آریل و ایمید هتروسیکلی را شامل می

(  ≥311صلب پلی ایمیدها، دمای تبدیل شیشه ای باال ) ه پیوند یافته اند. ساختار نسبتاًگروه های ساد

  .(Debra et al, 2000)کند را فراهم کرده و قدرت مکانیکی خوبی را ایجاد می

 
 

 (: واحد تکرار پلی ایمید آروماتی 4-1شکل )

 

خواص برجسته پلی ایمیدها با ساختار و ترکیب شیمیایی، تجمع مولکولی و برهم کنش های درون 

باشد. بنابراین از طریق تغییر ساختار و ترکیب یها همچون پیوندهای هیدروژنی مرتبط ممولکولی آن

ی اصذح . تذش های زیادی در زمینهتواند به دس. آیدخواص مطلوب می شیمیایی پلی ایمیدها بسیاری

های هترسیکلی شامل بنزوکسازول و شیمیایی ساختار پلی ایمیدها همچون وارد کردن حلقه

در ساختار پلی ایمیدی انجام شده اس. که  1و فتاالزینون بنزوکسادیازول، پیریدین، پیریمیدین، فوران

 ,Chen et al, 2014; Liu et al).  منجر به بهبود خواص مکانیکی و حرارتی این پلیمرها شده اس.

2012) 

ی پیریدین و منصوری و همکاران پلی ایمیدهای حاوی گروه آویزان شامل حلقه 2112در سال  

( که در حذل های قطبی غیر پروتونه 5-1سنتز کردند )شکلPOBD ین اکسادیازول را از طریق دی آم

dl gمحلول بوده و ویسکوزیته های باال تا
g dlدر غلظ. 25)در دمای  85/1 1-

-1
در اسید 125/1  

    از ی  محلول آبی در  Co(II)برای جدا کردن  3و بازده 2سولفوری ( و همچنین باالترین ظرفی. جذب

PH=10دهد را نشان می(Mansoori et al, 2012). 

 

_________________________________________________________________________ 
1-Phthalazinone 
2-Absorption capacity  
3-Efficiency  



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 پلی ایمیدهای حاوی حلقه ی پیریدین و اکسادیازول (: ساختار5-1شکل )

 

( پلی 6-1)شکل  BAPOمنصوری و همکاران با استفاده از دی آمین  2114همچنین در سال 

ی بیشتر برای کوئوردیناسیون، ایمیدهای پایدار حرارتی تهیه کردند که به دلیل داشتن تعداد مکان ها

 ,Mansoori et al). دهندظرفی. جذب بیشتری در برابر یون های فلزی نشان می POBDنسب. به 

2014) 
 

 

 BAPO(: ساختار دی آمین 6-1شکل)
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ز پلی بنزایمیدازول ها گروه دیگری از پلیمرهای هتروآروماتی  هستند که در ساختار خود ا

 (. این پلیمرها به دلیل پایداری دمایی باال، خواص7-1)شکل ،واحدهای بنزایمیدازول تشکیل شده اند

خوب و عدم اشتعال پذیری، در دهه ی اخیر بسیار مورد توجه قرار مکانیکی عالی و مقاوم. شیمیایی 

 (Cook et al, 1993).گرفته اند 



  

 

 : ی  واحد بنزایمیدازول(7-1شکل )

 

دی آمین( های آروماتی  با -پلی بنزایمیدازول ها معموال از طریق پلیمریزاسیون مذاب بیس )اورتو

پلیمریزاسیون های شوند. تهیه می در دماهای بسیار باال مشتقات دی کربوکسیلی  اسید آروماتی 

 .Berrada et al, 2002))شوند ام می، سولفولن و دی فنیل سولفون انج محلول، در پلی فسفری  اسید

 ،( 8-1)شکل ی  روش برای سنتز پلی بنزایمیدازول 2و مارول1 وگل 1961برای اولین بار در سال 

تترا آمینو بی فنیل( به عنوان ماده اولیه پیشنهاد دادند. -'4،4،'3،3بنزیدین )-دی آمینو-'3،3با استفاده از 

 ,Li et al) شود انجام می 171-211ی  اسید در دمای پلیمریزاسیون در حضور حذل پلی فسفر

2004). 

 

 بای بنزایمیدازول-'5،5-)فنیلن(-متا-'2،2(: پلی 8-1شکل)

 

برهم (، =N-( و پروتون پذیرنده )-NH-)پلی بنزایمیدازول ها به دلیل بخش های پروتون دهنده 

دهند. این ترکیبات در زمینه های تونه نشان میکنش های خاصی با حذل های قطبی پروتونه و غیرپرو

گیرند اما حذلی. ضعیف آنها که به دلیل ساختار بسیار صلب پلیمر و مختلفی مورد استفاده قرار می

همچنین پیوندهای هیدروژنی بسیار قوی اس.،  فرایندپذیری و کاربرد این پلیمرها را محدود کرده اس.. 

    رفته اس.ه های دیگر در اسکل. پلیمر برای بهبود خواص آنها به کار ترکیب این هتروسیکل ها با گرو

 .(Abdolmaleki et al, 2015) قرار دادن واحدهایی در پلیمر که انعطاف پذیری بیشتری دارند، مثل

_________________________________________________________________________ 
1-Vogel  
2-Marvel  



  

، وارد کردن استخذف های آلکیلی به ساختار آروماتی ، افزایش  CMe2و  SO2و CH2Oو Oواحدهای 

حجیم به زنجیره ی پلیمر یا جانشینی حلقه های فنیلی با حلقه های هتروسیکلی و  گروه های آویزان

ی این اقدامات اس.. همچنین تذش هایی برای اصذح اصذح شیمیایی )مثل سولفونه کردن( از جمله

همچون  1شده پلی بنزایمیدازول، پلیمرهای ترکیبخواص پلی بنزایمیدازول ها انجام شده تا کوپلیمرهای 

پلی آمیدها یا ترکیب آن ها با دیگر پلیمرها به دس. -پلی ایمیدها یا پلی بنزایمیدازول-لی بنزایمیدازولپ

 (Berrada et al, 2002).آید 
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به عنوان ی  پلیمر ترموپذستی  آمورف، پلی بنزایمیدازول ها خواصی مانند مقاوم. شیمیایی 

خوب و باف. فیبری عالی دارند. این پلیمرها به شکل فیبر، فیلم و غشاء به طور گسترده در دیالیز خون و 

 (Li et al, 2004).اسمز معکوس در دماهای باال مورد استفاده قرار گرفته اند 

 که پایداری حرارتی در آن نیاز اصلی اس.، به طور گسترده در صنع. هوافضا ها بنزایمیدازولپلی 

در  611 در واقع کل وزن از دس. رفته ی پلی بنزایمیدازول ها تا دمای .ر گرفته اندمورد استفاده قرا

با  2لی بنزایمیدازول سذزولفیبرهای پ(Berrada et al, 2002).  باشدی میاتمسفر بی اثر، بسیار جزی

پلی بنزایمیدازول ها  Liu et al,2012).د )نشومقاوم شعله استفاده می ً  موفقی. به عنوان ی  ماده ذاتا

در بل  استفاده پارچه های غیر قابل اشتعال  قا همچنین دارای خصوصیات مناسب برای تهیه فیبرها و

 باشندتریکی میوردان و صفحه های مدار جریان الکجلیقه های ضد حریق آتش نشان ها، لباس های فضان

.(Toiserkani et al, 2010) 

لی.  های کی گروه با از پلی بنزایمیدازول های عامل دار شدهیون، -رزین های انتخاب گر ً  اخیرا 

 آب دریا به شیرین کردنبرای بنزایمیدازول ها با موفقی.  پلیعذوه بر آن  تهیه شده اس.. 3کننده

 (Berrada et al, 1997). اندشاءهای نفوذ معکوس یا رشته های توخالی استفاده شدهغ صورت

_________________________________________________________________________ 
1-Mixed polymers 
2-Celazole  
3-Chelating agents  



  

ار مورد بسی ،ماهی. دوس. دار محیط زیس. الوهای سوختی به دلیل انتقال انرژی با بازده با لپی

 بهترین 1های سوختی انتقال پروتون ولهای سوختی، سل ول. در میان انواع متنوع سلتوجه قرار گرفته اند

های سوختی به عنوان منابع انرژی خودروها هستند تا سرانجام روزی جانشین موتورهای  ولنوع سل

جا به عنوان ی  محیط الکترولی. برای انتقال پروتون اس.  احتراق دیزلی و گازوئیلی شوند. غشاء در این

"نافیون "اری کند. پلیمر پرفلوروسولفونی  اسید با نام تجو همچنین از عبور سوخ. جلوگیری می
، به  2

اس.. زیرا عذوه بر هدای. پروتون باال، عنوان غشاء پلی الکترولی. تاکنون مورد استفاده قرار گرفته

پایداری مکانیکی و شیمیایی خوبی دارد. در هر صورت غشاء نافیونی معایبی نیز دارد. هدای. پروتون 

ل های سوختی غشاء دمای مفید عملکرد پی س.. از این روغشاء نافیونی به حضور آب بسیار وابسته ا

توسعه ی خواص کاربردی غشاءهای پلیمری، پلی  شود. بامحدود می 111 نافیونی به دمای زیر

  بنزایمیدازول های دوپ شده با فسفری  اسید به دلیل هدای. یونی خوب در دماهای باال تا نزدی 

 اند. بنابراینگرمایی و اکسیداسیونی عالی بسیار مورد توجه قرار گرفته ییدارتح. شرایط خش  و پا 211

 برای مواد غشایی مورد استفاده در پیل های سوختی مناسبیی اسید گزینه بنزایمیدازول های دوپ شده

 .(Li et al, 2004) ارزان قیم. هستند کارایی باال و با
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چندین محقق کنار هم جمع کردن  ،به خواص مطلوب پلی ایمیدها و پلی بنزایمیدازول هابا توجه 

مزایای هر دو پلی ایمیدها و پلی بنزایمیدازول ها را بدون قربانی کردن خواص برجسته و منحصر به فرد 

 Liu et al,2012).)اند ا کارایی باال در نظر گرفتهی سیستم های جدیدی از پلیمرهای بها برای توسعهآن

هدف اصلی در اصذح پلی ایمیدهای آروماتی  و تشکیل ساختارهای ترکیبی که با قرار دادن انواع 

آید، افزایش مقاوم. پلی ایمیدها در مختلفی از اجزاء هتروسیکلی در زنجیر اصلی پلی ایمید به دس. می

 پایداری حرارتی افزایش مچنینه و قابلی. انتقال پروتونبرابر هیدرولیز و واکنشگرهای هسته دوس.، 

از مونومرهای شامل حلقه های روش بسیار گسترده برای تهیه چنین پلیمرهایی استفاده  .باشدپلیمرها می

_________________________________________________________________________ 
1-Poroton exchange membrane fuel cell 
2-Nafion 



  

اس.، برای مثال دی آمین های آروماتی  شامل حلقه های بنزایمیدازول به طور گسترده سیکلی هترو

 .Korshak et al, 1980))شود میایمید(ها استفاده -ولی پلی )بنزایمیدازبرای تهیه

و 1ی همچون بنزایمیدازول، کینوکسالینطی گزارشات انجام شده وارد کردن واحدهای هتروسیکل

دهد، ارتباط بین در زنجیر اصلی پلی ایمید، عذوه بر این که صلبی. آن را افزایش می 2بنزوتیازول

 Govindaraj et) شودای و مدول باال مییشهگذار شکند که منجر به دمای مولکولی بسیار قوی فراهم می

al, 2013) . نشان داده شده اس.. (9-1)در شکل  ایمید(ها-)بنزایمیدازول ساختار کلی پلی 

در مورد این متعددی گزارش شده و مقاالت  1967سال در ایمید(ها-ولین پلی )بنزایمیدازولا

بنزایمیدازول -واحد بای(Toiserkani et al, 2010).  اندی اخیر به چاپ رسیدهدههپلیمرها در طول دو 

در ساختار پلی بنزایمیدازول، به عنوان عامل اصلی در مشارک. خواص حرارتی و مکانیکی برجسته در 

کولی باال ثاب. شده اس.. هدف از انجام این گزارش، وارد کردن ساختار ی مولپلیمر به دلیل آروماتیسیته

(، دمای تجزیه شدن و قدرت Tg)ای دمای تبدیل شیشه  مید برای افزایشبنزایمیدازول در اسکل. پلی ای

  (Chen et al, 2014). فیلم های پلی ایمید تهیه شده بوده اس. مکانیکی

 

 

 بنزایمیدازول( ها-(: ساختار پلی )ایمید9-1شکل)

 

وی گروه هایی را از طریق دی آمین حابنزایمیدازول(-و همکاران پلی)ایمید 3زیا  2113در سال 

که پایداری حرارتی عالی تا  ،(11-1فنیل بنزایمیدازول و دی انیدریدهای آروماتی  تهیه کردند )شکل 

نشان دادند و فیلم های تهیه  382-419  ای باال در محدوده یو دمای تبدیل شیشه 541دمای 

 Xia et al, 2012).شده توسط آن ها محکم و انعطاف پذیر با خواص مکانیکی خوب بودند )

_________________________________________________________________________ 
1-Quinoxaline  
2-Benzothiazole  
3-Xia  



  

 

 (: ساختار پلی ایمید حاوی فنیل بنزایمیدازول11-1شکل )

 

اند، از میان انواع مختلفی از پلی ایمیدها که از نقطه نظر آکادمی و صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته

بسیار مورد توجه قرار گرفتند اما محدودی.  ،ها به دلیل ویژگی های استثنائی بنزایمیدازول(-پلی )ایمید

منجر به تذش های قابل توجهی در جه. سنتز مونومرهای دی آمین ذل پذیری و فرایند پذیری آنها انح

و همکاران در 1مل  پوربنزایمیدازول(های سنتز شده توسط -یا دی انیدرید جدید شده اس.. پلی )ایمید

. تشکیل پیوندهای قابلی ، آویزان لگروه های بنزایمیدازو (، به دلیل دارا بودن11-1،) شکل  2112سال 

هیدروژنی قوی با آب داشته و در نتیجه انحذل پذیری افزایش یافته، آب دوستی بهتر و دمای تبدیل 

دهند. همچنین بهبودی بیشتری در خواص همچون پایداری شیشه ای باالتر از پلیمرهای دیگر نشان می

 .(Mallakpour et al, 2012ده اس. )ها دیده شدر آن حرارتی باالتر و ثاب. های دی الکتری  پایین تر

چندین روش برای بهبود خواص مکانیکی فیبرهای پلی ایمید، همچون اتصال واحدهای آروماتی  

هتروسیکل صلب برای افزایش صلبی. ساختار پلیمر و وارد کردن ارتباطات بین مولکولی بیشتر همچون  

 پیوندهای هیدروژنی به کار گرفته شده اس..

 

 (: ساختار پلی ایمید با گروه بنزایمیدازول آویزان11-1شکل)

_________________________________________________________________________ 
1- Mallakpour  



  

 

1لیو 
آمینو -5آمینو فنیل( -4)-2ن ی  سری از فیبرهای پلی ایمید شامل مونومر و همکارا 

ی ساختار این پل بود. 53/1و  Gpa 221 به ترتیب که مدول و استحکام فیبرها ندبنزایمیدازول را تهیه کرد

وارد کردن این مونومر در زنجیرهای پلیمر، برهم کنش های  ن داده شده اس..( نشا12-1ایمید در شکل)

پلی ایمیدهای بین مولکولی ایجاد کرده که تاثیر زیادی روی خواص مکانیکی فیبرها دارد. عذوه بر آن، 

مپوزی. ها توسط تشکیل ی کاو مطلوبی در تهیه خواص برجسته ً  واحدهای بنزایمیدازول، معموالحاوی 

 .(Liu et al,2006) دهندلکس با ماتریکس رزین نشان میپکم

 

 
 

 آمینو بنزایمیدازول-5آمینو فنیل( -4)-2(: پلی ایمید حاصل از 12-1شکل)

 

که حلقه ی بنزایمیدازول فعالی. کاتالیستی روی  نداگزارش کرده 1988در سال  و همکاران 2نلسون

ایمیدی ی کند. درجهد که پلی آمی  اسید را به پلی ایمید متناظر تبدیل میفرایند ایمیدی شدن دار

ایمیدهای متناظر ی  عامل کلیدی اس. که خواص مکانیکی ن پلیاسیدهای دروشدن پلی آمی 

 .(Dong et al ,2014) دهدفیبرهای نهایی را تح. تاثیر قرار می

ی مولکولی خواص برجسته به دلیل آروماتیسیتهبنزایمیدازول به عنوان عامل اصلی ایجاد -واحد بای

آمینو -4') بیس-2،2دن مونومر دی آمین  با وارد کر 2114در سال  و همکاران 3رود. چنباال به شمار می

ایمید، فیلم های پلی ایمید انعطاف پذیر و محکمی بنزایمیدازول در زنجیر اصلی پلی-1H-بای-5،5-فنیل(

 Gpa 327 و قدرت کششی تا > 514 ایتی عالی با دمای تبدیل شیشهکه پایداری حرار ندتهیه کرد

 . (Chen et al,2014)( نشان داده شده اس.13-1دهند. ساختار پلی ایمید در شکل)نشان می

_________________________________________________________________________ 
1
- Liu  

2-Nelson  
3-Chen  



  

 

 

آمینو -4'بیس)-2،2بنزایمیدازول( حاصل از دی آمین -(:  ساختار پلی)ایمید13-1شکل)

 بنزایمیدازول-1H-بای-5،5-فنیل(

 

گروه های بنزایمیدازول و بنزاُکسازول، از طریق دی و همکاران، 1انجام شده توسط سونگ قیقاتدر تح

( DAPBOفنیل بنزاُکسازول )-2دی آمینو-4'،5( و DAPBIفنیل بنزایمیدازول )-2دی آمینو-4'،5آمین 

 شود.( مشاهده می14-1) ساختار آن ها در شکل وارد شدند کهدر زنجیر اصلی پلی ایمید 

 

 
 

 DAPBO و DAPBI(: ساختار شیمیایی مونومرهای دی آمین 14-1)شکل

 

وقتی  DAPBOدر مقایسه با پلی ایمیدهای مشتق شده از  DAPBIپلی ایمیدهای مشتق شده از   

 اندن دادهباالتری را نشا 41 ای حداقل از دی انیدرید یکسان استفاده  شده اس.، دمای تبدیل شیشه

نسب. داده  DAPBI  که به برهم کنش های بین مولکولی قوی بین زنجیرهای پلی ایمید مشتق شده از

به عنوان دهنده پروتون عمل کرده و شرایط مطلوبی را برای  DAPBIساختار در  -NH–گروه  شود.می

(. حضور پیوند 15-1)شکل کندارائه می C=Oپر الکترون همچون تشکیل پیوند هیدروژنی با گروه 

_________________________________________________________________________ 
1-Song  



  

 Song et) گرف.مورد تائید قرار  FT-IRدر طیف -NH–و C=O جایی فرکانسهیدروژنی با جابه

al,2013). 

 

 

 (: پیوند هیدروژنی بین مولکولی پلی ایمیدهای حاوی واحد بنزایمیدازول15-1شکل)

 

 C-Nل شدن می تواند واکنش کوپ N-Hگزارش کردند که گروه  2116و همکاران در سال  1شانگ

لی باال در دمای مناسب انجام دهد خطی با وزن مولکو با هالیدهای فعال شده را برای تشکیل پلیمرهای

 .(16-1)شکل 

 

 

 استخذفی-Nبنزایمیدازول( های  -(: روش سنتز پلی )ایمید16-1شکل )
_________________________________________________________________________ 
1-Shang  



  

 

هی را نشان ای باال و پایداری حرارتی قابل توجاستخذفی دماهای تبدیل شیشه-Nاین پلیمرهای  

بدون استفاده از  C-Nدهند. هدف از این روش، پیشرف. شرایط جدید برای واکنش های کوپل شدن می

 Shang)  باشدهای بنزایمیدازول میکاتالیزگر و به دس. آوردن پلی ایمیدهای با عملکرد باال حاوی گروه

et al, 2016). 

 

 ها انيدريد يد و ها آمين دي از پلي ايميدهاتز روش هاي سن  9-7

ای و توان به دو روش ت  مرحلهشود، پلی ایمیدها را می( مشاهده می17-1همانطور که در شکل )

ای از دی آمین و دی انیدرید مربوطه سنتز کرد که هر دو روش به طور جداگانه توضیح داده دو مرحله

 شود.می

 

 
 

 امرحله ای پلی ایمیده-مرحله ای و دو-(: سنتز ت 17-1شکل )

 



  

های آلی در دماهای پلیمریزاسیون محلول برای ایمیدهایی که در حذل مرحله ای-در سنتز ت 

شود. این فرایند گرما دادن مخلوط استوکیومتری از مونومرها در ی  حذل با باشند به کار گرفته میمی

 ،NMP طبی مثلکروزول و حذل های آمیدی غیرپروتونه ی ق-نیترو بنزن، متا ای جوش باال، همچوندم

پلیمریزاسیون محلول دمای باال، اغلب در حضور  .شودمیرا شامل 161-221 ی دماییدر محدوده

شود. این فرایند به خصوص انجام میمین های نوع چهارم و پیریدین ، آ1هایی همچون کینولینکاتالیس.

مفید اس.. ویژگی قابل توجه این روش این برای پلیمریزاسیون دی انیدریدها و دی آمین های غیر فعال 

نسب. به روش های دیگر، می تواند به دس. آید که  2ی باالتری از بلورینگیاس. که اغلب مواد با درجه

  .(Giesa et al, 2001)ی مونومرها در محیط حذل باشد ممکن اس. به دلیل حذلی. افزایش یافته

ای به طور توان طی ی  فرایند ت  مرحلهباال را نمیپلی ایمیدهای آروماتی  با وزن مولکولی 

غیر قابل ذوب بوده و قبل از اینکه پلیمر با وزن  مستقیم تولید کرد چرا که این پلیمرها غیر قابل حل و

این  مولکولی باال به دس. آید زنجیرهای پلیمر در محیط واکنش رسوب خواهند کرد. به همین دلیل

 شوند.  فرایند دو مرحله ای سنتز میپلی ایمیدها طی ی دسته از

ی  محلول دی آمین  تهیه اولیه ز پلی ایمیدهای آروماتی ، مرحلهای برای سنتمرحله-در روش دو

انیدرید شود که دیرا شامل می NMPی قطبی همچون آروماتی  در ی  حذل غیر پروتونه

ر در طول این مرحله در دمای مورد نظشود. تشکیل پلی )آمی  اسید( تتراکربوکسیلی  به آن اضافه می

 ییوزن مولکولی باالبعد از تشکیل شود. بسته به فعالی. مونومر کامل میساع.  24اتفاق افتاده و در طی 

دوم   یشود. مرحلهول به صورت ی  فیلم روی ی  شیشه مناسب پخش میمحل ،پلی )آمی  اسید( از

ی شدن( اس. که با حرارت دادن فیلم تا دماهای باالتر )ایمید3حلقوی شدنآبگیری در این روش، واکنش 

 (Debra et al, 2000). شودیمعامل آبگیر شیمیایی انجام یا با وارد کردن ی  
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   NMPو DMACافزودن ی  دی انیدرید به ی  دی آمین در ی  حذل آپروتی  دوقطبی همچون

ی حمله هسته دوستی اسید، در نتیجهآمی کیل حد واسط پلیی دمایی مشخص، منجر به تشدر محدوده

واکنش برگش. پذیری که منجر به باز  (18-1)شکل  .شودکربونیل گروه انیدرید میگروه آمین به کربن 

 ,Pravednikov et al دهدشود را نشان میشدن حلقه ی انیدرید و تشکیل ی  گروه آمی  اسید می

صورتی که از  بنابراین در ،ف. چندین برابر بیشتر از واکنش برگش. اس.ثاب. سرع. واکنش ر(. (1973

کند. تشکیل محصول با وزن مولکولی های خالصی استفاده شود واکنش برگش. ناپذیر عمل میواکنشگر

های پیوند های قطبی آپروتی ،حذلباشد. سرع. واکنش می هایباال وابسته به این تفاوت بزرگ در ثاب.

و به و سرع. واکنش برگش. را کاهش داده با گروه های کربوکسیل آزاد تشکیل داده  ،ویقهیدروژنی 

. همچنین قابل اهمی. اس. که واکنش شونددر شرایط محدود منجر می 115ثاب. های سرع. بیشتر از 

تشکیل پلی آمی  اسید گرماده بوده و تعادل در دماهای پایین تر غالب اس.. عامل مهم دیگری که در 

عادل واکنش موثر اس. غلظ. مونومر اس.. همانطور که واکنش رف. دو مولکولی و برگش. ت  ت

 ,Harris et al)شود مولکولی اس.  افزایش غلظ. مونومر به محصوالت با وزن مولکولی باال منجر می

1990). 

 

 (: واکنش برگش. پذیر تشکیل آمی  اسید18-1شکل )
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 گیرد:ی شدن پلی آمی  اسیدها به دو روش می تواند صورت بایمید

 

 ايميدي شدن حرارتي  9-1-9



  

توسط روش ایمیدی شدن حرارتی به پلی ایمید نهایی تبدیل  ً  حدواسط پلی آمی  اسید معموال

ل نهایی به شکل فیلم یا پوشش شود. این روش به خصوص در مواردی دارای اهمی. اس. که محصومی

  دمای تا طور تدریجی بهسپس  خش  شده،برای این منظور فیلم های پخش شده  مورد نیاز باشد.

 Bell et al, 1976).) دنشومی برای تبدیل به پلی ایمید نهایی حرارت داده 351-251

. انتشار، تحرک زنجیر، وابسته به خواص فیزیکی همچون سرع ،سرع. واکنش ایمیدی شدن

به دلیل حضور حذل و اندازه  ،باشد. در طول مراحل آغازی،  واکنش ایمیدی شدنحذلی. و اسیدیته می

، شود، سریعتر بوده ولی در طی مراحل بعدیتحرک زنجیر میتر، که منجر به افزایش های زنجیر کوتاه

 واکنش به دالیل زیر کاهش می یابد:سرع. 

 .(Debra et al,2000)افتد یمانده ی حذل که به دلیل حرارت مداوم اتفاق میاتذف  باق -1

ی پلیمر افزایش کند دمای تبدیل شیشهی واکنش ایمیدی شدن پیشرف. میهمانطور که درجه -2

ی پلیمر به دمای واکنش، به دلیل کاهش تحرک مولکولی، ایابد و با نزدی  شدن دمای گذار شیشهمی

 شود.تر میشدن آهسته واکنش  ایمیدی

های مناسبی  1سرع. واکنش ایمیدی شدن ممکن اس. به در دسترس بودن صورت بندیهمچنین 

شدن در طول از گروه آمی  اسید برای حلقوی شدن به ایمید وابسته باشد. سرع. آهسته تر ایمیدی 

اینکه ایمیدی شدن شود که باید قبل از بندی های نامطلوبی نسب. داده میمراحل نهایی به صورت 

بتواند انجام شود به نوع مطلوبی نوآرایی کنند. همچنین نوآرایی صورت بندی تنها زمانی ممکن اس. که 

 . (Bessonov et al, 1987)چرخش زنجیر پلیمر مجاور و مولکول های حذل مجاور صورت بگیرد 

 

 ايميدي شدن شيميايي  9-1-2

باشد. با وجود نیاز تولید پلیمرها به صورت پودری میایمیدی شدن شیمیایی تکنی  مفیدی برای 

به دلیل استفاده از واکنشگرهای خطرناک به ندرت های دیگر، ش نسب. به روشبه انرژی کمتر در این رو

باشد شود. واکنشگرهای متداول استفاده شده استی  انیدرید، پیریدین و تری اتیل آمین میاستفاده می

_________________________________________________________________________ 
1-Conformation 



  

(Vinogravadova et al, 1974) .،نشان داده شده  (19-1که در شکل) مکانیسم ایمیدی شدن شیمیایی

 شود. واکنش آمین نوع سوم  با انیدریدی که بیشتر مستعد حمله هسته دوستی اس. را شامل می اس.،

 
 

 (: مکانیسم ایمیدی شدن شیمیایی19-1شکل )

 

کند. به احتمال این رو رسوب می شده در مخلوط واکنش نامحلول بوده و ازپلی ایمید نهایی تشکیل

افتد و قسمتی از ایمیدی زیاد رسوب گذاری قبل از حلقوی شدن تمام گروه های آمی  اسید اتفاق می

شود بنابراین وابسته به حذلی. پلی ایمید در مخلوط واکنش، پلی ایمیدهای با حذلی. شدن انجام می

برای روش  (.Bessonov et al, 1987 (د دهنه میشدن را نتیجاز ایمیدی ی باالتریبیشتر و درجه

شدن شیمیایی ی  عملکرد نهایی الزم اس. که در آن پودر به دس. آمده به مدت کمی تا ایمیدی

حرارت داده شود تا ایمیدی شدن کامل شده و جزء ناچیزی از گونه حذل خارج  311  دماهای نزدی 

 .(Harris et al, 1984)شود 
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