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İON MAYE MONOMERLƏR VƏ ONLARIN SİNTEZ ÜSULLARI
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Məqalədə ion maye  monomerlərə dair ədəbiyyat materialı nəzərdən keçirilmiş, onların əsas sintez
üsullarının təhlili verilmişdir.
Açar sözlər: ion maye monomer, ion keçiriciliyi, ion dəyişmə, bifunksional ion maye monomerlər

Son illər tərkibində ion-maye
fraqmentlər saxlayan monomerlərin, başqa
sözlə ion-maye monomerlərin sintezi,
polimerləşməsi və birgə polimerləşməsi
sahəsində aparılan tədqiqatlar durmadan
genişlənir. İon-maye monomerlər əsasında
sintez olunan polimerlər yeni sinif yüksək
molekullu birləşmələr sırasına aid olub,
termiki davamlılıq, yüksək mexaniki xassələr,
elektrokimyəvi fəallıq və ion keçiriciliyi, CO2
və s. qazları həll etmək kimi yararlı istismar
xassələrinə malikdirlər və onlar əsasında bərk
və ya axıcı olmayan batareyaların, CO2
ayırmaq üçün sorbent, membranların, katalitik
sistemlər üçün matrislərin hazırlanması
baxımından sintezi elmi və praktiki əhəmiyyət
kəsb edir. Bu tədqiqatlar “polimer
elektrolitlərin” sintezi baxımından daha
aktualdır [1-5].

İon-maye monomerlər əsasında bu tip
polimerlərin sintezi radikal polimerləşmə,
tənzimlənən və ya “canlı” radikal polimer-
ləşmə və eləcə də ion koordinasiya
polimerləşməsi vasitəsilə müvafiq mono-
merlərin birbaşa polimerləşməsi və ya məlum
polimerlərin modifikasiyası ilə həyata keçirilir.

İon-maye monomerlərin polimerləşməsi
adətən yüksək ərimə temperaturu və ya
parçalanma temperaturu ilə xarakterizə olunan
polimer-polielektrolitlərin alınması ilə
nəticələnir. Bəzi hallarda isə ion-maye
monomerlər ion-maye halında məhsulların
alınması ilə polimerləşirlər [3,6-8].

İon maye monomerlərdə reaksiyaya
qabil qrup molekulun kation (A) və ya anion
(B) fraqmentində, həm kation, həm də anion
(C) və ya yalnız kation fraqmentində (D, E)
ola bilər [9]. Bu monomerlərin beş məlum tipi
sxematik olaraq aşağıda göstərilmişdir:
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İon-maye monomerin polimerləşməsi
eyni, təkrar olunan ion-maye fraqmentinə
malik, digər monomerlərlə birgə
polimerləşməsi isə ion-maye monomerin
makrozəncir boyu paylanması ilə fərqlənən və
nəticədə yeni kompleks fiziki-mexaniki

xassələrə malik polimer məhsullar almağa
imkan yaradır.

Bu tip ion-maye monomerlərin
spesifikliyi alkil qrupunu və anionu
dəyişməklə onlar əsasında müxtəlif quruluşlu
və müvafiq olaraq müxtəlif kompleks fiziki-
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mexaniki xassələrə malik polimerlərin
sintezinin mümkünlüyü ilə müəyyən olunur.

Ono və əməkdaşları N-vinilimidazolium
əsasında ion-maye monomerin sintezini sadə
yolla bir mərhələdə, kvaternləşmə reaksiyası

əsasında həyata keçirtmişlər[10]. Məsələn,
tərkibində bor (IV) flüorid-anionu olan ion-
mayesi N-vinilimidazolun su və etanol qarışığı
mühitində tetraflüorbor turşusu ilə qarşılıqlı
təsirindən alınır:
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İon maye monomerin bu alınma üsulu
çox asan, əlavə məhsullar alınmadan həyata
keçir və digər turşular, məsələn,
heksaflüorfosfor turşusu əsasında ion-maye
monomerin sintezi də bu yolla həyata keçirilə
bilər.

A.S.Şaplov və əməkdaşları tərəfindən N-
[2-(2-(2-metakriloiloksi)etoksi)-etoksi]etil]-N-
metilpirrolidin-bis-(flüorsulfonil)imidin sintezi
üç mərhələdə həyata keçirilmişdir [11]. Birinci
mərhələdə N-metilpirrolidinin 2-[2-

(xloretoksi)etoksi] etanolla alkilləşdirilməsi ilə
N-[2-(2-2-hidrooksietoksi)etoksi]etil] N-
metilpirrolidin alınmış və ikinci mərhələdə
trietilamin iştirakında onun metakril
turşusunun xlor anhidridi ilə asilləşmə
reaksiyasından N-[2-(2-(2-metak-riloiloksi)-
etoksi)-etoksi]etil)-N-metilpirrolidin] xlorid
ion-mayesinin sintezi həyata keçirilmişdir.
Sonrakı mərhələdə isə xlorid ionunun bis-
(flüorsulfonilimid) ionu ilə əvəz edilməsi
həyata keçirilmişdir:
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Bu monomerin radikal polimerləşmə-
sindən alınan polimer 250C temperaturda
yüksək ion keçiriciliyi (3.4 x 10-6 Cm/sm) ilə
xarakterizə olunur [12].

Yüksək ion keçiriciliyi ilə fərqlənən yeni
polielektrolitlər almaq məqsədi ilə müəlliflər
tərəfindən kation və anionunda metakril qrupu
olan ion monomerlərinin sintezi həyata
keçirilmişdir.

Kationunda metakrilat qrupu olan
monomerlər kationun təbiəti:    ammonium
(M-1), imidazolium (M-2 və M-3) və ya
pirrolidinium (M-4, M-5 və M-6) və həmçinin
speyserdə karbon atomlarının sayı ilə: C2(M-1,
M-2  və M-4),  C3(M-3  və M-5)  və C11 (M-6)
fərqlənirlər.
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Bu tip monomerlər üçün əks ion kimi
ion-maye monomerin elektrik keçiriciliyinin
və hidrofobluğunun artmasını, özlülüyünün
azalmasını, elektrokimyəvi xassələrinin isə
geniş intervalda dəyişməsini təmin edən güclü
delokallaşmış bis (triflüormetansulfonil) imid
anionu seçilmişdir [13-15].

Anion fraqmentinə metakrilat qrupu

daxil olan ion-maye monomerlər kationun: 1-
etil-1-metilpirrolidinium (M-7), 1-etil-3-
metilimidazolium (M-8) və 1-butil-1-metil
pirrolidinium (M-9 – M-12) və aniounun:
sulfonat (M-7 – M-9), disiansulfonilmetanid
(M-10), sulfonilimid (M-11), siansulfonilimid
(M-12) təbiəti ilə fərqlənirlər.

M-1 ion-maye monomerin sintezi N-(2-
metakriloloksietil)-N,N,N-trimetilammonium-
xlorid və artıq miqdarda götürülmüş litium-bis

(triflüormetan sulfonil) imidin su mühitində
qarşılıqlı təsirindən əvəz olunma reaksiyası
əsasında həyata keçirilmişdir:

M-2 - M-5 ion-maye monomerlərin
sintezi üç mərhələli üsulla: birinci mərhələdə
1-metilimidazol və ya N-metilpirrolidonun
metil spirti mühitində α-brom spirtlərlə
kvaternilləşdirilməsindən tərkibində brom
anionu saxlayan müvafiq ion-mayelərinin

sintezi, ikinci mərhələdə su mühitində brom
ionunun bis (triflüormetansulfonil) imid
anionu ilə əvəz edilməsi və sonuncu, üçüncü
mərhələdə isə alınmış ion-maye monomerlərin
metakriloilxloridlə asilləşmə reaksiyası
vasitəsilə həyata keçirilmişdir [16]:

Lakin bu üsulla tərkibində uzun alkilen
körpüsünə (speyserə) malik M-6 ion-maye
monomerini sintez etmək mümkün olmamışdır.

Yalnız N-(11-oksiundesil)-N-metilpirrolidin-
bromidin metakriloilxloridlə asilləşməsi
kifayət qədər yüksək çıxımla həyata keçir. Bu
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zaman reaksiya trietilaminin artıq miqdarının
iştirakında sona kimi gedir. Sonuncu
mərhələdə müvafiq metakrilat ion-mayesinin

bromid anionu bis-(triflüormetansulfonil)imid
anionu ilə əvəz olunur:

M-7 – M-9 tərkibli ion-maye
monomerlərin sintezi asetonitril mühitində
tərkibində xlorid anionu saxlayan müvafiq ion-

mayeləri ilə kalium 3-sulfopropilmetakrilat
arasında ion dəyişmə reaksiyasına
əsaslanır[17]:

M-10 – M-12 ion-maye monomerlərnin
sintezi dörd mərhələdə: sulfopropilmetakrilatın
kalium duzunun tionilxloridlə işlənməsi;
alınmış məhsulun malondinitril CH2(CN)2 (M-
10), triflüormetansulfonamid NH2SO2CF3 (M-
11)  və ya  sianamidlə NH2CN (M-12)
trietilaminin iki dəfə artıq götürülmüş
miqdarının iştirakında qarşılıqlı təsir

reaksiyası; sonra alınmış trietilammonium
duzlarının susuz tetrahidrofuran mühitində
litium hidridlə qarşılıqlı təsiri və sonda su
mühitində müvafiq litium duzları ilə 1-butil-1-
metilpirrolidinium bromid arasında ion
mübadilə reaksiyasını həyata keçirtməklə
aparılır [18]:

Sintez olunmuş ion-maye monomerlərin
quruluşu İQ və NMR spektral analizlər, bəzi
hallarda isə element analizi  vasitəsilə də
təsdiq edilmişdir.

Bu monomerlər rəngsiz və ya zəif
sarımtıl rəngli, özlülüyü 150 sP-dan yüksək
olan (M-1 özlülüyü 250 sP) yağvari mayelərdir.
Yalnız açıq-qəhvəyi rəngli M-10 ion-maye
monomer istisnalıq təşkil edir ki, bu da
görünür monomerin tərkibində iki sian
qrupunun qoşalaşmış vəziyyətdə olması ilə
əlaqədardır. Sintez olunmuş  M-1 - M-3  ion-
maye monomerlərin 250C temperaturda ion

keçiricilikləri (1.6x10-4)- (6.4x10-4) Cm/cm,
digər ion-maye monomerlərin (M-4–M-12) ion
keçiricilikləri (9.7x10-5)–(1.2x10-3) Cm/cm
intervalında dəyişir.

Bu monomerlər yüksək özlülüyə malik
olduqları üçün soyudulduqda kristallaşmadan
şüşələşmiş vəziyyətə keçirlər. DSK analizin
nəticələrinə görə onların şüşələşmə
temperaturu – 80.5-58.40C intervalında dəyişir,
o  cümlədən,   M-1  –  M-3  mayeləri  aşağıdakı
kimi sıralanırlar: M-2 (-80.5°C) < M-3
(71.0°C) < M-1 (69.1°C).
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Məlumdur ki, stirol və onun törəmələri
sənaye miqyaslı polimerlərin sintezində geniş
yer tutmuşlar. Bunu nəzərə alaraq stirol və
onun törəmələri əsasında ion-maye
monomerlərin sintezi və onların polimer-
ləşməsi proseslərinin olduqca perspektivdir və
hal-hazırda bu sahə intensiv tədqiqatlar
obyektidir.

Bu tip ion-maye monomerlərin sintezi
Şen, Nobl və əməkdaşları tərəfindən 4-
xlormetilstirolun imidazol və ya trialkilaminlə
kvaternilləşdirilməsi ilə həyata keçirilmişdir [5,
19-21].

4-Xlormetilstirolun sənaye miqyaslı
reagent olduğu nəzərə alınsa, ion-maye
monomerlərin bu üsulla sintezinin perspektiv
olduğu aydındır:
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Stirol və onun törəmələri əsasında
tetraalkilammonium və fosfonium kationlu
ion-maye monomerlər də sintez olunmuşdur
[20-21].

1-(4-Vinilbenzil)-3-butilimidazolium
xlorid tərkibli ion-maye monomerin sintezi N-
butilimidazolun 450C temperaturda azot

mühitində inhibitor iştirakında 24 saat
müddətində 4-vinilbenzil xloridlə qarşılıqlı
təsir reaksiyası nəticəsində həyata keçirilir
[3,22]. Alınmış reaksiya qarışığı artıq
miqdarda götürülmüş etil spirti ilə yuyulur,
qurudulur və 83% çıxımla şəffaf, özülü, maye
olan ion-maye monomer alınır:
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İon maye monomerlər 1-(4-vinilbenzil)-
3-butilimidazoliumtetraflüorborat (I) və ya 1-
(4-vinilbenzil)-3-butilimidazoliumheksaflüor-
fosfat (II) isə müvafiq olaraq bu ion-mayesinin

aseton mühitində, otaq temperaturunda üç gün
müddətində natrium tetraflüorborat və ya
kalium heksaflüorfosfatla qarşılıqlı təsirindən
alınır [23]:
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Hər iki halda reaksiya başa çatdıqdan
sonra alınan reaksiya qarışığı süzülür, filtrat
aşağı təzyiqdə ağ muma bənzər bərk maddənin
alınması ilə buxarlandırılır və sonra su və etil
spirti ilə yuyulur və yenidən qurudulur. Gümüş
nitratla reaksiya əsasında tərkibdə xlor
ionunun olmadığı müəyyən edilmişdir. Anion
fraqmenti  olan ion-maye monomer 340-
341 K, anion fraqmenti   olan ion-maye

monomer isə 360-361.5 K ərimə temperaturu
ilə xarakterizə olunur. Bu ion-maye
monomerlərin quruluşları NMR spektral analiz
üsulu ilə təsdiq edilmişdir.

Riks-Laskoski və Shou tərəfindən 2-
akrilamido-2-metil-1-propansulfon turşusunun
otaq temperaturunda tris [2-(2-
metoksietoksi)etil] aminlə komponentlərin
ekvimolyar nisbətində qarşılıqlı təsirindən
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99% çıxımla polimerləşməyə qabil vinil
qrupuna malik ion-maye monomerin sintezi
həyata keçirilmişdir və ion-maye monomerlər

əsasında ilk polimer bu monomerin radikal
polimerləşməsi ilə alınmışdır [24]:
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(Met) akrilat tipli ion-maye
monomerlərin sintezi ilk mərhələdə (met)akril
turşusunun xloranhidridinin alkilxlorhidrinlə
qarşılıqlı təsirindən (met)akril turşusunun

müvafiq efirinin sintezi və sonrakı mərhələdə
bu efirin N-alkilimidazol ilə qarşılıqlı təsirinə
əsaslanır [9,25]:

CH2

CH3

X

C O

CI

CH2

CH3

C O

O

N
N

CH2

O

C

CH3

X

O

X

N

N

R

HO(CH2-CH2 )

(CH2-CH2 )

(CH2-CH2 )
n

n

C

C

Cn

R

Bu üsulla X.Çen və əməkdaşları
tərəfindən ion-maye monomer -1-[2-(2-
metakriloiloksi) etil]-3-butilimidazolium-

bromid və anion əvəzolunma reaksiyası həyata
keçirilərək tetraflüor bor anionlu törəməsi
sintez olunmuşdur [26]:
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Müəlliflər tərəfindən bu ion-maye
monomerlərin homopolimerləşməsi və alınmış
polimerdə BF4

- anionun  qismən  bis
(triflüormetilsulfonil) imid anionu ilə əvəz
olunması həyata keçirilmiş və nəticədə ion-
maye təbiətli iki ionogen monomerin birgə
polimeri alınmışdır.

İon maye monomer 2-(1-butil-
imidazolium-3-il) etilmetakrilat tetraflüor-
boratın sintezi üç mərhələdə həyata
keçirilmişdir. Birinci mərhələdə metakril
turşusunun xlor anhidridinin metilenxlorid
mühitində brom etanolla trietilamin iştirakında
otaq temperaturunda qarşılıqlı təsir reaksiyası
əsasında 80% çıxımla 2-brometilmetakrilat
sintez olunmuşdur. İkinci mərhələdə alınmış 2-

brometilmetakrilatın 1-butilimidazoliumla
400C temperaturda 48 saat reaksiya
müddətində inhibitor iştirakında qarşılıqlı təsir
reaksiyası əsasında özlü maye olan 2-(1-
butilimidazolium 3-il) etilbromidmetakrilat
sintez olunmuşdur [27].

Sonra bu ion mayesi susuz asetonitrildə
həll edilərək alınmış suspenziyanın üzərinə
natriumtetrafluorboratın asetonitrildə məhlulu
əlavə edilərək otaq temperaturunda 48 saat
müddətində qarışdırmaqla əvəzolunma
reaksiyası həyata keçirilmiş və özlü maye olan
ion-maye monomer - 2-(1-butilimidazolium-3-
il) etilmetakrilat tetraflüorborat alınmışdır
[28]:
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Bu ion-maye monomerin atom
ötürülməsi ilə tənzimlənən mexanizmlə radikal
polimerləşməsindən alınan poli [1-(4-
vinilbenzil)-3-butilimidazoliumtetraflüorborat
termiki stabil (573 K) olub, yüksək ion
keçiriciliyi ilə xarakterizə olunur və yüksək
effektliyə malik polimer elektrolit kimi
istifadəyə tövsiyyə olunmuşdur.

Bəzi məlum ion-maye monomerlərin
tərkibinə polimerləşməyə qabil iki ikiqat rabitə
daxildir. Bu bifunksional ion-maye
monomerlər fəza quruluşlu, tikili polimerlərin
sintezində tikici komponent kimi iştirak edə

bilirlər və alınan tikili polimer məhsullar ion-
maye monomerlər əsasında alınan xətti
polimerlərlə müqayisədə su və üzvi
həlledicilərin təsirinə qarşı davamlı olurlar.

Ono və əməkdaşları tərəfindən belə
bifunksional ion-maye monomerlərin sintezi
iki mərhələdə həyata keçirilmişdir. İlk
növbədə natrium vinilsulfonat və kalium
sulfopropilakrilatda qələvi metal ionları əvəz
olunaraq müvafiq turşular alınır. İkinci
mərhələdə bu turşuların suda məhlulları buz
hamamında soyudulmuş ekvimolyar miqdarda
N-vinilimidazoliumla qarışdırılır:

S O 3 N H N
C H C H 2

P

P

C H 2 C H

C
O O C H 2C H 2C H 2 S O 3 N H N

C H C H 2

C H 2 C H

+
-

I

II

Alınmış ion-maye monomerlər N-
vinilimidazolium kationu və vinil sulfonat
anionundan ibarət olub etil spirti mühitində
radikal mexanizmi ilə tikili polimerin alınması
ilə polimerləşirlər.

Bifunksional ion-maye monomer –N-
vinil-4-vinilbenzilimidazoliumxlorid Kadoka-
va və əməkdaşları tərəfindən N-vinil-
imidazolun 4-xlormetilstirolla qarşılıqlı təsir
reaksiyası əsasında sintez olunmuşdur [29].

NN

P

P

CI-

+

Üçüncü tip ion-maye monomerlər (C) iki
ion-maye monomerin alkil fraqmenti vasitəsilə
kovalent əlaqələnmiş birləşməsidir [30].
Adətən, bu ion-maye monomerlər stirol, (met)
akriloil və ya N-vinilimidazolium əsaslı
monomerlərdir. Məsələn, ion-maye monomer -
1,4-bis [3-[2-(akriloiloksi)etil]imidazolium 1-
il] butan bis [bis (triflüormetilsulfonil)imid]
metakril turşusunun 1,4-bis [3-hidroksi-

etilimidazolium-1-il] butan bis [bis(triflüor
metilsulfonil)imid]-lə efirləşmə reaksiyası
əsasında; heksil körpülü stirol əsaslı ion-maye
monomer - 1,6-bis[3-(vinilbenzil)-imidazo-
lium-1-il] heksilxlorid 4-xlormetil-stirol və
1,6-bis(imidazol-1-il) heksanın komponent-
lərin 2:1 molyar nisbətində qarşılıqlı təsir
reaksiyası əsasında sintez olunmuşdur:
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P P

O O
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N N N N

O

N N N N

N N

B r B r

NN

2 C I -

n

n

n

+ +

Digər bir bifunksional ion-maye
monomer-1,3 diallilimidazoliumbromidin
sintezi Ono və əməkdaşları tərəfindən N-

allilimidazolun allilbromidlə qarşılıqlı təsir
reaksiyası əsasında həyata keçirilmişdir [32]:

N N

Br

Br

BH2

N N

Br

B

OMe

N N

BN N

Br

+ +

+

n

+

n

1) BH2Br

2) MeOH/

SMe2 /0 0C

THF/CH2CI2/

otaq temp.
otaq temp.

otaq temp.

Bu ion-maye monomer əsasında alınmış,
tərkibində bor saxlayan üzvi fraqmentlərə

malik polimerlər litium kationunun selektiv
daşınmasını təmin edirlər.
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ИОННО-ЖИДКОСТНЫЕ МОНОМЕРЫ И СПОСОБЫ ИХ СИНТЕЗА

М.Д.Ибрагимова, А.Г.Азизов, Ф.М.Абдуллаева, З.Н.Пашаева

Институт нефтехимических процессов им. акад. Ю.Мамедалиева
Национальной АН Азербайджана

AZ 1025 Баку, пр.Ходжалы, 30;  e-mail:anipcp@dcacs.ab.az

В статье рассмотрены литературные данные, посвященные синтезу ионно-жидкостных
мономеров различной структуры и приведены основные методы  их синтеза.
Ключевые слова: ионно-жидкостные мономеры, ионная проводимость, ионный обмен,
бифункциональные ионно-жидкостные мономеры.

İONIC LIQUID MONOMERS AND THEIR SYNTHESIS METHODS

M.C.İbragimova, A.H.Azizov, F.M. Abdullaeva, Z.N.Pashaeva

Institute of Petrochemical Processes named after.akad. Yu.Mamedaliyev
Khojali pr., 30, Baku  AZ1025, Azerbaijan Republic;  e-mail: anipcp@dcacs.ab.az

The article deals with literature data devoted to the monomers containing ionic liquid fragments
or ionic liquid monomers; cites  main synthesis methods.
Keywords: ionic liquid monomer, ionic conductivity, ion exchange, bifunctional ionic liquid
monomers.
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