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Abstract 

In some cases, the interaction between the polar group and the metal center leads to irreversible 

poisoning of the catalyst. In other cases, although the presence of a polar comonomer reduces the 

activity of the catalyst, it does not stop the polymerization and the process continues at a low 

speed. Also, one of the most critical issues in coordination copolymerization is the low 

percentage of comonomer insertion in the chain. Polar monomers may be less inclined to 

participate in the reaction than non-polar monomers. During the polymerization process, a series 

of side reactions may occur that lead to the production of neutral products and reduce the activity 

of the catalyst. Meanwhile, polar comonomer can cause irreversible deactivation of the catalyst 

by performing side reactions. Another problem that must be taken care of during the 

copolymerization of non-polar olefins with polar monomers is to perform polymerization in a 

way other than the coordination method, which will lead to the production of different products. 

In this article, in order to overcome the problems in coordination copolymerization, several 

important strategies have been reviewed. 
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 هالمشکالت و راه ح یها: بررس نیبا اولف یقطب یمونومرها یونیناسیکوئورد ونیزاسیمریکوپل
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 : چکیده

مهم ترین چالش های  ی یکی ازونیناسیکوئورد های¬ستیبا کاتال یقطب یمونومرها یکنترل شده ونیزاسیمریپلکو

که  یدر صورت. هستند πو  σمختلف  یونیناسیکوئورد یهادو حالت یدارا یقطب یمونومرها است.دانشگاه و صنعت 

ابتدا  ح،یصح گذاری¬درون ی. براشود¬یممسموم(  ایشود، مرکز فعال بسته ) لیتشک σ یونیناسیکمپلکس کوئورد

از  یکیدر حال رشد  مریپل ریبه زنج یورود کومونومر قطب نحوه متصل شود. یبه مرکز فلز πمونومر در حالت  دیبا

منجر به  یو مرکز فلز یگروه قطب نیبرهمکنش ب یاست. در موارد ستیگذار بر رفتار کاتال ریعوامل تأث نتری¬مهم

 تیسبب کاهش فعال یموارد اگرچه حضور کومونومر قطب ری. در ساشود¬یم ستیکاتال رذیناپ¬برگشت تیمسموم

از  ی دیگرکی. ابدی¬یادامه م نییبا سرعت پا ندیو فرآ شود¬ینم ونیزاسیریمیاما منجر به توقف پل شود¬یم ستیکاتال

ممکن  است. در واقع ریه زنجورود کومونومر ب نییدرصد پا ،یونیناسیکوئورد ونیزاسیمریمسائل در کوپل نتری¬مهم

داشته باشند و بیشتر شرکت در واکنش  یبرا یل کمتریتمای قطب رینسبت به مونومر غ یقطب یمونومرها است

 دیرخ دهد که منجر به تول یجانب های¬واکنش یسر کی ونیزاسیمریپل ندیفرآ یممکن است طهوموپلیمر تشکیل شود. 

 یقطب یکومونومرها انیم نیمورد استفاده شود. در ا ستیکاتال تیفعال و کاهش یستیاز نظر کاتال یمحصوالت خنث

 یاز مشکالت گرید یکی شوند. ستیکاتال رناپذی¬برگشت نشد فعال¬ریموجب غ یجانب های¬با انجام واکنش توانند¬یم

 یبه روش ونیاسزیمریمراقب آن بود، انجام پل دیبا یبا مونومر قطب قطبی¬ریغ های¬نیاولف ونیزاسیمریکه هنگام کوپل

 منظور¬مقاله، به نیدر ا کامال متفاوت خواهد شد. یمحصوالت دیاست که منجر به تول یونیناسیاز روش کوئورد ریغ

 .شده است یمهم بررس یچند استراتژ یونیناسیکوئورد ونیزاسیمرکوپلی در موجود مشکالت بر غلبه

 

 مسمومیت کاتالیست ها، مونومرهای قطبی،سیون، اولفینواژگان کلیدی: پلیمریزاسیون کوئوردیناسیونی، کوپلیمریزا
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 مقدمه

یافته  بیشتریوسعه های علمی تنسبت به سایر رشتهل گذشته که طی پنجاه سا یکی از علوم بسیار جوان استعلم پلیمر 

 با مریپلیاد مومقاومت شیمیایی باال، ارزانی، سبکی و خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب از جمله دالیل جایگزینی . است

در . بوده است ندگی بشرمختلف زابعاد  در پلیمرهافراوان  کاربردهایناشی ازریع این علم رشد س. استفلزات و غیرفلزات 

 کاربردهای مناسبواص فیزیکی و مکانیکی دلیل خها گروه بزرگی هستند که بهیناولفپلی های مختلف پلیمریگروه میان

زیست بوجود و سازگاری با محیطد اند تعادل خوبی بین هزینه،کاربرتوانستهها . آناندکردهپیدا در سطح جهان  ایگسترده

های ساختار مولکولی و خواص مختلف به یکی از مهمترین زمینه ها و تهیه پلیمرهایی بااز این رو پلیمریزاسیون اولفین .آورند

 .]1[ تحقیقاتی تبدیل شده است

ی، چسبندگ ذیری،پگرند ماننی خوبی طحص سخوارند، ندان ساختارشار دی عاملوه گر چهیه کی ساده هااولفینپلی

ی قطبی عاملی هاگروه ورود باا تنهبسیار حائز اهمیت است. ا هاولفینپلی کردندارعاملهمین دلیل به ند،نداری و... ذیرپپچا

ی اهنمکاند در وانتیمها نولفیایپلر ساختای در عامله گرو .کردترگسترده ار هاآنکاربردتوانمی هااولفینپلی ساختاره ب

 .]2[ کندیجادی اتفاوتص مخواف و ختلی مساختارهایزش رموقعیته به بستد و گیرر قرافی ختلم

 در روش. شودیم استفاده 2CRP و 1CIP از دو روش یقطب یو مونومرها لنیات ونیزاسیمریکنترل پل یدر حال حاضر برا

CRP ونیزاسیمریکوپل α-ی هاکیتکن یلهیوسبه یقطب یاز مونومرها یبا تعداد هانیاولفRAFT،ATRP ، NMP  و

OMRP کم وارد شده به  نیاولف زانیها مروش نیا استفاده از یاز مشکالت اصل یک. ی]4، 3[ انجام شده است تیبا موفق

 . است مونومرها تیبت فعالدر نس ادیاختالف ز لیدلبه یمریپل رهیزنج

                                                           
1 Coordination insertion polymerization 
2 Controlled radical polymerization 
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 نیاCIP  مشکالت باالست. ازجمله یمریپل یرهایوارد شده به زنج نیاولف زانیمCIP  در روشCRP  بر خالف روش

و با  شوندیمسموم م یقطب یمونومرها با ناتا و متالوسن-گلریز یهاستیموجود مثل کاتال یهاستیکاتال یاست که عمده

در  ایو  ابدییکاهش م اریشده بس دیتول یمرهایپل یمولکول وزنو  ستیکاتال تیدر خوراک فعال یمونومر قطب زانیم شیافزا

از لحاظ  ،این بر. عالوهشودیمتوقف م ونیزاسیمریپل یجدول تناوب یهیاول فلزات یهاستیکاتال یبرا ژهیوبه دتریموارد شد

که درحال حاضر ساختارهای غیرخطی کنند؛ درحالیاد میالذکر بیشتر ساختار خطی ایجهای فوقریزساختار نیز کاتالیست

های بر اند. بنابراین توسعه کاتالیست، پر شاخه، حلقوی و... برای کاربردهای متنوعی مورد توجه قرار گرفته1ساندرختمانند 

که باتوجه به  پایه فلزات واسطه با هدف دستیابی به پلیمرهای با ساختارهای جدید از اهمیت خاصی برخوردار هستند

متمرکز شده است. این  LTMهای ناتا و متالوسن این تحقیقات روی کاتالیست-های زیگلرهای کاتالیستمحدودیت

 ]. 5[ باشندعلت الکترون دوستی کمتر فلز مرکزی خود، گزینه مناسبی برای پلیمریزاسیون مونومرهای قطبی میها بهکاتالیست

  بحث

 مونومرهای قطبی با  غیرقطبیهای اولفینئوردیناسیونی وکمشکالت کوپلیمریزاسیون 

مسموم  به دلیل بروز مشکالتی از قبیل: ئوردیناسیونیوهای ککاتالیست بای مونومرهای قطبی کوپلیمریزاسیون کنترل شده

-)شکل 2های خفتهایجاد حالت، مونومرهای قطبی برای شرکت در واکنشتمایل کم ، مونومر قطبی بوسیلهشدن کاتالیست 

به  ، های پلیمریزاسیون رقابتی نامطلوبواکنشو  ناپذیر کاتالیستتشغیرفعال شدن بازگ، هایی با فعالیت کمتر(گیری گونه

ای مناسب، کسب شناختی هی راه حلو ارائهمشکالت با  مقابلهبه منظور تبدیل شده است. از این رو  موضوعی چالش برانگیز

 زمینه ضروری است. موجود در این مسائلدقیق از 

                                                           
1 Dendrimer 
2 Dormant 
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 مونومر قطبی بوسیلهمسموم شدن کاتالیست 

گذاری صحیح، ابتدا برای درون(. 1 شکل) هستند π و σ ئوردیناسیونی مختلفوک هایحالتدو دارای مونومرهای قطبی 

 فعالمرکز  ،شودتشکیل  σئوردیناسیونی وکمپلکس کدر صورتی که  به مرکز فلزی متصل شود. πمونومر در حالت باید 

مسمومیت  شود.میی فرآیند پلیمریزاسیون ادامهو ورود مونومر به زنجیر ت مانع از یشود. این مسموممی (یا مسموم) 1بسته

به  انتهایی هواسط اتفلزحاوی های ستکاتالیباشد.  ناپذیرپذیر یا برگشتتواند برگشتمی σهای کاتالیست توسط کمپلکس

ا هدر آن ای تشکیل کمپلکسهشته و واکنشدا ی قطبییت کمتری نسبت به مونومرهاکمتر، حساس 2دوستیدلیل اکسیژن

پذیر به مراکز فعال طور برگشتها، اترها، استرها و... بههای عاملی اکسیژنی مانند کربوکسیالتگروه ذیر است.پبازگشت

 πتوانند به حالت به راحتی می اهکاتالیستدر این تشکیل شده  σای هدرواقع کمپلکس شوند.متصل می انتهایی هواسط اتفلز

 هرچند این ابد.یمیترتیب واکنش کوپلیمریزاسیون ادامه ین اه بکه شوند جایگزین طبیرقغی هایاولفینایزومره و یا با 

و  وندشنمیی فرآیند کوپلیمریزاسیون از ادامهمانع اما  ،وندشمیذیر باعث کاهش فعالیت کاتالیست پبازگشتای هواکنش

ای همانند کاتالیست شوندمراکز فعالی که اسید لوئیس قوی محسوب میدر  .تاثیری بر نسبت کومونومر وارده به زنجیر ندارند

 دشویممسموم شدن کاتالیست و  σی اهکمپلکس راپذینتشکیل بازگشتسبب  ضور مونومرهای قطبی، حناتا-زیگلر مرسوم

]6 ،7 .[ 

 

 .]6[ قطبی مونومرهای در پای و سیگما ئوردیناسیونیوک هایحالت 1 شکل

                                                           
1 Blocking 
2 Oxophilicity 



 

6 
 

( و C=Cمونومر وینیلی )پیوند  1مولکولی مرزیهای انرژی اوربیتالبه شکل و  π یا σ انتخاب حالت کوئوردیناسیونی

در . ]8[ دهدرا نشان می قطبی چند مونومر وینیلیمرزی ای مولکولی هربیتالوانرژی ا 2شکل  عوامل قطبی بستگی دارد.

 شود.انجام میفلزی  مرکزمونومر درون کاتالیست بر اساس کمبود الکترون معموال جایگذاری  کوئوردیناسیونیپلیمریزاسیون 

پر شده مونومر که انرژی بیشتری  ایهربیتالوابرای جبران کمبود الکترون خود از تمایل دارد مرکز فلزی به عبارت دیگر 

 ایهربیتالواکه غنی از الکترون )حاوی ها اترها و آمینمونومرهایی مانند وینیلدر بنابراین  الکترون دریافت کند. دارند،

-کشنده بههای الکتروندر مقابل، زمانی که گروه غالب است. π حالت کوئوردیناسیونی، هستند( C=C پیونددر  πپرانرژی 

حالت ، باعث ارجحیت π دهندگی پیوندکاهش خاصیت الکترونبا  متصل باشند، C=C پیوندطور مستقیم به 

های ناپیوندی اتم اکسیژن سبب کاهش الکترونآکریالت وجود جفتدر متیلبه عنوان مثال  شوند.می σ کوئوردیناسیونی

دهندگی دارد توانایی اندکی برای الکترون دلیل کمبود الکترون،به C=Cدر این حالت پیوند  شود.می C=Cپیوند  πانرژی 

-بنابراین متیلاین پیوند تمایل بیشتری برای پذیرفتن الکترون از مرکز فلزی دارد.  π*خالی و کم انرژی  ایهربیتالوادر نتیجه 

را  σ حالت کوئوردیناسیونیو گاهی  π حالت کوئوردیناسیونیتواند آکریالت با توجه به خواص مرکز فلزی، گاهی می

 ]. 9[ کندانتخاب 

برای همپوشانی  اهربیتالواتوانایی  ،مرزیای مولکولی هربیتالوانرژی اعالوه بر باید ای نیست و ع اتصال کار سادهنوتعیین 

ی آن مونومر متفاوت اهتالیربوابا توجه به شکل و کشش  در هر مونومر اهتالیربوا یوشانپمه مناسب را نیز در نظر گرفت.

های فلزی به دلیل تمایل باالی اتم است، ها که گروه عاملی حاوی اتم نیتروژنانند نیتریلبه عنوان مثال در مونومرهایی م است.

این در حالی است که . ]11[ در اولویت است σ حالت کوئوردیناسیونیهای ناپیوندی اتم نیتروژن جفت الکترونبرای گرفتن 

ای بسیار ضعیفی با عناصر واسطه برقرار هشکنبرهم یپیوندناای هزوج الکترون ای هالوژنهههیدروکربندر ترکیباتی مانند 

سطح ، کریلونیتریلآدر های ناپیوندی اتم نیتروژن با وجود اینکه زوج الکترون ددهمی محاسبات نشانبه همین دلیل کنند. می

کریلونیتریل آدر  ،داردد کلرایای وینیلهای زوج الکترونهربیتالوو ا C=C پیوند π ربیتالوتری نسبت به اانرژی بسیار پایین

                                                           
1 Frontier Molecular Orbitals (FMO) 
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سازگاری  .]8[ (2شکل ) شودترجیح داده می πئوردیناسیونی وحالت ککلراید در وینیلو  σئوردیناسیونی وحالت ک

-آکریالت <استرهاوینیل <اترها و هالیدهاکند: وینیلاز الگوی زیر پیروی می π ئوردیناسیونیوکحالت مونومرهای قطبی با 

 هاآکریلونیتریل <ها

 

 ]. 8[ یهای مرزی برخی از مونومرهای قطبربیتالونرژی اا 2شکل 

را در سه حالت خنثی، کاتیونی و  یمینادی-αیک کاتالیست  3. شکلاست هم بسیار حائز اهمیت بار الکتریکی کاتالیست

، تمایل کمپلکس یابدکاهش می -1+ به 1طبق گزارش زیگلر و همکاران وقتی بار شبکه از . ]11[ دهدآنیونی نشان می

هایی کاتالیستدر  غالب ئوردیناسیونیوحالت کطور کلی به یابد.به شدت افزایش می π ئوردیناسیونیوحالت کپاالدیومی به 

 دهندگی بهبرای الکترونتمایل بیشتری ها است زیرا این کاتالیست π ئوردیناسیونیوکی دارند، حالت که بارالکتریکی خنث

کمبود  به دلیل یمینادی-α مشتقات کاتیونیهمچون های کاتیونی کاتالیستدر  ند را دارند. در حالی کهلیگا π* هایلربیتاوا

 .یابددهندگی کاهش میالکترونالکترون، خاصیت 
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 .]11[ ایمین دی-آلفا (II) پاالدیوم آنیونی و ختثی کاتیونی؛ هایکاتالیست 3 شکل

 مونومرهای قطبی برای شرکت در واکنش تمایل کم

حتی در  ترین مسائل در کوپلیمریزاسیون کوئوردیناسیونی، درصد پایین ورود کومونومر به زنجیر است.یکی از مهم

در واقع مونومرهای  مواردی ممکن است تنها هوموپلیمریزاسیون صورت گیرد و کومونومر قطبی هیچ مشارکتی نداشته باشد.

-نسبت مشارکت و سرعت درون تمایل کمتری برای شرکت در واکنش دارند. ویژه اتیلنبه مونومر غیر قطبی قطبی نسبت به

ن و یلبررسی این مدل در کوپلیمریزاسیون ات 4شکل  .شودمی مطالعه 1همت-با استفاده از مدل کرتینکومونومرها گذاری 

نسبی مونومر و کومونومر با مشارکت سرعت ، MAKو  EKبا  به زنجیر هاسرعت ورود مونومر دهد.آکریالت را نشان میمتیل

q،eK  و نسبت غلظت کومونومر به مونومر با[MA]/[Ethene] هرچه نسبت کومونومر در خوراک  است.نشان داده شده

ر یابد اما این روند همیشه صعودی نخواهد بود؛ افزایش بیشتورودی بیشتر شود، سهم مشارکت کومونومر نیز افزایش می

دهند که نشان می انجام شدهای هررسیطور کلی ببه شود.کومونومر سبب کاهش فعالیت کاتالیست و توقف پلیمریزاسیون می

-الکترونخاصیت  اکریالتاتیلن نسبت به متیلجایی که شوند. از آنجا میسرعت جا ببه ئوردینه شدهوک و مونومرهای آزاد

 اتیلن به عنوان پاالدیوم برقرار کند. البته این مزیتتری با تواند برهمکنش قویمی، دارد یکوچکتر اندازه بیشتر و هندگید

-لیمت یی ماننداهآلکاندر واقع  شود.جبران میئوردیناسیونی وبه مرکز ککریالت آسرعت بیشتر ورود متیلبا مونومر غیرقطبی 

. به کنندیبا آن برقرار متری فیضع ونیناسیئوردوما کا شوندمی یمرکز فلز سریعتر واردکمبود الکترون  به دلیل التیکرآ

 .]11[است  رتشیبطی این توع کوپلیمریزاسیون  ریوارده به زنج لنیات زانیم لیدل نیهم

                                                           
1Curtin-Hammet 
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-متیلئوردینه شده باال باشد، نسبت میزان اتیلن و وزمانی که سرعت جابجایی مونومر آزاد و مونومر ک قاعدهاین طبق 

هد ائوردینه شده به مرکز کاتالیستی نخووکریالت موجود در محیط یا کآمتیلنجیر برابر با نسبت اتیلن و کریالت وارده به زآ

 د.وشگذرا تعیین می ایهبود و با توجه به میزان انرژی نسبی حالت

 

 .]11[ زنجیر به شده وارد کومونومر میزان کنترل برای همت-کرتین مدل 4 شکل

برهمکنش دهد که پس از نشان میایمین دی-های پاالدیوم آلفاروی سیستمهارت کمطالعات سنتیکی و ترمودینامیکی برو

 احتمال و قوع دو حالت ممکن است: π پایدار کمپلکستشکیل اتیلن با کاتالیست و 

 تامین سد انرژی ++
EGΔ گذاری اتیلنو درون 

 س تعویض لیگاند اتیلن و تشکیل کمپلکπ بوسیله کومونومر قطبی با تامین سد انرژی مجموع E/Como.GΔ  و

++
Como.GΔ  

)شکل  هاستاست که تفاوت بین سد انرژی آن insGΔ مشارکت مونومرها وابسته به تامین انرژیسرعت نسبت درواقع 

در قطبی کومونومر از  %5برابر با زمانی است که  این میزان که است Kcal/mol 8/3آکریالت این مقدار برای متیل ،(5

 .]8[شرایط واقعی کوپلیمریزاسیون مشارکت کرده باشد 
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 .]8[ کریالتآمتیل و نیلات رقابتی گذاریدرون برای آزاد انرژی 5 شکل

ومر قطبی با مرکز نیکل کمتر از درصد مشارکت کومون ایمین کاتیونیدی-های آلفامانند کاتالیست های نیکلیدر سیستم

-ها تفاوت سرعت دروندر این سیستم گذاری در مرکز نیکلی کمتر است، بنابراینزیرا سد انرژی درونپاالدیومی است  مرکز

 .]12[ آکریالت کمتر استگذاری اتیلن و متیل

 خفته هایحالت جادای

در  عوامل تأثیر گذار بر رفتار کاتالیست است. ترینز مهمنحوه ورود کومونومر قطبی به زنجیر پلیمر در حال رشد یکی ا

در سایر موارد اگرچه  شود.ناپذیر کاتالیست میقطبی و مرکز فلزی منجر به مسمومیت برگشتمواردی برهمکنش بین گروه 

یند با سرعت شود و فرآشود اما منجر به توقف پلیمیریزاسیون نمیلیت کاتالیست میحضور کومونومر قطبی سبب کاهش فعا

جلوگیری با مرکز فلزی و  پلیمری این کاهش فعالیت ناشی از کوئوردینه شدن گروه قطبی متصل به زنجیر یابد.ن ادامه مییپای

های آلکیل باشد، گونه 1-2از نوع مونومر قطبی گذاری دروندر صورتی که  باشد.از ورود مونومرهای جدید به زنجیر می

ترکیبات  چنینتشکیل  .استگروه عاملی به کربنی متصل است که با فلز کوئوردینه شدهها ر آنشوند که دفلزی تشکیل می



 

11 
 

هنگامی که گروه  هستند.گروه عاملی  فاقدهای فلزی آلکیلشود که زمانی میباعث کاهش فعالیت نسبت به  یحد واسط

 گذاری یک انوالت فلزی است.درون ، حد واسط تشکیل شده پس از( باشدR2COیا  CORعاملی دارای جزء کربونیلی )

انوالت( -، هم از طریق کربن )کربنانوالت( صورت گیرد-تواند از طریق اکسیژن )اکسیژنها به فلز هم میانوالتاتصال 

با وجود  شود.داشته باشد، انوالت از اتم کربن به اتم اکسیژن منتقل می 1دوستیاگر مرکز فلزی خاصیت اکسیژن (.6)شکل 

اما در پلیمریزاسیون  هوموپلیمره کنند ئوردیناسیونیواز طریق مکانیسم کرا مونومرهای قطبی توانند ها میانوالت-Oآنکه 

 .]13، 8[ اندها غیرفعالاولفین

تمایل  Pd(II)دهند. بر این اساس فلزات واسطه انتهایی برخالف فلزات ابتدایی اغلب کوئوردیناسیون کربنی را ترجیح می

تمایل به ها کتونمانند  داشته و در برخی مواردحالتی بینابین  Ni(II)دارد درحالی که  کربنیئوردیناسیونوکبیشتری به 

قابل  دارد. کربناتم ئوردیناسیون با وبه کتمایل مانند مشتقات نیتریلی یا استری و در موارد دیگر  اکسیژن اتم ئوردیناسیون باوک

زیرا تنها مقادیر کمی از آن تشکیل انوالت داده و  شوندنمی غیرفعال یل انوالتتشکبا  نیکلیهای کاتالیستذکر است که 

ای هآلکیلتشکیل تنها راه البته  کدیگر هستند.یقابل تبدیل به آسانیاکسیژن به  و ئوردیناسیون آن با کربنوهای کتحال

-1 جانشینی از نوعل دارد حتی در مواقعی که بلکه احتما. نیست  1-2 جانشینیاند، عاملدار شده α موقعیتدر که غیرواکنشی 

 .]8[ قرار گیردمجاورت یک گروه قطبی  و در شدهجابجایی  مرکز فلزی در طول زنجیر پلیمریاست،  2

 

 استخالف کربونیل حاویلفین وورود ا گذاریدرونانوالت تشکیل شده پس از-Oانوالت و -Cاتصاالت  6شکل 

]8[. 

                                                           
1Oxophilic 
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تواند یمنیز با فلز کوئوردینه شده کربن  بهیک گروه الکترونگاتیو ها، اتصال انوالت کوئوردیناسیونعالوه بر مشکالت 

ورود در این حالت  پذیری آن نسبت به واحدهای مونومری جدید شود.کربن و کاهش واکنش-باعث پایدار شدن اتصال فلز

(. 7 )شکل انجام شود، ئوردینه شدهوآلکیل متصل به فلز به آلکن ک یدوستهسته حمله تواند از طریقبه مرکز فلزی می لفینوا

آن و درنتیجه افزایش سد انرژی در  دوستیخاصیت هستهباعث کاهش  αاز بین رفتن چگالی الکترونی اطراف کربن بنابراین 

 .]14، 8[ شودین به زنجیر از طریق مرکز فلزی مبرابر ورود آ

 

 .]α ]8ر شده در موقعیت داکربن عامل-فلز پیوندمونومر به  گذاریدرون 7شکل 

 ستیکاتال رناپذیشدن بازگشت رفعالغی

های جانبی رخ دهد که منجر به طور کلی ممکن است طی فرآیند پلیمریزاسیون کوئوردیناسیونی یک سری واکنشبه

-کومونومرهای قطبی میدر این میان  شود.کاهش فعالیت کاتالیست مورد استفاده  تالیستی وتولید محصوالت خنثی از نظر کا

 .ناپذیر کاتالیست شوندفعال شدن برگشتهای جانبی موجب غیربا انجام واکنش توانند

 هایاستخالفاتصال مستقیم شود، ها میناپذیر کاتالیستمواردی که باعث غیرفعال شدن برگشتیکی دیگر از 

ورود اینگونه  است. به گروه وینیلی (X = -OCOR, -OR, -Clکلرایدها )استرها، اترها یا وینیلهمچون الکترونگاتیوی 

با از طریق فرآیندی مشابه موجود بنابراین هترو اتم  شود.یبه جز در حال انتشار م Xباعث انتقال استخالف مونومرها به زنجیر 

اپذیر نهیدرید، جذب هترواتم بازگشت-βحذف در مقایسه با  شود.می زی جذبهیدرید توسط مرکز فل-β حذففرآیند 

بر این  عالوه شود.می( M-X)هترواتم -غیرفعال فلز پیوندبا  (M-C) کربن-فعال فلز پیوندبوده و باعث جایگزین شدن 

هالیدها برای این یل وینیلبه همین دل، ترمودینامیکی مطلوب استاز نظر هالید-βواکنش جذب  و M-Xقوی  پیوندتشکیل 
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-βو حذف  مونومر2-1اری گذتوان مستقیما از طریق درونهترو اتم را می شوند.ها یک سم قوی محسوب میکاتالیستنوع 

X .مونومر یکسان است،  2-1ونومر و م 1-2گذاری ، محصول درونشودمشاهده می 8همانطور که در شکل  ، حذف کرد

شود انجام می 1-2گذاری هنگامی که درون مونومر الزامی نیست. 2-1گذاری شدن کاتالیست درونبنابراین برای غیرفعال 

هیدروژن  1-2شود که با تغییر مکان تبدیل می 2به یک ترکیب آلکیلیدن X-αاز طریق حذف  1هالوآلکیل-کمپلکس آلفا

به  1-2گذاری شود ابتدا محصوالت درونیشود. در حالتی دیگر، تغییر مکان جزء فلزی باعث ممحصول نهایی تولید می

 ]. 15، 8[ محصول نهایی تشکیل شوند β-Xتغییر آرایش دهند و سپس از طریق حذف  β-haloalkylترکیبات 

 

 .]15 ،8[ شده عاملدار هایوینیل 2-1 و 1-2 گذاریدرون طریق از اتم هترو ناپذیربرگشت شکست مکانیسم 8 شکل

 های پلیمریزاسیون رقابتی نامطلوبواکنش

انجام قطبی با مونومر قطبی باید مراقب آن بود، های غیریکی دیگر از مشکالتی که هنگام کوپلیمریزاسیون اولفین

 هنگام ی غیر از روش کوئوردیناسیونی است که منجر به تولید محصوالتی کامال متفاوت خواهد شد.پلیمریزاسیون به روش

                                                           
1 α-Haloalkyl Complex 
2 Alkylidene 
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 با پلیمریزاسیون ، امکان وقوعهالیدهایا وینیل ترهااا، وینیلهفعالی مانند اکریالت کوپلیمریزاسیون کوئوردیناسیونی مونومرهای

کوپلیمریزاسیون های جانبی که همزمان با متوقف کردن چنین واکنش نیز وجود دارد. رادیکال آزاد و یا کاتیونیهای مکانیسم

-یکی از راه .باشد پایینکوپلیمریزاسیون  فرآیند که سرعت هنگامیویژه هب ،دهند کار دشواری استیکوئوردیناسیونی رخ م

وارد شده به زنجیر در معموال درصد کومونومر قطبی کومونومر است.  1های تشخیص نوع مکانیسم، بررسی ترکیب درصد

 امکان تشکیل هوموپلیمر هم وجود دارد بر این،عالوه .ئوردیناسیونی استوکوپلیمریزاسیون کبیشتر از بسیار فرآیند رادیکالی 

و  سمیمکان ییشناسا یبرا که ممکن است این هوموپلیمرها مشابه کوپلیمرهای دارای درصد پایین کومونومر به نظر برسند.

 را از طریقآزاد  کالیراد ی وونیناسیئوردوکبه روش  انجام شدههای واکنشمختلف  یاجزا توانمی ونیزاسیمریمحصوالت پل

 جداسازی کرد. یانتخاب ی ونینشتهاستخراج 

های شیمیایی توانند شکلمیهای اکسایش و کاهش را دارند، انجام واکنشقابلیت از آنجایی که ترکیبات فلزات واسطه 

طور به این قاعده مستثنی نیستند. های آن هم ازکمپلکسحتی فلز پاالدیوم و  .مله رادیکال آزاد را اختیار کنندمختلفی از ج

)شکل  کردندبررسی را  Pd-C پیوندشکست در اثر  آزاد یاهکالیراددر یک پژوهش جالب تشکیل  و همکارش چنمثال 

باعث آغاز  اهکالیراد نیا ،داشته باشدحضور در واکنش  التیکرآلیمتدهد اگر ها نشان مینتایج مطالعات آن .(9

 .]16[ شوندیم یلکایراد ونیزاسیمریپل

                                                           
1 Composition 
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 .]16[ یمینادی-آلفا مپاالدیو آلکیل ایهکمپلکس در کربن-پاالدیوم پیوند شکست 9 شکل

راحتی از طریق مکانیسم کاتیونی پلیمره دلیل غنی بودن از الکترون بهاترها بهو وینیل اترمتیلهمچون وینیل یمونومرهای

ایمین استفاده دی-های کاتیونی مانند مشتقات پاالدیوم آلفابرای پلیمریزاسیون این نوع مونومرها از کاتالیستر اگ شوند.می

های هایی همچون کمپلکستوان از کاتالیست. برای حل این مشکل میرادیکالی خواهد بودمکانیسم غالب مکانیسم  ،شود

ها مکانیسم غالب حاظ الکتریکی خنثی هستند؛ بنابراین در حضور آنپاالدیوم )فسفینو سولفونات( استفاده کرد که از ل

 .]17[ خواهد بود ئوردیناسیونیوک مکانیسم

-نمی ئوردیناسیونیوپلیمریزاسیون کهمزمان با  های رادیکال آزادواکنشبرای جلوگیری از نکته قابل توجه این است که 

ای هکمپلکستوانند با زیرا این ترکیبات می ؛اندازندمی دام را به ای رادیکالیهگونه استفاده کرد که یترکیباتتوان از 

توجه به احتمال در این راستا  .واکنش دهندهستند  ئوردیناسیونیوای اصلی در پلیمریزاسیون کهحدواسطکه  هیدریدی

 اهمیت است. حائز یانیز مساله TEMPOمانند  ترکیباتی لومینوکسان باآمتیلای آلومینیوم مانند هواکنش بین آلکیل
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 مونومرهای قطبی با  غیرقطبیهای اولفینئوردیناسیونی ومشکالت کوپلیمریزاسیون کرفع های راه

که عبارتند  بررسی شده استچند استراتژی مهم ی ونیناسیئوردوک ونیزاسیمریکوپل درغلبه بر مشکالت موجود  منظوربه

 .طراحی و سنتز لیگاند مناسبو  استفاده از مرکز فلزی مناسب ،سازی کاتالیستفعال، طراحی کومونومر مناسب :از

 طراحی کومونومر مناسب

را از نظر اقتصادی این استراتژی هزینه بر بودن طراحی و اصالح مونومرها، تولید پلیمرهایی با ارزش افزوده  علی رغم

از  محافظت، گروه قطبی و مرکز فلزیبین واکنش اصالح مونومرهای قطبی و کاهش احتمال های یکی از راه. کندتوجیه می

مسموم شدن توان مانع از است. درواقع از این طریق می کننده یا عوامل آلکیلیمحافظتی با استفاده از عوامل عامل هایگروه

منظور کاهش عالوه بر این به شد. حدواسط ای خفتههتلیتشکیل کیکومونومر قطبی و همچنین  وسیلهبه کاتالیست

ها بین گروه عاملی قطبی توان از مونومرهایی استفاده کرد که در آنمی مرکز فلزیبا  قطبیهمکنش گروه عاملی کومونومر بر

 .]18[ وجود داشته باشد کافی فاصله یهبه اندازو گروه وینیلی 

او به  .]19[ ستا دهشبررسی  1توسط گوان ایمینی پاالدیومدی-αاثر ساختار کومونومرهای مختلف بر فعالیت کاتالیست 

اتیلنی به بررسی کوپلیمریزاسیون اتیلن و مولکولی کوپلیمرها و ورود کومونومرهای مختلف به زنجیر پلی وزنمنظور افزایش 

ی پلیمریزاسیون حاکی از افزایش درجه اواست. نتایج تحقیقات نشان داده شده 11که در شکل  هپرداخت 8تا  2کومونومرهای 

ین روش ساده برای هرچند ا. بودهای متیلنی ( با استفاده از گروه5مونومر )در ی گروه وینیلی و کربوکسیالتی هبا افزایش فاصل

های های دارای گروهلفینوعنوان مثال کوپلیمریزاسیون انبود. به صادقمونومرهای قطبی بررسی شده در این پژوهش  همه

آمیز موفقیت ORβ–به گروه اتری و غیرفعال شدن کاتالیست از طریق جذب ( به دلیل مهاجرت اتم پاالدیوم 2انتهایی اتری )

و درنتیجه ممانعت از  ORنبود. این مشکل با قرار دادن یک کربن نوع چهار در ساختار کومونومر بین باند دوگانه و گروه 

 6) ا کومونومرهای قطبی دیگری(. بدین روش کوپلیمریزاسیون اتیلن ب3جابجایی مرکز فلزی به این گروه حل شد )کومونومر 

                                                           
1 Guan 
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تر با گروه حجیم ORدر فعالیت کاتالیست صورت گرفت. جابجایی گروه  مشکل( مانند اپوکسیدها، بدون ایجاد 7و 

. حتی استمطرح شدهیری از افت فعالیت در حضور کومونومر قطبی گحل دیگری برای جلو راهعنوان به( نیز 4سیلوکسی )

ها ( نیز قابلیت کوپلیمریزاسیون با اتیلن با استفاده از این کاتالیست8های سیلیلی )انعت شده با گروههای کربوهیدراتی ممگونه

های عاملی این کوپلیمر، پس از پلیمریزاسیون، کوپلیمر بیولوژیکی اتیلن و مونوساکارید احیای مجدد گروهه و با را داشت

 است. هبدست آمد

 

 .]19[ مولکولی و توزیع کومونومر در کوپلیمر حاصلهوزنکومونومرهای بررسی شده توسط گوان و کنترل  10شکل 

 سازی کاتالیستفعال

مشتقات آلومینیوم یا مانند از یک اسید لوییس  سازی کاتالیستبرای فعال کوئوردیناسیونیفرآیند پلیمریزاسیون در معموال 

 و لیگاندهای آزادو  ترکیب مناسب فلزها با استفاده از تیسکاتالمعموال این نوع  شود.استفاده می تکاتالیسکمک نوانعبه بور

 ترکیب فلزی به مراکز فعال کاتالیستی بخشی از لیگاندها وفقط  دلیل اینکهروش به ایندر البته  شوند.صورت درجا سنتز میبه
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جزئی کاتالیستی آلی فلزی تک ایهگونهاستفاده از  سدربه نظر می بنابراین .شودمحدود میفعالیت کاتالیست شود، تبدیل می

 .]8[ شدی بارتراه حل مناسب

 استفاده از مرکز فلزی مناسب

های بر پایه کاتالیست پس از آنکه مشخص شد .است طراحی کاتالیستپارامترهای  ترینیکلیدیکی از  انتخاب نوع فلز

Pd  وNi شناخت سایر فلزات دارای این  در زمینهای گسترده های، تالشدارند هالیمریزاسیون اولفینتوانایی خوبی برای پ

است  قطبی گروه عاملیکاتالیست با فلز موجود در ، سازگاری نکته مهم در فرآیند کوپلیمریزاسیون  قابلیت صورت گرفت.

توانند در هم می Ti همچون عناصر دیگری Pdو  Niبه جز هرچند  است. انتهایی یفلزات واسطهکه این ویژگی مختص 

وارد کردن کومونومر قطبی به که برای آن است شواهد حاکی از  اما، ]21[فعال باشند کوپلیمریزاسیون کومونومرهای قطبی

تمایل بیشتر  ناشی از Pdهمانطور که قبال ذکر شد، فعالیت بیشتر  تر است.فعال Ni نسبت به Pdکنونی  شرایطدر  زنجیر

 Niبر پایه  ایهکاتالیستدر  در واقعاست.  Pdدر حضور  π یئوردیناسیونوکهای تشکیل کمپلکسقطبی به  هایمونومرکو

تر گران Niنسبت به  Pdبا این حال، چون  .شوندکاتالیست می میتباعث مسمواین امر که هستند تر قوی σ ایهکنشبرهم

 صنعتی اهمیت بیشتری دارد.ای هسیون مونومرهای قطبی در مقیاسای نیکلی برای کوپلیمریزاهکاتالیست توسعهاست، 

 طراحی لیگاند

، اصالح شده استبررسی  به زنجیر شده کومونومر وارددرصد افزایش هایی که اخیرا برای ترین تکنیکیکی از مهم

های چون لیگاندها از جنبه مادر این زمینه انجام شده است، اهرچند مطالعات جالبی  است.از طریق طراحی لیگاند کاتالیست 

فعالیت بر  لیگاند شکلاثر تغییر توان هنوز نمیمؤثر هستند، ت کاتالیسمختلفی مانند فضایی، الکترونی و مشارکتی روی 

 کرد. پیش بینیطور دقیق بهرا  کاتالیست
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 اثرات فضایی

ی پلیمر مولکول وزنو  تینترل فعالدر ک یدینقش کل لیآر میحج یهااز استخالف یناش ییاثرات فضااز آنجایی که 

ها با آن پلیمریزاسیونو کو اهلفینوپلیمریزاسیون ا برای کاتالیستدر طراحی اثرات فضایی لیگاند توجه به تولیدی دارد، 

  بسیار حائز اهمیت است.مونومرهای قطبی 

 در موجود یهااستخالف شدت به نوعبه لنیات ونیزاسیمریپل یهادر واکنش Ni نیمیا ید-α باتیعملکرد ترک

 یبرا یکل طوربه (،لیآر یهااورتو در گروه یهاتیموجود در موقع یهابه استخالف ژهیدارد. )به و یآن بستگ یهاکمپلکس

و  یونیناسیبا مرتبه کوئورد دیبا( 1 :را داشته باشد ریز یهایژگیو دیخوب با گاندیل کیمتالوسن و فرامتالوسن  یهاستیکاتال

 یمرکز فلز یمناسب را برا یکیالکترون یاثر بخش( 2، کند جادیا یفلز ونیبا  داریمنطبق بوده و کمپلکس پا یفلز ونیهندسه 

 ،یپس از فعالساز(4، فعال محافظت کند ستیشلوغ را فراهم کند که از مرکز کاتال یممانعت فضائ کیاغلب ( 3، فراهم کند

 مریرشد پل یبرا یگریو د مونومر ورود یبرا یک)یرو داشته باشد  شیپ Cis یونیناسیدو کوئورد یکمپلکس فقط دارا نیا

]21 ،22[. 

 شکل این در نشان داده شده است. (a) 11 شکلدر  هاستیخانواده از کاتال نیاز ا یشکل کل کیشده  انیب یهایژگیبا و

 و دهندیم لیفعال را تشک اریبس یهاستیکاتال هستند، لیدو استخالف بزرگ در هر گروه آر یکه دارا ییهافقط کمپلکس

استخالف در  چیه لیآر یها. اگر گروهکنندیم دیتول باال یبا وزن مولکول مریو پل ابدییم شیشدن افزا یامقدار شاخه

را  مریپل دیتول ییتوانا ستیاستخالف باشد کاتال یاورتو دارا یهاتیاز موقع یکیفقط  اینداشته باشند و  2Rاورتو  تیموقع

 یکم یباشد و مرکز محور 2Rو  1R یهاتیدر دو موقع مینسبتاً حج یهاگروه که شودیحاصل م یحالت زمان نیرد. بهترندا

 شکل) انجام شود یبه آسان مریو رشد پل یگذارهم داشته و دروننسبت به یکم دارهیزاو چرخش لیآر یهاباز باشد تا حلقه

11 (a) )]23[. 
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 متوقفشدن یا  کمو  تیموقع نیمنجر به بسته شدن ا لیحلقه آر (Ax)ی محور مراکزر د میحج یهاقرار گرفتن گروه

 باعث حالت واسطه نیمیا یو حلقه د لیحلقه آر π یهاتالیبر همکنش اورب شود.از این ناحیه می β دیدریه انتقاالتشدن 

-می مریپل یو وزن مولکول ستیکاتال تیالفع که این امر سبب افزایش هشد داریو حالت استراحت ناپا دارتریپا یگذاردرون

 شیدو مرکز پ نیمشارکت ا با زین ریقدم زدن زنج دهیو پد رد،یپذیانجام م (Eq) ییمرکز استوااز  مونومر یگذاردرون شود.

 .]23 ،24[( (b) 11 شکل) رودیم

 

 .]24 ،23[ و استوایی کاتالیست مرکز محوری: b ساختار کلی دی ایمینa:  11 شکل

 چرخش با C° 61 از شتریب یها است که در دماکم آن یحرارت یداریپا ییفلزات انتها یهاستیکاتال بیاز معا یکی

انتقاالت  ادیو ازد C-H وندیو فعال شدن پ نیمیا ینسبت به حلقه د یعمود شیو دور شدن از آرا لیآر یهاآزادانه حلقه

استخالف  شی. افزاشودیم ستیکاتال هیباالتر منجر به تجز یلیخ یو در دما ابدییکاهش م مریپل یکولوزن مول β دیدریه

( 12شکل )که در  کندیم شتریرا ب یحرارت یداریپا شده و لیآر یهامانع چرخش حلقه نیمیای د-در حلقه فلز میحج

 بیبه ترت هیاست و بق نونیه استخالف کامفورکمربوط ب شده دیتول مریپل یوزن مولکول نیشتریو ب یداریپا نیباالتر

را  التیمتاکر لیمونومر مت یگذاردرون ومیپاالد ستیدر کاتال 1و  3 استخالف قرار دارند. مشاهده شده که 4>3>1>2>5

 .]25[ ردیپذیرا م یشتریب یو مونومر قطب  2TOFگروه کهیدر حال دارندی کمتر 1TOF کرده و لیتسه

                                                           
1 Turn Over Frequency 
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 .]25[ حلقه دی ایمینمقایسه پایداری حرارتی با استخالف مختلف روی  12 شکل

 اثرات الکترونی

بار بنابراین  است. دوستی فلزالکترون شود،می در برابر عوامل قطبیترین عواملی که سبب مقاومت فلز یکی از مهم

مطرح  قبالهمانگونه که  مؤثر است. به زنجیر شده کومونومر وارد رصدهم بر دو  فعالیت کاتالیست برهم  الکتریکی کاتالیست

البته باید در نظر داشت . هستند تریمناسب گزینه ای خنثی برای وارد کردن کومونومر قطبی به درون زنجیرهکاتالیستشد، 

  شود.هم می باعث کاهش فعالیت کاتالیست کاهش بار مثبت روی مرکز فلزیکه 

 خواص بر نیمیا ید-α یگاندهایدر ل لیاستخالف پارا حلقه آر ینیگزیبه علت جا یکیالکترون یهایبرهم خوردگ

الکترون  یگاندهایل بایی هاستیکاتال ،یطور کل. بهگذاردیم ریتأث TOFو  یاشاخه یو توپولوژ یوزن مولکول رینظ یمریپل

-ی. پلشودیکم م زین یوربهره و کنندیم دیتول باالتر یلکولبا وزن مو مریو پل دهدیم شیرا افزا ستیکاتال یداریدهنده، پا
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-یحاصل م ،یتر شدن مرکز فلزدوست الکترون لیدلتر بهالکترون کشنده یگاندهایل یحاو یهاستیتر با کاتالپرشاخه لنیات

-یم دهید هاستیکاتال نیاز ابا استفاده  التیاکر لیبا مت لنیات شدن مریکوپل یبرا یاقابل مالحظه یکی. اثرات الکترون شود

 رفعالیغ زانیکاهش م نیو همچن مرهایدر کوپل التیاکر لیمت بیترک نسبت شیالکترون دهنده منجر به افزا یگاندهای. لشود

از  یغن یهاستیدر کاتال مرشدنیباالتر در برابر کوپل ستیکاتال تی. فعالشودیم التیاکر لیدر حضور مت ستیشدن کاتال

 .]26[ شودیم دهیباالتر د یبا وزن مولکول مریکوپل دیلالکترون و تو

 ییحجم فضا به استفاده شده و با توجه لیاورتو حلقه آر تیدر موقع iPr ، 5F6C، 3CF، 3CHاز استخالف 31در شکل 

شده است و  شتریب لنیات یگذاردرون تر شده والکترون دوست یمرکز فلز 3CF یالکترون کشندگ لیدلها بهآن کسانی باًیتقر

 با قرار گرفتن استخالف الکترون دهندهمقایسه شود(،  1است )طبق جدول  افتهی شیافزا لیفرکانس تبد ای TOF یاز طرف

iPr ، 3CH 27[ است دست آمدهباال به یبا وزن مولکول لنیاتیلپ[. 

 

 .]27[ دهنده در موقعیت اورتو حلقه آریل بررسی استخالف الکترون کشنده و الکترون 13 شکل
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 اتمسفر 1 و C35˚ در آریل حلقه اورتو موقعیت در دهنده الکترون و کشنده الکترون استخالف با شدن پلیمر 1 جدول

]27[. 

Cat. Mol 

of 

catal 

(×116) 

T 

(°C) 

P 

(psig) 

Reac. 

Time 

(min) 

TOF 

(×11-

3/h) 

Mn
a PD

I 

Bran. Per 

1000 

carbons 

Tm 

(°C) 

4a 1/1  35 211 21 1111 3811  5 125 

4b 2 35 211 21 511 411111 3/3  27 127 

4c 7/1  35 211 21 651 971  5  

4d 5/1  35 211 21 1111 37711 6/2  4 134 

4e 5/1  35 211 21 231 1311  2  

4f 5/1  35 211 11 1611 59211 5/2  13 128 

4g 83/1  35 211 11 2411 337111 8/1  24 111 

4 89/1  35 211 11 1611 844111 7/1  39 111 

4 95/1  35 211 11 911 766111 7/1  28 96 

 گیری:نتیجه

-و... ندارند، به یریپذچاپ ،یمانند چسبندگ یخوب یدر ساختارشان ندارند، خواص سطح یگروه عامل چیساده که ه یهانیاولفیپل

 یهاستیبا کاتال یقطب یمونومرها یکنترل شده ونیزاسیمریکوپلاست.  تیحائز اهم اریبس هانیاولفیدارکردن پلعامل لیدل نیهم

شرکت  یبرا یقطب یکم مونومرها لیتما ،یمونومر قطب لهیبوس ستی: مسموم شدن کاتاللیاز قب یبروز مشکالت لیبه دل یونیناسیکوئورد

 ینامطلوب، به موضوع یرقابت ونیزاسیمریلپ یهاو واکنش ستیکاتال رناپذیشدن بازگشت رفعالیخفته، غ هایحالت جادیدر واکنش، ا
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شده  یمهم بررس یچند استراتژ یونیناسیکوئورد ونیزاسیمرکوپلی در موجود مشکالت بر غلبه منظورشده است. به لیتبد زیچالش برانگ

 .مناسب گاندیل نتزو س یاسب و طراحمن یاستفاده از مرکز فلز ست،یکاتال سازیکومونومر مناسب، فعال یاست که عبارتند از: طراح
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