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سنتز پلي متيلن زنده بهروش پلي همولوگدار شدن
با استفاده از واکنشگر سيمونز اسميت
امير عبدالملکی●* ،+ساناز حشمت آزاد ،محمدرضا مولويان جزي
دانشکده شيمی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ايران

چكيده :پليمرهاي با ساختار کربنی به طور عمده از پليمر شدن الفينها بهدست میآيند و زنجيره کربنی از طريق اتصال
همزمان دو اتم کربن رشد می کند .اين واکنش به طور ذاتی از واکنشهاي متداول پليمر شدن الفينها متفاوت بود و
در آن هر بار يک اتم کربن به زنجيره پليمر افزوده میشد .در اين روش ،پليمر از طريق پليمر شدن مونومرهاي ايليدي
تهيه میشود .مونومرهاي ايليدي بايد بهصورت مجزا سنتز و جداسازي شده و سپس با ترکيبهاي بور وارد واکنش شده
و پليمرشدن را پيش ببرند و امکان انجام واکنش بهصورت تک ظرف وجود ندارد .در اين پژوهش پلی متيلنهاي زنده
با استفاده ايليد گوگرد (واکنشگر سيمونز اسميت) با يک روش پليمرشدن تک ظرفی کنترل شده با استفاده از
کاتاليست بور سنتز شدند .در اين روش پليمرشدن زنده ،واکنش توسط ايليد گوگردي که در محيط بهصورت همزمان
سنتز میشود ،آغاز شده و با ترکيب ارگانو بوران کاتاليست میشود .در هر مرحله يک کربن به ساختار پليمر افزوده شده و
در پايان مرحله پايانی واکنش و تشکيل زنجيرهاي پليمري با بازده و خلوص باال ،توسط استيک اسيد انجام میشود.
وزن مولکولی پليمرهاي بهدست آمده به اين روش بهوسيله روش  GPCدر حدود  00111تا  001111دالتون بهدست آمد و
همچنين شاخص پراکندگی وزن مولکولی کم بين  0/10تا  0/01به دست آمد که نشانگر عملکرد مناسب اين روش میباشد.

واژههاي كليدي :پلی متيلن؛ پليمر شدن زنده؛ پلی همولوگدار شدن؛ واکنشگر سيمونز اسميت؛ تک ظرف.
;KEYWORDS: Polymethylene; Living polymerization; Polyhomologation; Simmons-Smith Reagent
One pot.

مقدمه

امروزه تصور دنياي بدون پليمرهاي سنتزي بسيار مشکل
است .پليمتيلنها (يا به اصطالح رايج پلي اتيلن ها) يکي از
پرکاربردترين پليمرهاي سنتزي هستند که در زمينههاي گوناگون
کاربردهاي فراواني يافتهاند .کنترل وزن مولکولي در پليمرها،
نقش بسيار مهمي را در ويژگيهاي شيميايي و فيزيکي پليمرها
بازي ميکند .بنابراين ،بسياري از شرکتهاي تجاري و گروههاي
پژوهشي به دنبال روشهاي با توانايي کنترل وزن مولکولي
*عهده دار مکاتبات
● آدرس ديگر :گروه شيمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شيراز ،شيراز
علمي ـ پژوهشي

هستند ] .[1- 6هر چند روشهاي زيادي براي سنتز پليمتيلنها
از جمله :پليمرشدن کاتاليست شده توسط فلزهاي واسطه ،پليمرشدن
آنيوني ،پليمرشدن توسط کاتاليست زيگلر-ناتا و بسياري روشهاي
ديگر معرفي شده است اما همه اين روشها داراي محدوديتهاي
ويژه خود هستند .به عنوان نمونه :در روش زيگلر ـ ناتا و روش
کاتاليست شده توسط فلزهاي واسطه شاخه دار شدن به شدت اتفاق افتاده و
پليمرهاي با دانسيته پايين به دست ميآيند و در روش آنيوني نيز
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سرعت واکنش پليمرشدن کم است .همچنين روش آنيوني بهدليل استفاده
از آغازگر بوتيل ليتيم ،در صورت حضور هيدروژنهاي اسيدي تر
از هيدروژن هاي آليفاتيک واکنش انجام پذير نيست ] 11ـ .[7 ،2
در يک دههي اخير ،تالش هاي بسياري صورت گرفته تا
پليمتيلنهاي با توزيع وزن مولکولي کم سنتز شود .شيا و
همکاران به تازگي يک روش پليمرشدن زنده را براي سنتز پليمتيلنها
ارايه کردند که در اين روش از ايليدها به عنوان مونومر
استفاده شده و ترکيبهاي آلکيل بوران به عنوان آغازگر و کاتاليست
بهکار ميروند .در اين روش زنجيرههاي پليمتيلني با افزوده شده
تک کربنها بر روي بوران به صورت مساوي رشد ميکنند و
يک پليمتيلن ستاره اي با مرکزيت ارگانو بوران بهدست ميآيد ].[1-4
در اين روش ايليد با انجام مهاجرت 1و 2يک گروه متيلن
به زنجيره کربني افزوده و زنجيره پليمري رشد ميکند.
با اين روش ميتوان کوپليمرهايي را سنتز کرد که به راحتي توسط
روشهاي متداول قابل سنتز نيستند .همچنين اين روش امکان تهيه
پليمتيلنها را از پيش مادههاي غير نفتي فراهم کرده ،کنترل بسيار خوبي
بر روي وزن مولکولي پليمرها دارد و همچنين ميتواند در تهيه
ماکروسيکلهاي متنوع بهکار رود .اين روش امکان کنترل پارامترهايي را
فراهم ميکند که در ساير روشها غير ممکن است ].[5-9
ترکيبهاي ارگانو بوران هم بهصورت تجاري در دسترس هستند
و هم از طريق هيدرو بوردارکردن آلکنها به دست ميآيند.
نظر به اينکه ميتوان گروههاي گوناگوني را روي آلکيل بورانها
قرار داد ،اين امکان وجود دارد که ابتدا و انتهاي زنجيره پليمتيلنها را
با گروههاي عاملي گوناگون اصالح کرد .قرار دادن اين گروهها
بر روي ابتدا و انتهاي زنجيرهها سبب ميشود تا پليمتيلنهاي
کوپليمري ،پليمرهاي دوسر عاملدار و ماکروسيکلها را بتوان
سنتز کرد ]11ـ .[11 ،7
هرچند از روش شيا پليمرهاي بسيار متنوع و با شکل و وزن
مولکولي متفاوت سنتز شده اما در اين روش نياز است ترکيبهاي
ايليدي بهصورت مجزا سنتز شده سپس در واکنش پلي همولوگدار شدن
بهکار روند؛ در اين پژوهش تالش شده تا روش پلي همولوگدار شدن
از طريق سنتز درجاي ايليد و بهصورت تک ظرف صورت پذيرد.
درنتيجه از آنجايي که معرف سيمونز اسميت با سولفيدها وارد
واکنش شده و توليد ايليد ميکند ،از اين معرف براي تهيه پليمتيلنها
با شاخص پراکندگي وزن مولکولي پايين بهصورت همزمان
استفاده شد .پلي متيلنهاي بهدست آمده از اين روش داراي
راندمان خوب و شاخص پراکندگي وزن مولکولي پاييني بودند.
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بخش تجربي
مواد

تولوئن ،روي دي اتيل (1موالر محلول در هگزان) ،کلرو يدو متان،
تترا هيدرو تيوفن ،تري اتيل بوران ،استونيتريل ،استون و
استيک اسيد ،همه مواد از شرکت مرک خريداري شد .تولوئن توسط
باريم اکسيد آبگيري و سپس تقطير شد.
روشها

تهيه پليمرها

يک روش کلي براي سنتز پليمتيلنها در زير ارايه شده است
(سنتز پليمر :)1
ابتدا  51ميليليتر تولوئن و  01ميليليتر دي اتيل روي محلول
در هگزان ( 00ميلي مول) به يک بالن شلنک افزوده شد .سپس
محلول تا دماي -12درجه سلسيوس سرد شد و  2/0ميليليتر
( 00ميليمول) کلرو يدو متان توسط سرنگ به محلول افزوده شد.
پس از گذشت  15دقيقه  4/0ميليليتر از تترا هيدرو تيوفن
( 49ميلي مول) به مخلوط واکنش افزوده شد و محلول تا دماي محيط
گرم شد و به مدت  12ساعت واکنش در اين دما ادامه يافت.
سپس  7ميکروليتر ( 7ميلي مول) از تري اتيل بوران به محلول
افزوده شد و به مدت  12ساعت در دماي  61درجه سلسيوس
بازرواني شد .سرانجام  5ميلي ليتر استيک اسيد به واکنش افزوده شد
و به مدت  0ساعت در دماي  61درجه سلسيوس بازرواني شد.
محلول سرد شده در حالل استونيتريل رسوب داده شد .رسوب
به دست آمده با استونيتريل و استون شستشو داده شد و خشک شد
و پليمر با بازده  %91به دست آمد.
= FT-IR: 2911, 2151, 1471, 719 cm-1. GPC: Mn
17016, Mw = 21471, PDI = 1/11.
ساير پليمرها نيز به روش مشابه با ويژگيهاي زير
بهدست آمدند:
پليمر : 2
 = 5/71, FT-IR:نسبت مونـومر بـه آغـازگر  11%),بازده(
= 2919, 2152, 1471, 721 cm-1. GPC: Mn = 26029, Mw
25977, PDI = 1/17 .
پليمر : 0
 = 11/25, FT-IR:نسبت مونومر بـه آغـازگر  17%),بازده(
= 2919, 2151, 1471, 719 cm-1. GPC: Mn = 44270, Mw
51142, PDI = 1/17 .
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سنتز پلي متيلن زنده بهروش پلي همولوگدار شدن ...
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طرح 3ـ کاربرد ترکيبهاي ارگانو روي در واکنش پلي همولوگدار شدن.

پليمر : 4
 = 24/07, FT-IR:نسبت مونومر بـه آغـازگر  91%),بازده(
= 2911, 2151, 1471, 719 cm-1. GPC: Mn = 241171, Mw
265271, PDI = 1/17 .
نتيجهها و بحث

از هنگامي که مشخص شد معرف سيمونز اسميت ميتواند
با سولفيدها واکنش داده و ايليد توليد کند مدت زيادي ميگذرد.
اين ايليدهاي سولفور مشتق شده از روي ميتوانند در توليد پليمتيلنها
به کار گرفته شوند و جذابيت زيادي براي جايگزيني روشهاي
متداول دارند.
پليمتيلنها از طريق پلي همولوگدارشدن ترکيبهاي
ارگانوبوران تجاري به عنوان مواد اوليه براي نخستين بار توسط
شيا و همکاران سنتز شدند .در اين مقاله يک روش جديد براي
سنتز پليمرهاي با زنجيره کربني بر اساس واکنش پلي همولوگدار شدن
ارايه شده است .از واکنش تترا هيدرو تيوفن با دي اتيل روي
و کلرو يدو متان (اين ترکيب بازده بهتري از دي کلرومتان دارد)
يک ايليد گوگرد تهيه شد ] [19،21تا به عنوان يک جايگزين
جذاب براي روشهاي معمول در تهيه پليمتيلنها به کار گرفته شود.
طول زنجيره پليمر به وسيله نسبت اوليه ارگانو بوران به ايليد
علمي ـ پژوهشي

کنترل شده و از ارگانو بوران به عنوان کاتاليست پلي همولوگدار شدن
استفاده شد.
بر اساس مکانيسم پيشنهادي ما واکنش از طريق يک روش
يک پارچه چهار مرحلهاي انجام ميشود .اين مکانيسم نخست
با تشکيل درجاي ايليد توسط واکنشگر سيمونز اسميت آغاز ميشود.
در ادامه آلکيل بوران يک کمپلکس بورات تشکيل ميدهد.
کمپلکس تشکيل شده يک مهاجرت 1و 2آلکيل انجام داده تا
همولوگ آلکيل بوران مربوطه را توليد کند (طرح .)1
اين روش ويژگيهاي يک روش پليمرشدن زنده را نشان ميدهد
که اجازه کنترل وزن مولکولي و گروههاي عاملي در هر دو سر
زنجير را ميدهد .همچنين ميتواند براي سنتز پليمتيلنها
با ساختمان جديد و ماکروسيکل ها مورد استفاده قرار گيرد.
توزيع وزن مولکولي براي پليمرهاي سنتز شده بين  1/17تا 1/11
بهدست آمد و نمودارهاي  GPCبراي همه نمونهها ،تک توزيعي بود
(جدول  .)1از برتري اين روش نسبت به روش شيا و همکاران،
سنتز تک ظرفي و شرايط ماليم سنتزي اين روش است .در روش
پلي هومولوگدار شدن حضور مقدار جزيي اکسيژن باعث توليد
بوريک استر خواهد شد که بسيار غيرفعال تر از تري آلکيل بوران
است و باعت توليد پليمر با وزن مولکولي پايين ميشود .بنابراين
حضور مقدار جزيي اکسيژن در محيط واکنش باعث افزايش
33
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جدول 3ـ آناليز  GPCپلي متيلنهاي سنتز شده به روش پلي همولوگدار شدن با کمک واکنشگر سيمونز اسميت.
بازده )(%

PDI

91

1/11

2/1471*114

11

1/17

2/6977*114

2/5029*114

17

1/17

5/1142*114

4/4270*114

50111

2/4117*115
2/6527*115
1/17
91
 )1وزن مولکولي محاسبه شده تئوري بر اساس نسبت اوليه ايليد به بوران
 )Mn( )2متوسط وزن عددي ،مشخص شده بر اساس آناليز GPC
 (Mw/Mn) = PDI )0بهوسيله  GPCتعيين شد.

261111

0

2

4/71

1
2

Mw

Mn

1/7016*114

22411
21111

5/71
11/25

0

24/07

4

توزيع وزن مولکولي ميشود .در اين روش بر خالف روش شيا،
پلي متيلنهاي سنتز شده در حضور اکسيژن نيزگستره وزن
مولکولي باريکي را از خود نشان دادند .اين موضوع را ميتوان
به حضور روي در محيط واکنش ارتباط داد که ميتواند با اکسيژن
موجود واکنش داده و از تبديل تري آلکيل بوران به آلکيل بورات مربوطه
جلوگيري ميکند.
زماني که واکنش پليمر شدن در حالل تولوئن انجام ميشود
پليمرهاي با درجه پليمرشدن  61111و توزيع وزن مولکولي پايين
به دست ميآيد .براي پليمرهاي با وزن مولکولي باالتر در اين
شرايط بهدليل مشکل حالليت توزيع وزن مولکولي افزايش مييابد.
براي غلبه بر اين مشکل براي پليمرهاي با وزن مولکولي باالتر
از مخلوط تولوئن-1،2،4،5/تترا کلرو بنزن به عنوان حالل واکنش
استفاده شد که باعث افزايش حالليت پليمرهاي سنتز شده گرديده و
ضمن جلوگيري از رسوب سريع پليمر ،توزيع وزن مولکولي را
کاهش دهد.

)M (calcd

1

نسبت مونومر به آغازگر

پليمر

نتيجهگيري

در اين پژوهش روش جديدي بر اساس استفاده از ترکيبهاي
ارگانو روي براي سنتز پلي متيلن زنده به روش پلي همولوگدار شدن
از طريق حد واسط ايليد گوگرد بسط داده شد .با استفاده از اين روش
پليمر شدن (پلي همولوگدار شدن درجا) ،روشي تک ظرفي و کارا
براي تهيه پلي متيلن با وزن مولکولي کنترل شده و توزيع
وزن مولکولي کم فراهم شد ،افزون بر ويژگيهاي يک پليمر زنده،
حساسيت اين روش به وجود اکسيژن نيز بسيار کمتر از روش
متداول پلي همولوگدار شدن است.
قدرداني

از دانشگاه صنعتي اصفهان به دليل حمايتهاي مالي و فراهم
کردن زمينه پژوهشي تشکر و قدرداني ميشود.
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