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Zwi¹zki glinoorganiczne jako inicjatory i katalizatory
procesów polimeryzacji ³añcuchowej
Streszczenie — Artyku³ stanowi przegl¹d literaturowy dotycz¹cy katalitycznej aktywnoœci
zwi¹zków glinoorganicznych w procesach polimeryzacji anionowej, kationowej, rodnikowej oraz
polimeryzacji i kopolimeryzacji koordynacyjnej z udzia³em monomerów heterocyklicznych, aldehydów, ditlenku wêgla i innych monomerów karbonylowych. Przedstawiono mechanizmy inicjowania tych procesów i struktury generowanych centrów aktywnych oraz omówiono szereg
przyk³adów reakcji, w których zwi¹zki glinu skutecznie aktywuj¹ monomery i pozwalaj¹ na bardziej selektywny przebieg polimeryzacji. Zaprezentowano równie¿ mo¿liwoœci wykorzystania
handlowo dostêpnych alumoksanów w syntezie polieterów, poliestrów i poliwêglanów.
S³owa kluczowe: katalizatory glinoorganiczne, alumoksany, polimeryzacja ³añcuchowa, kopolimeryzacja.
ORGANOALUMINUM COMPOUNDS AS THE INITIATORS AND CATALYSTS OF CHAIN
POLYMERIZATION PROCESSES
Summary — The paper presents a literature review on the catalytic activity of organoaluminum
compounds in anionic, cationic and radical polymerization, as well as coordination polymerization and copolymerization involving heterocyclic monomers, aldehydes, carbon dioxide and other
carbonyl monomers. The initiation mechanisms of these processes and the structures of the generated active sites have been presented and several examples of processes in which aluminum compounds efficiently activate the monomers and allow a more selective course of polymerization are
discussed. Moreover, the possibility of application of commercially available alumoxanes in the
synthesis of polyethers, polyesters and polycarbonates has been shown.
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WPROWADZENIE

Zwi¹zki trialkiloglinowe (R 3 Al, R = CH 3 , C 2 H 5 ,
i-C4H9) i alkilochloroglinowe (R2AlCl, RAlCl2) ju¿ od
ponad 50 lat s¹ wykorzystywane jako sk³adniki katalizatorów Zieglera-Natty, stosowanych w przemys³owych
procesach polimeryzacji olefin [1—3]. W uk³adach takich
pochodne glinowe pe³ni¹ g³ównie rolê czynnika alkiluj¹cego zwi¹zki metali przejœciowych, a w³aœciwym centrum aktywnym w polimeryzacji jest silnie spolaryzowane pojedyncze wi¹zanie pomiêdzy atomami metalu
przejœciowego i wêgla [równania (1) i (2)]:
Al R + LnMt Cl
LnMt CH2

+ H2C CHR

Al Cl + LnMt R

(1)

LnMt CH2 CH(R) CH2
(2)

Katalizatory, w których zwi¹zki glinoorganiczne
umo¿liwiaj¹ tworzenie tego typu aktywnych wi¹zañ, s¹
stosowane tak¿e w polimeryzacji dienów i styrenu [4].
W najnowszych generacjach katalizatorów polimeryzacji olefin, w tzw. katalizatorach metalocenowych, a tak¿e w wielu znanych w literaturze uk³adach wykorzystuj¹cych chelatowe pochodne metali przejœciowych, jako
czynniki alkiluj¹ce stosuje siê produkty czêœciowej hydrolizy trimetyloglinu nazywane potocznie metyloalumoksanem (MAO) [3—6]. Struktura tych po³¹czeñ nie jest
dok³adnie znana, ale na podstawie obliczeñ teoretycznych oraz analogii do dobrze zdefiniowanych produktów hydrolizy tri-t-butyloglinu przypuszcza siê, ¿e jest to
mieszanina oligomerów liniowych zawieraj¹cych wi¹zania Al-O-Al oraz produktów o budowie klatkowej i nanorurek zbudowanych z czterocz³onowych pierœcieni
Al2O2 [7—9]. Prawdopodobnie MAO pe³ni w tych uk³adach tak¿e rolê kwasu Lewisa, który odrywa anion ze
zwi¹zku metalu przejœciowego, wskutek czego centrum
aktywne ma postaæ pary jonowej [równanie (3)]:
+

CH3
LnMt
+ MAO
X

LnMt

CH2

+ [XMAO]— (3)

W niektórych uk³adach reakcje pomiêdzy zwi¹zkami
glinoorganicznymi i zwi¹zkami metali przejœciowych
prowadz¹ do wytworzenia podwójnego wi¹zania pomiêdzy metalem przejœciowym i wêglem (uk³adów metalokarbenowych) [10], wykazuj¹cego aktywnoœæ w procesach polimeryzacji z otwarciem pierœcienia cyklicznych olefin [równanie (4)] oraz w procesach, w których
mamy do czynienia z metatez¹ wêglowodorów nienasyconych [3, 4, 11]:
LnMt CH

+

Szybki rozwój produkcji poliolefin, a zw³aszcza polietylenu o du¿ej gêstoœci, liniowego polietylenu o ma³ej
gêstoœci i polipropylenu, doprowadzi³ do opracowania
bardzo efektywnych metod syntezy zwi¹zków glinoorganicznych zawieraj¹cych grupy metylowe, etylowe lub
izobutylowe. Od szeregu lat s¹ one ³atwo dostêpnymi po³¹czeniami metaloorganicznymi i znalaz³y liczne praktyczne zastosowania jako reagenty w syntezie zwi¹zków
organicznych. Stanowi¹ równie¿ cenne narzêdzie w syntezie wielu typów polimerów, w tym tak¿e polimerów
hybrydowych. W niniejszym opracowaniu przedstawimy podstawowe typy reakcji ³añcuchowych, w których
zwi¹zki glinoorganiczne skutecznie inicjuj¹ i katalizuj¹
procesy polimeryzacji bez koniecznoœci „wspó³pracy”
z pochodnymi metali przejœciowych.

LnMt CH (CH2)3 CH CH
(4)

POLIMERYZACJA KOORDYNACYJNA
MONOMERÓW HETEROCYKLICZNYCH

W procesach koordynacyjnej polimeryzacji oksiranów oraz cyklicznych estrów, wêglanów i fosforanów,
centrami aktywnymi s¹ kowalencyjne wi¹zania pomiêdzy atomami metalu i tlenu, przy czym w wielu uk³adach tym metalem mo¿e byæ glin. Wbudowanie monomeru do rosn¹cego ³añcucha nastêpuje w wyniku nukleofilowego ataku atomu tlenu z ugrupowania Al-O na
centra elektrofilowe w monomerach i prawdopodobnie
jest poprzedzone tworzeniem kompleksu donorowo-akceptorowego pomiêdzy katalizatorem i monomerem:

R

O
Al

R

O

R
R

Al OCH2CH2O

Schemat A. Insercja monomeru do wi¹zania Al-O podczas polimeryzacji koordynacyjnej oksiranów katalizowanej przez alkoholany dialkiloglinu
Scheme A. Insertion of monomer to Al-O bond during coordinative polymerization of oxiranes catalyzed by dialkylaluminum alkoxides

Wygodn¹ metod¹ tworzenia wspomnianych centrów
aktywnych jest reakcja zwi¹zków trialkiloglinowych z
alkoholami [równanie (5)]:
AlR3 + R1OH

1/n [R1OAlR2]n + RH

(5)

Tak otrzymane zwi¹zki dialkiloalkoksyglinowe charakteryzuj¹ siê wysok¹ aktywnoœci¹ w procesach polimeryzacji cyklicznych estrów, a czêsto tak¿e wysok¹ selektywnoœci¹ pozwalaj¹c¹ na sterowanie d³ugoœci¹ ³añcuchów i na syntezê kopolimerów blokowych [12—15].
Wystêpuj¹ w postaci agregatów (najczêœciej dimerów lub
trimerów), w których atomy glinu s¹ po³¹czone mostka-
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mi tlenowymi — cz¹steczka monomeru musi wykazywaæ silne w³aœciwoœci nukleofilowe aby te wi¹zania
mostkowe rozerwaæ. Stopieñ agregacji wzrasta wraz ze
wzrostem iloœci wi¹zañ Al-OR w cz¹steczce katalizatora.
Na przyk³ad, triizopropanolan glinu Al(Oi-C3H7)3 mo¿e
wystêpowaæ w formie trimeru lub tetrameru. Badania
prowadzone w CBMiM PAN w £odzi wykaza³y, ¿e w polimeryzacji cyklicznych estrów jedynie cz¹steczki trimeru s¹ w stanie inicjowaæ proces polimeryzacji i wówczas
wszystkie wi¹zania Al-O staj¹ siê centrami aktywnymi
[15]. W tetramerze natomiast centra glinowe s¹ zbyt silnie zagregowane, aby proces polimeryzacji by³ mo¿liwy.
Zjawiska agregacji centrów aktywnych mo¿na unikn¹æ wprowadzaj¹c do sfery koordynacyjnej glinu rozbudowane, zdolne do tworzenia po³¹czeñ chelatowych
podstawniki, takie jak: porfiryny (I), pochodne kaliksarenów (II) czy pochodne binaftylu (III).
Ph

Ph

N X N
Al
N
N

Me
OO O

Ph

Me
O

(dmca)AlOR
(II)

N

O
Al OR

N

Al OCH2CHO Al

+

O

(R)-SBO2Al-OR
(III)

Obecnoœæ rozbudowanych podstawników bardzo
skutecznie eliminuje reakcje makrocyklizacji i wymiany
segmentów pomiêdzy ³añcuchami, co powoduje, ¿e polimeryzacja ma cechy procesu „¿yj¹cego”. Jeœli rozbudowany ligand w sferze koordynacyjnej glinu ma centra
chiralne, a u¿yty monomer jest mieszanin¹ enancjomerów, to zazwyczaj silnie preferowane s¹ reakcje katalizatora z jednym izomerem. Dziêki temu pojawiaj¹ siê mo¿liwoœci sterowania stereochemi¹ procesu i syntezy nowych materia³ów — przyk³adem mo¿e byæ polilaktyd
w postaci kompleksu bloków o konfiguracji R i S, którego
temperatura topnienia (230—240 °C) jest znacznie wy¿sza ni¿ czystych stereoizomerów (ok. 180 °C) [16].
Bardzo aktywnym katalizatorem polimeryzacji monomerów heterocyklicznych jest MAO oraz jego pochodne otrzymywane w reakcjach kontrolowanej hydrolizy

(6)

O

PóŸniejsze badania wykaza³y, ¿e w podobny sposób
mo¿na zainicjowaæ polimeryzacjê cyklicznych estrów
kwasów karboksylowych i cyklicznych wêglanów
[19—23]. W takich uk³adach po wbudowaniu monomeru
w wi¹zanie Al-O-Al powstaje jedno aktywne centrum
alkoholanowe oraz centra karboksylanowe lub wêglanowe, które nie bior¹ udzia³u w reakcjach wzrostu ³añcucha
[równanie (7)]:

Al O Al

+

O

O
Al O(CH2)3OCO Al

O

O

Ph
X: MeO
(tpp) AlX
(I)

R

R
Al O Al

O
Me

Al

innych zwi¹zków trialkiloglinowych. Uk³ady takie stosowano pocz¹tkowo g³ównie w polimeryzacji oksiranów
[4, 17, 18], w przypadku której na etapie inicjacji cz¹steczka monomeru wbudowuje siê w wi¹zania Al-O-Al, co
prowadzi do wytworzenia centrów alkoholanowych, na
których biegnie dalej proces propagacji [równanie (6)]:

(7)

Z praktycznego punktu widzenia szczególnie interesuj¹ce wydaj¹ siê procesy polimeryzacji cyklicznych
wêglanów szeœciocz³onowych, gdy¿ polimeryzacja katalizowana przez alumoksany biegnie w ³agodnych warunkach i selektywnie prowadzi do powstania liniowych
³añcuchów. Po hydrolizie wi¹zañ Al-O otrzymuje siê
makrocz¹steczki zawieraj¹ce na obu koñcach grupy hydroksylowe, gdy¿ ostatni mer zakoñczony pó³estrem kwasu wêglowego ulega dekarboksylacji [22, 23]. W zale¿noœci od warunków prowadzenia procesu metod¹ t¹
mo¿na otrzymaæ zarówno polimery o ciê¿arze cz¹steczkowym powy¿ej 100 000, jak i oligowêglanodiole o ciê¿arach rzêdu kilku tysiêcy i Mw/Mn = 1,1—1,3, wykorzystywane w syntezie szlachetnych gatunków poliuretanów
[22].
Procesy polimeryzacji cyklicznych estrów kwasów
karboksylowych s¹ zwykle mniej selektywne, a reakcjom
propagacji towarzysz¹ reakcje makrocyklizacji oraz wymiany segmentów pomiêdzy ³añcuchami [23]. Udzia³ reakcji konkurencyjnych mo¿na w znacznym stopniu ograniczyæ wprowadzaj¹c do uk³adu dodatkowe ligandy,
które blokuj¹ silnie elektrofilowe centra w cz¹steczkach
alumoksanów. Jedn¹ z interesuj¹cych mo¿liwoœci stanowi tu u¿ycie, tzw. karboksylano-alumoksanów, otrzymywanych w reakcjach zasadowych karboksylanów glinu
ze zwi¹zkami trialkiloglinowymi [równanie (8)]:
R C O Al(OH)2 + 2 n (C2H5)3Al
O

- 2 n C2H6

n

(8)

R C O Al[OAl(C2H5)2]2
O

n
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Tego typu uk³ady wykazuj¹ podobn¹ aktywnoœæ jak
alkiloalumoksany, ale s¹ bardziej stabilne i umo¿liwiaj¹
uzyskanie polimerów oksiranów i cyklicznych estrów
o bardzo du¿ych ciê¿arach cz¹steczkowych [24].
PRZYK£ADY INNYCH TYPÓW POLIMERYZACJI
KOORDYNACYJNEJ KATALIZOWANEJ PRZEZ
ZWI¥ZKI GLINOORGANICZNE

Ugrupowania Al-O w alkoholanowych centrach aktywnych reaguj¹ stosunkowo ³atwo nie tylko z cyklicznymi estrami, ale tak¿e z innymi monomerami zawieraj¹cymi grupy karbonylowe (aldehydami [25], acetonem [26],
izocyjanianami [27], cyklicznymi bezwodnikami kwasów karboksylowych [28] oraz ditlenkiem wêgla [4, 29,
30]), umo¿liwiaj¹c tym samym wprowadzenie tego typu
monomerów do ³añcuchów polimerowych. W przypadku aldehydów jest mo¿liwe otrzymanie homopolimerów, poniewa¿ proces polimeryzacji prowadzi do odtworzenia centrum alkoholanowego [równanie (9)], a reakcjê
mo¿na przeprowadziæ poni¿ej, tzw. temperatury sufitowej dla poliacetali:

Al OR + R1 C O
H

Al O CH OR

Al OR

+ n
O

O

O

O

CH3
Al OCH2CHO C OR
O

Schemat B. Kopolimeryzacja ditlenku wêgla z oksiranem katalizowana przez alkoholan glinu
Scheme B. Copolymerization of carbon dioxide and oxirane
catalyzed by aluminum alkoxide

W wyniku naprzemiennej propagacji powstaj¹ jednostki wêglanowe, ale czêsto, równolegle, biegnie proces
homopropagacji oksiranu prowadz¹cy do powstania
segmentów polieterowych. Jeœli zamiast ditlenku wêgla
zastosuje siê cykliczne bezwodniki kwasów karboksylowych to koñcowym produktem s¹ poliestry lub poliestroetery [równanie (10)]:

O

O

O

O

n

(10)

We wspomnianych powy¿ej procesach polimeryzacji
i kopolimeryzacji, w charakterze katalizatorów u¿ywa
siê najczêœciej alumoksanów i alkoksylowych pochodnych glinu, stabilizowanych dodatkowo ligandami chelatuj¹cymi, lub produktów reakcji zwi¹zków trialkiloglinowych z wielofunkcyjnymi fenolami i kwasami karboksylowymi [4]. Te ostatnie umo¿liwiaj¹ równie¿ syntezê
kopolimerów tiranów (siarkowych analogów oksiranów) z ditlenkiem wêgla [31].
Nale¿y podkreœliæ, ¿e reakcje insercji polarnych monomerów do wi¹zañ Al-O w alkoksylowych pochodnych
glinu przebiegaj¹ znacznie szybciej ni¿ do wi¹zañ Al-C,
ze wzglêdu na wiêksz¹ elektroujemnoœæ atomu tlenu
i jego silnie nukleofilowy charakter. Warto zauwa¿yæ, ¿e
w typowych warunkach procesów polimeryzacji koordynacyjnej reaktywne wi¹zania Al-O mog¹ byæ generowane in situ, na przyk³ad w reakcji redukcji monomeru
zwi¹zkiem trialkiloglinowym [równanie (11)] [32]:
Al(i-C4H9)3 + R C O
H

CH3
Al O C OR
O

n

O

[R2Al O]

(9)

R1

W przypadku pozosta³ych monomerów, ze wzglêdu
na ograniczenia termodynamiczne lub kinetyczne, jest
mo¿liwe uzyskanie jedynie kopolimerów. Na przyk³ad,
po przy³¹czeniu ditlenku wêgla do centrum alkoholanowego powstaje ugrupowanie wêglanowe, które nie mo¿e
ju¿ reagowaæ z kolejn¹ cz¹steczk¹ CO2, mo¿e natomiast
przy³¹czyæ cz¹steczkê oksiranu i odtworzyæ aktywne
alkoholanowe centrum (schemat B):

CO2

R

- i-C4H8

RCH2OAl(i-C4H9)2 (11)

Spe³nienie pewnych warunków umo¿liwia insercjê
etylenu do wi¹zania Al-C [analogicznie jak w równaniu
(2)]. W praktyce metoda ta jest wykorzystywana do tworzenia oligomerycznych pochodnych alkiloglinowych,
które po utlenieniu wi¹zañ Al-C i hydrolizie powsta³ych
po³¹czeñ alkoksylowych s¹ przekszta³cane w alkohole
u¿ywane do produkcji detergentów [33].
W literaturze istniej¹ równie¿ doniesienia dotycz¹ce
syntezy polietylenu o du¿ym ciê¿arze cz¹steczkowym
(Mn = 106 500, Mw/Mn = 2,4) na drodze insercji monomeru
do wi¹zania Al-C w kationie, w którym trójkoordynacyjne centrum glinowe by³o po³¹czone z jedn¹ grup¹ alkilow¹ i jednym ligandem chelatuj¹cym (IV) [34]:
+

N
Al R

[B(C6F5)4]—

N

(IV)

Aktywnoœæ katalityczna tego uk³adu by³a jednak stosunkowo niewielka, wynosi³a bowiem ok. 0,1 kg polietylenu/(1g Al h atm).
POLIMERYZACJA ANIONOWA

W procesach polimeryzacji anionowej zwi¹zki glinoorganiczne s¹ wykorzystywane g³ównie jako czynniki
kompleksuj¹ce oksirany, estry kwasu akrylowego lub

POLIMERY 2012, 57, nr 6

429

metakrylowego, a tak¿e powstaj¹ce z nich centra aktywne [wzory (V)—(VIII)] [14, 35—37]. W wyniku utworzenia takich kompleksów wzrastaj¹ w³aœciwoœci elektrofilowe atomów wêgla w cz¹steczkach monomerów i staj¹
siê one bardziej podatne na atak anionów zlokalizowanych na koñcu ³añcucha:
d+
O

dAlR3
(V)

+

d
H2C CH C O

-

d
AlR3

OR1
(VI)

CH3
CH2CH O AlR3 K
(VII)

CH2 CH
C O

AlR3

OR1
(VIII)

W przypadku polimeryzacji monomerów akrylowych lub metakrylowych, utworzenie kompleksu poprzez grupê karbonylow¹ powoduje wzrost zawady
przestrzennej w tym fragmencie cz¹steczki i zmniejsza
prawdopodobieñstwo ataku centrów aktywnych na
atom wêgla grupy karbonylowej prowadz¹cy do reakcji
zakoñczenia wzrostu ³añcucha.
W polimeryzacji oksiranów skompleksowanie alkoholanowych centrów aktywnych pozwala skutecznie
zmniejszyæ si³ê ich oddzia³ywañ z kationami, dziêki czemu roœnie sta³a szybkoœci propagacji. W przypadku polimeryzacji tlenku propylenu, wzrost zawady przestrzennej na koñcu ³añcucha dodatkowo powoduje zmniejszenie prawdopodobieñstwa nukleofilowego ataku na atom
wêgla zarówno w grupie metinowej, jak i metylowej, co
prowadzi do wzrostu regioselektywnoœci procesu i
zmniejszenia szybkoœci reakcji przenoszenia ³añcucha.
W polimeryzacji estrów kwasu metakrylowego skompleksowanie monomeru i centrum aktywnego sprawia,
¿e praktycznie rzecz bior¹c, zostaj¹ wyeliminowane reakcje uboczne i polimeryzacja ma charakter ¿yj¹cy. Dziêki temu mo¿na otrzymaæ produkty o niewielkiej polidyspersyjnoœci i wykorzystaæ je do tworzenia kopolimerów
blokowych. Ponadto, du¿a zawada przestrzenna na koñcu ³añcucha sprawia, ¿e ostatni mer w ³añcuchu przybiera konformacjê, w której odleg³oœæ pomiêdzy grupami
estrowymi w przedostatnim i ostatnim merze jest mo¿liwie najwiêksza, co sprzyja tworzeniu polimerów o budowie syndiotaktycznej. W nieobecnoœci zwi¹zków glinu
anionowa polimeryzacja metakrylanów inicjowana
przez zwi¹zki lito- lub magnezoorganiczne prowadzi na
ogó³ do polimerów, w których dominuj¹ triady izotaktyczne. Poprzez wprowadzenie do uk³adu zwi¹zku glinoorganicznego mo¿na na pewnym etapie zmieniæ stereochemiê procesu i otrzymaæ polimer zawieraj¹cy bloki
izo- i syndiotaktyczne [38]. Jako czynniki kompleksuj¹ce
mo¿na u¿yæ zwi¹zków trialkiloglinowych, jednak ste-

reospecyficznoœæ procesu wzrasta jeœli do sfery koordynacyjnej glinu wprowadzi siê ligandy wykazuj¹ce du¿¹
objêtoœæ, np. grupy fenolowe z podstawnikami tert-butylowymi w pozycjach 2,6 [39].
POLIMERYZACJA KATIONOWA

Zwi¹zki alkilochloroglinowe jako silne kwasy Lewisa
by³y stosowane do inicjacji polimeryzacji izobutylenu
i innych monomerów winylowych ³atwo tworz¹cych
karbokationy. Mechanizm takich procesów nie zosta³
dobrze poznany i przypuszcza siê, ¿e mog¹ w nim odgrywaæ rolê zarówno reakcje przy³¹czania do monomeru
kationów powstaj¹cych w wyniku dysocjacji zwi¹zków
glinu, jak i reakcje tych zwi¹zków z zanieczyszczeniami.
Stosunkowo najlepiej s¹ poznane dwusk³adnikowe, z³o¿one ze zwi¹zków alkilochloroglinowych i trzeciorzêdowych chlorków alkilowych, uk³ady inicjuj¹ce, umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie „¿yj¹cej” polimeryzacji izobutylenu [40—42]. W uk³adach tych polimeryzacja jest inicjowana przez karbokationy generowane w reakcjach
typu Friedla-Craftsa, a ¿yj¹cy charakter procesu jest mo¿liwy dziêki ustalaniu siê równowagi pomiêdzy centrami
„uœpionymi” i jonami [równanie (12)]:
CH3
C + RAlCl3
CH3

CH3
C Cl + RAlCl2
CH3

(12)

Silnie elektrofilowe centra glinowe zdolne do inicjowania kationowej polimeryzacji oksiranów i kopolimeryzacji z THF wystêpuj¹ równie¿ w alkiloalumoksanach.
Badania prowadzone w naszym zespole [23] wykaza³y,
¿e centra aktywne w tego typu uk³adach s¹ generowane
w wyniku nukleofilowego ataku cz¹steczki oksiranu lub
THF na cz¹steczki oksiranów skompleksowane na centrach glinowych (schemat C):
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Schemat C. Tworzenie centrów aktywnych w kationowej polimeryzacji oksiranu lub jego kopolimeryzacji z THF, katalizowanych przez alkiloalumoksan
Scheme C. Formation of the active centers during cationic polymerization of oxirane or its copolymerization with THF, catalyzed by alkylaluminoxane

W nieobecnoœci oksiranu proces homopolimeryzacji
THF nie biegnie, jednak nawet niewielki dodatek oksiranu jako koinicjatora (0,2—1,0 % mol. w stosunku do THF)
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wystarczy, aby otrzymaæ polietery o du¿ym ciê¿arze
cz¹steczkowym (Mn ok. 20 000, Mw/Mn = 1,5), zawieraj¹ce
ponad 99 % mol. merów THF.

VOCl3 + R3Al THF

RVOCl2 + R2AlCl
(15)
R + VOCl2

POLIMERYZACJA RODNIKOWA

Na prze³omie lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku podejmowano liczne próby
otrzymania kopolimerów olefin z estrami i nitrylami
kwasu akrylowego lub metakrylowego, w obecnoœci katalizatorów Zieglera-Natty. Próby te zakoñczy³y siê niepowodzeniem ze wzglêdu na obecnoœæ w tych monomerach grup karbonylowych lub nitrylowych, skutecznie
blokuj¹cych centra aktywne w sferze koordynacyjnej
metalu przejœciowego. Okaza³o siê jednak, ¿e w wyniku
utworzenia przez monomer akrylowy kompleksu ze
zwi¹zkiem alkilochloroglinowym mo¿e on dalej ulegaæ
samorzutnej kopolimeryzacji z olefinami lub dienami, co
eliminuje koniecznoœæ wprowadzania do uk³adu zwi¹zku metalu przejœciowego [43—45]. PóŸniejsze badania
wykaza³y, ¿e jest to reakcja naprzemiennej kopolimeryzacji rodnikowej (typowej dla uk³adów, w których jeden
z monomerów jest silnym donorem a drugi silnym
akceptorem elektronów), a rodniki inicjuj¹ce proces s¹
generowane w wyniku homolitycznej dysocjacji wi¹zañ
Al-C w kompleksie monomer-zwi¹zek glinoorganiczny
[równania (13) i (14)] [46, 47]:

n H2C CH + n H2C CH
CH3
C
N

CH3
CH2CHCH2CH
C
N

AlCl2

(13)
AlCl2
R

R

H2C CH + R

H2C CH
C
N

n

AlCl2

C
N

AlCl2

(14)

R

Szybkoœæ generowania rodników w tego typu procesach mo¿na znacznie zwiêkszyæ poprzez wprowadzenie
do uk³adu zwi¹zków organicznych o silnych w³aœciwoœciach elektronoakceptorowych (np. chinonów lub aromatycznych zwi¹zków nitrowych), powoduj¹cych rodnikowy rozpad wi¹zañ Al-C, nawet w bardzo niskiej temperaturze [48—50]. Inn¹ mo¿liwoœci¹ jest zastosowanie
koinicjatorów w postaci zwi¹zków metali przejœciowych
(np. VOCl3), ³atwo ulegaj¹cych redukcji pod wp³ywem
zwi¹zków alkiloglinowych [51—53]. Podobnie jak w uk³adach Zieglera-Natty, zwi¹zek glinoorganiczny alkiluje
pochodn¹ metalu przejœciowego, jednak utworzone
wi¹zanie jest niestabilne i ³atwo ulega homolitycznej dysocjacji, jeœli w uk³adzie jest obecny tetrahydrofuran, monomery akrylowe lub inne silne zasady Lewisa [równanie (15)].

Jedn¹ z interesuj¹cych mo¿liwoœci jakie stwarza ten
typ inicjatorów jest powstawanie kopolimerów blokowych wówczas, gdy grupê organiczn¹ w zwi¹zku glinoorganicznym stanowi oligomer innego monomeru [53].
PODSUMOWANIE

Przedstawione przyk³ady nie obejmuj¹ wszystkich
typów polimerów, w syntezie których zwi¹zki glinoorganiczne mog¹ pe³niæ rolê inicjatorów i katalizatorów reakcji. Ograniczono siê jedynie do uk³adów, w przypadku
których mo¿na pokusiæ siê o rozs¹dn¹ propozycjê
mechanizmu powstawania centrów aktywnych, co nie
zawsze jest mo¿liwe (np. w procesach polimeryzacji cyklicznych estrów kwasu fosfonowego [54, 55], kopolimeryzacji ditlenku wêgla z oksetanem [56], b¹dŸ te¿ kopolimeryzacji ditlenku siarki z monomerami heterocyklicznymi, katalizowanych przez zwi¹zki trialkiloglinowe
[57]).
W przypadku wiêkszoœci opisanych w literaturze
uk³adów przyjmuje siê, ¿e pochodne glinu dzia³aj¹ jak
kwasy Lewisa kompleksuj¹ce cz¹steczki monomerów, a
konsekwencj¹ tego jest zwiêkszenie w³aœciwoœci elektrofilowych monomeru oraz jego podatnoœæ na atak czynników nukleofilowych: anionów (w polimeryzacji anionowej), atomu tlenu w wi¹zaniach Al-O (w polimeryzacji
koordynacyjnej), cz¹steczek nieskompleksowanego monomeru (w polimeryzacji kationowej), b¹dŸ te¿ nukleofilowych rodników (w naprzemiennej kopolimeryzacji
rodnikowej). W niektórych uk³adach zwi¹zki glinoorganiczne mog¹ wp³ywaæ na reaktywnoœæ centrów aktywnych w wyniku tworzenia kompleksów koordynacyjnych z anionami lub silnie spolaryzowanymi wi¹zaniami
Al-O, a tak¿e wskutek eliminacji anionu chlorkowego
z „uœpionych” centrów w polimeryzacji kationowej.
Utworzenie kompleksu z monomerem powoduje
zwiêkszenie gêstoœci elektronowej w sferze koordynacyjnej glinu, co sprzyja heterolitycznemu rozpadowi wi¹zañ
Al-O i homolitycznemu rozpadowi wi¹zañ Al-C w kompleksach ze zwi¹zkami o niewielkiej wartoœci energii
orbitali LUMO.
Obecnie, na skalê przemys³ow¹ s¹ wykorzystane jedynie procesy polimeryzacji i kopolimeryzacji epichlorohydryny, tlenku etylenu i tlenku propylenu jako metody
produkcji kauczuków (znanych pod handlowymi nazwami Hydrin, Herclor, Gechron, Parel) i flokulantów.
Du¿e nadzieje wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹ wykorzystania
tych materia³ów jako potencjalnych matryc w sta³ych
elektrolitach polimerowych.
W kilku przypadkach katalizatory glinowe „przegra³y” z pochodnymi innych metali, mniej k³opotliwymi
w aplikacji. Klasycznym przyk³adem mo¿e byæ tu 2-ety-
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loheksanian cyny(II), który zdominowa³ procesy koordynacyjnej polimeryzacji cyklicznych estrów, choæ nie zapewnia mo¿liwoœci tak precyzyjnego sterowania architektur¹ powstaj¹cych polimerów, jak pochodne glinowe.
Okaza³o siê równie¿, ¿e bardzo czêsto zwiêkszenie precyzji syntezy polimerów nie przek³ada siê na ich atrakcyjne w³aœciwoœci u¿ytkowe — przyk³adem mo¿e byæ
poliizobutylen o ma³ej polidyspersyjnoœci (otrzymywany
w polimeryzacji ¿yj¹cej), który ma znacznie gorsze w³aœciwoœci przetwórcze ni¿ klasyczny kauczuk butylowy
uzyskiwany w obecnoœci AlCl3 lub BF3 [58].
Zbigniew Florjañczyk pragnie podziêkowaæ, zmar³emu
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