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I. Bevezetés és célkitűzések 

Az élő polimerizációs eljárások a makromolekula tervezés legfontosabb eszközei. 

Segítségükkel előre meghatározott átlag molekulatömegű, közel egységes hosszal rendelkező 

polimer láncok állíthatóak elő a kívánt kezdő és végcsoportokkal, valamint szerkezettel. Vinil 

monomerek kationos polimerizációja esetén az figyelhető meg, hogy a mellékreakciók 

kiküszöbölése érdekében kis, akár -80 °C-os reakcióhőmérsékletet alkalmaznak valamint a 

megfelelő ionizáltsági fok elérése miatt nagy mennyiségű poláris oldószert használnak, legtöbb 

esetben klórozott szénhidrogéneket. Az utóbbi időben az egyik legelterjedtebb és legtöbbet 

tanulmányozott módszer, az atomátadásos gyökös polimerizáció esetében szintén kulcsszerepet 

játszik az oldószer, mivel a szabályozhatóság számára legideálisabb homogén reakciókörül-

mények biztosítása sokszor nehézségekbe ütközik.  

Munkám során a sztirol karbokationos és atomátadásos gyökös polimerizációját  

vizsgáltam, és olyan reakciókörülmények felderítését és optimalizálását céloztam meg, amelyek 

ezen polimerizációs eljárások hatékonyságának a megőrzése mellett a környezetvédelem 

szempontjából is a folyamat előnyére válnak. Elsőként a sztirol karbokationos 

polimerizációjában leggyakrabban alkalmazott oldószerek, a diklórmetán illetve a kloroform 

kiváltását terveztem, amelyek egészség- és környezetszennyező hatásuk révén rendkívül 

károsak. Az általam javasolt oldószer egy klórmentes, inert, kevéssé illékony, 

környezetelőnyösnek tartott vegyület, a benzorifluorid (BTF).  Szerves, illetve fluorkémiai 

reakciókban már sikerrel alkalmazták, polimerizációs rendszerek esetén azonban szinte kizárólag 

csak fluor tartalmú monomerek polimerizációjára található néhány példa az irodalomban. A 

karbokationos polimerizáció mellett atomátadásos gyökös polimerizációban is terveztem a BTF 

alkalmazását, elsősorban a kevéssé poláris toluol alkalmazásából származó inhomogenitás 

kiküszöbölése érdekében. Három alapvető kérdés megválaszolására végeztem szisztematikus 

vizsgálatokat: (1) alkalmas-e a BTF reakcióközegként fluort nem tartalmazó polimerek 

előállítására, (2) fellép-e a hagyományosan használt környezetszennyező oldószerekhez képest 

jelentős oldószerhatás, (3) kapott eredményeim miként hasznosíthatók kívánt funkcionalitással 

rendelkező polimerek előállítására. Végezetül pedig a fentebb említett, jól definiált szerkezetű és 

funkcionalitású makromolekulák előállításának lehetőségét kívántam megvalósítani 

hiperelágazásos, multifunkciós kopolimerek előállításával mindkét polimerizációs módszerrel. 
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II.  Alkalmazott kísérleti módszerek 

Munkám során a polimerek előállítását karbokationos és atomátadásos gyökös 

polimerizációval valósítottam meg. Az előbbi esetben a sztirol monomert szerves halogenid 

iniciátor, átmenetifém tartalmú Lewis-sav koiniciátorok (TiCl4 vagy SnCl4) valamint 

polimerizációs adalékanyag (nukleofil illetve tetrabutil-ammónium só) jelenlétében 

polimerizáltam a hagyományosnak számító diklórmetán, valamint az általam erre a célra 

elsőként alkalmazott benzotrifluorid oldószerben. A reakciókörülmények, úgy mint a 

hőmérséklet és koiniciátor koncentráció hatását vizsgáltam a folyamat kimenetelére illetve egyes 

esetekben a kinetikájára nézve is. A reakciókörülmények optimalizálása során arra törekedtem, 

hogy környezetileg minél előnyösebbek legyenek. Atomátadásos gyökös polimerizációval sztirol 

mellett metil-metakrilát és n-butil-akrilát polimerizációját is elvégeztem. Az alkalmazott 

iniciátor-rendszer alkil-halogenid iniciátorból, réz-bromid katalizátorból, és amin típusú 

ligandumból állt. A polimerizációk során a legtöbbször használt toluol, benzol vagy anizol 

oldószer helyett benzotrifluoridot alkalmaztam. A folyamat kinetikáját minden esetben 

mintavételezéssel követtem.  

A benzotrifluorid oldószerként történő alkalmazásának lehetőségeit a fent említett 

lineáris polimereken kívül speciális szerkezetű, multifunkciós kopolimer előállításával is 

demonstrálni kívántam. E célból sztirol és p-divinil-benzol random kopolimerizációját hajtottam 

végre karbokationos és atomátadásos gyökös körülmények között is. 

A polimer termékek átlag molekulatömeg értékeinek és polidiszperzitásának a 

meghatározására, valamint a hiperelágazásos szerkezet bizonyítása gélpermeációs 

kromatográfiával történt. A polimer láncok szerkezetét pedig 1H-NMR spektrosztkópiával 

határoztam meg. 

 

III.  Új tudományos eredmények 

1. 

Sztirol karbokationos polimerizációját hajtottam végre benzotrifluorid (BTF) és diklórmetán 

(DCM) oldószerekben 1-fenil-etil-klorid iniciátor és TiCl4 koiniciátor alkalmazásával -20 °C-on. 

Ennek a folyamatnak a kivitelezéséhez elsőként alkalmaztam a 1,1,4,4-tetrametil-etilén-diamin 
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(TMEDA) nukleofil adalékanyagot. Megállapítottam, hogy ez az általam alkalmazott 

polimerizációs reakció – szemben az irodalomban közölt legtöbb esettel, amely akár több napos 

reakcióidőt is igényel – már rövid reakcióidő, mindössze 5 perc alatt jelentős 

konverzióértékekkel polimer képződéshez vezetett. Ez alátámasztja, hogy az általam alkalmazott 

iniciátor-rendszer sikeresen alkalmazható polisztirol karbokationos mechanizmussal történő 

előállítására. 

 

2.  

A karbokationos mechanizmussal lejátszódó polisztirol szintézist elsőként végeztem el 

benzotrifluorid oldószerben. A kapott eredményeket összehasonlítva az erre a célra általánosan 

alkalmazott diklórmetán oldószerben kapott adatokkal, megállapítottam, hogy a DCM a 

polimerizáció hatékonyságában, valamint a képződő polimer termék alapvető tulajdonságaiban 

bekövetkező változás nélkül helyettesíthető a környezetre és egészségre nézve egyaránt 

előnyösebbnek tartott BTF-fel. 

 

3. 

Tanulmányoztam a sztirol karbokationos polimerizációját a reakcióelegy hűtése nélkül, azaz 

szobahőmérsékleten. Megállapítottam, hogy BTF alkalmazásával a konverzióértékek csekély 

mértékű csökkenése mellett az elméletivel megegyező számátlag molekulatömeggel rendelkező 

polimer képződik. A hőmérséklet emelésével a polidiszperzitás értékek csökkenését figyeltem 

meg. Mindezen eredmények alapján arra a következtetésre jutottam, hogy BTF-ben 

szobahőmérsékleten a DCM alkalmazásához képest nagyobb konverzióval, a megcélzott átlag 

molekulatömeggel és szűkebb molekulatömeg-eloszlással rendelkező polisztirol állítható elő az 

általam használt iniciátor-rendszer alkalmazásával. 

 

4.  

Vizsgáltam az iniciátorhoz képest irodalmi példák szerint sokszor akár 10-16-szoros feleslegben 

alkalmazott TiCl4 koiniciátor koncentrációjának a hatását a polimerizáció kimenetelére és 

kinetikájára. Igazoltam, hogy akár kétszeres TiCl4 koiniciátor felesleggel is kivitelezhető a 

sztirol polimerizációja a várható konverziócsökkenés mellett. A vizsgált teljes koiniciátor 

koncentráció tartományban mellékreakciók lejátszódását is igazoltam. Ennek megjelenése a 
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TiCl4 felesleg mértékével összefüggést mutatott, amely a konverzió értékeken keresztül a szabad 

monomerkoncentrációval hozható kapcsolatba. A terminális indanil gyűrűképződést mint a 

sztirol karbokationos polimerizációjának jellemző mellékreakcióját 1H-NMR spektrumok 

segítségével azonosítottam a megfelelő NMR jelek beazonosítása után. Megállapítottam 

továbbá, hogy ennek a mellékreakciónak a során eliminálódó proton a TMEDA nukleofil proton 

megkötő képessége miatt nem vesz részt egy újabb lánc iniciálásában, amire a kapott átlag 

molekulatömeg értékekből következtettem. Ezen vizsgálataim eredményei alapján 

megállapítható, hogy megfelelő módszert dolgoztam ki a gyakorinak számító monomerre történő 

láncátadás kiküszöbölésére illetve visszaszorítására. Eredményeim alapján kidolgoztam a sztirol, 

általam vizsgált körülmények között lejátszódó karbokationos polimerizációjának 

valószínűsíthető mechanizmusát, amely iniciálást, láncnövekedést, reverzibilis lánczáródást, 

valamint láncletörő lépésként láncvégi indanil gyűrűképződést foglal magában. 

 

5. 

Tanulmányoztam a BTF alkalmazhatóságát a sztirol SnCl4 által katalizált karbokationos 

polimerizációjában is n-tetrabutil-ammónium-bromid só jelenlétében -15 °C-on. A polimerizáció 

kinetikájának vizsgálata során nem várt indukciós periódust figyeltem meg, valamint láncátadás 

és lánczáródás hiányában illetve a kis iniciátorhatékonysági adatok alapján, lassú iniciálással 

zajló kváziélő polimerizációs mechanizmust igazoltam. Eredményeim szerint a kváziélő jelleg a 

reakcióhőmérséklet emelésével, szobahőmérsékleten már nem figyelhető meg. Az iniciátorhoz 

képes nagy kezdeti koiniciátor koncentráció csökkentésével azonban a folyamat 

szabályozhatóságának, valamint az iniciátor hatékonyságának jelentős javulását figyeltem meg. 

Kimutattam, hogy négyszeres SnCl4/iniciátor aránynál a kinetikai vizsgálatok irreverzibilis 

lánczáródás, láncátadás és lassú iniciálás jelenlétére sem utalnak, amely alapján igazoltam, hogy 

a sztirol karbokationos polimerizációja ezen, általam alkalmazott reakció körülmények között 

kváziélő polimerizációval zajlik, és kvantitatív láncvégi funkcionalitással rendelkező polisztirol 

előállítását teszi lehetővé. 

 

6.  

Az előbbiekben bemutatott eredményeim alapján hiperelágazásos, multifunkciós kopolimereket 

állítottam elő BTF oldószerben sztirol és p-divinil-benzol random karbokationos 
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kopolimerizációjával. Megállapítottam, hogy a komonomerek megfelelő arányának 

megválasztásával ez a reakció szobahőmérsékleten, gélesedés fellépése nélkül és rövid, 

mindössze 5 perc reakcióidő alatt kvantitatíven lejátszódik. A hiperelágazásos szerkezetet 

sokszögű fényszóródás detektorral felszerelt gélpermeációs kromatográfiával, a multifunkciós 

jelleget pedig 1H-NMR spektroszkópiával igazoltam. 

 

7. 

Tanulmányoztam a BTF oldószerként történő alkalmazását atomátadásos gyökös 

polimerizációban (ATRP) is a jól definiált szerkezetű polimerek szintéziséhez használt toluol, 

benzol, xilol és anizol helyettesítőjeként. Megállapítottam, hogy a sztirol ATRP-je lassú 

iniciálással megy végbe, amit kinetikai mérésekkel támasztottam alá. Elvégeztem a metil-

metakrilát ATRP-jét is BTF-ben, melynek vizsgálata során arra a következtetésre jutottam, hogy 

a folyamat mellékreakciók megjelenése miatt nem volt jól szabályozható. Az n-butil-akrilát 

esetében viszont olyan polimerizációs rendszer kidolgozását valósítottam meg, amely 

gyakorlatilag teljesen tervezhető számátlag molekulatömeggel rendelkező és rendkívül kis 

polidiszperzitású lineáris makromolekulák hatékony előállítását teszi lehetővé.  

 

8. 

Megvalósítottam a sztirol és p-divinil-benzol gélesedésmentes random atomátadásos gyökös 

kopolimerizációját BTF oldószerben. Eredményeim alátámasztják, hogy ez a módszer is 

alkalmas hiperelágazásos szerkezetű, multifunkciós kopolimerek előállítására. A hiperelágazásos 

szerkezetet fényszóródás detektorral felszerelt gélpermeációs kromatográfiával illetve 1H-NMR 

spektroszkópiával igazoltam. 

 

IV. Az új eredmények jelentősége 

Doktori munkám során a benzotrifluorid (BTF) polimerizációs közegként történő 

alkalmazásának lehetőségeit és korlátait vizsgáltam karbokationos és atomátadásos gyökös 

polimerizációs rendszerekben. A sztirol karbokationos polimerizációja során a BTF-et a 

környezetileg jóval előnytelenebb diklórmetán alternatívájaként kíséreltem meg alkalmazni. A 

TiCl4 koiniciátor által katalizált polimerizáció sikeres volt még szobahőmérsékleten is, a 
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képződő polimerek szűk molekulatömeg-eloszlással és az elméletihez közeli számátlag 

molekulatömeggel rendelkeztek. A polimerizáció során láncvégi, intermolekuláris gyűrűzáródási 

mellékreakciót azonosítottam, aminek megjelenése az aktuális monomerkoncentráció 

csökkenésével egyre inkább előtérbe kerül. Az SnCl4 koiniciátor-rendszerrel végzett 

karbokationos polimerizáció során BTF oldószer alkalmazásával a polimerizáció lassabbnak 

bizonyult, melyet indukciós periódus és lassú iniciálás is jellemez. Szobahőmérsékleten már nem 

volt megfigyelhető, ugyanis a kinetikai vizsgálatok irreverzibilis lánczáródást mutattak. Az 

SnCl4 koncentráció csökkentésével azonban sikerült a mellékreakciókat visszaszorítani, és 

kváziélő polimerizációt megvalósítani. Összességében, az eredetileg DCM-ben, kis 

hőmérsékleten és nagy Lewis sav koncentráció helyett egy klórmentes, kevésbé illékony 

oldószerben, szobahőmérsékleten és kis koiniciátor koncentrációval állítottam elő polisztirolt. Ez 

kiválthatja a jelenlegi ipari gyakorlatban a polisztirol előállítására alkalmazott, nagy Lewis-sav 

(AlCl 3 vagy BF3) felesleg jelenlétében zajló eljárásokat.  

Az atomátadásos gyökös polimerizáció vizsgálatakor a gyakorlatban alkalmazott benzol, 

toluol, xilol és anizol helyett használtam oldószerként a BTF-et. Sztirol monomer esetén a 

polimerizáció lassú iniciálással ment végbe, de láncletörő lépések jelenlétére utaló jelek nem 

jelentkeztek a kinetikai vizsgálatok eredményei szerint. Metil-metakrilát esetében lánczáródásra 

és következtethetünk, az n-butil-akrilát monomer polimerizációja azonban mellékreakciók 

fellépése nélkül szolgáltatott elméleti átlag molekulatömegekkel és rendkívül kis 

polidiszperzitással rendelkező polimereket. 

Mindkét módszerrel sikeresen alkalmaztuk a BTF-et hiperelágazásos, multifunkciós 

kopolimerek előállítására is gélesedés fellépése nélkül. A képződött új kopolimereket a láncvégi 

klorid és vinil csoportok átalakíthatósága illetve polimerizálhatósága számos célra alkalmassá 

tehetik. 
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