Σύνθεζη ζσμπολσμερών καηά ζσζηάδες με πολσμεριζμό
Ziegler-Natta
 Βαζική μέθοδος πολσμεριζμού από ηην οποία

προκύπηοσν ζηερεοειδικά πολσμερή.
 Το είδος ηοσ ποισκερηζκού ασηού τρεζηκοποηείηαη
εσρέφς γηα ηελ παραζθεσή ηζοηαθηηθώλ, ζσλδηοηαθηηθώλ
ποισκερώλ θαη ποισαηζσιελίοσ συειής πσθλόηεηας ζε
βηοκεταληθή θιίκαθα.
 Το PE ποσ παράγεηαη κε ασηό ηο είδος ηοσ
ποισκερηζκού περηέτεη ποιύ ιηγόηερες δηαθιαδώζεης ιόγφ
ηες τακειόηερες ζερκοθραζίας ποισκερηζκού θαη ηες
έιιεηυες αληηδράζεφλ κεηαθοράς ζε ζτέζε κε ηο ρηδηθό
ποισκερηζκό.
 Έλα άιιο πιεολέθηεκα ηοσ ποισκερηζκού ασηού είλαη
θαη ε ηθαλόηεηα λα ποισκερίδοληαη ορηζκέλα είδε αοιεθηλώλ (όπφς προπσιέληο θαη 1-βοσηέληο) ηα οποίες δελ
ποισκερίδοληαλ κε ρηδηθό ή ηοληθό ποισκερηζκό.
 Οη απαρτεηές ποσ τρεζηκοποηούληαη αποηειούληαη
ζσλήζφς από οργαλοκεηαιιηθές ελώζεης ηες οκάδας Ι-ΙΙΙ
ηφλ κεηάιιφλ ζε ζσλδσαζκό κε ελώζεης ζηοητείφλ
κεηαπηώζεφς ηφλ οκάδφλ ΙV-VIII.
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ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟΤ ZIEGLER-NATTA
Ο ποισκερηζκός Ziegler-Natta γίλεηαη κε δύο κεταληζκούς:
Μνλνκεηαιιηθφο θαη δηκεηαιιηθφο κεταληζκός κε κηθρές
ηροποποηήζεης γηα ηελ θάζε περίπηφζε.
 Ο ηχπνο ηνπ θέληξνπ δηάδνζεο ηνπ πνιπκεξηζκνχ Ziegler-Natta εμαξηάηαη ηφζν
απφ ην ζχζηεκα ηνπ απαξρεηή φζν θαη απφ ην κνλνκεξέο. Γηα παξάδεηγκα κεξηθνί
πνιπκεξηζκνί πνπ νλνκάζηεθαλ Ziegler-Natta ήηαλ ηππηθνί ξηδηθνχ, θαηηνληηθνχ ή
αληνληηθνχ ηχπνπ.
 Επίζεο, κνλνκεξή κε ειεθηξνληαθά πινχζηνπο δηπινχο δεζκνχο πνιπκεξίδνληαη
θαηηνληηθά εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεθηξνληφθηινη απαξρεηέο φπσο TiCl4, VCl4, θαη
RAlCl2.
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Τερματισμός

 Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πνιπκεξηζκνχ Ziegler-Natta είλαη φηη ηα
πνιπκεξή πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ζηεξενεηδηθά. ηεξενεθιεθηηθφηεηα δεκηνπξγείηαη
φηαλ ν πνιπκεξηζκφο ιακβάλεη ρψξα κέζσ ελφο κεραληζκνχ ζχκπιεμεο.
 Τπάξρνπλ φκσο πεηξακαηηθά δεδνκέλα πνπ απνθιείνπλ ηνλ κεραληζκφ ξηδηθνχ
ηχπνπ, θαη εληζρχνπλ ηνπο δχν άιινπο (αληνληηθφ, θαηηνληηθφ):
 Αληηδξαζηήξηα κεηαθνξάο ξηδψλ δελ επεξεάδνπλ ην κνξηαθφ βάξνο ηνπ
πνιπκεξνχο.
 Ο ρξφλνο εκηδσήο ησλ θέληξσλ δηάδνζεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνπο
αληίζηνηρνπο ζηνλ θιαζζηθφ ξηδηθφ πνιπκεξηζκφ.
 Καηά ζπζηάδεο ζπκπνιπκεξή έρνπλ παξαζθεπαζηεί κε ηε δηαδνρηθή πξνζζήθε
δχν δηαθνξεηηθψλ κνλνκεξψλ.
 Αιιαγή απαξρεηή ζπλεπάγεηαη αιιαγή ζηνπο ιφγνπο δξαζηηθφηεηαο ηνπ
κνλνκεξνχο.
 Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ εληζρχεη ηελ ζεσξία ηεο ηνληηθήο θχζεο ηνπ
πνιπκεξηζκνχ είλαη φηη ε ηαρχηεηα δηάδνζεο ηνπ πνιπκεξηζκνχ απμάλεη κε ηε ζεηξά
αηζπιέλην>πξνππιέλην>1-βνπηέλην. Θα πεξίκελε θαλείο ηελ αληίζηξνθε ζεηξά γηα ηε
κεηαηξνπή ελφο κνλνκεξνχο ζην αληίζηνηρν ηφλ. Καηά ηελ πξνζζήθε ηνπ
θαξβναληφληνο ζην κνλνκεξέο ε πξνζβνιή γίλεηαη ζηνλ α- άλζξαθα θαη ζρεκαηίδεηαη
ην ιηγφηεξν ππνθαηεζηεκέλν (θαη πεξηζζφηεξν ζηαζεξφ) αληφλ.
 Επηπιένλ νη α-ππνθαηαζηάηεο παξεκπνδίδνπλ ζηεξενρεκηθά ηελ πεξαηηέξσ
αληίδξαζε ηνπ αληφληνο, θαη έηζη ε δξαζηηθφηεηα ησλ κνλνκεξψλ κεηψλεηαη
απμαλνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ππνθαηαζηάηε.

 Σα πξνηεηλφκελα ελεξγά θέληξα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο,
ηα δηκεηαιιηθά θαη ηα κνλνκεηαιιηθά, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηάιισλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ. Οη δχν απηνί ηχπνη θαίλνληαη ζρεκαηηθά παξαθάησ:

 Παξάγνληαη απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ ρισξηνχρνπ ηηηαλίνπ κε ην αιθπιηνχρν αξγίιην.
Ο ζπκβνιηζκφο  αληηζηνηρεί ζε κία ειεχζεξε ζέζε ζην νθηαεδξηθφ ηξνρηαθφ ηνπ
ηηηαλίνπ.
 Η αξηζηεξή δνκή πξνθχπηεη απφ ηε ζχκπιεμε ησλ ελψζεσλ ηηηαλίνπ θαη αξγηιίνπ.
Η ηνπνζέηεζε ησλ R θαη Cl ζε παξέλζεζε δείρλεη φηη ε αθξηβήο ζέζε ησλ
ππνθαηαζηαηψλ ηνπ Al θαη Ti δελ είλαη γλσζηή. Σν είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ
ππνθαηαζηαηψλ πνπ είλαη ελσκέλα ζε θάζε κέηαιιν κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο
ελψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κε ηε ζρεηηθή ηνπο αλαινγία.

 Ο δηκεηαιιηθφο κεραληζκφο - φπνπ ζην ζηάδην ηεο δηάδνζεο ζπκκεηέρνπλ δχν
κεηαιιηθά θέληξα - θαίλεηαη παξαθάησ. Σν κνλνκεξέο αθνχ ζπκπιερηεί κε ην κέηαιιν
κεηάπησζεο θαη ηελ πνιπκεξηθή αιπζίδα εηζέξρεηαη ζηνλ πνισκέλν δεζκφ κεηάιινπάλζξαθα.

 Ο κνλνκεηαιιηθφο κεραληζκφο – φπνπ
ζην ζηάδην δηάδνζεο ζπκκεηέρεη έλα
κεηαιιηθφ θέληξν - θαίλεηαη παξαθάησ.
 Σν κνλνκεξέο αθνχ κπεη ζηε θελή ζέζε
ζχληαμεο ηνπ νθηαεδξηθνχ ηξνρηαθνχ ηνπ
κεηάιινπ κεηάπησζεο, εηζέξρεηαη κεηά
ζηε πνιπκεξηθή αιπζίδα ζην δεζκφ
κεηάιινπ-άλζξαθα.
 Απηφ
έρεη
σο
ζπλέπεηα
λα
δεκηνπξγείηαη μαλά ε θελή ζέζε ζην
κνξηαθφ ηξνρηαθφ ηνπ κεηάιινπ ζε
δηαθνξεηηθή ζέζε απφ ηελ αξρηθή.
 Εάλ ε δηάδνζε ζπλερηδφηαλ κε απηφ ην
ελεξγφ θέληξν ηφηε ην πνιπκεξέο πνπ ζα
πξνέθππηε ζα ήηαλ ζπλδηνηαθηηθφ.
 Γηα λα πξνθχςεη ηζνηαθηηθφ πνιπκεξέο
ζα πξέπεη λα γίλεη κεηαθνξά ηεο
πνιπκεξηθήο αιπζίδαο ζηελ αξρηθή ηεο
ζέζε θαη ηε δεκηνπξγία θελήο ζέζεο ίδηα
κε ηελ αξρηθή.
 Ο κνλνκεηαιιηθφο κεραληζκφο θαίλεηαη
απινχζηεξνο,
κφλν
πνπ
απαηηείηαη
κεηαθνξά ηεο πνιπκεξηθήο αιπζίδαο.

 ηνπο πεξηζζφηεξνπο κεραληζκνχο Ziegler-Natta ε δηάλνημε ηνπ δηπινχ δεζκνχ
γίλεηαη είηε κε cis είηε κε syn ηξφπν. Ο ηξφπνο δηάλνημεο ηνπ δηπινχ δεζκνχ δελ
επεξεάδεη ηελ ζηεξενρεκηθή δνκή ησλ κνλνυπνθαηεζηεκέλσλ αηζπιελίσλ.
 Όκσο ε δηαηαθηηθφηεηα ησλ 1,2 δηυπνθαηεζηεκέλσλ αηζπιελίσλ εμαξηάηαη φρη
κφλν απφ ηνλ ηξφπν δηάλνημεο ηνπ δηπινχ δεζκνχ αιιά θαη απφ ην εάλ ην κνλνκεξέο
είλαη cis ή trans. ηνλ δητζνηαθηηθφ πνιπκεξηζκφ cis δηάλνημε ελφο trans κνλνκεξνχο ζα
έδηλε ηε threo-δητζνηαθηηθή δνκή.

Καηά ην κνληέιν απηφ ν δεζκφο
άλζξαθα-άλζξαθα ζηε κνλνκεξηθή
κνλάδα πεξηζηξέθεηαη κεηά ηελ
πξνζζήθε ηνπ κνλνκεξνχο ζηε
πνιπκεξηθή αιπζίδα γηα λα
απνθεπρζνχλ φζν ην δπλαηφ
πεξηζζφηεξν
νη
1,2
αιιειεπηδξάζεηο. Γηα ηνλ ίδην
ιφγν cis δηάλνημε ηνπ cis
κνλνκεξνχο
ζα
έδηλε
ην
εξπζξνδητζνηαθηηθφ πνιπκεξέο.

 Οη απαξρεηέο Ziegler-Natta είλαη ηφζν νκνγελνχο φζν θαη εηεξνγελνχο ηχπνπ.
 Μφλν νη εηεξνγελείο απαξρεηέο δίλνπλ ηζνηαθηηθά πνιπκεξή. Οη νκνγελείο
θαηαιχηεο ζπλήζσο δίλνπλ ζπλδηνηαθηηθέο δνκέο θπξίσο γηα ην πξνππιέλην θαη
βνπηαδηέλην, ελψ δίλνπλ αηαθηηθέο γηα πνιιά άιια κνλνκεξή.
 Η δηάδνζε κε εηεξνγελείο απαξρεηέο ιακβάλεη ρψξα ζηα ελεξγά θέληξα πνπ
βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ αδηάιπηνπ κεηάιινπ κεηάπησζεο (π.ρ. ΣiCl3).
 Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ εηζεξρφκελνπ κνλνκεξνχο θαη ηνπ ηειηθνχ
κνλνκεξνχο ηεο πνιπκεξηθήο αιπζίδαο ειαρηζηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ δεζκνχ
κεηάιινπ-άλζξαθα. Απηή ε δηαδηθαζία απνκαθξχλεη ηνλ ππνθαηαζηάηε ηεο ηειηθήο
κνλνκεξηθήο κνλάδαο απφ ηε θελή ζέζε ζχκπιεμεο.
 Η ηζνηαθηηθφηεηα ησλ πνιπκεξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πνιπκεξηζκφ ZieglerNatta εμαξηάηαη απφ ηε θξπζηαιιηθή δνκή ηεο επηθάλεηαο ηνπ απαξρεηή. Η
απμαλφκελε πνιπκεξηθή αιπζίδα απεηθνλίδεηαη απφ ηε κεγάιε καχξε ζθαίξα. Οη
κηθξέο καχξεο ζθαίξεο απεηθνλίδνπλ ηα άηνκα ηηηαλίνπ, ελψ νη άζπξεο ζθαίξεο ηα
άηνκα ρισξίνπ.

Σα ρήκαηα δηαθέξνπλ ζηε γεσκεηξία
ησλ ελεξγψλ θέληξσλ ηηηαλίνπ. Σα θέληξα
είλαη ηα ίδηα, κε κφλε δηαθνξά ηε θελή
ζέζε ζχκπιεμεο.

 πλδηνηαθηηθφ πνιππξνππιέλην κπνξεί λα παξαζθεπαζηεί κε ηε ρξήζε ηφζν
εηεξνγελψλ φζν θαη νκνγελψλ θαηαιπηψλ. Όκσο κφλν νη νκνγελείο θαηαιχηεο δίλνπλ
πνιπκεξή κε πςειφ πνζνζηφ ζπλδηνηαθηηθνχ πνιπκεξνχο. Οη δηαιπηνί θαηαιχηεο
Ziegler-Natta κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα πάξνπκε ζπλδηνηαθηηθφ πνιππξνππιέλην ζε
κεγάιν πνζνζηφ είλαη ελψζεηο θπξίσο ηνπ βαλαδίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν απαξρεηήο
πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ αληίδξαζε VCl4 θαη (C2H5)2AlCl είλαη έλα απφ ηα
απνηειεζκαηηθφηεξα ζπζηήκαηα.
 Ο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ζπλδηνηαθηηθή ηνπνζέηεζε ησλ κνλνκεξηθψλ
κνλάδσλ ζηε πνιπκεξηθή αιπζίδα είλαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ
ππνθαηαζηαηψλ ηεο ηειηθήο κνλνκεξηθήο κνλάδαο ηεο πνιπκεξηθήο αιπζίδαο θαη ηνπ
εηζεξρφκελνπ κνλνκεξνχο.

Μνληέιν ηνπ κεραληζκνχ
ζπλδηνηαθηηθνχ πνιπκεξηζκνχ

ηνλ ζπλδηνηαθηηθφ πνιπκεξηζκφ ε δηάδνζε γίλεηαη ελαιιαζζφκελα ζηηο δχν θελέο
ζέζεηο ζχκπιεμεο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ:

