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 مقدمه
و کوپلیمریزاسیون از دو هدف هموپلیمریزاسیون  

مونومرهای عاملی، کوپلیمریزاسیون بسیار چالش برانگیزتر بوده 

ی فلزات ممکن است شدن ساده به وسیلهکئوردینهزیرا است. 

های عاملی قطبی در طول زنجیر دچار مشکل شود. فقدان گروه

باشد. ها میپلیمرها در کاربرد آن هایپلیمر یکی از محدودیت

اهمیت مشارکت  میالدی، 1950در اواخر ن بار اولیبرای 

برخی . ه شدتشخیص دادها های عاملی درون پلی الفینگروه

مونومرهای حاوی هترواتم از  در پلیمریزاسیون ایکارهای اولیه

. دیناسیونی فلز واسطه گزارش شده استرطریق فرآیندهای کئو

های قطبی خواص مهمی مانند حاللیت، چقرمگی، گروه

های سطحی عبور ناپذیری و ویژگیواص چسبندگی، خ

مقاومت در برابر حالل، امتزاج پذیری، ..( و عملکرد محصول )

)رنگ پذیری، قابلیت چاپ، جلوه ظاهری، سختی( را تحت 

توسط  هگزن و متیل متاکریالت-1 کوپلیمریزاسیون

 نیکل یدی ایمین-αای کاتالیست دوهسته

 ، مهسا کیمیا قلمنوید رمضانیان ،*غالمحسین ظهوری ، محدثه باقرآبادی

 .گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران                                                      

 

 

 چکيده

فعال   BNC1 ایدوهستهاستفاده ازکاتالیست با  (MMA) متیل متاکریالتبا مونومر قطبی  (H) هگزن-1 پلیمریزاسیونو کو -همو   
فاده شده در هموپلیمریزاسیون است بر فعالیت کاتالیست MMAO تاثیر کمک کاتالیست .شد سنتز ،MMAO کاتالیست شده با کمک

برای کاتالیست  [Ni]/[Al]ی نسبت مولی که بهینه . مشخص گردیددر دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت در تولوئن گزنه-1
دمای محیط به عنوان  .مورد بررسی قرار گرفت نیز پلیمریزاسیونواکنش بر  اثر زمان و دما .باشدمی 1500: 1 در BNC1ای دوهسته

فعالیت سیستم کاتالیستی مورد  بر  به عنوان مونومر قطبی ر کومونومر متیل متاکریالتاث.  ما برای پلیمریزاسیون به دست آمدبهترین د
 .نمودفعالیت سیستم کاتالیستی افزایش پیدا   mmol 50 یش مونومر متیل متاکریالت تا که با افزا. نتایج نشان داد مطالعه قرار گرفت

درصد  H NMR1نتایج به دست آمده از آنالیز  .شد با افزایش بیشتر مونومر قطبی کاهش سرعت در جایگزینی مشاهده در حالی که
مر متیل متاکریالت در خوراک، نشان داد. با افزایش مونو را زنهگ-1مشارکت باالیی از مونومرقطبی متیل متاکریالت نسبت به 

 .افزایش یافت در کوپلیمر FT-IRبر اساس مطالعات طیف سنجی  متیل متاکریالت درصد مشارکت 

 ای، کوپلیمر، مونومر قطبی.، کاتالیست دوهستهپلیمریزاسیون کاتالیستی واژه های کليدی:
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های قطبی به پلیمرهای با افزودن گروهدهند. تاثیر قرار می

باقی  هاهیدروکربنی نه تنها خواص مهم مربوط به بلورینگی آن

. [2،1] شودها افزوده میدیدی نیز به آناند، بلکه خواص جممی

هگزن )آلفاالفین( و متیل -1در این پروژه کوپلیمریزاسیون 

دی -αای متاکریالت ) مونومر قطبی( توسط کاتالیست دوهسته

 انجام گرفت. (BNC1)ایمینی نیکل 
 

 بخش تجربی

 
گارد  هگازن، در باالن تاه   -1خشک کردن و خاالص ساازی   

ای جاوش آن  سااعت در دما   24بنزوفنون به مدت -سدیمحاوی 

 روی مولکوالرسیو از تقطیر  پستحت رفالکس انجام گرفت و 

گارد  در باالن تاه   همچنین متیال متااکریالت   داری شد.نگه فعال

. ر دمای جوش آن  انجام شاد حاوی مولکوالرسیو تحت تقطیر د

دور از نااور ال و بااهدر یخچاا فعااال روی مولکوالرساایو ساا س

باه رطوبات،   هاا   به علت حساسایت کاتالیسات   .دداری گردیگهن

هااایی شااامل ترکیبااات دارای جفاات  کنناادهاکساایژن و مسااموم

تحات اتمسافر خن ای     پلیمریزاسیون می مراحلالکترون آزاد، تما

در که  BNC1کاتالیست هگزن با -1 پلیمریزاسیون .گرفت انجام

الن دو دهانه و در یک ب ساختار آن نشان داده شده است، 1شکل 

نظار و  ، در دماای محایط یاا دماای ماورد     توسط همزن مغناطیسی

 10) تولااوئن خشااک ر آرگااون صااورت گرفاات. تحاات اتمسااف

و  آرگاون  تحات گااز   باار   3راکتور اضافه گشته و  به سی( سی

هاا اطمیناان پیادا    ت و ناخالصای تا از حذف رطوبا  خال قرار داده

ای مختلاف کماک   ها هگزن و بعد از آن نسابت -1س س  د.گرد

ت . بعاد از گذشا  ی زمانی معین تزریق شاد صلهه فابکاتالیست و 

 میکروماول( حال شاده در     3)کاتالیسات سانتز شاده     چند دقیقه،

میلی لیتر( به راکتور افازوده شاد. بعاد از زماان ماورد       4) تولوئن

دسات آماده باه ظرفای حااوی      متوقف و محلول باه نظر، واکنش 

 . س س رسوب نمود . پلیمر حاصلهشد( افزوده 5ل اسیدی )%متانو

ی مراحاال مشااابه  همااه در دساایکاتور خااال خشااک گردیااد.   

-1هگزن صورت پذیرفت، فقط بعد از افازودن  -1پلیمریزاسیون 

 .[3] تزریق شدبه راکتور نیز  هگزن، متیل متاکریالت

 
 .BNC1ساختار کاتالیست دومرکزی  1شکل                

 

 نتايج و بحث

 

فعالیت کاتالیست  غلظت کمک کاتالیست برتاثیر  

BNC1  هگزن-1پلیمریزاسیون در 

فعالیت کاتالیستی  بر MMAO تاثیر کمک کاتالیست

هگزن در دمای محیط مورد -1 پلیمریزاسیونفاده شده در است

شده  ارائه 1دست آمده در جدول  ت. نتایج بهبررسی قرار گرف

نسبت  تا [Ni]/[Al]که با افزایش نسبت دهد نتایج نشان می. است

، MNC1بهینه، به دلیل افزایش تعداد مراکز فعال کاتالیست 

گردد و بیشترین میزان فعالیت برای کمک فعالیت زیاد می

به دست  [Ni]/[Al]=1500:1 در نسبت مولی MMAOکاتالیست 

همچنین  .[4] گزارش شده استنیز  یمشابه (، نتایج2)شکل  آمد

، کمک کاتالیست اضافی از آنهای مولی باالتر از در نسبت

هگزن به مراکز فعال کاتالیست -1کئوردینه شدن مونومر 

فعالیت کاتالیست  آورد و باعث کاهشجلوگیری به عمل می

 .گرددمی
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 .BNC1توسط کاتالیست هگزن -1پلیمریزاسیون نتایج  1جدول

کد 

 نمونه
نسبت مولی 
[Al]/[Ni] 

 (g)پلیمروزن 
 g)فعالیت 

P/ mol 
410×at)c 

1 500 2126/0 08/7 

2 1000 2858/0 52/9 

3 1500 9248/0 82/30 

4 2000 7866/0 22/26 
میلی لیتر  10مونومر:  میکرومول کاتالیست، 3کاتالیست: شرایط واکنش: 

حالل:  ساعت، 24، زمان واکنش: دمای محیطدمای واکنش:  هگزن،-1

 میلی لیتر تولوئن. 14
 

 
توسط  هگزن-1پلیمریزاسیون  [Ni]/[Al]  فعالیت نسبت به  نمودار 2شکل

 .BNC1ای کاتالیست دو هسته

 

فعالیت کاتالیست  ومر قطبی متیل متاکریالت برمون اثر
BNC1 

هگزن و متیل -1با توجه به نتایج حاصل از کوپلیمریزاسیون 

ارائه شده است، با افزایش مونومر  2متاکریالت که در جدول 

افزایش  mmol 50متیل متاکریالت در خوراک تا نسبت مولی 

افزایش کئوردینه شدن امکان فعالیت مشاهده شد، که نشانگر 

مونومر متیل  بیشترباشد. با افزایش مونومرها به مرکز فلزی می

 .متاکریالت در خوراک کاهش فعالیت کاتالیست مشاهده شد

ناشی از مسموم شدن کاتالیست به علت افزایش بی این رفتار 

 (.3باشد )شکل میزان مونومر قطبی مییه در رو

مسااحت ساطز زیار    (، 4)شاکل   H NMR 1با بررسی آنالیز 

ی احیاه و مساحت سطز زیار پیاک ن   ppm 2/2-0ی پیک ناحیه

باه منظاور    نامیاده شادند.   Bو   Aبه ترتیا    ppm 56/3حدود 

مونااومر متیاال متاااکریالت در ساااختار کااوپلیمر  محاساابه درصااد

 استفاده شد:زیر نهایی از معادله 

 

 جز مولی متیل متاکریالت                                                         

 

 

)کااه در ایاان رابطااه، 
𝐴

3
هااای متیاال متاااکریالت و معااادل مااول (

(
𝐵−5

𝐴

3

12
 .]3[ هگزن است-1های معادل مول (

)جدول نتایج مربوط به محاسبه جز مولی متیل متاکریالت 

مشخص شد که با افزایش  کوپلیمر سنتز شدهدر ساختار ( 3

مونومر متیل متاکریالت در خوراک، روند صعودی افزایش 

 زنجیر کوپلیمر نیز رخ داده است. مونومر متیل متاکریالت در

 
های متفاوت مونومر در نسبت MMAو  Hکوپلیمریزاسیون  2جدول 

 .BNC1قطبی توسط کاتالیست 

دمای دمای واکنش: میکرومول کاتالیست،  3کاتالیست: شرایط واکنش: 

کاتالیست به نسبت مولی کمکساعت،  24محیط، زمان واکنش: 

 میلی لیتر تولوئن. 14حالل: ، =[Ni]/[Al] 1500:1کاتالیست: 
 

و درصد مشارکت مونومر قطبی   H NMR1نتایج آنالیز   3جدول 

 .MMAOکوپلیمرهای سنتز شده با استفاده از کمک کاتالیست در

مونومر متیل  کد نمونه

 متاکریالت
(mmol) 

-1مونومر 

 هگزن
(mmol) 

درصد 

مشارکت 

مونومر قطبی 
(% mol) 

5 30 70 89/85  

6 50 50 41/89  

7 70 30 23/95  
 

 کد نمونه
متیل نسبت مولی 

 متاکریالت

وزن 

 (g)پلیمر
 g P/ mol)فعالیت 

410×at)c 

3 0 9248/0 82/30 

5 30 6918/0 06/23 

6 50 9844/4 14/166 

7 70 7543/1 47/58 

8 100 7246/1 48/57 

=

𝐴
3

𝐴
3
+
𝐵 − 5

𝐴
3

12
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نسبت به درصد متیل متاکریالت در  کاتالیست نمودار فعالیت 3شکل 

هگزن و متیل متاکریالت توسط -1خوراک درکوپلیمریزاسیون 

 .BNC1کاتالیست 

 

 

mmol هگزن و -mmol 70  1 کوپلیمر با نسبت H NMR1آنالیز  4شکل 

 .BNC1متیل متاکریالت توسط کاتالیست  30

مورد ، FT-IRتوسط آنالیز  کوپلیمر سنتز شده هاینمونه

که مربوط به  cm 1000-650-1های پیک .بررسی قرار گرفت

ان آلکن تک در ساختم C-Hارتعاش خمشی خارج از صفحه 

هگزن به -1باشد که تاییدی بر حضور استخالفی مربوط می

است.  عنوان آلکن تک استخالفی در ساختار کوپلیمر سنتز شده

مربوط به گروه متیلن  cm 730-1ی پیک جذب در محدوده

. با افزایش اشباعیت، باشدای میست که ناشی از مناطق بلورها

 cm 730-1یابد و در پی آن جذب بلورینگی پلیمر افزایش می

توان نوع پلیمر می FT-IRگردد. از طریق آنالیز کیفی ظاهر می

 دن مورد بررسی قرار داد.را از لحاظ بلورینگی یا آمورف بو

مربوط به ارتعاش  cm 1300-1000-1های در نواحی پیک

و تاییدی  باشداست که پیک پهن و قوی می C-Oکششی پیوند 

گردد. پیک بر حضور متیل متاکریالت در کوپلیمر محسوب می

مربوط به ارتعاش پیوند کربونیل موجود  cm 1733-1ی در ناحیه

 cm-1های موجود در نواحی باشد. پیکدر متیل متاکریالت می

که در هر دو مونومر  sp 2CH)3(پیک شاخص  3000-2850

 کوپلیمرها FT-IR هایی طیفمقایسه . باشدوجود دارد، می

با نسبت مولی متفاوت متیل متاکریالت توسط کاتالیست 

BNC1 شود همانطور که مشاهده می .(5)شکل  ت گرفتصور

به آسانی میزان افزایش مونومر متیل  cm 1733-1 با مقایسه پیک

 گردد.می با افزایش درصد آن در خوراک تاییدمتاکریالت 

کوپلیمرهای با درصد مولی متفاوت متیل  FT-IR مقایسه طیف 5شکل

 متاکریالت.

 گيرینتيجه

 
-1پلیمریزاسیون در  [Ni]/[Al]=1500:1 نسبت مولی      

نشان داد.  فعالیت را ، بیشترینBNC1هگزن توسط کاتالیست 

درصد مشارکت مونومر متیل متاکریالت در زنجیر کوپلیمر با 

افزایش آن در خوراک افزایش پیدا کرد. بیشترین میزان فعالیت 

 الیست به کاتالیست یکسان دردر نسبت مولی کمک کات

mmol 50  متیل متاکریالت به دست آمد و با افزایش این نسبت

و  IR-FTمیزان فعالیت کاهش پیدا کرد. نتایج حاصل از آنالیز 

H NMR1  حضور بخش اعظمی از مونومر قطبی متیل

های کند. همچنین پیکمتاکریالت را در کوپلیمر تایید می
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و متیل  (cm 1000-650-1های )پیک هگزن-1شاخص 

 .مشاهده شد IR-FTدر آنالیز  (cm 1733-1) متاکریالت
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Copolymerization of 1-hexene and methyl methacrylate by a α-diimine Ni 

(II) binuclear catalyst 

Mohadeseh Bagherabadi, Gholamhossein Zohuri*, Navid Ramezanian, Mahsa Kimiaghalam 

 

Department of Chemistry, Faculty of science, Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran 

Abstract 

    Polymerization and copolymerization of 1-hexene (H) with a polar monomer (methyl 

methacrylate) (M) was investigated using a binuclear catalyst of BNC1 and MMAO as 

cocatalyst. Effect of the cocatalyst:catalyst ratio on activity of the catalyst was studied at 

ambient temperature. The optimum molar ratio of [Al]/[Ni]=1500:1 for the binuclear catalyst 

was obtained. The study reveals that the highest activity of the catalyst was obtained at 

ambient temperature. Addition of methyl methacrylate (the polar monomer) (up to 50 mmol) 

increase the activity of the catalyst. 1H NMR and FT-IR study reveals presence of the polar 

monomer in the obtained polymer.   

Keywords: catalytic polymerization; binuclear catalyst; copolymer; polar monomer. 
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