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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Створення термостабільних полімерів із широкими 

функціональними можливостями залишається важливою проблемою полімерної 

хімії. Серед таких полімерів особливий інтерес викликають ароматичні поліетери 

(АП), адже ароматичні ядра мають високу термічну та хімічну стійкість, а наявність 

в полімерних ланцюгах простих етерних зв’язків надає їм більшої міцності та 

гнучкості, відповідно, і покращеної розчинності. Суттєвою особливістю 

ароматичних ядер є значні можливості їхньої подальшої функціоналізації. Типовим 

представником АП є похідні поліфеніленоксиду, основним методом синтезу яких є 

окиснювальна дегідрополіконденсація 2,6-заміщених фенолів. Проте простішим і 

найбільш поширеним підходом до синтезу АП є реакція нуклеофільного 

ароматичного заміщення, а саме взаємодія активованих дигалоїдариленів з 

бісфенолятами. Значно рідше для синтезу АП застосовують конденсацію за 

Ульманом. 

Відомо, що введення фторованих фрагментів до складу полімерів посилює не 

лише їхню термічну та хімічну стабільність, але і дає змогу покращити розчинність 

та прозорість таких полімерів, знизити їхні значення поверхневої енергії, 

діелектричної проникності, тертя тощо. В цьому аспекті вагомим є шлях введення 

до складу АП власне ароматичних перфторованих ядер, а саме тетрафторбензольних 

(ТФБ) і октафторбіфеніленових (ОФБ) фрагментів. Окрім зазначених особливостей, 

такі ядра мають сильний електроноакцепторний ефект, звужують енергетичну 

щілину між рівнями вищих заповнених і найнижчих незаповнених молекулярних 

орбіталей молекули, схильні до стабільних π-πF стекових взаємодій. При цьому, на 

відміну від нефторованих АП, умови синтезу АП з перфторароматичними ядрами 

нуклеофільним ароматичним заміщенням відбувається в більш м’яких умовах. Це 

пов’язано з тим, що для синтезу зазначених фторованих поліарилових етерів 

(ФПАЕ) в основному використовують такі мономери, як декафторбіфеніл (ДФБ) або 

похідні гексафторбензолу (ГФБ), підвищена кількість атомів фтору в ядрі котрих і 

полегшує проходження реакції. ФПАЕ викликають значний інтерес для їхнього 

застосування в оптиці та мікроелектроніці як матеріали з низькими значеннями 

променезаломлення та діелектричними константами відповідно, інтенсивно 

розвивається розробка шляхів отримання протон- та аніонпровідних мембран на 

основі ФПАЕ для паливних елементів. 

Зважаючи на зазначені унікальні характеристики, ФПАЕ продовжують 

перебувати предметом постійного інтересу наукових досліджень. На наше 

переконання, подальший розвиток напрямку хімії ФПАЕ пов'язаний в першу чергу з 

розробкою нових структурних варіацій макромолекулярних ланцюгів ФПАЕ як 

лінійної, так і сітчастої будови, в тому числі органо-неорганічної природи, введення 

до складу ФПАЕ різних функціональних груп та фрагментів, а також надання їм 

здатності до самоорганізації, наприклад за рахунок отримання амфіфільних 

структур. Ефективним способом регулювання надмолекулярної структури ФПАЕ є 

введення до їхнього складу фрагментів, які здатні змінювати конфігурацію та 

конформацію макромолекул (ізомерні та спряжені блоки, драбинчасті ланки, вузли 
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викривлення макромолекул). Саме такий підхід до розвитку хімії ФПАЕ може 

розширити їх функціональні можливості та надати їм нові якості. 

Одним з найважливіших етапів на шляху до реалізації вибраного нами підходу 

представляється дизайн та синтез власне етервмісних мономерів, які в своїй 

структурі містять як перфторароматичні фрагменти, так і необхідні структурні 

параметри та функціональні групи для подальшої спрямованої функціоналізації 

ФПАЕ на їхній основі. Наявність безпосередньо сформованого етерного 

ароматичного (оксифеніленових блоків) зв’язку дає змогу формувати полімерні 

ланцюги ФПАЕ шляхом будь-якої можливої реакції, в залежності від виду 

реакційних груп у вказаних мономерах. Універсальність і важливість даної стратегії 

до дизайну мономерів була усвідомлена ще на початку 1970-х років проф. 

Б.Ф. Маличенком в ІХВС НАН України, яким було запропоновано отримання 

мономерів з центральними тетрафтор(дифенокси)феніленовими та 

октафтор(дифенокси)біфеніленовими фрагментами.  

Цей принципово новий підхід передбачає відокремлення реакційноздатних 

груп від центральних перфторованих ароматичних ядер термостійкими 

феніленоксидними блоками. При цьому були отримані мономери з різним 

ізомерним розташуванням реакційноздатних груп, що є додатковим важелем для 

регулювання властивостей цільових полімерів. Безумовно, цей напрямок і досі є 

прогресивним і актуальним, а тому потребує розробки методів синтезу мономерів з 

новими типами реакційноздатних груп нуклеофільного та електрофільного 

характеру, а також введення ряду функціональних замісників, в т.ч. 

реакційноздатних, до складу ароматичних нефторованих ядер зазначених 

мономерів. До цього часу майже не розроблені шляхи подальшої модифікації таких 

мономерів по нефторованим ароматичним ядрам. 

Слід відокремити й інший напрямок дизайну етервмісних мономерів, а саме 

синтез біс(перфторфеніл)вмісних мономерів, в яких перфторароматичні ядра 

розділені блоками, що містять оксифенільні ланки. Але дані про синтез таких 

мономерів носять лише фрагментарний характер, що пов’язано з тим, що такі 

мономери переважно вступають лише в один тип реакції формування полімерного 

ланцюгу – ароматичного нуклеофільного заміщення. Отже, спрямований вибір 

синтезованих мономерів при отриманні ФПАЕ є важливим кроком на шляху 

введення до їхніх основного та бічного ланцюгів нових функціональних замісників, 

а також отримання ФПАЕ кополімерної, в т.ч. з регулярним розподілом мономерів, 

природи. В той же час, не менш значимим етапом при синтезі ФПАЕ є знаходження 

оптимальних умов їхнього синтезу. 

Виходячи з наведених вище можливостей подальшого прогресу хімії ФПАЕ 

дана робота в концептуальному плані спрямована перш за все на багатопланову 

функціоналізацію та різноманітний дизайн відправних мономерів введенням різних 

типів реакційноздатних груп, а також фрагментів з різною фізичною функцією. Це 

відкриває нові підходи подальшої функціоналізації ФПАЕ на їх основі як в 

основному і бічному полімерному ланцюгу, так і шляхом зміни хімічного складу і 

молекулярної архітектури полімеру в цілому, його структури і властивостей. 
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Таким чином, розробка способів синтезу нових етервмісних мономерів з 

перфторароматичними фрагментами, а з їх використанням поліфункціональних 

ФПАЕ заданої конфігурації і молекулярної архітектури з підвищеними показниками 

їх характеристик та керованими властивостями з перспективою застосування у 

новітніх технологіях є актуальною задачею хімії фторованих полімерів в цілому. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано у відділі хімії олігомерів та сітчастих полімерів ІХВС НАН 

України у відповідності з планами науково-дослідних робіт ІХВС НАН України 

«Реакційноздатні поліфункційні олігомери і полімерні системи на їх основі» (2008-

2012 рр., № держ. реєстрації 0107U011341), «Синтез та функціоналізація 

гетероланцюгових олігомерних та полімерних систем» (2013-2017 рр., № держ. 

реєстрації 0112U007746) і «Cинтез та дослідження блоколігомерних і полімерних 

систем з перфторованими і високоосновними фрагментами» (2018-2022 рр., № держ. 

реєстрації 0217U006962). Автор був виконавцем та відповідальним виконавцем 

окремих розділів, що виконував і виконує ці роботи. 

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є розробка методів синтезу 

нових типів функціоналізованих перфторароматичних етервмісних мономерів, 

олігоетерів і поліетерів на їх основі, способів регулювання хімічної будови, 

молекулярної архітектури, електронної конфігурації та функціональної 

спрямованості даних сполук, встановлення зв’язку між хімічною будовою, 

структурою та властивостями одержаних сполук. 

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення низки завдань, основними з 

яких є: 

 синтез мономерів з центральними тетрафтор(дифенокси)феніленовими 

або октафтор(дифенокси)біфеніленовими фрагментами нуклеофільного та 

електрофільного характеру, регульованою ізомерією, змінною довжиною ланцюга 

спряження, а також функціональними групами в складі нефторованих ароматичних 

ядер;  

 синтез біс(перфторфеніл)вмісних мономерів з оксифенільними ланками 

та додатковим введенням ізомерних фрагментів або фторованих груп аліфатичної і 

ароматичної природи; 

 синтез ароматичних олігоетерів, поліетерів і кополіетерів, що одночасно 

містять мета-оксифеніленові та ОФБ фрагменти, а також ТФБ-вмісних ФПАЕ з 

контрольованою ізомерією полімерного ланцюга; 

 введення до бічних ланцюгів ФПАЕ різних функціональних груп та 

фрагментів, в тому числі здатних до отверднення за рахунок реакцій як 

полімеризації, так і поліконденсації; 

 синтез ФПАЕ із змінною електронною конфігурацією та конформацією 

основного полімерного ланцюга;| 

 синтез сітчастих органічних та органо-неорганічних матеріалів на основі 

ФПАЕ; 

 дослідження комплексу особливостей структури синтезованих полімерів 

та їхніх фізико-хімічних властивостей; 
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 дослідження діелектричних, газопроникних, сорбційних та 

рідкокристалічних властивостей отриманих полімерних матеріалів. 

Об’єкти дослідження. Фторовмісні мономери, олігомерні, полімерні та органо-

неорганічні системи різного хімічного складу та структури. 

Предмет дослідження. Методи синтезу мономерів з перфторароматичними 

моно- та біфеніленовими ядрами, різним типом реакційноздатних груп та 

функційних замісників, оліго- та поліарилових етерів, органо-неорганічних систем 

різної хімічної будови, конфігурації та молекулярної архітектури; структура та 

властивості вказаних систем, зокрема діелектричні, газопроникні, сорбційні та 

рідкокристалічні. 

Методи дослідження. Спектроскопія ЯМР на ядрах 1Н, 13С і 19F, ІЧ, УФ і мас-

спектроскопія, гель-проникна хроматографія (ГПХ), віскозиметрія, механічні 

дослідження (міцність на розрив та відносне подовження полімерних плівок), 

атомно-силова мікроскопія (АСМ), сканувальна електронна мікроскопія (СЕМ), 

диференційна сканувальна калориметрія (ДСК), термогравиметричний аналіз (ТГА), 

поляризаційно-оптична та діелектрична релаксаційна спектроскопія (ПОС та ДРС 

відповідно), низькотемпературна адсорбція парів азоту (вивчення пористих 

характеристик). Дослідження газотранспортних характеристик мембран, а саме 

коефіцієнтів проникності та дифузії, визначали за методом Дейнеса-Баррера на 

барометричній установці при температурі 22 °С. Оцінка гідрофобних властивостей 

полімерів проведена методом визначення кута змочуваності. 

Наукова новизна одержаних результатів. Представлена робота є першим 

комплексним дослідженням в хімії фторованих полімерних сполук, пов’язаним з 

розробкою нових етервмісних мономерів та олігомерних і полімерних систем з 

перфторароматичними ядрами в своєму складі. 

1. Вперше здійснено дизайн і синтез мономерів з різним типом 

реакційноздатних груп (нуклеофільної та електрофільної природи), які в своєму 

складі поряд з перфторароматичними фрагментами містять етерні зв’язки в складі 

оксифеніленових ланок, а також групи та фрагменти заданої функціональної 

спрямованості. 

2. Розроблено та оптимізовано способи синтезу ряду нових мета-заміщених 

реакційноздатних олігоетерів, а також поліетерів з перфторароматичними ядрами, 

характер росту макромолекулярних ланцюгів яких закладено в хімічній будові 

вихідних мономерів. 

3. Вперше запропонована стратегія синтезу регулярного кополімерного ФПАЕ з 

мета-оксифеніленовими, трифторметильними та ОФБ фрагментами, а також 

ізомерних ФПАЕ з ТФБ ядрами. 

4. З використанням отриманих фторованих етервмісних мономерів та методом 

полімераналогічних перетворень вперше синтезовано ряд ФПАЕ, в тому числі 

ізомерної та амфіфільної будови, з функціональними групами та фрагментами як в 

головному, так і бічному ланцюгах.  

5. Вперше на основі ФПАЕ розроблено шляхи отримання сітчастих органо-

неорганічних кремнійвмісних систем золь-гель методом та іншими реакціями із 

регульованою структурою та властивостями. 
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6. На основі вперше синтезованих біс(перфторфеніл)вмісних мономерів 

розроблено способи синтезу ФПАЕ, що містять драбинчасті ланки та так звані 

«вузли зігнутості» (спіроцентри) та встановлено особливості формування їхньої 

мікро- та мезопористої структури.  

7. Встановлено закономірності впливу природи фторованих та ізомерних 

фрагментів, виду функціональних груп, жорстких та гнучких ланок, чергування 

мономерних залишків, способу синтезу полімерів на їхню структурну організацію та 

властивості, зокрема діелектричні, газотранспортні, сорбційні, рідкокристалічні 

тощо. 

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає у тому, що 

одержані нові етервмісні мономери нуклеофільного та електрофільного характеру з 

перфторароматичними фрагментами, в тому числі з додатковими заданими 

функціональними характеристиками, перспективні для отримання широкого спектра 

поліфункціональних ФПАЕ за різними механізмами. Виявлені закономірності 

формування та функціоналізації ФПАЕ лінійної та сітчастої будови за різних умов 

перспективні для цілеспрямованого створення плівкоутворювальних матеріалів з 

підвищеними фізико-механічними та термічними характеристиками. В рамках даної 

роботи отримано термостабільні гідрофобні матеріали на основі ФПАЕ з низькими 

значеннями діелектричної проникності та втрат при різних частотах для використані 

в мікроелектроніці; отримано ФПАЕ, транспортні та пористі характеристики яких 

дозволяє їхнє використання як газорозподільних мембран та для подальшого 

створення матеріалів для зберігання газів; досягнуті характеристики синтезованих 

амфіфільних ФПАЕ відкривають перспективу їхнього використання як компонентів 

для рідкокристалічних систем. 

Особистий внесок полягає у формуванні наукового напрямку, обґрунтуванні 

ідеї, виборі об’єктів дослідження, плануванні та проведенні експерименту, а також 

аналізі та узагальненні отриманих результатів, одержаних як особисто, так і у 

співавторстві з іншими дослідниками. Написання наукових статей, підготовка 

доповідей і тез виконані здобувачем персонально або при його безпосередній участі. 

Обговорення експериментального матеріалу та формулювання висновків 

проводилось автором у плідних наукових дискусіях спільно з науковим 

консультантом чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. Шевченком В.В. Систематизація 

даних, планування окремих етапів роботи й обговорення одержаних результатів 

проводилось спільно з к.х.н., с.н.с. Шекерою О.В. Частину результатів отримано 

спільно з к.х.н., н.с. Кобзарем Я.Л., к.х.н. Сидоренком О.В. та к.х.н. Ковальчуком 

А.І., які також брали участь у виконанні синтетичної частини роботи.  

У виконанні експериментальних досліджень та інтерпретації даних також брали 

участь м.н.с. Остапюк С. М. (ІЧ-спектроскопія), к.х.н., н.с. Пурікова О.Г. (ТГА і 

ДСК аналіз), к.ф.-м.н. Яковлев Ю.В., д.ф.-м.н., проф. Клепко В.В. (ДРС) (ІХВС НАН 

України); д.т.н., доцент Вакулюк П.В. (аналіз транспортних характеристик мембран) 

(Національний університет «Києво-Могилянська академія»); Prof. Bliznyuk V. N. 

(ДСК і рідкокристалічні властивості) (Clemson University, Clemson, USA). Вивчення 

рідкокристалічної поведінки полімерів здійснено у співпраці з науковою групою 

д.ф.-м.н., проф. Назаренка В. Г. (Інститут фізики НАН України). Газотранспортні 
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властивості отриманих мембран здійснено групою д.х.н., проф. Ямпольского Ю.П. 

(Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева, РАН), а сорбційні 

характеристики полімерів досліджено групою д.ф.-м.н., проф. Шантаровича В.П. 

(Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова, РАН).  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи були 

представлені на конференціях: Українська конференція з високомолекулярних 

сполук (15-18.10.2018; 7-10.10.2013; Київ, Україна), Ukrainian-Polish scientific 

conference «Membrane and sorption processes and technologies» (12-14.12.2017; Kyiv, 

Ukraine), 18th European symposium on fluorine chemistry (7-12.08.2016; Kyiv, Ukraine), 

XII Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань 

хімії (11-13.05.2016; Харків, Україна); Українська конференція «Домбровські хімічні 

читання-2015» (22-25.09.2015; Чернівці, Україна), CEEPN Workshop on polymer 

science (23-26.09.2015; 24-25.10.2014; Iasi, Romania), Международная конференция-

школа по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры V» (1-6.06.2015; 

Волгоград, РФ), Ukrainian-Polish conference polymers of special applications (1-

4.10.2014; Ukraine, Bukovel), Всероссийская Каргинская конференция «Полимеры-

2014» (27-31.01.2014; Москва, РФ), Всероссийская молодежная конференция 

«Успехи химической физики» (19-24.05.2013; Черноголовка, РФ), Міжнародна 

науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Химия и 

современные технологии» (24-26.04.2013; Дніпропетровськ, Україна), XXIII 

Українська конференція з органічної хімії (16-20.09.2013; Чернівці, Україна),  

Санкт-Петербургская конференция молодых учёных «Современные проблемы науки 

о полимерах» (12-15.11.2012; Санкт-Петербург, РФ), Відкрита українська 

конференція молодих вчених з високомолекулярних сполук (15-18.10.2012; Київ, 

Україна); Молодежная конференция ИОХ РАН (28-29.03.2012; Москва, РФ), 

Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених з 

міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення» (12-15.03.2012; Донецьк, 

Україна). 

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи викладено у 48 наукових 

працях, з них 23 статті, 6 патентів України на корисну модель та 19 тез міжнародних 

та вітчизняних конференцій. З 23 статей 12 опубліковано у міжнародних іноземних 

рейтингових журналах, що відносяться до квартелів Q1 (3 статті), Q2 (7 статей) та 

Q3 (2 статті). 11 статей опубліковано у наукових фахових виданнях України. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з анотації 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків та додатків. 

Загальний обсяг роботи складає 353 сторінки і містить 115 рисунків, 51 схему, 23 

таблиць і 7 додатків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

Дана робота реалізована у двох напрямках. Перший напрямок пов’язаний із 

розробкою способів синтезу нових мономерів, які одночасно сполучають 

перфторароматичні ядра з етерним зв’язком, що дозволяє отримувати ФПАЕ за 

рахунок будь-якої можливої реакції, що визначається характером введених 

функціональних груп в такі мономери. Другий напрямок роботи присвячений 

розробці способів синтезу ФПАЕ як на основі комерційно доступних мономерів, так 
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і на основі синтезованих в роботі. Отримано широкий спектр лінійних та сітчастих 

ФПАЕ, в т.ч. з використанням реакції полімераналогічних перетворень, із різним 

типом і місцерозташуванням функціональних груп, змінною конфігурацією та 

конформацією макромолекул, а також амфіфільні та органо-неорганічні полімерні 

системи. Вивчено особливості структури та фізико-хімічних властивості 

синтезованих ФПАЕ. Представлено результати досліджень діелектричних, 

газотранспортних, сорбційних, рідкокристалічних та інших характеристик ФПАЕ.  

Синтез мономерів з центральними ядрами ТФБ або ОФБ.  

Фенілові етери з центральними ТФБ або ОФБ ядрами та різним типом 

реакційноздатних груп. Розділення перфторароматичних фрагментів та 

реакційноздатних груп феніленоксидними групами дозволяє регулювати влив 

атомів фтору на реакційну здатність та стабільність функціональних груп. З метою 

розширення спектру мономерів зазначеної будови, представляв інтерес 

використання для їхнього синтезу безпосередньо похідних 

тетрафтор(дифенокси)бензолу або октафтор(дифенокси)біфенілу. Синтез нових 

тетрафтор(дифенокси)бензолвмісних мономерів з різним типом реакційноздатних 

груп здійснювали функціоналізацією 1,2,4,5-тетрафтор-3,6-дифеноксибензола (1) 

або його похідних (Схема 1). 

 
Схема 1 

Мономери з ацетильними та фторбензолметаноновими фрагментами отримані 

ацилюванням сполуки 1 ацетилхлоридом або 4-фторбензоїлхлоридом за Фріделем-

Крафтсом. Відповідно синтезовано діетанон 2 та дифторкетон 3. Дигідроксилвмісні 

мономери 4 та 6 отримані відновленням синтезованого діетанону 2 та відомого 

діальдегіду 5 відповідно з використанням NaBH4 в розчині етанолу. 

Реакцією дитолілокси-похідного ГФБ (сполука 7) з N-бромсукцинімідом 

отримано мономер 8 з бромметиленовими групами, а внаслідок подальшої взаємодії 

диброміду 8 з NaN3 синтезовано діазид 9 (Схема 2). 

 
Схема 2 

Гідроксил-заміщені фенілові етери з центральними ядрами як ТФБ (мономер 

10), так і ОФБ (мономер 11), були використані для введення до їхнього складу 

ненасичених алільних та пропаргілових фрагментів (Схема 3).  
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Схема 3 

Так, алілвмісні етери 12 і 13 отримані взаємодією відповідних гідроксилвмісних 

мономерів 10 і 11 з алілбромідом в ацетоні та присутності K2CO3. Аналогічним 

чином, але з використанням пропаргілброміду замість алілброміду, отримані ТФБ- 

та ОФБ-вмісні пропаргілові етери 14 та 15. Взаємодією мономерів фенольного типу 

10 та 11 з оцтовим ангідридом одержано відповідні ацетатні похідні 16 та 17, які 

надалі були використані для синтезу ацетилвмісних перфторароматичних гідроксил-

заміщених фенілових етерів. На прикладі ТФБ-вмісного алілового етеру 12 була 

вивчена можливість отримання діоксиранвмісного мономеру 18 шляхом окиснення 

подвійних зв’язків алільного фрагменту (Схема 3). Окиснення проводили мета-

хлорпербензойною кислотою в середовищі CH2Cl2. 

Ізомерні азо- та азометинвмісні мономери з центральними фрагментами 

ТФБ та ОФБ. У даній роботі розроблено способи синтезу серії ізомерних ТФБ та 

ОФБ-вмісних азомономерів з кінцевими фенольними (25-30) та 

саліцилальдегідними (31-34) фрагментами, а також етанольними групами 

сполученими з етиланіліном (35-40) (Схема 4). Синтез таких азохромофорів 

базується на реакції діазотування ізомерних діамінів, що містять перфторовані 

моно- (19, 20 та 21) або біфеніленові (22, 23 та 24) фрагменти, з подальшим 

азосполученням отриманих відповідних діазонієвих солей з фенолом (для 25-30), 

саліциловим альдегідом (для 31-34) або 2-[етил(феніл)аміно]етанолом (для 31-36).  

 
Схема 4 

Синтезовані мономери 25-30 та 35-40 мають виражену систему спряження типу D-π-

A-π-D, де електроноакцепторна складова А (перфторовані фрагменти) знаходиться 

між двома електронодонорними групами D. Значення гіперполяризованості  для 
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гідроксиетильованих діамінів 35-40 ((22-26)×10-30 е.с.о., квантово-механічний метод) 

вищі за такі, що знайдені для 25-30 ((16-22)×10-30 е.с.о.). Окрім значень , однією з 

необхідних умов при створенні оптично-активних матеріалів є орієнтація 

хромофорів у полімерній матриці. Передбачається, що наявність ізомерних 

фрагментів в мономерах надасть можливість регулювати вказану орієнтацію.  

Особливістю будови азомономерів 31-34 є наявність в їхньому складі двох 

типів реакційноздатних груп – гідроксильних та орто-орієнтованих (відносно ОН 

груп) альдегідних. Дані мономери під дію зовнішніх факторів (УФ, pH показник і 

т.д.) змінюють свої геометричну форму та оптичні властивості в результаті 

фотоізомеризаційних і таутомерних переходів, формування іонізованих форм тощо. 

Заміна в системі спряження пара-ізомерного мономера 25 азогрупи на 

азометинову дозволила отримати азометинвмісні хромофорні мономери 41, 42 та 43 

з фенольними OH групами в пара-, мета- та орто-положенні відповідно (Схема 5). 

Їх синтез базується на реакції ТФБ-вмісного діаміну 19 з відповідними ізомерними 

гідроксибензальдегідами. На основі мета-заміщених діамінів з ТФБ (20) та ОФБ 

(23) ядрами та пара-фторбензальдегіду отримано відповідні азометинвмісні 

мономери 44 та 45 з кінцевими реакційноздатними атомами фтору (Схема 5).  

 
Схема 5 

Таким чином, в рамках дизайну та синтезу фторованих хромофорних 

мономерів запропоновано комплексний підхід, який пов'язаний із варіацією 

центральної фторованої компоненти, хромофорних та ізомерних фрагментів, а 

також природою кінцевих реакційноздатних груп. 

Функціоналізація нефторованих феніленових ядер мономерних фенілових 

етерів з центральними ТФБ або ОФБ ядрами. Іншим підходом до дизайну 

похідних тетрафтор(дифенокси)бензолу або октафтор(дифенокси)біфенілу є 

введення до складу їхніх нефторованих ароматичних ядер таких груп, що надають 

нові властивості та здатність до подальшої функціоналізації як отриманих 

мономерів, так і полімерів на їхній основі. З метою розвитку даного напрямку 

розроблено способи синтезу нових аліл-, ацетил- і бромвмісних ОН-заміщених 

фенілових етерів з центральними фрагментами ТФБ і ОФБ. 

Бромуванням в розчині оцтової кислоти дифенолпохідних 10 та 11 до їхнього 

складу було включено атоми брому (Схема 6). Відповідно було отримано ТФБ-

вмісний мономер 46 та ОФБ-вмісний мономер 47 Перегрупуванням Кляйзена 

діалілових етерів 12 і 13 у відсутності розчинника при 210 оС отримано алілвмісні 

мономери 48 з ядром ТФБ та 49 з ядром ОФБ (Схема 6). Ацетилвмісні мономери з 

перфторованими моно- (50) та біфеніленовими фрагментами (51) отримано 
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перегрупуванням Фріса відповідних сполук 16 та 17 (Схема 6). Реакцію проводили у 

відсутності розчинників при 180 oС. Мономери розчинні в більшості органічних 

розчинниках (ДМФА, ДМСО, ТГФ, ацетон, хлороформ). 

 
Схема 6 

Отже, синтезовано нові функціональні фторовані мономери фенольного типу, 

які дозволять розширити спектр полімерів (зокрема ФПАЕ) на їхній основі. 

Синтез біс(перфторфеніл)вмісних мономерів. В даній роботі запропоновано 

синтез біс(перфторфеніл)вмісних мономерів взаємодією ГФБ або ДФБ з різними 

дигідроксипохідними (гідрохінон, резорцин або 4,4'-

(гексафтороізопропіліден)дифенол (бісфенол АФ)). Таким чином було отримано 

біс(пентафторфеніл)вмісні ізомерні мономери 52 та 53, а також 

біс(нонафторбіфеніл)вмісні мономери 54 та 55 (Схема 7).  

Схема 7 

Слід зазначити, що дані про мономери, які б поєднували одночасно перфторовані 

біфеніленові та аліфатичні СF3-групи, відсутні. Отримані мономери є білими 

кристалічними порошками, що розчинні в ДМФА, ТГФ, хлороформі, бензолі, і 

нерозчинні в спиртах, гексані, декані. 

Синтез мономерів з кінцевими та центральними ароматичними 

перфторованими фрагментами. Наступним кроком дослідження став дизайн та 

синтез мономерів, що одночасно містять фторовані в ядро фрагменти як в центрі 

молекули, так і на її кінцях. Так, аналогічно синтезу мономерів 52-55 взаємодією 

надлишку ДФБ з дигідроксил-заміщеним ТФБ-вмісним феніловим етером 10 

отримано мономер 56, який в своєму складі одночасно поєднує як ядро ТФБ 

(центральне ядро), так і кінцеві нонафторбіфеніленові фрагменти (Схема 8). Далі 

синтезовано азометинвмісні мономери 57 та 58 з кінцевими пентафторфенільними 

ядрами та центральними моно- або біфеніленовими ланками відповідно (Схема 9). 
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Схема 8 

 

Схема 9 

 

Запропонований дизайн мономерів підвищує в їхньому складі відносну 

концентрацію перфторованих ароматичних ядер, а також дозволяє вводити 

додаткові функціональні групи, наприклад хромофорні.  

СИНТЕЗ OЛІГОЕТЕРІВ ТА ПОЛІЕТЕРІВ З МОНО- ТА БІФЕНІЛЕНОВИМИ 

ПЕРФТОРАРОМАТИЧНИМИ ЯДРАМИ 

Декафторбіфеніл є основним мономером для синтезу ФПАЕ, а тому 

регулювання властивостей таких ДФБ-вмісних полімерів здійснюється за рахунок 

варіювання гідроксильної компоненти. Іншим способом отримання ФПАЕ з новим 

комплексом властивостей є олігомерний підхід, який переважно використовується 

для отримання сітчастих полімерів, а також мультиблочних кополімерів. В цілому, 

синтез кополімерних ФПАЕ є ефективним інструментом для регулювання їхніх 

властивостей. Але синтезом регулярних кополімерних ФПАЕ в літературі не 

досліджено. Зазначимо, що одночасне заміщення атомів фтору ДФБ в пара- та 

орто-положеннях, як правило, веде до розгалуження полімерних ланцюгів, що 

ростуть, і, відповідно, до утворення сітчастих структур. З цієї точки зору цікава 

можливість регулювання росту та обриву полімерних ланцюгів за рахунок вибору 

мономерів з контрольованою реакційною здатністю.  

З іншого боку цікавим є введення перфторароматичних фрагментів вже 

безпосередньо на мономерному рівні, а саме використання мономерів з 

тетрафтор(дифенокси)бензольними або октафтор(дифенокси)біфеніленовими 

фрагментами. Зокрема використання мономерів, отриманих на основі ГФБ, дозволяє 

використати потенціал такої сполуки, адже індивідуальний ГФБ як мономер, на 

відміну від ДФБ, не дає змоги отримати полімери з високими ММ, термічними та 

механічними властивостями. В цьому аспекті перспективним є додаткове введення 

до складу поліетерів (чи олігоетерів) мета-заміщених фрагментів, які дозволяють 

підвищити розчинність, ММ та механічних характеристик полімерів при збереженні 

їх термостабільності. 

Синтез мета-заміщених фторованих ароматичних олігоетерів з кінцевими 

атомами фтору або гідроксильними групами. Реакційноздатні ароматичні 

олігоетери з перфторароматичними фрагментами привертають увагу як ефективні 

будівельні блоки для синтезу ФПАЕ, а особливо мультиблочних гідрофобно-

гідрофільних кополімерних ФПАЕ як мембран з високою іонною провідністю та 

сітчастих ФПАЕ як волоконно-оптичних матеріалів з низькими оптичними 

втратами. В даній роботі запропоновано ефективні способи синтезу перших 
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представників фторованих ароматичних олігомерів (ФАО), що одночасно містять 

кінцеві нонафторфенільні або гідроксильні групи поряд з мета-заміщеними 

фрагментами (Схема 10). Олігомер з кінцевими реакційноздатними F-групами 

(ФАО-1) отриманий поліконденсацією надлишку ДФБ (6 моль) з резорцином (5 

моль), тоді як для синтезу олігомеру з кінцевими ОН групами (ФАО-2) взято в 

надлишку резорцин (резорцин/ДФБ = 6/5 моль). Таким чином, теоретична ступінь 

поліконденсації (n) кінцевих олігомерів дорівнює п’яти. Обидва олігомери 

отримували у розчині ДМАА та присутності K2CO3. Синтез олігоетеру ФАО-1 

проводили при 90 оС протягом 4 годин, тоді як ФАО-2 синтезовано при 80 оC 

протягом 1 години. Підвищення температури реакції або подовження її часу при 

синтезі ФАО-2 призводить до утворення гелю. Синтезовані олігомери добре 

розчинні в ДМФА, ДМАА, ацетоні та хлороформі. 

 

Схема 10 

 

На основі аналізу кінцевих функціональних груп, а саме співвідношенням 

інтегральних інтенсивностей сигналів кінцевих груп та фрагментів основної ланки 

олігомерів, з відповідних ЯМР спектрів (19F ЯМР для ФАО-1 та 1Н ЯМР для ФАО-2) 

були знайдені значення ММ для ФАО (табл. 1). ММ значення олігомерів також було 

знайдені методом гель-проникної хроматографії (ГПХ). Для ФАО-2 значення ММ 

суттєво більше, ніж теоретично очікуване (табл. 1). 

Таблиця 1 

Молекулярно-масові характеристики ФАО-1 та ФАО-2 

Олігомер [η]a, дл/г ММ(теор)
б ММ(ЯМР)

в 
ММ(ГПХ)

г 

Mn Mw Mw/Mn 

ФАО-1 0,10 2355 2400 3300 7000 2,12 

ФАО-2 0,14 2131 3390 4000 8800 2,20 
a Характеристична в’язкість (ДМФА, 30 оС). б Обчислено згідно взятого мольного співвідношення 

мономерів. в Знайдено з 19F ЯМР (для ФАО-1) та 1H ЯМР (для ФАО-2) спектрів. г Знайдено методом ГПХ в 

ТГФ, де .Mn, середньочислова ММ, Mw, середньомасова ММ, Mw/Mn, значення полідисперсності. 

Очевидно, це пов'язано з тим, що вільні кінцеві фенолятні групи ФАО-2 

взаємодіють з атомами фтору ОФБ фрагмента олігомерного ланцюга, що веде до 

подальшої реакції і, таким чином, зростання ММ олігомеру. Більш високу ММ 

олігомеру ФАО-2 підтверджують і дані характеристичної в’язкості (табл. 1). В той 

же час, значення Mw/Mn для обох олігомерів практично ідентичне. 

Дані ДСК показали, що олігомери є аморфними із значеннями температури 

склування (Тс) рівними 93 оС для ФАО-1 та 115 оС для ФАО-2. Олігомер з кінцевими 

гідроксильними групами виявився більш термостійким на повітрі: значення 5%-вої 

втрати маси (Т5%) для ФАО-1 і ФАО-2 дорівнюють 496 та 550 оС відповідно. 
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Отже, отримані реакційноздатні олігомери перспективні як для подальшої їх 

функціоналізації та як будівельні блоки для отримання на їх основі термостабільних 

полімерів (зокрема ФПАЕ) з мультиблочними структурами. 

Мета-заміщені поліарилові етери з ОФБ фрагментами. Раніше нами було 

синтезовано ФПАЕ-1 на основі ДФБ та мета-ізомерного мономеру фенольного 

типу, а саме 3,3'-[2,3,5,6-тетрафторбензол-1,4-дііл)біс(окси)]дифенолу (59) (Схема 

11). Особливістю такого полімеру є одночасне поєднання в його структурі 

перфторованих моно- та біфеніленових ароматичних ядер. 

 
Схема 11 

Використаний гідроксилвмісний мономер для синтезу ФПАЕ-1 можна розглядати як 

тример А-B-A, де А – залишок резорцину, а B – залишок ГФБ. Ідея застосування 

тримерів для синтезу ФПАЕ вперше була використана в даній роботі з метою 

вивчення впливу мономерів фенольного типу різної будови та з різною реакційною 

здатністю на особливості отримання та властивості кінцевих ФПАЕ з одним і тим 

же хімічним складом повторювальної ланки. 

Для реалізації поставленої мети отримано ФПАЕ-2 двома способами (Схема 

12). Перший спосіб ґрунтується на взаємодії резорцину з ДФБ. Другий спосіб 

полягає в попередньому синтезі продукту взаємодії ДФБ з двократним мольним 

надлишком резорцину з утворенням фторованого мета-гідроксил-заміщеного 

мономеру 60 (тример А-В-А). Синтез обох полімерів проводили в середовищі 

ДМАА і присутності К2СО3 з утворенням відповідних ФПАЕ-2а і ФПАЕ-2б. 

 
Схема 12 

Встановлено, що оптимальна тривалість реакції при синтезі ФПАЕ-2а становить 1 

годину, тоді як для ФПАЕ-2б – 30 хвилин. Збільшення тривалості реакцій в обох 

випадках призводить до утворення нерозчинних полімерів. Виходячи з будови 

мономеру 60, ймовірно, що зменшений час реакції за другим способом обумовлений 

більш швидким наростанням в'язкості реакційної маси. Останнє сприяє заміщенню 

кількох атомів фтору ДФБ в межах одного перфторованого ароматичного ядра, і 

відповідно, веде до розгалуження і зшивання макромолекул, що ростуть. Зазначимо, 

що мономер 60 вже містить фторований фрагмент, тому слід очікувати і різну 

реакційну здатність вихідних мономерів на початкових стадіях поліконденсації. 
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Синтезовані ФПАЕ-2а та ФПАЕ-2б розчинні за кімнатної температури не лише 

в ДМФА, ДМАА, ДМСО, ТГФ, а і в дихлорметані та хлороформі. Незважаючи на 

підвищену кількість (чотири) гнучких етерних зв’язків в елементарній ланці ФПАЕ-

1, він у зазначених хлорованих розчинниках розчиняється лише частково. Очевидно, 

що саме підвищення відносної концентрації некопланарних ароматичних ядер ОФБ 

відіграє вирішальну роль в наданні покращеної розчинності ФПАЕ-2. Зазначимо, що 

в попередніх роботах для ФПАЕ-1 наведені лише його в’язкістні, механічні та 

теплофізичні характеристики. В даній роботі вивчено додатково його ММ 

характеристики методом ГПХ, а також діелектричні та газорозділювальні 

властивості. Значення характеристичної в’язкості ([η]) та ММ (Mn та Mw/Mn) 

полімерів ФПАЕ-1 та ФПАЕ-2 наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Молекулярно-масові, механічні та теплофізичні характеристики ФПАЕ 
ФПАЕ [η]а, дл/г Mn Mw/Mn σб, МПа εр

в, % Тс, 
оС Т5%, оС 

ФПАЕ-1 0,36 33000 4,6 38 9 117 450 

ФПАЕ-2а 0,38 45000 4,0 54 1 127 540 

ФПАЕ-2б 0,22 18000 2,4 37 1 99 450 
a в ДМФА при 30 оС. б Міцність на розрив. в Відносне подовження при розриві. 

Використання резорцину як вихідного мономеру дозволяє подовжити час реакції 

синтезу ФПАЕ-2а у порівнянні зі ФПАЕ-2б, що тим самим приводить до більш 

високих значень ММ (Mn та Mw) для ФПАЕ-2а. З іншого боку, тривалість реакції при 

синтезі ФПАЕ-1 склала 4 години, але для генерації фенолят-іонів в даному випадку 

був використаний NaH. Незважаючи на досить низьке значення Mn, ФПАЕ, 

отриманий другим способом (ФПАЕ-2б), має найменшу величину полідисперсності. 

Незалежно від значень ММ, синтезовані мета-заміщені ФПАЕ є 

термостабільними полімерами, які з розчинів ДМФА або хлороформу формують 

прозорі плівки з досить високими механічними характеристиками. Більш 

високомолекулярний ФПАЕ-2а має кращі механічні показники та термостабільність, 

а також найвище значення Тс серед досліджуваних полімерів (табл. 2). 

Газорозділювальні властивості ФПАЕ-1 і ФПАЕ-2. Відомо, що мембрани на 

основі фторованих полімерів є перспективними для їхнього використання в 

газорозділювальних процесах. Так, фторовані полімери характеризуються 

підвищеним вільним об’ємом внаслідок низької енергії когезії, що сприяє 

мобільності та розчинності пермеатів всередині полімерної матриці. Такі полімери 

не пластифікуються органічними парами та полярними газами, а отже селективність 

розділення газового потоку є стабільною. 

З метою вивчення газотранспортних характеристик (коефіцієнтів проникності 

та дифузії) та селективності для газів He, H2, O2, N2, СО2 і СН4 із 3%-них розчинів в 

ТГФ були отримані плівки полімерів ФПАЕ-1 та ФПАЕ-2. Перед проведенням 

експериментальних досліджень мембрани з полімеру ФПАЕ-1 були термічно 

оброблені при температурі 70 оС (ФПАЕ-1а) або при температурі склування ФПАЕ-

1 – 120 oС (ФПАЕ-1б) протягом 1 години. Тоді як мембрани з полімерів ФПАЕ-2а та 

ФПАЕ-2б були термічно оброблені при температурі 160 °С протягом 2 годин. 
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Згідно даних із табл. 3, підвищена температура термічної обробки полімеру 

ФПАЕ-1б, у порівнянні з ФПАЕ-1а, призводить до зменшення коефіцієнтів 

проникності для усіх досліджуваних газів. 

Таблиця 3 

Газопроникні властивості мембран на основі ФПАЕ-1 і ФПАЕ-2 

Полімер 
Коефіцієнт проникності (P), Баррера Густина, 

г/см3 

ЧВОб, 

% He H2 O2 N2 CO2 CH4 

ФПАЕ-1a 14,7±0,1 9,3±0,1 0,86±0,02 0,17±0,01 3,21±0,05 0,11±0,01 1,580 -* 

ФПАЕ-1б 12,5±0,1 7,5±0,1 0,59±0,02 0,10±0,01 1,80±0,05 0,049±0,004 1,723 5,0 

ФПАЕ-2a 35,2±0,2 23,2±0,2 2,40±0,05 0,46±0,03 8,2±0,1 0,23±0,02 1,619 12,3 

ФПАЕ-2б 23±1,5 15,6±0,3 1,40±0,03 0,29±0,02 5,7±0,1 0,23±0,03 1,626 11,9 
а 1 Баррер = 10-10 см3(н.у.) см/см2 с (см.рт.ст.) б ЧВО – частка вільного об’єму (розраховано згідно методу 

Бонді, A. Bondi. Physical properties of molecular crystals, liquids and glasses. Wiley, New York, 1968). 

Це пов’язано з ущільненням макромолекулярних ланцюгів полімеру при досить 

високій температурі, що підтверджується і підвищеним значенням густини ФПАЕ-

1б (табл. 3) та, відповідно, майже подвійним зниженням коефіцієнтів дифузії газів 

(окрім найменшого за об’ємом H2) в цьому зразку (табл. 4). Зменшення вдвоє 

кількості етерних зв’язків в елементарній ланці ФПАЕ-2, і тим самим збільшення 

жорсткості полімерних ланцюгів, привело до значного підвищення проникності по 

кожному із газів в такому полімері. Так, проникність для різних газів в полімерах 

ФПАЕ-2а та ФПАЕ-2б зросла в 2-4,5 рази у порівнянні з полімерами ФПАЕ-1а та 

ФПАЕ-1б. Більш того, значення коефіцієнтів дифузії для зразків ФПАЕ-2а та 

ФПАЕ-2б також в 1,5-2,3 рази перевищують такі, характерні для ФПАЕ-1а та 

ФПАЕ-1б (табл. 4). 

Таблиця 4 

Дифузійні властивості мембран на основі ФПАЕ-1 і ФПАЕ-2 

Полімер 
Коефіцієнт дифузії, (D), 10-8 см2/с 

H2 O2 N2 CO2 CH4 

ФПАЕ-1a 126±10 2,7±0,8 0,82±0,08 0,88±0,05 0,2±0,1 

ФПАЕ-1б 170±30 1,7±0,2 0,43±0,07 0,45±0,05 0,08±0,01 

ФПАЕ-2a 140±20 2,8±0,1 0,74±0,05 0,88±0,05 0,14 

ФПАЕ-2б 210±50 4,4±0,6 1,0±0,1 1,1±0,1 0,2±0,1 

Таке значне покращення газотранспортних властивостей є результатом збільшення 

вільного об’єму полімерів від 5 (ФПАЕ-1б) до ~12% (ФПАЕ-2) (табл. 3). Зазначимо, 

що мольна кількість атомів фтору для полімерів ФПАЕ-1 і ФПАЕ-2 майже однакова 

та дорівнює 34,5 і 37,6% відповідно.  

Згідно діаграм Робсона, ріст значень P для ФПАЕ-2 супроводжується 

закономірним зниженням їх коефіцієнтів селективності для досліджуваних в роботі 

пар газів як O2/N2, CO2/CH4, He/CH4 та He/H2. В той же час, саме мембрана на основі 

ФПАЕ-2а має найбільш ефективні газотранспортні показники враховуючи 

поєднання величин селективність та проникність. За цими показниками ФПАЕ-2а 

переважає і більшість відомих в літературі поліарилових етерів. 

Діелектричні властивості ФПАЕ-1 і ФПАЕ-2. Відомо, що ФПАЕ 

характеризуються пониженими значеннями діелектричних проникності (ε) та втрат 

(tg α). Так, більшість ФПАЕ на основі ДФБ мають значення ε в діапазоні 2,5-3,1. 
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Діелектричні характеристики отриманих ФПАЕ залежать як від їхнього хімічного 

складу, так і від способу отримання. Величини ε і tg α для ФПАЕ-2б, який має 

найменше значення Mw/Mn, становлять 2,30 і 0,0017 (при 10 кГц) відповідно, тоді як 

ці ж величини для ФПАЕ-2а є дещо вищими і відповідно дорівнюють 2,54 і 0,0037 

(при 10 кГц). Найбільш високі значення ε (2,75) і tg α (0,0046) має ФПАЕ-1 (при 10 

кГц). Важливо, що значення ε для полімерів практично не змінюються в частотному 

діапазоні 102 – 105 кГц. Тим самим відкриваються перспективи застосування таких 

матеріалів в сучасних електроніці та мікроелектроніці. 

Регулярний та статистичний мета-заміщені кополімерні поліарилові етери 

з октафторбіфеніленовими та трифторметильними фрагментами. ФПАЕ на 

основі ДФБ та CF3-вмісного мономеру (бісфенол АФ) (ФПАЕ-CF3) є одним з 

найбільш вивчених серед полімерів такого класу. Використання комономеру при 

синтезі ФПАЕ-CF3 дозволяє регулювати його структуру та властивості в широких 

межах. Резорцин також був використаний як комономер для синтезу ФПАЕ-CF3 

(мольне співвідношення резорцин:бісфенол АФ = 1:1), проте його синтез наведений 

лише в патентах. Даний кополімер є статистичним і окрім деяких діелектричних 

характеристик, його властивості не наведені. 

В даній роботі розроблено спосіб синтезу регулярного кополімерного ФПАЕ-3а 

на основі мономерів ДФБ, бісфенол АФ та резорцину. Для порівняння було 

синтезовано статистичний кополімер такого ж хімічного складу (ФПАЕ-3б) (Схема 

13). Стратегія синтезу регулярного кополімеру ФПАЕ-3а базується на 

поліконденсації мономеру 54 (тример А-B-A, де А – залишок ДФБ, а В – резорцину) 

з бісфенолом АФ. ФПАЕ-3б отримано взаємодією ДФБ з еквімолярною кількістю 

бісфенолу АФ і резорцину. Зауважимо, що в даному випадку ФПАЕ-3а 

розглядається саме як регулярний кополімер, хоча по своїй суті він є полімером.  

 
Схема 13 

Синтез кополімерів проводили в розчині ДМАА та присутності K2CO3. Тривалість 

реакції склала 20 хвилин при 80 оС для ФПАЕ-3а та 90 оС для ФПАЕ-3б. Відомий 

статистичний кополімер ФПАЕ-3б отримано при 80 оС протягом 23 годин. 

Спектральні характеристики кополімерів є ідентичними, що свідчить про їхній 

однаковий хімічний склад. Вони є розчинними в ДМФА, ДМАА, толуолі, 

хлороформі та нерозчинні в гексані, спиртах. Внаслідок підвищеної температури 

реакції, ФПАЕ-3б має вищі значення [η] та Mn, але при цьому і більшим значенням 

Mw/Mn у порівнянні з регулярним кополімером ФПАЕ-3а (табл. 5). Підвищення 

температури реакції призводить до ускладнення контролю реакції через 

гелеутворення. Обидва кополімери дозволяють на їхній основі з розчинів 
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хлороформу сформувати міцні та прозорі плівки. Плівки ФПАЕ-3б, внаслідок вищої 

його ММ, мають кращій показник міцності на розрив. Обидва кополімери мають 

низькі значення відносного подовження (табл. 5). 

Таблиця 5 

Молекулярно-масові, механічні та термічні властивості ФПАЕ-3а і ФПАЕ-3б 
Полімер [η]а, дл/г Mn Mw/Mn σ, МПа εр, % Tc, 

оC T5%, оC 

ФПАЕ-3а 0,48 21000 2,95 30 1 150 520 

ФПАЕ-3б 0,53 43000 3,93 46 0,5 156 508 
a в ДМФА при 30 оС 

Незважаючи на різницю в ММ, ФПАЕ-3а та ФПАЕ-3б мають майже однакові 

значення Тс (табл. 5). Цікаво, що значення Т5% вище саме для регулярного 

кополімеру, що очевидно пов’язано з більш однорідною його мікроструктурою. 

Діелектричні властивості кополімерів. Регулярна послідовність мономерних 

залишків в складі кополімеру ФПАЕ-3а значним чином сприяє пониженню його 

діелектричної проникності у порівнянні як із статистичним аналогом ФПАЕ-3б, так і 

лінійними полімерами на основі ДФБ та резорцину. Так, значення ε для ФПАЕ-3а 

становить 2,10, а для ФПАЕ-3б – 2,40 (при 10 кГц). Синтезовані кополімери мають і 

низькі величини tg α (0,0029 для ФПАЕ-3а і 0,0033 для ФПАЕ-3б) (рис. 1).  

 

Рис. 1. Частотні 

залежності 

діелектричної 

проникності та 

втрат для ФПАЕ-3а 

(а) та ФПАЕ-3б (б). 

Поєднання перфторароматичних фрагментів й CF3-груп у складі ФПАЕ є дієвим 

механізмом для отримання полімерів з низькими значеннями діелектричних втрат. 

Ізомерні ФПАЕ на основі ТФБ-вмісних мономерів. Використання 

індивідуального ГФБ для синтезу ФПАЕ в більшості випадків дає змогу отримати 

лише полімери (олігомери) з низькими виходами, ММ, механічними та термічними 

властивостями. З метою більш повної реалізації можливостей ГФБ вперше 

запропонована стратегія синтезу ФПАЕ, яка базується на одночасному використанні 

мономерів, отриманих на основі ГФБ. Так, поліконденсацією сполуки 8 з 

мономерами 10 або 59 в розчині ДМАА та присутності K2CO3 отримано пара-

ізомерний ФПАЕ-4 та мета-ізомерний ФПАЕ-5 (Схема 14).  

 
Схема 14 
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Реакцію вели при 130оС протягом 6 годин. Отримані ФПАЕ розчинні в ДМАА 

та ДМФА, а ФПАЕ-5 додатково розчиняється в ТГФ, що дало змогу оцінити його 

ММ методом ГПХ (табл. 6). Внаслідок пониженої ММ полімеру ФПАЕ-4, що 

підтверджується даними характеристичної в’язкості, і підвищеної жорсткості його 

пара-з’єднаних полімерних ланцюгів, він формує крихкі плівки. Тоді як введення 

мета-фрагментів, окрім кращої розчинності та вищої ММ, дозволило з хлороформу 

отримати міцні плівки на основі ФПАЕ-5 (табл. 6).  

Таблиця 6 

Молекулярно-масові, механічні та термічні властивості ацетилвмісних ФПАЕ 
Полімер [η]а, дл/г Mn Mw/Mn σ, МПа εр, % Tc, 

оC T5%, оC 

ФПАЕ-4 0,46 —б —б —в —в 111 346 

ФПАЕ-5 0,69 14000 2,30 45 6 90 331 
a в ДМФА при 30 оС. б Полімер не розчинний в ТГФ, що використовувався для ГПХ аналізу. в Крихка 

плівка. 

В той же час, пара-ізомерний ФПАЕ-4 має вище значення Тс у порівнянні з мета-

ізомерним аналогом (табл. 6). Термостабільність обох полімерів є досить високою, 

хоча ФПАЕ-4 має дещо вищі показники Т5%. Проте обидва ФПАЕ мають нижчу 

термічну стабільність у порівнянні з вищеописаними олігомерами та полімерами, 

що пояснюється наявністю в їхньому складі аліфатичних -СН2- ланок.  

ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ ФПАЕ 

Надання нового комплексу властивостей полімерам в цілому, і ФПАЕ зокрема, 

досягається за рахунок введення до їх складу різних функціональних груп і 

фрагментів, в тому числі реакційноздатних. Функціоналізація ФПАЕ проведена з 

використанням як синтезованих в даній роботі фторованих мономерів, так і методом 

полімераналогічних перетворень. 

Лінійні ФПАЕ з різним типом реакційноздатних груп. Алілвмісні ФПАЕ. 

Взаємодією синтезованого алілвмісного мономеру 44 з ДФБ отримано ФПАЕ-7 з 

алільними групами вздовж полімерного ланцюга та одночасним вмістом ядер ТФБ і 

ОФБ. З метою регулювання кількості вмісту алільних фрагментів, при синтезі 

ФПАЕ-7 як комономер використана також сполука фенольного типу 55 (Схема 15).  

 
Схема 15 

Таким чином були отримані статистичні кополімерні ФПАЕ (коФПАЕ), а саме 

коФПАЕ-8, коФПАЕ-9, коФПАЕ-10 і коФПАЕ-11 при мольному співвідношенні 

мономерів 44 і 55, що дорівнює 0,75 до 0,25, 0,50 до 0,50, 0,25 до 0,75 і 0,1 до 0,9 
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відповідно. Зазначимо, що підхід, пов'язаний із застосуванням трьох фторованих в 

ядро компонентів при отриманні коФПАЕ в літературі не було розглянуто. 

Раніше було встановлено, що NaH є більш придатною основою порівняно з 

K2CO3 для синтезу високомолекулярного ФПАЕ на основі мономеру 55 і ДФБ (див. 

вище ФПАЕ-1). У той же час, використання K2CO3 при синтезі алілвмісного ФПАЕ-

7 (ФПАЕ-7а) дозволяє отримати полімер з більшою ММ і кращими механічними 

властивостями, ніж використання як основи NaH (ФПАЕ-7б). Знайдено, що 

найкращою основою при синтезі коФПАЕ-8 – коФПАЕ-11, незалежно від 

співвідношення вихідних мономерів 48 та 59, є NaH. Використання даної основи для 

генерації фенолят-іонов дозволило отримати полімери з більш високими значеннями 

характеристичної в'язкості. Саме для даних полімерів методом ГПХ (в ТГФ) були 

знайдені їх ММ характеристики. Оптимальні умови синтезу та ММ характеристики 

алілвмісних полімерів наведені в табл. 7. 

Таблиця 7 

Умови синтезу, ММ та механічні характеристики алілвмісних ФПАЕ 

Полімер 

Умови реакції 
Вихід, 

% 

[η], 

дл/г 
Mn Mw/Mn 

σ, 

МПа 
ε

р
, % Розчин-

ник 
Т, оС Час  Основа 

ФПАЕ-7а ДМАА 90 40 хв К2СО3 95 0,42 17500 1,8 54 8 

ФПАЕ-7б ДМФА 90 6 год NaH 85 0,19 7700 2,3 Крихка плівка 

коФПАЕ-8 ДМФА 90 6 год NaH 90 0,30 17700 1,7 24 3 

коФПАЕ-9 ДМФА 90 6 год NaH 90 0,26 14930 1,7 26 4 

коФПАЕ-10 ДМФА 90 6 год NaH 90 0,26 14910 1,8 Крихка плівка 

коФПАЕ-11 ДМФА 90 6 год NaH 95 0,32 21600 1,5 37 6 

Синтезовані алілвмісні ФПАЕ-7 та коФПАЕ-8 – коФПАЕ-11 розчинні в більшості 

органічних розчинниках, в т.ч. хлороформі і дихлорметані. Зауважимо, що введення 

навіть невеликої кількості алілвмісного мономеру 44 до складу коФПАЕ-11 надає 

йому розчинність в хлороформі та дихлорметані. Так, нефункціоналізований ФПАЕ-

1 нерозчинний у вказаних хлорованих розчинниках. Механічні характеристики 

отриманих кополімерів наведені в табл. 7.  

Згідно даних ДСК та ТГА, більш високомолекулярний полімер ФПАЕ-7а 

відповідно має і більш високі значення Тс та Т5% у порівнянні з ФПАЕ-7б. Так, 

значення Тс для ФПАЕ-7а та ФПАЕ-7б становлять 103 та 84 оС відповідно, а 

величина Т5% для ФПАЕ-7а – 350 оС, що на 100 оС вище, ніж для ФПАЕ-7б. 

Подальше дослідження було направлено на введення алільних фрагментів і до 

складу ТФБ-вмісного полімеру, а саме пара-ізомерного ФПАЕ-4. З цією метою, 

взаємодією алілвмісного мономеру 48 з дибромметилен-похідним 8 отримано 

відповідний алілвмісний ФПАЕ-12 (Схема 16). 

 
Схема 16 
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На відміну від нефункціоналізованого алільними фрагментами ФПАЕ-4, 

синтезований ФПАЕ-12 добре розчиняється в ТГФ та хлороформі, що дало змогу 

методом ГПХ знайти його ММ характеристики – Mn = 12000, а Mw/Mn = 2,1. 

Значення характеристичної в’язкості (в ДМФА при 30 оС) для ФПАЕ-12 становить 

0,19 дл/г. Плівка ФПАЕ-5 (з хлороформу) має величини σ та εр, що дорівнюють 37 

МПа та 6% відповідно. Наявність алільних груп у складі ФПАЕ-12 веде до зниження 

його значення Тс у порівнянні з ФПАЕ-4 (Тс = 74 оС для ФПАЕ-12, Тс = 111 оС для 

ФПАЕ-4), проте не впливає на термостабільність алілвмісного полімеру 

(Т5% = 349 оС для ФПАЕ-12, Т5% = 346 оС для ФПАЕ-4). 

Ацетилвмісні ФПАЕ. З використанням синтезованого ацетилвмісного ОН-

заміщеного фенілового етеру з фрагментом ТФБ (мономер 50) розроблено способи 

синтезу полімерів ФПАЕ-13 та ФПАЕ-14 з функціональними ацетильними групами 

вздовж полімерного ланцюга (Схема 17). Синтез обох ФПАЕ проводили в ДМАА та 

присутності K2CO3. Тривалість синтезу ФПАЕ-14 склала 4 години при 130 оС, тоді 

як оптимальні умови отримання ФПАЕ-13 – 25 хвилин при 90 оС. 

 
Схема 17 

Ацетилвмісні полімери розчинні в більшості органічних розчинників. Згідно даних 

ГПХ, ММ характеристики отриманих ФПАЕ практично однакові, хоча значення 

характеристичної в’язкості ФПАЕ-14 та міцності на розрив плівки ФПАЕ-14 майже 

втричі перевищують такі, знайдені для ФПАЕ-13 (табл. 8).  

Таблиця 8 

Молекулярно-масові, механічні та термічні властивості ацетилвмісних ФПАЕ 
Полімер [η], дл/г Mn Mw/Mn σ, МПа εр, % Tc, 

оC T5%, оC 

ФПАЕ-13 0,16 10000 2,16 13 3 165 390 

ФПАЕ-14 0,50 11000 2,60 35 3 116 321 

В той же час, ФПАЕ-13 характеризується значно вищими величинами Тс та Т5% у 

порівнянні з ФПАЕ-14, що пов’язано з відсутністю аліфатичних метиленових ланок 

в полімерному ланцюзі ФПАЕ-13. 

Отже, проведена функціоналізація ФПАЕ алільними та ацетильними групами за 

рахунок синтезованих в даній роботі фторовмісних мономерів. На прикладі 

алілвмісного ФПАЕ показана можливість регулювання вмісту 2-алілбензольних і 

незаміщених мета-феніленоксидних фрагментів у його складі. Отримані полімери 

перспективні для отримання як сітчастих сполук (алілвмісні ФПАЕ), так і для 

подальшої їхньої функціоналізації по алільним та ацетильним фрагментам. 

Триетоксисиліл-, гідроксил- та оксиранвмісні ФПАЕ. Шляхом 

полімераналогічних перетворень до складу ФПАЕ з одночасним вмістом 
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перфторароматичних моно- та біфеніленових фрагментів були введені 

триетоксисилільні (-Si(OEt)3) фрагменти (ФПАЕ-15) та спиртові ОН групи (ФПАЕ-

16) (Схема 18). 

 
Схема 18 

Для введення -Si(OEt)3 груп реакцією гідросилілювання було обрано алілвмісний 

ФПАЕ-7а. Гідросилілювання проводили в толуолі триетоксисиланом з 

використанням каталізатору Карстедта за кімнатної температури, внаслідок чого 

було отримано полімер ФПАЕ-15. Встановлено, що реакція гідросилілювання 

повністю завершується протягом 30 годин (1Н ЯМР метод). На прикладі 

ацетилвмісного ФПАЕ-13 була показана можливість введення до складу ФПАЕ 

реакційноздатних гідроксильних груп. Для цього проводили відновлення C=O груп 

ацетильних фрагментів ФПАЕ-13 дією NaBH4 в етанолі протягом 12 годин за 

кімнатної температури з утворенням відповідного гідроксилвмісного ФПАЕ-16.  

Надалі було продемонстрована можливість введення -Si(OEt)3 фрагментів і до 

складу алілвмісного ФПАЕ-12 з фрагментами ТФБ. Так, аналогічно синтезу ФПАЕ-

15, на основі ФПАЕ-12 отримано триетоксисилілвмісний ФПАЕ-17 (Схема 19). 

Зазначимо, що для запобігання передчасного гідролізу, триетоксисилільні похідні 

ФПАЕ-15 та ФПАЕ-17 повністю не виділяли з розчину толуолу. Окисненням 

алільних фрагментів ФПАЕ-12 з використанням 3-хлорпербензойної кислоти в 

розчині CH2Cl2 до складу ФПАЕ введено реакційноздатні епоксидні цикли (полімер 

ФПАЕ-18, Схема 19). Згідно 1Н ЯМР спектроскопії, реакція окиснення повністю 

проходить за 17 годин при кімнатній температурі. 

 
Схема 19 
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Отримання ФПАЕ сітчастої будови. Одним із напрямків функціоналізації 

ФПАЕ є отримання на їхній основі сітчастих структур із застосуванням реакцій 

полімеризації та конденсації. Зазначимо, що на даний момент, сітчасті органо-

неорганічні гібридні матеріали на основі ФПАЕ в літературі не були описані. 

Тверднення алілвмісних ФПАЕ. Для одержання сітчастих систем 

полімеризацією алільних груп обрано полімер ФПАЕ-7а, що отриманий з більшою 

ММ. Тверднення ФПАЕ-7а здійснювали у відсутності ініціатору або присутності 

перекису бензоїлу (Схема 20).  

 

Схема 20 

Відповідно отримано сітчасті ФПАЕ – сФПАЕ-20 та сФПАЕ-21. Тверднення плівки 

ФПАЕ-7а без ініціатора призводить до утворення темно-коричневої крихкої плівки. 

У присутності ініціатору термічної полімеризації алільних груп тверднення протікає 

в більш м'яких умовах (180 оС, 1,5 години), але при цьому, згідно ІЧ спектроскопії, в 

матеріалі частково зберігаються алільні групи. Про наявність більш густозшитої 

полімерної сітки в сФПАЕ-19 свідчать і дані гель-фракції (табл. 9). Важливо, що 

отримана плівка сФПАЕ-20 не втрачає оптичної прозорості та механічної міцності. 

Таблиця 9 

Механічні та фізико-хімічні властивості ФПАЕ-7а та сітчастих ФПАЕ 

Полімер Гель-фракція а, % σ, МПа ε
р
, % Тс, 

оС Т5%, оС ε, (при 10 кГц) 

ФПАЕ-7а - 54 8 103 350 4,9 

сФПАЕ-19 89 Крихка плівка >200 370 - 

сФПАЕ-20 78 50 7 134 370 4,0 
a Екстракцію проводили циклогексаноном протягом 48 годин.  

Згідно з даними ДСК, значення Тс для сФПАЕ-20 (тверднення з ініціатором) на 

31 оС вище такого значення, знайденого для лінійного ФПАЕ-7а. В той же час,  

значення Тс для сФПАЕ-19 не було знайдено до 200 оС, що пов’язано з наявністю 

густої полімерної сітки. За даними ТГА, спосіб тверднення не позначається на 

термоокислювальній деструкції полімерів. Значення Т5% для сітчастих ФПАЕ 

підвищується на 20 оС у порівнянні з вихідним алілвмісним ФПАЕ (табл. 9). Перехід 

від лінійного ФПАЕ-7а до тривимірного сФПАЕ-20 приводить до зниження значень 

діелектричної проникності від 4,9 до 4,0 відповідно (табл. 9).  

Органо-неорганічні сітчасті системи на основі ФПАЕ. Для отримання 

сітчастих органо-неорганічних матеріалів (ОНМ) на основі ФПАЕ золь-гель 

методом були використані попередньо синтезовані триетоксисилільні похідні 

ФПАЕ-15 та ФПАЕ-17 (Схема 21). В результаті гідрофобності вказаних полімерів 

гідроліз їхніх триетоксисилільних груп в типових умовах (додавання води) 

призводить до часткового осадження полімерних ланцюгів. Два шляхи були 

використані для отримання ОНМ на основі ФПАЕ-15. При першому способі гідроліз 

-Si(OEt)3 проводили вологою повітря за відсутності каталізаторів з використанням 

як гігроскопічного розчинника – ТГФ. Другий шлях базується на гідролізі -Si(OEt)3 
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груп ФПАЕ-15 в розчині толуолу при додаванні необхідної кількості води при 

інтенсивному перемішуванні. В такий спосіб гідроліз проходив на розподілі двох 

фаз (толуол/вода) і при цьому не відбувається осадження полімеру. 

 
Схема 21 

Таким чином отримано фторовані ОНМ-15а (в ТГФ) та ОНМ-15б (в толуолі з 

водою). Другий шлях було також обрано для отримання ОНМ-17. Після видалення 

розчинників, отримані плівки додатково витримували у воді і потім витримували по 

1 годині при температурах 80, 100 і 120 oС і 2 години при 140 оС.  

Усі синтезовані сітчасті ОНМ отримані у вигляді плівок, які нерозчинні в 

органічних розчинниках, розведених розчинах кислот і лугів. Аналіз ІЧ спектрів 

отриманих систем показав, що в їхньому складі наявна певна кількість Si-OH груп. 

Тим не менше, нерозчинність ОНМ (значення гель-фракції наведено в табл. 10) 

разом з даними ІЧ спектроскопії доводять формування сітчастих матеріалів. Плівки 

ОНМ-15 мають нижчу механічну міцність на розрив у порівнянні з вихідним 

лінійним ФПАЕ-15, тоді як ОНМ-17 виявився більш механічно стабільним як у 

порівнянні з відповідним лінійним полімером, так і з системою ОНМ-15. 

Таблиця 10 

Властивості сітчастих ОНМ на основі ФПАЕ 

Зразок 
Умови 

гідролізу 

Гель-

фракція а, % 

σ, 

МПа 
ε

р
, % Тс (Тс(вих))б, оС Т5%, оС 

ε (при 

10 кГц) 

ОНМ-15а ТГФ/H2O 88 36 1 59 (103) 320 - 

ОНМ-15б Толуол /H2O 97 25 1 78 (103) 290 2,49 

ОНМ-17 Толуол/H2O 86 44 1 62 (74) 280 1,86 
a Екстракцію проводили толуолом (48 годин). б Значення Тс вихідного алілвмісного лінійного полімеру 

Дослідження СЕМ показали, що ОНМ-15а має гомогенну мікроструктуру, тоді 

як внаслідок проведення золь-гель процесу на розподілі фаз, ОНМ-15б має зернисту 

пористу структуру із середнім діаметром пор ~50 нм. Зерниста структура для ОНМ-

17 прослідковується лише при великому збільшенні. Згідно даних АСМ, 

середньоквадратична шорохуватість поверхні пористого зразка ОНМ-15б складає 

~130 нм, а для зразків ОНМ-15а та ОНМ-17 лише біля 7 та 16 нм відповідно. 

Термостабільність зазначених ОНМ є досить високою (табл. 10), хоча і дещо 

нижчою у порівнянні з вихідними алілвмісними ФПАЕ. Вивчення теплофізичних 

властивостей отриманих ОНМ методом ДСК, несподівано показало, що сітчасті 

матеріали мають значення Тс нижчі, ніж такі, що знайдені для відповідних лінійних 

алілвмісних ФПАЕ (табл. 10). Очевидно, що вільні пропілсиланольні групи діють як 
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пластифікатори. Для доведення цього в даній роботі розроблено метод синтезу 

ОНМ-15в, будова якого близька до такої ОНМ-15 (Схема 22).  

 
Схема 22 

Зазначений дисилоксан активно вступає в реакцію гідросилілювання, а тому слід 

було очікувати повного зшивання полімерних ланцюгів ФПАЕ-7а. Перехід, 

пов'язаний зі склуванням отриманого ОНМ-15в, за даними ДСК, до 200 оС не був 

визначений. Отримані дані опосередковано доводять, що понижені значення Тс для 

ОНМ, отриманих золь-гель методом, є результатом пластифікації полімерів за 

рахунок ковалентно-зв’язаних пропілсиланольних груп. 

Показано, що одночасне поєднання в межах сітчастих органо-неорганічних 

систем фторованої органічної компоненти та неорганічної (SiO1,5)x складової є 

дієвим механізмом отримання матеріалів з низькими діелектричними 

властивостями. Так, значення ε для ОНМ-15а дорівнює 2,49 (табл. 10 та рис. 2а), що 

майже вдвічі менше такого значення, знайденого для лінійного ФПАЕ-7 (табл. 9). 

Цікаво, що ОНМ-17 має значення ε менше, ніж 2 (табл. 10 та рис. 2б), тобто він 

характеризується ультранизькою діелектричною проникністю. Це пов’язано з 

особливістю формування сітчастої структури, що надає ОНМ-17 високого вільного 

об’єму за рахунок утворення нано- та мезопор. Слід зауважити, що ОНМ-15а та 

ОНМ-17 мають низькі величини tg α (0,0020 для ОНМ-15а; 0,0013 для ОНМ-17), які 

є нижчими у порівняні з досліджуваними в даній роботі лінійними ФПАЕ.  

 

Рис. 2. Частотні 

залежності 

діелектричної 

проникності та 

втрат для ОНМ-15а 

(а) та ОНМ-17 (б). 

Синтез ізомерних ФПАЕ з азометиновими групами в основному ланцюзі. 

На прикладі синтезованих в даній роботі азометинвмісних мономерів розроблено 

способи синтезу ФПАЕ з хромофорними групами в основному ланцюзі. Відомо, що 

азометинвмісні полімери мають недостатню розчинність в органічних розчинниках. 

В цьому аспекті перспективним є введення до складу азометинвмісних ФПАЕ 

ізомерних та гнучколанцюгових фрагментів. Взаємодією синтезованих пара- (37) та 

мета-ізомерних (38) мономерів з 1,5-дибромпентаном або 1,6-дибромгексаном 
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отримано азометинвмісні ФПАЕ-21 – ФПАЕ-24 з одночасним вмістом ядер ТФБ та 

гнучколанцюгових аліфатичних спейсерів (Схема 23). 

 
Схема 23 

Далі, запропоновано спосіб синтезу ФПАЕ з використанням обох азометинвмісних 

фторованих мономерів, синтезованих в межах даної роботи. Отримання таких 

ФПАЕ базується на поліконденсації гідроксилвмісних мономерів 41 та 42 з 

біс(пентафторфеніл)вмісними мономерами 57 та 58, що містять центральні ТФБ і 

ОФБ ядра відповідно (Схема 24). Таким чином, були отримані повністю ароматичні 

пара-заміщені ФПАЕ-25 та ФПАЕ-27, а також мета-заміщені ФПАЕ-26 і ФПАЕ-28. 

Для генерації фенолят-іонів при синтезі вказаних ФПАЕ використано K2CO3. 

 
Схема 24 

Внаслідок високої активності атомів фтору мономерів електрофільного типу 57 

і 58, реакція поліконденсації проходить за 15 (для пара-ізомерів) або за 20 (для 

мета-ізомерів) хвилин при 80 оС в середовищі ДМФА. Тоді як ФПАЕ-21 – ФПАЕ-

24 на основі дибромалканів з максимальними виходами та значеннями [η] отримано 

протягом 48 годин при 100 оС в середовищі ДМАА (табл. 11).  

Таблиця 11 

Молекулярно-масові, механічні та термічні властивості ацетилвмісних ФПАЕ 
Полімер Вихід, % [η]а, дл/г Tc1, (Tc2), 

оC Tк1, (Tк2)
б, оC Tп1, (Tп2)

в, оC T5%, оC 

ФПАЕ-21 84 0,13 116 (-) 170 (248) 242 (266) 411 

ФПАЕ-22 78 0,24 90 (-) - - 397 

ФПАЕ-23 79 0,16 114 (-) 143 244 (271) 381 

ФПАЕ-24 75 0,29 83 (127) - - 426 

ФПАЕ-25 69 0,09 167 (-) - - 399 

ФПАЕ-26 65 0,12 154 (208) - - 388 

ФПАЕ-27 61 0,20 142 (175) - - 400 

ФПАЕ-28 66 0,25 138 (183) - - 410 
a Для ФПАЕ-21, ФПАЕ-23, ФПАЕ-25 і ФПАЕ-27 в H2SO4 при 30 оС; для ФПАЕ-22, ФПАЕ-24, ФПАЕ-26 і 

ФПАЕ-28 в ДМФА при 30 оС. б Тк, температура кристалізації. в Тп, температура плавлення. 
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Введення мета-заміщених фрагментів до складу азометинвмісних ФПАЕ 

виявилось ефективним для надання відповідним полімерам розчинності у ДМФА, 

ДМАА, ДМСО, а алкілвмісним ФПАЕ-22 та ФПАЕ-24 додатково і в ТГФ та 

хлороформі. Пара-заміщені полімери розчиняються в H2SO4(конц.) та CF3COOH.  

Завдяки розчинності алкілвмісних мета-похідних ФПАЕ в ТГФ методом ГПХ 

показано, що показники Mn та Mw/Mn для ФПАЕ-22 складають 3400 і 2,9 відповідно, 

тоді як ФПАЕ-24 має Mn=7600, а Mw/Mn=3,2. Ці ж полімери мають і найвищі 

показники [η], що вказує на те, що всі азометинвмісні ФПАЕ мають невисокі ММ 

характеристики, а тому їх можна розглядати як сполуки олігомерної природи.  

Методом ДСК показано, що ароматичні ФПАЕ мають більш високі значення Тс, 

ніж алкілвмісні ФПАЕ (табл. 11). Більш того, значення Тс зменшуються при заміні 

пара-фрагментів (ФПАЕ-21, ФПАЕ-23, ФПАЕ-25 і ФПАЕ-27) на мета-фрагменти 

(ФПАЕ-22, ФПАЕ-24, ФПАЕ-26 і ФПАЕ-28). Цікаво, що повністю ароматичні 

ФПАЕ (окрім ФПАЕ-25) характеризуються двома температурами склування (Тс1 і 

Тс2), що, очевидно, може бути пов’язано з високим ступенем їхньої полідисперсності 

та, можливо, з утворенням ділянок з двовимірною впорядкованістю за рахунок π··· π 

стекових Ar-ArF взаємодій. Алкілвмісний ФПАЕ-24 з найбільшим значенням [η] 

серед азометинвмісних ФПАЕ має подвійну температуру склування, що пов’язано з 

існуванням аморфних мобільної (включає аліфатичні фрагменти) та жорсткої 

(включає ароматичні) фаз. Крім того, пара-ізомерні ФПАЕ-21 і ФПАЕ-23 мають на 

кривих другого прогріву ДСК два ендотермічні піки, що відповідають температурам 

плавлення та пов’язані з рідкокристалічним (РК) та ізотропним станами полімерів. 

На термограмах ДСК вказаних полімерів присутні і екзотермічні піки (Тк), що вказує 

на формування впорядкованих структур при нагріванні. Усі синтезовані 

азометинвмісні ФПАЕ мають високу термостабільність (табл. 11) 

Рідкокристалічні властивості ФПАЕ з азометиновими групами. Методом 

поляризаційно-оптичної спектроскопії (ПОС) досліджено РК властивості 

синтезованих мета-ізомерних азометинвмісних ФПАЕ. Показано, що алкілвмісні 

ФПАЕ-22 та ФПАЕ-24, а також ФПАЕ-28, який поряд з ядрами ТФБ містить і ядра 

ОФБ, характеризуються здатністю до термотропного мезоморфізму. Так, при 

збільшенні температури вище значень Тс полімерів спостерігається їхній перехід в 

РК фазу. Важливо, що досліджувані ФПАЕ-22, ФПАЕ-24 і ФПАЕ-28 здатні до 

збереження РК фази внаслідок її «замороження» в склоподібному стані (рис. 3).  

 
Рис. 3. Структурна формула ФПАЕ-28 та мікрофотографії його РК фази при 140оС та при 40оС 

(«заморожена» РК фаза).  

Очевидно, що для досліджуваних полімерів характерний переважно нематичний тип 

мезофази. Проте, остаточно встановити тип мезофази для них не вдалося, оскільки 

температури, при яких полімер формує повноцінну РК фазу, перевищують межі 

робочих температур використаних приладів. 
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Структурна модифікація ФПАЕ. Серед лінійних ароматичних поліетерів 

особливий інтерес представляють жорстколанцюгові полімери драбинчастої будови 

з так званою внутрішньої мікропористістю (polymers of intrinsic microporosity (PIM). 

Такі полімери мають досить високу внутрішню питому поверхню (як правило 600-

800 м2/г), а тому вони є перспективними мембранними матеріалами для газових і 

парових розділень. PIM полімери отримують подвійним ароматичним 

нуклеофільним заміщенням активованих атомів галогену гідроксильними групами 

тетраолів різної будови. Як наслідок утворюються жорсткі дибензодіоксанові 

фрагменти, а як вузли зігнутості в PIM полімерах використовуються, як правило, 

спіробісінданові фрагменти, основним способом введення яких є використання 

біс(катехолу) – 5,5′,6,6′-тетрагідрокси-3,3,3′,3′-тетраметил-1,1′-спіробісіндану (ТТС). 

На даний час відомо лише декілька фторовмісних полімерів PIM типу. В той же час, 

фторовані фрагменти можуть запобігти одними з недоліків PIM полімерів, а саме 

низькій селективності, а також схильності до старіння та пластифікації. 

В даній роботі розроблено методи синтезу ФПАЕ-29 – ФПАЕ-33 з 

дибензодіоксановими та спіробісіндановими фрагментами шляхом взаємодії ТТС з 

біс(перфторфеніл)вмісними мономерами 52-56 відповідно (Схема 25).  

 
Схема 25 

Синтез полімерів проводили високотемпературною поліконденсацією при 160 оС в 

середовищі ДМАА/толуолу та присутності K2CO3. Використання 

біс(нонафторбіфеніл)вмісних мономерів 54-56 дозволило підвищити вміст атомів 

фтору в кінцевих ФПАЕ, особливо для ФПАЕ-33 з CF3 групами (табл. 12). 

Таблиця 12 

Вміст фтору та властивості ФПАЕ-29 – ФПАЕ-33 
Полімер Вміст фторуа, % Mn Mw/Mn Tc,

 оC T5%, оC SBET
б

, м
2/г 

ФПАЕ-29 14,95 6500 2,4 >350 360 83,1 

ФПАЕ-30 14,95 8700 3,5 >350 355 81,4 

ФПАЕ-31 25,12 12700 3,7 >350 350 156,8 

ФПАЕ-32 26,01 13000 2,4 261 390 19,6 

ФПАЕ-33 29,57 16700 5,3 291 440 35,5 
а  Згідно теоретичних розрахунків. б Питома поверхня знайдена за методом Brunauer-Emmett-Teller. 

Отримані полімери є порошками білого або блідо-бежевого кольору, що розчинні в 

CHCl3, ТГФ, частково в ДМФА та нерозчинні в гексані, спиртах. ФПАЕ з ОФБ 

фрагментами є плівкоутворювальними полімерами. Найбільш високофторований 

ФПАЕ-5 має найвищі значення Mn, але в той же час, більш високий показник 
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полідисперсності (табл. 12). Відомі драбинчасті ФПАЕ на основі тетраолів ТТС або 

2,2′,3,3′-тетрагідрокси-1,1′-динафтилу та індивідуального ДФБ мають значення Mn, 

які не перевищують 9000. Внаслідок присутності жорстких фрагментів значення Tc 

для ФПАЕ-29 – ФПАЕ-31 не знайдено до 350 оС. Натомість, додаткове введення 

гнучких етерних (ФПАЕ-32) або гексафтороізопропіліденових фрагментів (ФПАЕ-

33) приводить до пониження значень Tc відповідних полімерів. Усі ФПАЕ з 

драбинчастими фрагментами термостабільні до 350 оС і вище (табл. 12). 

Характеристики пористості полімерів розраховані на основі ізотерм 

адсорбції/десорбції азоту. Оцінка питомої поверхні (S) та розподіл пор за розміром 

для досліджуваних ФПАЕ була проведена із використанням методів Brunauer-

Emmett-Teller (BET) та Barrett-Joyner-Halenda (BJH) відповідно. Характер кривих 

ізотерм адсорбції показує, що в цілому ФПАЕ-32 та ФПАЕ-33 з додатковими 

гнучкими елементами є непористими матеріалами. Ізотерми ФПАЕ-29 і ФПАЕ-31 

мають вигляд, який характерний для зразків з мезопорами (рис. 4а), розподіл яких за 

розміром згідно BJH методу наведено на Рис. 4б. Початкова ділянка ізотерм 

адсорбцій дає інформацію про заповнення мікропор у зразках. Для прикладу, на Рис. 

4в показано розподіл мікропор за розміром для зразка ФПАЕ-29. 

 
Рис. 4. а) Ізотерми адсорбції азоту для ФПАЕ-29 – ФПАЕ-33; б) розподіл мезопор за розміром (BJH 

метод) для ФПАЕ-29 і ФПАЕ-31; в) розподіл мікропор за розміром (ДА метод) для ФПАЕ-29. 

Зазначимо, що форма кривої адсорбції для ФПАЕ-30 (рис. 4а) не вказує на наявність 

в його структурі великої кількості мезопор, проте він має значно розвинутішу 

питому поверхню SBET у порівнянні з ФПАЕ-32 та ФПАЕ-33 (табл. 12). 

Синтез кополімерного трифторметилвмісного ФПАЕ з 

дибензодіоксановими та спіробісіндановими фрагментами. Синтезований ФПАЕ-

33 з CF3-групами не характеризується розвинутою пористою структурою, але він 

має високий вміст атомів фтору, підвищені ММ та термічні характеристики серед 

інших ФПАЕ з драбинчастими фрагментами. Для реалізації можливостей даного 

полімеру на його основі отримано кополімер – коФПАЕ-34. Як комономер був 

використаний тетрафтортерефталонітрил (ТФТН), що дало змогу отримати полімер 

з більш жорстким полімерним ланцюгом у порівнянні з індивідуальним ФПАЕ-33 

(Схема 26). Співвідношення мономерів 56 і ТФТН є еквімольним. Синтез проводили 

аналогічно синтезу ФПАЕ-29 – ФПАЕ-33. Внаслідок високої кількості спряжених 

дибензодіоксанових фрагментів отриманий полімер є порошком жовтого кольору, 

який розчинний в хлороформі та ТГФ, з яких здатний формувати плівки. Значення 

Mn для кополімеру коФПАЕ-34 не перевищує таке, знайдене для ФПАЕ-33, проте 

індекс полідисперсності значно знижується (Mn=14000, а MW/Mn=3,9 для коФПАЕ-
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34). Якщо полімер ФПАЕ-33 має значення Тс рівним 291оС, то для кополімеру 

коФПАЕ-34 значення температури склування не було знайдено вище 350 оС, що 

пов’язано з підвищеною жорсткістю його полімерних ланцюгів. У зв’язку із 

зменшенням відносної кількості атомів фтору, коФПАЕ-34 має дещо нижче 

значення термічної стабільності у порівнянні з ФПАЕ-33 (Т5% дорівнює 400 та 

440 оС для коФПАЕ-34 та ФПАЕ-33 відповідно). 

 
Схема 26 

Отже, синтезовані ФПАЕ з дибенздіоксиновими та спіробісіндановими 

фрагментами перспективні як газороздільні мембрани з контрольованими 

проникністю та селективністю. Наявність фторованих ароматичних фрагментів 

відкривають можливості до подальшої функціоналізації таких ФПАЕ, зокрема для 

отримання сітчастих матеріалів для зберігання газів. 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційні роботі представлено комплексний підхід до дизайну, синтезу та 

функціоналізації нових етервмісних мономерів з перфторароматичними 

фрагментами, а також ФПАЕ, в тому числі олігомерної та кополімерної будови. 

Вивчено структуру та комплекс фізико-хімічних властивостей отриманих 

полімерних сполук. 

1. Розроблено способи синтезу двох типів мономерів, які відрізняються 

геометрією сполучення перфторароматичних фрагментів з оксифенільними 

радикалами, довжиною ланцюгу спряження, видом ізомерних блоків і хімічною 

природою реакційноздатних груп нуклеофільного (гідроксильні та азидні групи) і 

електрофільного (фторароматичні, бромметиленові, ацетильні, алільні, пропаргільні 

та епоксидні групи) типу. Перший тип – це похідні 1,2,4,5-тетрафтор-3,6-

дифеноксибензолу та 2,2',3,3',5,5',6,6'-октафтор-4,4'-дифеноксибіфенілу. 

Реакційноздатні та функціональні групи або фрагменти в такі мономери введено за 

рахунок реакцій ацилювання, алкілування, епоксидування, відновлення, 

бромування, азометиноутворення, діазотування та азосполучення, 

перегрупуваннями Кляйзена та Фріса тощо. Другий тип – це 4,4-

біс(пентафторфеніл)- та 4,4-біс(нонафторбіфеніл)вмісні мономери, які отримані 

шляхом взаємодії ГФБ або ДФБ з різними сполуками фенольного типу, в тому числі 

фторовмісними.  

2. Взаємодією ДФБ з резорцином у різних співвідношеннях розроблено способи 

синтезу ароматичних олігомерів з кінцевими фторованими (ФАО-1) або 

гідроксильними (ФАО-2) групами. Методами ГПХ та ЯМР спектроскопії 



30 

 

встановлено, що значення Mn для отриманих олігомерів дещо перевищують 

теоретично розраховані, що в більшій мірі характерно для ФАО-2 (згідно ГПХ 

аналізу Mn = 3300 для ФАО-1 та 4000 для ФАО-2) внаслідок високої реакційної 

здатності його кінцевих ОН груп. Обидва олігомери добре розчинні в органічних 

розчинниках і згідно даних ДСК мають значення Tс рівними 93 та 115 oC для ФАО-1 

та ФАО-2 відповідно. 

3. Розроблено два способи синтезу розчинного аморфного мета-заміщеного 

ФПАЕ поліконденсацією ДФБ з резорцином (ФПАЕ-2а) або 4,4'-біс(3-

гідроксифенокси)октафторбіфенілом (ФПАЕ-2б). Обидва ФПАЕ мають однаковий 

хімічний склад повторювальної ланки, а їхні властивості залежать від реакційної 

здатності вказаних вихідних гідроксилвмісних мономерів. Так, ФПАЕ-2а отримано 

із значно вищою ММ (Mn = 45000) у порівнянні з ФПАЕ-2б (Mn = 18000). Відповідно 

ФПАЕ-2а має більш високе значення температури склування (Tс = 127 oC для ФПАЕ-

2а і 99 оС для ФПАЕ-2б) та покращену термостабільність (T5% = 540 oC для ФПАЕ-2а 

і 450 оС для ФПАЕ-2б).  

4. Із використанням отриманого біс(нонафторбіфеніл)вмісного мономеру типу 

А-B-A (А – залишок ДФБ, а В – резорцину) розроблена стратегія синтезу 

регулярного кополімерного ФПАЕ-3а із чергуванням фрагментів октафторбіфенілу, 

біс(оксифеніл)гексафторпропану та мета-феніленових ланок та значенням 

Mn = 21000. Для порівняння отримано кополімер ФПАЕ-3б ідентичного хімічного 

складу, але з статистичним розподілом зазначених блоків (Mn = 43000). Обидва 

кополімери є плівкоутворювальними, мають аморфну структуру і, незважаючи на 

досить високу різницю в значеннях ММ, майже однакові значення Тс (~150 оС). При 

цьому, регулярний кополімер має звужений інтервал молекулярно-масового 

розподілу і дещо покращену термостабільність (T5% = 520 oC для ФПАЕ-3а і 508 оС 

для ФПАЕ-3б).  

5. Синтезовані поліетери та кополіетери з перфторароматичними 

біфеніленовими фрагментами та мета-оксифеніленовими ланками 

характеризуються низькими значеннями діелектричної проникності (ε), які проте 

залежать не лише від будови отриманих полімерів, але і способу їх синтезу та 

чергування мономерних ланок в кополімерах. Найменшим значенням ε (2,1 при 10 

кГц) характеризується регулярний кополімерний ФПАЕ-3а. Усі зазначені ФПАЕ є 

перспективними як матеріали для застосування в сучасних електроніці та 

мікроелектроніці.  

6. Встановлено, що зменшення кількості етерних зв’язків в елементарній ланці 

отриманих ФПАЕ на основі ДФБ і резорцину (ФПАЕ-2а) або 4,4'-біс(3-

гідроксифенокси)октафторбіфенілу (ФПАЕ-2б), приводить до підвищення значень 

їхньої проникності (в 2 – 4,5 рази) та коефіцієнтів дифузії (в 1,5 – 2,3 рази) для газів 

He, H2, O2, N2, СО2 і СН4 у порівнянні з ФПАЕ-1, який містить 4 етерні зв’язки в 

елементарній ланці (ФПАЕ-1 для порівняння отримано на основі ДФБ та 4,4'-біс(3-

гідроксифенокси)октафторбіфенілу). Знайдено, що оптимальним співвідношенням 

проникності різних пар газів до їх селективності характеризується ФПАЕ-2а. 

7. Розроблено підхід до отримання пара- та мета-ізомерних поліетерів (ФПАЕ-

4 та ФПАЕ-5 відповідно) з одночасним використанням ТФБ-вмісних мономерів. 
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Встановлено, що введення мета-оксифеніленових фрагментів в полімерний ланцюг 

синтезованих ФПАЕ дозволяє покращити їхню розчинність, підвищити значення 

ММ ([η] = 0,69 дл/г для ФПАЕ-5 і 0,46 дл/г для ФПАЕ-4) та надати 

плівкоутворювальних властивостей. Показано, що полімери є аморфними із 

значеннями Тс рівними 111 оС (ФПАЕ-4) та 90 оС (ФПАЕ-5), а також 

термостабільними до 330 оС. 

8. На основі отриманих аліл- та ацетилвмісних мономерів фенольного типу 

розроблено способи синтезу ФПАЕ, зокрема кополімерних, із зазначеними 

функціональними групами у бічному ланцюзі та які одночасно сполучають ядра 

ТФБ з ОФБ (ФПАЕ-7, коФПАЕ-(8-11) та ФПАЕ-13) або лише ядра ТФБ (ФПАЕ-12 

та ФПАЕ-14). Полімераналогічними перетвореннями до складу ФПАЕ введено 

гідроксильні, триетоксисилільні та епоксидні групи з використанням отриманих 

аліл- та ацетилвмісних ФПАЕ. Переважна більшість отриманих полімерів є 

плівкоутворювальними матеріалами, мають аморфну структуру (значення Тс 

коливаються від 84 до 165 оС) та високу термостабільність. 

9. Досліджено способи тверднення алільного ФПАЕ-7 та отримано перші 

представники кремнійвмісних органо-неорганічних матеріалів на основі 

триетоксисилільних ФПАЕ-15 та ФПАЕ-17 золь-гель методом або 

гідросилілюванням кремнійвмісним дигідридом алільного ФПАЕ-7. Встановлено, 

що тверднення алілвмісного ФПАЕ із використанням ініціатору термічної 

полімеризації дозволяє отримати оптично прозорі та механічно стабільні плівки 

сітчастого полімеру, чого не вдалося досягнути при твердненні за відсутності 

ініціатору. Властивості та структура ОНМ значним чином залежить від способу їх 

отримання. Зокрема, проведення золь-гель процесу на межі розподілу двох фаз 

(толуол-вода) дозволяє отримати ОНМ пористої структури. Усі сітчасті матеріали 

характеризуються низькими значеннями діелектричної проникності, а ОНМ на 

основі ТФБ-вмісного ФПАЕ характеризуються навіть ультра низьким показником ε 

– 1,86 при 10 кГц. 

10. З використанням синтезованих азометинових фторованих мономерів 

отримано ізомерні алкілвмісні ФПАЕ-(21-24) дифільного типу, а також повністю 

ароматичні ізомерні ФПАЕ-(25-28) з азометиновими хромофорними групами в 

основному ланцюзі. В залежності від ізомерії полімерного ланцюга та природи 

перфторароматичної складової (фрагменти ТФБ або ОФБ) отримані поліазометини 

характеризуються різною структурною організацією (від аморфно-кристалічної до 

аморфної). Всі отримані полімери термостабільні до 380 оС. Показано, що мета-

заміщені полімери амфіфільного типу та ароматичний ОФБ-вмісний ФПАЕ-28 

здатні до формування термотропної рідкокристалічної фази.  

11. Розроблено способи регулювання конфігурації полімерних ланцюгів ФПАЕ 

за рахунок введення в їх структуру т.з. вузлів «зігнутості» (спіроцентри) та 

жорстких драбинчастих фрагментів (дибензодіоксанові блоки). Такі ФПАЕ 

отримано шляхом взаємодії спіробісінданового тетраолу з 

біс(пентафторфеніл)вмісними мономерами (для кополімерного ФПАЕ додатково 

використано тетрафтортерефталонітрил). Показано, що при близькому ступені 

поліконденсації (~12) полімери з біфеніленовими перфторароматичними блоками, 
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на відміну від таких з перфторароматичними монофеніленовими ядрами, 

характеризуються плівкоутворювальною здатністю. Усі полімери мають високі 

значення Тс (260 оС та вище) та Т5% (вище 350 оС), а в залежності від хімічного 

складу непористу або мікро- та мезопористу структури (згідно даних ізотерм 

адсорбції та десорбції азоту). Найрозвинутішу площу питомої поверхні SBET має 

ФПАЕ з мета-феніленовими та перфторароматичними біфеніленовими ланками – 

156,8 м2/г.  

12. Синтезовані в даній роботі мономери з перфторароматичними фрагментами 

перспективні для синтезу, окрім нових ФПАЕ, широкого кола інших класів 

поліфункціональних фторованих полімерів. В залежності від молекулярного 

дизайну вихідних ТФБ- та ОФБ-вмісних мономерів, виду ізомерних фрагментів та 

шляхів модифікації, отримані ФПАЕ перспективні як термостабільні матеріали для 

використання в мікроелектроніці, газорозподільних мембранних технологіях, оптиці 

та електрооптиці тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

Ткаченко І.М. Мономери та ароматичні поліетери з перфторованими моно- та 

біфеніленовими фрагментами. – Кваліфікаційна наукова праця оформлена для 

наукової доповіді.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена дизайну та синтезу етервмісних мономерів з 

перфторароматичними моно- і біфеніленовими фрагментами та різним типом 

реакційноздатних груп (нуклеофільної та електрофільної природи) і функціональних 

замісників, а також синтезу фторованих поліарилових етерів (ФПАЕ) різного 

хімічного складу, молекулярної архітектури та структури, функціоналізації ФПАЕ 

по основному та бічному ланцюгах.  

В результаті проведеної роботи отримано мономери з центральними 

тетрафтор(дифенокси)фенільними або октафтор(дифенокси)біфенільними 

фрагментами та (а) різним типом кінцевих реакційноздатних груп (-ОН, -N3, -Br, 

епоксидні, алільні тощо); (б) різними функціональними групами в складі 

нефторованих ароматичних ядер; (в) із змінною довжиною ланцюга спряження (за 

рахунок введення азобензольних, азометинових груп) та заданої конфігурації 

(введення ізомерних фрагментів). Інший дизайн отриманих в роботі мономерів – 

мономери з кінцевими перфторароматичними ядрами, що розділені 

оксифенілвмісними блоками.  

Розроблено підходи до синтезу, переважно з використанням отриманих в роботі 

мономерів, поліфункціональних ФПАЕ заданої конфігурації і молекулярної 

архітектури. Серед них мета-заміщені реакційноздатні олігоетери та поліетери з 

перфторароматичними ядрами, кополімерні ФПАЕ регулярної та статистичної 

будови, ФПАЕ (зокрема ізомерної та амфіфільної природи) з функціональними 

групами та фрагментами як в головному, так і бічному ланцюгах, сітчасті ФПАЕ (в 

т.ч. органо-неорганічні системи), ФПАЕ, що містять драбинчасті ланки та так звані 
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«вузли зігнутості» (спіроцентри). Вивчено структуру та властивості отриманих 

ФПАЕ, зокрема діелектричні, газотранспортні, сорбційні, рідкокристалічні.  

Ключові слова: мономери, фторовані поліарилові етери, тетрафторбензольні 

фрагменти, октафторбіфенільні фрагменти, функціоналізація, ізомерія, хромофори, 

діелектрична проникність, газотранспортні властивості, РК властивості. 
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специальности 02.00.06 – химия высокомолекулярных соединений. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2020. 

Диссертация посвящена дизайну и синтезу эфирсодержащих мономеров с 

перфторароматическими моно- и бифениленовыми фрагментами и различным 

типом реакционных групп (нуклеофильной и электрофильной природы) и 

функциональных заместителей, а также синтезу фторированных полиариловых 

эфиров (ФПАЭ) различного химического состава, молекулярной архитектуры и 

структуры, функционализации ФПАЭ по основной и боковой цепях. 

В результате проведенной работы получены мономеры с центральными 

тетрафтор(дифенокси)фенильными или октафтор(дифенокси)бифенильными 

фрагментами и (а) различным типом концевых реакционных групп (ОН, -N3, -Br, 

эпоксидные, аллильные и т.д.); (б) различными функциональными заместителями в 

составе нефторированных ароматических ядер; (в) с переменной длиной цепи 

сопряжения (за счет введения азобензольных, азометиновых групп) и заданной 

конфигурации (введение изомерных фрагментов). Другой дизайн полученных в 

работе мономеров – это мономеры с концевыми перфторароматическими ядрами, 

которые разделены оксифенильными блоками. 

Разработаны подходы к синтезу, преимущественно с использованием 

полученных в работе мономеров, полифункциональных ФПАЭ заданной 

конфигурации и молекулярной архитектуры. Среди них мета-замещенные 

реакционные олигоэфиры и полиэфиры с перфторароматическими ядрами, 

сополимерные ФПАЭ регулярного и статистического строения, ФПАЭ (в частности 

изомерной и амфифильной природы) с функциональными группами и фрагментами 

как в основной, так и боковой цепях, сетчатые ФПАЭ (в т.ч. органо-неорганические 

системы), ФПАЭ, содержащие лестничные звенья и так называемые «узлы 

изогнутости» (спироцентры). Изучена структура и свойства полученных ФПАЭ, в 

частности диэлектрические, газотранспортные, сорбционные, 

жидкокристаллические. 

Ключевые слова: мономеры, фторированные полиариловые эфиры, 

тетрафторбензольные фрагменты, октафторбифенильные фрагменты, 

функционализация, изомерия, хромофоры, диэлектрическая проницаемость, 

газотранспортные свойства, ЖК свойства. 
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ABSTRACT 

Tkachenko I.M. Monomers and aromatic polyethers with perfluorinated mono- and 

biphenylene fragments. – Qualification scientific work for a scientific report. 

Thesis for Doctor’s degree by speciality 02.00.06 – «Chemistry of macromolecular 

compounds». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 

2020. 

The thesis is devoted to the design and synthesis of the ether-containing monomers 

with perfluoroaromatic mono- and biphenylene fragments, different types of reaction 

groups (both nucleophilic and electrophilic nature) and functional substituents, as well as 

the fluorinated poly(arylene ether)s (FPAEs) synthesis of various chemical composition, 

molecular architecture and structure, functionalization of FPAEs using their main and side 

chains. 

As a result of the work, two types of the ether-containing monomers have been 

synthesized. The first type is monomers with tetrafluoro(diphenoxy)benzene or 

octafluoro(diphenoxy)biphenylene fragments. The non-fluorinated aromatic fragments 

were used for the introduction different types of terminal reactive groups (OH, -N3, -Br, 

epoxy, allyl, etc.) as well as various functional substituents into the monomers’ structures. 

Additionally, in the framework of the monomers of the first type, the monomers with a 

variable length of the conjugation chain (by means of azobenzene or azomethine groups 

variation introduction of azobenzene, azomethine groups) and a given configuration (by 

means of isomeric component variation) were synthesized. The second type of monomers 

are compounds with two perfluoroaromatic units separated (or connected) by ether-

containing aromatic fragments of variable chemical structure. In this case, monomers with 

terminal perfluorinated either mono- or biphenylene moieties were obtained. 

The synthesis methods of polyfunctional FPAEs with different electro-

conformational structures and molecular architectures were developed. These polyethers 

were mainly synthesized from the monomers obtained in this work. Hence, simple strategy 

to prepare meta-linked perfluorophenyl or hydroxyl-terminated fluorinated aromatic 

oligoethers and FPAEs as well as the statistical and alternating FPAE copolymers with the 

same composition was proposed. Next, several FPAEs were synthesized using 

tetrafluorobenzene-containing monomers with isomeric fragments, allyl or acetyl groups 

along backbone. The cross-linked materials were prepared from the obtained allyl-

containing FPAEs. Moreover, the design and synthesis of FPAE/silica cross-linked 

materials through a sol-gel process by using the triethoxysilyl-containing FPAEs as 

precursors for both organic and inorganic networks formation were described. Finally, 

FPAEs with perfluorinated aromatic units as well as rigid dibenzodioxin and 

spirobisindane fragments simultaneously were successfully obtained by interaction of the 

synthesized core-fluorinated monomers with 5,5',6,6'-tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-

1,1'-spirobisindane. The structures and properties of the synthesized polymers, such as 

solubility, molecular-weight characteristics, tensile strength, thermal stability as well as 

dielectric, gas transport, sorption, and liquid crystal were thoroughly investigated.  

Key words: monomers, fluorinated poly(arylene ether)s, tetrafluorobenzene moieties, 

octafluorobiphenylene moieties, functionalization, isomeria, chromophores, dielectric 

constant, gas transport properties, LC properties. 
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	Отже, синтезовано нові функціональні фторовані мономери фенольного типу, які дозволять розширити спектр полімерів (зокрема ФПАЕ) на їхній основі.
	Синтез біс(перфторфеніл)вмісних мономерів. В даній роботі запропоновано синтез біс(перфторфеніл)вмісних мономерів взаємодією ГФБ або ДФБ з різними дигідроксипохідними (гідрохінон, резорцин або 4,4'-(гексафтороізопропіліден)дифенол (бісфенол АФ)). Таки...
	Схема 7
	Слід зазначити, що дані про мономери, які б поєднували одночасно перфторовані біфеніленові та аліфатичні СF3-групи, відсутні. Отримані мономери є білими кристалічними порошками, що розчинні в ДМФА, ТГФ, хлороформі, бензолі, і нерозчинні в спиртах, гек...
	Синтез мономерів з кінцевими та центральними ароматичними перфторованими фрагментами. Наступним кроком дослідження став дизайн та синтез мономерів, що одночасно містять фторовані в ядро фрагменти як в центрі молекули, так і на її кінцях. Так, аналогіч...
	СИНТЕЗ OЛІГОЕТЕРІВ ТА ПОЛІЕТЕРІВ З МОНО- ТА БІФЕНІЛЕНОВИМИ ПЕРФТОРАРОМАТИЧНИМИ ЯДРАМИ
	Декафторбіфеніл є основним мономером для синтезу ФПАЕ, а тому регулювання властивостей таких ДФБ-вмісних полімерів здійснюється за рахунок варіювання гідроксильної компоненти. Іншим способом отримання ФПАЕ з новим комплексом властивостей є олігомерний...
	З іншого боку цікавим є введення перфторароматичних фрагментів вже безпосередньо на мономерному рівні, а саме використання мономерів з тетрафтор(дифенокси)бензольними або октафтор(дифенокси)біфеніленовими фрагментами. Зокрема використання мономерів, о...
	Синтез мета-заміщених фторованих ароматичних олігоетерів з кінцевими атомами фтору або гідроксильними групами. Реакційноздатні ароматичні олігоетери з перфторароматичними фрагментами привертають увагу як ефективні будівельні блоки для синтезу ФПАЕ, а ...
	Дані ДСК показали, що олігомери є аморфними із значеннями температури склування (Тс) рівними 93 оС для ФАО-1 та 115 оС для ФАО-2. Олігомер з кінцевими гідроксильними групами виявився більш термостійким на повітрі: значення 5%-вої втрати маси (Т5%) для...
	Схема 11
	а 1 Баррер = 10-10 см3(н.у.) см/см2 с (см.рт.ст.) б ЧВО – частка вільного об’єму (розраховано згідно методу Бонді, A. Bondi. Physical properties of molecular crystals, liquids and glasses. Wiley, New York, 1968).
	Схема 13
	a в ДМФА при 30 оС
	Незважаючи на різницю в ММ, ФПАЕ-3а та ФПАЕ-3б мають майже однакові значення Тс (табл. 5). Цікаво, що значення Т5% вище саме для регулярного кополімеру, що очевидно пов’язано з більш однорідною його мікроструктурою.
	Діелектричні властивості кополімерів. Регулярна послідовність мономерних залишків в складі кополімеру ФПАЕ-3а значним чином сприяє пониженню його діелектричної проникності у порівнянні як із статистичним аналогом ФПАЕ-3б, так і лінійними полімерами на...
	Поєднання перфторароматичних фрагментів й CF3-груп у складі ФПАЕ є дієвим механізмом для отримання полімерів з низькими значеннями діелектричних втрат.
	Ізомерні ФПАЕ на основі ТФБ-вмісних мономерів. Використання індивідуального ГФБ для синтезу ФПАЕ в більшості випадків дає змогу отримати лише полімери (олігомери) з низькими виходами, ММ, механічними та термічними властивостями. З метою більш повної р...
	Схема 14
	Реакцію вели при 130оС протягом 6 годин. Отримані ФПАЕ розчинні в ДМАА та ДМФА, а ФПАЕ-5 додатково розчиняється в ТГФ, що дало змогу оцінити його ММ методом ГПХ (табл. 6). Внаслідок пониженої ММ полімеру ФПАЕ-4, що підтверджується даними характеристич...
	a в ДМФА при 30 оС. б Полімер не розчинний в ТГФ, що використовувався для ГПХ аналізу. в Крихка плівка.
	В той же час, пара-ізомерний ФПАЕ-4 має вище значення Тс у порівнянні з мета-ізомерним аналогом (табл. 6). Термостабільність обох полімерів є досить високою, хоча ФПАЕ-4 має дещо вищі показники Т5%. Проте обидва ФПАЕ мають нижчу термічну стабільність ...
	ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ ФПАЕ
	Триетоксисиліл-, гідроксил- та оксиранвмісні ФПАЕ. Шляхом полімераналогічних перетворень до складу ФПАЕ з одночасним вмістом перфторароматичних моно- та біфеніленових фрагментів були введені триетоксисилільні (-Si(OEt)3) фрагменти (ФПАЕ-15) та спиртов...
	Схема 18
	Для введення -Si(OEt)3 груп реакцією гідросилілювання було обрано алілвмісний ФПАЕ-7а. Гідросилілювання проводили в толуолі триетоксисиланом з використанням каталізатору Карстедта за кімнатної температури, внаслідок чого було отримано полімер ФПАЕ-15....
	Надалі було продемонстрована можливість введення -Si(OEt)3 фрагментів і до складу алілвмісного ФПАЕ-12 з фрагментами ТФБ. Так, аналогічно синтезу ФПАЕ-15, на основі ФПАЕ-12 отримано триетоксисилілвмісний ФПАЕ-17 (Схема 19). Зазначимо, що для запобіган...
	Схема 19
	Отримання ФПАЕ сітчастої будови. Одним із напрямків функціоналізації ФПАЕ є отримання на їхній основі сітчастих структур із застосуванням реакцій полімеризації та конденсації. Зазначимо, що на даний момент, сітчасті органо-неорганічні гібридні матеріа...
	Тверднення алілвмісних ФПАЕ. Для одержання сітчастих систем полімеризацією алільних груп обрано полімер ФПАЕ-7а, що отриманий з більшою ММ. Тверднення ФПАЕ-7а здійснювали у відсутності ініціатору або присутності перекису бензоїлу (Схема 20).
	Відповідно отримано сітчасті ФПАЕ – сФПАЕ-20 та сФПАЕ-21. Тверднення плівки ФПАЕ-7а без ініціатора призводить до утворення темно-коричневої крихкої плівки. У присутності ініціатору термічної полімеризації алільних груп тверднення протікає в більш м'як...
	Механічні та фізико-хімічні властивості ФПАЕ-7а та сітчастих ФПАЕ
	Згідно з даними ДСК, значення Тс для сФПАЕ-20 (тверднення з ініціатором) на 31 оС вище такого значення, знайденого для лінійного ФПАЕ-7а. В той же час,  значення Тс для сФПАЕ-19 не було знайдено до 200 оС, що пов’язано з наявністю густої полімерної сі...
	Органо-неорганічні сітчасті системи на основі ФПАЕ. Для отримання сітчастих органо-неорганічних матеріалів (ОНМ) на основі ФПАЕ золь-гель методом були використані попередньо синтезовані триетоксисилільні похідні ФПАЕ-15 та ФПАЕ-17 (Схема 21). В резуль...
	Схема 21
	Таким чином отримано фторовані ОНМ-15а (в ТГФ) та ОНМ-15б (в толуолі з водою). Другий шлях було також обрано для отримання ОНМ-17. Після видалення розчинників, отримані плівки додатково витримували у воді і потім витримували по 1 годині при температур...
	Властивості сітчастих ОНМ на основі ФПАЕ
	a Екстракцію проводили толуолом (48 годин). б Значення Тс вихідного алілвмісного лінійного полімеру
	Схема 22
	Зазначений дисилоксан активно вступає в реакцію гідросилілювання, а тому слід було очікувати повного зшивання полімерних ланцюгів ФПАЕ-7а. Перехід, пов'язаний зі склуванням отриманого ОНМ-15в, за даними ДСК, до 200 оС не був визначений. Отримані дані ...
	Показано, що одночасне поєднання в межах сітчастих органо-неорганічних систем фторованої органічної компоненти та неорганічної (SiO1,5)x складової є дієвим механізмом отримання матеріалів з низькими діелектричними властивостями. Так, значення ε для ОН...
	Синтез ізомерних ФПАЕ з азометиновими групами в основному ланцюзі. На прикладі синтезованих в даній роботі азометинвмісних мономерів розроблено способи синтезу ФПАЕ з хромофорними групами в основному ланцюзі. Відомо, що азометинвмісні полімери мають н...
	Схема 23
	Далі, запропоновано спосіб синтезу ФПАЕ з використанням обох азометинвмісних фторованих мономерів, синтезованих в межах даної роботи. Отримання таких ФПАЕ базується на поліконденсації гідроксилвмісних мономерів 41 та 42 з біс(пентафторфеніл)вмісними м...
	Схема 24
	Внаслідок високої активності атомів фтору мономерів електрофільного типу 57 і 58, реакція поліконденсації проходить за 15 (для пара-ізомерів) або за 20 (для мета-ізомерів) хвилин при 80 оС в середовищі ДМФА. Тоді як ФПАЕ-21 – ФПАЕ-24 на основі диброма...
	a Для ФПАЕ-21, ФПАЕ-23, ФПАЕ-25 і ФПАЕ-27 в H2SO4 при 30 оС; для ФПАЕ-22, ФПАЕ-24, ФПАЕ-26 і ФПАЕ-28 в ДМФА при 30 оС. б Тк, температура кристалізації. в Тп, температура плавлення.
	Введення мета-заміщених фрагментів до складу азометинвмісних ФПАЕ виявилось ефективним для надання відповідним полімерам розчинності у ДМФА, ДМАА, ДМСО, а алкілвмісним ФПАЕ-22 та ФПАЕ-24 додатково і в ТГФ та хлороформі. Пара-заміщені полімери розчиняю...
	Завдяки розчинності алкілвмісних мета-похідних ФПАЕ в ТГФ методом ГПХ показано, що показники Mn та Mw/Mn для ФПАЕ-22 складають 3400 і 2,9 відповідно, тоді як ФПАЕ-24 має Mn=7600, а Mw/Mn=3,2. Ці ж полімери мають і найвищі показники [η], що вказує на т...
	Методом ДСК показано, що ароматичні ФПАЕ мають більш високі значення Тс, ніж алкілвмісні ФПАЕ (табл. 11). Більш того, значення Тс зменшуються при заміні пара-фрагментів (ФПАЕ-21, ФПАЕ-23, ФПАЕ-25 і ФПАЕ-27) на мета-фрагменти (ФПАЕ-22, ФПАЕ-24, ФПАЕ-26...
	Рис. 3. Структурна формула ФПАЕ-28 та мікрофотографії його РК фази при 140оС та при 40оС («заморожена» РК фаза).
	Рис. 4. а) Ізотерми адсорбції азоту для ФПАЕ-29 – ФПАЕ-33; б) розподіл мезопор за розміром (BJH метод) для ФПАЕ-29 і ФПАЕ-31; в) розподіл мікропор за розміром (ДА метод) для ФПАЕ-29.
	СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
	Статті:
	8. Tkachenko, I.M.; Kobzar, Ya.L.; Yakovlev, Yu.V.; Shekera, O.V.; Klepko, V.V.; Shevchenko, V.V. Synthesis of perfectly alternating and statistical meta-linked fluorinated poly(arylene ether) copolymers containing octafluorobiphenylene and trifluorom...
	9. Tkachenko, I.М.; Belov, N.A.; Yakovlev, Yu.V.; Vakuliuk, P.V.; Shekera, О.V.; Yampolskii, Yu.P.; Shevchenko, V.V. Synthesis, gas transport and dielectric properties of fluorinated poly(arylene ether)s based on decafluorobiphenyl. Materials Chemistr...
	10. Ткаченко, И.М.; Кобзарь, Я.Л.; Кравченко, В.В.; Шекера, О.В.; Шевченко, В.В. Синтез 4,4′-бис(нонафторбифенил-4-оксифенил)-1,4-окситетрафторбензола и на его основе лестничного cпиробисиндан-содержащего полиэфира. Доповіді НАН України 2016, 7, 100-1...
	11. Tkachenko, I.M.; Purikova, O.G.; Shekera, O.V.; Shevchenko, V.V. New acetyl-containing aromatic polyether with perfluorinated mono- and biphenylene fragments. Mendeleev Communications 2016, 26 (1), 77-78. (Особистий внесок здобувача: планування та...
	12. Kobzar, Ya.L.; Tkachenko, I.M.; Bliznyuk, V.N.; Shekera, O.V.; Turiv, T.M.; Soroka, P.V.; Nazarenko, V.G.; Shevchenko, V.V. Synthesis and characterization of fluorinated poly(azomethine ether)s from new corefluorinated azomethine-containing monome...
	13. Ткаченко, И.М.; Кобзарь, Я.Л.; Шекера, О.В.; Шевченко, В.В. Синтез 4,4-бис(нонафторобифенил-4-оксифенил)-бис(трифторометил)метана и на его основе лестничного полиэфира, содержащего спиробисиндановые фрагменты. Доповіді НАН України 2015, 7, 116-122...
	14. Ткаченко, И.М.; Сидоренко, А.В.; Шекера, О.В.; Шевченко, В.В. Синтез сополимерных аллилсодержащих полиариловых эфиров с перфторированными моно- и бифениленовыми ядрами в основной цепи. Полімерний журнал 2015, 37 (2), 168-173. (Особистий внесок здо...
	16. Tkachenko, I.M.; Purikova, O.G.; Bliznyuk, V.N.; Shekera, O.V.; Shevchenko, V.V. Synthesis and properties of novel fluorinated poly(arylene ether)s. Polymer International 2015, 64 (9), 1104-1110. (Особистий внесок здобувача: планування та проведен...
	18. Ткаченко, И.М.; Кобзарь, Я.Л.; Шекера, О.В.; Шевченко, В.В. Азометинсодержащие, фторированные в ядро изомерные бисфенолы. Український хімічний журнал 2014, 80 (2), 114-120. (Особистий внесок здобувача: проведення синтетичної роботи, аналіз та інте...
	19. Shevchenko, V.V.; Sidorenko, A.V.; Bliznyuk, V.N.; Tkachenko, I.M.; Shekera, O.V.; Smirnov, N.N.; Maslyanitsyn, I.A.; Shigorin, V.D.; Yakimansky, A.V.; Tsukruk, V.V. Synthesis and properties of hydroxylated core-fluorinated diamines and polyuretha...
	22. Шевченко, В.В.; Ткаченко, И.М.; Сидоренко, А.В.; Шекера, О.В. Синтез и свойства азобисфенолов, содержащих в своем составе октафторбифениленовые ядра Доповіді НАН України 2013, 3, 130-135. (Особистий внесок здобувача: участь в синтетичній роботі, н...
	23. Шевченко, В.В.; Ткаченко, И.М.; Кононевич, Ю.Н.; Сидоренко, А.В.; Шекера, О.В. Синтез фторированных азосодержащих бисфенолов. Доповіді НАН України 2010, 7, 136-141. (Особистий внесок здобувача: проведення експерименту та аналіз результатів).
	Патенти на корисну модель України:
	АНОТАЦІЯ
	АННОТАЦИЯ

