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پلیمریزاسیون متیل متاکریالت با استفاده از
کاتالیست بر پایه فلز واسطه نیکل و محاسبهی نظم
فضایی
محدثه باقرآبادی ،غالمحسین ظهوری* ،نوید رمضانیان ،مهسا کیمیا قلم
گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

چکيده

پلیمریزاسیون مونومر قطبی متیل متاکریالت) (MMAبا استفاده از کاتالیست تک مرکزی  MNC1و دو مرکزی  BNC1فعال
شده با کمک کاتالیست  MMAOسنتز شده در دمای محیط بررسی شد .بهینهی نسبت غلظت مولی این کمک کاتالیست سنتز شده
به کاتالیست تک مرکزی و دو مرکزی -αدی ایمین نیکل ) (IIبه ترتیب در نسبتهای مولی [Al]/[Ni]=0111:0

 [Al]/[Ni]=0911:0به دست آمد .همچنین این واکنشها در دمای محیط صورت گرفت که بیشترین بازدهی را دارا بود .در این
پروژه زمان واکنش  12ساعت در نظر گرفته شد .نتایج به دست آمده از آنالیز  1H NMRپلیمر متیل متاکریالت ،نظم فضایی پلیمر
را مشخص نمود (سندیوتکتیک  ،%11/55اتاکتیک  %06/10و ایزوتکتیک .)%06/59
واژه های کليدی:

پلیمریزاسیون کاتالیستی ،کاتالیست نیکل ،پلیمریزاسیون متیل متاکریالت ،کاتالیست فلزات واسطه انتهایی.

محسوب میشود .استفادهی گستردهی آن در صنعت به علت

مقدمه

خواص مناسب ،فرآیندپذیری آسان و قیمت پایین آن میباشد.

اولین بار اهمیت گروههای عاملی درون زنجیر پلیمر در

به عنوان ترموپالستیک شفاف ،اغلب جایگزین شیشهی المپها

اواخر سال  0591میالدی تشخیص داده شد .گروههای قطبی

میشود [.]3

خواص بسیار مهمی ،از قبیل :چسبندگی ،حاللیت ،چقرمگی،
خواص عبورناپذیری ،رنگپذیری و قابلیت چاپ ،دارند .پلی

بخش تجربی

متیلمتاکریالت از جمله پلیمرهایی است که به دالیل خواص
مطلوب که پیشتر در رابطه با گروههای قطبی گفته شد ،نظر

مونومر متیل متاکریالت برای خالص سازی در بالن تهگرد

بسیاری از دانشمندان این رشته را به خود جلب نموده است

حاوی مولکوالرسیو فعال تحت تقطیر در دمای جوش قرار

[.]1،0

گرفت .سپس روی مولکوالرسیو فعال در یخچال و دور از نور
نگهداری گردید.

پلیمریزاسیون مونومرهای وینیلی قطبی نظیر  ،MMAنقش

پلیمریزاسیون متیل متاکریالت با کاتالیزور سنتزشده  MNC1و

مهمی در پلیمریزاسیون صنعتی الفینها دارند .پلی

( BNC1شکل  ،)0در یک بالن دو دهانه و توسط همزن

متیلمتاکریالت نمونهی بسیار مهمی از خانوادهی آکریالتها

مغناطیسی ،در دمای محیط و تحت اتمسفر گاز آرگون انجام
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جدول 1نتایج پلیمریزاسیون متیل متاکریالت توسط کاتالیست .MNC1

گرفت .تولوئن خشک ( 01سی سی) به راکتور اضافه و  6بار
تحت گاز آرگون و خال قرار داده شد تا از حذف رطوبت و

وزن

فعالیت (g p/ mol
Cat)×104

کد نمونه

نسبت مولی
][Al]/[Ni

پلیمر)(g

آن نسبت مناسب کمک کاتالیست به فاصلهی زمانی معین تزریق

1

191

1/0205

2/36

شد .بعد از گذشت چند دقیقه ،کاتالیست سنتز شده (6

2

911

1/0511

0/66

میکرومول) حل شده در تولوئن ( 2میلی لیتر) به راکتور افزوده

3

391

1/1105

3/65

شد .بعد از زمان مورد نظر ،واکنش متوقف و محلول بهدست

4

0111

1/1991

8/91

آمده به ظرف حاوی متانول اسیدی ( )%9افزوده شد ،پلی متیل

5

0911

1/1911

8/66

ناخالصیها اطمینان پیدا گردد .سپس متیل متاکریالت و بعد از

متاکریالت رسوب نمود .سپس پلیمر حاصله در دسیکاتور خال

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

خشک گردید.

محیط ،زمان واکنش 24 :ساعت ،مونومر قطبی 11 :میلی لیتر متیل
متاکریالت ،حالل 14 :میلی لیتر تولوئن.

نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش نسبت ] [Al]/[Niتا
نسبت بهینه ،به دلیل افزایش تعداد مراکز فعال کاتالیست فعالیت
آن زیاد میگردد [ ]9،2که بیشترین مقدار آن در نسبت مولی
 [Al]/[Ni]=0111:0به دست آمد (شکل .)1

شکل  1ساختار کاتالیست  MNC1و  BNC1مورد استفاده در
پلیمریزاسیون متیل متاکریالت.

شکل  2نمودار فعالیت کاتالیست نسبت به ] [Al]/[Niدر پلیمریزاسیون

نتايج و بحث
تاثیر

غلظت

کمک

کاتالیست

MMAO

متیل متاکریالت توسط کاتالیست .MNC1

بر

پلیمریزاسیون متیل متاکریالت توسط کاتالیست
MNC1
تاثیر

پلیمریزاسیون متیل متاکریالت با کاتالیست  MNC1در

غلظت

کمک

کاتالیست

MMAO

بر

پلیمریزاسیون متیل متاکریالت توسط کاتالیست
BNC1
در نسبت  [Al]/[Ni]=0911:0حداکثر بهینه محصول حاصل

دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت (جدول.)0

شد (جدول.)1
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جدول 2نتایج پلیمریزاسیون متیل متاکریالت توسط کاتالیست .BNC1
وزن

کد نمونه

نسبت مولی
][Al]/[Ni

پلیمر)(g

فعالیت (g p/ mmol
Cat)×104

6

0111

1/0311

11/21

7

0911

0/3120

93/28

8

1111

0/2110

20/08

شرایط واکنش :کاتالیست 3 :میکرومول کاتالیست ،دمای واکنش :دمای
محیط ،زمان واکنش 24 :ساعت ،مونومر قطبی 11 :میلی لیتر متیل
متاکریالت ،حالل 14 :میلی لیتر تولوئن.

شکل  4آنالیز  FT-IRپلیمر متیل متاکریالت توسط کاتالیست .BNC1

شکل  6نمودار تغییرات میزان پلیمر به دست آمده توسط

آنالیز  1H NMRپلی متیل متاکریالت (شکل  )9نشان از

کاتالیست  BNC1برحسب نسبت  Al/Niرا نشان میدهد.

پیکهای  0/01-0/51 ،1/89-0/19 ppmو  6/01به ترتیب،

همچنین پلیمر متیل متاکریالت سنتز شده توسط کاتالیست

مربوط

دوهستهای  BNC1بیشتر از پلیمر حاصل از کاتالیست تک

به

پروتونهای

–CH3

از

گروه

–

) ، C(CH3)(COOCH3پروتون  –CH2-و پروتون –

هستهای  MNC1بود .این موضوع نشانگر تاثیر مرکز دوم

 OCH3می باشند ،نتایج مشابهی نیز گزارش شده است ( .)0بر

کاتالیست در فعالیت آن میباشد.

اساس انتگرال گیری از سطح زیر پیکهای مورد نظر میزان]،[rr
] [mrو ] [mmمحاسبه گردید و درصد نظم فضایی
سندیوتکتیک  ،%11/55ایزوتکتیک  %06/59و اتاکتیک
 %06/10مشخص شد.

شکل  3نمودار فعالیت نسبت به ] [Al]/[Niپلیمریزاسیون متیل متاکریالت

توسط کاتالیست .BNC1

طیف  FT-IRپلی متیل متاکریالت به دست آمده در شکل 2
نشان داده شده است .پیک قوی در  0361 cm-1مربوط به
ارتعاش کششی  –C=Oاست ،همچنین پیکهای موجود در
 0291 ،0288 cm-1و  0130به ترتیب مربوط به )،α-CH3(δa
) α-CH3-O-(δaو ) α-CH3(δsمیباشند.

شکل  5آنالیز  1H NMRنمونهی  7پلیمر متیل متاکریالت حاصل از
کاتالیست دو هستهای . BNC1
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Polymerization of methyl methacrylate using late transition metal catalyst,
Ni (II), calculation of tacticity
Mohadeseh Bagherabadi, Gholamhossein Zohuri*, Navid Ramezanian, Mahsa Kimiaghalam

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

Abstract
Polymerization of methyl methacrylate (MMA, a polar monomer) was investigated using a
mono and a binuclear catalyst of Ni (MNC1 and BNC1). Cocatalyst of MMAO was used for
activation of the catalysts at ambient temperature. The optimum molar ratio of the synthesized
cocatalyst to the mono and the binuclear α-diimine Ni (II) catalysts were obtained ([Al]/[Ni]=
1000:1 and [Al]/[Ni]=1500:1 for the catalysts, respectively). The reaction was carried out at
ambient temperatures for 24 hours which give the highest activity. Tacticity of the
poly(methyl methacrylate) was investigated via 1H NMR analysis (syndiotactic; 22.99%,
isotactic; 13.95% and atactic; 63.06%).
Keywords: catalytic polymerization; nickel catalyst; methyl methacrylate polymerization;
late transition metal catalyst.

*Corresponding author: G. H. Zohuri (zohuri@um.ac.ir)

5

چهارمین کنفرانس شیم

)IACC4( ی کارربدی اریان

 دانشگاه ارومیه،1318  مرداد3-1

Shi Q, Chen L, Liu D, Wu J, Wu L, Zhu L, et
1.
al. A new tetranuclear nickel complex based on
the benzimidazole ligand for the controllable
polymerization of methyl methacrylate. Inorganic
Chemistry Communications. 2013;29:22-6.

6

