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ypothesis: In controlled polymerization methods, atom transfer radical
polymerization (ATRP) is one of the most successful methods for the
polymerization of various monomers with the controlled pattern. Effect of
some important parameters on kinetics of methyl methacrylate polymerization was
investigated using 1H NMR and GPC techniques.
Methods: In this work, tridentate ligand bis(2-dodecylsulfanyl-ethyl)-amine (SNS)
and the Cu(I)Br catalyst of this ligand were synthesized. The ligand and corresponding
catalyst were characterized using 1H NMR, UV-Vis and FTIR techniques. ATRP of
methyl methacrylate was investigated in bulk state using the SNS/Cu(I)Br and ethyl2-bromo-2-methyl propionate as initiator in different conditions. The polymerization
kinetic was studied by 1H NMR and gravimetric techniques. The kinetic curves of
Ln([M]0/[M]t) versus time were plotted and the kpapp was obtained from the curves.
The effect of temperature on the kinetics was studied by on-line 1H NMR spectroscopy
(75 and 90°C). The effect of the monomer to initiator ratio (500:1, 600:1, 700:1) was
investigated at 90°C. In order to confirm the effect of other variables (temperature,
catalyst and monomer concentration) on polymerization kinetics, we employed
gravimetric method.
Finding: The linear correlation of Ln([M]0/[M]t) versus time and narrow molecular
weight distribution (~1.2) revealed that the polymerization reaction process was
according to the controlled/“living” radical polymerization. With increasing the
temperature, the polymerization rate also increased, and the temperature of 90°C was
used as the optimum in subsequent studies. The kinetic plots revealed that in bulk
state due to the role of monomer as solvent, the polymerization rate decreased with
increasing the monomer content, and subsequently reducing the concentration of the
initiator. The effect of the ligand to Cu(I)Br ratio (1:1, 1.5:1, 2:1) on the polymerization
kinetic was studied and the results showed increased polymerization rate due to the
greater solubility of the catalyst at high ligand concentration.
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چکیده
از میان روشهای مختلف پليمرشدن رادیکالی کنترلشده ،پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم ()ATRP

از موفقترین روشهای پليمرشدن مونومرها با الگوی کنترل شده است .اثر پارامترهای مهم بر

سینتیک پليمرشدن متیلمتاکریالت با استفاده از  1H NMRو  GPCبررسی شد .در این پژوهش،
واژههای کلیدی
متیلمتاکریالت،
پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم،

لیگاند سهدندانهای بیس(-2دودسیل-سولفانیل-اتیل)-آمین و کاتالیزگر داراي لیگاند مزبور بر پايه

مس()Iبرمید تهیه شد .براي شناسایی لیگاند و کاتالیزگر ،از روشهای مختلف مانند ،1H NMR

و

 FTIRو  UV-Visاستفاده شد .در ادامه ،پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم مونومر متیلمتاکریالت در

حالت توده با استفاده از کاتالیزگر بیس(-2دودسیلسولفانیل-اتیل)-آمین/مس()Iبرمید و آغازگر

سینتیک پلیمرشدن،

1

وزنسنجی

 NMRو وزنسنجی بررسی شد .نمودارهای سینتیکی( Ln([M]0/[M]tبرحسب زمان رسم و ثابت

،1H NMR

اتیل-2-برمو-2-متیلپروپیونات در شرایط مختلف انجام شد .سینتیک پليمرشدن با روشهای H

سرعت انتشار ظاهری از این منحنیها استخراج شد .در ادامه ،اثر دما بر سینتیک پليمرشدن با
روش  1H NMRدر دماهای مختلف ( 75و  ،)90°Cبررسی شد .اثر مقادیر مختلف مونومر نسبت

به آغازگر ( 1:600 ،1:500و  )1:700در دمای  90°Cبررسی شد .براي تأیید و بررسی اثر سایر
متغیرها (دما ،غلظت کاتالیزگر و مونومر) بر سینتیک پليمرشدن از روش وزنسنجی نیز استفاده

شد .رابطه خطی در نمودارهای سینتیکی به همراه شاخص پراکندگی باریک (حدود  ،)1/2زندهبودن
این روش پليمرشدن را تأیید کرد .با افزایش دما ،سرعت پليمرشدن نیز افزایش یافت و دمای 90°C

بهعنوان دمای بهینه در بررسیهای بعدی استفاده شد .رسم منحنیهای سینتیکی نشان داد ،در

پليمرشدن توده به دلیل نقش مونومر بهعنوان حالل ،با افزایش مقدار مونومر و در پي آن کاهش
غلظت آغازگر ،سرعت پليمرشدن کاهش مییابد .در مرحله بعد ،اثر لیگاند نسبت به مس()Iبرمید

( )1:2 ،1:1/5 ،1:1بر سینتیک پليمرشدن بررسی و با استناد به منحنیهای سینتیکی ،سرعت با
افزایش غلظت لیگاند و انحالل بیشتر کاتالیزگر در محیط ،افزایش یافت.
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مقدمه

درطول چند سال گذشته ،از زمان ارائه اولین گزارش در زمینه
امکان کنترل واکنش پليمرشدن رادیکال آزاد ،فعالیتهای پژوهشی
ط با آن به سرعت رشد پیدا کرده و در حال حاضر به یکی از
مرتب 
زمینههای پژوهشي مهم در شیمی پلیمر تبدیل شده است .روش
پليمرشدن رادیکالی کنترلشده امکان تهیه و تولید محدوده گستردهاي
از محصوالت پلیمری موجود و نيز مواد جدید با ساختارهای از
پیشطراحیشده مانند کوپلیمرهای قطعهای و پرشاخه را در شرایطی
بهمراتب آسانتر از روش پليمرشدن یونی فراهم میکند .عبدالملکی و
همکاران انواعی از پلیمرهای ستارهای متیلمتاکریالت را با روش
پليمرشدن رادیکالی کنترلشده انجام دادند [ .]1پليمرشدن رادیکالی
انتقال اتم را اولینبار  Matyjaszewskiبا استفاده از کمپلکس
کوئوردیناسیونی مس ( ،)Iارائه كرد .در این روش ،یک هالید بهصورت
برگشتپذیر از انتهای زنجیر پلیمری جدا میشد و بدین ترتیب،
سازوكاري تعویضشونده بین موقعیت رشد فعال و غیرفعال فراهم
شد (شکل  .]2[ )1این فرایند با عنوان پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم
( )ATRPمعرفی شد ATRP .اساس ًا بر پایه واکنش آلی شناختهشده
بانام افزایش رادیکالی انتقال اتم ( )ATRAاست [ ATRA .]3برپایه
تعویض هالوژن از آلکیل هالید به کمپلکس فلز واسطه است .رادیکال
تولید شده در این فرایند با اضافهشدن به آلکن ،رادیکال گذرایی تولید
میکند که درانتها اتم هالید به آن انتقال داده میشود .فلز مس [ ]4و
سایر فلزات واسطه با ساختار الکترونی  dnمانند نیکل [،]5،6
پاالدیم [ ،]7روتنیم [ ]8و آهن [ ]9در فرایند  ATRAاستفاده شدهاند.
اما انعطافپذیری و قیمت كم فلز مس ،موجب کاربرد گسترده این
فلز نسبتبه سایر فلزات واسطه شده است .نقش عمده لیگاندها در
واکنش  ،ATRPمحلولکردن کاتالیزگرهاست .در این میان ،لیگاندهای
نیتروژنی همراه با فلزاتی از قبیل مس و آهن [ ]10بیشترین توجه
را بهخود جلب کردهاند .خضری و همکاران ،از لیگاند سهدندانهای
پنتامتیل دیاتیلن تریآمین ( )PMDETAبه همراه ( Cu )IIبرای تهیه
نانوکامپوزیتهای پلیاستیرن-سیلیکا استفاده کردند [ .]11لیگاندهای
آمینی آلیفاتیک به دلیل قابليت زياد در کوئوردینهشدن به فلز مس،
سرعت پليمرشدن بيشتري دارند که به پایداری کمتر گونههای مس ( )Іمنجر
و

میشوند .کاتالیزگرهای محلول عموم ًا توزیع وزن مولکولی باریکتر
و سرعت پليمرشدن کمتری نسبتبه سامانههای مشابه ناهمگن دارند
[ .]12تاکنون از روشهای متعددی مانند رسوبگیری و سوانگاري،
تجزيه شیمیایی ،روشهای طیفسنجی مانند طیفسنجی زيرقرمز (،)IR
فرابنفش-مرئی ( )UV-Visو رزونانس مغناطیسی هسته ()NMR
براي بررسی سینتیک واکنشهای پليمرشدن استفاده شده است.
 Gutowskyو همکاران اولین طیف  1H NMRنمونه الستيكي را در
سال  1957بررسي كردند [ .]13پس از آن Nishioka ،و همکاران [،]14
 Boveyو همکاران [ ]15و  Johnsenو همکاران [ ]16در 1960
طیفهای  1H NMRپلیمرهای مختلف را مطالعه کردند .امروزه
طیفسنجی  NMRپرقدرت به مؤثرترین روش در شناسایی ساختار
پلیمرها تبدیل شده است [ .]17بررسی سینتیک واکنشهای پليمرشدن
با  1H NMRبه دو حالت برخط ( )online 1H NMRو برونخطي
( )offline 1H NMRانجامشدني است .در روش برخط یا پیوسته پس
از تنظیم محفظه دستگاه در دمای مدنظر ،لوله داراي نمونه و حالل
دوتريمدار در محفظه دستگاه قرار میگیرد .حدود  10 minبه نمونه
اجازه داده میشود تا به تعادل دمایی برسد .اولین طیف ثبتشده در
این زمان بهعنوان طیف نشاندهندهتبدیل صفر مونومر درنظر گرفته
میشود و پس از آن بهطور برخط میتوان درصد تبدیل مونومر به
پلیمر را برحسب زمان بهدست آورد .اما در روش برونخطي ،در
زمانهای مدنظر از ظرف واکنش زير جو نیتروژن نمونهگیری و پس از
گاززدایی در ظرفهای ويژه ،از آنها آزمون  1H NMRبه عمل میآید.
با استفاده از این طیفها درصد تبدیل مونومر به پلیمر برحسب زمان
رسم میشود .دقت آزمون  1H NMRبرخط از برونخطي بیشتر است.
در همین راستا ،مطالعات سینتیکی زیادی در زمینه پليمرشدن ATRP
انجام شده است Matyjaszewski .و همکاران ،سینتیک پليمرشدن
مونومرهای استیرن ،بوتیلآکریالت و متیل متاکریالت در مجاورت
کاتالیزگر تریس((-2دیمتیلآمینو)اتیل)آمین Cu )I(/را مطالعه و اثر
ت لیگاند ،غلظت ( Cu )0و غلظت
پارامترهای مختلف مانند دما ،غلظ 
1
 Cu(I)Brبر سینتیک پليمرشدن مونومرها را با طیفسنجی H NMR
بررسی کردند [.]18
 Chunو همکاران ،پليمرشدن متیلمتاکریالت ( )MMAرا با استفاده
و

و

شکل  -1تهیه لیگاند بیس(-2دودسیل سولفانیل-اتیل)آمین (.)SNS
مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیویکم ،شماره  ،2خرداد   -تیر 1397
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از کاتالیزگر بیپیریدین مس()Iبرمید ( )bpy/Cu(I)Brدر مجاورت
آغازگر کلرواستات سلولوز در حالت محلول مطالعه كردند .در این
مطالعه ،اثر پارامترها بر سینتیک پليمرشدن ،محاسبه و درصد تبدیل با
آزمون  1H NMRو جرم مولکولی با سوانگاري ژل تراوايي ()GPC
بررسي شد [ Zhang .]19و همکاران ،سینتیک پليمرشدن رادیکالی
انتقال اتم متیلمتاکریالت در مجاورت آغازگر اتیل -2برموپروپیونات و
کاتالیزگر پنتامتیل دیاتیلتری آمین-مس()Iبرمید را در حالل یونی
بررسی کردند .هدف از پژوهش آنها ،بررسی اثر پارامترها بر سینتیک
پليمرشدن بهروش وزنسنجی و  GPCبود [.]20
در این پژوهش ،لیگاند سهدندانهای بیس(-2دودسیلسولفانیل-
اتیل)-آمین و در ادامه کاتالیزگر لیگاند-مس()Iبرمید تهیه شد .علت
استفاده از این لیگاند ،قیمت كم مواد الزم برای تهیه ،کوئوردیناسیون
بهتر لیگاند با مرکز فلزی مس ،افزایش سرعت پليمرشدن به دلیل
سه دندانهایبودن و انحاللپذيري بهتر کاتالیزگر در محیط واکنش
است .سینتیک پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم مونومر متیلمتاکریالت
در حالت توده با استفاده از کاتالیزگر بیس(-2دودسیلسولفانیل-
اتیل)-آمین/مس()Iبرمید و آغازگر اتیل-2-برمو-2-متیل پروپیونات
1
در شرایط مختلف بررسی شد .با استفاده از آزمون H NMR
برخط ،پليمرشدن با نسبتهای معین در حالت توده با استفاده از
کاتالیزگرهای از پيش تهیه شده انجام شد .این واکنش در لوله NMR
انجام شده و طیفهای  1H NMRدر زمانهای مختلف ثبت شدند .با
استفاده از انتگرال هیدروژنهای گروههای مختلف در محیط ،مقادیر
درجه تبدیل و ( Ln([M]0/[M]tمحاسبه شدند .در ادامه ،بررسیهای
سینتیکی با روش وزنسنجی انجام شد .اثر پارامترهای دما و غلظت بر
سینتیک پلیمرشدن بررسی شد .منحنیهای سینتیکی (Ln([M]0/[M]t
برحسب زمان رسم و از شیب این منحنیها مقادیر ثابت سرعت
انتشار محاسبه شد .گفتني است ،بررسی سینتیکی پليمرشدن ATRP
در مجاورت این لیگاند سهدندانهای جدید به روش  NMRبرخط
برای اولین بار انجام شده است.

تجربی
مواد

مواد استفاده شده در این پژوهش شامل سدیم ،بنزوفنون ،کلسیم
هیدرید ،اتیل-2-برمو-2-متیل پروپیونات ( ،)EBMPمتیلمتاکریالت،
متانول ،اتانول ،نرمال-هگزان ،آلومینیم اکسید ،استون ،دیاتیلاتر،
استونیتریل-2 ،دکانتیول ،فسفر پنتوکسید و بیس(-2کلرو-اتیل)آمین
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هیدروکلرید از شرکت  Merckتهیه شدند .گاز نیتروژن با خلوص
 99/9%از شرکت سهیلگاز خریداری و پيش از استفاده از غربال
مولکولی عبور داده شد .سدیمهیدروکسید و مس()Iبرمید از شرکت
اکروس تهیه شدند .حاللهای هگزان ،تولوئن ،دیکلرومتان ،دیاتیل
اتر ،استونیتریل و متانول همگی پس از خشکشدن طبق روشهای
استاندارد استفاده شدند .براي خالصسازی و حذف بازدارنده ،مونومر
متیلمتاکریالت تقطیر و پس از اتمام کار ،ظرف داراي متیلمتاکریالت
خالص زير جو نیتروژن در یخچال نگهداری شد [ .]21مس()Iبرمید
 98%بهمدت یک شبانهروز در استیک اسید همزده شد .سپس،
صاف و رسوب حاصل با متانول و دیاتیل اتر خشک شستوشو
داده شد .رسوب صاف شده ،در خأل خشک شد و در نهايت پودر
سفیدرنگ مس()Iبرمید خالص بهدستآمد.
دستگاهها

طيفسنج زيرقرمز تبدیل فوريه  Perkin-Elmerمدل  B 580ساخت
آلمان ،طیفسنج  UV-Visمدل  Shimadzu UV-1650PCبرای بررسی
طیف کاتالیزگرها ،طیفسنج  NMRمدل Bruker 400 MHz Ultrashield
 TM NMRساخت آلمان برای بررسی سینتیک پليمرشدن و سوانگار
ژل تراوا ( )GPCمدل  Agilent 1100 PS-Calibratedساخت
آمریکا به همراه آشکارساز ضریب شكست و ستونهای  PL gelبا
طول  10 mmبراي تعيين وزن مولكولي و توزيع آن بهكمك حالل
تتراهیدروفوران با سرعت  1 mL/minبهكار گرفته شدند.
روشها
تهیه لیگاند بیس(-2دودسیل سولفانیل-اتیل)-آمین

سديم هيدروكسيد ( )25 mmolدر  25 mLاتانول حل شد .سپس،
دماي ظرف واکنش به  0°Cرسانده و تیول مدنظر ( )25 mmolبه آن
اضافه شد .در ادامه ،محلول داراي بيس(-2کلرواتيل)آمينهيدروکلريد
( )8/33 mmolدر  16 mLاتانول در دمای  0°Cاضافه و بهمدت
 2 hهمزده شد .سپس بهمدت يک شب در دماي محيط همزده شد.
ف و مايع زيرصافي در خأل خشکشد .به باقيمانده
محلول حاصل صا 
ش نداده جدا شوند.
پتروليوماتر يا هگزان اضافهشد تا مواد اوليه واکن 
سپس ،به باقيمانده ،دياتيلاتر خشک اضافه و مجددا ً صاف و لیگاند
بیس(-2دودسیل سولفانیل-اتیل)-آمین ( )SNSدر خأل خشکشد [.]22
تهیه کاتالیزگر بیس(-2دودسیل سولفانیل-اتیل)-آمین /مس()Iبرمید
()Cu(I)Br/SNS

مقدار  )1 mol( 0/166 gاز  Cu(I)Brدر  2 mLاستونیتریل خشک و
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خالص بهمدت  10 minدر دمای محيط همزده شد .به بالن 0/521 g
لیگاند  SNSاضافه و تا انحالل کامل آن ،همزدهشد)1/1 mol( 0/521 g .
محلول لیگاند در  2 mLاستونیتریل خشک قطرهقطره با سرنگ
میکرولیتری ،زير جو نیتروژن به محلول مس()Iبرمید اضافه شد.
مراحل تهیه کاتالیزگر با سوانگاري الیه نازک دنبال شد و پس از 2 h
رسوب سفیدرنگ تشکیل شد .محلول صاف و برای خالصسازی سه
مرتبه با دیاتیلاتر شسته شد تا لیگاند واکنشنداده خارج شود .در
انتها کاتالیزگر  Cu(I)Br/SNSدر خأل خشکشد [.]23
پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیلمتاکریالت بهروش توده
بررسی پليمرشدن متیلمتاکریالت با  1H NMRبرخط

ابتدا ،محلولهای مادر لیگاند ،آغازگر و مس()Iبرمید در جو خنثی
نیتروژن داخل مونومر بهعنوان حالل تهیه شدند .نسبت متیل
متاکریالت :لیگاند:آغازگر:مس()Iبرمید برابر با 0/27 :0/268:0/27:188
انتخاب شد .ظرف اول داراي  40 mLآغازگر  EBMPدر  5 mLمونومر
متیلمتاکریالت ،ظرف دوم داراي  0/128 gلیگاند  SNSدر 10 mL
متیلمتاکریالت و ظرف سوم داراي  0/039 gمس()Iبرمید در
 5 mLمتیلمتاکریالت آماده شدند .با استفاده از سرنگ میکرولیتری،
 500 mLمحلول آغازگر-مونومر 1000 mL ،محلول لیگاند-مونومر و
 500 mLمحلول مس()Iبرمید-مونومر به شیشه پنیسیلین
هوازداییشده اضافه و همزده شد .مقدار  400 mLمحلول تهیه شده
بههمراه  300 mLحالل بنزن دوتريمدار در جو نیتروژن به لوله NMR
هوازداییشده تزریق و لوله به دستگاه  NMRمنتقل شد .پس از حدود
 5 minاز واردکردن نمونه درون محفظه دستگاه ،دمای آن تا 90°C
افزایش داده شد .این طیف بهعنوان طیف نشاندهنده تبدیل صفر
مونومر درنظر گرفته شد .در ادامه ،طیف  NMRنمونهها هر 5 min
ثبت و برای انجام کارهای سینتیکی استفاده شد.
بررسی پليمرشدن متیلمتاکریالت با آزمون سینتیکی

H NMR

1

برخط

کاتالیزگر

در این بخش ،واکنش در مجاورت کاتالیزگر  Cu(I)Br/SNSتهیه
شده انجام شد .نسبتمولی  0/268:0/27:188برای متیلمتاکریالت:
کاتالیزگر:آغازگر برقرار بود .مقدار  40 mLآغازگر  EBMPدر جو
نیتروژن به  10 mLمونومر متیلمتاکریالت اضافه و همزده شد .مقدار
 0/167 gکاتالیزگر و  400 mLمحلول تهیه شده بههمراه 300 mL
حالل بنزن دوتريمدار در جو نیتروژن به لوله  NMRگاززدایی شده
تزریق و به دستگاه  NMRمنتقل شد .طیف نمونهها هر  5 minثبت و
برای انجام کارهای سینتیکی استفاده شد .این روش پليمرشدن در

دمای  75°Cنیز انجام شد.
پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیلمتاکریالت به روش وزنسنجی

مقدار  )0/27 mmol( 0/128 gلیگاند  SNSدر )188 mmol( 20 mL
متیلمتاکریالت حل شد .سپس ،در جو نیتروژن0/039 g ،
( )0/27 mmolمس()Iبرمید بهآن اضافه و  5 minهمزده شد .در
ادامه )0/268 mmol( 40 mL ،آغازگر  EBMPدر جو نیتروژن
اضافه شد و درون حمام با دمای  90°Cقرار گرفت .نمونهگیری در
زمانهای مدنظر انجام شد و نمونهها درون حمام یخ قرار گرفتند.
پس از اضافهکردن ضدحالل (متانول) و جداکردن پلیمر از مونومر
واکنش نداده ،نمونهها وزن شدند .براي بررسیهای بیشتر با روش
وزنسنجی ،پليمرشدن در دماهای  70و  85°Cدر نسبتهای مختلف
مونومر-آغازگر و مس()Iبرمید-لیگاند نیز انجام شد.
پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیلمتاکریالت بهروش محلولی

پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیلمتاکریالت در حالل تتراهیدروفوران
با نسبت حجمی  1:1نسبت به مونومر انجام شد .مقدار 0/128 g
( SNS )0/27 mmolدر  )188 mmol( 20 mLمتیلمتاکریالت حل پس
از افزودن  )0/27 mmol( 0/039 gمس()Iبرمید در جو نیتروژن بهمدت
 5 minهمزده شد .سپس 20 mL ،حالل و  )0/268 mmol( 40 mLآغازگر
 EBMPدر جو نیتروژن اضافه و واکنش درون حمام با  90°Cآغاز
شد .در زمانهای مدنظر نمونهها خارج و درون حمام یخ قرار داده
شدند .پس از اضافهکردن متانول بهعنوان ضدحالل ،پلیمر از مونومر
واکنش نداده جدا ،نمونهها توزین و برای انجام آزمون وزنسنجی
استفاده شدند.

نتایج و بحث
تهیه و شناسایی لیگاند بیس(-2دودسیل سولفانیل-اتیل)-آمین ()SNS

لیگاند سهدندانهای  SNSطبق روش گزارششده محمدنیا و همکاران []22
تهیه و با روشهای مختلف شناسایی شد .ليگاند  SNSب ه حالت
روغنی بیرنگ با بازده  88%تهيه شد (شکل  .)1طبق طيف FTIR
لیگاند  ،SNSپيک جذب ضعیف در  3263 cm-1نشانگر وجود عامل
ط به  CH2و
آمين ( )N-Hنوع دوم ،پیک پهن در  2904 cm-1مربو 
ط به ارتعاشهاي
 CH3کششی آليفاتيک ،پیک تیز در  1460 cm-1مربو 
خمشی گروههای متیلن ( )CH2و پیک ضعیف در ناحیه 1376 cm-1
مربوط به ارتعاشهاي خمشی گروه  CH3و پیک متوسط در ناحیه
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 1080 cm-1مربوط به ارتعاشهاي کششی گروه  C-Nاست .پیک
در ناحيه  600- 700 cm -1به پیوند  C-Sمربوط است که بهعلت
ضعيفبودن و امکان تغيير مکان آن ،در تعيين ساختار مولکولی
ارزش کمی دارد.
طيف  1H NMRلیگاند در کلروفرم دوتريمدار ،هفت سيگنال را
نشان ميدهد .پيک سهتايي در  0/86 ppmمربوط به هيدروژنهاي
گروه  CH3انتهايي است .پيک چندتايي در ناحيه 1/25-1/31 ppm
مربوط به  18هيدروژن گروه  SC2H4C9H18CH3است .پيک پهن
در  1/35 ppmمربوط به هيدروژن گروه آميني ( )N-Hاست .پيک
پنجتايي در  1/56 ppmمربوطبه هيدروژنهاي SCH2CH2C10H21
است .پيکهاي سهتايي بهترتيب در  2/69 ،2/52 ppmو 2/86
مربوط به هيدروژنهاي گروههاي  SCH2C11H23، SCH2CH2NHو
 NHCH2هستند .در طيف  13C NMRپيکهاي ،23/51 ،14/95 ppm
 40/03 ،33/19-32/65 ،31/02-29/35و  48/99بهترتيب مربوط
به کربنهاي SC2H4C7H14 ،SC2H4C7H14C3H7 ،CH2CH3 ،CH3
 SCH2CH2NH ،CH2C2H5و  SCH2CH2NHهستند.
و

و

تهیه و شناسایی کاتالیزگر Cu(I)Br/SNS

کاتالیزگر  Cu(I)Br/SNSدر جو نیتروژن تهیه و برای خالصسازی
س ه مرتبه با دیاتیلاتر شسته شد تا لیگاند واکنشنداده از کاتالیزگر
خارج شود [ .]23واکنش با سوانگاري الیهنازک دنبال شد .از واکنش
لیگاند با  ،Cu(I)Brکاتالیزگر به شكل رسوب سفیدرنگ تشکیل شد.
شکل  2طیف  UV-Visکاتالیزگر  Cu(I)Br/SNSرا نشان میدهد.
با توجه به طیف  UV-Visبرای لیگاند  SNSانتقال ظاهرشده در

شکل  -2طیفهای  UV-Visکاتالیزگر  ،Cu(I)Br/SNSلیگاند  SNSو
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و

و

و

و

و

و

.Cu(I)Br

 230 nmپس از کوئوردینهشدن لیگاند با فلز و تشکیل کمپلکس با
مس( )Iبرمید به  240 nmانتقال مییابد کهدلیل آن انتقال بار لیگاند
به فلز ( )LMCTاست .انتقاالت  )Cu(Ι(( CuBrدر  230 nmظاهر
میشوند که در طیف بهطور کامل مشهود است ،اما )Cu(ΙΙ(( CuBr2
پیک پهنی در  650 nmتا  800 nmنشان میدهد .با توجه به طیف
 UV-Visمس برمید این پهنشدگی دیده نمیشود که نبود ( Cu )IIدر
کاتالیزگر را تأييد میکند .وجود ( Cu )IIباعث انتقاالت شیمیایی و
پهنشدگی طیفهای  NMRمیشود که شناسایی ،ادامه کار و انجام
پليمرشدن را با مشکل روبهرو میکند .در طیف  FTIRلیگاند SNS
پیک تیز و ضعیف در ناحیه  3292 cm-1مربوط به ارتعاش  NHآمینی
است که بهدلیل کوئوردینهشدن فلز مس با  NHلیگاند پهنشدگی و
جابهجاشدن پیک به  3428 cm-1دیده میشود .اما در سایر پیکهای
مربوط به کاتالیزگر نسبت به لیگاند جابهجایی مختصری مشاهده
شده است.
بررسی سینتیک پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم و آمادهسازی نمونه برای
آزمون H NMR

1

برخط

شکل  3طیف  1H NMRنمونهای از پلیمتیلمتاکریالت تهیهشده با
کاتالیزگر  Cu(I)Br/SNSرا نشان میدهد .بهدلیل پیوستهبودن این
آزمون برخط ،پیکهای واحد تکرارشونده پلیمر ،مونومر واکنش
نداده ،ابتدا و انتهای آغازگر و کاتالیزگر در طیفها مشخص است.
پیکهای مربوطبه مونومر متیلمتاکریالت شامل ،هیدروژنهای گروه
وینیلی ( )a ,bبهترتیب در  5/5و  ،6 ppmهیدروژنهای گروه متوکسی
( )dدر  3/7 ppmو هیدروژنهای گروه متیل ( )cدر  1/85 ppmظاهر
شدهاند .در شکل  4طیفهای  1H NMRبرخط پليمرشدن رادیکالی
انتقال اتم متیلمتاکریالت با استفاده از کاتالیزگر  Cu(I)Br/SNSبا
گذشت زمان نشان داده شده است .شدت کم پیکهای مربوط به
مونومر به دلیل کمشدن غلظت مونومر در انتهای پليمرشدن است.

شکل  -3طیف  1H NMRبرخط پلیمتیلمتاکریالت پس از .150 min
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( ،)3نمودار لگاریتمی درجه تبدیل برحسب زمان
برحسب  ،)tنمودار سینتیکی مرتبه اول و دارای شیبی برابر با ثابت
سرعت انتشار ظاهری ([• )kpapp= kp[Pاست.
(Ln([M]0/[M]t

()1

[M]t
I Ho
I
=1−
= 1 − 5.8 − 5.5
I
+
I
I
[M]0
) OC H s ( P
) OC H s ( M
3.47 − 3.56
3
3

			
()2
شکل  -4طیفهای  1H NMRبرخط پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم
متیلمتاکریالت باگذشت زمان در دمای  90°Cبا نسبتهایمولی
[.]MMA]:[Cu(I)Br/SNS]:[EBMP[=]188[:]0/27[:]0/268
همچنین ،ضعیفبودن پیک مربوط به هیدروژنهای گروه استری
( )OCH2آغازگر نیز حاکی از کمشدن غلظت آغازگر به مونومر
نسبتبه ابتدای پليمرشدن است.
از پیکهای شاخص در واحدهای تکرارشونده میتوان به پیکهای
مربوطبه گروه متوکسی ( ،)3/44-3/31 ppmگروه متن (  )1/9-1/7 ppmو
گروه متیل ( )1/27-0/96 ppmاشاره کرد .از آنجا که در زنجیر
پلیمری نسبت هیدروژ ن واحدهای تکرارشونده به آغازگر بسیار زیاد
است ،مشاهد ه پیکهای هیدروژن گروه آغازگر سخت و به پويش
زياد نیاز دارد .همچنین ،بهعلت قرارگرفتن پیکهای هیدروژن گروه
آغازگر در محدود ه پیکهای متیل و متن واحدهای تکرارشونده و
همپوشانی با این گروهها ،شناسایی گروه متیل آغازگر امکانپذیر
نیست .آغازگر افزون بر گروه متیل دارای گروه  O-CH2اتری است
که در ناحیه  3/4-4 ppmبه شكل چهارشاخه بسیار ضعیف مشخص
است .طبق طیف  1H NMRبا شروع پليمرشدن و واردشدن مونومر
در زنجیر پلیمری ،شدت پیکهای مونومری کاهش و شدت پیکهای
پلیمری افزایش پیدا میکند.
طبق شکل  4با شروع پليمرشدن و واردشدن مونومر در زنجیر
پلیمری و کاهشیافتن غلظت آن ،شدت پیکهای مربوط به گروه
متوکسی ( ،)3/31-3/44 ppmمتیل (  )2/15-1/9 ppmو هیدروژنهای
متیلن ( 5/3 ppmو  )6/00مونومر در حال کاهشیافتن هستند .در
حالیکه با گذشت زمان شدت پیکهای مربوط به گروه متوکسی
( ،) 3/47-3/51 ppmمتیلن ( )1/55-1/7 ppmو هیدروژنهای متیل
( )0/96-1/27 ppmپلیمر افزایش مييابد .براي بررسی روند درصد
تبدیل پلیمر و سرعت پليمرشدن از تغییرات انتگرالی پروتونهای
 c ،b ،aو  gاستفاده شد .با استفاده از معادلههای ( )1تا ( )3میتوان مقدار
درجه تبدیل ( )Pو نيز ( Ln([M]0/[M]tرا بهدست آورد .طبق معادله
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در اين معادله ]M]0 ،غلظت مونومر در زمان آغاز ]M]t ،غلظت
مونومر در زمان ،]P•[ ،tغلظت رادیکال و  kpثابت سرعت انتشار
هستند .نمودار ( ln([M]0/[M]tبرحسب زمان در شکل  5مربوط به
پليمرشدن در دمای  90°Cنشان داده شده است .طبق انتظار برای
سازوكار  ATRPبا پیشرفت واکنش تا  80 minافزایش خطی در
منحنیهای سینتیکی لگاریتمی مشاهده میشود .اما ،با گذشت زمان
به دلیل نامساعدبودن شرايط واکنش پليمرشدن از قبيل ورود گاز
اکسیژن به داخل لوله  NMRو گرانروشدن محیط واکنش به دليل
بخارشدن حالل دوتريمدار و مصرف مونومر طي پليمرشدن ،سرعت
واکنش کاهش مییابد و منحنی از حالت خطی خارج میشود .البته
دالیل دیگری مانند انتقال زنجير به مونومر و انتقال زنجير به ليگاند
نيز میتواند در انحراف نمودار از خط راست دخالت داشته باشد.
و

و

شکل  -5نمودار سینتیکی لگاریتمی پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم
متیلمتاکریالت با استفاده از  1H NMRبرخط در  90°Cبهمدت 150 min
با نسبتمولی:
[.]MMA]:[Cu(I)Br/SNS]:[EBMP[=]188[:]0/27[:]0/268
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معادله خط راست تا زمان  80 minرسم و شیب خط و عرض از
مبدأ آن به ترتیب  0/7×10-2و  6/9×10-2بهدست آمدند .بر اساس
معادله  ،3شیب نمودار [( ln([M0]/[Mtبرحسب زمان برابر با ثابت
سرعت انتشار ظاهری ( )kpappو در اینجا برابر 0/7×10-2 min-1
است .در شکل  6منحنی درجه تبدیل برحسب زمان در 150 min
مشاهده میشود.
بررسی اثر دما بر سینتیک پليمرشدن با آزمون  1H NMRبرخط

براي بررسی اثر دمای واکنش بر سینتیک  ،ATRPپليمرشدن
متیلمتاکریالت با کاتالیزگر  Cu(I)Br/SNSدر مجاورت آغازگر
 EBMPافزونبر دمای  90°Cدر دمای  75°Cدر همان نسبتهای مولی
[ ]188[:]0/27[:]0/268برای ]MMA]0:[Cu(I)Br/SNS]0:[EBMP]0
انجام شد .طبق شکل  ،7با افزایش دما شیب نمودار افزایش مییابد.
زيرا ،افزایش دما باعث افزایش ثابت تعادل و سرعت پليمرشدن
میشود .توجه به این نکته ضروری است ،با افزایش دما کارایی
آغازگر کم میشود که به دلیل تأمین انرژی تفکیک مربوطبه C-Br
غلظت رادیکا ل نیز در محیط افزایش مييابد و این موضوع باعث
برخورد رادیکالها و در نتیجه اختتام زنجیرهای در حال رشد
میشود .همچنین ،واکنشهای جانبی با افزایش دما افزایش یافته که
باعث اختتام پليمرشدن و ثابتماندن سرعت میشوند .درکل اثر این
پدیده در انحراف از حالت خطی منحنیهای سینتیکی دیده میشود.
شیبهای بهدستآمده از منحنیهای سینتیکی بهترتیب  0/24× 10-2و
 0/7×10-2 min-1و در دماهای  75و  90°Cبرای ثابت سرعت ظاهری
انتشار بهدست آمدهاند.

شکل  -7منحنی سینتیکی لگاریتمی پلیمتیلمتاکریالت در دماهای
 75°Cو 90°Cبا نسبت مولی:
[.EBMP]0=[MMA]0:[Cu(I)Br]0:[SNS]0[:]700[:]1[:]1[:]1
بررسی اثر دما بر سینتیک پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم بهروش وزنسنجی

پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیل متاکریالت با کاتالیزگر  Cu(I)Br/SNSو
در مجاورت آغازگر  EBMPدر دماهای مختلف ( 85 ،70و )90°C
انجام شد .در این محیط ،نسبت مولی []188[:]0/27[:]0/27[:]0/268
برای  ]MMA]0:[Cu(I)Br]0:[SNS]0:[EBMP]0برقرار بود .باتوجه
به شکل  ،8افزایش خطی در منحنیهای سینتیکی (ln([M]0/[M]t
برحسب زمان دیده میشود .با افزایش دما به دلیل افزایش ثابت
تعادل پليمرشدن و در پي آن سرعت پليمرشدن ،شیب این نمودارها
افزایش مییابد .ثابت سرعت ظاهری انتشار برای دماهای 85 ،70و
 90°Cبهترتیب برابر  6/49 ×10-2 ،2/06 ×10-2و 7/84×10-2 min-1
بهدست آمد .در شکل  9نمودار درصد تبدیل برحسب زمان برای
دماهای مختلف رسم شده است .منحنی آرنیوس اثر دما بر ثابت
سرعت انتشار ظاهری در شکل  10رسم شده است .بر اساس معادله
آرنیوس (معادله  )4و از رسم نمودار  lnkpappبرحسب  1/Tمقدار انرژی
فعالسازی پليمرشدن ( )Eaبرابر با  21/16 kJ/molبهدست آمد T .دمای
پليمرشدن ( )Kو  Rثابت سرعت گازها ( )J/K molهستند.
و

و

					
()4

Ea

k appp = − e R T

اثر نسبت مونومر -آغازگر بر سینتیک پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم به
روش وزنسنجی

شکل  -6درجه تبدیل برحسب زمان برای پليمرشدن رادیکالی
انتقال اتم متیلمتاکریالت در  90°Cو زمان  150 minبا نسبت مولی
[.]MMA]0:[Catalyst]0:[EBMP]0=]188[:]0/27[:]0/268
150

در این پژوهش ،اثر نسبت مونومر-آغازگر نیز بر سینتیک پليمرشدن
متیلمتاکریالت مطالعه شده است .اثر مقادیر مختلف مونومر نسبت
به آغازگر ( 1:600 ،1:500و  )1:700در دمای  90°Cبررسی شد .طبق
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شکل  -8پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیلمتاکریالت در دماهای
مختلف  85 ،70و  90°Cبا نسبت مولی:
[.EBMP]0=[MMA]0:[Cu(I)Br]0:[SNS]0[:]700[:]1[:]1[:]1
منحنیهای سینتیکی ،وابستگی خطی ( ln([M]0/[M]tبرحسب زمان
مشاهده میشود .منحنیهای سینتیکی نشان ميدهد ،در پليمرشدن توده
بهدلیل نقش مونومر بهعنوان حالل ،با افزایش مقدار مونومر و در پي
آن کاهش غلظت آغازگر ،سرعت پليمرشدن کاهش مییابد .با توجه
به شکل  11ثابتهای سرعت ظاهری انتشار در نسبتهای ،500:1
 600:1و  700:1آغازگر به مونومر بهترتیب برابر ،13/28×10-2 min-1
 9/36×10-2و  6/28×10-2بهدست آمد .منحنی درجه تبدیل برحسب
زمان نیز برای این نسبتها در شکل 12رسم شده است.

شکل  -9تنوع درجههای تبدیل پلیمتیلمتاکریالت در دماهای ،70
 85و  90°Cبا نسبت مولی:
[.EBMP]0=[MMA]0:[Cu(I)Br]0:[SNS]0[:]700[:]1[:]1[:]1

شکل  -10اثر دمای پليمرشدن بر  kpappبرای پليمرشدن رادیکالی
انتقال اتم متیلمتاکریالت با نسبت مولی:
[.EBMP]0=[MMA]0:[Cu(I)Br]0:[SNS]0[:]700[:]1[:]1[:]1
اثر نسبتهای متفاوت

Cu(I)Br/SNS

بر سینتیک پليمرشدن رادیکالی

انتقال اتم به روش وزنسنجی

اثر نسبت لیگاند به کاتالیزگر بر سینتیک پليمرشدن متیلمتاکریالت
بررسی شد .پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیلمتاکریالت بهوسیله
کاتالیزگر  Cu(I)Br/SNSدر مجاورت آغازگر  EBMPدر دمای
 90°Cدر نسبتهای مختلف  Cu(I)Br/SNSانجام شد .در این
محیط پليمرشدن نسبت ]MMA]0:[Cu(I)Br]0:[SNS]0:[EBMP]0
[ ]700[:]1[:]1/5[:]1[ ،]700[:]1[:]1[:]1و [ ]700[:]1[:]2[:]1برقرار
است .همانطور که از منحنیهای سینتیکی استنباط میشود ،واکنشها
وابستگی خطی را برای منحنیهای سینتیکی ( ln([M]0/[M]tبرحسب
زمان نشان میدهند.
منحنیهای سینتیکی شکل  13در نسبتهای [ ]1[:]1/5[ ،]1[:]1و
[ ]1[:]2از [ ]Cu(I)Br]:[SNSرسم شده است که بر اساس آن با

شکل  -11منحنیهای سینتیکی لگاریتمی پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم
متیلمتاکریالت در دمای  90°Cو نسبتهای متفاوت مونومر-آغازگر.
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شکل  -12تنوع تبدیلهای پلیمتیلمتاکریالت در نسبتهای متفاوت
مونومر به آغازگر [.]MMA]:[Cu(I)Br]:[SNS]:[EMP
افزایش غلظت لیگاند ،سرعت پليمرشدن افزایش مييابد .با افزایش
بیشتر غلظت لیگاند بهدلیل محدودبودن کره کوئوردیناسیونی مرکز
فعال ( Cu )Iسرعت پليمرشدن کاهش پیدا میکند .زمانی که نسبت
مس-لیگاند  1باشد به دلیل کمبودن مقدار لیگاند در محیط واکنش،
حلشدن مس()Iبرمید بهمدت زمان بیشتری نیاز دارد .اما با افزایش
غلظت لیگاند در محیط ،سرعت حلشدن و در پي آن سرعت
پليمرشدن افزایش مییابد .اما در غلظتهای بيشتر به دلیل اشباع
شدن کره کوئوردیناسیونی ،مقدار اضافی لیگاند مانع از انتقال اتم Br
شده و باعث کاهش سرعت پليمرشدن میشود.
و

شکل  -14مقایسه پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیل متاکریالت در
حالت توده و محلول در دمای  90°Cو حالل تتراهیدروفوران (نسبت
مساوی مونومر به حالل و
[.]MMA]:[Cu(I)Br]:[SNS]:[EBMP[=]700[:]1[:]1[:]1
با نسبت [ ]MMA]0:[CuBr]0:[SNS]0:[EBMP[=]700[:]1[:]1[:]1و
نسبت حجمی [ ]1[:]1از حالل  THFبه مونومر نشان داد ،پليمرشدن
در حالت محلول سرعت کمتری نسبت بهحالت توده دارد (شکل .)14
كمبودن سرعت پليمرشدن محلول را میتوان به كمبودن غلظت
سامانه آغازی ارتباط داد .از منحنیهای سینتیکی ( ln([M]0/[M]tبر
حسب زمان شیبهای  7/84×10-2 min-1و  2/4×10-2به ترتیب برای
حالت محلول و توده بهدست آمد .نمودارهای تبدیل نیز در شکل 15

اثر حالل بر سینتیک پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم در حالت محلولی

نتایج پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیلمتاکریالت در حالت محلول

شکل  -13منحنیهای سینتیکی پلیمتیلمتاکریالت در نسبتهای
متفاوت [ ]Cu(I)Br]/[SNSو دمای  90°Cدر همه نمودارها
[.]MMA]0:[EBMP]0=]700[]1
152

شکل  -15تنوع درجههای تبدیل پلیمتیلمتاکریالت در دو حالت
توده و محلول در دمای  90°Cو حالل تتراهیدروفوران (نسبت
مساوی مونومر به حالل و
[.)]MMA]:[Cu(I)Br]:[SNS]:[EBMP[=]700[:]1[:]1[:]1
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شده در سوانگاري  GPCدر ناحیه وزنهای مولکولیكم ،نشاندهنده
اختتام پیوسته رادیکالهای پلیمری طي پليمرشدن است.

نتیجهگیری

شکل  -16سوانگارهای  GPCپلیمر متیلمتاکریالت با استفاده از
( SNS/CuBr(Iبهعنوان کاتالیزگر در زمانهای مختلف.
جدول  -1تغییرات متوسطهای وزن مولکولی و شاخص پراکندگی
وزن مولکولی برای پليمرشدن متیل متاکریالت در دمای  90°Cبا
استفاده از کاتالیزگر (.SNS/CuBr(I
Entry

1
2
3

Time

Mw

Mn

)(min

)(g/mol

)(g/mol

10
20
30

115020
122030
128340

91449
101160
108730

Mw/Mn

1/25
1/25
1/8

نشان میدهند ،درصد نهایی تبدیل در حالت محلول با وجود سرعت
كمتر ،بیشتر است و دلیل این موضوع حالل واکنش ،گرانروشدن
محیط در حالت توده و اختتام سریعتر است.
بررسی وزن مولکولی و توزیع آن به طور پیوسته با زمان

شکل  16و جدول  ،1متوسط عددی توزیع وزن مولکولی ( )Mnو
شاخص پراکندگی ( )PDIپلیمر را در زمانهای مختلف نشان
میدهد .جرم مولی پلیمر بهطور خطی با درجه تبدیل افزایش مییابد
که نشاندهنده ماهيت کنترلشده پليمرشدن است .افزون براین،
شاخص پراکندگی كوچك (حدود  )1/2و کاهش آن با درجه تبدیل
گواه دیگری بر ماهيت کنترلشده پليمرشدن است .کشیدگی مشاهده

در این مطالعه ،ابتدا لیگاند بیس(-2دودسیلسولفانیل -اتیل)-آمین
( )SNSتهیه و سپس از آن برای ساخت کاتالیزگر Cu(I)Br/SNS
استفاده شد .از کاتالیزگر تهیهشده در پليمرشدن رادیکالی انتقال اتم
( )ATRPمونومر متیلمتاکریالت در مجاورت آغازگر  EBMPاستفاده
شد .در مرحله اول با استفاده از آزمون برخط  ،1H NMRپليمرشدن با
نسبتهای معین و با استفاده از کاتالیزگرهای از پيش تهیهشده انجام
شد .این واکنش در لوله  NMRانجام و طیف  1H NMRدر زمانهای
مختلف ثبت شد .سینتیک پليمرشدن با استفاده از دادههای بهدست
آمده بررسی شد .با استفاده از انتگرال هیدروژنهای گروه متوکسی
مونومر و پلیمر و هیدروژنهای گروه متیلن مونومر باقیمانده در
محیط ،مقادیر درجه تبدیل و ( ln([M]0/[M]tمحاسبه شد .منحنیهای
سینتیکی ( ln([M]0/[M]tبرحسب زمان در دماهای مختلف نشان داد،
با افزایش دما بهدلیل افزایش انرژی سينتيكي و افزایش غلظت رادیکال
در محیط ،سرعت پليمرشدن افزایش پیدا میکند .همچنین از شیب
این منحنیها ،مقادیر ثابت سرعت انتشار ظاهری اندازهگیری شد .در
ادامه ،اثر سایر پارامترها بر سینتیک پليمرشدن با روش وزنسنجی
بررسی شد .ابتدا اثر پارامتر دما ( 85 ،70و  )90°Cبر سینتیک بررسی و
مالحظه شد ،با افزایش دما سرعت پليمرشدن افزایش مییابد .دمای
 90°Cبهعنوان دمای بهینه در بررسیهای بعدی استفاده شد .بررسی
اثر غلظتهای مختلف مونومر ( 1:600 ،1:500و  1:700نسبت به
غلظت آغازگر) در دمای  90°Cانجام و پس از رسم منحنیهای
سینتیکی مشاهده شد ،با افزایش غلظت مونومر به دلیل کاهش
کارایی آغازگر ،سرعت پليمرشدن نیز کاهش مییابد .اثر غلظتهای
مختلف از لیگاند ( 1:2 ،1:1/5 ،1:1نسبت به مس()Iبرمید) بر سینتیک
پليمرشدن بررسی و با استناد به منحنیهای سینتیکی ،با افزایش غلظت
لیگاند و انحالل بیشتر کاتالیزگر در محیط ،سرعت افزایش یافت.
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