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I. Bevezetés és célkitőzések 

 

Napjainkban a kváziélı atomátadásos gyökös polimerizációt (Atom Transfer Radical 

Polymerization, ATRP) tartják az egyik legígéretesebb polimerizációs módszernek. 

Alkalmazásával elıre meghatározott molekulatömegő és kis polidiszperzitású makromolekulák 

állíthatók elı, melyek az ATRP széles körő alkalmazhatóságának köszönhetıen igen változatos 

szerkezetőek lehetnek. Mivel ennek kivitelezése általában nem igényel az iparban a gyökös 

polimerizációknál már megszokott módszereken és eszközökön túli felszereltséget, az ipar is 

nagy érdeklıdést mutat az ilyen módszerrel elıállított különleges szerkezettel, összetétellel és 

tulajdonságokkal rendelkezı polimerek iránt. 

Az ipar és a kutató számára is különösen érdekes kérdés a gumirugalmas és merev 

polimer láncok összekapcsolása, és ezzel e két egymástól nagyon eltérı tulajdonság egyetlen 

makromolekulán belüli ötvözése. Célkitőzéseink között szerepelt a gumirugalmas természető 

poli(n-butil-akrilát) (nBA) és a merev, amorf polisztirol (PS) illetve poli(metil-metakrilát) 

(PMMA) láncok összekapcsolása úgy, hogy különleges – ojtásos és csillag szerkezető – 

polimereket állítsunk elı elıre meghatározott molekulatömeggel és szők polidiszperzitással oly 

módon, hogy a folyamat a lehetı leggazdaságosabban kivitelezhetı legyen, és az elıállítás 

során csak általánosan bevett eljárásokat (pl. tisztítási módszereket) alkalmazzunk. Mivel ezt 

ismereteink szerint korábban senkinek sem sikerült ilyen formában megvalósítania, 

szándékaink között szerepelt a polimerizációs folyamatok kinetikájának és egyes kísérleti 

paraméterek változtatásának a polimerizáció lefolyására gyakorolt hatásának a 

nyomonkövetése is. E célok megvalósításához elsıkét az n-butil-akrilát (nBA) és a 2-

hidroxietil-akrilát (HEA) kopolimerizációját kellett kidolgoznunk. Ezzel együtt sort kellett 

keríteni ezen polimerizációs reakció kinetikai vizsgálatára is. A doktori munka során választ 

kerestünk továbbá egy korábban, a metil-metakrilát ATRP-je során felmerült kinetikai 

problémára is, melynek tisztázása a késıbbiekben nagy segítséget jelenthet az ojtásos PnBA-g-

PS illetve a PnBA-g-PMMA ojtásos kopolimerek elıállítása során felmerült, eddig még 

tisztázatlan kérdések megválaszolásában is. 
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II. Alkalmazott kísérleti módszerek 

 

A munkám során kivitlezett szintézisek, a polimerizációs reakciók, a polimer módosítások 

és a kapott anyagok tisztítása során felhasznált vegyületeket az általánosan bevett módszerek 

szerint tisztítottuk, amennyiben ez szükségesnek bizonyult. A polimerizációkat inert 

atmoszférában viteleztük ki állandó keverés mellett. A mintavételezés a reakciótérbıl 

szeptumon keresztül, fecskendıvel történt. A kinetikai méréseknél ahol lehetséges volt 

(tömbpolimerizáció) a nagyobb pontosság kedvéért gravimetriás mérést alkalmaztunk. A 

tisztított polimereket és egyéb anyagokat megfelelı hımérsékletre beállított vákuum 

szárítószekrényben tömegállandóságig szárítottuk. Az elıállított kisebb molekulatömegő 

anyagokat 1H-NMR spektroszkópiával analizáltuk, hogy az elıállított anyagok szerkezetérıl és 

tisztaságáról meggyızıdjünk. A nagyobb molekulatömegő anyagokat gél permeációs 

kromatográfia (GPC), 1H-NMR, szükség esetén 13C-NMR, MALDI-TOF tömegspektrometria, 

Electrospray (ESI) tömegspektormetria illetve DSC módszerekkel vizsgáltuk. 

 

III. Új tudományos eredmények  

 

1.  

Megvalósítottuk a metil-metakrilát (MMA) 4-metil-benzil-bromid iniciátorral történı 

ATRP-s polimerizációját, és így modelleztünk egy olyan folyamatot, amely ipari körülmények 

között elıállított polimereket makroiniciátorként használ fel. A polimerizáció során a 

szakirodalomban tudomásunk szerint eddig le nem írt jelenséggel találkoztunk: a kinetikai 

vizsgálatok során kiderült, hogy a polimerizációs rendszerben lassú iniciálás történik, a 

polimerizáció indukciós periódussal indul, és a polimerizációs folyamatban az iniciátor 

nemcsak iniciátorként, hanem láncátadó szerként is funkcionál, azaz iniferként (iniciátor + 

transzfer) viselkedik.  

 

2.  

A 2-hidroxietil-akrilátot (HEA) - szemben a szakirodalomban széles körben alkalmazott 

védıcsoportos módszerrel - csupán vákuumdesztillációval tisztítva sikerült az nBA és a HEA 

kopolimerizációját kváziélı polimerizációs körülmények között 60 és 80 °C-on megvalósítani. 
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A polimerek az alkalmazott egyszerő tisztítási módszerek ellenére különösen szők 

molekulatömeg-eloszlásúak lettek.  

Vizsgálataink kiterjedtek a hımérséklet megválasztásának a polimerizációra gyakorolt 

hatására is. Megállapítottuk, hogy az adott kísérleti körülmények között a polimerizáció 

lefutása függ az alkalmazott hımérséklettıl. Különbözı iniciátor, átmenetifém-halogenid és 

komplexképzı arány esetén a polimerizáció az alkalmazott hımérséklet függvényében 

egymáshoz viszonyítva fordított sebességarányokat mutatott: a 80 °C-on nagyobb 

reakciósebességet okozó arány 60 °C-on kisebb hatékonyságúnak bizonyult a reakciósebesség 

tekintetében. Eközben mindkét hımérsékleten, mindkét iniciátor:átmenetifém-

halogenid:komplexképzı arány esetén a hımérséklettıl függetlenül a kváziélı jelleg és a 

kedvezı polidiszperzitás értékek megmaradtak. 

Kísérleti eredményeink arra engednek következtetni, hogy a polimerizáció 

paramétereinek megválasztása során nemcsak az átmenetifém-halogenid és a komplexképzı 

egymáshoz viszonyított arányát kell gondosan megválasztani, mert ezeknek az iniciátorhoz 

való aránya is befolyásolhatja a polimerizáció lefutását, és adott esetben a polimerizáció 

kváziélı jellegének megszőnését eredményezheti. 

 

3.  

Az elıállított lineáris szerkezető PnBA-ko-PHEA-ból észteresítési reakció segítségével 

makroiniciátort készítettünk, mely jó hatékonysággal iniciálta mind a metil-metakrilát (MMA), 

mind a sztirol (S) kváziélı atomátadásos gyökös polimerizációját. Az ezzel a polimerizációs 

reakcióval kapott ojtásos polimerek DSC-vel történt vizsgálata során kiderült, hogy a kapott 

ojtásos polimereknél egyetlen üvegesedési átmenet jelentkezik arra utalva, hogy ezekben az  új 

anyagokban az ojtásos kopolimerek gumirugalmas és merev szegmensei nem fázisszeparáltan 

helyezkednek el. Az ojtásos polimerizáció kinetikai vizsgálata során kiderült, hogy mindkét 

monomer esetében kváziélı kinetikával zajlik az ojtási folyamat, de az MMA esetében a 

polimerizáció indukciós periódussal indul. Az indukciós periódus vizsgálataink szerint az 

alkalmazott komplexképzıtıl függetlenül jelentkezik, de az alkalmazott komplexképzı mind a 

polimerizáció sebességére, mind az indukciós periódus mértékére hatást gyakorol. 
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4.  

Optimalizáltuk egy eddig a szakirodalomban pontosan le nem írt, pentaeritritol alapú 

tetrafunkciós iniciátor elıállítási módját. Ezt az iniciátort alkalmazva - a lineáris 

kopolimerizáció vizsgálata során felhasznált eredményeket alapul véve - megvalósítottuk a 

csillag szerkezető poli(n-butil-akrilát)-ko-poli(2-hidroxietil-akrilát) (PnBA-ko-PHEA) 

szintézisét. Ilyen szerkezető és összetételő polimert tudomásunk szerint eddig még nem írtak le 

a szakirodalomban. A szintézis különlegessége, hogy általánosan használt tisztítási technikák 

alkalmazásával meglepıen szők molekulatömeg-eloszlású polimerekhez jutottunk, ami a 

polimer csillag szerkezetére való tekintettel különös jelentıséggel bír. A csillag polimerizáció 

kinetikai vizsgálata során a lineáris polimerizáció esetén kapott eredményekkel megegyezı 

eredményekre és következtetésre jutottunk.  

 

5.  

Az általunk elıállított csillag szerkezető PnBA-ko-PHEA-ból makroiniciátort 

szintetizáltunk a lineáris makroiniciátor elıállításával analóg módon. Ez a makroiniciátor 

alkalmasnak bizonyult mind a sztirol, mind pedig a metil-metakrilát ATRP-s polimerizációjára. 

Az általunk csillag szerkezető makroiniciátorból ojtásos polimerizációval elıállított csillag 

polimerek egyedülállónak tekinthetık, mivel hasonló szerkezettel rendelkezı csillag 

polimerekre nem találtunk példát a szakirodalomban. A kapott, ATRP-s mechanizmus szerint 

szintetizált polimereken végzett DSC mérések a lineáris szerkezetbıl kiindulva szintetizált 

ojtásos polimerek eredményeihez hasonlítottak: egyetlen üvegesedési átmenet jelentkezett. 

Nem fázisszeparált szerkezetőek tehát ezek a csillag polimerek sem, azaz az összetevık 

elegyednek, vagyis új szerkezető többkomponenső homogén makromolekuláris anyagokat 

sikerült elıállítani. 
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