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FAZ-TRANSFER KATALİZÖRÜ OLARAK KULLANILAN POLİMER
DESTEKLİ TAÇ ETERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
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Çapraz bağlı fosfonyum ve amonyum polimerler trifaz katalizörü olarak bazı 
çalışmaların konusu olmasına rağmen [1] , reaksiyon koşullarının 
uygulanabilirliği açısından sadece bazı reaksiyonlara uygulanabilmektedirler. 
Taç eterler, gerek kullanım alanlarının genişliği gerekse kullanım kolaylığı 
açısından tercih edilmektedir [2]. Bu tur trifaz katalizörlerinin sentezi ve 
uygulaması hakkında literatürde var olan bilgiler sınırlıdır.

Belli çapraz bağ yoğunluğuna sahip polistiren ile poli (stiren-ko-klorometil 
stiren) kopolimeri sentezlenmiş, karakterize edildikten sonra, polimere 
aşılanabilecek özellikte ve geliştirilmiş metotla sentezlenen hidroksimetil-18- 
crown-6 polimere özel bir metotla bağlanmıştır. Pentaetilenglikol ditosilat, 
l,2-dihidroksi-3,3'-dietoksipropan ile etkileştirilmiş ve %45 verimle 
dietoksimetil-18,crown-6 elde edilmiştir. Bu ürünün hidrolizi ve ardından 
indirgenmesi ile %35 verimle hidroksimetiM8-crown-6 elde edilmiştir. Bu 
ürün, kovalent bağla çapraz bağlı polistirene kopolimerin sodyum tuzu 
hazırlanarak aşılanmıştır. Kullanılan kopolimerdeki , klorometil stiren 
oranınına bağlı kalarak bir seri değişik halka sübslitüsyonuna sahip 
kopolimerler hazırlanmıştır, Çapraz bağ yoğunluğu tri-faz katalizörlerinde etkin 
olduğundan poli -(stiren-ko-klorometilstiren), diviniîbenzenle farklı yüzdeîerde 
çapraz bağlanmıştır.

Elde edilen katalizör, DSC/TGA, FT-IR, ve gravimetrik metotlarla 
karakterize edilmiştir. Katalizörün etkinliği, tiyosiyanat yer değiştirmesi 
tepkimesi UV ile izlenerek saptanmıştır. Sonuçlar elde edilen katalizörün 
aktivitesınin potasyum tutuculuğu açısından yüksek olduğunu göstermiştir. 
Karşılaştırma olarak seçilen tepkimede, taç eter faz transfer katalizörü olarak 
denenmiştir. Sonuçta, gerek katalizörün ürünlerden ayrılma zorluğu gerekse 
aktivite açısından polimer destekli taç eterin etkin olduğu anlaşılmıştır.

Katalizör performansının genişliği ve sübstitüsyon reaksiyonlarında 
kullanımı daha detaylı bir mekanistik çalışma gerektirmektedir. Ancak, sentez 
uygulamaları açısından çapraz bağlı polimere asıltı halde bulunan taç eterlerin 
göstermiş olduğu yüksek aktivite bu tür materyallerin tri-faz katalizörü olarak 
kullanılabilirliğini göstermektedir.
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