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پلیمرشدن وینیل استات با کمپلکس لیگاند دیمتیل فرمامید ( )DMFو کاتالیزورهای کبالت
استواستونات ( ،)Co(acac(2روی کلرید ( ،)ZnCl2قلع کلرید ( ،)SnCl2ذرات میانتخلخلی  MCM-41و
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پلیوینیل استات ،پلیمری پرمصرف در صنایع نساجی و پالستیک
است .پلیوینیل استات از هیدرولیز پلیوینیل الکل تهیه میشود
که پلیمری دوستدار محیط زیست و زیستتخریبپذیر است و
کاربردهای زیادی در تهیه روکشها و کاغذ و صنایع دارویی دارد.
در سالهای اخیر ،پلیوینیل استات با ساختار از پیش معین در سنتز
کوپلیمرهای دستهای بهوسيله پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده بسیار
استفاده شده است .در این فرایند ،مونومر وینیل استات در واکنش
تلومر شدن با کلروفرم فعال شده و تولید اولیگومر هالوژندار
میکند .این ترکیب به عنوان آغازگر پلیمرشدن رادیکالی انتقال
اتم ( )atom transfer radical polymerization, ATRPاستیرن و
آکریالتها استفاده میشود [ .]1پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم مونومر
وینیل استات به آسانی انجام نمیشود [ .]2اختتام و انتقال زنجیر وینیل
استات ،کنترل پلیمرشدن وینیل استات را دشوار می کند .در کارهای
پژوهشی گزارش شده ،کنترل واکنش پلیمرشدن مونومر وینیل استات
به شکل پلیمرشدن رادیکالی پایدار در حالت محلول با تریاتیل آمین
انجام میشود و تبدیل پلیوینیل استات با توزیع وزن مولکولی کمتری
افزایش مییابد [.]3،2
پس از بررسی نتایج پژوهشهای انجام گرفته ،واکنشپذیری
مونومر در پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم با استفاده از کمپلکس
لیگاندهای الکترون دهنده با کاتالیزور فلزهای انتقالی بررسی شد.
پلیوینیل استات تولید شده از واکنشهای پلیمرشدن رادیکالی در
حالت وجود ناخالصیهای متفاوت ،مانند آلومینا یا پایدارکنندههای
صنعتی ،بهشدت متوقف شده و مونومرهای واکنش نکرده موجب
اختتام واکنش میشوند .آغازگرها و حاللهای گرانقیمت و هزینه
زياد جداسازی و خالصسازی در مقیاسهای بزرگ ،معضل اصلی
این روش هستند [.]4
در این مطالعه ،ساخت پلیوینیل استات با تبدیل زياد در مجاورت
کاتالیزورهای  ،Co(acac)2 ،ZnCl2 ،SnCl2ذرات میانتخلخلی
 MCM-41یا  ،]5،6[ SPBلیگاند  DMFو آغازگر بنزوئیل پراکسید

در پلیمرشدن تودهاي بررسی شد .سنتز کمپلکس کاتالیزور -لیگاند و
بهکار بردن مستقیم آن در پلیمرشدن پلیوینیل استات منجر به کاهش
زمان تاخیر واکنش میشود که منجر به واکنش سریعتر میشود [.]7،8
در این واکنش ،کمپلکس کاتالیزور -لیگاند منجر به تولید کاتالیزور
فعالی میشود که رادیکالهای مونومر را در واکنش پلیمرشدن کنترل
شده فعال ميكند و باعث افزایش تبدیل با توزیع وزن مولکولی نسبتا
كم میشود .این کمپلکس واکنش را بدون زمان تاخیر آغاز ميكند و
در کمتر از چند ساعت با درصد تبدیل زياد خاتمه مییابد [.]5-7
زمان تاخیر در سنتز پلیوینیل استات در حالت محلول نزدیک به
 300 hگزارش شده است [.]7،8
سازوكار پیشنهادی واکنش برای پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده
پایدار )stabilized free-radical controlled polymerization,
( SFRPو سریع شامل سه مرحله است:
 -1تشکیل کمپلکس تعادلی کاتالیزور با لیگاند دیمتیل فرمامید،
 -2مرحله رشد از مونومر رادیکالی فعال و
 -3مرحله اختتام.
در طرح  kp، kact ،kdeact ،1و  Ktثابتهاي سینتیکی مربوط به ثابت
سرعت انتشار ،فعالسازی ،غیرفعالسازی و اختتام و  Lمعرف لیگاند
دیمتیل فرمامید ( )DMFاست .توزیع وزن مولکولی گزارش شده
برای پلیوینیل استات حاصل از پلیمرشدن رادیکالی خیلی پهن است
(.]3[ )MWD <3/0
درجه شاخهای شدن واکنش در مجاورت کاتالیزور کبالت
استواستونات با لیگاند دیمتیل فرمامید در حدود  12%است .در
حالیکه درجه شاخهای شدن واکنش در مجاورت کاتالیزور روی
کلرید با لیگاند دی متیل فرمامید  ،27%کلرید قلع با لیگاند دی متیل
فرمامید ،تيتانيم كلريد با لیگاند دی متیل فرمامید  4%است .جدا از
توزیع وزن مولکولی پهن پلیوینیل استات در پلیمرشدن رادیکالی،
پلیمرشدن رادیکالی وینیل استات در حالت محلول بهطور قوی وابسته
به حالل است [ .]3،8کمپلکس لیگاند -کاتالیزور مونومر را فعال کرده و
رادیکال را پایدار میکند (واکنش  3در طرح.)1

طرح -1سازوكار پیشنهادی واکنش برای پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده پایدار.
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فلز انتقالی
Sn

Zn
Cu
Ni
Co
Fe
Mn
Cr
V
Ti
Sc

الکترونگاتیوی

پتانسیل یونش

1/72
1/66
1/77
1/75
1/70
1/64
1/60
1/66
1/46
1/32
1/2

10
9/93
7/72
7/63
7/86
7/90
7/43
6/76
6/74
6/83
6/54

آرایش الکترونی
4d 5s 5p

2

10

2

4d105s2
3d24s1
2

8

3d 4s

2

3d 4s
4

3d44s2
2

5

3d 4s

1

3d 4s
5

3d34s2
2

2

3d 4s

2

3d 4s
1

دیده میشود ،الکترونگاتیوی تيتانيم ( )1/32کمتر از تيتانيم کلرید
( )1/7است .به همین دلیل ،در شرایط مشابه تيتانيم موجود در تيتانيم
کلرید در پلیمرشدن وینیل استات ،وارد واکنش پلیمرشدن نمیشود
[ .]9،10،16جدا از الکترونگاتیوی ،ساختار الکترونی و هندسه بلور
ممکن است بر واکنشپذیری یا شکلگیری کمپلکس اثر بگذارد.
لیگاند دیمتیل فرمامید به مقدار جزئی ،واکنشپذیری کاتالیزور
ناهمگن را افزایش میدهد .کاتالیزور ناهمگن با ذرات میانتخلخلی
سیلیکاي فعال  ،TiCl4باعث آغاز پلیمرشدن رادیکالی آزاد در زمان
کمتر از یک ساعت میشود.
واکنش در دو مرکز ،یکی مركز فعال ساکن روی سطح و دیگری
حفره کاتالیزور آغاز میشود .هر مرکز ،رادیکالهای آزاد غیرفعال را
فعال میکند و باعث رشد زنجیر در پلیمرشدن تودهاي وینیل استات در
مجاورت آغازگر بنزوئیل پراکسید میشود [ .]5،11الکترونگاتیوي و
پتانسیل فلزات انتقالی با ساختار الکترونی در پلیمرشدن تودهاي وینیل
استات در مجاورت آغازگر بنزوئیل پراکسید در جدول  1نشان داده
شده است.
تشكيل زنجیرهای پلیمری در یک توالی ازپیش معين از این مواضع
آغاز میشود و بهطور خطی ادامه مییابد .به طوری که با سازوكار
کنترل شده مشابه طرح  ،1توزیع وزن مولکولی نسبتا باریک در حدود 2
در مقایسه با  1/8برای کوپلیمرهای دستهاي وینیل استات []13
حاصل ميشود .در این سازوكار ،نقاط فعال مکان مناسبی را برای یک
کمپلکس بازگشت پذیر با لیگاند دیمتیل فرمامید تشکیل میدهند
که در پلیمرشدن کنترل شده امكان گزینش اتفاقي مکانهای واکنشی
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صرفنظر از تبدیل زياد در پلیمرشدن و توزیع وزن مولکولی
نسبتا باریک ،درجه شاخهای شدن كم پلیوینیل استات حاصل از
پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده کاتالیزور کبالت استواستونات و
ذرات میانتخلخلی  MCM-41یا  ،SPBاز نکات قابل توجه در این
روش پلیمر شدن است [ .]9،2-11کمپلکس ساير فلزات انتقالی مانند
 ZnCl2 ، SnCl2و با لیگاند دیمتیل فرمامید ،درجه شاخهای شدن
پلیمر را تا دو برابر افزایش میدهد .با توجه به الکترونگاتیوی فلزات
انتقالی کبالت ،قلع ،روی و تیتانیم ،بهراحتی میتوان واکنشپذیری
کاتالیزورهای استفاده شده را تخمین زد و به سهولت در پلیمرشدن
تودهاي پلی وینیل استات استفاده ميشود [.]5،11
پژوهش در این بخش به اهمیت الکترونگاتیوي فلزات انتقالی
در پلیمرشدن وینیل استات توجه دارد .برخالف واکنشپذیری
کاتالیزورها در نور طي پلیمرشدن استیرن و آکریالتها ،وینیل استات
به عنوان یک مونومر نامناسب از لحاظ انرژی در واکنشها شناخته
شده است [.]11
وجود لیگاند فعال به عنوان الکتروندهنده نقش مهمی در افزایش
سرعت وینیل استات در حالت توده دارد [ .]12فلزات انتقالی در
پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده نقش مهمی را در فعالسازی اجزای
غیرفعال در واکنش شیمیایی ایفا میکنند [ .]12-15فلزات انتقالی
سرعت پلیمرشدن وینیل استات را افزایش ميدهند و زمان تاخیر را
کوتاه میسازند [.]13
تمایل الکترونی و یونش فلزات انتقالی و اربیتالهای خالی آنها نقش
مهمی در كاهش این زمان دارند .بهطوری که در یک مقایسه ساده

پليمرشدن راديكالي كنترل شده وينيلاستات در مجاورت ...

جدول  -1الکترونگاتیوی فلزات انتقالی و استفاده از آنها در پلیمرشدن کنترل شده با ذرات
میانتخلخلی در پلیمرشدن تودهاي.
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جدول  -2اثرکاتالیزورهای مختلف در مجاورت لیگاند دیمتیل فرمامید بر وزن مولکولی ،توزیع وزن مولکولی و تبدیل
پلیمرشدن وینیل استات در دمای  60°Cبه مدت .6 h
تبدیل

Mn

Mw/Mn

) (gmol

)(GPC

درجه شاخه ای
شدن نسبی()%

) (×10 s

56400

1/82

4/81

0/34

3/33

22/17

0/52

33/36

0/48
0/24
0/18

واکنش

کاتالیزور

1

Co(acac)2

76

2

ZnCl2

94

23976

3

SnCl2

90

26052

3/06

4

TiCl4/MCM41

66

38400

2/18

1/45

74

53300

1/64

0/94

5

TiCl4/SPB

()%

-1

براي مونومر فعال با دو موقعیت فضایی ویژه در واکنش را فراهم
میسازند (طرح .)1

-3 -1

جامد بررسی شد [.]5،11
روشها

پلیمرشدن تودهاي وینیل استات در مجاورت کمپلکس لیگاند - DMF
کاتالیزور

تجربي
مواد

وینیل استات ( )VAc( )<99%از شركت مرك در مجاورت هیدرید
کلسیم با گاز آرگون دوبار تقطیر شد .تيتانيم کلرید ( ،)TiCl4روی
کلرید ( ،)ZnCl2کبالت استواستونات ( ،)Co(acac)2بنزوئیل پراکسید
( )BPOو دی متیل فرمامید ( )DMFهمه از شرکت مرك تهیه شده و
بدون خالص سازی مصرف شدند .کاتالیزورهای  MCM-41و PBS
[ ]4سنتز و استفاده شدند [.]5،11
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دستگاهها

پراش پرتو ایکس با استفاده از دستگاه پراش
انجام شد .وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی نمونهها با دستگاه
کروماتوگرافی ژل تراوايي ( )GPCمدل  150C Watersمجهز به
حسگرهای با شاخص شکست  104 ،103و  500 Ǻستونهای
 ultrastyrogelدر حالل تتراهیدروفوران در دمای  35°Cبا سرعت
 1 mL/minمجهز به حسگر ضریب شکست بررسی شد .با دستگاه
گرماسنجي پویشی تفاضلی ( )DSCمدل  Pyris 1زیر جو نیتروژن و
سرعت گرمادهی  10°C/minانواع نمونههای پلیمری با وزنهای
حدود  6-10 mgبررسی شدند .دمای شروع تخریب برای نمونهها
 -20°Cو دمای نهایی تخریب  300°Cدر نظر گرفته شد .طیف سنجی
زيرقرمز فوریه نمونهها با طيفسنج  Equinox 55 Brukerدر حالت
Philips X’pert

58

Kpapp

لیگاند  ،DMFکاتالیزور و آغازگر بنزوئیل پراکسید به لوله آزمایش
اضافه و با آرگون گاززدایی شد .سپس ،وینیل استات به لوله
آزمایش زير خأل تزریق شد .لوله آزمایش در حمام روغن ازپيش
گرم شده تا دمای  60 °Cقرار گرفت و همزده شد .مخلوط واکنش
در فواصل مختلف زمانی برداشته شد .پس از خاتمه واکنش ،به لولهها
متانول اضافه و محلول در حمام آب و یخ رسوب داده شد .پلیمر
حاصل زير خأل تا رسیدن به وزن مولکولی ثابت خشک شد .حالل
و مونومر واکنش نکرده زير خأل جدا شدند .بررسی پلیمر خشک با
 GPC, 1HNMRو  DSCانجام گرفت .تبدیل مونومر با وزن کردن
پلیمر خالص شده پس از جدا شدن مونومر واکنش نکرده محاسبه
شد .نتايج در جدول  2آمده است [.]5،11

نتایج و بحث
سینتیک واکنش

سینتیک پلیمرشدن وینیل استات با کمپلکس لیگاند -کاتالیزور با
آغازگر بنزوئیل پراکسید در دمای  60 °Cبررسی شد .درصد تبدیل
پلیمرشدن ([ )Ln[M]0/[Mبر حسب زمان در حالت توده خطی
(شکل  )1است .ثابت سرعت ظاهری انتشار ( )kpappاز شیب منحنی
([ )Ln[M]0/[Mبر حسب  tبا معادله ( )1بهدست میآید [.]6-10
ثابت سرعت ظاهری انتشار ( )kpappمحاسبه شده در حالت توده

مقاالت علمی
پليمرشدن راديكالي كنترل شده وينيلاستات در مجاورت ...

شكل  -1سينتيك درجه اول پليمر شدن وينيل استات با وجود
كاتاليزور مختلف در دماي  60 °Cبه مدت .6 h
در جدول  1نشان داده شد .شکل  ،1نشان دهنده واکنش خطی
وینیل استات در پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده تودهاي است .در
همه گزارشهاي ارائه شده در زمینه پلیمرشدن پلیوینیل استات زمان
تاخیر در آغاز پلیمرشدن مشاهده میشود .در سازوكار پلیمرشدن

به حالت غیرفعال است و بهسرعت وارد مرحله شروع و پیشروی
میشود .تعداد رادیکالها در محیط پلیمرشدن طی فرايند پلیمرشدن
ثابت است .در نتیجه ،نمودار  Mnبر حسب تبدیل مونومر کامال خطی
است(شکل .)2
پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده وینیل استات در مجاورت
 Co(acac)2و در نبود لیگاند ،بیشتر  Co(acac)2موجود در سامانه را
تبدیل به کاتالیزور غیرفعال آلکیل کبالت ( )IIIمیكند ،در نتیجه زمان
تاخیر بالفاصله مشاهده میشود .این زمان با استفاده از لیگاند DMF
در سامانه پلیمرشدن ،بهشدت کاهش میيابد .رادیکالهای بهدام افتاده

(ب)

(ج)
شكل  -2وابستگي وزن مولكولي عددي ( )Mnپلي وينيل استات
به تبديل مونومر براي پليمر شدن تودهاي وينيل استات آغاز شده
با آغازگر بنزوئيل پراكسيد در مجاورت ليگاند ديمتيل فرماميد در
دماي .60°C
بهوسيله کبالت ( )IIتشکیل [ ]Co(acac)2(DMF)2میدهد که معرف
احتمال سازوكار اختتام بازگشتپذیر از مراحل اولیه پلیمرشدن است
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پیشنهادی در این پژوهش ،زمان تاخیر مشاهده شده بسیار کوتاه است و
وابستگی به زمان ([ )Ln[M]0/[Mدر مقادیر زياد از بین میرود .خطی
بودن سینتیک واکنش و وابستگی جرم مولی به تبدیل مونومر با تغییر
تعداد زنجیرهای در حال رشد طی پلیمرشدن ،تغییر میکند.
پلیمرشدن وینیلاستات در مجاورت کبالت با وزن مولکولی كم
آغاز می شود .اين تركيب نقش ذرات آرام را ایفا میکند و در تشکیل
زنجیرهای کوتاه اولیگومری موثر است [ .]2در واقع ،با وجود کبالت
استواستونات ،تعداد زنجیرهای در حال رشد ثابت ميماند و موجب
خطی شدن منحنی ([ )Ln[M]0/[Mبر حسب  tو نيز خطی شدن
نمودار  Mnبر حسب تبدیل مونومر میشود .اين موضوع ،ناشی از
سریع بودن آغاز واکنش در مقایسه با انتشار است و درجه کنترل
را نشان میدهد .هوموپلیمرشدن وینیل استات در مجاورت آغازگر
بنزوئیل پراکسید و کمپلکس لیگاند -کاتالیزور در دمای  60 °Cدر
شکل  1فاقد زمان تاخیری است که توسط دیگران گزارش شده
است .بنابراین ،مونومر در مجاورت کاتالیزور جدید زمان کوتاهی

(الف)
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شكل  -3طيف رزونانس مغناطيسي هسته هيدروژن پليوينيل استات در مجاورت كاتاليزورهايمختلف در دماي  60°Cبه مدت .6 h
پلیمر حاصل پهن است ،در نتیجه پلیمرشدن وینیل استات در مجاورت
این دو کاتالیزور کنترل شده نيست [.]5،11

(شکل  .]8[ )1در باره کمپلکس لیگاند  DMFو کاتالیزورهای ZnCl2

 ،SnCl2با ذرات میانتخلخلی  MCM-41و  ،]4،5[ PSBشرایط
مشابه با  Co(acac)2نیست و کمپلکس تشکیل شده بازگشتپذیری
زیادی نشان نمیدهد .در مجاورت کاتالیزور  ZnCl2و  SnCl2سرعت
واکنش و تبدیل پلیمرشدن بسیار زیاد است .اما ،توزیع وزن مولکولی

ساختار پلیمرها و تجزيه ساختار پليمر با HNMR

1

ريزساختارهاي پليوينيل استات در مجاورت کاتالیزورهای مختلف
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جدول  -3دادههای بهدست آمده از طیف گرماسنجي پويشي تفاضلي پلیوینیل استات در مجاورت کاتالیزورهای
مختلف در دمای  60°Cبه مدت .6 h
()˚C

()˚C

()˚C

()%

85/96

122/58

9/32

-

127/8

22/17

152/8

33/36
1/4
0/9

واکنش

کاتالیزور /لیگاند

1

DMF/ Co(acac)2

31/58

2

DMF/ZnCl2

64/46

3

DMF/SnCl2

78

-

4

TiCl4/MCM-41

23/7

290/8

321/6

5

TiCl4/SPB

25/56

116/59

140/37

 -1از طیف  HNMRمحاسبه شده است.
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Tg,PVAc

Tm,branching centers

Tm,linear polymer

درجه شاخهای شدن

1
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تجزيه گرمايي

در طيف  DSCپليوينيل استات 3 ،پيك مجزا ديده ميشود .پيك
در دماي  31/5 °Cكه مربوط به اجزاي پليوينيل استات ()Tg, PVAc
[ ،]8پيك در دماي  85 °Cمربوط به مراكز شاخهاي اجزاي پليوينيل

نتیجهگیری
کمپلکس کاتالیزورهای مختلف  Co(acac)2 ،ZnCl2و  SnCl2ذرات
میانتخلخلی  MCM-41و  SPBبا لیگاند دیمتیل فرمامید در
پلیمرشدن تودهاي وینیل استات با آغازگر بنزوئیل پراکسید در فشار
محیط بررسی شد .مشاهده شد ،در مجاورت کاتاليزورهای مختلف،
ريزساختارهای مختلفی وابسته به نوع کاتالیزور و میزان کنترل
کاتالیزور بر پلیمرشدن ،تشکیل میشود .کمپلکس لیگاند دی متیل
فرمامید ،کاتالیزورهای  Co(acac)2و ذرات میانتخلخلی  MCM-41و
 SPBسامانه پلیمرشدن رادیکالی وینیل استات را کنترل ميكنند و منجر
به تولید پلیوینیل استات با ساختار مناسب ،درصد شاخهای كم و
تبدیل زياد میكند .در مجاورت ذرات میانتخلخلی  MCM-41و
 SPBدو مکان مختلف برای آغاز واکنش موجب ایجاد دو ساختار
مختلف پلیوینیل استات میشوند .کاتالیزورهای  ZnCl2و SnCl2
کنترلي بر سامانه پلیمرشدن ندارند و موجب تشکیل پلیوینیل استات
با وزن مولکولی زياد ،توزیع وزن مولکولی پهن و درصد شاخهای
زياد میشوند.
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در حالت توده در شكلهاي -2الف و -2ب نشان داده شده است.
پيكهاي مشخصه پليوينيل استات در شكل نشان داده شدهاند.
پيك مشخصه مربوط به پروتونهاي گروه متين -4/9 ppm) d
 ،)4/6پروتونهاي گروه متيلن  ،)1/7-1/9 ppm) c, eپروتونهاي
گروه متيل  ،)1/9 ppm) gپروتونهاي گروه ،)2 ppm) OCH3
پروتونهاي گروه انتهايي  )2/8-3 ppm) CH2و پيك مربوط به
 )7/2 ppm) DCl3در شكل ديده ميشوند [ .]1با تقسيم انتگرال زير
سطح مربوط به گروههاي انتهايي  )2/8-3 ppm) CH2به انتگرال
زير سطح پروتونهاي گروه  ،)2 ppm) OCH3درصد شاخهاي
شدن براي پليوينيل استات در مجاورت کاتالیزورهای مختلف
محاسبه میشود.
درصد شاخهای شدن در مجاورت کاتالیزورهای ،Co(acac)2
 ZnCl2و  SnCl2با ذرات میانتخلخلی  MCM-41و  PSBبه ترتیب
 1/45 ،33/36 ،22/17 ،4/81و  0/94است که نشان دهنده پلیمرشدن
کنترل شده در مجاورت کاتالیزور کبالت استواستونات است
(شکل .]4،9،11[ ) 3نتایج خطی بودن و بلوري بودن ريزساختار
پلیوینیل استات و شاخص پراکندگی كم حاصل از طیف  GPCدارد
(جدول .)2

پليمرشدن راديكالي كنترل شده وينيلاستات در مجاورت ...

شكل  -4طيف كالري گرماسنجي پويشي تفاضلي پليوينيل استات
در مجاورت كاتاليزور كاتاليستهاي مختلف در دماي  60°Cبه
مدت .6 h

استات ( )Tg,branching centerو پيك در دماي  122/8 °Cمربوط به پليوينيل
استات خطي ( ]9-13[ )Tg,linear polymerاست (شكل -3الف و جدول
 .)3در طيف  DSCپليمرشدن تودهاي پليوينيل استات 4 ،پيك مجزا
ديده مي شود.
پيك در دماي  ،97/7 °Cمربوط به اجزاي پلي وينيل استات (Tg
 ،]8[ ),PVAcپيك در دماي  142/6 °Cمربوط به مراكز شاخهاي اجزاي
پليوينيل استات ( )Tg, branching centerو پيكهاي در دماي  263/6و
 300/4 °Cمربوط به پليوينيل استات خطي ( )Tg, linear polymerاست
(شكل -3ب و جدول  .]9،11[ )4دمای انتقال شیشهای پلیوینیل
استات در مجاورت کاتالیزورهای مختلف در شکل  4نشان داده
شده است .خواص گرمايي پلیوینیل استات حاصل از این کاتالیزورها
داللت بر ريزساختارهای مختلف دارد [ .]4،11،15،16دمای
انتقال شیشهای كمتر برای پلیوینیل استات حاصل از پلیمرشدن
تودهاي در مجاورت ذرات سیلیکونی  TiCl4در دو دمای  -1و
 26 °Cداللت بر دو موضع مختلف کاتالیزورها در واکنش پلیمرشدن
دارد (شکل  .)4دمای تبلور در  140°Cمربوط به بلورينگي کلی
پلیمر با ريزساختار جدید پيش از ذوب است .نتایج DSC
داللت بر ساختار بلوريتر  PSB/TiCl4نسبت به MCM-41/TiCl4
است.
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