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CH2
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2

CH
3

 

5. 3 5-(1,2,3,6-
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фенілметакрилат 
N

O

O

O C

O

C

CH3

CH2

 

7. 5 4-(цитраконілімідо)феніл-
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3
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нафтилметакрилат 
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2
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3
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NH
CH

2

O

CH
3
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N
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2
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3

O
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2

CH
3
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CH
3
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2

O

N

O

CH
2
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3

CH
2

O

CH
3
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метакрилоїлоксибензоат 

O

CH
3 CH

2

O

O

O

N
H

CH
3

CH
2

O

 

23. 21 4’-(метакрилоїл-
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CH
2

CH
3

O

N
H

O

CH
2

CH
3

O
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’
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метакрилокси-бензоат 
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O

CH
2

CH
3

O
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CH
2

CH
3

O

 

25. 23 4-{[(4-вінілфеніл) 

аніліно]карбоніл}-

фенілметакрилат 

CH
2

NHCO O CH
3

O CH
2  

26. 24 4-(метакрилоїламіно)-

циклогексилметакрилат N
H

O

CH
2

CH
3

O

O

CH
3

CH
2

 

27. 25 (6-метакрилоїлокси)гексил-

4-(метакрилоїламіно)бензоат 
O

O

O

NH

O

O

( )
6

 

28. 26 (6-метакрилоїламіно)гексил-

4-(метакрилоїламіно)бензоат N
H

O

O

NH

O

O

( )
6

 

29. 27 6-(метакрилоїламіно)гексил-

4-(метакрилоїлокси)бензоат N
H

O

O

O

O

O

( )
6
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30. 28 3-метакрилоїламінофеніл-

метакрилат NH

O
CH

2

CH
3

O O

CH
3

CH
2

 

31. 29 2-(метакрилоїламіно)-5-

(метакрилоїлокси)бензойна 

кислота 

N
H

HOOC

O

O

CH
2

CH
3

O

CH
3

CH
2

 

32. 30 4-(метакрилоїламіно)-5-

(метакрилоїлокси)бензойна 

кислота 

N
HO

CH
3CH

2

COOH

O

O

CH
2

CH
3

 

33. 31 нонафлуоробутил-5-

(метакрилоїламіно)-2-

(метакрилоїлоксибензоат) 

N
H

O

O

CH
2

CH
3

O

CH
3

CH
2

O

O
CF

3
(CF

2
)
3  

34. 32 4-(метакрилоїламіно)-2,5-

(диметил)фенілметакрилат N
H

H
3
C

O

O

CH
2

CH
3 CH

3

O

CH
2

CH
3

 

35. М1 N-фенілмалеїмід 
N

O

O

 

36. М2 N-фенілцитраконілімід 
N

O

O

H3C

 

37. М3 N-феніл-2,3-

диметилмалеїмід 
N

O

O
H3C

H3C

 

38. М4 N-феніл-2-фенілмалеїмід 
N

O

O

 

39. М5 N-феніл-2,3-

дифенілмалеїмід 
N

O

O

 

40. М6 N-феніл-2,3-

дихлормалеїмід 
N

O

O

Cl

Cl

 

41. М7 N-феніл-1,2,3,6-

тетрагідрофталімід 
N

O

O  
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42. п-СІФМА 4-(сукцинімідо)-

фенілметакрилат 
N

O

O

O C

O

C CH2

CH3

 

43. M8 метил-4-(метакрилоїл-

окси)бензоат 
O

O
O

CH
2

CH
3

O

CH
3  

44. M9 2-(ацетилокси)етил-

метакрилат 

O

O

CH
2

CH
3

O

O

CH
3

 

45. М10 4-ацетиламінофенетил-

метакрилат 
O

CH
2

CH
3

O

N
H

O

CH
3  

46. М11 4-(2-метакрилоїл-

аміноетил)фенілацетат 
N
H

CH
2

CH
3

O

O

O

CH
3  

47. М12 

 

п-(N-ацетиламіно)феніл-

метакрилат ONH
O

CH
2CH

3

O

 

48. М13 п-(N-метакрилоїламіно)-

фенілацетат 
N
H

O

O

CH
3

O

CH
2

CH
3

 

49. М14 4-(анілінокарбоніл)феніл-

метакрилат 

NHCO O CH
3

O CH
2  

50. М15 N-(4-вінілфеніл)бензамід 
NHCO

 

51. М16 п-(N-ацетиламіно)стирол 
N
H

O

 

52. M17 N- фенілметакриламід 

 

N
H

O

CH
2

CH
3

 

53. M18 N-(п-толіл)метакриламід 

 

N
H

O

CH
2

CH
3

CH
3

 

54. M19 4-(N-метакрилоїл-

аміно)фенетилметакрилат 

N
H

O

CH
2

CH
3

O

O

CH
3

 

55. ФМА фенілметакрилат 
O

OCH
2

CH
3
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56. 1-НМА 1-нафтилметакрилат 
O

O
CH

2

CH
3

 

57. 4FМА 2,2,3,3-тетрафлуоропропіл-

метакрилат 

O

O

CH
2

CH
3

CH
2
(CF

2
)
2
H

 

58. 8FМА 2,2,3,3,4,4,5,5-

октафлуоропентил-

метакрилат 

O

O

CH
2

CH
3

CH
2
(CF

2
)
4
H

 

*Крім загального переліку речовин у другій колонці арабськими цифрами 

позначаються біфункціональні мономери; літерою М та цифрами – модельні 

мономери; літерою Р та цифрами – полімери. Сполуки, що обговорюються у 

літературному огляді (розділ 1) позначено латинськими цифрами. 

 

У м о в н і  п о з н а ч е н н я  п о л і м е р і в  

№ Полімер Структурна формула Співвідношення ланок 

1. Р1 

O

O N
H

O

CH
2

CH
3

CH
3

k  

n  

CH
3

COOH

 

n:k= 60:40 

2. Р2 

O

O N
H

O

CH
3

CH
3

*

*

CH
3

n  

k  

COOH

 

n:k= 30:70 

3. Р3 

O

O COOH

*

CH
3

*
n  

 

* 

4. Р4 

O

N
H

COOH

*

CH
3

*
n  

 

* 

5. P5 

O

O O

O

*

*

n  

k  O

O OH

O
O

 

n:k= 60:40 
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6. Р6 

O

O O

O

*

*

n  

k  O

O OH

 

n:k= 40:60 

7. P7 

O

O O

O

*

*

n  

k  O

O OH

 

n:k= 50:50 

8. Р8 

N
H

OO

O

*

*

n  

k  

COOH

 

n:k=42:58 

9. Р9 
O

O

O

O

*

O
N
H

O

O

n  

k  

COOH

 

n:k=66:34 

10. Р10 
O

O

COOC
5
H

11

*

O

O

O

O

*

O
N
H

O

O

n  

k  

COOH

m  

 

n:k:m=54:28:18 

11. Р11 
OH

O

O

N
H

O

n  

O

N
H

* O

N
H

k  

 

n:k=75:25 

12. Р12 
OH

O

O

O

O

n  

O

N
H

* O

N
H

k  

 

n:k=42:58 

13. Р13 

N
H

O

O N
H

O

CH
2

O

*

*

n  

k  

COOH

 

n:k=66:34 

14. Р14 

O

*

n  

O

*

k  

OH

 

n:k=92:08 



14 

 

15. Р15 

O

*

n  

O

*

k  

OH

 

n:k=33:67 

16. Р16 

O

*

n  

O

*

k  

OH

O

O  

n:k=20:80 

17. Р17 

O

*

n  

O

*

k  

OH

N
H

O  

n:k=67:33 

19. Р17
’ 

O

*

n  

O

*

k  

OH

N
H

O  

n:k=90:10 

20. Р18 
O

O

m  

O

O

n  

O

O

k  

OH

 

n:k:m=21:09:70 

21. Р19 
O

O

m  

O

O

n  

N
H

O

k  

OH

 

n:k:m=28:39:33 

22. Р20 
O

O

m  

O

O

n  

N
H

O

k  

OH

 

n:k:m=33:32:35 

23. Р21 
O

O

m  

O

O

n  

N
H

O

k  

OH
OMe

OMe

 

n:k:m=33:36:31 
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24. Р22 
O

O

m  

O

O

n  

N
H

O

k  

OH

OMe

OMe

 

n:k:m=33:39:28 

*  - гомополімер 

І н ш і  у м о в н і  с к о р о ч е н н я  т а  п о з н а ч е н н я   

АROP - аніонна полiмеризацiя з розкриттям циклу (anionic ring-opening 

polymerization) 

ATRP - радикальна полiмеризацiя з перенесенням протона (atom transfer  radical 

polymerization) 

LRP - «жива» радикальна полiмеризацiя (living radical polymerization) 

OLED – органічний світлодіод (organic light-emitting diode) 

RAFT - зворотня приєднувально-фрагментаційна полiмеризацiя з перенесенням 

ланцюга (reversible addition-fragmentation chain-transfer polymerization) 

ROP - полiмеризацiя з розкриттям циклу (ring-opening polymerization) 

RROP - радикальна полiмеризацiя з розкриттям циклу (radical ring-opening 

polymerization) 

АІБН – 2,2’-азо-біс-ізобутиронітрил 

АКХ – акрилоїлхлорид 

АСМ – атомна силова мікроскопія 

ДГ – дифракційна гратка 

ДМСО – N,N-диметилсульфоксид 

ДМАП – 4(N,N-диметил)амінопіридин 

ДМФА – N,N-диметилформамід 

ДЦГК – дициклогексилкарбодіімід 

ЕДМА – етиленгліколь диметакрилат 

МЕМС – мікроелектронна система 

МКХ – метакрилоїлхлорид 

ММР – молекулярно-масовий розподіл 

Мn  - середньочислова молекулярна масса, Da 
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Мw  - середньовагова молекулярна масса, Da 

ПМР-спектроскопія – спектроскопія ядерного магнітного резонансу на ядрах 
1
Н 

ПНМА – полі(1-нафтил)метакрилат 

ПВС – полівініловий спирт 

ПВЦ - полівінілциннамат 

ПС – полістирол  

РК – рідкий кристал 

Тскл  - температура склування 

ТГФ – тетрагідрофуран 

ТЕА – триетиламін 

УДМА - уретандиметакрилат 

УФ - ультрафіолетовий 

ФОА – фотоіндукована оптична анізотропія 

ЦД – циклодекстрин 
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ВСТУП 

Актуальність теми Полімери, що містять у кожній ланці реакційноздатні 

функціональні групи, є цікавими для досліджень через можливість їх використання 

як прекурсорів для створення різноманітних нано-об`єктів та гібридних структур. 

Алкенільні функціональні групи завжди посідали особливе місце завдяки своїй 

високій активності і широкому спектру можливих реакцій. Революційним 

напрямком розвитку полімерної хімії стало використання клік-реакцій («click-

reactions») для постполімеризаційних модифікацій з метою створення складних 

функціональних полімерних матеріалів. Полімери з вільними вінілетерними 

групами є класичним прикладом сполук, в яких можливе ефективне проходження 

тіол-єн/ін клік-реакцій між алкенільними групами синтетичного полімеру та 

тіольними функціональними групами біополімерів.  

Розташування подвійного зв`язку поряд з карбонільною групою надає ще одну 

можливість проведення модифікації властивостей алкен-функціоналізованих 

речовин – фотохімічну. Для подвійних зв’язків, спряжених з карбонільною групою, 

характерними є реакції цис-транс ізомеризації, циклоприєднання або 

фотополімеризації, що призводять до зміни дипольного моменту макромолекул, 

зміни показника заломлення речовини та, відповідно, до утворення зшитих 

нерозчинних продуктів. Відомим варіантом використання таких матеріалів, 

чутливих в УФ-діапазоні, є фоторезистні технології. Класичним полімерним 

матеріалом для створення негативних фоторезистів є полівінілциннамат, що на 

даний час залишається найбільш широко вживаним матеріалом, який синтезують, 

виходячи з полівінілацетату через полівініловий спирт. Тверді плівки, що мають 

ділянки з різним коефіцієнтом поглинання та заломленням світла, придатні для 

створення дифракційних граток (ДГ), які використовуються для лазерних елементів. 

Полімери, фоточутливі в УФ діапазоні, можуть бути використані не тільки для 

створення ДГ, але і для інших застосувань, наприклад для запису поляризаційних 

голограм, у нейтронній оптиці, орієнтації рідких кристалів.   
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Радикальна полімеризація є найбільш простим методом синтезу полімерів, який 

дозволяє одержувати високомолекулярні сполуки з функціональними групами у 

кожній ланці. Зважаючи на перспективність функціональних полімерів з вільними 

алкенільними групами як матеріалів для іміджингових технологій, ми пропонуємо 

новий підхід до створення фоточутливих полімерів – селективну радикальну 

полімеризацію мономерів, що містять не менше двох різноактивних подвійних 

зв’язків. При цьому головний ланцюг формується за рахунок більш активного 

подвійного зв’язку, а менш активні залишаються вільними для подальших 

перетворень. Висока концентрація функціональних груп, яка досягається в такому 

випадку, створює оптимальні умови для постполімеризаційної модифікації. 

Кополімеризація біфункціональних мономерів з мономерами різних класів та в 

різних співвідношеннях дозволяє варіювати фізико-хімічні властивості одержуваних 

алкен-функціоналізованих матеріалів. Наявність в структурі біфункціонального 

мономеру арил-естерного/ариламідного угрупування, здатного до 

фотоперегрупування Фріса, надає додаткові можливості використання одержаних 

полімерних матеріалів. 

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

роботу виконано відповідно до досліджень, які проводяться на кафедрі хімії 

високомолекулярних сполук хімічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках держбюджетних тем Кабінету 

Міністрів України: № 0194U017898 "Дослідження фотоперетворень, деструкції та 

фотостабілізації в композиційних матеріалах на основі нових класів азидів, 

інформаційних середовищах та синтетичних полімерах", № 0197U003080 

«Модифікація полімерів та їх композитів при використанні сполук з 

внутрішньомолекулярним переносом енергії і органічних азидів», теми № 957 

“Синтетичні полімерні в`яжучі і протектори та світлочутливі речовини для несрібних 

фотоматеріалів”, № 0101U002162 "Розробка теоретичних основ макромолекулярного 

дизайну полімерних матеріалів нової генерації", №06БФ037-07 «Полімерні 

нанокомпозити, їх компоненти та полікомплекси з унікальними оптичними, 

електричними і біологічними властивостями для оптоелектроніки, медицини та 
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екології» та № 01061U005890 "Наноструктурні високомолекулярні сполуки, 

композити, їх компоненти та комплекси для застосування в інформаційних і 

біотехнологіях та сонячній енергетиці", де автор була як виконавцем, так і 

керівником наукових підрозділів, що виконували ці теми. 

 Мета та задачі досліджень. Метою роботи є розробка наукових і практичних 

основ синтезу алкен-функціоналізованих фотоактивних полімерів радикальною 

полімеризацією сполук з різноактивними подвійними зв’язками. Такі полімери 

мають піддаватися фотоперегрупуванню Фріса під впливом УФ-випромінювання, 

що надає перспективу їх використання як матеріалів для оптичних середовищ 

різного призначення. Базовими сполуками нами було обрано мономери з групи 

арилметакрилатів. Аргументами на користь цієї групи мономерів стали їх доволі 

висока активність в умовах ініційованої радикальної полімеризації та наявність 

арилестерної функціональної групи як передумови можливості проходження 

фотоперегрупування Фріса. Простота синтезу вихідних біфункціональних 

мономерів, можливість проведення не лише гомо-, а й кополімеризації з різними 

вініловими мономерами, забезпечуть вільне варіювання не лише фотохімічних, але 

й фізико-хімічних властивостей матеріалів, що одержуються, у відповідності до 

конкретного практичного призначення. З метою одержання розчинних алкен-

функціоналізованих полімерів з максимальним виходом шляхом ініційованої 

радикальної полімеризації нами варіювалась структура другого 

полімеризаційноздатного зв’язку. 

 Для реалізації поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

 розробити наукові і практичні основи синтезу біфункцiональних мономерiв, що є 

феніл/нафтилметакрилатами «несиметричної» будови, в яких один з 

полімеризаційноздатних зв’язків завжди є метакрилатним, а другий варіюється. 

Для цього: а) визначити коло біфункцiональних мономерiв із принциповою 

можливістю переважної (селективної) полiмеризацiї за рахунок метакрилатного 

подвійного зв’язку; б) розглядаючи біфункціональний мономер як такий, що 

містить групи, потенційно здатні до «самокополiмеризацiї», розрахувати відносні 

константи кополiмеризацiї r1 та r2 двох фрагментів з різноактивними подвійними 
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зв’язками для біфункцiональних мономерiв; в) знайти параметри Q та e для 

монофункціональних мономерiв, які моделюють метакрилатний, метакриламідний 

різного типу заміщення та N-фенілмалеїмідний подвійні зв’язки. 

 розробити наукові і практичні основи синтезу органо-розчинних алкен-

функціоналізованих полімерів ініційованою радикальною полімеризацією 

біфункцiональних мономерiв. Для цього: а) узагальнити результати кінетичних 

досліджень полімеризаційної здатності біфункцiональних мономерiв в умовах 

термо- та фото-ініційованої гомополiмеризацiї в розчинах у присутності 

радикального ініціатора; б) визначити вплив присутньої в структурі «базового» 

арил(мет)акрилату циклогексенової/малеїмідної/метакриламідної групи на процес 

полiмеризацiї (мет)акрилатного подвійного зв’язку; в) визначити фактори, які 

впливають на утворення алкен-функціоналізованих органорозчинних 

гомополімерів з найбільшими виходами, молекулярними масами та відносно 

вузьким молекулярно-масовим розподілом; г) виявити фактори, що сприяють 

утворенню алкен-функціоналізованих полімерів при кополiмеризацiї 

біфункцiональних мономерiв з мономерами різної активності та полярності. 

 визначити перспективні напрямки використання полімерів на основі 

феніл/нафтилметакрилатів, в структурі яких містяться бічні вільні алкенільні 

групи. Для цього: а) дослідити фотохімічні реакції – зшивання за рахунок 

димеризації або полiмеризацiї, а також фотоперегрупування Фріса як ті реакції, що 

визначатимуть ці напрямки; б) перевірити алкен-функціоналізовані полімери, в 

яких фотоперегрупування Фріса призводить до зміни показника заломлення, як 

поляризаційно-чутливі в УФ-області оптичні середовища; в) розкрити перспективи 

застосування подібних матеріалів як полімерних фотоорієнтантів рідких кристалів; 

вивчити фото- та фізико-хімічні аспекти механізму їх фотоорієнтуючої дії. 

Об’єкт дослідження – методи синтезу полімерів з вільними термо- та фото-

активними подвійними зв’язками в складі тетрагідрофталімідної/малеїмідної/ 

метакриламідної груп в бічних ланцюгах, закономірності їх радикальної ініційованої 

гомо- та кополiмеризацiї. 

Предмет дослідження – біфункціональні мономери з різноактивними подвійними 
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зв’язками, модельні монофункціональні мономери, алкен-функціоналізовані гомо- 

та кополімери. Фотохімічні перетворення синтезованих алкен-функціоналізованих 

полімерів; фотоорієнтуюча здатність, механізм фотоорієнтуючої дії феніл- та 

нафтил-вмісних поліметакрилатів з тетрагідрофталімідними, малеїмідними, 

метакрилатними та метакриламідними бічними групами; оптичні середовища для 

створення дифракційних граток. 

Методи дослідження: УФ-, 
1
Н ЯМР-спектроскопія, ІЧ-спектроскопія з Фур`є 

перетворенням, поляризаційна УФ-спектроскопія, дилатометрія, диференційна 

скануюча фотокалориметрія, тонкошарова хроматографія, гель-проникна 

хроматографія, диференціальна скануючи калориметрія, нуль-еліпсометрія, атомна 

силова мікроскопія. 

 Наукова новизна одержаних результатів. Представлена робота є першим 

цілісним дослідженням, яке розвиває уявлення про радикальну полімеризацію 

біфункцiональних мономерiв - диметакрилоїльних похідних амінофенолів або 

амінонафтолів; тетрагідрофеніл- та тетрагідронафтилметакрилатів, а також мале-

їмідофенілметакрилатів як про процес, що відбувається за переважної участі більш 

активного полімеризаційноздатного подвійного зв’язку. 

1. Вперше здійснено дизайн біфункцiональних мономерiв, що є феніл/нафтил-

(мет)акрилатами «несиметричної» будови, в яких один з полімеризаційноздатних 

зв’язків завжди є (мет)акрилатним, а другий варіюється. Важливим елементом 

структури є ароматичне «ядро», що забезпечує молекулі мономеру достатню 

жорсткість що унеможливлює небажані реакції циклополiмеризацiї та надає 

одержуваним полімерним продуктам, що містять арилестерні/ариламідні групи 

фотохімічну активність при дії світла середньої УФ-області. Розроблено прості 

методики синтезу біфункцiональних метакрилових мономерiв з 

тетрагідрофталімідними, малеїмідними та метакриламідними групами. 

2. Вперше оцінено можливість селективності при полiмеризацiї за участю більш 

активного метакрилатного зв’язку у присутності другого алкенільного фрагменту та 

вивчався ймовірний вплив присутньої в структурі арилметакрилату 

циклогексенової/малеїмідної/метакриламідної групи на зміну кінетики процесу. 
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3. Вперше показано, що радикальна термоініційована полiмеризацiя біфункціо-

нальних мономерiв – імідофеніл/нафтилметакрилатів - є складним процесом, в 

якому беруть участь як більш активний метакрилатний подвійний зв'язок, так і 

подвійний зв'язок в складі тетрагідрофталімідної, малеїмідної або метакриламідної 

груп. Вперше показано, що для тетрагідрофталімідвмісних мономерiв  при 

підвищенних температурах можливим є утворення зшитих продуктів. Доведено 

складність впливу малеїмідного замісника – здатність незаміщеного або монометил-

заміщеного малеїнового фрагменту до кополiмеризацiї призводить до зшивання 

утворюваних макроланцюгів, а моно- та дизаміщених  малеїмідів до участі в 

реакціях передачі і обриву ланцюга.  

4. Вперше показано, що синтез алкен-функціоналізованих полі(феніл/ 

нафтилметакрилатів) з малеїмідними або тетрагідрофталімідними бічними групами 

можна здійснювати радикальною фотоініційованою полімеризацією при кімнатній 

температурі та за умов, що виключають пряму фотоактивацію біфункціонального 

мономеру. 

5. Вперше процес кополiмеризацiї біфункцiональних мономерiв із мономерами 

різної активності та полярності розглядався як терполiмеризацiя; показано, що 

кополімеризацією біфункцiональних мономерiв з мономерами різної полярності 

можна синтезувати кополімери з вільними подвійними зв’язками різного типу у 

бічних ланцюгах; доведено, що термоініційована кополiмеризацiя малеїмідо- та 

цитраконілімідофенілметакрилатів з N-вінілпіролідоном у ДМФА без додавання 

ініціатору дає можливість синтезувати кополімери з вільними метакрилатними 

подвійними зв’язками; реакція радикальної кополiмеризацiї біфункцiональних 

мономерiв з різноактивними метакрилатним та метакриламідним подвійними 

зв’язками із стиролом у розчині ДМФА проходить лише за участі метакрилатних груп 

при відносно невеликих ступенях конверсії (максимально до  30 мас.%) та при 

двократному надлишку стиролу у вихідній мономерній суміші. 

6. Вперше доведено визначальну роль фотоперегрупування Фріса у виникненні 

фотоіндукованої оптичної анізотропії (ФОА) в результаті опромінення лінійно-

поляризованиим УФ-світлом плівок алкен-функціоналізованих феніл/нафтил-



23 

 

метакрилатів; показано, що фотозшивання бічних алкенільних груп призводить до 

закріплення такого порядку та стабілізації наведеної анізотропії.  

 Практичне значення одержаних результатів. Полімери з 

реакційноздатними функціональними групами мають велике практичне значення 

через можливість їх використання як прекурсорів для створення складних гібридних 

структур за рахунок так званої «постполімеризаційної модифікації».  Внесок 

представленого дослідження полягає у розробці методології синтезу алкен-

функціоналізованих полімерів, які в кожній ланці містять алкенільні групи різного 

заміщення. Показано, що запропоновані полімери під дією УФ-опромінення здатні 

також до генерації вільних гідроксильних та/або аміногруп. Утворюваним 

структурам можна надавати  додаткової стабільності, «фіксуючи» їх термо- та 

фотозшивкою вільних алкенільних груп.  

Мономери з кількома полімеризаційноздатними групами різної активності, 

жорстким ароматичним «ядром», що має хоча б одне ариламідне/арилестерне 

угрупування, в якому може відбутися фотоперегрупування Фріса, відкрили цілий 

клас нових базових речовин для синтезу поляризаційно-чутливих полімерних 

матеріалів. Створено полімерні середовища для фотоорієнтації рідких кристалів, 

запропоновано матеріали для дифракційних граток, що підтверджено патентами 

України. 
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РОЗДІЛ 1 

 

АЛКЕН-ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНІ ПОЛІМЕРИ – СИНТЕТИЧНІ ПІДХОДИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ У СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 

(ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД) 

 

Полімери, що містять у кожній ланці реакційноздатні функціональні групи, 

привертають постійну увагу через можливість їх використання як прекурсорів для 

створення різноманітних нано-об`єктів та гібридних структур. Серед активних 

функціональних груп, алкенільні завжди посідали особливе місце як завдяки своїй 

високій активності, так і широкому спектру можливих реакцій за їх участю, у тому 

числі фотохімічних.  

Так, полімери з подвійним зв’язком, супряженим з карбонільною групою у 

головному чи бічному ланцюзі, піддаються  зшиванню при УФ-опроміненні. Ці 

полімери, маючи  високу фоточутливість, здатність утворювати плівки, гарну 

розчинність перед опроміненням, стійкість до дії розчинників, пластмас та 

агресивних агентів і хорошою термостабільністю після зшивання, свого часу стали 

дуже важливими у промисловому виробництві фоторезистів. УФ-опромінення є 

могутнім інструментом для селективної зміни фізико-хімічних характеристик 

полімерів у опромінених місцях. В останні три десятиліття достатньо велика 

кількість досліджень в області розробки фоточутливих полімерних матеріалів 

пов’язана з фотоіндукованою оптичною анізотропією поверхні таких полімерів, що 

призводить до фотоорієнтації рідких кристалів (РК).  

Реактивні полімери стали незамінними у сучасних біологічних дослідженнях 

для розвитку напрямку біокон`югації полімерних матеріалів. Мова йде, перш за все, 

про застосування малеїмід-функціоналізованих полімерів для іммобілізації 

біомолекул, які містять тіол-вмісні залишки цистеїну. З практичної точки зору 

дослідження в цьому напрямку пов’язані з розвитком біотехнологій, а саме з 

вирішенням проблеми іммобілізації ензимів, антитіл, створенням платформ для 
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іммобілізації протеїнів. Сучасним напрямком використання алкен-

функціоналізованих полімерів стало створення стабілізованих міцел та 

наночастинок, що мають широкий спектр практичних застосувань у іміджингових 

технологіях, для створення каталітичних систем, як наноконтейнери для ліків тощо.  

Незважаючи на широкий спектр вже проведених наукових досліджень щодо 

методів синтезу алкен-функціоналізованих полімерів, пошук нових підходів до їх 

синтезу залишається актуальним. Це пов’язано із попитом на нові достатньо дешеві 

матеріали для таких сучасних виробництв, як мікроелектроніка, фотолітографія, 

виробництво рідкокристалічних та голографічних дисплеїв, матеріалів нелінійної 

оптики, тощо. Логічним початковим кроком в роботі над даною тематикою є аналіз 

та систематизація наявних в науковій літературі даних щодо синтетичних підходів 

та перспектив використання у сучасних технологіях алкен-функціоналізованих 

полімерів. 

 

1 . 1 .  О с о б л и в о с т і  п о л i м е р и з а ц i ї  д и ( м е т ) а к р и л о ї л ь н и х  м о н о м е р i в  

з  о д н а к о в и м и  ( м е т ) а к р и л о ї л ь н и м и  г р у п а м и  ( м о н о м е р и  

с и м е т р и ч н о ї  б у д о в и )  

 

Стандартним шляхом одержання високомолекулярних сполук є 

гомополiмеризацiя відповідних мономерiв. Такий підхід  є найбільш ефективним і з 

точки зору синтезу полімерів з максимальною кількістю введених функціональних 

груп. Однак радикальна полiмеризацiя таких біфункцiональних мономерiв як 

дивінілбензен, алкіленди(мет)акрилати чи діалільні четвертинні амонійні похідні 

призводить або до утворення зшитих полімерних структур, або до лінійних 

полімерів, в яких, завдяки циклополiмеризацiї, повністю втрачені алкенільні 

функціональні групи. Для більшості ди-, три-, тетра-(мет)акрилоїльних мономерiв 

симетричної будови типовою є здатність до легкого зашивання в умовах фото- або 

термініційованої радикальної полiмеризацiї.  

Існує велика кількість досліджень, присвячених термічному та фотохімічному 

зшиванню ди(мет)акрилатів в масі, кінетиці процесу, вивченню механістичних та 
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структурних аспектів їх поведінки. Для процесу  фотоініційованій полiмеризацiї в 

масі для метакрилових мономерiв виявлено та розвинуто окремо теорії трьох 

варіантів кінетичної та механістичної поведінки мономерiв з кількома 

еквівалентними реакційноздатними групами:  для диметакрилатів, 

поліфункціональних метакрилатів та полiмеризацiї метакрилоїльних мономерiв у 

полімерному середовищі [1-9]. Детально разлядається питання існування 

залишкових довгоживучих радикалів у фотохімічно зшитих багатофункціональних 

акрилатах [10]. 

Показано, що швидкість полiмеризацiї (Vp) зростає на початку процесу, потім 

досягає максимуму, після чого з часом спадає. Це явище пояснюють зростанням 

в’язкості реакційного середовища із збільшенням ступеня конверсії через 

збільшення молекулярної маси та зниження рухливості ланцюгів зшитого полімеру. 

Таким чином, сумарна константа полiмеризацiї стає конверсійно-залежною, що й 

призводить до зміни значень Vp протягом опромінення [11-16]. Дослідження 

кінетичної поведінки фотополiмеризацiї диметакрилату етиленгліколю показало, що 

константа росту k2 та константа бімолекулярного обриву k3
б 

зменшуються зі 

зростанням ступеня конверсії подвійних зв’язків, особливо при високих ступенях 

конверсії, що вказує на залежність кінетичної поведінки від в’язкості реакційного 

середовища [15]. Дослідження кінетичної поведінки фотополiмеризацiї 

диметакрилату триетиленгліколя показало, що обрив має як бімолекулярний, так і 

мономолекулярний характер [13,14]. Також показано, що співвідношення k3
б 

/ k2 

зменшується від початку полiмеризацiї, а через певний час виходить на плато, 

завдяки зменшенню рухливості зростаючого макрорадикалу.  

Наявність полярних функціональних груп у мультифункціональних акрилатах 

може впливати на швидкість фотополiмеризацiї. Декер К. (Decker, C.) із 

співробітниками виявили [17], що ступінь конверсії подвійних зв’язків зменшується 

із збільшенням вмісту СООН груп у полімеризованих уретанакрилатах. У [18] 

показано, що ступінь зашивання диметакрилоїльного олігомеру на основі бісфенолу 

А (біс-ГМА), який містить гідроксильні групи, в цілому є нижчим, ніж для 

аналогічного олігомеру без гідроксильних груп. Причиною є зниження рухливості 
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біс-ГМА через утворення водневих зв’язків між гідроксильними групами. Робота 

[19] присвячена впливу карбоксильних та аміногруп, що знаходяться в складі 

диметакрилоїльних олігомерів на процес фотозашивання. Знайдено, що наявність 

карбоксильних, уретанових, амідних, імідних функціональних груп зменшує 

значення Vp та k2 через зниження рухливості макрорадикалів, яке обумовлене 

утворенням водневих зв’язків або підвищеною жорсткістю імідних структур. 

Метакрилоїлвмісні мономери з кількома реакційноздатними групами 

однакової активності широко застосовуються як зшиваючі агенти в композиціях 

різноманітного призначення: для одержання фотополімерних друкарських плат, 

пошарових пластиків, клеєвих та стоматологічних композицій, лаків та фарб УФ-

отвердження. Фотополiмеризацiя таких мономерiв під дією УФ-світла є однією з 

прогресивних технологій одержання матеріалів спеціального призначення з 

метакрилоїл-вмісних мономерiв [20-27]. 

Найдавнішою технологією, що знайшла застосування у мікроелектроніці та 

поліграфії є фотолітографія – процес створення зображення на поверхні підкладки 

під дією світла [28]. Базовими фоточутливими компонентами для проведення 

фотолітографії є фоторезисти, які зазвичай є складними композиціями, здатними до 

фотополiмеризацiї. Такі композиції складаються з реакційноздатних мономерiв, 

олігомерів або полімерів з фотоактивними функціональними групами (подвійними 

зв’язками), а також фотоініціатори та фотосенсибілізатори. Принциповим моментом 

є обов’язкова значна різниця у розчинності вихідної композиції та утвореного після 

опромінення полімерного шару. В рецептурі таких композицій широко 

застосовуються й поліакрилати. Наприклад, композиція, що містить 

пентаеритриттетраакрилат [29] після експонування утворює стійкі щодо кислот та 

лугів полімерні покриття. У дослідженні [30] у фотополімерних композиціях 

використано мономер з двома ванільними полімеризаційноздатними групами – 1,6-

(біс-3-вініл –2-піролідіноніл)гептан. Японськими дослідниками [31] створено 

композицію, до складу якої введено біфункціональний мономер з двома 

етиленовими групами загальної формули І: 
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R= H, CH3, C2H5

X=  -(CH2)n- n=2-8: 
O

O

I

 

Диметакрилати ІІ, що містять ацетальний  фрагмент, описано в роботі   [32]: 

X=  
O O

X
O O

O O

, 

O

O
II  

Такі сполуки застосовують для створення пластикових копій оригінальних форм в 

фотолітографії. Ультрафіолетова полiмеризацiя цих мономерiв проходить при 365 

нм, тоді як фотоіндукована деградація проходить при 254 нм. Хоча такі речовини 

при опромінені стійкі до 155ОС, в присутності кислоти вони руйнуються при 

кімнатній температурі.  

Однією з проблем, яка виникає при застосуванні композицій, що містять рідкі 

мономері, є суттєва усадка фоторезисту після опромінення. Натомість композиції, 

що базуються на реакційноздатних олігомерах або полімерах, практично не 

зазнають контракції. В цьому аспекті важливими є дослідження, аналогічні 

описаним у [33], що присвячені так званим «макромономерам». Макромономер,  

синтезований реакцією амінопропіл-метил-диетоксисилану з 1,2-

етиленглікольдіакрилатом, п-фенілендіакрилатом, 1,4- циклогександіолдіакрилатом, 

фотополімеризується за рахунок наявних  акрилатних кінцевих груп з високою 

швидкістю та незначною (2%) контракцією. Гомо- та кополімеризацію 

флуоровмісних біс-уретанметакрилатних олігомерів під дією УФ-опромінення 

докладно вивчено в роботі [34].  

Наприкінці 80-х, початку 90-х років інтеграція досягнень в галузі  електроніки, 

механіки, інформатики, вимірювальної техніки та загальна тенденція до 

мініатюризації призвели до розвитку  мікросистемних технологій, зокрема 

мікроелектромеханічних систем (МЕМС). Розвиток даного напрямку досліджень 

спричинив інтерес до створення ультратовстих плівок. Діакрилати формули ІІІ 
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O

O

O

OIII  також виявились одними з перспективних  

зшиваючих сполук в складі таких фоторезистних композицій [35, 36].  

Речовини ряду ди-, три- метакрилатів етиленгліколю, похідні бісфенолів, 

уретан ди-, три-метакрилати знайшли широке застосування в стоматології, особливо 

як  стоматологічних покриттів [37-39]. Такі речовини нетоксичні та не мають 

сенсибілізуючих та подразнюючих властивостей, отже є безпечними для здоров’я 

людини [38]. Похідні бісфенолів також є компонентами стоматологічних 

полімерних композитів [40-43]. Описано стоматологічні композити – пастоподібні 

або смолоподібні суміші, що сформовані з суцільної полімерної матриці (приблизно 

20 мас.%) та неорганічних наповнювачів (мікросфери), таких, як кварц та скло (до 

70 мас.%). Світло відбивається від мікросфер, що забезпечує сяяння 

стоматологічного покриття, робить його естетично привабливим, таким, що не 

знебарвлюється та закриває всі дефекти. Такі композити використовують у 

стоматології для створення тимчасового косметичного зубного покриття, яке з 

легкістю видаляється механічно [40]. Наявність гідроксильних груп в мономері 

надає  високу адгезію до різних матеріалів, таких як зубна емаль, кістки та скло [41]. 

Хожим чином використовують триметакрилати [39,44,45] та тетраметакрилати [41, 

46, 47]. В багатьох роботах описано уретандиметакрилати УДМА. За рахунок 

хорошої адгезії з поверхнею їх широко застосовують як покриття в стоматології [47, 

48]. Проблемі біосумісності стоматологічних композицій присвячена велика 

кількість робіт, зокрема, розглядається питання вимивання з отвердженого 

композиту низькомолекулярних сполук, що не прореагували [49, 50]. Приклади 

деяких симетричних диметакрилатів, що використовуються як зшиваючі агенти, 

наведено на рисунку1.1. 
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Рис. 1. 1 Приклади типових симетричних диметакрилатів, що використовуються як  

зшиваючих агентів. 

 

 З кінця 90-х років минулого сторіччя дизайн нових діакрилоїльних мономерiв 

симетричної будови розвивався також у напрямку створення так званих «реактивних 

мезогенів» - речовин, які за певних умов здатні утворювати рідкокристалічну фазу та 

містять у своїй будові одну або більше груп, здатних до полiмеризацiї. Такі 

речовини полімеризуються «in situ» в дуже тонкі зшиті полімерні сітки, в яких чітко 

зафіксований рідкокристалічний порядок [51]. Потенційними сферами застосування 

таких анізотропних сіток є плівки з нелінійнооптичними властивостями, п`єзо та/або 

фероелектричні компоненти, оптичні фільтри, циркулярні поляризатори, 

орієнтаційні шари для рідкокристалічних дисплеїв. 

Останнім часом було розроблено багато фотореакційних рідких кристалів класу 

діакрилатів, які можуть бути використані для зберігання рідкокристалічної 

структури в поперечно зшитій полімерній сітці, сформованій полімеризацією in situ 

[52-54]. Якщо лише частина зразка є реакційноздатною, залишок, що не 
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прореагував, може бути видалений. В результаті залишається високорегулярна 

полімерна структура [53, 55, 56]. 

Розчиненням дихроїчного барвника в рідких кристалах, здатних до 

полiмеризацiї, можуть бути отримані тонкі поляризатори. Наприклад, 

рідкокристалічний компонент будови XI [57]: 

O O(CH2)6O

O

O

OO(H2C)6O

O

O

 

XI 

формує нематичну фазу, що має відносно низький порядок. Поляризатори, створені 

на базі цього матеріалу, показують дихроїчний коефіцієнт <10 як результат 

параметрів низького порядку (S =0.6-0.7) рідких кристалів і тому параметри 

низького порядку молекул барвника в нематичній фазі. Натомість, реакційноздатна  

мезогенна речовина XII 

 

XII 

показує стабільні високі порядки в смектичній фазі [58]. Ця речовина послідовно дає 

одноосну орієнтацію за підвищених температур в нематичній фазі та орієнтацію 

високого порядку в В-смектичній фазі за низьких температур. 

Комерційно доступними на даний час є такі реактивні мезогени, як 1,4-біс[3-

(акрилоїлокси)пропілокси]-2-метилбензол XIII (RM257, Merck) [59]: 

O O

O

O

O

OO

O

O

O
  

XIII  

та аналогічні мезогени XIV, XV (BASF, Ludwigshafen) [59]: 

O

O

O

O

OO

OO

OOO

O

O

O  

XIV 



32 

 

O O

O

O

O

OO

O

O

O

(CH2)6 (CH2)6

 

XV 

Синтез та характеристики реактивних мезогенів діакрилоїльного ряду описано 

в багатьох джерелах [54, 60-62]. Зокрема, встановлено кореляцію між зміною 

довжини аліфатичного спейсера –(CH2)n- та температурою мезофазних переходів 

сполук формули XII. Наприклад, зі збільшенням n від 4 до 11 закономірно 

підвищується температура переходу із смектичної у нематичну фазу від 86 до118 
о
С. 

Натомість, перехід «нематична фаза – ізотропна рідина» антибатно змінюється від 

165 до 138 
о
С. 

У роботах, присвячених дослідженню процесу радикальної полiмеризацiї 

реактивних мезогенів, перш за все, обговорюється ступінь конверсії акрилових груп 

та його зв'язок з температурою, кінетика полiмеризацiї у різних типах 

рідкокристалічних фаз [63] та її залежність від довжини аліфатичного «спейсера» 

[64] .  

На прикладі 

структур XV та XVI 

автори робіт [63,64] 

аналізують декілька 

проблем 

фотополiмеризацiї реактивних мезогенів. Так, коли мезоген XV полімеризують у 

нематичній фазі при 100 ºC , конверсія акрилових груп сягає значення 87% , яке 

практично дорівнює значенню конверсії 88%, досягнутому у ізотропній фазі при 120 

ºС. Зниження температури до 60ºС призводить до зниження швидкості полiмеризацiї 

та остаточної конверсії акрилових груп, що пов’язують з підвищенням в’язкості 

системи. Продемонстровано, що прийнятних значень конверсії можна досягти 

навіть сильно знижуючи концентрацію фотоініціатора з 1мас.% до 0.1мас.%, і навіть 

до 0.001мас.%, отримуючи значення конверсії, які відповідають 81% та 47%.  

В роботі [64] показано, що поведінка діакрилатних реактивних мезогенів є 

подібною до ізотропних акрилатів: спостерігається висока швидкість полiмеризацiї 

O
O

O
O

O

O

XVI
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при низьких конверсіях та відносно низькі швидкості при високих конверсіях, коли 

більшість мономерних ланок зв’язані у сітці принаймні одним кінцем молекули. 

Молекулярна впорядкованість рідкокристалічних (РК) мономерiв стримує процеси 

передачі ланцюга, як це спостерігається при полiмеризацiї ізотропних діакрилатів 

вище 90
о
С. При температурах, близьких до переходу в ізотропний стан, швидкість 

полiмеризацiї РК діакрилатів швидко падає до рівня звичайних діакрилатів. Загальна 

кінетика полiмеризацiї схожа для нематичної та смектичної фаз. 

Дослідження в галузі створення напівпровідникових органічних матеріалів 

набули значного розвитку протягом останнього десятиріччя у зв’язку з можливістю 

застосування у дисплеях, електроніці або сенсорах. Одним з привабливих варіантів 

створення стійких напівпровідникових шарів стало фотохімічне самозашивання 

напівпровідникових речовин за рахунок введених реакційноздатних груп [65, 66]. У 

роботах [67, 68] представленио синтез діакрилатів XVII, XVIII, які містять у своєму 

складі, наприклад, флуорен та досліджена їх фотополiмеризацiя [67, 69]. 

R R

O

O

R R

R R

n

 
O

O

O

O

O

OO

O

R= 2-етилгексил
XVII

XVIII  

Фотополiмеризацiя реактивних мезогенів типу XVII, XVIII має проводитись в 

нематичній фазі для одержання високої рухливості акрилових груп, щоб 

мінімізувати час проведення реакції.  

Відомо, що експлуатаційні якості органічних напівпровідників дуже чутливі 

до домішок, які зазвичай призводять до зменшення чутливості носія заряду [70]. Це 

робить надзвичайно важливим  визначення мінімальної кількості ініціатора, яка 

дозволить провести полімеризацію. У своїй роботі [68] автори зосередили увагу на 

вільнорадикальній фотополiмеризацiї кінцевих груп для формування РК полімерних 

сіток і проблемі відсутності залишку йонного фотоініціатора, який може відігравати 

небажану роль вловлювача носіїв заряду у OLEDах. Вони не використовували 
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фотоініціатори, відповідно зшивка відбувалась за рахунок самоініціювання. Автори 

звертають увагу на те, що основним недоліком при використанні реактивних 

мезогенів з метакриловими активними групами є їх низька реакційна здатність. 

 

XIX 

Останніми роками диметакрилати активно вивчаються з точки зору синтезу 

розгалужених щеплених полімерів (branched graft polymers). Такі полімери можна 

синтезувати звичайною радикальною полімеризацією у розчині. Групою авторів [71] 

розгалужений щеплений кополімер метакрилової кислоти з етиленгліколем 

синтезований в одну стадію; в роботі [72] описано одностадійний синтез 

зіркоподібного полі(метилметакрилату) шляхом проведення вільнорадикальної 

кополiмеризацiї зшиваючих агентів - диметакрилату бісфенолу А та 1,4-

біс(метакрилокси)бензену - з метилметакрилатом. 

 Цікавим сучасним напрямком використання бісметакрильних мономерiв є їх 

застосування у створенні полімерних матеріалів, здатних до термо- [73,74] або 

біодеградації. В роботі [75] синтезовано матеріал, що містить слабку ланку – 

дисульфідний місток, який було введено під час полiмеризацiї за участю 

диметакрилату. Серія публікацій [76-78] присвячена ди(мет)акрилатам, придатним 

для фотозашивання та, водночас, термічно нестійких при підвищених температурах. 

Як  слабкої, термічно нестабільної, ланки вводились третинна естерна [76], 

ацетальна [77], геміацетальна [78] групи. 

На даний час активно розробляються методики створення пористих 

монодисперсних полімерних мікросфер, що знайшли своє застосування у 

біомедичних матеріалах, мікроелектроніці та хроматографії. В цій галузі 

багатофункціональні мономери з кількома (мет)акрилатними групами також 

займають важливе місце. Наприклад, в роботах [79, 80] описано отримання нових 

полярних тетрафункціональних мономерiв 1,4-ді-(2-гідрокси-3-
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метакрилоїлоксипропокси)фенолу, 1,3-ді-(2-гідрокси-3-метакрилоїлоксипропокси) 

бензену та синтез на їх основі пористих мікросфер. 

Серед інших зшиваючих біфункцiональних мономерiв симетричної будови, 

описаних в науковій літературі, найбільше публікацій стосується бісмалеїмідів [81-

84]. Такі сполуки застосовуються як мономери, придатні для термо- [81]  або 

фотозшивання [82-84], причому в останньому випадку мова йде фактично про 

кополімеризацію суміші бісмалеїміду та іншого біфункціонального мономеру, 

наприклад, дивінілового етеру або діакрилату.  

 

××× 

Функціоналізацію полімерів бічними групами з реакційноздатними 

подвійними зв’язками проводять двома основними шляхами. Перший з них – це 

полімераналогічні перетворення (модифікація) готового полімеру. Другий шлях 

полягає у селективній полiмеризацiї мономерiв, що містять принаймні дві 

функціональні групи, що здатні до полiмеризацiї, однак які відрізняються за 

реакційною здатністю. 

 

1 . 2 .  Ф у н к ц і о н а л і з о в а н і  п о л і м е р и ,  с и н т е з о в а н і  п о л і м е р -

а н а л о г і ч н и м и  п е р е т в о р е н н я м и  

 

Реакції полімераналогічного перетворення відкривають ають багато 

можливостей для вільного дизайну структури полімерів із заданими властивостями 

та бічними реакційноздатними групами. Полімераналогічним перетворенням 

полівінілового спирту (ПВС) вперше синтезували полівінілциннамат [85]. 

Враховуючи легкість синтезу та комерційну доступність останнього, ПВС, як 

вихідний полімер, активно застосовувався впродовж кількох десятиріч. 

Полівінілциннамат та його аналоги синтезували естерифікацією гідроксильних груп 

ПВС хлорангідридами циннамової (коричної) кислоти, що, однак, не дозволяло 

провести перетворення на 100 % [86]. Подібним шляхом одержано, окрім 

полівінілциннамату та його світлочутливих хлор-, ціано-, арил-, карбокси, 
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азидовмісних похідних, продукти взаємодії ПВС з іншими ненасиченими 

кислотами, їх похідними 87 та багатофункціональними похідними циннамової 

кислоти 88. 

Описано циннамоїлацетоксильний естер полівінілового спирту XX 89, в якому 

досягнуто ступеня перетворення гідроксильних груп ~ 94%, що синтезували  

послідовною взаємодією ПВС з хлорцтовою кислотою та К сіллю циннамової 

кислоти:  

*
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+ Cl
O

OH
*

*
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O
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Циннамоїльні фрагменти групи зручно вводити також в інші полімери, що містять 

бічні спиртові функціональні групи. Наприклад, патент [90] містить цілу низку 

полігідроксистиролів із  п-заміщеними циннамоїльними або подібними бічними 

групами формули XXI. 

*

R3
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Такі сполуки патентуються як матеріали для створення полімерних шарів для 

фотоорієнтації рідких кристалів. Цікавий варіант введення циннамоїльних груп 

описано в [91]. Полімери з основним атомом нітрогену, такі, як  полі-4-вінілпіридин 

або кополімери 4-вінілпіридину з метилметакрилатом чи стиролом, піддавали 

кватернізації бромалкільними естерами циннамової та (ціано)циннаміліденоцтової 

кислот. В роботі 92 полімераналогічні перетворення здійснювали за рахунок 
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взаємодії епоксидних груп гліцидилметакрилату в складі його кополімерів з ММА 

та  4-нітрофеніл/нафтилциннамату. 

Полі-(п-хлорметилстирол) вводили в реакцію з циннаматом калію, в цей же 

полімер послідовно вводили також бензильні і четвертинноамонієві групи 93, 94. 

Одержуваний фотоактивний полімер вирізнявся підвищеною фотоактивністю, що 

автори пояснювали зміною конформації макромолекули, завдяки відштовхуванню 

між іоногенними амонійними групами. У 95 реалізовано полімераналогічне 

перетворення поліаліламіну під дією циннамової кислоти, її хлорангідриду або 

відповідного альдегіду, а також гліцидилциннамату. В роботах 96, 97 містяться 

відомості про методи синтезу полімерів з бічними п-(2-бензоїлвініл)-

циннамоїлоксигрупами та циннамоїльних похідних тіоксантону. 

Полімераналогічним перетворенням можна піддавати також кополімери з 

реакційноздатними функціональними групами. Описано фотоактивні полімери, що 

синтезували конденсацією гліцидилциннамату зі стиромалем 98. Кополімери 2-

гідроксіетилметакрилату та 4-нітрофеніл/1-нафтилметакрилату 99 XXII 

конденсували з циннамоїлхлоридом в піридині: 
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Такі кополімери пропонувались як  негативних фоторезистів, чутливих в УФ-

області. Введені ланки комономерiв 4-нітрофеніл/1-нафтилметакрилату відігравали 

роль внутрішньоланцюгових сенсибілізаторів.  

Фоторезистом негативного типу є також полі(п-(3-бутокси-2-

циннамоїлоксипропокси)-стирол [100], синтезований конденсацією в піридині 
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циннамоїлхлориду та полі(п-(3-бутокси-2-гідроксипропокси)-стиролу.  

 Взаємодією полівінілового спирту або частково омиленого полівінілацетату з 

речовинами XXІІІ та XXIV [101]: 

X

O

R

O

H

XXIII

O

H SO
3
M

XXIV  

де R – -(СН2)n- або Ph, X = O, NH, М = Н або лужний метал синтезовано полімери 

XXV та XXVI: 
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XXVI XXVI

. 

Неопромінені ділянки такого фоторезисту легко розчиняються у лугах, тоді як 

опромінення циннамоїлвмісних полімерів призводить до утворення нерозчинних, 

зшитих за рахунок реакції [2+2] циклоприєднання, продуктів. 

 Полімер XXVII [102], який використовували як  фоторезисту з високою 

роздільчою здатністю та чутливістю в УФ-області, синтезується конденсацією ПВС 

з альдегідами XXVIII: 
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XXVII XXVIII

n= 0,1

 

 Іншим варіантом вихідного полімеру для полімераналогічних перетворень є 

поліхлорстирол. В такому випадку реакції можна проводити з калієвими солями 

таких кислот, як циннамова,  п-2-бензоїлвінілциннамова, п-2-бензоїлвінілбензойна 

[103].  

Синтез циннамоїлвмісних фотоактивних полімерів з целюлозним основним 

ланцюгом розвинуто надзвичайно широко. Описано модифікацію о-
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триалкілсилілцелюлози [104] 4–нітро-, 4-гексилокси-, 4-гексадецилокси- або 

незаміщеним циннамоїлхлоридом; триметил- або трет-

бутилдиметилсилілцелюлози N-(4-гексадецилоксициннамоїл)-11-

аміноундеканоїлхлоридом. В одержуваних продуктах залишається від 0.01до 0.8 

силільних груп. Запропоновано використовувати такі полімери як  негативних 

фоторезистів. В роботах 105,106 показано, циннамоїлвмісні фотополімери з 

целюлозним основним ланцюгом, одержані взаємодією із відповідними 

хлорангідридами похідних циннамової кислоти у піридині, є перспективними з 

точки зору можливості використання як фотоорієнтуючих щодо РК шарів. 

В останнє десятиріччя найбільше уваги приділялося введенню циннамоїльних 

фрагментів як кінцевих груп, здатних до фотозшивання. В роботах корейських 

науковців описано синтез імідного олігомеру 107 та епоксидного полімеру 108, в 

які було введено фотоактивний фрагмент шляхом конденсації кінцевих аміно- або 

епоксигруп з циннамоїлхлоридом чи коричною кислотою. Вдалося одержати 

полімерні матеріали, які мають високі значення температур склування у поєднанні з 

хорошою фотоорієнтуючою здатністю щодо рідких кристалів (РК). Циннамоїлвмісні 

дендримери 109 одержували функціоналізацією кінцевих аміногруп 

полі(пропіленімін)дендримеру (ППI) 4-метоксициннаматними або 4-(N,N-

диметиламіно)циннаматними фрагментами та/або ціанобіфенільними групами, 

введеними у різних співвідношеннях. Авторам вдалося досягти повної 

функціоналізації ППI дендримерів. 

  Для використання як  негативних фоторезистів, окрім циннамоїлвмісних 

полімерів, розглядаються також полімери, що містять інші функціональні групи, 

здатні до [2+2] фотоциклоприєднання, наприклад, диметилмалеїмідні [110]. Їх 

синтез можна проводити також полімераналогічними перетвореннями гомо- та 

кополімерів з реакційноздатними функціональними групами. У [110] як  базових 

обрано полівініловий спирт та кополімер стиролу з малеїновим ангідридом: 
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Синтезовані фотоактивні полімери XXIX, XXX вирізняються високою [110] 

світлочутливістю.  

Полімери XXXI [111] з 1,2-дизаміщеними малеїмідними фотоактивними 

функціональними групами 
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синтезовані конденсацією полівінілового спирту з ангідридами відповідних кислот, 

визначаються низьким ступенем набухання.  

 Роботи кількох останніх років [112-114] показують перспективність 

застосування ретро-реакції Дільса-Альдера для введення малеїмідних бічних груп у 

макроланцюг. При цьому піддається радикальній полiмеризацiї метакрилатний 

мономер XXXII, що містить «замасковану» малеїмідну групу, наприклад, у вигляді 

фуран-малеїмідного циклоадукту  [112]: 
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Одержаний полімер XXXIII далі піддається ретро-реакції Дільса-Альдера, що й 

призводить до вивільнення малеїмідних  функціональних груп.  
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1 . 3 .  П о л і к о н д е н с а ц і й н і  а л к е н - ф у н к ц і о н а л і з о в а н і  п о л і м е р и  

 

Поліконденсація також може бути використана для синтезу полімерів з 

реакційноздатними подвійними зв’язками у бічних ланках. Так, описано синтез 

поліамідів на основі 3,5-діамінобензил(2E)-3-фенілакрилату [115] та поліімідів із 

циннамоїльними бічними ланками [116]. 

Світлочутливі поліуретани XXXIV [117] синтезували взаємодією діізоціанату 

та діолу, що утворився в результаті реакції між дигліцидиловим етером 

аліфатичного/ароматичного діолу та циннамовою кислотою в присутності 

каталізаторів розмикання оксиранових циклів. Контроль ступеня перетворення в 

реакції поліконденсації здійснювали, вимірюючи характеристичну в’язкість 

полімеру у ДМФА. 
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 Авторами робіт [118, 119] синтезовано новолачні полімери XXXV, 

функціоналізовані малеїмідними групами. Конденсації піддавали суміш фенолу та 

N-4-(гідроксифеніл) малеїміду з формальдегідом у присутності каталізатору 

кислотного типу. Умови синтезу вдалося оптимізувати таким чином, щоб 

одержуваний полімер не містив гель-фракції. Одержані полімери здатні до 

термоотвердження з утворенням термічно стабільної полімерної сітки завдяки 

приєднувальній полiмеризацiї (addition polymerization) малеїмідних груп. Зшиті 
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полімери виявились більш термічно стабільними, ніж отверджений резол. Ця ідея 

набула розвитку пізніше у синтезі ціанатних естерів XXXVI: 
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для яких спостерігається двостадійний процес термоотвердження, що проходить 

завдяки циклотримеризації ціанатних та димеризації малеїмідних груп. 

 

1 . 4 .  П о л i м е р и з а ц i я  б а г а т о ф у н к ц і о н а л ь н и х  м о н о м е р i в  

н е с и м е т р и ч н о ї  б у д о в и  я к  м е т о д  с и н т е з у  в и с о к о м о л е к у л я р н и х  

с п о л у к ,  ф у н к ц і о н а л і з о в а н и х  а л к е н і л ь н и м и  г р у п а м и  

 

Одним з найбільш простих та добре розвинутих методів синтезу полімерів є 

гомополiмеризацiя. Вона дозволяє одержувати високомолекулярні сполуки з 

максимальним вмістом функціональних груп. Дизайн та синтез полімерів з чітко 

визначеною бічною функціональністю є важливим науковим напрямком сучасної 

полімерної хімії [120-123]. Полімери, функціоналізовані алкенільними групами, 

привертають значну увагу завдяки тому, що олефінові фрагменти можуть 

піддаватися таким перетворенням, як тіол-єн фотоприєднання [124-127], 

фотоприєднання до альдегідів [128], метатезисна полiмеризацiя з розкриттям циклу 

(ring-opening metathesis) [129-131] та перехресний метатезис (cross-metathesis) [132-

134], електрофільне приєднання [135, 136], радикальна полiмеризацiя  та зшивання 

[137-141].  

З метою держання таких полімерів застосовується полiмеризацiя мономерiв з 

кількома функціональними групами, які придатні для полiмеризацiї, але 
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відрізняються між собою за реакційною здатністю, та, водночас, мають низьку 

здатність до кополiмеризацiї. 

 

1 . 4 . 1 .  Р а д и к а л ь н а  п о л i м е р и з а ц i я  б і ф у н к ц i о н а л ь н и х  м о н о м е р i в  з  

1 , 2 - д и з а м і щ е н и м и  а л к е н і л ь н и м и  г р у п а м и  

 

Полімери, функціоналізовані алкенільними групами, можна умовно розділити 

на такі, що містять алкенільний фрагмент у відкритому ланцюзі та в циклі. 

Найбільше робіт, присвячених синтезу полімерів першого типу із застосуванням 

термоініційованої радикальної полiмеризацiї, стосується  циннамоїлвмісних 

полімерів через суттєве промислове значення. 

Відома велика кількість різноманітних методик, які дозволяють синтезувати 

циннамоїлвмісні мономери майже будь-якої складності. Вініл-транс-циннамат 

(XXXVII, Рис.1.2) - мономер, що мав би дати полівінілциннамат із 100 % вмістом 

фотоактивних груп, був синтезований у 1960 році [142] класичним для синтезу 

вінілових естерів методом трансвінілування коричної кислоти вінілацетатом. А у 

1969 році синтезовано та проведено спроби полiмеризацiї за різними механізмами п-

вінілфенілциннамату XXXVIII
 
[143]. Такий мономер одержано з високим виходом 

(83 мас.%) конденсацією п-гідроксистиролу та хлорангідриду коричної кислоти в 

піридині.  

У 1982 році опубліковано роботу [144] з описом двостадійного синтезу 

циннамоїламінофеніл(мет)акрилатів загальної формули XXXIX послідовним 

ацилюванням п-амінофенолу хлорангідридами коричної та (мет)акрилової кислот. 

Циннамоїлвмісні похідні алкіл α-(гідроксиметил)акрилатів загальної формули XL 

описано у роботі [145]. В реакцію із застосуванням  міжфазного каталізу (phase 

transfer catalysis) вводилися α-(хлорометил)акрилат, трет-бутил-α-

(бромометил)акрилат чи ізоборніл-α-(бромометил)акрилат та натрієва сіль коричної 

кислоти. 

Починаючи з 1991 року [146], у зв’язку з попитом на полімери з бічними 

мезогенними групами та вивчення їх взаємодії з рідкими кристалами (РК), активно 

синтезуються мономери (мет)акрилоїльного ряду будови типу XLI з різною 
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довжиною аліфатичного «спейсера» - різної кількості –СН2- ланок [147-157], 

розташованих між полімеризаційноздатною (мет)акрилоїльною та фотоактивною 

циннамоїльною групами. 
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Рис. 1. 2 Приклади мономерiв, використаних для синтезу полімерів із 

циннамоїлвмісними бічними групами [142-165]. 

В роботі [152] описано простий синтез вінілциннаматних мономерiв L, який 

проводився шляхом взаємодії гідроксиетилакрилата з заміщеними 
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циннамоїлхлоридами з електронодонорними або електроноакцепторними 

функціональними групами, такими, як хлор, метокси, нітро-групи: 

X

O

O

O

O

X = H, Cl, OCH
3
, NO

2

XO

Cl

OH

O

O

+

L
 

 Ускладнення структури мезогенного фрагменту призводить, відповідно, і до 

значного ускладнення синтезу. Так, цинннамоїлвмісні мономери з біс-толановим 

фрагментом одержували у 6 стадій [157]. 

 Останнє десятиріччя дизайн нових циннамоїлвмісних мономерiв визначався 

потребою у синтезі водорозчинних циннамоїлвмісних мономерiв [158, 159] та 

пошуком можливості введення інших функціональних груп, придатних для 

створення полімерного ланцюга [160-162].  (4-Вінілбензил)циннамат XLII [158] 

синтезовано у три стадії, що включали дві стадії  синтезу 4-вінілбензилового спирту 

з 4-вінілбензилхлориду та подальшу конденсацію одержаного  спирту з 

циннамоїлхлоридом, з  метою одержання водорозчинних полімерів, здатних до 

фотозшивання. (6-Піридинійбромід-N-ил-ундециловий естер) 4-акрилоїлокси-

коричної кислоти XLІІІ синтезували, виходячи з п-оксибензальдегіду, у шість 

стадій. Відповідний полімер дав можливість формувати ультратонкі фоточутливі 

поліелектролітні полімерні шари [159]. Мономери XLIV з ітаконімідними 

полімеризаційноздатними групами, запропоновані у роботі [160],  можна вводити в 

реакцію радикальної полiмеризацiї, одержуючи фоточутливі полімерні шари із 

підвищеною термостабільністю. Мономери XLV з оксетановими групами можна 

перетворити на полімер, застосовуючи каталізатори катіонної полiмеризацiї [161], а 

гомополіконденсацією сполуки XLVI можна синтезувати полімери з полі-ε-

капролактоновим основним ланцюгом [162]. 

В окрему групу слід виділити ціанвмісні сполуки XLVII-XLIX, які 

використовуються як УФ-абсорбери або речовини з нелінійно-оптичними 

властивостями вже протягом тридцяти років. Полімеризаційноздатні вінільні або 

(мет)акрилоїльні групи в їх структуру вводяться з метою ковалентної фіксації цих 

речовин у полімерному середовищі. Синтез таких мономерiв є багатостадійним, 
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наприклад, як у випадку 4-вінільного похідного XLVII 163. Також одержано і 

метакрилоїльні аналоги [164,165]. 

Спроба провести радикальну гомополімеризацію вініл-транс-циннамату 

XXXVII [142] призвела до одержання полімеру, що суттєво відрізнявся від 

полівінілциннамату (ПВЦ), синтезованого естерифікацією ПВС 

циннамоїлхлоридом. Методом ІЧ-спектроскопії було доведено, що одержаний 

полімер містить γ-лактонові кільця, які утворилися в результаті циклополiмеризацiї 

вініл-транс-циннамату: 

.
+ O

O

O
OR

.
O

OR

.

R

XXXVII  

Таким чином, радикальною полімеризацією вініл-транс-циннамату не 

вдається синтезувати важливий з практичної точки зору фотополімер ПВЦ. За 

механізмом циклополiмеризацiї реагують також аліл-α-метилциннамат [166] та 

циннамілметакрилат [167].  

Лінійний фотополімер з бічними циннамоїльними фрагментами вдалося 

синтезувати у 1969 році [143] катіонною полімеризацією мономеру XXVII в 

метиленхлориді під дією етерату трифтористого бору. Полiмеризацiя відбувається 

лише за участі вінільного подвійного зв’язку. Максимально досягнута конверсія 

мономеру становила 97 мас.%. Радикальна полiмеризацiя п-вінілфенілциннамату в 

тетрагідрофурані (33.3 мас.%) у присутності АІБН призводить до утворення 

розчинного полімерного продукту лише при ступенях конверсії нижчих за 40 мас.%, 

при вищих ступенях конверсії утворюється нерозчинний зшитий полімер.  

 Циннамоїламінофеніл(мет)акрилати загальної формули XXXIX радикально 

полімеризуються з меншою швидкістю [144], ніж ди(мет)акрильні похідні ізомерних 

амінофенолів, хоча й дають розчинні полімери з бічними циннамоїльними 

фрагментами. Обрив ланцюга відбувається при низьких конверсіях, що автори 

пояснюють здатністю циннамоїльного подвійного зв'язку бути “пасткою” для 
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вільних радикалів. До цього висновку приводить порівняння інфрачервоних 

спектрів мономеру і полімеру, а також дані робіт [168, 169]. 

Радикальну полімеризацію мономерiв XL проводили в масі та в розчині при 

температурі 70-80
о
С, використовуючи як ініціатор АІБН [145]. При цьому 

відбувалася циклополiмеризацiя, яка призводила до утворення розчинних 

циклополімерів з невеликими молекулярними масами: для метилового естеру 

Mn=13 650 та Mw= 36 540; для етилового естеру Mn=47 700 та Mw= 86 900 для трет-

бутилового естеру і Mn=3 500 та Mw=4 650 для ізоборнілового естеру. Здатність до 

полiмеризацiї у зазначених мономерiв зменшується із збільшенням об`єму замісника 

в естерному фрагменті. Спектрально розрахований вміст циклічних угрупувань в 

полімерах коливається від 30 до 93 мас.% та залежить від концентрації мономеру у 

полімеризаційному розчині.  

У 90-х роках ХХ сторіччя сполуки (мет)акрилоїльного ряду 146-157 XLI з 

різною довжиною аліфатичного «спейсера» стали найкращими мономерами, що 

давали можливість синтезувати циннамоїлвмісні полімери радикальною 

полімеризацією. М. Дж. Віткомб (M. J. Whitcombe) та інш. опублікували у 1991-1992  

рр. результати систематичних досліджень, в яких розглядався радикальний синтез 

полімерів з циннамоїлвмісними мезогенними бічними групами  із довжиною 

«спейсера» у 2-6 146 та 6-13 147 метиленових ланок. Полімери із довгими 

«спейсерами» одержано з доволі вузьким ступенем полідисперсності (1,2-1,7) та 

діапазоном молекулярних мас Mn=47 000–460 000 та Mw=68 000–1 930 000. 

Мономери із кількістю метиленових ланок більше 6, які містять об`ємний 

мезогенний фрагмент, такий, як циннамоїлоксибіфенільна група, полімеризуються 

повільно 148. Одержано полімери відносно низької молекулярної маси та з 

великим ступенем полідисперсності (Mn=22 000–65 000, Mw/Mn=2.2-3.1). 

Радикальною полімеризацією метил(E)-2-(метакрилоїлокси)-, метил(E)-3-

(метакрилоїлокси)- та метил(E)-4-(метакрилоїлокси)-4-метоксициннаматів у розчині 

бензолу одержано полімери з Mw=51 000 – 59 000, Mw/Mn=3.2-3.3 [156].   

Гомополімер акрилового мономеру 4-акрилоїлоксифеніл-3′-хлорстиролкетону 

[170] синтезовано радикальною полімеризацією у розчині метилетилкетону. 
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Полімер мав невелику молекулярну масу Mn=22 900, Mw= 37 800 та ступінь 

полідисперсності 1.65.  

4-(Вінілбензил)циннамат XLII [158] виявився вкрай реактивним навіть у 

відсутності ініціаторів, що призводило до його швидкої полiмеризацiї при зберіганні 

при кімнатній температурі. Мономер XLIII легко полімеризується у хлороформі при 

65
о 

С у присутності АІБН  [97], утворюючи водорозчинний полімер. Полiмеризацiя 

N-[4-(циннамоїлоксигексоксикарбоніл)феніл]ітаконіміду [160] за 48 годин у розчині 

ДМФА (65 
о
С, АІБН ) проходить із 40 мас.% конверсією мономеру. 

Полімеризацію XLVII- XLIX [163-165] легко здійснити за радикальним 

механізмом у розчині. 4-Вініл--ціано--фенілциннамат XLVII полімеризували у 

присутності АІБН у бензолі при 60 
о
С [163], одержуючи через 5 діб гомополімер з 

виходом 43 мас.%. Гомополiмеризацiя мономеру XLVIII у хлороформі при 65 
о
С у 

присутності АІБН протягом 8 годин призводить до 92 мас.% конверсії мономеру та 

утворення доволі низькомолекулярного продукту (Mn=6 200, Mw=9 600), добре 

розчинного у бутаноні, тетрагідрофурані, хлористому метилені, хлороформі, 

бензолі, толуолі, діоксані та диметилформаміді [164]. Мономер XLIX, цікавий 

своїми нелінійно-оптичними властивостями, гомолімеризується у присутності АІБН 

у бензолі, хлорбензолі та диметилформаміді [165]. Для мономерiв даного типу існує 

обмежена кількість робіт, присвячених селективній полiмеризацiї за йонним 

механізмом. Авторами роботи 171 досліджено полімеризацію п-(-

гідроксіалкіл)тіо--ціаноциннаматів (де алкіл – (СН2)2, (СН2)6, транс- і цис-транс-

СН2С6Н10СН2) під дією Bu3SnOCOMe при підвищеній температурі з виходом 

полімерів до 97–100 мас.%. Катіонну полімеризацію 4-{3-метил-3-[(6-

бромогексокси)метил]-оксетан}-4`-(6-циннамоїлгексилокси)біфенілу XLV 

проводили при 50 
о
С у присутності етерату трифтористого бору у сухому ДМФА 

[161]. Після 24 годин реакції конверсія мономеру становила 80 мас.%, одержаний 

полімер мав доволі вузький молекулярно-масовий розподіл при ступені 

полiмеризацiї 1.17 та Mn=22 140, Mw= 25 9800. 

Синтезовано нові фотоактивні поліметакрилати з бічними бромозаміщеними  

халконільними групами [172] радикальною гомополімеризацією у розчині 
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метилетилкетону при 70
о
С у присутності пероксиду бензоїлу відповідних 

метакрилоїльних сполук. Полімери з виходом 40 мас.% та Mw 40 000 та Mn20 000 

виділено після 15 годин полiмеризацiї. Показано, що синтезовані таким чином 

полімери можна використовувати як субмікронні резисти негативного типу. 

Надчутливі, фотолабільні полімери щодо лазерного опромінення в області 248 нм, 

які одночасно проявляють і властивості негативних фоторезистних матеріалів  під 

УФ-опроміненням в області 365 нм описані у роботі [173]. На таких полімерних 

шарах, що містять циннаміліденмалонільні групи, одержано високовпорядковану 

мікроструктуру з роздільною здатністю 850 ліній/мм.  

Серед полімерів, функціоналізованих бічними алкенільними групами у 

відкритому ланцюзі, які можна легко синтезувати радикальною полімеризацією 

відповідних біфункцiональних мономерiв, описано також стильбен- та халконвмісні 

[174-177] сполуки. Такі полімери знайшли своє практичне застосування як 

альтернативні щодо циннамоїлвмісних фотоактивних матеріалів. Синтез 

біфункцiональних мономерiв наступної будови: 

C
H R1

R2
R1, R2= COOH, COOC2H5, CN

LI  

розглянуто у роботі [178]. Досліджено особливості їх гомополiмеризацiї, а також 

можливість одержання кополімерів. Одержані гомополімери після 5 годин 

полiмеризацiї у тетрагідрофурані  мають доволі низькі молекулярні маси Mw 1500-

26 000 та Mn1 000- 11 000, які залежать від природи замісників R1 та R2. 

Кополімери з метилметакрилатом, малеїновим ангідридом, 4-вінілбензальдегідом 

також є фактично олігомерними продуктами, оскільки їх Mw 15 500 та Mn8 400 

Da.  

Отже, при проведені селективної радикальної полiмеризацiї біфункцiональних 

мономерiв з різноактивними подвійними зв’язками найчастіше експлуатується той 

факт, що 1,2-дизаміщена алкенільна група є значно пасивнішою в реакціях 

радикальної полiмеризацiї порівняно з вінільною або вініліденовою. Тим не менше, 

існує декілька публікацій, присвячених можливості селективної радикальної 
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полiмеризацiї вінілстирольного подвійного зв’язку у присутності пасивнішого 

вініліденового. 

Так, проведено селективну радикальну гомополімеризацію біфункціонального 

мономеру несиметричної будови 4-метилен-2-феніл-2-(4-вінілфеніл)-l,3-діоксалану 

LII [179] по вінільній групі стирольного фрагменту:  

O

O

O

O

* *n
 

LII
 

Попередні дослідження з модельною монофункціональною сполукою 2,2-

дифеніл-4-метилен-l,3-діоксаланом [180] показали, що при її еквімолекулярній 

кополiмеризацiї в масі при 120
о
С зі стиролом утворюється збагачений стиролом 

кополімер (кількість ланок стиролу в кополімері майже вдвічі більша). 

Селективність для біфункціонального мономеру 4-метилен-2-феніл-2-(4-вінілфеніл)-

l,3-діоксалану досягається при проведенні полiмеризацiї в розчині ДМФА (ініціатор 

АІБН) при 60 
о
С. У випадку полiмеризацiї в масі при цій же температурі або 

підвищеній (120
о
С) відбувається зашивання та часткове розкриття циклу. 

Цікаву серію складають дослідження, присвячені синтезу функціоналізованих 

полімерів, що містять алкенільний фрагмент в циклі.  Серед сполук, безпосередньою 

радикальною полімеризацією яких можна синтезувати такі полімери, описуються 

біфункціональні мономери, які мають як  менш активної полімеризаційноздатної  

1,2-дизаміщену малеїмідну групу. Прикладом такого типу мономерiв є сполука N-

(5-метил-3-окса-4-oксогексен-5-іл)-диметилмалеїмід LIII, синтез якої описано у 

[181, 182]. Гомо- та кополiмеризацiя з метакриловою кислотою, метилметакрилатом, 

етилакрилатом відбувається за участі лише метакрилатних груп, утворювані 

полімерні продукти містять вільні фоточутливі диметилмалеїмідні функціональні 

групи; полімери мають доволі високі молекулярні маси (Mw= 60 000-520 000). Для 

гомополімеру з молекулярною масою 265 000 показано, що у присутності 

фотосенсибілізатора (тіоксантон) він проявляє високу здатність до фотозшивання. 
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Мінімальна визначена доза опромінення становить 6 мДж/см
2
 для 

монохроматичного світла з довжиною хвилі 365 нм. Натомість, радикальну 

полімеризацію біфункцiональних незаміщених N-фенілмалеїмідів з другою 

метакрилоїльною або стирольною полімеризаційноздатною групами неможливо 

провести селективно. Наприклад, такі мономери, як N-[4-(2-гідрокси-3-

метакрилоїлоксипропілоксикарбоніл) феніл]малеїмід LIV, N-[4-метакрилоїл-

оксифеніл]малеїмід LV та 4-(4-малеїмідобензоилокси)стирол LVI дають зшиті 

полімерні продукти як в умовах термо-, так і фотоініційованої радикальної гомо- та 

кополiмеризацiї [183, 184]. 
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1 . 4 . 2 .  « Ж и в а »   п о л i м е р и з а ц i я  б і ф у н к ц i о н а л ь н и х  м о н о м е р i в  

н е с и м е т р и ч н о ї  б у д о в и  

 

Функціоналізація алкенільними групами може бути проведена селективною 

“живою” полімеризацією асиметричних дивінільних мономерiв. Для цього 

найчастіше використовуються такі методи, як «жива» радикальна полiмеризацiя 

(LRP), наприклад, радикальна полiмеризацiя з перенесенням протона (ATRP) [185] 

та зворотна приєднувально-фрагментаційна полiмеризацiя з перенесенням ланцюга 

(RAFT) [186-191]; аніонна полiмеризацiя або полiмеризацiя з розкриттям циклу 

(ring-opening polymerization ROP) [192-195].  Алкен-функціоналізовані полімери 

можуть бути синтезовані з використанням як алкен-вмісних мономерiв, так і алкен-

вмісних ініціаторів.  

Авторами робіт [196,197] показано, що завдяки значно меншій активності 

норборненового подвійного зв’язку порівняно з типовими вінільними мономерами, 
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норборнен-функціоналізовані макромономери можна синтезувати методами ATRP 

та RAFT-полiмеризацiї, використовуючи норборненвмісні ініціатори або передавачі 

ланцюга. Селективною RAFT-кополімеризацією алкен-функціоналізованих 

вінільних мономерiв  одержано кополімери та блок-кополімери, функціоналізовані 

бічними алкенільними групами у відкритому ланцюзі [198, 199] та в циклі [200-202].  

В роботі [198] наведено опис синтезу кополімеру біфункціонального 

мономеру 4-(3`-бутен-1`-ілокси)-2,3,5,6-тетрафлуоростиролу LVII селективною 

RAFT-полімеризацією із стиролом при середніх ступенях конверсії (~ 50%). Однак 

селективність полiмеризацiї значно спадає при високих ступенях перетворення.  

Той факт, що циклічні алкени, такі, як цис-циклогексен та цис-циклопентен 

мають унікально низьку активність в реакції радикальної полiмеризацiї, чому 

сприяють і термодинамічна стабільність 5- та 6-членних циклів, і стеричні 

утруднення щодо атаки вінільного зв’язку через наявність 1,2-діалкілзаміщення, 

активно експлуатується у дослідженнях цієї групи науковців [203]. Для таких 

сполук не спостерігається гомополiмеризацiя та опубліковано дані щодо їх 

кополiмеризацiї з комономерами, які мають високополярні вінільні групи [204-207].  

O

F F

F F

O

F F

F F
R

R=H, CH3

O

F F

F F

LVII LVII LIX
 

Селективною RAFT-полімеризацією циклогексен-функціоналізованих 

вінільних мономерiв LVIII 4-[(6′-метилциклогекс-3′-енілметокси)метил]-2,3,5,6-

тетрафлуоростиролу (R=CH3) та 4-(циклогекс-3′-енілметокси)-2,3,5,6-

тетрафлуоростиролу (R=H) [200] при 69
о
С у 30% розчині бутанону-2 або 1,4-

діоксану у присутності радикального ініціатора АІБН та передавача ланцюга S-1-

додецил-S′-(R,R′-диметил-R′′-оцтової кислоти)тритіокарбонату [208] з конверсією 

82-84 мас.% синтезовано розчинні лінійні гомополімери з доволі вузьким 

молекулярно-масовим розподілом при ступені полідисперсності 1.09-1.15 та 

молекулярними масами Mn= 12 400 – 25 900:  
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Одержані полімери були використані в синтезі регіо-функціоналізованих блок-

кополімерів. Такі  циклогексен-фунціоналізовані полімери піддавали подальшим 

перетворенням: епоксидуванню, дигідроксилюванню, тіол-єн фотоприєднанню: 

 

Аналогічні дослідження з селективної RAFT-кополімеризацї 4-(5`-норборненіл-2`-

метокси)-2,3,5,6-тетрафлуоростиролу LVIII [201] із стиролом показують, що  

розчинні лінійні гомополімери можна отримати при конверсії біфункціонального 

мономеру 40-60 мас.%. Одержувані кополімери мають доволі вузький молекулярно-

масовий розподіл при ступені полідисперсності 1.09-1.23 та невисокі значення 

молекулярних мас Mn= 8 500 – 17 400: 
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Підтверджена можливість синтезу і диблок-кополімерів: 
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Полiмеризацiя з розкриттям циклу (ROP), яку, в залежності від природи активного 

центру, поділяють на катіонну, аніонну (AROP), радикальну (RROP), метатезисну 

(ROMP) та координаційну [209], також активно використовується як  одного з 

методів синтезу алкен-функціоналізованих полімерів. В цьому випадку як вихідні 

сполуки використовують асиметричні біфункціональні мономери, що містять лише 

одну алкенільну, часто вінільну або вініліденову, групу.  

Стосовно радикальної полiмеризацiї з розкриттям циклу (RROP) слід 

зазначити, що існує обмежена кількість публікацій щодо мономерiв, придатних для 

синтезу цим методом алкен-функціоналізованих полімерів. Серед них – мономери, 

що містять α-(алкілтіометил)акрилоїльні структури LX, LXI: 

S

O
O

R

n

 

S

S n

 

R=H, CH3; n=1,2,5

LX LXI

n m

 

в яких має місце легке розщеплення зв’язку між алільним Карбоном та атомом 

Сульфуру чи Оксигену [210-213]. Такі мономери легко піддаються як гомо-, так і 

кополiмеризацiї [214-216]. 
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 В роботі бразильських науковців [217] повідомляється про можливість 

проведення селективної RROP біфункціонального 2-(1-aзиридиніл)eтилметакрилату 

з утворенням метакрилоїл-функціоналізованих полімерів. Реакцію проводили у 10% 

толуольному  розчині в температурному діапазоні 60-70
о
С, одержуючи полімери з 

виходом 77 мас.% із середньочисловою молекулярною масою  32000 г/моль та 

ступенем полідисперсності 1.6. Полімери розчинялись у тетрагідрофурані, 

хлороформі, толуолі, однак протягом кількох годин при зберіганні після виділення 

зашивалися. 

Використання йонної полiмеризацiї з розкриттям циклу для синтезу алкен-

функціоналізованих полімерів надає широкі можливості для дизайну 

біфункцiональних алкен-вмісних мономерiв, однак обмежується невеликою 

різноманітністю гетероциклів, придатних для проведення аніонної або катіонної 

ROP. Найбільше публікацій стосується гомо- та кополiмеризацiї алкен-вмісних 

епоксидних мономерiв, таких, як алілгліцидиловий етер LXII [218-220], 

етоксивінілгліцидиловий етер LXIII [221], (4-малеїмідофеніл)оксиран LXIV [222]: 

O
O OO

O ON

O

OLXII LXIII LXIV  

Так, кополімери алілгліцидилового етеру LXII (AГE)  з етиленоксидом (EO), в 

яких вміст алілгліцидилового етеру варіювався в межах 0−100%, були одержані 

аніонною полімеризацією з розкриттям циклу. Молекулярна маса полімерів 

становила 5000 - 13600 г/моль при ступені полідисперсності 1.04−1.19. Для алкен-

функціоналізованих поліетерів проведені подальші реакції, що призводять до 
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утворення аміно-, карбокси- та гідрокси-функціоналізованих поліетерів. Без 

подальших модифікацій кополімери полі(EO-кo-AГE) зв`язували з цистеїном та 

глутатіон-трипептидом, одержуючи гібридні структури з чітко визначеною будовою 

[218].  

Молекулярна маса кополімерів етоксивінілгліцидилового етеру LXIII (ЕВГE) з 

етиленоксидом (EO), 
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в яких вміст етеру також варіювався в межах 0−100%, одержані аніонною 

полімеризацією з розкриттям циклу, була вдвічі меншою (1600 - 5 130 г/моль) при 

ступені полідисперсності 1.04−1.22. Кополімери у подальшому кількісно піддавали 

«тіол-єн» функціоналізації та ацеталізації [221].  

Описано біфункціональний мономер 3-етил-3-[(вінілокси)метил]-оксетан, 

який має дві функціональні групи вінільну та оксетанову, придатні для 

полiмеризацiї за катіонним механізмом. З метою одержання розчинних полімерів 

селективною полімеризацією однієї з реакційноздатних груп,  досліджували вплив 

зміни умов полiмеризацiї на селективність процесу. Авторами знайдено, що у 

присутності  BF3OEt2 як ініціатора при -10°C у дихлороетані 3-етил-3-

[(вінілокси)метил]-оксетан полімеризується селективно з утворенням розчинних 

відносно високомолекулярних продуктів (Mn > 40 000) [222]. 

Синтезовано та наведено дані щодо гомо- та кополiмеризацiї таких мономерiв, 

як 5-норборнен-2-метиленметакрилат LXV та 1-метил-1-норборненілметил-1-

силациклобутан LXVI [223, 224]. Оптимізовано умови проведення селективної 

ATRP- або ROMP-полiмеризацiї 5-норборнен-2-метиленметакрилату таким чином, 

щоб одержувані полімери були функціоналізовані норборненовими або 

метакрилоїльними групами: 
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 Аналогічно, полiмеризацiя та кополiмеризацiя 1-метил-1-норборненілметил-

1-силациклобутану LXVI в присутності каталізаторів на основі солей рутенію або 

вольфраму призводить до утворення поліциклопентиленвінілену з циклобутановим 

фрагментом в бічних ланцюгах. Зшивка такого полімеру відбувається за рахунок 

розкриття циклобутанового кільця при температурі  200С. При проведенні 

термічної (160-220С) гомополiмеризацiї або кополiмеризацiя LXVI з 1,1-диметил-1-

силациклобутаном можна синтезувати полімери з бічними норборненовими 

фрагментами, здатними, наприклад, до фотозашивання. 

Si

LXVI

*Si
*

n
 

T

Si

* *m
 

каталізатор

 

Полімеризацію біфункціонального мономеру  (4-малеімїдофеніл)оксирану 

LXIV [222] можна провести селективно по вініленовій або по епоксидній групі, 

змінюючи механізм полiмеризацiї. Полі-(п-заміщений стиреноксид) з бічними 

малеїмідними групами синтезують катіонною полімеризацією, а полімер з бічним 

епоксидними функціями – радикальною. Натомість, аніонна полiмеризацiя 

призводить до утворення гелеподібного полімеру: 
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Японськими науковцями методом ПМР-спектроскопії було доведено 

проходження селективної катіонної полiмеризацiї [226] по епоксидній 

функціональній групі у присутності ініціатора (CF3SO2)2O в дихлоретані при 

кімнатній температурі, а також можливість проведення селективної катіонної 

кополiмеризацiї [227] з етилвініловим етером також в умовах катіонної 

полiмеризацiї при 0°C. 

Авторами публікацій [228, 229] запропоновано нові комплексні паладієві 

каталізатори, у присутності яких можна провести селективну гомо- та 

кополімеризацію 2-арил-1-метиленциклопропану LXVII та їх алкоксизаміщених 

похідних з розкриттям циклопропанового циклу, зберігаючи в одержаних полімерах 

вільну рекційноздатну вініліденову групу: 
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В залежності від природи ліганду, розчинника, природи мономеру, 

молекулярна маса одержуваних полімерів коливається в межах від Mn = 5000 до Mn 

= 50 000 при збережені низьких значень ступеня 

полідисперсності (до 1.11). 

Авторами роботи [230] показано, що малеїмід-

функціоналізований макромономер LXVIII із 

контрольованою молекулярною масою полістиролуможна синтезувати катіонною 

полімеризацією стиролу, ініційованою системою, що складається з суміші N-(4-(1-

хлороетил)феніл)малеїмід/SnCl4/тетра-бутиламоній хлорид. Такий макромономер 

можна у подальшому полімеризувати як за радикальним, так і за аніонним 

механізмом, отримуючи (полі-[N-(4-етилфеніл)малеїмід]-графт-полістирол). 

Біфункціональний мономер N-(4-вінілфеніл)малеїмід катіонною полімеризацією у 

присутності етерату трифтористого бору селективно полімеризували по вінільній 

групі, отримуючи малеїмід-функціоналізований полімер [231]. Описано також 

селективну катіонну полімеризацію по вінільній реакційній групі з використанням l-

хлороетилбензол/SnCl4 ініціюючої системи у присутності н-Bu4NCl [232, 233].   

Полімери такого типу мають практичне застосування як іммобілізатори ензимів 

через можливість реакції між малеїмідним фрагментом та меркапто-групою ензиму 

[234-236].  Натомість, малеїмідний подвійний зв'язок селективно полімеризується за 

механізмом аніонної полiмеризацiї у присутності трет-бутоксиду лужного металу, 

що призводить до утворення полімеру з бічними вініл-стирольними групами. 

«Живою» аніонною полімеризацією метакрилоїльної групи біфункціонального 

мономеру 2-вінілоксиетилметакрилату LXIX синтезовано вініл-функціоналізований 

полімер з контрольованою молекулярною масою (6 000 – 41 000 г/моль) та низьким 

ступенем полідисперсності (Mw/Mn = 1.05-1.09), для якого можна провести 

подальший ацидоліз хлороводневою кислотою [237]: 

LXVIII
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Cln
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Аналогічно, селективною аніонною полімеризацією біфункціонального 

мономеру 4-(вінілфеніл)-1-бутену [136] цими же авторами синтезовано полімери з 

регульованою молекулярною масою в діапазоні Mn = 1 200-22 100 та мінімальним 

ступенем полідисперсності (Mw/Mn = 1.03), що містить бутенільні бічні групи. 

Біфункціональний мономер (4-вінілфеніл)диметилвінілсілан вдалося 

селективно заполімеризувати лише по вінілфенільному реакційноздатному зв’язку 

[238, 239] методом «живої» аніонної полiмеризацiї. Варіювання природи ініціатора 

(Літій бутил, Калій та Цезій куміл) та розчинника дозволило досягти максимальної 

молекулярної маси Mn ~ 40 000 та мінімального ступеня полідисперсності (Mw/Mn 

~1). Одержаний полі[(4-вінілфеніл)диметилвінілсилан] з бічними силілвінільними 

групами був використаний для створення фотоактивних поверхонь субмікронної 

літографії [240]. Також реалізований синтез блок-графт кополімерів за участі цього 

мономеру [241]. 

Полі(вінілалілдиметилсилан) з температурою склування < 273°K одержано 

аніонною полімеризацією біфункціонального мономеру вінілалілдиметилсилану. 

Полімери були аморфними, містили вільні реакційноздатні подвійні зв`язки, 

придатні для зашивання під дією підвищених температур. Термічно зшиті полімери 

виявили високу стійкість щодо дії пари органічних розчинників [242]. 

Окислювально-аніонну полімеризацію запропоновано у [243] для синтезу pH-

чутливого макромономеру, перспективного для застосування як  сурфактанта 

мікроемульсійної полiмеризацiї. Як біфункціональний ініціатор полiмеризацiї N,N-

диметиламіноетилметакрилату використано алкен-функціоналізовану сполуку 

калієву сіль триметилолпропаналілового етеру LXX: 
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1 . 4 . 3 .  Н о в і  п і д х о д и  д о  с и н т е з у  а л к е н - ф у н к ц і о н а л і з о в а н и х  

п о л і м е р і в  м е т о д о м  р а д и к а л ь н о ї  п о л i м е р и з а ц i ї   

Огляд наукових публікацій за останні 10-15 років, в яких розглянуто 

біфункцiональні мономери для селективної полiмеризацiї з утворенням алкеніл-

функціоналізованих високомолекулярних сполук показує, що найбільша кількість 

успішно реалізованих синтезів здійснена методами «живої» йонної  полiмеризацiї  

або полiмеризацiї з розкриттям циклу алкен-вмісних мономерiв несиметричної 

будови. Тим не менше, існують публікації щодо спроб підбору селективних умов 

полiмеризацiї або цілеспрямованого дизайну структури біфункціонального 

мономеру для проведення селективної радикальної полiмеризацiї лише по одному з 

реакційно здатних подвійних зв’язків мономерiв як несиметричної [179, 180, 244], 

так і симетричної будови.  

Японськими авторами [244] проведено селективну радикальну полімеризацію 

-(кротонілоксиметил)акрилату LXXI.  Початково такий біфункціональний алкен-

вмісний мономер синтезували з метою подальшої циклополiмеризацiї [245]. 

Враховувались відомі загальні структурні особливості сполук, придатних для 

проведення радикальної циклополiмеризацiї: це мав бути некон`югований 1,6-дієн, в 

якому хоча б один з подвійних зв’язків не здатен до гомополiмеризацiї [246-248]. 

Окрім того, брали до уваги дані роботи [249], в якій вдалося успішно 

циклополімеризувати  схожий мономер LXXI. 

Сполука LXXI полімеризувалася в бензолі при 60 
о
С у присутності АІБН 

(концентрація мономеру 1-2 моль/л, ініціатора – від 0.001моль/л до 0.1моль/л) з 

утворенням розчинного полімерного продукту з Mn = 20 600 – 56 800. Неочікувано 

полiмеризацiя відбулася по акрилоїльним групам, циклічних структур в полімері 
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містилося, за даними ПМР-

спектроскопії, 1%; одержаний полімер 

був фунціоналізований бічними 

кротоніл-оксигрупами:  

Практично відсутня інформація 

щодо робіт, в яких вивчається 

можливість селективної полiмеризацiї багатофункціональних метакрилоїл-вмісних 

мономерiв.  

Тим не менше, існує цікава серія публікацій індійських науковців [250-251], в 

яких вдало експлуатується ідея «захисту» однієї чи декількох реакційноздатних 

(мет)акрилоїльних груп багатофункціонального мономеру, після чого класична 

радикальна полiмеризацiя призводить до утворення метакрилоїл-

функціоналізованих лінійних розчинних полімерів. Наприклад, в роботі [250] 

показано, що етиленгліколь диметакрилат (ЕДМА) та етиленгліколь метакрилат-4-

вінілбензоат (ЕМВБ) здатні до утворення комплексів з β -циклодекстрином (β -ЦД) 

у співвідношенні 1:1. Одна з метакрилоїльних груп та вінільна група ЕДМА входять 

у порожнину β-ЦД, таким чином для них унеможливлюється участь у полiмеризацiї.  

Синтезований полімер можна «звільнити» від β-ЦД комплексу шляхом зміни 

природи розчинника: 

+ +
водаДМФА, АІБН

Т

циклодекстрин

  

Тривінільні мономери LXXII- LXXIV [251]  
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також можна піддати селективній радикальній полiмеризацiї лише по одній з груп, 

якщо всі інші «закриті» комплексом із β-ЦД. На відміну від ЕДМА та ЕМВБ 

мономери LXXII-LXXIV здатні до  утворення комплексів з β -циклодекстрином (β -

ЦД) у співвідношенні 1:2. Такі комплекси при проведені радикальної полiмеризацiї 

у ДМФА з використанням АІБН як  ініціатора призводять до утворення лінійних 

розчинних в органічних розчинниках (хлороформі, тетрагідрофурані, N,N-

диметилформаміді, диметилсульфоксиді, метилетилкетоні) полімерів. Для 

руйнування комплексів β–ЦД з бічними (мет)акрилоїльними групами достатньо 

було висадити полімеризат у холодну воду. Лінійну будову синтезованих полімерів 

підтверджувала узгодженість значень молекулярних мас, виміряних за допомогою 

гель-проникної хроматографії (Mw = 2.7×10
5
) та світлорозсіювання (Mw = 6.1×10

5
). 

LXXII

O CH3

O

O

O
CH3

CH2

O

CH2

CH3

O

CH2

CH3

O CH3

O

O

O
CH3

CH2

O

CH2

CH3

O

CH2

CH3

Вода

O CH3

O

O

O

O

CH2

CH3

O

CH2

CH3

ДМФА, АІБН

65 оС

Вода

O CH3

O

O

O

O

CH2

CH3

O

CH2

CH3

b-циклодекстрин

b-циклодекстрин

 



64 

 

1 . 5 .  С у ч а с н і  п е р с п е к т и в и  в и к о р и с т а н н я  а л к е н -

ф у н к ц і о н а л і з о в а н и х  п о л і м е р і в  

 

Синтез полімерів із добре визначеною структурою, які мають реакційноздатні 

функціональні групи, привертає особливу увагу через можливість використання як 

прекурсорів для створення різноманітних нано-об`єктів та гібридних структур [252-

266]. Досі найчастіше використовуються два стандартні синтетичні підходи до 

функціоналізіції полімерів: в разі необхідності функціоналізації високоактивними, 

наприклад, вінільними, (мет)акрилоїльними або малеїмідними алкенільними 

групами, обирається полімераналогічне перетворення; у випадку, коли алкенільна 

група може бути малоактивною, наприклад, такою як циннаматна або 

циклогексенова, вдається використати селективну полімеризацію мономеру з 

кількома різноактивними подвійними зв’язками. Ці підходи набули сучасного 

вдосконалення: полімераналогічні перетворення здійснюються із застосуванням 

принципів «клік»-хімії (“click” chemistry) [267-271]; селективну полімеризацію 

багатофункціональних мономерiв намагаються проводити методами «живої» 

полiмеризацiї, яка дозволяє контролювати первинну структуру одержуваних 

полімерів (наприклад, молекулярну масу, молекулярно-масовий розподіл, 

розподілення ланок, стереорегулярність, структуру кінцевих ланок, розгалуженість 

та інш.) [272-280]. 

Як зазначалося вище, через великий потенціал практичного використання у 

електроніці, оптоелектроніці, мікролітографії, молекулярному імпрінтінгу та 

нонотехнологіях активно розвивається дизайн та синтез розчинних полімерів, які 

можуть бути у подальшому зашиті під дією підвищених температур або 

опромінення УФ-світлом [281-285]. До найперших фотоактивних полімерних 

матеріалів належать негативні полівінілциннаматні фоторезисти, які виявили 

хорошу адгезію до різноманітних підкладок, у зшитому вигляді були стійкими до 

агресивних середовищ, зберігали незмінними властивості вихідних композицій 

тривалий час [286]. 
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В останні три десятиліття знання, накопичені в результаті розвитку 

фоторезистних технологій, були покладені в основу розробки фоточутливих 

полімерних матеріалів для фотоорієнтації рідких кристалів (РК). У 1970-х-80-х 

роках виникла та стрімко розвинулась ціла індустрія рідкокристалічних дисплеїв 

(РКД), в роботі яких ключовим елементом стала анізотропна взаємодія між 

зорієнтованою поверхнею та нанесеним РК. Анізотропія полімерних поверхонь, 

зазвичай поліімідів, стандартно досягалася за допомогою механічного натирання 

(“rubbing”). Подолати ряд недоліків, притаманних методології “rubbing”, які 

заважали подальшому розвитку РКД-індустрії (наприклад, лімітували розмір 

дисплея, робили неможливим створення проекційних дисплеїв, тощо [290]) вдається 

саме за допомогою фотоорієнтації РК. Суть метода полягає в індукуванні оптичної 

анізотропії фоточутливих полімерних шарів дією поляризованого УФ-опромінення. 

Зорієнтована поверхня, в свою чергу, спричиняє орієнтацію РК в певному напрямку 

щодо поверхні; одержане впорядкування РК розповсюджується по всій масі РК у 

макроскопічному масштабі.  

Полівінілциннамат був першим матеріалом, здатним до фотозшивання, для 

якого було вивчено явище фото індукованої оптичної анізотропії (ФОА) та 

фотоорієнтації РК [287,288]. Таке фотохімічне перетворення, як  транс-цис 

ізомеризація обумовлює виникнення орієнтації, тоді як її стабільність обумовлена 

зшиванням –CH=CH- груп за рахунок [2+2] циклоприєднання. На даний час як  

альтернативних щодо циннаматних полімерів розроблено фотоорієнтуючі 

матеріали, що містять в бічних полімерних ланцюгах кумаринові, халконові, 

стильбенові фотоактивні групи, тощо [289, 290]. У 2009 році корпорація Sharp 

заявила про індустріалізацію РКД на основі фотоорієнтантів. 

Ранні роботи з вивчення міцелоутворення циннамоїлвмісних кополімерів, їх 

поведінки у розчинах, стабільності, адсорбції на поверхнях різного типу [291-293]  

стали базою для нового сучасного напрямку використання алкен-

функціоналізованих полімерів. Останнім часом активно досліджуються 

нанорозмірні міцели, що містять циннамоїлвмісні групи як  фрагментів, придатних 

для фотозшивання та, таким чином, стабілізації міцел [294]. Стабілізовані міцели та 
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наночастинки мають дуже широкий спектр практичних застосувань у іміджингових 

технологіях, для створення каталітичних систем, [295-296], як наноконтейнери для 

ліків [297]. Серед функціональних груп, застосовуваних для зшивання міцел, 

використані норборненові [296], алільні [297], кумаринові, тiмінові [298] та 

(мет)акрилоїльні [299, 300].  

Для полімерів, функціоналізованих малеїмідними групами, нещодавно 

знайдено нові напрямки використання. Вони базуються на можливості ефективного 

проведення реакції Дільса-Альдера та, в разі необхідності, зворотньої реакції - 

ретродієнового розпаду. Такий підхід був вдало використаний для фіксації 

полієнового хромофору до малеїмід-функціоналізованого вінільного кополімеру 

[301] та створення полімерних систем, здатних до реверсивних перетворень при 

зміні температури [302]. 

Реактивні полімери стали незамінними в розвитку напрямку біокон`югації 

полімерних матеріалів. Мова йде, перш за все, про застосування полімерів, 

функціоналізованих малеїмідними групами,  для іммобілізації біомолекул, які 

містять тіол-вмісні залишки цистеїну. При цьому використовується здатність 

цистеїну активно реагувати з малеїмідною функцією [303, 304], причому реакція 

зазвичай не потребує додаткових реагентів та не супроводжується виділенням 

бічних продуктів. Дослідження в цьому напрямку пов’язані з розвитком 

біотехнологій, а саме з вирішенням проблеми іммобілізації ензимів, антитіл [305], 

створенням платформ (biochip platform) для іммобілізації протеїнів та карбогідратів 

[306]. 

Підсумовуючи літературні дані щодо підходів до синтезу та найбільш 

важливих напрямків використання алкен-функціоналізованих полімерів, можна 

зробити наступні висновки: 

 протягом кількох декад науковцями для різних аплікацій розробляються алкен-

вмісні полімери; потреба в нових матеріалах на їх основі постійно залишається 

актуальною; 



67 

 

 найбільш універсальними є два методи синтезу – реакції полімераналогічних 

перетворень полімерів з реакційноздатними функціональними групами та 

селективна полiмеризацiя мономерiв з кількома подвійними зв’язками; 

 реакції полімераналогічних перетворень мають безперечну перевагу з точки зору 

можливості введення високоактивних алкенільних, наприклад, акрилоїльних, 

груп в боковий ланцюг; суттєвим обмеженням цього методу є зниження ступеня 

полімераналогічного перетворення та необхідність пошуку спеціальних умов 

синтезу при збільшенні молекулярної маси вихідного полімера; 

 селективна полiмеризацiя мономерiв з кількома подвійними зв’язками потребує 

наявності такої пари полімеризаційноздатних груп, в якій одна має бути 

малоактивною в певних реакційних умовах; у випадку радикальної полiмеризацiї 

коло застосовуваних алкенільних груп обмежується 1,2-дизаміщеними 

алкенільними – наприклад,  такими, як циннамоїльна, норборненова, 

циклогексенова або циклопентенова; 

 альтернативний варіант проведення селективної полiмеризацiя мономерiв з 

кількома подвійними зв’язками передбачає здійснення полiмеризацiї  окремо по 

кожній групі завдяки зміні механізму полімеризаційного процесу; 

 циннамоїл-вмісні полімери є прикладом практично універсальних алкен-вмісних 

функціональних полімерів з огляду на багатоваріантність застосувань завдяки 

поєднанню властивостей 1,2-дизаміщеного алкена та здатності до цис-транс 

фотоізомеризації та [2+2] циклоприєднання; універсальність проявляється й в 

тому, що їх можна одержати практично всіма відомими методами полімерного 

синтезу; 

 оптимальний з точки зору подальших аплікацій підхід до синтезу має одночасно 

гарантувати можливість багатоваріантної зміни структурних елементів вихідної 

сполуки (базового полімеру для полімераналогічних перетворень або вихідних 

мономерiв для селективної полiмеризацiї) та збереження бажаних характеристик 

та експлуатаційних властивостей одержуваних алкен-функціоналізованих 

полімерів. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1. В и х і д н і  р е ч о в и н и ,  щ о  в и к о р и с т о в у в а л и с я  б е з  

д о д а т к о в о г о  о ч и щ е н н я  

4-Аміно-бензойна кислота – 99%, Тпл.=187-189
о
С, d=1.374 г/см

3
 (Aldrich); 

2-аміно-5-гідроксибензойна кислота – 99%, Тпл. =247ºС (Aldrich); 

4-аміно-1-нафтол гідрохлорид – тех., 90%, Тпл. = 273ºС (з розкл.) (Aldrich); 

5-аміно-1-нафтол – 97%, Тпл. =190ºС (з розкл.) (Aldrich); 

4-аміностирол (4-вініланілін) – 97%, Ткип. = 213 – 214ºС, nD
20 

=1.626 (Aldrich); 

4-амінофенетиловий спирт – 98%, Тпл. = 107 – 110ºС (Aldrich); 

3-амінофенол – 98%, Тпл. = 120 – 124ºС (Aldrich); 

4-амінофенол – 98%, Тпл. = 185 – 189 ºС (Aldrich); 

акрилоїлхлорид – 98%, Ткип.=72 – 76ºС/13 мм. рт. ст., nD
20 

=1.435, d=1.114 г/мл, 25ºС; 

бензоїн – 99.5%, Тпл.=134 – 138ºС (Aldrich); 

валеріанова кислота Тпл.=186-187
о
С, d=0.930 г/см

3
 (Aldrich); 

4-гідроксибензойна кислота – 99%, Тпл.=213 – 217ºС (Aldrich); 

2,3-диметилмалеїновий ангідрид – 97%, Тпл. =93-96ºС, Ткип.=223ºС (Aldrich); 

3-(3,4-диметоксі-феніл)-пропіонова кислота Тпл.=96-97
о
С (Aldrich); 

(3,4-диметоксі-феніл)-оцтова кислота Тпл.=96-98
о
С (Aldrich); 

2,3-дифенілмалеїновий ангідрид – 98%, Т пл. =159-162ºС (Aldrich); 

2,3-дихлормалеїновий ангідрид – 97% (Aldrich); 

етанол d=0.80 г/см
3
, Тпл.=-114.4

о
С, Ткип.=78.3

о
С; 

метакриловий ангідрид – 94%, Ткип.= 87ºС/13 мм. рт. ст., nD
20

=1.4536, d=1.035 г/мл, 

25ºС (Aldrich); 

етиленгліколю монометакрилат - 97%, d=1.069-1.072 г/см
3
 (Merck); 

малеїновий ангідрид – 97%; Ткип. =200ºС (Aldrich); 

метакриловий ангідрид – 94%, Ткип.=87ºС/13 мм рт. ст., nD
20 =

1.4536, d =1.035 

(Aldrich); 
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метилметакрилат- 98.5%, Ткип. =100ºС (Aldrich); 

натрію азид d=1.846 г/см
3
, Тпл.= 275

о
С; 

натрію гідроксид (гранульований), d=1.59 г/см
3
, Тпл.=323

о
С (Aldrich); 

нітратна кислота, d=1.513 г/см
3
, Тпл.= -41.59

о
С, Ткип.=82.6

о
С; 

оцтова кислота d=1.0492 г/см
3
, Тпл.=16.75

о
С, Ткип.=118.1

о
С; 

1-пентанол d=0.8144 г/см
3
, Тпл.= -78,5

о
С, Ткип.=138

о
С (Aldrich); 

полі-4-вінілфенол Mw=8 000, d=1.16 г/мл  при н.у., Тg=130-185
о
С, nD=1.6; мономеру 

менш ніж 0.2% (Aldrich); 

нематична РК суміш ZLI-4801-000 (Merck); 

нематична РК суміш ZLI-2293-000 (Merck); 

сірчана кислота d=1.8356 г/см
3
, Тпл.= -10.38

о
С, Ткип.=279.6

о
С; 

N,N,N-триетиламін (ТЕА), Ткип.= 88.8ºС, nD
20

=1.401, d=0.726 г/мл, 25ºС; 

триетилортоформіат d=0.891 г/см
3
, Тпл.= -76

о
С, Ткип.=143

о
С; 

1,2,3,6-тетрагідрофталевий ангідрид (4-циклогексен-1,2-дикарбокси ангідрид) – 

98%,Тпл.= 101-102ºС (Aldrich); 

4-оксифенетиламін (тирамін) – 99%, Тпл.=160 – 162ºС, Ткип.=175 – 181ºС (Aldrich); 

п-толуолсульфокислота – 98.5%, Тпл.=103 – 106ºС; 

фенілмалеїновий ангідрид – 99%, Тпл.=120-122ºС (Aldrich); 

фенотіазин – 98%, Т пл. =180-185ºС, Ткип.=371ºС (Aldrich); 

цитраконовий ангідрид (метилмалеїновий) – 98%, Тпл. =7-8ºС, Ткип.=213-214ºС, nD
20 

=1.4712, d =1.247 (Aldrich); 

янтарний ангідрид – 99%, Тпл. =119-120ºС, Ткип.=261ºС (Aldrich). 

 

2 . 2 .  О ч и с т к а  р е а г е н т і в  т а  р о з ч и н н и к і в  

Перекристалізацію АІБН проводили при нагріванні до 40-60ºС з етилового або 

ізопропілового спиртів. Кристали, що випадали з насиченого розчину, після 

фільтрування сушили в вакуумі при 20-25 
о
С. Тпл. =103ºС. 

Анілін переганяли в вакуумі водоструйного насосу в атмосфері аргону у 

присутності ZnCl2. Ткип.=77-78ºС/15 мм рт. ст., nD
20 

=1.5850. 

Сірчанокислу сіль п-метиламінофенолу (метол) переводили у форму основи: 
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розчин 10.00 г метолу у 200.00 мл води нагрівали до 70°С, додавали 25.00 г Na2SO3 у 

130.00 мл води, залишали для охолодження та формування осаду на добу. 

Одержували п-метиламінофенол у вигляді білих кристалів з Тпл.=84 – 86°С. 

Очистку стиролу проводили згідно стандартних методик [307], Ткип. =44.6ºС/20 

мм рт. ст., nD
20 

=1.5470. 

 

Розчинники, які використовували для досліджень, очищували та висушували 

згідно стандартних методик [307], одержуючи: 

ацетон з Ткип.= 55-56ºС/760 мм рт. ст., nD
20 

=1.3591; 

бензол з Ткип.=79-80ºС/760 мм. рт. ст., nD
20 

=1.5007; 

н-гексан з Ткип.=67-68ºС/760 мм. рт. ст., nD
20 

=1.3751; 

диметилсульфоксид з Ткип.=71-72ºС/12 мм рт. ст., nD
20 

=1.4783; 

N,N’-диметилформамід з Ткип.=54-55ºС/20 мм. рт. ст., nD
20

=1.4269; 

1,2-дихлоретан з Ткип.=83-84ºС/760 мм рт. ст., nD
20 

=1.4444; 

оцтову кислоту («льодяну») з Ткип.=117-118ºС/760 мм рт. ст., Тпл. =16-17ºС; 

тетрагідрофуран з Ткип.=66ºС/760 мм. рт. ст., nD
20 

=1.407; 

тетрахлорметан з Ткип.=76-77ºС/760 мм рт. ст., nD
20 

=1.4603; 

толуол з Ткип.=109-110ºС/760 мм. рт. ст., nD
20 

=1.4969; 

хлороформ з Ткип.=60-61ºС/760 мм. рт. ст., nD
20 

=1.4455. 

 

 

2 . 3 .  М е т о д и к и  с и н т е з у  п р о м і ж н и х  р е ч о в и н  т а  д о с л і д ж у в а н и х  

о б ’ є к т і в  

 

4 - А ц е т и л а м і н о ф е н о л  синтезували згідно методики, наведеної у [308]. 

М е т а к р и л о ї л х л о р и д  (МКХ) синтезували за методикою [308], 

використовуючи для подальших синтезів фракцію з Ткип.=95-97°С, або 

використовували без додаткової очистки продукт фірми Aldrich – 97%, Ткип.=99ºС/13 

мм. рт. ст., nD
20 

=1.444, d=1.085 г/мл, 20ºС; 



71 

 

 Синтез м е т а к р и л а т у  4 - г і д р о к с и б е н з о й н о ї  к и с л о т и  проводили за 

реакцією Шоттен-Баумана з використанням як  ацилюючого агента 

метакрилоїлхлориду у водно-лужному середовищі та при охолоджені. Вихід 7.21 г 

(49мас.%), Rf= 0.55  (елюент - хлороформ : етанол : оцтова кислота =100 : 10 : 1).  

1
Н-ЯМР (400 Гц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 7.99 (2Н, Ar ), 7.06 (2Н, Ar ), 6.32 (1Н, 

=СН2), 5.85 (1Н, =СН2), 1.81 (3Н, СН3).  

4 - М е т а к р и л о ї л а м і н о ф е н о л  одержували ацилюванням амінофенолу 

еквімольною кількістю метакрилового ангідриду в присутності каталізаторів – 

сірчаної кислоти та п-толуолсульфокислоти при температурі 60-80
о
С протягом 4-5 

годин. Вихід 4 г (49 мас.%). 

1
Н-ЯМР (400 Гц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 9.37 (1H, NH), 8.97 (1H, OH), 7.40 (2Н, Ar), 

6.66 (2Н, Ar ), 5.75 (1Н, =СН2), 5.39 (1Н, =СН2), 1.97 (3Н, СН3).  

Синтез 4 - ( м е т а к р и л о ї л а м і н о ) б е н з о й н о ї  к и с л о т и : 5 г (0.037 моль) 4-

амінобензойної кислоти ацилювали ангідридом метакрилової кислоти (6.75 г, 20%-й 

надлишок порівняно з еквімолярною кількістю) в присутності каталізаторів - 

сірчаної кіслоти та п-толуолсульфокислоти на силіконовій бані при температурі 60-

65
о
С протягом 3-х годин. Продукт висаджували в воду, ретельно відмили від 

ангідриду, фільтрували та висушували під вакуумом. Вихід 5.04 г (67мас.%). 

1
Н-ЯМР (400 Гц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 12. 38 (1H, COOH), 9.91 (1H, NH), 7.86 

(2Н, Ar ), 7.78 (2Н, Ar ), 5.94 (1Н, =СН2), 5.51 (1Н, =СН2), 1.95 (3Н, СН3).  

С и н т е з  ( N - 2 - [ 4 - ( г і д р о к с и ф е н і л ) е т и л ] - 2 - м е т а к р и л а м і д у  ( N -

м е т а к р и л а т у  т и р а м і н у ) . У круглодонній колбі з повітряним холодильником 

до 3 г (0.022 моль) тираміну додавали еквімолярну кількість метакрилового 

ангідриду (3.27 мл). Суміш гріли при 80
о
С протягом 5 годин в присутності 

фентіазина та 5 крапель H2SO4. Маса продукту після висаджування у воду та 

висушуваня складала 2.6 г (вихід 58 мас.%). Далі його розчиняли в 60 мл толуолу та 

перекристалізували. Маса продукту після кристалізації 2.13 г (вихід 47 мас.%). Тпл. 

~118
о
С.  
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1
Н-ЯМР (400 Гц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 8.91 (1H, OH), 7.74 (1H, NH), 6.94 (2Н, 

Ar), 6.65 (2Н, Ar ), 5.59 (1Н, =СН2), 5.23 (1Н, =СН2), 3.26 (2Н, -СН2-NH),  2.63 (2Н, -

СН2-), 1.85 (3Н, СН3).  

Для синтезу проміжної сполуки (п-(N-метакрилоїл)амінофеніл)-п-

амінобензоату  спочатку проводили синтез  п-(N-трет-

бутилоксікарбоніл)амінобензойної кислоти: до розчину 3 г (0.024 моль) п-

амінобензойної кислоти в 30 мл ДМФА додавали 5.76 г (0.0264 моль) ди(трет-

бутил)карбонату (далі позначаємо радикал трет-бутилоксікарбоніл як Вос) та 3.42 

мл (0.024 моль) триетиламін, який перемішували протягом 5 діб. Далі суміш 

висаджували в воду та підкислили лимонною кислотою до рН = 3. Речовину 

екстрагували етилацетатом, сушили за допомогою MgSO4. Після випаровування 

етилацетату (довипаровування у вакуумі) маса продукту складала 3.14 г (вихід 

58 мас.%). Повторне очищення проводили переосадженням з ацетону в гексан. Осад, 

що утворився, відфільтровували, а фільтрат випарювали. Маса продукту 1.89 г 

(вихід 35 мас.%).  

1
Н-ЯМР (400 Гц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 12.32 (1H, COOH), 9.52 (1H, NH), 7.78 

(2Н, Ar ), 7.54 (2Н, Ar ), 2.10 (3Н, СН3), 1.52 (9Н, СН3).  

Для синтезу (п-(N-метакрилоїл)амінофеніл)-п-(N’-Вос)амінобензоату 0.54 г 

(2.3×10
-3

 моль) п-(N-Вос)амінобензойної кислоти розчиняли в 5.4 мл ДМФА. До 

утвореного розчину додавали 0.40 г (2.3×10
-3

 моль) п-(N-метакрилоїл)амінофенолу 

(розчин в 4.0 мл ДМФА), 0.47 г (2.3×10
-3

 моль) дициклогексілкарбодііміду (ДЦГК) 

(розчин в 4.7 мл ДМФА) та 0.094 г (20мас.% від ДЦГК) 4-(диметиламіно)піридину 

(ДМAП). Суміш перемішували 5 діб. Після відділення осаду N,N’-

дициклогексилсечовини  фільтрат випарювали. Осад, що залишився після 

випарювання, перекристалізували з водного етанолу (етанол:вода = 1:1). Маса 

продукту 0.58 г (вихід 64 мас.%). 

1
Н-ЯМР (400 Гц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 9.73 (1H, NH), 9.67 (1H, NH), 7.99 (2Н, 

Ar), 7.72 (2Н, Ar ), 7.63 (2Н, Ar ), 7.10 (2Н, Ar ), 5.80 (1Н, =СН2), 1.98 (3Н, СН3), 1.52 

(9Н, СН3).  
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На завершальній стадії до 0.58 г (п-(N-метакрилоїл)амінофеніл)-п-(N’-

Вос)амінобензоату додавали 0.7 мл CF3COOH та залишали суміш на 20 хв. Далі 

відганяли CF3COOH з хлористим метиленом, ще раз додавали CH2Cl2 та залишали 

випаровуватись для максимального видалення CF3COOH. Маса продукту 0.57 г  

1
Н-ЯМР (400 Гц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 9.71 (1H, NH), 7.76 (2Н, Ar ), 7.71 (2Н, Ar), 

7.04 (2Н, Ar ), 6.62 (2Н, Ar ), 5.80 (1Н, =СН2), 5.46 (1Н, =СН2), 1.98 (3Н, СН3).  

  С и н т е з  4 - т е т р а з о л - ф е н і л - п р о п і о н о в о ї  к и с л о т и .  На першій стадії 

проводили нітрування 3-феніл-пропіонової кислоти, для чого 20 г (0.13 моль) 3-

феніл-пропіонової кислоти розчиняли в 100 мл сірчаної кислоти та при охолодженні 

й перемішуванні повільно прикапували 10.5 мл (1.2 моль) нітратної кислоти. Після 

повного прикапування суміш виливали на воду, осад, що утворився, 

відфільтровували та промивали декілька разів водою. 4-Нітро-феніл-пропіонову 

кислоту перекристалізовували з ізопропанолу. Вихід =18 г (90 мас.%). 

1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: : 8.13 (2Н, Ar), 7.54 (2Н, Ar), 2.96 (2Н, 

=СН2), 2.62 (2Н, =СН2). 

Синтез метилового естеру 4-нітро-феніл пропіонової кислоти проводили 

наступним чином. Синтезовану (4-нітро-феніл-пропіонову) кислоту розчиняли в 150 

мл метилового спирту, додавали 1 мл сірчаної кислоти. Реакційну суміш нагрівали 

протягом чотирьох годин при постійному перемішуванні. Після цього виділяли 

метиловий ефір 4-нітро-феніл пропіонової кислоти  висаджуванням реакційної 

суміші у воду. Осад, що випадав, відфільтровували і висушували. Вихід 15 г 

(83мас.%). 

1
Н-ЯМР (400  МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: : 9.1 (2Н, Ar), 8.36 (2Н, Ar), 4.02 (2Н, 

=СН2), 3.66 (2Н, =СН2), 4.64 (3Н,СН3). 

Отриманий метиловий естер 4-нітро-феніл пропіонової кислоти переводили в естер 

амінофенілпропіонової кислоти за допомогою реакції відновлення. Реакцію 

відновлення проводили наступним чином. До розчину в ізопропіловому спирті при 

нагріванні метилового естеру 4-нітро-феніл пропіонової кислоти додавали при 

перемішуванні 20 г (5 моль) порошкоподібного заліза та 1 мл соляної кислоти. 

Суміш нагрівали і перемішували протягом 6 годин. Потім виділяли естер амінофеніл 
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пропіонової кислоти. Оксид заліза, який утворився під час реакції, 

відфільтровували, а фільтрат упарювали і перекристалізовували з розчину 

ізопропанолу. Вихід 11 г (73мас.%). 

1
Н-ЯМР (400  МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: : 6.85 (2Н, Ar), 6.48 (2Н, Ar), 2.66 (2Н, 

=СН2), 4.88 (2Н, NH2), 3.57 (3Н, СН3). 

Для синтезу тетразолу до 11 г (0.06 моль) 3-(4-амінофеніл)-пропіонової 

кислоти метилового естеру додавали 6 г (0.09 моль) азиду натрію та 13.6 г (0.09 

моль) три етил-ортоформіату та 50 мл оцтової кислоту. Реакційну суміш нагрівали 2 

години при перемішуванні, далі виливали у воду та осад, що утворився,  

відфільтровували та промивали декілька разів водно-соляним розчином. Вихід 7 г 

(63мас.%). 

Подальший  гідроліз 2 г 3-(4-тетразол-1-іл-феніл)-пропіонової кислоти 

метилового естеру проводили наступним чином. Розчиняли гідроксид натрію у воді, 

додавали до 2 г (0.05 моль) метилового естеру 3-(4-тетразол-1-іл-феніл)-пропіонової 

кислоти. Після повного розчинення 3-(4-тетразол-1-іл-феніл)-пропіонової кислоти 

метилового естеру реакційну суміш підкислювали водним розчином соляної 

кислоти. Випадав осад. Вихід 6 г (86 мас.%). 

1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: : 7.8 (2Н, Ar), 7.52 (2Н, Ar), 2.92 (2Н, 

=СН2), 2.61 (2Н, =СН2), 10.04 (1Н, Ar), 12.19 (1Н, ОН). 

 

2 . 4 .  М е т о д и к и  с и н т е з у  м о д е л ь н и х  м о н о м е р i в  

2 . 4 . 1 .  С и н т е з  м о д е л ь н и х  N - ф е н і л і м і д і в  М1-М7:  

M1: R1=H, R2=H

M7N

O

O

R1

R2

N

O

O

M2: R1=H, R2=CH3

M4: R1=H, R2=Ph

M5: R1=Ph, R2=Ph

M3: R1=CH3, R2=CH3

M6: R1=Cl, R2=Cl  

N-феніліміди М1-М7 синтезували, конденсуючи еквімольні співвідношення 

2,3-диметилмалеїнового, фенілмалеїнового, 2,3-дифенілмалеїнового, 2,3-

дихлормалеїнового та 1,2,3,6-тетрагідрофталевого ангідридів та анілін у киплячій 

концентрованій оцтовій кислоті. Малеїновий та цитраконовий ангідриди реагували 



75 

 

при 18С у тому ж середовищі.  

На першій стадії малеїновий, цитраконовий, фенілмалеїновий та 1,2,3,6-

тетрагідрофталевий ангідриди у зазначених умовах давали моноаміди. Імідизацію 

зазначених моноамідів завершували кип’ятінням в органічному розчиннику 

(толуолі, суміші толуол-ДМСО або ДМФА) у присутності конц. H2SO4 насадкою 

Діна-Старка до припинення виділення води (не менш як 4 години) при температурі 

110–120С. Іміди виділяли висаджуванням у десятикратний надлишок води, 

перекристалізовували із суміші толуол:гексан (1:1). Контроль реакції здійснювали 

хроматографічно, будову речовин доводили за даними ПМР-спектроскопії. 

(М1) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ТМС, CDCl3), м.ч.: 7.39 (м.,5Н, Ar), 6.82 (с., 2Н, CH=CH). 

(М2) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ТМС,CDCl3), м.ч.: 7.37(м.,5Н, Ar), 6.46 (с., 1Н, =CH), 2.17 

(с., 3Н, CH3). 

(М3) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ТМС,CDCl3), м.ч.: 7.37 (м.,5Н, Ar), 2.05 (с., 6Н, CH3). 

(М4) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ТМС,CDCl3), м.ч.: 7.44 (м.,10Н, Ar), 6.89 (с., 1Н, =CH). 

(М5) 
1
Н-ЯМР (400 МГц,ТМС,CDCl3), м.ч.: 7.47 (м.,Ar). 

(М6) 
1
Н-ЯМР (400 МГц,ТМС,CDCl3), м.ч.: 7.33 (м.,Ar). 

(М7) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ТМС, CDCl3), м.ч.: 7.35 (м.,5Н, Ar), 5.98 (м., 2Н, 

CH=CH), 3.39 (т., 2Н, -CH-), 2.72 (д., 2Н, CH2), 2.28 (д., 2Н, CH2). 

 

2 . 4 . 2 .  С и н т е з  м о д е л ь н и х  м о н о м е р i в  м е т и л - 4 -

( м е т а к р и л о ї л о к с и ) б е н з о а т у  ( М 8 )  т а  2 - ( а ц е т и л о к с и ) е т и л м е т -

а к р и л а т у  ( М 9 ) :  

O

O
O

O O

O

O

O

M8 M9  

Стинтез метил-4-(метакрилоїлокси)бензоату проводився за реакцією Шоттен-

Баумана з використанням як  ацилюючого агента метакрилоїлхлориду у водно-

лужному середовищі та при охолоджені.  
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Rf  одержаної речовини в системі бензол-гексан-ацетон (7:6:3) становить 0.72-

0.75. Вихід 4г (27.6%). Тпл.=72-73
о
С. 

 (М8) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6), м.ч.: 8.04 (d, 2H, Ar), 7.26 (d, 2H, Ar), 6.32 (s, 

1H, =CH2), 5.87 (s,1H, =CH2), 3.67 (s, 3H, O-CH3), 2.03 (s, 3H, CH3). 

(М9) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6), м.ч.: 6.07 (s, 1H, =CH2), 5.63 (s,1H, =CH2), 4.27 

(s, 4H, O-CH2), 2.04 (s, 3H, CH3), 1.93 (s, 3H, CH3). 

 

2 . 4 . 3 .  С и н т е з  м о д е л ь н и х  м о н о м е р i в  М 1 0 - М 1 3 ,  М 1 6 :  

O

O

N
H

O

M10

N
H

O

O

O

M11

M12

O

O

N
H

O

M13

N
H

O

O

O

M16

N
H

O

 

Дана група мономерiв синтезувалася за схожими методиками, але з різною 

кількістю стадій. Так, мономер М10 синтезували у три стадії: спочатку проводили 

ацилювання 4-амінофенетилового спирту оцтовим ангідридом, утворений 

диацильований продукт селективно гідролізували по естерній групі за допомогою 

поташу у метанолі, після чого одержаний N-[4-(2-гідроксіетил)феніл]ацетамід 

ацилювали метакриловим ангідридом у присутності сірчаної кислоти.  

(М10) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6), м.ч.: 9.78 (1H, s, NH), 7.48 (2H, d, Ar), 7.10 

(2H, d, Ar), 6.00 (1H, s, CH2), 5.58 (1H, s, CH2), 4.24 (2H, t, CH2), 2.88 (2H, t, CH2), 2.02 

(3H, s, CH3), 1.95 (3H, s, CH3). 

Rf  одержаної речовини в системі бензол-гексан-ацетон (6:7:5) становить 0.53. 

Вихід 31 мас.%. Тпл.=55-56
о
С. 

Мономери М11 та М13 синтезували у дві стадії. Для синтезу М11 спочатку 

проводили ацилювання 4-(2-аміноетил)фенолу у сухому ацетоні у присутності ТЕА 

під дією метакрилоїлхлориду як описано у розділі 2.3.; одержаний 4-(2-

метакрилоїламіноетил)фенол ацилювали оцтовим ангідридом.  

Rf  одержаної речовини в системі бензол-гексан-ацетон (7:6:3) становить 0.59. 

Вихід 30 мас.%. Тпл.=47-48
о
С. 
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 (М11) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6), м.ч.: 7.83 (1H, s, NH), 7.21 (2H, d, Ar), 

6.96 (2H, d, Ar), 5.59 (1H, s, CH2), 5.23 (1H, s, CH2), 3.33 (2H, t, CH2), 2.77 (2H, t, CH2), 

2.24 (3H, s, CH3), 1.85 (3H, s, CH3). 

 На першій стадії синтезу М13 одержували 4-метакрилоїламінофенол, як 

описано у розділі 2.3; далі фенольну групу ацилювали оцтовим ангідридом. 

Rf  одержаної речовини в системі ацетон-бензол-гексан = 5:6:7 становить 0.67. 

Вихід 51 мас.%. Тпл.=75-76
о
С. 

(М13) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6), м.ч.: 9.70 (1H, s, NH), 7.69 (2H, d, Ar), 

7.33 (2H, d, Ar), 5.79 (1H, s, CH2), 5.45 (1H, s, CH2), 1.98 (3H, s, CH3). 

Мономер М12 синтезували за методикою, описаною у [308]; мономер М16 

одержується в одну стадію ацилюванням оцтовим ангідридом 4-аміностиролу. 

Rf  одержаної речовини в системі бензол-гексан-ацетон (7:6:3) становить 0.77. 

Вихід 56 мас.%. Тпл.=110-111
о
С. 

(М16) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6), м.ч.: 9.80 (1H, s, NH), 7.52 (2H, d, Ar), 7.29 

(2H, d, Ar), 6.62 (1H, m, CH), 5.3 (1H, s, CH2), 5.12 (1H, s, CH2), 2.03 (3H, s, CH3). 

 

2 . 4 . 4 .  С и н т е з  м о д е л ь н и х  м о н о м е р i в  4 - ( а н і л і н о к а р б о н і л ) ф е н і л -

м е т а к р и л а т у  ( М 1 4 )  т а   N - 4 - в і н і л ф е н і л ) б е н з а м і д у  ( М 1 5 ) :  

NHCO O

O

NHCO

M14 M15  

проводився за аналогічними методиками конденсацією одержаного метакрилату  4-

гідроксибензойної кислоти з аніліном - у випадку синтеза сполуки М14. Для 

одержання сполуки М15 проводили конденсацію 4-аміностиролу з бензойною 

кислотою. Реакцію проводили в сухому тетрагідрофурані у присутності еквімольної 

кількості ДЦГК та 15мас.% ДМАП від маси ДЦГК при охолодженні. Після трьох діб 

перемішування при кімнатній температурі реакція набуває 61 мас.% перетворення 

для М14 та 51 мас.% для М15. Утворені продукти після перекристалізації мають 

температури топлення 111-113°C та 160-161°C, відповідно, для М14 і М15. В 
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системі ацетон : гексан : толуол =10:5:7 Rf (М14) =0.85; Rf (М11)  = 0.78. Будова 

одержаних речовин була доведена за допомогою 
1
Н-ЯМР спектрів:  

 (М14) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 10.15 (NH), 8.02 (2Н, Ar2), 

7.25 (2Н, Ar2 ), 7.78 (2Н, Ar1 ), 7.21 (2Н, Ar1 ), 6.33 (1Н, =СН2), 5.87 (1Н, =СН2), 1.73 

(3Н, СН3). 

(М15) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 10.16 (NH), 7.96 (2Н, Ar2 ), 

7.48 (2Н, Ar2 ), 7.76 (2Н, Ar1 ), 7.50 (2Н, Ar1 ), 6.63 (1Н, =СН), 5.67 (1Н, =СН2), 5.15 

(1Н, =СН2). 

 

2 . 5 .  С и н т е з  б і ф у н к ц i о н а л ь н и х  м о н о м е р i в  

2 . 5 . 1 .  С и н т е з  б і ф у н к ц i о н а л ь н и х  м о н о м е р i в  -

і м і д о ф е н і л / н а ф т и л м е т а к р и л а т і в  1 - 9 :  

 

4: R1=H, R2=H

1

N

O

O

R1

R2
O

O

5: R1=H, R2=CH3

7: R1=H, R2=Ph

8: R1=Ph, R2=Ph

6: R1=CH3, R2=CH3

9: R1=Cl, R2=Cl

N

O

O

O

O

O
O

N

O

O 32

N

O

O

O
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  На першій стадії конденсували протягом 3-8 годин еквімольні кількості  п-

амінофенолу, 4-аміно-1-нафтолу солянокислого або  5-аміно-1-нафтолу, 

відповідного ангідриду у концентрованій оцтовій кислоті (за винятком 5-аміно-1-

нафтолу, конденсацію якого проводили у 1,4-діоксані) та (2 моль для 4-аміно-1-

нафтолу солянокислого) ацетату натрію (схема 2.1) при температурі кипіння 

розчинника.  
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4: R1=H, R2=H
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 Схема 2.1. Синтез проміжних імідофенолів/нафтолів 1b-9b. 

 

Незважаючи на те, який продукт утворювався на першій стадії – оксіариламід 

(3b-5b, 7b) чи –імід (1b, 2b, 6b, 8b, 9b), другу стадію проводили в ідентичних 

умовах – їх нагрівали у середовищі метакрилового ангідриду у присутності конц. 

H2SO4 як каталізатора та фенотіазіну як інгібітора полiмеризацiї (схема 2.2). 
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Схема 2.2. Синтез біфункцiональних мономерiв 1-9. 

 

Цільові мономери виділяли висаджуванням у десятикратний надлишок води, 

перекристалізовували із суміші толуол:гексан (1:1) або очищали 

хроматографуванням на колонці з оксидом алюмінію. Контроль ходу реакції та 
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чистоти речовин здійснювали хроматографічно, будову речовин доводили за даними 

ПМР-спектроскопії. Мономер 1а синтезували як описано у [339].  

В усіх випадках метакрилатна група ідентифікується за сигналами CH3 груп в 

області 2.02-2.28 м.ч. та сигналами =CH2 протонів при 5.76-5.98 і 6.31-6.51 м.ч.  

Ароматичні протони проявляються в області 7.24-8.10 м. ч. 

(1) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ТМС, ацетон-d6), м.ч.: 7.32 (s, 4Н, Ar), 6.32 (s, 1Н, =CH2), 

5.98 (s, 2Н, CH=CH), 5.85 (s, 1Н, =CH2), 3.34 (m, 2Н, CH), 2.54 (m, 4Н, CH2), 2.06 (s, 

3Н, CH3). 

(2) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ТМС, ацетон-d6), м.ч.: 8.02 (s, 1Н, Ar), 7.56 (m, 5Н, Ar), 6.51 

(s, 1Н, =CH2), 6.21 (s, 1Н, CH=CH), 6.06 (s, 1Н, CH=CH), 5.96 (s, 1Н, =CH2), 3.51 (m, 

2Н, CH), 2.51 (m, 4Н, CH2), 2.15 (s, 3Н, CH3). 

(3) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ТМС, ацетон-d6), м.ч.: 8.10 (s, 1Н, Ar), 7.52 (m, 5Н, Ar), 6.50 

(s, 1Н, =CH2), 6.21 (s, 1Н, CH=CH), 6.10 (s, 1Н, CH=CH),  5.96 (s, 1Н, =CH2), 3.51 (m, 

2Н, CH), 2.52 (m, 4Н, CH2), 2.14 (s, 3Н, CH3). 

(4) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ТМС, CDCl3), м.ч.: 7.35 (m, 4Н, Ar), 6.85 (s, 2Н, CH=CH), 

6.35 (s, 1Н, =CH2), 5.77 (s, 1Н, =CH2), 2.07 (s, 3Н, CH3). 

(5) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ТМС, CDCl3), м.ч.: 7.35 (m, 4Н, Ar), 6.68 (s, 1Н, =CH), 6.33 

(s, 1Н, =CH2), 5.88 (s, 1Н, =CH2), 2.12 (с., 3Н, CH3), 2.05 (s, 3Н, CH3). 

(6) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ТМС, CDCl3), м.ч.: 7.24 (m, 4Н, Ar), 6.31 (s, 1Н, =CH2), 5.84 

(s, 1Н, =CH2), 2.06 (s, 6Н, CH3), 2.02 (s, 3Н, CH3). 

(7) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ТМС,CDCl3), м.ч.: 7.67 (m, 5Н, Ar), 7.37 (m, 4Н, Ar), 7.04(s, 

1Н, =CH), 6.33 (s, 1Н, =CH2), 5.85 (s, 1Н, =CH2), 2.06 (s, 3Н, CH3). 

(8) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ТМС,CDCl3), м.ч.: 7.49 (m, 14Н, Ar), 6.34 (s, 1Н, =CH2), 5.86 

(s, 1Н, =CH2), 2.28 (s, 3Н, CH3). 

(9) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ТМС,CDCl3), м.ч.: 7.41 (m, 4Н, Ar), 6.32 (s, 1Н, =CH2), 5.85 

(s, 1Н, =CH2), 2.04 (s, 3Н, CH3). 
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2 . 5 . 2 .  С и н т е з  д и м е т а к р и л о ї л ь н и х  м о н о м е р i в  1 0 - 2 1  

 

Мономери 10-20 одержували, ацилюючи 3-амінофенол, 4-амінофенол, 4-

амінофенетиловий спирт, 4-(2-аміноетил)фенол, 2-аміно-5-гідроксибензойну 

кислоту або 1,4- та 1,5-ізомерні амінонафтоли (мет)акрилоїлхлоридом чи 

метакриловим ангідридом. 

Ацилювання (мет)акрилоїлхлоридом проводили у сухому ацетоні або 

тетрагідрофуран (ТГФ) у присутності еквімольної кількості триетиламін (ТЕА). 

Реакцію з метакриловим ангідридом проводили без використання розчинників, 

нагріваючи відповідні вихідні сполуки з надлишком ангідриду метакрилової 

кислоти в присутності концентрованої сірчаної кислоти та фенотіазіну як  інгібітора 

полiмеризацiї. 

 Мономери виділяли осадженням реакційної суміші у воду. Мономери 20 та 21 

синтезували в три стадії; перші дві стадії становив синтез проміжних сполук: 4-

метакрилоїлоксибензойної кислоти, яку одержували ацилюванням 4-оксибензойної 

кислоти метакрилоїлхлоридом за реакцією Шотен-Баумана; 4-

метакрилоїламінобензойної кислоти, яку одержували ацилюванням 4-

амінобензойної кислоти метакриловим ангідридом; 4-метакрилоїламінофенолу, 

одержаним за аналогічною методикою та 4-метакрилоїлокси-4`-гідроксибіфенілу, 

що синтезували ацилюванням 4,4`-дигідроксибіфенілу метакрилоїлхлоридом у 

сухому ТГФ (розділ 2.3).  

Конденсацію одержаних 4-метакрилоїлоксибензойної кислоти та 4-

метакрилоїламінофенолу або 4-метакрилоїламінобензойної кислоти та  4-

метакрилоїлокси-4`-гідроксибіфенілу  проводили з використанням активатора ДЦГК 

та співкаталізатора ДМАП в ТГФ. Очистку здійснювали перекристалізацією із 

петролейного етеру, бензолу, толуолу або суміші толуол-гексан у присутності 

силікагелю; мономер 15 кристалізували з етилового спирту.  

Дані, одержані 
1
Н ЯМР (ПМР) –спектроскопією та загальні кореляції для 

окремих груп мономерiв наведено нижче. 
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Вцілому, сигнал протону NH групи проявляється у вигляді синглету для 

мономерiв 10-14 близько 9.58 – 9.87 м.ч., у спектрі сполуки 15 він відсутній; сигнали 

ароматичних протонів проявляються в діапазоні 7.89– 7.20 м.ч. (дублет) та 7.14–7.01 

м.ч. (дублет). Сигнали протонів СН2=  групи метакрилатного фрагменту дають два 

синглети в області 6.23–6.49 м.ч. та 5.78–6.02 м.ч. Сигнали протонів СН2= групи 

метакриламідного фрагменту є синглетними  в області 5.60–5.97 м.ч. та 5.24–5.47 

м.ч. Сигнал протонів метилу групи CH2=C(CH3)-COO  знаходиться близько 1.85–

2.05 м.ч. (синглет), протонів метакриламідного метилу - близько 1.85–2.05 м.ч. 

(синглет). 

OH

NH
2

CH
2

CH
3 O

O

OCH
3

CH
2 ТЕА

OH

NH

CH
2

O

CH
3

ТЕА

O

NH

CH
2

O

CH
3

CH
2

O

AКХ

11

OH

NH
2

OH

NH
2

OH

NH
2

OH

NH
2

COOH

Cl

CH
3

O

O CH
2

O CH
3

NH CH
2

O CH
3

O

O CH
3

CH
2

NH

O

CH
2

CH
3

O

CH
2

O

CH
3

NH

O

CH
2

CH
3

O CH
2

O CH
3

NHCH
2

OCH
3

COOH

ТЕА

12 13

OH

N
H CH

3

O CH
2

O CH
3

NCH
2

OCH
3

CH
3

14

15
10

OH

NH
2

CH
2

CH
3 O

O

O
CH

3

CH
2

CH
3
COONa

OH

NH

CH
2

O

CH
3

МКХ,ТЕА

O

NH

CH
2

O

CH
3

CH
2

O

CH
3

МКХ+ТЕА

O

N

CH
2

O

CH
3

CH
2

O

CH
3

CH
3

CH
2

O

OH

NH
2

O

NH

CH
2

O

CH
3

CH
2

O

CH
3

МКХ+ТЕА

O

N

CH
2

O

CH
3

CH
2

O

CH
3

CH
3

CH
2

O

МКХ, ТЕА

16

17

19

18

,

OH

COOH

O

COOH

CH
2

O

CH
3

OH

NH

CH
2

CH
3

O

O
O

N
HO

CH
2

CH
3

O

CH
2

O

CH
3

ТЕА ДЦГК, ДМАП

МКХ

20

TEA

OH

OH
O

OH

CH
2

CH
3

O

N
H

HOOC

O

CH
2

CH
3

O

O

CH
2

CH
3

O

O

N
H

O

CH
2

CH
3

OCH
3

CH
2

Cl

21
ДЦГК, ДМАП

 

 

Схема 2.3. Загальна схема синтезу метакрилоїламідофеніл/нафтил (мет)акрилатів 10-

21. 
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 Сигнал протонів CH3-N групи в 14 є синглетом близько 3.26 м.ч. Сигнали 

протонів CH2-O групи в 12 дають триплет близько 4.25 м.ч., а сигнали протонів CH2-

Ar групи  дають триплет близько 2.89 м.ч. Сигнали протонів CH2-N групи в 13 

дають мультиплет близько 3.34 м.ч., а сигнали протонів CH2-Ar групи дають 

мультиплет близько 2.79 м.ч. 

(10) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 9.71 (s, 1H, NH); 7.72 (d, 2H, Ar), 

7.01 (d, 2H, Ar); 6.27(s, 1H, CH2=C(CH3)COO); 5.81 (s, 1H, CH2=C(CH3)COO); 5.80 (s, 

1H, CH2=C(CH3)CONH); 5.47 (s, 1H, CH2=C(CH3)CONH); 2.02 (s, 3H, CH3); 1.97 (s, 

3H, CH3). 

(11) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 9.71 (s, 1H, NH); 7.72 (d, 2H, Ar), 

7.02 (d, 2H, Ar); 6.53 (d, 1H, CH2=CH-COO); 6.34 (m, 1H, CH2=CH-COO); 6.08 (d, 1H, 

CH2=CH-COO); 5.74 (s, 1H, CH2=C(CH3)CONH); 5.45 (s, 1H, CH2=C(CH3)CONH); 

1.97 (s, 3H, CH3). 

(12) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 9.58 (s, 1H, NH), 7.60 (d, 2H, Ar), 

7.14 (d, 2H, Ar), 6.00 (s, 1H, CH2=C(CH3)COO); 5.78 (s, 1H, CH2=C(CH3)COO); 5.58 (s, 

1H, CH2=C(CH3)CONH); 5.43 (s, 1H, CH2=C(CH3)CONH); 4.25  (t, CH2-O), 2.89 (t, Ar-

CH2), 1.95 (s, 3H, CH3), 1.87 (s, 3H, CH3). 

(13) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 7.86 (m, 1H, NH); 7.24 (d, 2H, Ar), 

7.01 (d, 2H, Ar); 7.86 (s, 1H, NH); 6.28 (s, 1H, CH2=C(CH3)COO); 5.82 (s, 1H, 

CH2=C(CH3)COO); 5.61 (d, 1H, CH2=C(CH3)CONH); 5.25 (d, 1H, CH2=C(CH3)CONH); 

3.34 (m, 2H, CH2-NH); 2.79 (m, 2H, CH2-Ar); 2.03 (s, 3H, CH3); 1.86 (s, 3H, CH3). 

(14) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 7.25 (d, 2H, Ar), 7.11 (d, 2H, Ar); 

6.28 (s, 1H, CH2=C(CH3)COO); 5.83 (d, 1H, CH2=C(CH3)COO); 5.02 (s, 1H, 

CH2=C(CH3)CONH); 4.87 (s, 1H, CH2=C(CH3)CONH); 3.26 (s, 3H, CH3-N); 2.02 (s, 3H, 

CH3); 1.75 (s, 3H, CH3). 

(15) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 7.88 (d, 1H, Ar); 7.69 (d, 2H, Ar); 

6.35 (s, 1H, CH2=C(CH3)COO); 6.26 (s, 1H, CH2=C(CH3)COO); 5.90 (s, 1H, 

CH2=C(CH3)CONH); 5.78 (s, 1H, CH2=C(CH3)CONH); 2.15 (s, 3H, CH3); 2.05 (s, 3H, 

CH3). 
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У спектрах мономерiв 20 та 21 сигнали амідних протонів знаходяться близько 

9.74 м.ч. та 10.05 м.ч.; сигнали ароматичних протонів проявляються у вигляді двох 

пар дублетів близько 8.22 м.ч., 7.77 м.ч. та 7.33 м.ч та 7.12 м.ч. у випадку сполуки 20 

та п’яти пар дублетів близько 8.08 м.ч., 7.92 м.ч., 7.73 м.ч., 7.32 м.ч та 7.21 м.ч.; 

протони СН2= групи метакрилатного фрагменту дають два синглети  в області 6.35 

м.ч., 5.89 м.ч. для 20 та в області 6.32 м.ч., 5.86 м.ч. у випадку 21; протони СН2=  

групи метакриламідного фрагменту дають два синглети в області 5.82 м.ч. та 5.46 

м.ч. та 5.88 м.ч. та 5.54 м.ч. відповідно для 20 і 21; сигнали протонів СН3 груп 

(синглет) спостерігаються близько 2.05 м.ч та 1.98 м.ч-2.00 м.ч. 

(20) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 9.74 (s, 1H, NH); 8.22 (d, 2H, Ar); 

7.78 (d, 2H, Ar); 7.33 (d, 2H, Ar); 7.11 (d, 2H, Ar); 6.35 (s, 1H, CH2=C(CH3)COO); 5.89 

(s, 1H, CH2=C(CH3)COO); 5.82 (s, 1H, CH2=C(CH3)CONH); 5.46 (s, 1H, 

CH2=C(CH3)CONH); 2.05 (s, 3H, CH3); 1.99 (s, 3H, CH3). 

(21) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 10.05 (s,1H, NH), 8.08 (d, 2H, Ar); 

7.92(d, 2H, Ar); 7.73(m, 4H, Ar); 7.32 (d, 2H, Ph); 7.21 (d, 2H, Ar); 6.32 (s,1H, 

CH2=C(CH3)-COO); 5.88 (s,1H, CH2=C(CH3)-CONH-); 5.86 (1H, CH2=C(CH3)-COO); 

5.54 (s,1H, CH2=C(CH3)-CONH); 2.05 (s, 3H, CH2=C(CH3)-COO); 2.00 (s, 3H, 

CH2=C(CH3)-CONH). 

ПМР-спектри диметакрилоїльних похідних 1,4- та 1,5-заміщених 

амінонафтолів (мономери 16,17) мають подібне до феніленвмісних аналогів 

розташування сигналів: амідна група проявляється синглетом близько 9.86-9.85 м.ч., 

сигнали протонів нафталінового ядра проявляються в діапазоні  7.98–7.29 м.ч., 

СН2=група метакрилатного фрагменту дає синглети  в області 6.49-6.47 м.ч. та 6.00 – 

5.97 м.ч.; протони СН2= групи метакриламідного фрагменту дають два синглети в 

області 5.96–5.75 м.ч. та 5.59–5.53 м.ч.; синглетні сигнали СН3 груп спостерігаються 

близько 2.15–2.13 м.ч та 2.04–1.92 м.ч. 

(16) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 9.85 (s, 1H, NH); 7.98 (d, 1H, Ar); 

7.82 (d, 1H, Ar); 7.57 (m, 3H, Ar); 7.32 (d, 2H, Ar); 6.49 (s, 1H, CH2=C(CH3)COO); 6.02 

(s, 1H, CH2=C(CH3)COO); 5.97 (s, 1H, CH2=C(CH3)CONH); 5.55 (s, 1H, 

CH2=C(CH3)CONH); 2.15 (s, 3H, CH3); 2.07 (s, 3H, CH3). 



85 

 

(17) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 9.86 (s, 1H, NH); 7.87(d, 1H, Ar); 

7.69 (d, 1H, Ar); 7.56 (m, 3H, Ar); 7.29 (d, 1H, Ar); 6.47 (s, 1H, CH2=C(CH3)COO); 6.00 

(s, 1H, CH2=C(CH3)COO); 5.96 (s, 1H, CH2=C(CH3)CONH); 5.53 (s, 1H, 

CH2=C(CH3)CONH); 2.13 (s, 3H, CH3); 2.04 (s, 3H, CH3). 

(18) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 7.92 (d, 1H, Ar); 7.80 (d, 1H, Ar); 

7.64 (m, 2H, Ar); 7.39 (s, 2H, Ar); 6.49 (s, 1H, CH2=C(CH3)COO); 5.99 (s, 1H, 

CH2=C(CH3)COO); 5.77 (s, 2H, CH2=C(CH3)CONH); 5.59 (s, 2H, CH2=C(CH3)CONH); 

2.15 (s, 3H, CH3); 1.93 (s, 6H, CH3). 

(19) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 7.89 (d, 1H, Ar); 7.67 (d, 1H, Ar); 

7.59 (m, 3H, Ar); 7.36 (d, 1H, Ar); 6.48 (s, 1H, CH2=C(CH3)COO); 5.97 (s, 1H, 

CH2=C(CH3)COO); 5.75 (s, 1H, CH2=C(CH3)CONH); 5.57 (s, 1H, CH2=C(CH3)CONH); 

2.14 (s, 3H, CH3); 1.92 (s, 6H, CH3). 

 

2 . 5 . 3 .  С и н т е з  2
’
- м е т а к р и л о к с и е т и л - 4 - м е т а к р и л о к с и б е н з о а т у  ( 2 2 )  

O

OH

O

O

OH

O

O

O

O

O

OO

O

+
22

ДЦГК, ДМАП

 

4-метакрилоїлксибензойну кислоту одержували ацилюванням хлорангідридом 

метакрилової кислоти за реакцією Шоттен-Баумана, як описано у розділі 2.3. 

Диметакрилат одержували конденсацією 4-метакрилоксибензойної кислоти та 

монометакрилату етиленгліколя, використовуючи як каталізатор ДЦГК, а 

співкаталізатор – ДМАП. Як розчинник брали тетрагідрофуран. 

Rf  одержаної речовини в системі бензол-гексан-ацетон (7:6:3) становить 0.65-0.66. 

Вихід 0.3г (20.5%). 

(22)
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6), м.ч.: 8.03 (d, 2H, Ar), 7.25 (d, 2H, Ar), 6.31 (s, 

1H, =CH2), 6.05 (s, 1H, =CH2), 5.86 (s, 1H, =CH2), 5.61 (s, 1H, =CH2), 4.51 (s, 2H, CH2), 

4.43 (s, 2H, CH2), 2.02 (s, 2H, CH2), 2.02 (s, 3H, CH3), 1.89 (s, 3H, CH3). 
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2 . 5 . 4 .  С и н т е з  4 - { [ ( 4 - в і н і л ф е н і л ) - а н і л і н о ] к а р б о н і л }  

ф е н і л - 2 - м е т и л а к р и л а т у  2 3  

 Синтез проміжної речовини метакрилату 4-гідроксибензойної кислоти 

проводився за реакцією Шоттен-Баумана з використанням як ацилюючого агента 

метакрилоїлхлориду у водно-лужному середовищі та при охолоджені. Синтез 

біфункціонального мономеру 21 проводився конденсацією одержаного метакрилату  

4-гідроксибензойної кислоти з 4-аміностиролом: 

+
O

OH
ON

H

H
O

NHCO O

O23  

   Реакцію проводили в сухому тетрагідрофурані у присутності еквімольної кількості 

ДЦГК та 15мас.% ДМАП від маси ДЦГК при охолодженні. Після трьох діб 

перемішування при кімнатній температурі реакція набуває 79 мас.% перетворення. 

Утворений продукт після перекристалізації має температуру топлення 167°C. В 

системі ацетон : гексан : толуол =10:5:7 Rf  = 0.83.  

 (23) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 10.21 (NH), 8.02 (2Н, Ar2 ), 7.27 

(2Н, Ar2 ), 7.74 (2Н, Ar1 ), 7.23 (2Н, Ar1 ), 6.66 (1Н, =СН2), 5.15 (1Н, =СН2), 2.05 (3Н, 

СН3). 

 Синтезовані сполуки розчинні у спиртах, кетонах, діоксані, диметилформамід, 

ароматичних вуглеводнях при нагріванні, нерозчинні у воді та аліфатичних 

вуглеводнях. 
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2 . 6 .  С и н т е з  ф о т о а к т и в н и х  п о л і м е р і в  

 

2 . 6 . 1 .  С и н т е з  ф о т о а к т и в н и х  п о л і м е р і в  з  п о л і м е т а к р и л а т н и м  

о с н о в н и м  л а н ц ю г о м  ( п о л і м е р и  Р 1 - Р 8 ) :  

 

 

Для синтезу полімерів Р1 та Р2 отримували поліметакрилову кислоту з відносно 

низькою молекулярною масою. Гомополімер монометакрилату етиленгліколю 

(полі(2-гідроксиетил)метакрилат) використовували для синтезу полімерів Р5-Р7. 

Також синтезували проміжні низькомолекулярні речовини 4-

метакрилоїламінофенол та 4-ацетиламінофенол (див. розділ 2.3.), які у подальшому 

використовували для полімераналогічних перетворень.  

Синтез поліметакрилової кислоти: 5 г (0.058 моль) метакрилової кислоти 

розчиняли в 50 мл чотирихлористого вуглецю, додавали 0.5 г (10% від маси 

мономеру) ініціатора АІБН та полімеризували при температурі 80
о
С протягом 20 

хвилин. Осад полімеру, що утворився, відфільтровували, промивали розчинником та 

висушували. Молекулярна маса за даними ГПХ: Mn=43 000, Mw=75 000, ступінь 

полідисперсності=1.74. 

Синтез полі(2-гідроксиетил)метакрилату: 5 г (0.038 моль) монометакрилату 

етиленгліколю розчиняли в 50 мл толуолу, додавали 0.3 г (6 мас.% від маси 

мономеру) АІБН та полімеризували при температурі 80
о
С протягом 45 хвилин. Осад 

полімеру, що утворився, відфільтровували, промивали розчинником та висушували. 

За даними ГПХ: Mn = 36 600, Mw = 69 900, ступінь полідисперсності =1.91. 



88 

 

Полімери Р1 та Р2 було одержано шляхом полімераналогічних перетворень у 

відповідності до реакцій:  

O

O

NH

O

CH
2

k

 

n

 

HOOC O

O

NH

O

*
*

n

 

k

 

HOOC

*
* n

 

O

OH

OH

NH

O

OH

NH

O

CH
2

P1                                                                                                                 P2  

 Для цього 1 г (0.012 моль) поліметакрилової кислоти розчиняли в 5 мл сухого 

ДМФА протягом доби. До отриманого розчину додавали розчин відповідно 2.12 г 

(0.012 моль) 4-метакрилоїламінофенолу або 1.81 г (0.012 моль) 4-

ацетиламінофенолу в присутності 2.47 г (0.012 моль) ДЦГК та 0.49 г (20мас.% від 

ДЦГК) ДМAП як каталізаторів; реакційну суміш витримували протягом 4-5 діб. 

Після фільтрування, осадження та висушування були отримані відповідні полімери 

Р1 (вихід 32 мас.%. SEC (RI): Mn=54 000, Mw=86 300, PD=1.60, n:k=60:40) та Р2 

(вихід 29 мас.%. SEC (RI): Mn=36 600, Mw=69 900, PD=1.91, n:k=30:70).  

(P1) 
1
Н-ЯМР (400 Гц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 9.75 (NH), 7.75 (Ar ), 7.08 (Ar), 5.80 

(1Н, =СН2), 5.45 (1Н, =СН2), 1.97 (СН3), 1.05 (СН3).  

(P2) 
1
Н-ЯМР (400 Гц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 9.89 (NH), 7.58 (Ar ), 7.00 (Ar), 

2.04(СН3), 1.06 (СН3).  

Розрахунок ступення заміщення проводився за аналізом спектрів ЯМР. Для 

цього знаходили відношення інтегральної інтенсивності сигналу, що відповідає 

певному протону у заміснику, до інтегральної інтенсивності сигналу протону 

основного ланцюга. Інтенсивність, що припадає на один протон, розраховувалась 

шляхом усереднення по всім коректним сигналам у заміснику чи основному 

ланцюзі. Наприклад, формула для розрахунку у випадку полімеру Р1 виглядає 

наступним чином: 

 α = 5/6 × (S(Ar) + S(=CH))/(S(CH3) + S(CH2)), де S(Ar), S(=CH), S(CH3) та 

S(CH2), – інтегральна інтенсивності сигналів протонів відповідно ароматичної (в 
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заміснику), метиленової (в заміснику), метильної (в основному ланцюзі) та 

метиленової (в основному ланцюзі) груп 

Полімери Р3 та Р4 синтезували гомополімеризацією відповідних мономерiв – 

метакрилатів 4-гідроксибензойної та 4-амінобензойної кислот 

O

O COOH

*

*
n  

O

O COOH

CH
2

P3 (P4)

(NH)(NH)

 

 в розчині ДМФА в присутності АІБН при температурі 80
о
С.  

(P3) 
1
Н-ЯМР (400 Гц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 7.93 (Ar ), 7.18 (Ar ), 1.45 (СН2), 1.35 

(СН3).  

(P4) 
1
Н-ЯМР (400 Гц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 9.56 (NH), 7.79 (Ar ), 7.64 (Ar), 2.02 

(СН2), 1.20 (СН3).  

Полімер Р5 одержували ацилюванням 1.04 г (0.008 моль)  полі(2-

гідроксиетил)метакрилату еквімольною кількістю 1.63 г (0.008 моль) 4-

(метакрилоїлоксиметил)бензойної кислоти в присутності 1.65 г (0.008 моль) ДЦГК 

та 0.33 г (20мас.% від ДЦГК) ДМAП як каталізаторів; реакційну суміш витримували 

протягом 5 діб. Реакцію проводили в 5 мл ДМФА. Одержаний полімер після 

конденсації висаджували у воду. Вихід 38 мас.%, ГПХ (RI): Mn=71 100, Mw=135 000, 

ступінь полідисперсності =1.90, n:m=60:40. 

Полімер Р6 одержували ацилюванням полі(2-гідроксиетил)метакрилату 

еквімольною кількістю хлорангідриду метакрилової кислоти в присутності 

триетиламіну. Реакцію проводили в розчині, для цього 5 г (0.038 моль) полімеру 

розчиняли в 5 мл ДМФА. Одержаний полімер після ацилювання висаджували у 

воду. Вихід 35 мас.%. ГПХ (RI): Mn=45 300, Mw=85 300, ступінь полідисперсності 

=1.88, n:m=40:60. 

O

O O
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CH
2

*
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k  O

O OH
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Полімер Р7 одержували ацилюванням 0.40 г (0.0031 моль)  полі(2-

гідроксиетил)метакрилату еквімольною кількістю 0.53 г (0.0031 моль) 1-нафтойної 

кислоти в присутності 0.63 г (0.0031 моль) ДЦГК та 0.13 г (20 мас.% від ДЦГК) 

ДМAП як каталізаторів; реакційну суміш витримували протягом 5 діб у 4 мл суміші 

1:1 ДМФА та ТГФ. Одержаний полімер після конденсації висаджували у воду. 

Вихід 53мас.%, n:m=50:50. 

(P5) 
1
H-NMR (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: окремі: 7.94 (Ar), 7.42 (Ar), 6.01 

(=CH2), 5.63 (=CH2), 5.15 (-OCH2Ph), 4.23 (-COOCH2-), 4.17 (-COOCH2-), 

3.85( -OCH2), 3.52 (-OCH2-), 1.91 (CH3).  

(P6) 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 6.06 (=CH2), 5.67 (=CH2 ), 4.67 

(СН2), 4.24 (СН2), 4.13 (СН2), 3.91 (СН2), 3.60 (СН2), 1.92 (СН3), 1.07 (СН2), 0.77 

(СН3).  

Спроба синтезу серії полімерів Р1 з різним ступенем заміщення при основному 

ланцюзі показала відтворюваність результатів в двох серіях дослідів (див. 

таблицю 2.1.). Ступеня заміщення, більшого за 40 мольн.% досягти не вдалося; у 

випадку зменшення вмісту перетворених ланок до <7мольн.% достатньо точні 

розрахунки зі спектрів 
1
Н-ЯМР провести не вдається.  

Синтез полімеру Р8 проводили наступним чином: 

OH

(CH
2
)
2

NH
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2

O

O
O
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O

CH
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(CH
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*
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COOH

n

 

H2SO4, фентіазин

T = 80oC; t = 5 ч.

 ДЦГК, ДМАП 
 ДМФА, 5 діб

P8

 

 0.127 г (1.4×10
-3

 моль) поліметакрилової кислоти розчиняли протягом доби в 

1.3 мл ДМФА. До утвореного розчину додавали 0.3 г (1.4×10
-3

 моль) N-2-[4-

(гідроксифеніл)етил]-2-метакриламіду (розчин у 3.0 мл ДМФА), 0.29 г (1.4×10
-3

 

моль) ДЦГК (розчин у 2.9 мл ДМФА) та 0.059 г (20 мас.% від ДЦГК) (ДМAП) 

Суміш перемішувалась 5 діб. Відфільтровували осад N,N’-дициклогексил-сечовини, 

додавали H2С2O4 та залишали ще на добу. Знову відфільтровували та висаджували у 

воду. Далі відфільтровували полімер, промивали його на фільтрі ізопропанолом та 
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висушували у вакуумсушильній шафі. Маса продукту 0.176 г (вихід 74 мас.%). 

Сумарний вихід (з урахуванням всіх стадій) складав 35 мас.% у випадку полі(п-(2-

(N-метакрилоїламіно)-етил)фенілметакрилата) Р8. Ступінь заміщення 42мольн.%.  

(P8): 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 8.93 (NH), 7.90 (Ar1), 7.23 (Ar2 ), 

7.01 (Ar2+ Ar1 ), 5.61 (=СН2), 5.24 (=СН2), 3.33 (СН2), 2.77 (СН2), 2.20 (СН3), 1.85 

(СН2), 1.28 (СН3). 

 

Таблиця 2.1-  

Ступінь заміщення (мольн.%) в полімері Р1 в залежності від вихідного 

співвідношення компонентів (N-метакрилоїл-п-амінофенол : поліметакрилова 

кислота) в двох серіях дослідів (серія l) та (серія 2) 

 

2 . 6 . 2 .  С и н т е з  ф о т о а к т и в н и х  п о л і м е р і в  н а  о с н о в і  п о л і - ( 4 -

м е т а к р и л о ї л о к с и б е н з о й н о ї  к и с л о т и )  ( п о л і м е р и  Р 9 ,  Р 1 0 )  

 

Для синтезу полімерів Р9, Р10 як проміжні полімери отримували полі-(4-

метакрилоїлоксибензойну кислоту), а також 4-метакрилоїламінофенол, який у 

подальшому використовували для полімераналогічних перетворень. Реакції 

проводили у тетрагідрофурані, використовуючи ДЦГК та ДМАП як каталізатори 

конденсації. 

Вихідне співвідношення 

компонентів  

Серія l, мольн. % 

 

Серія 2,мольн. % 

 

1.0:4.0 7 7 

1.0:2.0 23 23 

3.0:4.0 22 31 

1.0:1.0 40 37 

1.5:1.0 39 38 
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R=C5H11

P9

P10

 

Полімер Р9 одержували з виходом (83 мас.%) та n:m =0.66:0.34; полімер Р10 

одержували з виходом (81 мас.%) та n:m =0.54:0.18 

(Р9) (
1
Н ЯМР-спектр (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 7.25 (2Н, Ar1), 8.12 (3Н, 

Ar1), 7.01 (2Н, Ar2), 7.75 (3Н, Ar2), 5.82 (1Н, =СН2), 5.66 (1Н, =СН2), 9.85 (1Н, NH), 

1.95 (4Н, СН3), 1.55 (11Н, СН3). 

(Р10) 
1
Н-ЯМР спектр (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 8.09 (2Н, Ar1), 7.67 (2Н, 

Ar1), 7.25 (2Н, Ar2), 7.04 (2Н, Ar2), 5.80 (1Н, =СН2), 5.43 (1Н, =СН2), 9.68 (1Н, NH), 

1.95 (3Н, СН3), 1.77 (2Н, СН3),  1.36 (6Н, (СН2)3). 

 

2 . 6 . 3 .  С и н т е з  ф о т о а к т и в н и х  п о л і м е р і в  з  п о л і м е т а к р и л а м і д н и м  

о с н о в н и м  л а н ц ю г о м  ( п о л і м е р и  Р 1 1 -  Р 1 3 )  

 

Для синтезу полімерів Р11 та Р12 одержували полі-(N-2-[4-

(гідроксифеніл)етил]-2-метакриламід) (гомополімер метакрилату тираміну) 

1г (0.0049 моль) (N-2-[4-(гідроксифеніл)етил]-2-метакриламіду в присутності 

0.03 г AIBN та 9 мл ДМФА нагрівали при 80
о
С протягом 10 год. Висаджували в 

воду, відфільтровували та зважували. Маса продукту 0.28 г (вихід 28 мас.%). 

Промивали на фільтрі ізопропанолом, знову висушували і зважували. Маса 

продукту 0.25 г (вихід 25 мас.%). (Mn=2260, Mw = 7 570, Mw/Mn=3.3). 

1
Н-ЯМР (400 Гц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 9.04 (1H, NH), 7.19 (1H, OH), 6.92 (2Н, 

Ar ), 6.64 (2Н, Ar ), 1.69 (2Н, СН2), 0.64 (3Н, СН3).  

Далі у відповідності до схеми перетворень: 
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для синтезу Р11 12 г (5.8×10
-4

 моль) полі-(N-2-[4-(гідроксифеніл)етил]-2-

метакриламід) розчиняли протягом доби в 1.2 мл ДМФА. До утвореного розчину 

додавали 0.24 г (1.16×10
-3

 моль) п-(N-метакрилоїл)амінобензойної кислоти (розчин у 

2.4 мл ДМФА), 0.24 г (1.16×10
-3

 моль) ДЦГК (розчин у 2.4 мл ДМФА та 0.048 г (20 

мас.% від ДЦГК) ДМAП. Суміш перемішувалась 5 діб. Відфільтровували осад N,N’-

дициклогексилсечовини, додавали H2С2O4 та залишали ще на добу. Потім 

відфільтровували і висаджували у воду. Відфільтровували полімер і на фільтрі 

промивали його ізопропанолом. Після висушування маса продукту становила 0.113 г 

(вихід 56 мас.%). Ступінь перетворення фенольних груп 75 мольн.%. 

(P11): 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 9.99 (NH), 7.97 (Ar1), 7.85 (Ar2 ), 

7.15 (Ar2 ), 7.00 (Ar1 ), 5.87 (=СН2), 5.50 (=СН2), 1.96 (СН3), 1.05 (СН2). 

Для синтезу полімеру Р12 0.12 г (5.8×10
-4

 моль) поліметакрилату тираміну 

розчиняли протягом доби в 1.2 мл ДМФА. До утвореного розчину додавали 0.24 г 

(1.16×10
-3

 моль) п-(О-метакрилоїл)оксібензойної кислоти (розчин у 2.4 мл ДМФА), 

0.24 г (1.16×10
-3

 моль) ДЦГК (розчин в 2.4 мл ДМФА) та 0.048 г (20мас.% від 

ДЦГК) ДМAП. Суміш перемішували 5 діб. Відфільтровували осад N,N’-

дициклогексилсечовини, додавали H2С2O4 та залишали ще на добу. Потім 

відфільтровували і центрифугували. Розчин полімеру висаджували в воду, 

відфільтровували і на фільтрі промивали полімер ізопропанолом. Після 

висушування маса продукту 0.073 г (вихід 44 мас.%). Ступінь заміщення 

42 мольн.%. 

(P12): 
1
Н-ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 10.27 (NH), 8.13 (Ar1), 7.16 (Ar2 ), 

6.92 (Ar2 ), 6.30 (=СН2), 5.80 (=СН2), 1.94 (СН3), 1.02 (СН2). 
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Сумарний вихід (з урахуванням всіх стадій) для полі(N-(2-(4-(4-(N-

метакрилоїламіно)феніл)карбоксіфеніл)етил)метакрилоїл-аміду) Р11 склав 7 мас.% 

та 5 мас.% для полі(N-(2-(4-(4-(N-метакрилоїлоксі)феніл)карбоксіфеніл)-

етил)метакрилоїламіду) Р12. 

С и н т е з  п о л і ( N - ( 4 - ( 4 - ( N - м е т а к р и л о ї л - а м і н о ) ф е н і л ) -

о к с і б е н з о ї л ) м е т а к р и л о ї л а м і д у )  ( P 1 3 )  проводився наступним чином: 

NH
2

COOH

(Boc)2O, (C2H5)3N

ДМФА, 5 діб
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N
H
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5 діб
P13

O

O
Boc=

 

Для цього 0.1 г (1.1×10
-3

 моль) поліметакрилової кислоти розчиняли протягом доби 

у 1.0 мл ДМФА. До утвореного розчину додавали 0.5 г (1.1×10
-3

 моль) (п-(N-

метакрилоїл)амінофеніл)-п-амінобензоату (розчин в 5.0 мл ДМФА), 0.23 г (1.1×10
-3

 

моль) ДЦГК (розчин в 2.3 мл ДМФА), 0.046 г (20мас.% від ДЦГК) 4-ДМAП та 0.17 

мл (1.1×10
-3

 моль) триетиламіну. Суміш перемішували 5 діб. Відфільтровували 

осад N,N’-дициклогексилсечовини, додавали H2С2O4 та залишали на добу. Знову 

відфільтровували та висаджували у водний ізопропанол (vспирта:vводи = 1:4). Полімер 

відфільтровували та промивали на фільтрі ізопропанолом. Маса продукту 

становила 0.34 г (вихід 52 мас.%). Ступінь перетворення карбоксильних груп у 

поліметакрилавій кислоті 35 мольн.%. 

 (P13) 
1
Н-ЯМР (400 Гц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 11.44 (COOH), 9.74 (NH), 8.13 

(Ar), 7.91 (NH), 7.76 (Ar ), 7.12(Ar ), 7.05(Ar ), 6.60 (Ar), 5.90 (Ar), 5.80 (=СН2), 5.46 

(=СН2), 3.15 (-СН2-NH), 1.98 (СН3), 1.52 (-СН2), 1.05 (СН3).  

Сумарний вихід (з урахуванням всіх стадій) Р13 складав ~12 мас.%. 
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2 . 6 . 4 .  С и н т е з  ф о т о а к т и в н и х  п о л і м е р і в  ( Р 1 4  –  Р 2 2 )  н а  о с н о в і  

п о л і г і д р о к с и с т и р о л у  ( Mw=8000) загальної формули 

 

де m=n,  n=0 або m = 0, X= O,NH

R= CH3, C(CH3)=CH2 , C4H9, Ph(CH2)2 ,

(CH3O)2PhCH2 , (CH3O)2Ph(CH2)2

P14  n=0; R=CH3

P15  n=0; R= C(CH3)=CH2

P16  m=0; X=O

P17 m=0; X=NH

P18          R=C4H9; X=O

P19          R=C4H9;X=NH
P20          R=Ph(CH2)2; X=NH

P21          R=(CH3O)2PhCH2-; X=NH

P22          R=(CH3O)2Ph(CH2)2;X=NH

*

OHO

* n
 

m

 

O

XO

O

R

O

k

 

 

Синтез полімерів Р14, Р15 проводили, ацилюючи вихідний полі-4-вінілфенол 

(полі-4-оксистирол) оцтовим ангідридом у присутності п-толуолсульфокислоти при 

70
о
С або еквімольною кількістю хлорангідриду метакрилової кислоти у присутності 

триетиламін в розчині ТГФ при охолодженні. Полімер Р14 одержували з виходом 

(92 мас.%) та ступенем перетворення фенольних гідроксилів (90 мольн.%); полімер 

Р15 одержували з виходом (81 %) та ступенем перетворення фенольних гідроксилів 

(33 мольн.%) 

(Р14) 
1
Н-ЯМР спектр полімеру (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 8.81 (ОH), 6.88, 

6.62, 6.46 (Ar), 2.23 (-CH3). 

(Р15) 
1
Н-ЯМР спектр полімеру (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС), м. ч: 8.77 (ОH), 6.82, 

6.54 (Ar), 6.23 (=CH2), 5.77 (=CH2), 1.94 (-CH3). 

Для синтезу полімерів Р16-Р22 на початку одержували проміжні речовини 4-

метакрилоїлоксибензойну кислоту, 4-метакрилоїламінобензойну кислоту, 3-

фенілпропіонову кислоту, (3,4-диметоксі-феніл)-оцтову кислоту (див. розділ 2.3), які 

у подальшому використовували для полімераналогічних перетворень. Реакції 

проводили у тетрагідрофурані, використовуючи ДЦГК та ДМАП як каталізатори 

конденсації. 
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Полімер Р16 одержували з виходом 56 мас.% та n:k =0.20:0.80; полімер Р17 -

84 мас.% та n:k =0.67:0.33; полімер Р18 - 63 мас.% та n:k:m=0.21:0.09:0.70; полімер 

Р19 - 93 мас.% та n:k:m=0.28:0.39:0.33; полімер Р20 - 66 мас.% та n:k:m= 

0.33:0.32:0.35; полімер Р21 - 75 мас.% та n:k:m= 0.33:0.36:0.31; полімер Р22 - 83 

мас.% та n:k:m= 0.33:0.39:0.28. 

 

2.7. С т р у к т у р н о - с п е к т р а л ь н і  к о р е л я ц і ї :  д а н і  І Ч - т а  У Ф -

с п е к т р о с к о п і ї  

 

Основні смуги, що проявляються в ІЧ-спектрах мономерiв, пов’язані з 

наявністю естерних (метакрилатних) груп, бензольних або нафталінових ядер, 

імідних та амідних груп, подвійних С=С зв’язків в складі метакрилоїльних, 

тетрагідрофталімідних та малеїмідних груп.  
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Метакрилатна (естерна) група легко ідентифікується за валентними 

коливаннями карбонільної групи С=О, що проявляються сильною смугою в 

діапазоні 1725-1740 см
-1

 (теоретичне положення 1730-1717 см
-1

, тут і надалі згідно з 

[309]). Нижче наведеного діапазону, близько 1708 см
-1

, проявляється коливання С=О 

алкілестерного фрагменту мономера 12. Також в спектрах присутні дві парні до 

даної смуги, обумовлені коливаннями С-О-С в інтервалі 1198-1204 см
-1

 та 1140-1177 

см
-1

 (теоретичний інтервал 1300-1200 та 1180-1130 см
-1

). Слід зазначити, що для 

триметакрилоїльних мономерiв 18, 19, а також для 12, 15 в інтервалі 1300-1200 см
-1

 

смуги середньої або високої інтенсивності не спостерігаються. 

Вініліденова група CR1R2=CH2 (метакрилоїльні групи) проявляється в усіх 

мономерах смугою середньої інтенсивності в області 1620-1630 см
-1

 (валентні 

коливання С=С ), що є зміщеною в діапазон менших хвильових чисел порівняно з 

теоретичним діапазоном 1660-1640 см
-1

 завдяки супряженню з карбонільною 

групою. Валентним коливанням С=С тетрагідрофталімідного угрупування 

мономерiв 1, 2 та 3 відповідають смуги середньої інтенсивності близько 1635, 1650 

та 1665 см
-1

. Вінільна група в мономерах 11 та 23 дає смуги в області площинних та 

позаплощинних коливань С-Н близько 1400 та 900 см
-1

, тоді як відповідні 

деформаційні коливання С-Н вініліденової групи проявляються близько 1420-1414 

та 926 см
-1

 (теоретично 1415 та 910 см
-1

). 

Для мономерiв 1-3 смугу близько 890-895 см
-1

 можна віднести до 

позаплощинних деформаційних коливань С-Н (теоретичний діапазон 895-885 см
-1

) 

метакрилоїльних груп. Метилмалеїмідним групам мономеру 5 відповідає інтенсивна 

смуга поглинання близько 850 см
-1

 (деформаційні неплоскі коливання СН). 

Валентні коливання С=О в складі метакриламідної групи проявляються в 

спектрах 10-17, 20 сильними смугами близько 1652-1660 см
-1

 (Амід І, теоретичний 

діапазон 1665-1635 см
-1

). Для триметакрилатів 18 та 19 смуга проявляється близько 

1670 та 1665 см
-1

 відповідно; в мономерах 1- 3 частоти даної смуги мають найвищі 

значення 1690-1680 см
-1

.  

Сильна смуга Амід ІІ (1514-1526 см
-1

, деформаційні коливання NH вторинних 

амідів) відсутня у мономерiв 1-5, 14, 15,18, 19. Смуга середньої інтенсивності, яка 
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зазвичай проявляється для метакриламідів в діапазоні 1314-1328 см
-1

 (Амід ІІІ, 

змішані коливання ОСN та  N-H у вторинних амідах), відсутня у мономерiв 14,18, 

19. 

Бензольні та нафталінові ядра різного типу заміщення в мономерах 1-23 

проявляються смугами поглинання близько 1599-1609 см
-1

 (середня інтенсивність, 

площинні коливання скелету С=С, теоретичний діапазон 1625-1575 см
-1

); 1450-1510 

см
-1

 (середня інтенсивність, площинні коливання скелету С=С, теоретичний 

діапазон 1465-1440 см
-1

 та 1525-1475 см
-1

); у випадку мономерiв 10 та 12 вони 

перекриті інтенсивною смугою Амід ІІ близько 1516 та 1522 см
-1

. 

Тип заміщення бензольного ядра впливає на положення смуг, що відповідають 

позаплощинним деформаційним коливанням С-Н: смуга поглинання в інтервалі 804-

819 см
-1 

характернна для мономерiв 1-5, 10-14, 20 (1,4-похідні, теоретичний діапазон 

860-800 см
-1

); 1,2,4-заміщені бензени (сполука 15) дають смуги близько 867, 834 та 

817 см
-1

; похідні 1,4- та 1,5-амінонафтолів (мономери 16-19), мають інтенсивні 

смуги поглинання близько 805-808, 752-754 см
-1

 та 786-788 см
-1

, що по`вязано з 

наявністю двох, чотирьох та трьох сусідніх атомів Н в ароматичному фрагменті 

відповідно. 

У найбільш високочастотній області 3 276-3 340 см
-1 

для мономерiв 10-13, 16, 

17 та 20 проявляється смуга валентних коливаннь транс-форми зв’язанної NH-

групи вторинних амідів (відсутня для сполук 1-9, 14 та 18, 19). 

Валентні коливання =С-Н ароматичного кільця дають смугу в інтервалі 3070-

3038 см
-1

; на вищіх частотах (3075-3090 см
-1

) проявляються валентні коливання 

=С-Н метакрилоильної групи, а при менших (3025-3040 см
-1

) – коливання такого ж 

типу в тетрагідрофталімідному фрагменті мономерiв 1-3. Дві слабкі смуги 

валентних симетричних та антисиметричних коливань С-Н метальних та 

метиленових груп проявляються в області 2856-2888 та 2920-2930 см
-1

 відповідно.   

На рисунку 2.1 наведено ІЧ спектри деяких біфункцiональних мономерiв. 
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Рис. 2.1 ІЧ-спектри біфункцiональних мономерiв (400 – 4000 см
-1

, KBr, Perkin Elmer 

Spectrum BX): а) мономер 2; б) мономер 5; в) мономер 10, г) мономер 23. 

 

Електронні спектри п-ациламінофеніл(мет)акрилатів згідно з [308] мають 

максимум поглинання (етанол) в середній УФ-області близько 245 нм; відповідно, 

для синтезованих нами біфункцiональних мономерiв 10-17, 20-23 поглинання є 

довгохвильовішим (250-290 нм), що закономірно пов’язано із супряженням двох 

алкенільних (метакрилоїльних/вінільних) груп з бензольним ядром або двох 

бензольних хромофорних груп, однак не виходить за межі середньої УФ-області. 

Найменші довжини хвиль максимумів поглинання (220 нм та 235 нм) 

спостерігаються для сполук 13 (max =0.2410
4
 лмоль

-1
см

-1
) та 14 (max =0.8110

4
 

лмоль
-1
см

-1
) із супряженням бензольного хромофора лише з однією 

метакрилатною групою. 

Ди- та триметакрилоїльні похідні 1,4- та 1,5-амінонафтолів (сполуки 16-19) 

мають найбільш довгохвильові максимуми поглинання (290-295нм), при цьому 

найбільші коефіцієнти екстинкції max =0.8810
4
 та max =2.3810

4
 лмоль

-1
см

-1
 



100 

 

мають диметакрилоїльні мономери 16 та 17; для 18 та 19 max =0.2910
4
 та 0.6210

4
 

лмоль
-1
см

-1
 відповідно. Серед диметакрилоїламінофенілметакрилатів найбільше 

значення коефіцієнта екстинкції для сполуки 20 – в максимумі поглинання (250 нм) 

max =2.3810
4
 лмоль

-1
см

-1
. Мономери 10-12 мають близькі значення максимумів 

поглинання (260-270 нм), однак коефіцієнт екстинкції для 12 (max = 

= 0.7610
4
 лмоль

-1
см

-1
) є очікувано меншим (max (10) =1.1510

4
 лмоль

-1
см

-1
 та 

(max (11) = 1.2010
4
 лмоль

-1
см

-1
). 

Згідно з [354] у спиртових розчинах імідофенілметакрилатів, що не мають в 

імідному фрагменті кратних зв’язків, смуга бензольного поглинання близько 200 нм 

зсунута в діапазон 204-214 нм. Для сполук 1 та 1а також характерним є 

розташування цієї смуги нижче 220 нм. Мономери 2 та 3, що є похідними 1,4- та 1,5-

амінонафтолів, мають найбільш довгохвильову смугу близько 285 нм 

(max (2) =1.4010
4
 лмоль

-1
см

-1
 та max (3) =1.0810

4
 лмоль

-1
см

-1
). Згідно з [360] 

для планарних N-фенілмалеїмідів можуть проявлятися дві смуги поглинання 

(ацетонітрил): більш короткохвильова близько 260 нм, що виникає переважно за 

рахунок переходу -електронів бензольного кільця, та більш довгохвильова смуга 

близько 290 нм, яка є результатом переходу n (O,N);  (феніл)* (малеїмід). Більш 

короткохвильова смуга для біфункціональних мономерів 4-9 в розчині етанолу 

спостерігається в діапазоні 264-300 нм (264 нм для сполуки 5, max (5) =0.3610
4
 

лмоль
-1
см

-1
, 300 нм – для 8, max (8) =1.2810

4
 лмоль

-1
см

-1
). Довгохвильва смуга 

в спиртовому розчині проявляється лише для біфункціональних мономерів 7 та 8 

близько 360 нм (max =0.2910
4
 лмоль

-1
см

-1
) та 375 нм (max = 0.5810

4
 

лмоль
-1
см

-1
) відповідно.  

 

2 . 8 .  М е т о д и  д о с л і д ж е н н я  

2 . 8 . 1 .  В и в ч е н н я  к і н е т и к и  т е р м о і н і ц і й о в а н о ї  р а д и к а л ь н о ї  

п о л i м е р и з а ц i ї  д и л а т о м е т р и ч н и м  м е т о д о м  

Дилатометричне дослідження проворили згідно методики, опублікованої у 

[308] та розвинутої у [310, 354] в середовищі аргону. Для досліджень користувалися 
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дилатометрами об’ємом 1.5-3.0 мл, з ультратермостатом “УТ-15”, катетометром 

“КМ-6”. Розчині мономерiв в ДМФА готували в пікнометрі на 5 мл, концентрація 

мономерiв становила 0.1720 моль/л, ініціатора АІБН 0.00229 моль/л. 

 

2 . 8 . 2 .  В и в ч е н н я  к і н е т и к и  ф о т о і н і ц і й о в а н о ї  р а д и к а л ь н о ї  

п о л i м е р и з а ц i ї  д и л а т о м е т р и ч н и м  м е т о д о м  

 Дослідження проворили згідно методики, опублікованої у [310, 354] в 

середовищі аргону в розчині ДМФА. Джерелом випромінювання була ртутна лампа 

ПРК-4; полімеризацію проводили у кварцевому дилатометрі, що вміщувався у 

кварцеву сорочку з дистильованою водою) при 30°С. Бензоїн використовували 

(0.0112 моль/л) як ініціатор, концентрація мономерiв складала 0.1720 моль/л. 

 

2 . 8 . 3 .  В и в ч е н н я  к і н е т и к и  ф о т о і н і ц і й о в а н о ї  р а д и к а л ь н о ї  

п о л i м е р и з а ц i ї  м е т о д о м  ф о т о - Д С К  

Для фото-ДСК вимірювань користувались диференційним скануючим 

фотокалориметром DuPont 930™, оснащеним диференційним калориметром DuPont 

912 з індієвим стандартом. Опромінення здійснювали інтегральним світлом Hg 

лампи високого тиску (200 Вт). Фотополімеризацію проводили в ізотермічних 

умовах при 21, 60 та 80ºС в атмосфері N2. 

Фотополімеризацію проводили в розчинах ДМФА (10 мас.% концентрація 

мономерів) у присутності 5 мас.% від маси мономеру фотоініціатора Irgacure 1700. 

Відому кількість (1.5 мг) розчину вміщували до стандартного (DuPont) 

алюмінієвого тігля, який накривали тонкою поліетилентерефталатною плівкою. 

Тігель фіксували у термостаті прилада, після чого зразки опромінювали 

інтегральним УФ-світлом інтенсивності 3 та 5 мВт/см
2
. Прилад дозволяв 

вимірювати одночасно по 2 зразки. В залежності від задачі, прилад програмувався 

на нагрів зразків до необхідної  температури, при якій вони ізотермічно 

витримувались протягом 1 хв, після чого опромінювались 15 хв або до моменту 

припинення полімеризації в ізотермічних умовах. 
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Розрахунки ступеня конверсії  мономерів проводились у відповідності до 

рівняння (1): 

С= ∆Нєксп/∆Нтеор,  де                                          (1) 

∆Нєксп – експериментальна ентальпія у час t, Дж/г, 

∆Нтеор  - теоретичне значення ентальпії, Дж/г, яке визначають з рівняння (2): 

∆Нтеор = f×∆Нf /M,      де                                                                            (2) 

f – кількість подібних подвійних звязків в молекулі, ∆Нf – ентальпія розкриття 

подвійного зв’язку у Дж/моль, M – молекулярна маса мономеру у г/моль. 

Для розрахунків обирали f= 1. Значення  ∆Нтеор та ∆Нf, які брали для розрахунків, 

наведено в таблиці 4.14 (див. розділ 4.3.1.). 

 

2.8.4. Д о с л і д ж е н н я  ф о т о п е р е г р у п у в а н н я  Ф р і с а  

Розчини мономерiв у етанолі концентрації 0.625×10
-4-

1×10
-4 

моль/л в 

кварцевих кюветах (d=1 см) опромінювали світлом лампи ДРШ-1000 при 20°С (І=60 

мВт/см
2
), електронні спектри реєстрували за допомогою спектрофотометра 

“Specord-Vis”.Слідкували за зміною інтенсивності поглинання; будували відповідні 

графічні залежності (див. розділ 5.1).  

 

2.8.5. Т е р м о н і ц і й о в а н а  р а д и к а л ь н а  г о м о л і м е р и з а ц і я  м о н о м е р i в  

Гомополімеризацію одержаних мономерiв проводили за методикою, 

аналогічною до описаної у [308], процес полімеризації зазвичай проводили до 

початку гелеутворення. Готували 10 мас.% мономера у ДМФА, вводили ініцітор 

АІБН у кількості 1мас.% від маси мономера. В залежності від поставленої задачі, 

полімеризацію проводили в діапазоні температур 80±0.5ºС-60±0.5ºС у повітряному 

термостаті або на  силіконовій бані. Полiмеризацiя проводилась таким чином (за 

рахунок підбору прийнятного часу полiмеризацiї), щоб вихід полімеру був 15-

20 мас.%. Всі операції здійснювали стандартним шляхом [308, 310], полімерні 

протукти виділяли висаджуванням реакційної суміші у спирти. 
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2.8.6. В и з н а ч е н н я  м о л е к у л я р н и х  м а с  т а  м о л е к у л я р н о - м а с о в о г о  

р о з п о д і л у  п о л і м е р н и х  п р о д у к т і в  

 

Гель-проникна хроматографія проводилась з елюентами  диметилформамідом 

з  0.1 М LiCl або хлороформом  з 5% С2Н5ОН. Хроматограф був оснащений  

бімодальними колонками Sorbax PSM, які калібрували з використанням 

полістиролольних стандартів, швидкість потоку становила 0.5-0.7 мл/хв. 

Використовували детектори двох типів - рефрактометричний (диференційний 

рефрактометр R410, Waters) та детектор мультикутового розсіювання світла Down 

HELEOS  (WYATT TECHNOLOGY). 

Полімери на основі біфункцiональних мономерiв – 

імідофеніл/нафтилметакрилатів 1-9 (окрім 5) - через їх кращу розчинність в 

органічних розчинниках, вдалося проаналізувати при кімнатних температурах з 

використанням як  елюента хлороформ або суміш хлороформ:етанол=95:5 (для 

мономерiв 1-3). Натомість молекулярно-масові характеристики 

амідофеніл/нафтилметакрилатів, а також 5 можна вивчати лише з використанням як  

елюента ДМФА. 

 

 

 

 

 

2.8.7.  К о п о л i м е р и з а ц i я  б і ф у н к ц i о н а л ь н и х  т а  м о д е л ь н и х  

м о н о м е р i в  

 

 Для визначення відносних констант полiмеризацiї та розрахунку параметрів 

Алфрея-Прайса кополімеризацію біфункцiональних мономерiв проводили за 

методикою, аналогічною до описаної у [308]: в ампули заливали 0.6 моль/л ДМФА 

розчини  досліджуваних комономерiв (біфункцiональних мономер: стирол або 

біфункцiональних мономер:метилметакрилат) у мольних співвідношеннях– 3:1, 2:1, 
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1:1, 1:2, 1.25:1, 1:3, додаючи ініціатор АІБН (0.005 моль/л). Запаяні ампули 

заплавляли та витримували при температурі 80±0.5ºС протягом такого часу, при 

якому вихід кополімерів складав 10 мас.% від сумарної маси комономерiв (20-30 

хв). Всі операції здійснювали стандартним шляхом [308, 310], полімерні продукти 

виділяли висаджуванням реакційної суміші у спирти або діетиловий етер. Склад 

кополімерів визначали за ПМР-спектрами. 

Співвідношення ланок біфункцiональних мономерiв та стиролу (n:m) 

розраховували, співставляючи інтегральні інтенсивності сигналів протонів 

ароматичного кільця мономерiв (зазвичай 8.50-7.50 м.ч.) або метакриламідних 

протонів (5.81 і 5.44 м.ч.) та стиролу (7.50-6.50 м.ч) 

Кополімеризацію у системі похідні N-фенілмалеїміду:стирол проводили 

аналогічно, час полiмеризацiї при 80±0.5ºС складав 1-1.5 години. Кополімери 

висаджували у десятикратний надлишок етилового спирту. Склад кополімерів 

визначали також за ПМР-спектрами. 

Співвідношення ланок похідних N-фенілмалеїміду:метилметакрилату (ММА) 

(n:m) розраховували, співставляючи інтегральні інтенсивності сигналу одного 

ароматичного протону (S1, 7.00-7.60 м.ч.) та інтенсивність сигналу метиленових, 

метильних та метинових протонів (S2, 0.90-3.90 м.ч.). Для прикладу див. рисунок 

2.2. 

Наприклад, для розрахунку складу кополімеру N-

фенілмалеїмід:метилметакрилат S1 визначали як частку інтегральної інтенсивності, 

що приходиться на один ароматичний протон (розраховується діленням на 5 

загальної інтегральної інтенсивності в діапазоні 7.00-7.60 м.ч), S2 – діленням на 8 

різниці загальної інтегральної інтенсивності в діапазоні 0.90-3.90 м.ч та 2 S1 (рис. 

2.2). 
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Рис. 2.2 
1
Н ЯМР-спектр кополімеру N-фенілмалеїмід:ММА (розчинник CDCl3, 

ТМС, 400 МГц). 

 

Кополімери різних мольних співвідношень біфункціонального мономеру 10 з 

флуоро-вмісними метакрилатами - 2,2,3,3-тетрафлуоропропіл- (4FМА) та 

2,2,3,3,4,4,5,5-октафлуоропентилметакрилатом (8FМА) – синтезували у ДМФА, 

висаджували у диетиловий етер. Вихідне мольне співвідношення комономерiв 

варіювали від 9 до 70 мольн.% флуоровмісного мономера. Виходи кополiмеризацiї 

не перевищували  40 мас.%, в усіх випадках одержували органорозчинні полімерні 

продукти, склад яких визначали за спектрами F
19

 ЯМР. Мольний та ваговий вміст 

флуоровмісного комономеру розраховували, співставляючи  інтегральні 

інтенсивності сигналів введеного у відомій кількості внутрішнього стандарту 

трифлуороацетаміду та досліджуваного кополімерах (див. рисунок 2.3). 

 



106 

 

 

 

Рис. 2.3 F
19

 ЯМР спектри полімерів з додаванням еквімольної кількості 

внутрішнього стандарту трифлуороацетаміду (CF3CONH): а) гомополімеру 

2,2,3,3,4,4,5,5-октафлуоропентилметакрилату масою 64 мг, маса CF3CONH 14.7 мг; 

б) кополімеру 2,2,3,3,4,4,5,5-октафлуоропентилметакрилату з біфункціональним 

мономером 10 при вихідному вмісті флуоровмісного мономеру 41 мольн.%, маса 

кополімеру 62 мг, маса CF3CONH 16.8 мг.  

 

 

Дані розрахунків показують (таблиця 2.2), що при всіх співвідношеннях 

комономерiв одержувані кополімери містять зменшену кількість флуоровмісних 

ланок; максимальний мольний вміст 35 мольн.%. 
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Таблиця 2.2- 

Співставлення вихідного мольного (cf, мольн.%) вмісту 2,2,3,3-тетрафлуоро-

пропілметакрилату (4FМА) та 2,2,3,3,4,4,5,5-октафлуоропентилметакрилату (8FМА) 

та склад кополімерів при кополiмеризацiя з мономером 10  

Флуоровмісний мономер cf, мольн.% Склад кополімеру, мольн.%  

4FМА 

41 8 

57 29 

70 35 

8FМА 

9 3 

41 21 

50 25 

70 36 

 

2.8.8. Р о з р а х у н о к  в і д н о с н и х  к о н с т а н т  к о п о л i м е р и з а ц i ї   r 1 ,  r 2  т а  

п а р а м е т р і в  Q  т а  e  

 

Відносні константи кополiмеризацiї розраховували за методом Файнмана-

Росса [310], за яким рівняння                                           (3) 

розв’язується графічно. В наведеному рівнянні  – мольне співвідношення 

мономерiв у вихідній суміші,  –мольне співвідношення їх ланок у 

кополімері. Для розв’язання будують пряму в координатах х – у, де: x=
 
F

2
/f; у = 

(F/f)(f – 1). Значення r2 знаходять за відрізком, що відсікається  на осі y, r1 

розраховується як тангенс кута нахилу побудованої прямої (рис. 2.4, а). 

У деяких випадках для лінеаризації рівняння складу кополімера 

використовували спосіб Келена-Тюдоша [310], який враховує ступінь розкиду 

експериментальних даних за допомогою фактору . Рівняння  

= r1× - r2/(1-)                            
                                                               (4), 

де =

2

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2

([ ] / [ ]){([ ] / [ ]) 1} ([ ] / [ ])
: ( )

[ ] / [ ] [ ] / [ ]

M M m m M M

m m m m



 , 

= 

2 2

1 2 1 2

1 2 1 2

([ ] / [ ]) ([ ] / [ ])
: ( )

[ ] / [ ] [ ] / [ ]

M M M M

m m m m
  , 
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= 

2 2

1 2 1 2

1 2 1 2min max

([ ] / [ ]) ([ ] / [ ])

[ ] / [ ] [ ] / [ ]

M M M M

m m m m

   
   

   
 

розв` язується графічно (рис. 2.4, б).  

За рівнянням Алфрея-Прайса [311], використовуючи розраховані значення  

відносних констант кополiмеризацiї r1 та r2 для будь-якої пари мономер : стирол або 

мономер : метилметакрилат, та маючи відомі для стиролу та метилметакрилату 

значення параметрів е1 та Q1 (для стиролу приймають е1 = -0.8, Q1 = 1.0, для ММА е1 

= 0.40, а Q1 = 0.74 [312]) розраховували е2 і Q2 для досліджуваних мономерiв за 

рівняннями: 

 е2= e1±(-ln(r1×r2))
0.5

                                                                                (5) 

 Q2= (Q1/r1 )exp[±e1×(-ln(r1×r2))
0.5

]                                                           (6) 

  

Рис. 2.4 Графічне визначення відносних констант кополімеризації r1 та r2 за 

методом: а) Файнмана-Роса для кополiмеризацiї стиролу (М1) з модельним 

мономером М13 (М2) та б) Келена-Тюдоша для кополімеризації стиролу (М1) з 

модельним мономером М8 (М2).  

 

2.8.9.
1
Методика в и з н а ч е н н я  ф о т о і н д у к о в а н о ї  о п т и ч н о ї  а н і з о т р о п і ї  

( Ф О А )  п о л і м е р н и х  п л і в о к  

 

 Полімери, які були обрані для дослідження ФОА, розчиняли в 1,2-

                                                 
1
 Фізичні дослідження реалізовані співробітниками відділу рідких кристалів ІОФ НАН України під 

керівництвом к.ф.-мат. наук, ст. наук. співр. Ярощука О.В. 
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дихлоретані або ДМФА, одержані розчини фільтрували крізь дискові фільтри із 

розміром пор 0.2 мкм та наносили на кварцові або вкриті шаром напівпровідника 

ITO (сумішшю 90% оксиду In2O3 та 10% оксиду SnO2) скельця (2x3 см). Плівки 

одержували центрифугуванням скелець з нанесеною  краплею розчину полімеру 

протягом 30 секунд при швидкості обертання 3500 об/хв. Товщина плівок складала 

3-5 мкм. З метою видалення залишків розчинника нанесені плівки прогрівали при 

температурі 100-150
о
С протягом 30-60 хвилин. Одержані плівки опромінювали 

повним спектром лінійно поляризованого світла лампи ДРШ-500. Лінійна 

поляризація досягалась за допомогою призми Глена-Томсона; схема приладу 

наведена на рис. 2.5 (а).  

 

Рис. 2.5 Схема опромінення полімерних плівок поляризованим УФ-світлом: а) 

взаємне розташування джерела світла, поляризатора та зразка; б) геометрія 

опромінення. 

 

Опромінення полімерних шарів здійснювали у дві стадії. На першому етапі 

опромінення здійснювали лінійно поляризованим світлом  інтенсивністю 15-60 

мВт/см
2
, при цьому кут падіння світла на поверхню становив 90 

о
 («нормальне» 

опромінення) протягом 10-30 хвилин. Другий етап полягав в опроміненні 

неполяризованим світлом інтенсивністю 100-105 мВт/см
2
 протягом 2 хвилин під 

кутом 45
о
 рис. 2.5 (б).  

Для кожного полімеру готували пару плівок, фотообробка яких була 

ідентичною. Після цього на одну плівку з пари наносився «спейсер» розміром 20 

мкм. Наступним кроком було склеювання комірки розміщенням полімерні плівки 

всередину одна до одної, відстань між ними була рівномірною і становила 20 мкм, 

завдяки наявності «спейсера» - однорідних за розміром мікрокульок  (рис.2.6). 
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Комірка склеювалася по двом більшим сторонам прямокутника, а після 

висихання клею, через отвори, які залишилися, вводився між скельця рідкий 

кристал. В разі необхідності використовувалися нематичні РК фірми Merck з 

позитивною (5CB, E7, ZLI-2293-000, ZLI4801-000) та негативною (MJ961180, 

MLC6609) діелектричною анізотропією. Через 20 хв проводилися дослідження 

сформованих тестових РК комірок на наявність ФОА. Аналізатором зазвичай 

слугувала призма Ніколя. 

 

Рис. 2.6 Схематичне зображення РК комірки. 

 

Лінійно поляризоване світло після проходження через комірку потрапляє до 

аналізатора. Якщо в комірці немає орієнтації РК, то світло проходить і через 

аналізатор, незалежно від взаємного положення комірки та аналізатора. У випадку 

виникнення ФОА полімерної плівки та орієнтації РК можливим є таке розташування 

аналізатора, коли світло, що пройшло через комірку, повністю не проходить через 

аналізатор. Спостереження за змінами у пропусканні світла тестованими РК 

комірками можна вести або неозброєним оком, або за допомогою поляризаційного 

мікроскопа. Відповідне розташування комірки та аналізатора залежить від 

взаємного розташування вектора поляризації аналізатора та площини поляризації 

світла, яке пройшло через комірку, тобто від певного кута між ними. Отже, при 

обертанні призми Ніколя можна знайти такий кут, при якому світло або повністю 

пропускається, або поглинається. Повне поглинання світла відбувається при 

перпендикулярному розташуванні вектора поляризації призми Ніколя щодо 

площини поляризації такого світла, повне пропускання - при паралельному. 
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2 . 8 . 1 0 .
2
  В и з н а ч е н н я  к у т а  п е р е д н а х и л у  р і д к о г о  к р и с т а л у  ( Р К ) т а  

я к о с т і  о р і є н т а ц і ї  

 

Для визначення кута переднахилу готувались комірки за схожою методикою 

що й для визначення показника якості орієнтації. Спочатку наносили розчинений 

полімер на пластинки з ITO, далі скельця з нанесеним полімером висушували. 

Скельця опромінювали протягом 30 хвилин поляризованим УФ-світлом, а потім 

неполяризованим світлом протягом 2 хвилин під кутом 45
о
. Після цього наносили 

«спейсер» для підтримування рівномірної товщини комірки (20 мкм) і склеювали 

скельця.  

Для того, щоб виміряти кут переднахилу, користувалися методом обертання 

кристалу (“crystal rotation method»). Для цього розташованій між поляризатором та 

аналізатором (рисунок 2.7) зразок фіксували на рухомій підкладці, що оберталася. 

 

Рис. 2.7 Схематичне зображення методу для вимірювання кута переднахилу  РК. 

 

На рисунку 2.7  - кут переднахилу радкого кристалу в РК-комірці,  - кут 

відхилення площини РК-комірки від площини x-y,  п та а – кути між напрямком 

вісі х та оптичними вісями поляризатора і аналізатора. В дослідженні 

експериментально шукають таке взаємне розташування РК-комірки, поляризатора 

та аналізатора, при якому детектор фіксує мінімум пропускання. Далі за відомими 

формулами [287, 290] можна розрахувати значення . 

 Для розрахунка параметра якості орієнтації q готували антипаралельні РК-

                                                 
2
 Постановку експерименту здійснено за методикою відділу рідких кристалів ІОФ НАН України 

під керівництвом к.ф.-мат. наук, ст. наук. співр. Ярощука О.В. 
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комірки. Таку комірку поміщали між схрещеними поляризаторами та варіювали 

положення РК-комірки таким чином, щоб досягти мінімального пропускання 

тестуючого променя He-Ne лазера (=0.638 мкм). При такому розташуванні 

знаходили Іmin. Далі повертали один з поляризаторів (аналізатор) так, щоб досягти 

максимальної інтенсивності тестуючого променя після проходження через 

аналізатор (Іmax). Параметр q знаходили зі співвідношення: 

q= (Іmax – Іmin)/ Іmax                                                                                         (7) 

де Іmax та Іmin – максимальне та мінімальне значення осцилюючого 

пропускання. 

 

2 . 8 . 1 1 .
1
 Х а р а к т е р и з у в а н н я  ф о т о о і н д у к о в а н о ї  а н і з о т р о п і ї  

м е т о д о м  н у л ь - е л і п с о м е т р і ї  

 

Для обчислення основних коефіцієнтів заломлення було застосовано метод нульової 

еліпсометрії, який оперує компонентами двопроменезаломлення. Цей метод, 

використаний для нормального падіння променя тестуючого світла, дає інформацію 

про двопроменезаломлення (ДПЗ) в площині. У випадку непрямого падіння 

тестуючого променя, даним методом можна визначати як двопроменезаломлення у 

площині (ny – nx), так і поза площиною (nz – nx).  

Оптичну схему методу представлено на рис. 2.8. В установці для нульової 

еліпсометрії було використано низько-силовий гелій-неоновий лазер ( = 628 нм), 

два поляризатори, пластинку в чверть довжини хвилі та тримач для зразка. 

Інтенсивність світла вимірювалась фотодіодом. Установка автоматично 

контролювалась компютером, а точність обертання аналізатора була близько 0.2
0
.  

Полімерна плівка розташовується між перехресними поляризатором та 

аналізатором, перед яким знаходиться пластинка в чверть довжини хвилі з 

оптичними осями, орієнтованими паралельно напрямку поляризації поляризатора.  

                                                 
1
Експерименти здійснені у відділі рідких кристалів ІОФ НАН України під керівництвом к.ф.-мат. 

наук, ст. наук. співр. Ярощука О.В. 
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Проходячи через зразок, еліптично поляризований промінь трансформується у 

лінійно-поляризоване світло завдяки пластинці в чверть довжини хвилі, а площина 

поляризації цього світла відрізняється від напрямку поляризації поляризатора. 

Вимірювали залежність кута повороту аналізатора  від кута падіння тестуючого 

променя . Значення nx було виміряно рефрактометром і взято за постійнгу 

величину.   

З допомогою матричного методу було обчислено залежність  від  для різних 

значень ny, nz та для різних значень оптичних осей в зразках. Під експериментально 

виміряні залежності  від  було підібрано математично обчислені криві і зроблено 

висновки про відповідні цим кривим nx, ny, nz.  

 

Рис. 2.8 Оптична схема нуль-еліпсометричного дослідження анізотропної 

полімерної плівки. 

 

2 . 8 . 1 2 .  М е т о д и к а  в и п р о б у в а н н я  о п т и ч н и х  с е р е д о в и щ  н а  о с н о в і  

п л і в о к  Р1–Р20 д л я  з а п и с у  д и ф р а к ц і й н и х  г р а т о к  ( Д Г )  

 

Зразки полімерних оптичних середовищ, використаних для реєстрації 

дифракційних граток, готували в такий спосіб. Полімери розчиняли в 

диметилформаміді, розчини фільтрували. Підготовлені розчини поливали на скляні 

пластини (5) (рис. 2.9) розміром 50х40х1.5мм. Пластини з нанесеним полімером 

вміщували у термошафу і витримували при температурі 80 
о
С не меньше 3-х діб. 

Товщина виготовлених плівок ~ 2 мкм (вимірювали за допомогою 
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інтерференційного мікроскопу МИИ-4). Плівки Р1–Р20 прозорі і не поглинають 

видиме світло. Приготовлені в такий спосіб зразки використовували для запису ДГ.  

Запис ДГ проводили опроміненням зразків світлом ртутної лампи (1), яке 

проходило крізь поляризатор (2) і рівномірну сітчасту структуру (3) з металевого 

тонкого дроту (діаметр дроту 50 мкм, відстань між дротами 250 мкм). Опромінення 

зразків УФ світлом проводили зі сторони вільної поверхні полімерних плівок (4). 

Тривалість опромінення 30 хв, що є достатнім для утворення в плівках ДГ.  

Для візуалізації ДГ зразки з плівками Р1–Р20, які були опромінені лінійно 

поляризованим УФ світлом вище зазначеним способом, опромінювали світлом He-

Ne лазера (6), промінь якого проходив через фазо-обертаючу пластину для зміни і 

вибору напрямку поляризації світла. Для контроля відносної величини інтенсивності 

порядків дифракції використовували фотоприймач (10) (фотодіод), разміщений у 1-

му порядку дифракції. Світло, яке проходило через дослідні зразки, проекували на 

екран (7)  і зображення ДГ реєстрували відео-камерою (8). За допомогою фазо-

обертаючої пластини вибирали максимальну і мінімальну яскравість порядків 

дифракції. Отримані зображення ДГ використовували для порівняння 

”зашумленості” зображення і наявності порядків дифракції. 

 

Рис. 2.9 Оптична схема: а) запису ДГ; б) візуалізації ДГ: (1)-ртутна лампа (400 

Вт), (2)-поляризатор, (3)–сітчаста структура (гратка), (4)– полімерна плівка, (5)–

підкладка, (6)- He-Ne лазер, (7)-екран, (8)-камера, (9)-компютер, (10)-фотоприймач, 

(11)-осцилоскоп Tektronix TDS1001B.                                                                                                                                                                                                                                       
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РОЗДІЛ 3 

НАУКОВІ ОСНОВИ СИНТЕЗУ АЛКЕН-ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ ПОЛІМЕРІВ 

СЕЛЕКТИВНОЮ РАДИКАЛЬНОЮ ПОЛІМЕРИЗАЦІЄЮ МОНОМЕРIВ З 

РІЗНОАКТИВНИМИ ПОДВІЙНИМИ ЗВ`ЯЗКАМИ  

 

3 . 1 .  Д и з а й н  в и х і д н и х  с п о л у к  

 

 У представленій роботі здійснено цілеспрямований дизайн біфункцiональних 

мономерiв, що є феніл/нафтил(мет)акрилатами «несиметричної» будови, в яких 

один із полімеризаційноздатних зв’язків завжди є (мет)акрилатним, а другий 

варіюється. Важливим елементом структури є ароматичне «ядро», яке: а) має 

забезпечити молекулі мономеру достатню жорсткість для того, щоб унеможливити 

небажане проходження реакції циклополiмеризацiї [166]; б) надати одержуваним 

полімерним продуктам, що містять арилестерні/ариламідні групи, фотохімічну 

активність при дії світла  середньої УФ-області, що розширило б можливості 

практичного використання одержуваних полімерів. 

 Базовими сполуками нами обрано мономери з групи фенілметакрилатів. 

Аргументами на користь цієї групи мономерiв стали їх доволі висока активність в 

умовах ініційованої радикальної полiмеризацiї; наявність арилестерної 

функціональної групи як передумови проходження фотоперегрупування Фріса, що 

надає додаткові перспективи практичного використання одержуваних полімерних 

матеріалів.  Зручним є також наявність достатньої кількості публікацій щодо 

мономерiв даного класу, у тому числі таких, що мають кілька 

полімеризаційноздатних груп. 

 Традиційно арил(мет)акрилати, що мають другу алкенільну групу, в 

полімеризаційних процесах вивчаються або з точки зору ефективності зшивання, 

або здатності до циклополiмеризацiї.  

 Зшиті полімери формуються при полiмеризацiї п- і м-феніленди(мет)акрилатів 

[313, 314].  Фенілметакрилати полімеризуються в умовах ініційованої радикальної 
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полiмеризацiї краще, ніж N-фенілметакриламід, а також орто-, мета- і пара-

гідроксизаміщені похідні N-фенілметакриламіду [315]. Диметакрилоїльні похідні 

1,4-амінофенолу полімеризуються повільніше, ніж відповідні похідні 1,2- та 1,3-

амінофенолу. 

 Для диметакрилатів симетричної будови відоме проходження 

циклополімеризаційних процесів. Вони описані для ініційованої радикальної 

полiмеризацiї диметакрилату етиленгліколя ще у 50-х роках минулого сторіччя 

[316]. Високу здатність до циклополiмеризацiї в умовах радикальної ініційованої 

полiмеризацiї в розчині виявляє також о-фенілендиакрилат [313]. Дослідження в 

цьому напрямку в останні десятиріччя проводять, вивчаючи можливість синтезу 

циклополімерів з диметакрилоїльних мономерiв симетричної будови методами 

радикальної полiмеризацiї з перенесенням протона (ATRP) [317, 318]. Одержувані 

полімери вирізняються підвищеними температурами склування у поєднанні із 

мінімізованою усадкою під час полiмеризацiї. В деяких випадках саме 

циклополiмеризацiя виявляється ефективним методом одержання оптичноактивних 

метакрильних полімерів [319]. Циклополiмеризацiя притаманна біфункціональним 

мономерам як симетричної будови, так і з різноактивними подвійними зв’язками. 

Циклополімеризацію біфункцiональних мономерiв несиметричної будови, таких як 

N-метил-N-aлілметакриламід, N-t-бутил-N-алілакриламід [320,321],  2-(о-

(вінілфенокси)етил(мет)акрилат [322], активно  вивчали протягом 70-80-х років. 

Циклополiмеризацiя 2-алілфеніл(мет)акрилатів без гелеутворення  спостерігається 

до конверсії 18-30 мас.% [323]. Циклополiмеризацiя  2-алілфенілакрилату 

реалізується за різних умов: у  толуолі (60
о
С, ініціатор АІБН) [324], у присутності  

алкіл-алюмінійхлориду [325]. Для таких мономерiв, як 2-(о-алілфенокси)етил 

акрилат, 4-(о-алілфенокси)бутилакрилат, 6-(о-алілфенокси)гексилакрилат,   

повідомляється про утворення циклів різного розміру – від 8- до 15-членних. 

Гомополiмеризацiя метил-α-(кротонілоксиметил)акрилату [326] за радикальним 

механізмом відбувається як селективна за участю акрилатої групи. Причиною 

неефективності циклополiмеризацiї є стеричні утруднення взаємодії 

кротонілоксиметилоїльного радикалу з кротонільною групою. Суттєвими 
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недоліками циклополiмеризацiї є низькі молекулярні маси утворюваних полімерів та 

низькі ступені конверсії. N-Феніл-N-2-(метоксикарбоніл)алілметакриламід [327] є 

одним із небагатьох прикладів алілвмісних мономерів, здатних утворювати при 

циклополiмеризацiї високомолекулярні продукти.  

 Аналіз наукової літератури (розділі 1) показує відсутність систематичних 

досліджень щодо можливості проведення селективної радикальної полiмеризацiї 

багатофункціональних метакрилоїл-вмісних мономерiв, у тому числі з ряду алкен-

заміщених феніл- або нафтил(мет)карилатів, результатом якої було б утворення 

розчинних алкен-функціоналізованих полімерних продуктів.  

 Вивченню реакційної здатності монофункціональних арил(мет)акрилатів 

присвячено достатньо велику кількість досліджень, які активно проводили у 70 – 90-

х роках ХХ ст. [328-337]. З точки зору завдань даного дослідження, важливими є 

наступні загальні висновки: 

 Полiмеризацiя незаміщеного фенілметакрилату (ФМА) описується класичним 

рівнянням радикальної полiмеризацiї з першим порядком за мономером та 0.5 – 

за ініціатором; частка диспропорціонування в обриві при полiмеризацiї ФМА є 

вищою, ніж для метилметакрилату ( 0.89 та 0.72 відповідно) [331]. 

  Природа розчинника, його полярність значною мірою впливає на радикальну 

полімеризацію ФМА: при проведені полiмеризацiї в заміщених бензенах 

найбільше значення константи реакції росту  ланцюга знайдено для 

бензонітрилу (243 л×моль 
-1

×с
-1

 порівняно з 176 л×моль 
-1

×с
-1

 для бензену) 

[332]. 

 Полімеризаційна здатність фенілметакрилатів залежить також від типу 

заміщення та акцепторності замісників. Так, о-ізомери менш активні порівняно 

з п-ізомерами [330]. Для ряда о- і п-алкілзаміщених фенілметакрилатів із 

такими групами, як C2H5-, ізо-C3H7- та трет- C4H9- знайдено, що значення 

сумарної константи полiмеризацiї є вищи для п- ізомерів та майже не залежить 

від розміру алкільної групи [328]. 

 Ацил-заміщені фенілметакрилати полімеризуються краще, ніж алкіл-вмісні 

аналоги [333]. Однак, як показано на прикладі сполук ряду LXXV [335, 336], 
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RCH
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H

R1

LXXV

R= H, CH3

 

швидкість полiмеризацiї зменшується при збільшенні R1.  

 Феніл(мет)акрилати із замісниками донорного типу, наприклад, N,N-

диетиламінофеніл(мет)акрилат [337] є менш активними, ніж ФМА. 

 Для ініційованої радикальної полiмеризацiї в розчині імідофеніл(мет)акрилатів 

LXXVI- LXXVII [338-340]: 

(ФТІ)

OC(O)C(R
1
)=CH

2

R

     R = H, CH
3

2

1 R
2
= N

O

O

LXXVI      R1= H, R2= п-ФТІ

LXXVII     R1= H, R2= м-ФТІ

LXXVIII    R1= СH3, R2= п-ФТІ

LXXIX      R1= СH3, R2= м-ФТІ

 LXXX: 

R
3

R
1

      R  =   H, CH
3

R1 =

R =2 R
3

=

LXXX

OCOC(R)=CH
2

 

та LXXXІ: 

 

N

O

O OCOC(R) CH
2

CH
3

    R = H, 

LXXXI  

властиві вищезазначені закономірності: більшою активністю відзначаються 

акрилати порівняно з метакрилатами; п-ізомери порівняно з м-ізомерами; для 

імідофенілметакрилату LXXVI сумарна константа полiмеризацiї Кcум майже вдвічі 

вища за відповідний параметр ацил-заміщеного аналогу; 

сукцинімідофеніл(мет)акрилати LXXXІ в радикальній полiмеризацiї є більш 
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активними, ніж ацетиламінофеніл(мет)акрилати відповідного типу заміщення, але 

менш активними, ніж фталімідні аналоги. 

   Отже, полiмеризацiя арил(мет)акрилатів досі розглядалася в трьох аспектах: 

як класичний полімеризаційний процес монофункціональних мономерiв з одним 

полімеризаційноздатним подвійним зв’язком; як процес полiмеризацiї 

біфункцiональних мономерiв симетричної будови з еквівалентними подвійними 

зв’язками, здатних до одночасної полiмеризацiї, що призводить до утворення 

зшитих структур; як варіант проведення циклополiмеризацiї мономерiв 

«симетричної» і «несиметричної» будови. Немає жодних посилань на роботи в 

напрямку синтезу алкен-функціоналізованих полімерів радикальною 

полімеризацією арил(мет)акрилатів з кількома подвійними зв’язками. 

 Варіювання структури другого полімеризаційноздатного зв’язку нами [341-353] 

проводилося з урахуванням кінцевого завдання даного дослідження – одержання з 

максимальним виходом  розчинних алкен-функціоналізованих полімерів шляхом 

ініційованої радикальної полiмеризацiї: 

O

O O

*
*n

 

O

Ініціатор 

X X

 

Тому в «базову» структуру феніл/нафтил(мет)акрилатного мономеру 

послідовно вводились такі алкен-вмісні  групи, як: 

 а) циклогексенова (сполуки 1-3), що є нездатною ані до радикальної 

гомополiмеризацiї, ані до кополiмеризацiї (відомо лише кілька прикладів її 

кополiмеризацiї з такими високополярними мономерами, як N-фенілмалеїмід [204-

207]); з цією метою синтезували серію мономерiв із тетрагідрофталімідним 

фрагментом [341-344] загальної будови 
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б) малеїмідна (сполуки 4-9), що є нездатною до радикальної гомополiмеризацiї, але 

кополімеризується добре з вінільними мономерами; з цих міркувань синтезували 

іншу серію мономерiв [345-349] з другим реакційно здатним подвійним зв’язком 

малеїмідного типу: 

O

O CH
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та  

в) метакриламідна (сполуки 10-21), що є менш активною у радикальній 

полiмеризацiї порівняно з метакрилатною та, водночас, добре кополімеризується з 

останньою; тому синтезували та досліджували серію 

метакриламідоарил(мет)акрилатів [348, 350-353] будови: 
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Індивідуальну поведінку кожної з зазначених груп можна прогнозувати, 

базуючись на вже наявних публікаціях. Реакційній здатності в умовах ініційованої 

радикальної полiмеризацiї монофункціональних мономерiв деяких ациламіно-, 

тетрагідрофталімідо-, малеїмідо- заміщених феніл- та нафтилметакрилатів 

присвячені дослідження [354-360]. Метакрилати з малеїмідним подвійним зв’язком 

в ролі другого реакційноздатного досліджувались у [361,362] як компоненти 

композицій, придатних для зшивання як під дією температури, так і УФ-

опромінення; малеїмідвмісні мономери, а також малеїновий та цитраконовий 

ангідриди активно вивчались у реакціях кополiмеризацiї з мономерами донорного 

типу [363-365]. Водночас, можна знайти інформацію і про полімеризаційну 

здатність в умовах ініційованої радикальної полiмеризацiї алкілметакрилатів, 

метакрилатів фенолу, аніліну, оксибензойної кислоти, оксибіфенілу, 1- та 2-нафтолу 

[363-379]. 

Дослідження щодо можливості синтезу алкен-функціоналізованих полімерних 

продуктів радикальною полімеризацією таких метакрилоїл-вмісних мономерiв нами 

проводились у двох паралельних напрямках: оцінювалась можливість селективної 

полiмеризацiї більш активного метакрилатного зв’язку у присутності другого 

реакційноздатного алкенільного фрагменту та вивчався ймовірний вплив присутньої 

в структурі «базового» арил(мет)акрилату циклогексенової/малеїмідної/ 

метакриламідної групи на зміну швидкості гомополiмеризацiї (мет)акрилатного 

подвійного зв’язку. 

 

3 . 2 .  Т е о р е т и ч н а  о ц і н к а  м о ж л и в о с т і  с е л е к т и в н о ї  

г о м о п о л i м е р и з а ц i ї  б і ф у н к ц i о н а л ь н и х  м о н о м е р i в  

 

 Оскільки варіювання структури другого полімеризаційноздатного зв’язку 

обговорюваних біфункцiональних мономерiв проводилося з урахуванням кінцевого 

завдання даного дослідження – одержання з максимальним виходом розчинних 

алкен-функціоналізованих полімерів шляхом ініційованої радикальної полiмеризацiї 

– нами було здійснено спробу попередньої оцінки можливості селективної 
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полiмеризацiї метакрилатного зв’язку у присутності другого реакційноздатного 

алкенільного фрагменту. При цьому біфункціональний мономер розглядався нами 

[380-382] як такий, що містить групи, потенційно здатні до «самокополiмеризацiї». 

Відповідно, далі нами були розраховані теоретичні значення відносних констант 

кополiмеризацiї r1 , r2 [312].  

З точки зору величини параметрів активності Q  та полярності e таких 

полімеризаційноздатних груп, досліджувані біфункціональні мономери можна 

умовно розділити на 4 групи (Схема 3.1): 

O
1 O10

N
H

O

O

п-СІФМА
Q1=1.33; 

e1=0.77

Бутен-2
Q2=0.0002; 
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п-СІФМА
Q1=1.33; 

e1=0.77

г.

в.

М8
Q1=0.61; 

e1= 0.82

 

Схема 3.1. 

 

а) феніл- та нафтил(мет)акрилати 1-3 з тетрагідрофталімідним фрагментом [341-

344], в яких циклогексенова група є надзвичайно пасивною в умовах радикальної 

гомо- та кополiмеризацiї; згідно з літературними даними параметр Q 2-бутенового 

подвійного зв’язку  має надзвичайно низьке значення: Q= 0.0002 [203]; таке низьке 

значення фактора резонансної стабілізації радикала вказує на малу активність 

відповідного мономера в умовах радикальної полiмеризацiї; 

б) феніл(мет)акрилати 4-9 з малеїмідною групою [345-349], що є малоактивною 

щодо радикальної гомополiмеризацiї, але добре кополімеризується з мономерами 

донорного типу, наприклад, вінільними; 
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в) (мет)акрилати 10-21 з метакриламідною групою [348, 350-353], що є дещо 

пасивнішою в умовах радикальної гомополiмеризацiї порівняно з метакрилатною та, 

водночас, може кополімеризуватися з останньою;  

г) біфункціональний мономер 23, в якому метакрилатна група, за попередньою 

оцінкою [312], має бути пасивнішою за вінільну. 

 Отже, для визначення відносних констант «самокополiмеризацiї» r1 та r2 двох 

різноактивних подвійних зв’язків біфункцiональних мономерiв з груп б)-г) 

необхідно знати параметри Q та e для відповідних модельних сполук.  

Оскільки не для всіх модельних сполук відомі ці параметри, а також 

враховуючи суттєвий вплив природи розчинника на параметри кополiмеризацiї 

фенілметакрилатів та метакриламідів [383], ми досліджували реакційну здатність 

деяких синтезованих нами модельних сполук. Реакційну здатність оцінювали через 

розрахунок параметрів кополiмеризацiї та величин Q, e при їх кополiмеризацiї із 

стиролом у розчині ДМФА. 

 Кополімеризацію модельних мономерiв проводили в умовах, що дозволяли 

співставити одержані результати з даними робіт, в яких досліджувалась активність 

ациламіно- та імідо-заміщених фенілметакрилатів в реакції кополiмеризацiї із 

стиролом. Умови були наступні: кополімеризацію проводили у ДМФА при 80 
о
С у 

присутності 1 мас.% (від суми мас комономерiв) ініціатора АІБН; продукти 

полiмеризацiї виділяли, висаджуючи реакційну суміш у етанол, рідше – в інші 

спирти або водно-спиртові суміші.  

Методики синтезу модельних сполук, а також методики проведення 

кополiмеризацiї із стиролом як стандартним мономером у ДМФА, визначення 

складу кополімерів та приклади розрахунків наведено в розділі 2. Виходячи з 

одержаних експериментальних даних, було визначено відносні константи 

кополiмеризацiї r1 та r2 за методом Файнемана-Росса або Келена-Тюдоша для таких 

пар мономерiв як М1:стирол та М2:стирол (для біфункцiональних мономерiв  групи 

б); М8:стирол, М12:стирол, М13:стирол (група в)  та п-СІФМА:стирол (група г). У 

випадку кополімерів модельної сполуки М16 із стиролом для розрахунків ми 

використовували дані, наведені в [312].  
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З одержаних значень r1 та r2 для цих модельних мономерiв розраховано 

параметри питомої активності (Q), який характеризує ступінь спряження подвійного 

зв’язку мономеру з іншими групами в його молекулі, та полярності (e), який 

визначає електронодонорний або електроноакцепторний характер замісників біля 

подвійного зв’язку мономеру та характеризує поляризацію молекули мономеру (для 

стиролу як стандартного мономеру  Q = 1.0, а e =-0.8). Графіки „миттєвого” складу 

кополімерів модельних сполук зі стиролом зображено на рис. 3.1; параметри 

кополiмеризацiї - в таблицях 3.1.-3.2.  

Одержані значення відносних констант кополiмеризацiї r1, r2 та параметрів Q, 

e для сполук М1 та М2, які моделюють другий полімеризаційноздатний подвійний 

зв'язок фенілметакрилатів з групи б), показують, що вони при кополiмеризацiї зі 

стиролом схильні до чергування, оскільки значення констант кополiмеризацiї та їх 

добуток наближаються до нуля. Окрім того, оскільки r11 та r21, то для систем 

такого складу можлива азеотропна кополiмеризацiя (рисунок 3.1, а). Мономер М1, 

порівняно з мономером М2, має більшу схильність до утворення альтернантних 

кополімерів зі стиролом.  

N-Фенілмалеїмід (М1) та N-фенілцитраконілімід (М2) є менш 

електроноакцепторними мономерами, ніж відповідні ангідриди, що спричиняє 

зменшення значення фактору полярності е. Параметр активності Q, навпаки, 

збільшується для N-фенілімідів порівняно з відповідними ангідридами, що говорить 

про кращу резонансну стабілізацію радикалу у випадку М1 та М2. 

Як видно з таблиці 3.2, фенілметакрилати, які моделюють метакрилатний 

подвійний зв'язок біфункцiональних мономерiв з груп а)-г), є активнішими в реакції 

кополiмеризацiї, ніж стирол: відносна реакційна здатність (1/r1) знаходиться в межах 

6.25- 1.43; вони не проявляють схильності до чергування: r1×r2= 0.072-0.15. В ряду 

п-заміщених фенілметакрилатів зменшення значення r2  та зниження схильності до 

чергування відбуваються антибатно; зростання електроноакцепторності замісників у 

п-положенні (збільшується 0
 - константа) симбатне зростанню параметра е та 

зростанню відносної константи кополiмеризацiї r2, яка відображає збагачення 

кополімерів із стиролом ланками модельних мономерiв (рисунок 3.1, б). 
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Рис. 3.1 „Миттєвий” склад кополімеру F1 (мольна частка модельного 

мономеру в кополімері) в залежності від складу мономерної суміші f1 (мольна 

частка модельного мономеру у вихідній суміші мономерiв): а) М1:стирол та 

М2:стирол; б)  М8:стирол; п-СІФМА:стирол; М12:стирол, М13:стирол та 

М19:стирол. Позначення кривих відповідають позначенням модельних сполук. 

 

 

Порівняно з N-фенілмалеїмідом (М1) та N-фенілцитраконілімідом (М2) 

фенілметакрилати є менш електроноакцепторними мономерами, підтвердженням 

чому є менші значення фактору полярності е. Зміна електроноакцепторності 

замісника, що характеризується збільшенням 0
 – константи від 0.29 (0.03) до 0.46, 

змінює активність мономера у 2-3 рази, що відображається у діапазоні значень Q 

0.46-1.33.  

Мономер М13, який моделює другий, метакриламідний 

полімеризаційноздатний подвійний зв'язок біфункцiональних мономерiв з групи в), 

має на два порядки нижче значення параметра питомої активності Q (Q=0.09) та 

від`ємне значення полярності: е=-0.38. Макрорадикали з кінцевими ланками М13 та 
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стиролу приєднують переважно стирол (r21, r11). Наслідком є те, що при всіх 

вихідних співвідношеннях мономерiв кополімер збагачується ланками стиролу. 

Аналогічна ситуація спостерігається для модельного N-алкілметакриламіду M19. 

 

Таблиця 3.1- 

Відносні константи кополiмеризацiї r1 та r2, а також параметри активності Q та 

полярності e  N-фенілмалеїміду (М1), N-фенілцитраконіліміду (М2), малеїнового та 

цитраконового ангідридів в системі модельна сполука (М1)-стирол (М2) 

Модельна сполука r1 r2 r1×r2 e Q 

Малеїновий ангідрид 0* 0.01* 0 2.25* 0.23* 

N

O

O

 

М1 

0.020 0.039 0.00078 1.88 3.02 

Цитраконовий ангідрид 0.01* 0.15* 0.0015 1.75* 0.87* 

N

O

O

H3C

 

М2 

0.026 0.140 0.00364 1.57 1.07 

* - [312]. 

 

Задля того, щоб передбачити можливість селективної полiмеризацiї 

біфункцiональних мономерiв, розраховані параметри Q та e для відповідних 

модельних сполук було використано для визначення відносних констант 

«самокополiмеризацiї» r1 та r2 двох різноактивних подвійних зв’язків 

біфункцiональних мономерiв та побудовано графіки „миттєвого” складу 

кополімерів відповідних пар модельних сполук. Вихідні дані для розрахунку та 

результати зведено в таблицю 3.3, графіки „миттєвого” складу кополімерів пар 

модельних сполук наведено на рис. 3.2. 

З одержаних даних можна зробити попередні висновки щодо можливості 

селективної полiмеризацiї біфункцiональних мономерiв ряду фенілметакрилатів: 

найбільш перспективним є мономер 1, в якому фенілметакрилатний подвійний 
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зв'язок у 10
5
 раз активніший за тетрагідрофталімідний (r1/r2= 2.73×10

5
) і не має 

схильності до альтернантної кополiмеризацiї. 

Згідно з теоретичними розрахунками «миттєвого» складу кополімеру бутену-2 

з п-СІФМА, на початку процесу радикальної гомополiмеризацiї 1 його 

«самокополімер» при f1=0.5 буде містити 0.996 (F1
0.5

) мольних часток метакрилатних 

ланок (див. рисунок 3.2). 

У мономері 4 фенілметакрилатний подвійний зв'язок не активніший за 

малеїмідний (r1/r2= 0.50) та має дуже високу схильність до альтернантної 

кополiмеризацiї (r1×r2 = 0.0008). Теоретично такий біфункціональний мономер 

повинен вже на початку гомополiмеризацiї утворювати зшиті продукти, оскільки 

при всіх співвідношеннях кількості подвійних зв’язків в кополімер вони будуть 

входити у рівних співвідношеннях (F1
0.5

=0.5).  

Для всіх інших біфункцiональних мономерiв не передбачається схильності до 

альтернантної «самокополiмеризацiї», тож існує принципова можливість переважної 

полiмеризацiї за участю метакрилатного подвійного зв’язку. Можна очікувати, що 

на початковій стадії процесу ступінь такої селективності має визначатися 

співвідношенням відносних констант кополiмеризацiї r1/r2.  

Так, у мономерах 10 (r1/r2 = 1.44×10
2
), 5 (r1/r2 = 10.68)  та 20 (r1/r2 = 28.11) 

більш активним є фенілметакрилатний подвійний зв'язок, причому мономер 10 

повинен проявляти більшу селективність, оскільки має найбільше значення 

співвідношення r1/r2.   

У випадку мономеру 12 згідно з розрахованим складом «самокополімеру» при 

f1=0.5 (рис. 3.2, б.), F1
0.5

 має дорівнювати 0.52-0.62, що свідчить про невисоку 

здатність до селективної полiмеризацiї та ймовірність зшивання в результаті 

«самокополімеризації» вже на початковій стадії. Значення F1
0.5

, що дорівнює 0.52, 

одержано з розрахунків для модельної пари монофункціональних мономерiв М19 

(Q= 0.40, e= - 0.16) та М9 (Q= 0.52, e= 0.61). Якщо як аналог для метакрилатного 

фрагменту обрати інші модельні речовини, такі як етилметакрилат (Q= 0.56, 

e= 0.17 [312]) або М10 (Q= 1.12, e= 0.89), який за своєю будовою найкраще моделює  
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Таблиця 3.2-  

Відносні константи кополiмеризацiї r1 та r2, а також параметри активності Q та 

полярності e  модельних алкіл/фенілметакрилатів та метакриламідів в системі 

мономер (М1)-стирол (М2) 

Мономер r1
 

1/ r1 r2 r1× r2 e
 

Q
 

Замісник та константа 

Гамета (
0
)

1
   

Модельні фенілметакрилати 

O

O

CH
2

CH
3

 
ФМА

2
 

0.70 1.43 0.19 0.133 0.62 0.46 H (0) 

ONH
O

CH
2CH

3

O
CH

3

 
М12 

0.51  1.96 0.29 0.15 0.59 1.15 NH(CO)CH3 (0.03
3
) 

N

O

O

O C

O

C CH2

CH3

 
п-СІФМА

4
 

0.21 4.76 0.40 0.084 0.77 1.33 N

O

O

(0.34)

 

O

O
O

CH
2

CH
3

O

CH
3  

М8 

0.16  6.25 0.45 0.072 0.82 0.61 COOCH3 (0.46
1
)  

Модельні алкілметакрилати 

O

O

CH
2

CH
3

O

O

CH
3

 
М9 

0.22 4.55 0.63 0.134 0.61 0.52 - 

O

CH
2

CH
3

O

N
H

O

CH
3  

М10 

0.25 4.00 0.23 0.058 0.89 1.12 - 

1 
- за даними роботи [384]; 

2
 - значення r1та r2 розраховані з використанням наведених у [312] 

параметрів Q та e; 
3
- згідно з [463]; 

4
- за даними роботи [354]. 
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продовження таблиці 3.2-  

Модельні фенілметакриламіди 

N
H

O

O

CH
3

O

CH
2

CH
3

 
М13 

0.10 10.00 8.4 0.84 -0.38 0.09 - 

O

O

CH
3

N
H

O

CH
2

CH
3

 
М19 

0.44 2.27 1.51 0.664 -0.16 0.40 - 

 

біфункціональний мономер 12 - розраховуваний склад «самокополімеру» при f1= 0.5 

буде становити 0.58 або 0.62 відповідно. Як буде показано далі, узгодженість 

результатів теоретичних розрахунків з експериментом є лише приблизною – теорія 

вказує лише на схильність до «селективної» гомополiмеризацiя або неможливість її 

реалізації. 

Відповідно до теоретичних розрахунків, у мономерiв 22 та 23 

фенілметакрилатний подвійний зв'язок менш активний порівняно з другим 

подвійним зв’язком. Так, в мономері 22 дещо активнішим буде алкілметакрилатний 

зв'язок, при цьому r1/r2=1.60; «самокополімер» збагачується саме ланками цього 

типу (F1
0.5

=0.55). Якщо за мономер, що моделює поведінку алкілметакрилатного 

подвійного зв’язку замість етилметакрилату (Q=0.56, е=0.17) обрати модельну 

сполуку М9, для якої нами визначені Q= 0.52, е= 0.61, розрахунок показує, що 

«самокополімеризація» буде проходити як «ідеальна» і F1
0.5

=0.497. Тобто слід 

очікувати здатність біфункціонального мономеру 22 до зшивання. 

В мономері 23 дещо активнішим має бути вінільний (r1/r2=0.25, r2/r1=4.0) 

зв'язок; згідно з теоретично розрахованим миттєвим складом (рис. 3.2), на початку 

процесу радикальної гомополімеризації його «самокополімер» при f1=0.5 буде 

містити 0.44 мольні частки метакрилатних ланок (F1
0.5

=0.44), що вказує на певну 

ймовірність селективної полімеризації на початковій стадії. 
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Рис. 3.2 а) Залежність „миттєвого” складу кополімеру F1 (мольна частка 

модельного мономеру в кополімері) від складу суміші мономерiв f1 (мольна частка 

модельного мономеру у вихідній суміші мономерiв) для модельних пар (М2) : (М1), а 

саме: бутен-2 : п-СІФМА (моделі для 1);  М1 : п-СІФМА (моделі для 4); 

М2 : п-СІФМА (моделі для 5); М13 : М12 (моделі для 10); М13 : М8 (моделі для 20); 

М19 : етилметакрилат (моделі для 12); М8 : етилметакрилат (моделі для 22); 

М16 : М8 (моделі для 23). Позначення кривих відповідають номерам 

біфункцiональних мономерiв. 

б) Залежність „миттєвого” складу кополімеру від складу суміші мономерiв для 

пар (М2) : (М1) монофункціональних мономерiв, що моделюють біфункціональний 

мономер 12: крива І - М19 : М10 (F1
0.5

= 0.62); крива ІІ - М19 : етилметакрилат 

(F1
0.5

= 0.58); крива ІІІ - М19 : М9 (F1
0.5

= 0.52).  
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Таблиця 3.3- 

Відносні константи можливої «самокополiмеризацiї» r1 та r2 , розраховані для 

деяких біфункцiональних мономерiв  в системі модельний мономер (М1)-модельний 

мономер (М2) 

Мономери Параметри Q,e для 

модельних 

сполук  

r1
* 

r2 r1×r2 1/r1; 

1/r2 

r1/r2 

біфунк-

ціональн. 

модельні  

Біфункціональні мономери групи а) 

1 Бутен-2 Q2 =0.0002 е2=-0.29 
300.7 0.001 0.3007 

0.003; 

909
 

2.73×10
5
 

п-СІФМА Q1 =1.36 е1=0.77 

Біфункціональні мономери групи б) 

4 М1 Q2 =3.02 е2=1.88 
0.02 0.04 0.0008 

50; 

25 
0.5 

п-СІФМА Q1 =1.36 е1=0.77 

 

5 М2 Q2 =1.07 е2=1.57 
2.35 0.22 0.518 

0.42; 

4.46 
10.68 

п-СІФМА Q1 =1.36 е1=0.77 

Біфункціональні мономери групи в) 

10 

 

М13 Q2 =0.09 е2=-0.38 7.21 0.05 0.361 0.14; 

20.00 

1.44×10
2 

М12 Q1 =1.15 е1=0.59 

 

20 

 

М13 Q2 =0.09 е2=-0.38 2.53 0.09 0.228 0.40; 

11.11 

28.11 

М8 Q1 =0.61 е1=0.82 

 

12 

 

М19 Q2 =0.40 е2=-0.16 0.81 0.68 0.551 1.23; 

1.47 

1.19 

М9 Q1 =0.52 е1=0.61 

 

12 

 

М19 Q2 =0.40 е2=-0.16 1.10 0.30 0.330 0.91; 

3.33 

3.67 

 М10 Q1 =1.12 е1=0.89 

 

12 М19 Q2 =0.40 е2=-0.16 1.32 0.68 0.898 0.76; 

1.47 

1.94 

етилметакрилат** Q1 =0.56 е1=0.17 

*-Відносні константи кополiмеризацiї розраховували за рівняннями Алфрея-Прайса [311]: 

r1=(Q1/Q2)exp[-e1(e1-e2)]; r2=(Q2/Q1)exp[-e2(e2-e1)]; ** - [312].  
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продовження таблиці 3.3- 

13 N-етил-

метакриламід** 

Q2 =0.70 е2=-0.88 0.26 0.41 0.107 3.85; 

2.44 

0.63 

 ФМА** Q1 =0.46 е1=0.62 

 

22 М8 Q2 =0.61 е2=0.82 1.03 0.64 0.659 0.97; 

1.56 

1.60 

етилметакрилат** Q1 =0.56 е1=0.17 

 

    22        М8 Q2 =0.61 е2=0.82 0.97 0.99 0.96 1.03; 

1.07 

0.98 

М9 Q1 =0.52 е1=0.61 

Біфункціональний мономер групи г)  

23 

 

М16** Q2 =1.43 е2=-0.98 0.10 0.40 0.040 10.00; 

2.50 

0.25 

М8 Q1 =0.61 е1=0.82 

*-Відносні константи кополiмеризацiї розраховували за рівняннями Алфрея-Прайса [311]: 

r1=(Q1/Q2)exp[-e1(e1-e2)]; r2=(Q2/Q1)exp[-e2(e2-e1)]; ** - [312].  

 

Таким чином, теоретично нами окреслено коло тих біфункцiональних 

мономерiв, для яких існує принципова можливість переважної (селективної) 

полiмеризацiї за рахунок метакрилатного подвійного зв’язку; також показано, що 

можна підібрати таку пару подвійних зв’язків, де метакрилатний буде навпаки менш 

активним. На початковій стадії процесу ступінь такої селективності має визначатися 

співвідношенням відносних констант кополiмеризацiї r1/r2. 
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РОЗДІЛ 4 

ІНІЦІЙОВАНА РАДИКАЛЬНА ГОМОПОЛIМЕРИЗАЦIЯ БІФУНКЦIОНАЛЬНИХ 

МОНОМЕРIВ  

  

З метою дослідження полімеризаційної здатності біфункцiональних мономерiв 

вивчали кінетику їх термоініційованої гомополiмеризацiї у 5-10 мас.% розчинах в 

присутності АІБН дилатометричним методом в умовах, обраних нами за стандартні. 

Дилатометричний метод було обрано для досліджень, оскільки він є досить 

чутливим, швидким та надійним, дозволяє вивчати кінетику процесів при низьких 

ступенях перетворення.  

Як стандартний розчинник нами було вибрано N,N-диметилформамід 

(ДМФА), оскільки в ньому полiмеризацiя всіх досліджуваних мономерiв проходить 

гомофазно [308, 339,354]; як показали більш ранні дослідження [354], полiмеризацiя 

феніл(мет)акрилатів проходить із найбільшими швидкостями у таких полярних 

розчинниках, як ДМСО та ДМФА; для останнього розчинника також відмічалося 

[308] мале значення константи передачі ланцюга (Cs=2.4×10
-4

). Додатковим 

аргументом на користь ДМФА як стандартного розчинника можна вважати той 

факт, що в роботах [308, 339, 340, 354] кінетичні дослідження процесу радикальної 

полiмеризацiї заміщених фенілметакрилатів також проводились у зазначеному 

розчиннику. 

Таким чином, за стандартні умови термоініційованої полiмеризацiї мономерiв, 

що нами вивчалися, було вибрано: температура 80
о
С (для розрахунку енергії 

активації полімеризацію проводили також при 60
о
С, 70

о
С та 85

о
С), розчинник – 

диметилформамід (ДМФА), концентрація  – 5-10 мас.% (або 0.1720 моль/л), 

концентрація ініціатору – 1 мас.% від маси (або 0.0023 моль/л), атмосфера - аргон. 

Полімери виділяли, висаджуючи полімеризат після його охолодження у метиловий, 

етиловий, ізопропіловий спирт або їх суміші з водою. 

Кінетичні параметри розраховували за початковими стаціонарними ділянками 

експериментальних кривих, побудованих в координатах «конверсія-час». 
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Полімеризаційну здатність мономерiв оцінювали за швидкістю полiмеризацiї (Vр) та 

сумарною константою полiмеризацiї (Ксум). Сумарну константу швидкості 

полiмеризацiї Ксум розраховували з рівняння  

Vр=KсумІ
0.5
М, де                                                                                    (8) 

 І - концентрація ініціатору, [М] - концентрація [310]. 

 

4.1. ТЕРМОІНІЦІЙОВАНА РАДИКАЛЬНА ПОЛIМЕРИЗАЦIЯ 

БІФУНКЦIОНАЛЬНИХ ФЕНІЛ/НАФТИЛМЕТАКРИЛАТІВ ІЗ 

ТЕТРАГІДРОФТАЛІМІДНИМ АБО МАЛЕЇМІДНИМ ПОДВІЙНИМ ЗВ`ЯЗКОМ  

(МОНОМЕРИ 1-9) 

  

4 . 1 . 1 .  Т е р м о і н і ц і й о в а н а  р а д и к а л ь н а  п о л i м е р и з а ц i я  

т е т р а г і д р о ф т а л і м і д о ф е н і л -  / н а ф т и л м е т а к р и л а т і в 1 - 3 :  

N

O

O

O

O CH
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3
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O

O

O CH
2

CH
3

R
N

O

O

O

O CH
2

CH
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3
1 - R= H

1a - R= CH3

2 - R= H

2a - R= CH3

 

Кінетику термоініційованої радикальної полiмеризацiї біфункцiональних 

мономерiв 1-3, що містять як другої полімеризаційноздатної групи С=С подвійний 

зв’язок у складі циклогексенового фрагменту, вивчали для наступних умов: 80С, 5 

мас.% р-н  в ДМФА, 1мас.% радикального ініціатора АІБН від маси; при розрахунку 

енергії активації температуру змінювали в діапазоні 60-85
о
С, залишаючи всі інші 

умови сталими. Експериментальні криві залежності ступеня полiмеризацiї (мас.%) 

від часу полiмеризацiї (час, хв) наведено на рис. 4.1. Розраховано кінетичні 

параметри Vр та Ксум для біфункцiональних мономерiв – феніл- та 

нафтилметакрилатів із подвійним зв’язком у складі тетрагідрофталідної групи: 4-

метилтетрагідрофталімідофенілметакрилату (1а) та 4-

метилтетрагідрофталімідонафтилметакрилату (2а) порівняно з параметрами раніше 

досліджених монофункціональних мономерiв ряду арил(мет)акрилатів [338,355]: 

фенілметакрилату (ФМА), 1-нафтилметакрилату (1-НМА) та п-
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сукцинімідофенілметакрилату (п-СІФМА) наведено у таблиці 4.1. 

Аналізуючи одержані результати, можна дійти висновку, що: а) на початковій 

стадії полiмеризацiї реакційна здатність фенілметакрилату (Ксум.= 

1.1110
-3

 л
0.5

/моль
0.5
с

-1
) підвищується однаково як при введені сукцинімідного 

(Ксум.(п-СІФМА) = 6.7010
-3

 л
0.5 

/моль
0.5
с

-1
), так і тетрагідрофталімідного замісника 

(Ксум.(1) = 6.8310
-3

 л
0.5

/моль
0.5
с

-1
); б) введення тетрагідрофталімідного замісника 

по-різному впливає на реакційну здатність 4-заміщеного фенілметакрилату та 

нафтилметакрилату, а саме - призводить до збільшення Ксум. у випадку 

імідофенілметакрилатів та зменшення цього параметра для 

імідонафтилметакрилатів.  

 Наші експериментальні дані узгоджується з даними робіт [354] і [356], в яких 

показано, що сукцинімідна та фталімідна групи, введені у п-положення ФМА, 

підвищують його реакційну здатність. Для 1,4- та 1,5-заміщених 

нафтилметакрилатів - мономерiв 2, 2а, 3 - розгалужена π-електронна система 

нафталінового «ядра», навпаки, малочутлива до електроноакцепторного впливу 

імідного замісника. Натомість, на перший план виступають додаткові просторові 

утруднення, що виникають при введені доволі об`ємного тетрагідрофталімідного 

замісника та спричиняють падіння швидкості та сумарної константи полiмеризацiї. 

Ще складніший комплекс різних факторів впливу (електроноакцепторність імідного 

замісника, стеричні утруднення за рахунок об’єму метилтетрагідрофталімідної 

групи та ймовірність передачі ланцюга на СН3-групу імідного замісника) 

спостерігається у випадку сполук 4-метилтетрагідрофталімідофенілметакрилату (1а) 

та 4-метилтетрагідрофталімідонафтилметакрилату (2а). З огляду на найменші 

значення Ксум. для 1а та 2а в рядах феніл- та нафтилметакрилатів, а також зменшене 

значення середньочислової молекулярної маси утворюваних полімерів (таблиця 4.2), 

можна говорити про часткову передачу ланцюга за участю СН3-групи 

тетрагідрофталімідного замісника. 
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Рис. 4.1 Кінетика термоініційованої радикальної гомополiмеризацiї а) -

біфункцiональних мономерiв – тетрагідрофталімідофеніл/нафтилметакрилатів 1- 3, 

б) -  1 при 60С, 70С і 80С. 

 

В дослідженнях, проведених раніше із фенілметакрилатами з 

циклогексеновою групою як замісника, не приділялося уваги можливому впливу 

наявного подвійного зв’язку на процес полiмеризацiї [339, 354]. Нами показано, що 

такий вплив, а саме реакція з метакрилатним макрорадикалом, що призводить до 

зшивання полімеру, проявляється при ступенях конверсії більших за 20-30 мас.%. 

Це ілюструють кінетичні залежності полімеризаційних процесів, наприклад, для  3 

при 80С (рис. 4.1, а) та  1 при 60С (рис.4.1,б). 

Кінетичні криві мають складний характер, з двома лінійними ділянками, які 

відповідають різним послідовним процесам. Перша стаціонарна ділянка – це 

виключно полiмеризацiя феніл/нафтилметакрилатного подвійного зв’язку. 

Наприклад, сполука 3 до 10 мас.% конверсії (50 хвилин полiмеризацiї, рис. 4.1, а) 

утворює розчинний у органічних розчинниках полімер. Збільшення конверсії до 20 

мас.% (300 хвилин полiмеризацiї) призводить до формування зшитого полімеру 

(схема 4.1), що випадає з розчину вже в процесі полiмеризацiї та не розчиняється в 
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органічних розчинниках. 

 

Таблиця 4.1- 

Швидкість (Vp) та сумарна константа (Ксум) термоініційованої радикальної 

полiмеризацiї біфункцiональних мономерiв 1-3, фенілметакрилату (ФМА),  

сукцинімідофенілметакрилату (п-СІФМА)  та 1-нафтилметакрилату (1-НМА) 

Мономер Mr  Vp×10
4
, моль/лс

-1
 Ксум×10

3
, л

0.5 
/моль

0.5
с

-1
 

*ФМА 164 0.52 1.11 

**п-СІФМА 259 1.43 6.70 

1 311 0.63 6.83 

1а 325  3.01 

*1-НМА 212 2.75 7.50 

2 361 0.35 4.52 

2а 375  2.51 

3 361 0.10 1.33 

*-10 мас.% розчин в ДМФА; 

**-10 мас.% розчин в ДМФА; 0.5мас.% АІБН від маси мономеру. 
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Схема 4.1. 

 

 Зменшити зшивку за рахунок тетрагідрофталімідного подвійного зв’язку 

вдається простим зниженням температури полiмеризацiї – наприклад, при 60С 

мономер 3 не зшивається і на кінетичній кривій спостерігається лише одна 
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стаціонарна ділянка. 

Для фенілметакрилоїльних мономерiв зниження температури до 60
о
С є 

недостатнім для повного запобігання реакціям зшивки. На рисунку 4.1, б  зображено 

залежності «конверсія, мас.% - час полiмеризацiї» для 4-(1,2,3,6-

тетрагідрофталімідо)фенілметакрилату  1 при температурах 60, 70 та 80
о
С. При 60

о
С 

виділений полімер є органорозчинним, якщо конверсія  1 не перевищує 25 мас.% (80 

хвилин полiмеризацiї). При конверсіях, вищих за 30 мас.%, формуються зшиті, 

нерозчинні в органічних розчинниках, продукти. Для температури у 80С час 

полiмеризацiї, при якому ще можна виділити розчинний полімер, менший за 20 

хвилин (ступінь конверсії 20 мас.%). 

Молекулярні маси та молекулярно-масовий розподіл (ММР) отримуваних 

радикальною полімеризацією полімерів сильно залежать від будови конкретного 

вихідного біфункціонального мономеру. Для дослідження молекулярних мас та 

ММР полімеризацію мономерiв 1-3 зупиняли до початку процесу зшивки; 

полiмеризацiю проводили в ДМФА за стандартних концентрацій мономерiв та АІБН 

при температурі 80ºС в запаяних ампулах, час полiмеризацiї становив 30 хвилин. 

Полімери виділяли висаджуванням у спирти, фільтрували та висушували при 40
о
С 

до постійної ваги у вакуум-сушильній шафі. Після зважування вихід полімеру  Полі-

1 становив  ≈41 мас.% (вихідний біфункціональний мономер 1), Полі-1а становив 

≈37 мас.% (вихідний мономер 1а), Полі-2 ≈17 мас.% (вихідний мономер 2), Полі-3 

≈8 мас.% (вихідний мономер 3).  

Вимірювали молекулярні маси при температурі 25ºС методом гель-проникної 

хроматографії (ГПХ), використовуючи суміш хлороформ:етанол=95:5 як елюент, що 

пропускався через колонку із швидкістю 0.7 см
3
/хв при тиску 30 атм (див. також 

розділ 2). Одержані криві молекулярно-масового розподілу (ММР) у вигляді 

залежності вмісту макромолекул певної середньовагової молекулярної маси (А%) 

від десяткового логарифму від цієї маси зображено на рис. 4.2;  розраховані 

значення середньо-числової (Mn) та середньовагової (Mw) молекулярних мас, а 

також коефіцієнтів полідисперсності (Mw/Mn) полімерів Полі-1, Полі-1а, Полі-2 та 

Полі-3 наведено в таблиці 4.2. 
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Дані щодо молекулярних мас та молекулярно-масового розподілу 

синтезованих полімерів добре узгоджуються з кінетичними дослідженнями. Так,  

гомополімер найбільш активного біфункціонального мономеру з 

тетрагідрофталімідним замісником (сполука 1) має найбільші молекулярні маси при 

найвужчій кривій ММР та найменшому коефіцієнті полідисперсності. Достатньо 

високі молекулярні маси зберігаються і у випадку іншого фенілметакрилатного 

полімеру - Полі-1а,  хоча молекулярні маси є дещо нижчими, ніж для гомополімеру 

Полі-1. Розширення молекулярно-масового розподілу за рахунок збільшення вмісту 

макромолекул із малим значенням Мw, закономірне збільшення коефіцієнту 

полідисперсності від 1.29 для Полі-1 до 1.51 для Полі-1а  добре узгоджується з 

негативним впливом СН3-замісника біля подвійного зв’язку тетрагідрофталімідної 

групи як передавача ланцюга. 

 

Таблиця 4.2- 

Дані ГПХ для поліфеніл/нафтилметакрилатів Полі-1-Полі-3 

Полімер Mn Mw Mw/Mn 

Полі-1 199000 256000 1.29 

Полі-1a 184000 277000 1.51 

Полі-2 163000 216000 1.33 

Полі-3 140000 253000 1.81 

 

Для полімерів Полі-2 та Полі-3 з π-електронною системою нафталінового типу 

та тетрагідрофталімідним замісником спостерігається очікуване зменшення 

молекулярних мас та істотне розширення кривих ММР. Як показали кінетичні 

дослідження, нафтиленова система нівелює акцепторну дію імідного замісника, що 

могло б сприяти збільшенню швидкості росту макроланцюга, та водночас  збільшує 

просторові перешкоди для полiмеризацiї метакрилатного подвійного зв’язку. Це 

призводить до зростання частки реакцій обриву і передачі ланцюга, результатом 
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якого є як збільшення частки низькомолекулярних фракцій, так і до утворення 

високополімерів.  Наслідком є зниження середньочислової молекулярної маси Полі-

2 до 163000 Da з одночасним збільшенням коефіцієнта полідисперсності до 1.33.  

 

 

Рис. 4.2 ММР полімерів Полі-1-Полі-3. 

 

Мономер 3, який є 1,5-заміщеним нафтилметакрилатом та найменш активним 

серед сполук даного ряду в умовах радикальної полiмеризацiї, утворює гомополімер 

з найменшим виходом ( 8 мас.%), з мінімальним значенням середньочислової 

молекулярної маси (140000 Da) та найбільшим коефіцієнтом полідисперсності 1.81.  

Отже, не зважаючи на те, що для найменш активного в радикальній 

полiмеризацiї біфункціонального мономера 3 найлегше підібрати умови селективної 

полiмеризацiї лише по метакрилатній групі (знизити температуру до 60
о
С), 

утворювані полімерні продукти мають найбільш широкий ММР з високою часткою 

фракцій, що мають низькі значення Мw. Серед біфункцiональних мономерiв 1-3, які 

мають два типи подвійних зв’язків – активний феніл/нафтилметакрилатний  та 

малоактивний у складі тетрагідрофталімідної групи - найактивніші 

фенілметакрилати 1 та 1а  утворюють полімери з відносно великими 

молекулярними масами (Mn= 184000-199000 Da, Mw= 256000-277000 Da), вузьким 
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ММР та коефіцієнтами полідисперсності в діапазоні 1.29-1.51. Введення СН3-

замісника у тетрагідрофталімідну групу або заміна 1,4-заміщеного бензенового 

ароматичного «ядра» на 1,5-заміщене нафталінове підвищує роль реакцій передач 

ланцюга та негативний вплив просторових утруднень, наслідком чого є падіння 

молекулярних мас майже на 30% та розширення кривих ММР. 

 

4 . 1 . 2  Т е р м о і н і ц і й о в а н а  р а д и к а л ь н а  п о л i м е р и з а ц i я  

м а л е ї м і д о ф е н і л м е т а к р и л а т і в  4 - 9 :  

4: R1=H, R2=H

5: R1=H, R2=CH3

7: R1=H, R2=Ph

8: R1=Ph, R2=Ph
6: R1=CH3, R2=CH3 9: R1=Cl, R2=Cl

N

O

O

R1

R2

O

O

4-9

 

Наступна серія біфункцiональних мономерiв (сполуки 4-9) належить до ряду 

п-заміщених фенілметакрилатів, в яких друга алкенільна група малеїмідного типу; 

яка не здатна до радикальної гомополiмеризацiї, але добре кополімеризується з 

вінільними мономерами. Враховуючи, що на швидкість радикальної полiмеризацiї 

та молекулярно-масові характеристики одержуваних гомополімерів 

тетрагідрофталімідонафтилметакрилатів 2-3 (розділ 4.1.1) особливо 1,5-заміщених, 

негативний вплив має саме нафталінове ароматичне «ядро»,  нафталінвмісні аналоги 

нами не розглядалися. 

Кінетику термоініційованої радикальної полiмеризацiї біфункцiональних 

мономерiв 4-9, що містять як другу полімеризаційноздатну групи С=С подвійний 

зв’язок у складі малеїмідного фрагменту, вивчали для наступних умов: 80С, 

5 мас.% р-н  в ДМФА, 1 мас.% АІБН від маси мономерiв. Експериментальні криві 

залежності ступеня полiмеризацiї (мас.%) від часу полiмеризацiї (час, хв) наведені 

на рис. 4.3. Розраховані кінетичні параметри Vр та Ксум для 

малеїмідофенілметакрилатів 4-9 наведено у таблиці 4.3. 

 Біфункціональні мономери з серії малеїмідофенілметакрилатів значно 

відрізняються за своєю поведінкою в реакції полiмеризацiї, що, як нами показано 
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далі, безпосередньо пов’язано з наявністю, природою та кількістю замісників у 

малеїмідному фрагменті. Було встановлено, що мономери 4 і 5 утворюють зшиті 

полімерні продукти, причому для сполуки 5 зшитий полімер починає утворюватися 

вже при ступенях перетворення, що вищі за 10 мас.%, а для мономеру 4 лінійний 

полімер виділити неможливо: вже на початку полiмеризацiї в дилатометрі 

формується гель; утворені полімери нерозчинні в жодному з органічних 

розчинників. 

При полiмеризацiї мономерiв даного ряду реалізуються три варіанти 

поведінки другого полімеризаційноздатного подвійного зв’язка, що знаходиться в 

складі малеїмідного фрагменту: 

1. відбувається за його участю реакція кополiмеризацiї з метакрилатною 

групою (сполуки 4 та 5), 

2. кополімеризація з метакрилатною групою не відбувається (сполуки 6, 7 

та 9), але радикали, що утворюються, дезактивуються, наприклад, внаслідок 

приєднання до подвійного зв’язку 2-феніл- або 2,3-диметил-заміщеного малеїміду; 

3. наявність такого зв'язку не впливає на полімеризацію фенілметакрилату, 

об`ємні замісники в малеїмідному фрагменті перешкоджають реакціям рекомбінації, 

наслідком чого є значне зростання загальної швидкості полiмеризацiї (мономер 8). 

 У першому випадку  здатність незаміщеного малеїмідного подвійного зв’язку 

до кополiмеризацiї з метакрилатами [363] призводить до того, що відбувається 

«самокополiмеризацiя» біфункціонального  4 з участю обох полімеризаційноздатних 

груп з самого початку; неможливо провести селективно полімеризацію по 

метакрилоїльному подвійному зв’язку. Крива 4 відповідає проходженню двох 

одночасних процесів. 

Метильний замісник у малеїмідний групі має суттєво знижувати її активність 

в реакції кополiмеризацiї [363]. Мономер 5 проявляє меншу швидкість у 

(ко)полiмеризацiї подвійного зв’язку цитраконіліміду з метакрилатом; стає 

можливим виділити органорозчинні полімерні продукти. Молекулярні маси, 

вимірювані методом ГПХ, (елюент – ДМФА, рис. 4.4 та таблиця 4.4), є 



143 

 

максимальними серед полімерів даного ряду, крива ММР - бімодальна. При цьому 

розрахована для початкової стадії полiмеризацiї сумарна константа Ксум для 

біфункціонального  5 має значення 5.4×10
-3

 л
0.5 

/моль
0.5
с

-1
, що є дещо нижчим, ніж 

для тетрагідрофталімідофенілметакрилату 1 (Ксум=6.8×10
-3 

л
0.5

/моль
0.5
с

-1
). 

 

Рис. 4.3 Кінетика термоініційованої радикальної гомополiмеризацiї 

біфункцiональних мономерiв – малеїмідофенілметакрилатів 4-9. Номер кривої 

відповідає умовному позначенню мономеру, на рисунку також зображено будову 

малеїмідних замісників у біфункцiональних мономерах. 

 

Зшивка проявляється при відносно великих ступенях конверсії 5, що 

узгоджується із помірною здатністю  цитраконіліміду кополімеризуватися з 

метакрилатами (див. розділ 3) та стиролом [363,364].  

Дезактивація радикалів, що утворюються на стадії ініціювання або росту, 

приєднанням їх до подвійного зв’язку 2-феніл- або 2,3-диметил-заміщеного 

малеїміду, ймовірно, є причиною суттєвого зменшення швидкості полiмеризацiї та 

Ксум при полiмеризацiї біфункцiональних мономерiв 6, 7. Радикали, що утворюються 

після такого приєднання, неспроможні продовжувати кінетичний ланцюг або 
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нарощувати матеріальний (схема 4.2.). 
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Схема 4.2. 

 

Біфункціональний мономер 9 має низьку швидкість та найменшу константу 

полiмеризацiї  Ксум=1.73×10
-3 

л
0.5

/моль
0.5
с

-1
 через легке відщеплення атомів Хлору 

при 80
о
С, які діють як телогени і сприяють реакції перенесення ланцюга. Вихід 

полімеру при цьому  8 мас.%, молекулярні маси мінімальні (рис. 4.4 та таблиця 

4.4). 

Два об`ємних фенільних замісники в малеїмідному фрагменті перешкоджають 

реакціям рекомбінації та створюють просторові утруднення для взаємодії активного 

центру з подвійним зв’язком 2,3-дифенілмалеїмідного фрагменту (схема 4.3), 

наслідком чого є значне зростання загальної швидкості полiмеризацiї (мономер 8), 

середні виходи - 40 мас.% та найменші значення коефіцієнта полідисперсності 

(Mw/Mn=1.25).  
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Таблиця 4.3- 

Швидкість (Vp) та сумарна константа (Ксум) термоініційованої радикальної 

полiмеризацiї біфункцiональних малеїмідофенілметакрилатів 4-9 

Мономер Імідний 

замісник 

Mr Vp×10
4
,  

моль/лс
-1

 

Ксум×10
3
,  

л
0.5

/моль
0.5
с

-1
 

4 
N

O

O  

257 - - 

5 
N

O

O

CH
3

 

271 0.55 5.40 

6 
N

O

O

CH
3

CH
3

 

285 0.19 1.99 

7 
N

O

O

Ph

 

333 0.15 1.85 

8 
N

O

O

Ph

Ph

 

409 0.73 10.74 

9 
N

O

O

Cl

Cl

 

326 0.15 1.73 

 

Для дослідження молекулярних мас та ММР полімеризацію мономерiв 5-9 

проводили в розчині ДМФА в запаяних ампулах  за умов, ідентичних до кінетичних 

досліджень, реакцію зупиняли до початку процеса зшивки; для  4 радикальною 

полімеризацією органорозчинний полімер не було одержано. Вимірювали 

молекулярні маси при температурі 25ºС методом гель-проникної хроматографії 

(ГПХ), використовуючи суміш хлороформ:етанол=95:5 як елюент для зразків 

Полі-6-Полі-9 та ДМФА для зразка Полі-5, що пропускалися через колонку із 

швидкістю 0.7 см
3
/хв при тиску 30 атм (див. також розділ 2). Молекулярні маси та 

молекулярно-масовий розподіл (ММР) отримуваних радикальною полімеризацією 
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полімерів Полі-5-Полі-9 сильно залежать від будови конкретного вихідного 

біфункціонального мономеру.  

CH2 C

CH3

C

O

N OO

O

N OO

+

 

Схема 4.3. 

 

Гомополімер біфункціонального мономеру з метилмалеїмідним замісником 

(сполука 5) має найбільш широкий, фактично бімодальний, ММР та найбільший 

коефіцієнт полідисперсності 2.02 (рис. 4.4). Як показали експериментальні 

дослідження, розчинність полімерного продукту залежить від ступеня конверсії 

вихідного мономеру 5:  до 10 мас.% конверсії утворюється розчинний продукт, 

вище  - зшитий полімер. Вірогідно, два послідовних процеси – гомополiмеризацiя по 

метакрилатній групі та подальша кополiмеризацiя цитраконілімідного подвійного 

зв’язку – спричиняють появу двох максимумів на кривій ММР. 

Біфункціональні мономери 6 та 7 полімеризуються однотипно –початкова 

стадія полiмеризацiї проходить за участю метакрилатної групи; значення сумарних 

констант їх полiмеризацiї є близькими (Ксум (6) =1.99×10
-3 

л
0.5

/моль
0.5
с

-1
, 

Ксум (7) =1.85×10
-3 

л
0.5

/моль
0.5
с

-1
), однак значно нижчими щодо значень Ксум 

біфункціонального  1 з «інертною» тетрагідрофталімідною групою  (Ксум (1) = 

6.83×10
-3 

л
0.5

/моль
0.5
с

-1 
та їх монофункціонального аналогу п-СІФМА з  Ксум 

=6.70×10
-3 

л
0.5

/моль
0.5
с

-1
. Очікувано меншими є середньо-числова (Mn) молекулярна 

маса Полі-6 (Mn=170000) та Полі-7 (Mn=190000)  порівняно з Полі-1 (Mn=199000). 

Крива ММР для Полі-7 є більш широкою порівняно з Полі-1 та Полі-6, більшими є 

коефіцієнти полідисперсності Mw/Mn(7)=1.74 проти 1.29 для Полі-1 та Полі-6. 
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Рис. 4.4 ММР полімерів Полі-5*-Полі-9.  

 

 

 

Такі експериментальні дані добре узгоджуються з уявленням про те, що при 

полiмеризацiї біфункцiональних мономерiв з двома СН3-замісниками або одним 

фенільним замісником при подвійному малеїмідному зв’язку значну роль відіграють 

реакції обриву або перенесення ланцюга на 1,2- та 1-заміщений малеїмід. Для  7, 

який як замісник має 1-заміщений малеїмід, реакції перенесення ланцюга, ймовірно, 

відбуваються ефективніше, що й призводить до розширення ММР. Наші дані добре 

узгоджуються із  висновками роботи [365], де для 1,1,2-тризаміщених етиленів 

відмічається висока здатність до участі в реакціях передачі й обриву ланцюга в 

процесі радикальної полiмеризацiї.  

Як зазначалося раніше, значення молекулярних мас утворюваних полімерів 

максимальні серед нездатних до зшивки на початковій стадії мономерiв 6-9 для 

сполуки 8, малеїмідний зв’язок якої не бере участі у полiмеризацiї та яка 
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полімеризується швидше ніж п-СІФМА (Ксум(8) =10.74×10
-3 

л
0.5

/моль
0.5
с

-1
) - 

Mn=240000, Mw=300000. Розчинний полімерний продукт, утворюваний  при середніх 

ступенях конверсії (40 мас.%), має найвужчий ММР та найменше значення 

коефіцієнта полідисперсності Mw/Mn=1.25. Навпаки, закономірно найнижчі 

молекулярні маси – для Полі-9 (Mn=100000, Mw=130000), для синтезу якого 

полімеризували біфункціональний мономер з хлоровмісною малеїмідною групою.  

 

Таблиця 4.4- 

Дані ГПХ для поліфенілметакрилатів Полі-5-Полі-9 

Полімер Mn Mw Mw/Mn 

Полі -5 460000 930000 2.02 

Полі -6 170000 220000 1.29 

Полі -7 190000 330000 1.74 

Полі -8 240000 300000 1.25 

Полі -9 100000 130000 1.30 

 

Для підтвердження вищевикладених висновків щодо суттєвого впливу 

наявності, природи та кількості замісників у малеїмідному фрагменті на швидкість 

полiмеризацiї метакрилатної функціональної групи, молекулярні маси та ММР 

отримуваних в результаті полiмеризацiї малеїмідофенілметакрилатів полімерів нами 

було проведено два додаткових модельних дослідження: 

 дилатометричним методом вивчали кінетику полiмеризацiї 

біфункцiональних мономерiв - малеїмідо- та цитраконілімідофенілметакрилатів 4 та 

5 в ДМФА без введення ініціатора АІБН при 80С (в 5 мас.% розчинах у ДМФА) 

порівняно з полімеризацією монофункціонального імідофенілметакрилата п-СІФМА 

за тих же умов (рис.4.5); 

 дилатометричним методом за стандартних умов вивчали радикальну 

термоініційовану полімеризацію метилметакрилату  (ММА) у присутності 
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модельних сполук М1-М7  

M1: R1=H, R2=H

M7N

O

O

R1

R2

N

O

O

M2: R1=H, R2=CH3

M4: R1=H, R2=Ph

M5: R1=Ph, R2=Ph

M3: R1=CH3, R2=CH3

M6: R1=Cl, R2=Cl
 

з при їх мольному співвідношенні 1:1 (рис.4.5); будову утворюваних полімерних 

продуктів аналізували за допомогою ПМР-спектроскопії (рис.4.6); молекулярні маси 

– методом ГПХ.  

  

 

Рис. 4.5 Кінетика радикальної термополiмеризацiї в розчині ДМФА п-СІФМА 

(80С та 60С), біфункцiональних мономерiв 4 (80С) та 5 (80С) за відсутності 

ініціатора.  

 

 

Як показали результати першої серії досліджень, полiмеризацiя модельного 

монофункціонального аналога п-СІФМА проходить доволі активно не тільки при 

80С, а й при  60С:  за 400 хвилин нагрівання реакційної суміші без ініціатора при 

80С вихід полімерного продукту становить 57 мас.%, а за цей же час при 60С  - 
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близько 49 мас.%. Тобто навіть за відсутності ініціатора монофункціональний 

фенілметакрилат здатний до радикальної полiмеризацiї. Натомість біфункціональні 

мономери з другим подвійним зв’язком у складі малеїмідного (сполука 4) та 

цитраконілімідного (сполука 5) виявляються малоактивними, полімерні продукти 

утворюються з дуже низькими виходами. В таких умовах  полімер з 

біфункціонального мономеру 4 утворюється з виходом 10.00 мас.% за 400 хвилин 

полiмеризацiї, а полімер сполуки 5 – з виходом 6 мас.% за 320 хвилин. Отже, саме 

малеїмідна група (незаміщена або монозаміщена) може бути причиною дезактивації 

метакрилатної групи. 

Результати другої серії досліджень показали, що за характером одержаних 

кінетичних кривих (рис. 4.6.) можна виділити три типи модельних сумішей ММА-

монофункціональний малеїмід (табл.4.5), якщо брати до уваги швидкість 

полiмеризацiї на початковій стадії (оцінювали за тангенсом кута нахилу 

стаціонарної ділянки кінетичної кривої) та максимально досягнуті ступені 

конверсії (для порівняння брали конверсії за 330 хвилин полiмеризацiї): 

1. Суміші, в яких кінетика полiмеризацiї є подібною до полiмеризацiї 

чистого ММА. Це еквімольні суміші ММА з такими модельними мономерами, як 

М1 (N-фенілмалеїмід), М5 (N-феніл-2,3-дифенілмалеїмід) та М7 (N-феніл-1,2,3,6-

тетрагідрофталімід).   

Дійсно однаковий тип взаємодії між речовинами суміші спостерігається у 

випадку полiмеризацiї ММА у присутності М5 та ММА у присутності М7. (N-

Феніл-2,3-дифенілмалеїмід) М5 так само, як і N-феніл-1,2,3,6-тетрагідрофталімід 

М7 не кополімеризується з ММА, про що свідчать ПМР-спектри; нахили кінетичних 

кривих, що описують полімеризацію чистого ММА та суміші ММА з М5 на 

початковій стадії, однакові. Ступені конверсії, досягнуті за 330 хвилин 

полiмеризацiї чистого ММА та суміші ММА з М5 практично однакові (85 мас.% та 

82 мас.%). Отже, щодо подвійного зв`язку в складі N-Феніл-2,3-дифенілмалеїміду 

можна говорити про те, що він не взаємодіє з макрорадикалом ММА, що росте; 

тобто, є інертним і жодним чином не впливає на полімеризацію ММА.  
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Практично інертним також є тетрагідрофталімідний подвійний зв'язок на 

початковій стадії нагрівання суміші ММА з М7 (час полiмеризацiї до 60 хв). Однак 

при подальшому нагріванні системи проявляється слабка здатність 

тетрагідрофталімідних подвійних зв’язків активуватися вільними радикалами та 

брати участь в реакції димеризації. Таке припущення нами було підтверджено 

пізніше: при нагріванні (80
о
С) модельного N-феніл-1,2,3,6-тетрагідрофталіміду М7 

(5 мас.% розчин у ДМФА) у присутності АІБН (1 мас.% від маси М7) через 24 

години було виділено, окрім вихідного М7, нову низькомолекулярну сполуку, яка за 

даними ПМР-спектроскопії мала циклобутанові кільце (сигнали близько 3.30-

3.80 м.ч. [366,367]) в складі 

N

O

O

N

O

O

. 

 

 

Рис. 4.6 Кінетика полiмеризацiї ММА в присутності еквімольної кількості 

модельних N-фенілімідів М1-М7. 
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При полiмеризацiї еквімольної суміші ММА з N-фенілмалеїмідом М1 тип 

взаємодій інший - утворюється кополімер мольного складу ММА:М1=3:2 

(розраховували за ПМР-спектрами, співставляючи інтегральні інтенсивності 

сигналів ароматичних протонів в області 7.10-7.60 м.ч. та метінових груп в області 

0.90-3.90 м.ч.; аналізували продукт, виділений при максимальному ступені 

конверсії). Отже, кінетична крива, зображена на рисунку 4.6 насправді описує 

процес кополiмеризацiї ММА з М1. 

Таблиця 4.5- 

Полімеризаційні системи ММА - модельний N-фенілмалеїмід 

Модельний N-фенілмалеїмід   

(М1-М7)  

та 

біфункціональний мономер, що 

моделюється 

Швидкість 

полiмеризацiї на 

початковій стадії, 

ступінь конверсії за 

330 хв. 

Склад кополімеру 

ММА :М1-М7 

(мольне 

співвідношення) 

N

O

O M1  

N

O

O

O C

O

C

CH3

CH2

4 

максимальна, 

64-82% 

ММА:М1=3:2 

N

O

O

Ph

Ph

M5

 

N

O

O

O C

O

C

CH3

CH2

8 не 

кополімеризується 

M7

N

O

O  

N

O

O

O C

O

C

CH3

CH2

1 

N

O

O M2  

N

O

O

O C

O

C

CH3

CH2

H3C 5 середня, 

31-34% 

ММА:М2=3:1 

N

O

O

Cl

Cl

M6  

N

O

O

O C

O

C

CH3

CH2

Cl

Cl

9 

Практично не 

кополімеризується 

 

N

O

O M3  

N

O

O

O C

O

C

CH3

CH2

H3C

H3C

6 мінімальна, 

17-22% 

Практично не 

кополімеризується 

 

формально 

ММА:М3=73:1 
N

O

O

Ph

M4  

N

O

O

O C

O

C

CH3

CH2

7 
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2. Суміші, в яких полiмеризацiя проходить з мінімальними швидкостями та 

найменшими виходами продуктів полiмеризацiї  (17-22 мас.%). Це еквімольні 

суміші ММА з N-феніл-2,3-диметилмалеїмідом (М3) та N-феніл-2-фенілмалеїмідом 

(М4).   

В утворюваних полімерних продуктах сигнали ароматичних протонів хоч і 

проявляються, але мають надто малу інтенсивність (рис.4.7), що не дозволяє 

коректно розрахувати вміст N-фенілмалеїмідів; можливо, мова йде не про 

наявність ланок цих сполук у кополімері, а лише про присутність у виділених 

зразках ММА як  домішки. Таке припущення узгоджується з літературними 

даними про те, що алкіл(мет)акрилати не кополімеризуються з 2,3-диметил- та 2-

фенілмалеїновим ангідридами [368]. Подвійні зв’язки в складі 2,3-диметил- та 2-

фенілмалеїнових груп лише дезактивують утворювані в процесі полiмеризацiї 

макрорадикали, що й призводить до значного зменшення швидкості 

полiмеризацiї. Ймовірними шляхами дезактивації є передача та обрив ланцюга, 

оскільки такі реакції притаманні всім 1,2-дизаміщеним етиленам [369]. 

3. Суміші, в яких полiмеризацiя проходить із середніми швидкостями та 

середніми виходами продуктів полiмеризацiї  (31-34 мас.%). Такими є еквімольні 

суміші ММА з N-феніл-2,3-дихлоромалеїмідом (М6) та N-феніл-2-метилмалеїмідом 

або N-феніл-цитраконілімідом (М2).  Причини падіння швидкості полiмеризацiї та 

виходів полімерних продуктів в обох випадках абсолютно різні.   

ММА, за даними ПМР-спектроскопії, не кополімеризується з  М6. Причиною 

пригнічення гомополiмеризацiї ММА є відщеплення атомів Хлору при температурі 

полiмеризацiї (80
о
С), які виступають в ролі телогенів.  

Взаємодія N-феніл-цитраконіліміду (М2) з ММА відбувається під впливом 

двох протилежних за результатом факторів – з одного боку, проявляється здатність 

цитраконілімідного подвійного зв`язку кополімеризуватися з метакрилатами, 

доказом чого є виділений кополімер мольного складу ММА:М2=3:1 (розраховували 

за ПМР-спектрами, співставляючи інтегральні інтенсивності сигналів ароматичних 

протонів в області 7.10-7.60 м.ч. та метінових груп в області 0.90-3.90 м.ч.; 
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аналізували продукт, виділений при максимальному ступені конверсії); з іншого – 

здатність 1,1,2-тризаміщених етиленів передавати ланцюг при радикальній 

полiмеризацiї, що й призводить до падіння виходу полімерного продукту. 

 

 

Рис. 4.7 ПМР-спектр продукту полiмеризацiї модельної еквімольної суміші 

ММА - N-феніл-2,3-диметилмалеїмід (М3) (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС). 

 

Молекулярні маси та молекулярно-масовий розподіл (ММР) отримуваних 

радикальною полімеризацією еквімольних сумішей ММА-модельний N-

фенілмалеїмід продуктів (зразки Полі-(ММА-М1)- Полі-(ММА-М6)) так само, як і 

у випадку гомополімерів біфункцiональних малеїмід-вмісних мономерiв  Полі-5-

Полі-9, сильно залежать від будови введеного у суміш модельного N-

фенілмалеїміду (рис. 4.8, табл. 4.6).  
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Рис.4.8 ММР для продуктів, виділених при полiмеризацiї ММА в присутності 

модельних N-фенілмалеїмідів М1-М6.  

 

Загалом утворювані продукти, окрім  Полі-(ММА-М5), фактично є 

олігомерами, що свідчить на користь дезактивуючого впливу малеїмідного 

подвійного зв’язку щодо макрорадикалів ММА. Лише у випадку  N-феніл-2,3-

дифенілмалеїміду (модельний мономер М5), що містить повністю «заблокований» 

об`ємними фенільними групами 1,2-дизаміщений малеїмідний зв'язок, утворюються  

полімерні продукти з Mn=27500, Mw=325000 та найменшим коефіцієнтом 

полідисперсності 1.18. Найменші молекулярні маси Mn=3000, Mw=3600 та близькі 

значеня коефіцієнту полідисперсності 1.20 закономірно мають продукти 

полiмеризацiї ММА у присутності N-феніл-2,3-дихлоромалеїміду (модельний 

мономер М6). В обох випадках ММР є виключно мономодальними. 
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Таблиця 4.6- 

Дані ГПХ для продуктів, виділених при полiмеризацiї ММА у присутності 

еквімольної кількості модельних N-фенілімідів М1-М6. 

Продукт Mn Mw Mw/Mn 

Полі-(ММА-М1) 5300 20000 3.77 

Полі-(ММА-М2) 4900 13400 2.73 

Полі-(ММА-М3) 2900 5300 1.83 

Полі-(ММА-М4) 3000 3900 1.30 

Полі-(ММА-М5) 27500 32500 1.18 

Полі-(ММА-М6) 3000 3600 1.20 

 

Схожий вигляд кривих ММР, що фактично є бімодальним, мають продукти 

полiмеризацiї ММА у присутності N-фенілмалеїміду М1 та N-фенілцитраконіліміду 

М2. Причиною появи значного вмісту фракцій з молекулярними масами порядку 

10
4
-10

5
 в обох випадках є здатність М1 та М2 до кополiмеризацiї з ММА (схема 

4.4.), причому для продукту кополiмеризацiї ММА з більш активним М1 

«високомолекулярний пік» ММР знаходиться при більших значеннях lgMw, ніж для 

М2. Інша властивість М1 та М2 - відігравати роль передавачів ланцюга та його 

обривати - проявляється у наявності «низькомолекулярного піку» в діапазоні 

молекулярних мас 10
3
-10

3.5
. Важливо, що для продукту полiмеризацiї ММА в 

присутності N-фенілцитраконіліміду М2, який фактично є 1,1,2-тризаміщеним 

етиленом, вміст низькомолекулярної фракції вищий, «низькомолекулярний 

максимум» знаходиться при менших значеннях lgMw. 
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Схема 4.4. 

В зоні «низькомолекулярного максимуму» знаходяться також мономодальні 

криві ММР продуктів полiмеризацiї ММА в присутності М3 та М4. Низькі 

значення молекулярних мас Mn=2900, Mw= 5300 та Mn=3000, Mw= 3900 відповідно 

обумовлені дезактивуючим щодо радикалів впливом 2,3-диметил- та 2-

фенілмалеїнових подвійних зв’язків.  

Таким чином, узгоджуючи кінетичні дані з результатами хроматографічних 

досліджень, можна зробити наступні висновки: 

1. Радикальна термоініційована полiмеризацiя біфункцiональних 

мономерiв – імідофеніл/нафтилметакрилатів - є складним процесом, в якому беруть 

участь і більш активний метакрилатний подвійний зв'язок, і подвійний зв'язок в 

складі тетрагідрофталімідної або малеїмідної груп.  

2. З точки зору здатності взаємодіяти з метакрилатною 

полімеризаційноздатною групою, найбільш інертними є  тетрагідрофталімідний 

подвійний зв’язок, який за здатністю до участі у радикальній полiмеризацiї подібний 

до пасивного циклогексенового, та 1,2-дифенілмалеїмідний, подвійний зв'язок якого 

блокується супряженими з ним об`ємними фенільними замісниками. 

3. На початковій стадії полiмеризацiї тетрагідрофталімід- та  1,2-

дифенілмалеїмід-вмісних феніл/нафтилметакрилатів процес відбувається селективно 

– за участю лише метакрилатної групи. Для тетрагідрофталімід-вмісних мономерiв  

при підвищенних температурах можлива активація подвійних зв’язків, яка при 

ступенях конверсії вищих за 20-30 мас.% призводить до зшивання макроланцюгів. 
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4. Вплив малеїмідного замісника на полімеризацію фенілметакрилатів 

більш складний – здатність незаміщеного або монометил-заміщеного малеїнового 

фрагменту до кополiмеризацiї призводить до зшивання утворюваних 

макроланцюгів, а моно- та дизаміщених малеїмідів до участі в реакціях передачі і 

обриву ланцюга – до зниження молекулярних мас та розширення ММР утворюваних 

полімерів.  

5. Способи підвищення селективності полiмеризацiї по метакрилатному 

подвійному зв’язку залежать від будови біфункціонального мономеру: для 

тетрагідрофталімід-заміщених сполук достатньо знизити температуру полiмеризацiї 

до 60
о
С, при цьому найефективніше такий підхід «спрацьовує» для 1,5-

тетрагідрофталімід-заміщеного нафтилметакрилату; для малеїмід-заміщених 

фенілметакрилатів  - можна ввести в 1,2-положення малеїмідної групи об`ємні 

замісники. 
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В загальному випадку, для сполук 10-21 в умовах ініційованої радикальної 

полiмеризацiї в розчині у присутності АІБН спостерігається утворення полімерних 

продуктів, розчинних у ДМФА, при конверсії мономерiв до 20-30 мас.%. 

Нерозчинні зшиті полімерні гелі формуються у випадку, якщо конверсія 

біфункцiональних мономерiв перевищує ~30 мас.%. Утворення нерозчинних зшитих 

продуктів свідчить про проходження полiмеризацiї по метакрилатних та 

метакриламідних зв’язках одночасно.  Аналогічна ситуація описана в роботі [308], в 

якій мономер  4-метакрилоїламінофенілметакрилат (4-МкАФМА) при конверсіях 

вищих за 30 мас.% ефективно зшивається, утворюваний полімер є 

органонерозчинним. Однак протилежне завдання - синтезувати алкен-
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функціоналізовані незшиті полімери селективною полімеризацією 4-МкАФМА або 

подібних мономерiв не ставилось. 

Як було показано у розділі 4.1.1, для аналізу процесів, що відбуваються на 

початковій стадії  полiмеризацiї біфункцiональних мономерiв, зручно 

використовувати дилатометричний метод. Кінетика гомополiмеризацiї мономерiв 

10-21 нами вивчалася дилатометричним методом за умов: температура 80
о
С, 

розчинник – ДМФА, концентрація  – 0.1720 моль/л, концентрація ініціатора АІБН – 

0.0023 моль/л (збільшували вихідну концентрацію мономеру лише у випадку, коли 

неможливо було виділити полімер з розчину, зберігаючи при цьому однаковим для 

всіх дослідів співвідношення [M]о/[I]о), атмосфера – аргон. Полімери зазвичай 

виділяли осадженням реакційної суміші в етанол. 

За початковими стаціонарними ділянками кінетичних кривих, що 

спостерігалися до конверсії  7-10 мас. %, розраховували такі параметри 

полiмеризацiї як швидкість полiмеризацiї Vр та сумарна константа полiмеризацiї 

Kсум.  

 

4 . 2 . 1 .  Т е р м о і н і ц і й о в а н а  р а д и к а л ь н а  п о л i м е р и з а ц i я  

ф е н і л е н в м і с н и х  д и м е т а к р и л о ї л ь н и х  м о н о м е р i в   1 0  –  1 5 ,  2 0 ,  2 1  

 

Мономери 10-21, що є диметакрилоїльними похідними заміщених 

амінофенолів або амінонафтолів, для кінетичних досліджень є найбільш складними 

об`єктами порівняно з іншими синтезованими групами біфункцiональних 

мономерiв: обидві реакційноздатні групи, метакриламідна та метакрилатна, активні 

у радикальній полiмеризацiї та, водночас, можуть кополімеризуватися одна з одною. 

Тому на попередньому етапі нами було проведено дослідження реакційної здатності 

монофункціональних модельних аналогів біфункцiональних мономерiв - 

монометакрилатів та метакриламідів М8-М13 (Схема 4.5.): 
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Схема 4.5. 

 

Як видно з кінетичних даних, наведених у таблиці 4.7, модельні феніл- та 

алкілметакрилати М8, М9 та М12 в умовах, прийнятих нами за стандартні, мають 

близькі значення Ксум (3.66-3.9010
-3

, л
0.5 

/моль
0.5
с

-1
); заміна алкільного замісника на 

фенільний не спричиняє суттєвої зміни кінетичних параметрів при радикальній 

полiмеризацiї в розчині ДМФА.  

Наші розрахунки добре узгоджуються з даними більш ранніх досліджень щодо 

реакційної здатності заміщених фенілметакрилатів в розчині ДМФА. Наприклад, 

для серії ацил- (п-ацетил-, п-пропіоніл-, п-бутирил-, м-ацетил-) 

амінофенілметакрилатів Ксум є доволі близькими між собою (3.5×10
-3

 – 4.7×10
-3

 л
0.5 

/моль
0.5
 с

-1
) [308]; для п-заміщених імідофеніл(мет)акрилатів - 3.0×10

-3 
 -  9.4×10

-3
  

л
0.5 

/моль
0.5
 с

-1
 [354].  
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Таблиця 4.7-  

Значення сумарних констант (Ксум) термоініційованої радикальної 

гомополiмеризацiї модельних мономерiв М8-М13 (0.1720 моль/л) у присутності 

АІБН (0.0023 моль/л) в ДМФА при Т= 80
о
С у середовищі аргону 

Метакрилати 

М8 

O

O
O

O

 

М12 

ONH
O

CH
2CH

3

O

 

М9* 

O

O

O

O

 

М10 

O

O

N
H

O

 

Ксум10
3
,  

 
л

0.5 
/моль

0.5
с

-1
 

3.90 3.80 3.66 3.46 

Метакриламіди 

М13 

N
H

O

O

O

 

М11 

N
H

O

O

O

 

Ксум10
3
,  

л
0.5 

/моль
0.5
с

-1
 

1.98 0.18  

*- 0.3867 моль/л розчин  в ДМФА; 0.0048 моль/л розчин АІБН; за менших вихідних 

концентрацій виділити полімерний продукт без домішок  не вдалося. 

 

Водночас, N-феніл- та N-етилметакриламіди (М13 та М11 відповідно) за 

значеннями сумарних констант полiмеризацiї відрізняються на порядок; п-(N-

метакрилоїламіно)феніл ацетат (мономер М13, Ксум (М13) = 1.9810
-3

, л
0.5 

/моль
0.5
с

-1
) є більш активним, ніж модельний мономер М11 (Ксум (М11) = 0.1810

-3
, 

л
0.5 

/моль
0.5
с

-1
).  

Одержані нами дані узгоджуються з літературними. Наприклад, в роботі [374] 

для ініційованої радикальної полiмеризацiї N-фенілметакриламіду у ДМСО при 

60
о
С наводиться значення Ксум= 0.8110

-3
, л

0.5 
/моль

0.5
с

-1
, тоді як для  N-

етилметакриламіду Ксум = 0.3610
-3

, л
0.5 

/моль
0.5
с

-1
.  Вцілому, метакриламіди є менш 

активними в даних умовах полiмеризацiї, ніж метакрилати.  

Дані аналогічних дилатометричних досліджень для термоініційованої 

полiмеризацiї феніленвмісних біфункцiональних мономерiв 10-15, 20 та 21 наведено 

в таблиці 4.8., деякі графіки залежності конверсії від часу термоініційованої 

радикальної гомополiмеризацiї наведені на рис.4.9. В усіх випадках кінетичні 

розрахунки проводились при ступенях конверсії 7-10 мас.% - так, щоб максимально 
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нівелювати вплив доволі високої схильності до «самокополiмеризацiї» (див. розділ 

5). 

 

а.  

 

б. 

 

Рис. 4.9 Залежність конверсії від часу термоініційованої радикальної 

полiмеризацiї деяких феніленвмісних біфункцiональних мономерiв та їх модельних 

аналогів (80°С, концентрація  0.1720 моль/л, концентрація ініціатора 0.0023 моль/л, 

розчинник ДМФА): а) - для біфункцiональних мономерiв 10, 20, 22 та  модельних 

мономерiв М8 і М12; б) - для біфункцiональних мономерiв 12, 13 та модельних 

мономерiв М10, М11 і М13*. 

* 80°С, концентрація  0.3867 моль/л, концентрація ініціатора 0.0048 моль/л, розчинник 

ДМФА. 

 

 

Слід зазначити, що вцілому графічні залежності ступеня конверсії 

біфункцiональних мономерiв від часу їх полiмеризацiї мають складний характер; 

стаціонарні ділянки початкової стадії полiмеризацiї (зазвичай не більше 10 мас.% 

конверсії) змінюються нелінійною залежністю „конверсія-час”; вже при середніх 

значеннях ступеня конверсії спостерігається утворення гелів безпосередньо в 

дилатометрі. 
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Тим не менше, на початковій стадії радикальної термоініційованої 

гомополiмеризацiї таких біфункцiональних мономерiв може відбуватися переважна 

полiмеризацiя за участю більш активного метакрилатного подвійного зв’язку, що 

знаходить відображення у розрахованих значеннях Ксум – вони в більшості випадків 

є доволі близькими до значень, одержаних для Ксум модельних метакрилатів, не 

здатних до зшивання через відсутність другого полімеризаційноздатного подвійного 

зв’язку. Такий варіант полiмеризацiї метакрилатного реакційного центру майже «у 

чистому вигляді»  реалізується, наприклад, для сполук  10, 11, 15 та 20. Розраховані 

кінетичні параметри Vпр та Ксум знаходяться відповідно у межах від 1.45 до 

3.3110
-4

, с
-1

 та від 3.02 до 6.9010
-3

, л
0.5

/моль
0.5
с

-1
. 

 

 

Таблиця 4.8-  

Швидкість (Vp), приведена швидкість (Vпp) та сумарна константа (Ксум) 

термоініційованої радикальної полiмеризацiї  феніленвмісних мономерiв  

10 – 15, 20, 21 

Мономер Mr Vр10
4
, 

моль/л с
-1 

Vпр10
4
, с

-1
 Ксум10

3
, 

л
0.5 

/моль
0.5
с

-1 

10 245 0.49 2.85 5.94 

11 231 0.57 3.31 6.90 

12 273 2.29 13.31 27.73 

13 273 0.45 2.62 5.46 

14 не полімеризується 

15 289 0.25 1.45 3.02 

20 365 0.52 3.02 6.29 

21 441 1.04 6.05 12.60 

 

Приведена швидкість полiмеризацiї (Vпр.), сумарна константа полiмеризацiї 

(Ксум) для біфункцiональних мономерiв - феніл(мет)акрилатів- спадає в ряду 11 > 20 
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> 10 > 13 > 15; для всіх обговорюваних п-заміщених феніл(мет)акрилатів (сполуки 

10, 11, 13 та 20) значення Ксум є достатньо близькими і знаходяться в межах 5.46-

6.9010
-3

, л
0.5

/моль
0.5
 с

-1
. 

Найактивнішим в даному ряді є п-заміщений фенілакрилат 11 

(Vпр.=3.3110
-4

, с
-1

; Ксум = 6.9010
-3

, л
0.5

/моль
0.5
 с

-1
), що узгоджується з відомим 

фактом [314] більшої активності акрилатів порівняно з метакрилатами. Мінімальна 

реакційна здатність 15 обумовлена наявністю вільної COOH групи. 

Згідно з [354], активність фенілметакрилатів в радикальній полiмеризацiї 

визначається електронними ефектами замісників в бензольному ядрі, які призводять 

до закономірних змін в локалізації електронної густини  вініліденової групи, що 

полімеризується. В свою чергу, такі зміни мають призводити до закономірних змін у 

розташуванні сигналів СН2= протонів в ПМР-спектрах відповідних мономерiв. Для 

мономерiв 10, 13-15, 20 та п-СІФМА [354] дійсно спостерігається певна кореляція 

між хімічним зсувом СН2= протонів (цис-протон, δ, м.ч.) та сумарними константами 

полiмеризацiї Ксум, розрахованими для початкової стадії  полiмеризацiї  (див. схему 

4.6.). Однак ступінь локалізації електронної густини на СН2= групі метакрилатного 

фрагменту не завжди той єдиний фактор, що визначає активність мономерiв на 

початковій стадії полiмеризацiї. Такими прикладами є мономери 14 та 21. 

 

 

Схема 4.6. 
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У випадку  14 вирішальну роль відіграє загальна нездатність N,N-дизаміщених 

метакриламідів [320] до полiмеризацiї за радикальним механізмом; схожі сполуки, 

наприклад полі-(N-вініл-N-метилацетамід) [370], використовуються як ефективні 

термостабілізатори.  

Мономер 21 має об`ємний біфенільний замісник, який, імовірно, перешкоджає 

проходженню реакцій бімолекулярного обриву, що й призводить до підвищення 

сумарної константи полiмеризацiї. Схожий результат нами було отримано для 

біфункцiональних мономерiв з ряду малеїмідофенілметакрилатів: мономер 8 з 

об`ємним 1,2-дифенілмалеїмідним замісником (розділ 4.1.2) виявився нездатним до 

зшивання та був найбільш активним в своєму ряду. Відмітимо, що розраховане 

значення сумарної константи полiмеризацiї останньої сполуки  (Ксум (8) = 10.7410
-3

, 

л
0.5

/моль
0.5
с

-1
) є близьким до  відповідного параметра  для  21 (Ксум (21) = 

12.6010
-3

, л
0.5

/моль
0.5
с

-1
). Одержані нами дані також узгоджуються з 

літературними: в роботі [372] для ініційованої радикальної полiмеризацiї 4-

біфенілметакрилату  у ДМФА при 50
о
С у присутності АІБН виявлено підвищену 

реакційну здатність біфеніл-вмісного  порівняно з феніл- та метилметакрилатом. 

Селективна, або переважна, полiмеризацiя за рахунок більш активного 

метакрилатного зв’язку має призводити до утворення на початковій стадії 

розчинних полімерних продуктів, функціоналізованих  метакриламідними (якщо 

полімеризувався виключно метакрилатній подвійний зв'язок) або метакриламідними 

та метакрилатними групами (у випадку лише переважної полiмеризацiї 

фенілметакрилату). Такі функціональні групи (СН2=С(СН3)–СО–NH- та 

СН2=С(СН3)–СО–О-) зручно простежувати спектрально – методами ІЧ- та ЯМР-

спектроскопії. 

ІЧ-Фур`є спектроскопія для полімерів Полі-10-Полі-13, Полі-15 та Полі-20 

дозволяє підтвердити вміст вініліденових груп СН2=С(СН3)–СО–: в усіх 

досліджених зразках присутня слабка смуга близько 1630 см
-1

 (ν (С=С) теоретичні 

значення згідно з [309, 371] 1650-1620 см
-1

). Аналіз співвідношення метакрилатних 

та метакриламідних функціональних груп нами здійснено з використанням 
1
Н-ЯМР 

спектрів. Даний метод виявився зручним та надійним зокрема тому, що хімічні 
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зсуви вініліденових транс-протонів в складі СН2=С(СН3)СО-О- та СН2=С(СН3)СО-

NH функціональних груп в одержуваних полімерних зразках відрізняються на 0.40 

м.ч. і їх завжди можна побачити в індивідуальному вигляді.  

Для прикладу на рисунку 4.10 наведено фрагмент 
1
Н-ЯМР спектру 

гомополімеру біфункціонального  10 (Полі-10), одержаному при його полiмеризацiї 

в розчині ДМФА з виходом 21 мас. %. Порівнюючи інтегральні інтенсивності (І, 

відносні одиниці) сигналів протонів метакрилатної (δ = 5.84 м.ч. для Полі-10) та 

метакриламідної груп (δ =5.48 м.ч. для Полі-10), співвідношення яких дорівнює 

0.25:1.00, можна говорити про аналогічне співвідношення (мольне) і відповідних 

груп в алкен-функціоналізованому полімері.  

 

Рис. 4.10 
1
Н-ЯМР спектр гомополімеру Полі-10 (фрагмент). 

 

Слід, однак, зважати на те, що похибка інтегрування є не меншою за 5%. Тим 

не менше, ми маємо підстави говорити про селективну, а більш коректно - 

переважну, полімеризацію більш активної метакрилатної групи у присутності 

подвійного зв’язку в складі метакриламідної. 
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З метою оцінки впливу ступеня конверсії та природи біфункціонального  на 

співвідношення вмісту вільних подвійних зв’язків обох типів у виділених 

органорозчинних гомополімерах, аналогічні розрахунки (таблиця 4.9) було 

проведено для: 

 Зразків Полі-10, виділених при різних ступенях конверсії вихідного  10; 

конверсія варіювалась у межах 20-35 мас.%, за умови конверсії  40 мас.% полімер 

вже зшивається, а  20 % містить велику кількість вихідного мономеру, що заважає 

коректному розрахунку. 

 Зразків продуктів гомополiмеризацiї біфункцiональних мономерiв 11, 

12, 15, 20 та 21, в яких варіювались природа акрилатної полімеризаційноздатної 

групи та будова ароматичного «ядра» (феніл-акрилатна та метакрилатна, 

алкілметакрилатна, фенілбензоатна, біфеніл-бензоатна); в цьому випадку 

полімеризацію проводили з максимально можливим ступенем конверсії мономерiв, 

при якій утворюваний гомополімер (Полі-11, Полі-12, Полі-15, Полі-20 та Полі-21) 

ще зберігав розчинність. 

 Систематизуючи дані таблиці 4.9, можна зробити висновок про те, що: 

 із збільшенням ступеня конверсії в реакції полiмеризацiї  10 зменшується 

різниця інтегральних інтенсивностей сигналів протонів метакриламідної та 

метакрилатної СН2= груп (Іx:Іy) в гомополімерах  Полі-10; відповідно, можна 

говорити і про падіння ступеня селективності при зростанні ступеня конверсії 

біфункціонального мономеру; ступінь селективності полiмеризацiї можна 

оцінювати також, перераховуючи співвідношення Іx:Іy на мольну частку 

вільних метакрилатних груп, ; зупиняючи полімеризацію при певній 

мінімальній конверсії;  

 при певних малих конверсіях можна очікувати утворення полімеру виключно 

з метакрилатними ланками  в основному ланцюзі та функціоналізованого лише 

метакриламідними групами. З огляду на те, що утворювані при конверсіях до 10-

15 мас.% полімери виділити з реакційної суміші та належним чином очистити від 

мономеру, що не прореагував, нам не вдавалося,  таку мінімальну конверсію для 
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Полі-10 ми оцінювали графічно: будували пряму в координатах «конверсія, мас.% - 

мольна частка вільних метакрилатних груп, » та екстраполювали на нульове 

значення . Розраховане таким чином значення мінімальної конверсії для Полі-10 -  

8 мас.%; 

Таблиця 4.9- 

Співвідношення інтегральних інтенсивностей (І, відносні одиниці) сигналів 

протонів вільних метакриламідної та метакрилатної СН2= груп (Іx: Іy) в 

гомополімерах  сполук 10-12, 15, 20, 21 та умови синтезу розчинних зразків за 

стандартних умов 

Полімер 

Умови синтезу  

Іx: Іy Вихідний мономер Ступінь конверсії, 

мас.% 

Час полiмеризацiї, 

хв. 

Полі-10 
O

O

NH

O

10  

21.0 17 1.00:0.25 

Полі-10 22.3 21 1.00:0.33 

Полі-10 35.0 27 1.00:0.67 

Полі-11       
O

N
H

O

O

11  
32.0 13 1.00:0.98 

Полі-12     
12

O

O N
H

O

 

33.0 22 1.00:0.86 

Полі-15       
OO

N
H

O

COOH

15  

66.0 35 1.00:0.88 

Полі-20

O

O O

O N
H

O

20  

36.0 7 1.00:0.88 

Полі-21 

21

O

O

N
H

O

O

O

 

36.0 20 1.00:0.95 

 



170 

 

 конверсії 32-35 мас.% є для більшості фенілен-вмісних мономерiв 

найбільшими, за яких ще можна виділити розчинний полімер; при цьому такий 

полімер функціоналізований майже еквімольними кількостями метакрилатних 

та метакриламідних груп; 

 карбоксильна –СООН група в мономері 15, проявляючи дезактивуючий вплив 

на радикальну полімеризацію, дозволяє підвищити максимальну конверсію, за 

якої ще можна виділити розчинний полімер, до 66 мас.%; подібний вплив – 

перешкоджання зшивці мономерiв із кількома реакційноздатними подвійними 

зв’язками, нами спостерігався для похідних 1,5-заміщеного нафталінвмісного 

біфункціонального мономеру 3, а також  знайдено інформацію про те, що 

ди(мет)акрилоїльні похідні 4- та 5-нітро-2-амінофенолів [308] не дають зшитих 

продуктів при ступенях конверсії до 50 мас.%; автори роботи основною 

причиною називають інгібуючий вплив NO2 -групи. 

Дані з аналізу 
1
Н-ЯМР спектрів гомополімерів сполук 10-15, 20-22, цікаво 

співставити з кінетичними дослідженнями (таблиця 4.8). У випадку, коли навіть при 

мінімальних ступенях конверсії диметакрилоїльного полiмеризацiя відбувається 

одночасно по обом подвійним зв’язкам, як, наприклад, для біфункціональної 

сполуки 22 (Схема 4.5.), розраховане значення Ксум стає на порядок вищим 

(34.4×10
-3 

л
0.5 

/моль
0.5
 с

-1
); утворення зшитого продукту для мономеру 22 

відбувається вже за 3 хвилини після початку полiмеризацiї. 

Для тих біфункцiональних мономерiв, в яких обидва полімеризаційноздатні 

подвійні зв’язки полімеризуються практично одночасно, розраховані значення Ксум 

на порядок вищі також порівняно з монофункціональними аналогами: Ксум (12) = 

27.7310
-3

, л
0.5

/моль
0.5
 с

-1
 та Ксум (22) = 34.4010

-3
, л

0.5
/моль

0.5
с

-1
, хоча для їх 

моделей М10 та М8 Ксум = 3.4610
-3

, л
0.5

/моль
0.5
с

-1
 та 3.9010

-3
, л

0.5
/моль

0.5
с

-1
 

відповідно. І навпаки, якщо на початковій стадії радикальної  гомополiмеризацiї 

біфункцiональних мономерiв 10 та 20 відбувається переважна полiмеризацiя 

метакрилатного подвійного зв’язку, значення  Ксум є близькими між собою та одного 

порядку з модельними фенілметакрилатами. 
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Вцілому, чим більшою є схильність біфункціонального  до 

«самокополiмеризацiї», тим раніше починається його зшивка, а розчинні полімерні 

продукти містять майже однакову кількість метакрилатних і метакриламідних 

бічних подвійних зв’язків. Так, для мономеру 13 не вдалося виділити жодного 

полімерного продукту з нееквівалентною кількістю вільних метакрилатних та 

метакриламідних подвійних зв’язків, для цього ж  розраховане значення енергії 

активації (див. нижче в даному розділі) є так само високим, як і для схильного до 

швидкого зшивання  12. 

 Слід зазначити, що теоретична оцінка здатності біфункцiональних мономерiв 

до селективної полiмеризацiї через розрахунок відносних констант кополiмеризацiї 

(параметрів r1, r2 та їх співвідношення r1/r2) із стиролом, визначення параметрів  Q 

та e схеми Алфрея-Прайса для монофункціональних мономерiв, які окремо 

моделюють поведінку метакрилатної та метакриламідної груп,  виявилась корисною 

для передбачення процесу зашивання біфункцiональних мономерiв (розділ 3) і 

добре узгоджується з експериментом (розділ 5).  

Молекулярні маси та молекулярно-масовий розподіл (ММР) отримуваних 

радикальною полімеризацією біфункціонального мономеру 10 сильно залежать від 

ступеня його конверсії (табл. 4.10). Для порівняння нами були синтезовані в 

ідентичних умовах гомополімер п-ААФМА (Полі-М12) із ступенем конверсії 

мономеру 10 мас.% та гомополімер М13 (Полі-М13) із ступенем конверсії мономеру 

22 мас.%, молекулярно-масові характеристики яких також подані в таблиці 4.10. 

Співставлення даних таблиці 4.10 доводить, що: 

 гомополімери модельних сполук значно відрізняються за молекулярними 

масами: модельний мономер М13, що містить малоактивний в умовах 

ініційованої радикальної полiмеризацiї  N-фенілметакриламідний подвійний 

зв’язок, утворює продукт із меншою молекулярною масою та більшим ступенем 

полідисперсності 1.47; його фенілметакрилатний аналог М12 дає більш 

високомолекулярні продукти з меншим ступенем полідисперсності 1.38. 

Розраховані значення молекулярних мас близькі до даних роботи [308]: 
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полiмеризацiя монофункціонального мономеру п-ацетиламінофенілметакрилата 

(М12) у 10-20 мас.% розчинах ДМФА призводила до утворення полімерів із 

середньов’язкісною молекулярною масою 28 000-50 000; 

 співставлення молекулярно-масових характеристик зразків  Полі-10 з даними 

для модельних сполук М12 та М13 говорить про деяке зниження 

середньочислової та середньовагової  молекулярних мас та одночасне 

розширення молекулярно-масового розподілу гомополімеру біфункціонального  

10 порівняно з його монофункціональними аналогами; 

 

Таблиця 4.10- 

Дані ГПХ для Полі-10 при різних ступенях конверсії мономеру 10 та модельних 

зразків Полі-12, Полі-13 

Ступінь 

конверсії, мас.% 
Mw Mn Mw /Mn 

Зразки Полі-10 

12 29400 12600 2.33 

23 50500 28600 1.77 

35 60000 33600 1.79 

Модельний гомополімер Полі-М12 

30 86100 62600 1.38 

Модельний гомополімер Полі-М13 

12 57200 39000 1.47 

 

 значення молекулярних мас залежать від ступеню конверсії мономеру 10 і 

зростають симбатно до ступеню конверсії, при збережені співвідношення Mw/Mn 

близьким до 2.  

Останнє спостереження щодо конверсійної залежності значень Mw та Mn зразків 

Полі-10 пов’язано із зростанням участі другого, метакриламідного, подвійного 

зв’язку біфункціонального  10 [326] при ступенях конверсії більших за ~8 мас.% . 
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Маючи на меті підбір умов переважної полiмеризацiї метакрилатного 

подвійного зв`язку у присутності менш активного метакриламідного, та 

враховуючи, що для мономерiв ряду тетрагідрофталімідофеніл/нафтилметакрилатів 

(сполуки 1-3) при 60
о
С вдається синтезувати органорозчинні гомополімери з 

більшими виходами, ніж при 80
о
С, для   деяких біфункцiональних мономерiв групи 

метакрилоїламінофенілметакрилатів нами також проведені полiмеризацiї при 70
 о

С 

та 60
о
С за стандартних умов. На рисунку 4.11 зображено залежності «конверсія, 

мас.% - час полiмеризацiї» для сполуки 10 при температурах 60
 о

С, 70
 о

С та 80 
о
С, в 

таблиці 4.11 – відповідні значення кінетичних параметрів для біфункціональних 

мономерів 10, 12, 13.  

 

Рис. 4.11 Кінетика термоініційованої радикальної полiмеризацiї  при 

температурах 60С, 70С і 80С: а) - біфункціонального мономеру 10; б) -

тетрагідрофталімідофенілметакрилату 1. 
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З наведеного рисунку 4.11 добре видно, що при падінні температури 

полiмеризацiї від 80 до 60
о
С хід відповідних кривих змінюється подібно до кривих 

тетрагідрофталімід-вмісного мономеру 1: стаціонарні ділянки  подовжуються; хід 

кривих у нестаціонарній частині при 70С описується  рівнянням 

y=12.84+4.99×exp((x-5.63)/1.76) із зменшеним значенням передекспоненційного 

множника порівняно з 80С, для якої  y=17.03+1.66×exp((x-10.30)/2.36). Однак 

конверсії, за яких процес стає нестаціонарним, відрізняються незначно. Так, при 

температурі 80С це 13 мас.%, для 70 С це 17 мас.% і для 60С - 18 мас.%. Отже, 

зниження температури з 80 до 60
о
С  не дає суттєвого ефекту; до того ж при низьких 

температурах значно зменшуються швидкість полiмеризацiї  (Vp) та сумарна 

константа (Ксум) полiмеризацiї (таблиця 4.11). 

 

 

Таблиця 4.11- 

Швидкість (Vp) та сумарна константа (Ксум) полiмеризацiї біфункцiональних 

мономерiв 10, 12, 13 при 60С, 70С і 80С (відповідно 333 К, 343 К та 353 К) 

М
о

н
о

м
ер

 

Температура 

333 К 343 К 353 К 

Vp×10
4
, 

моль/лс
-1

 

Ксум×10
3
,  

л
0.5 

/моль
0.5
с

-1
 

Vp×10
4
, 

моль/лс
-1

 

Ксум×10
3
, 

л
0.5

/моль
0.5
с

-1
 

Vp×10
4
, 

моль/лс
-1

 

Ксум×10
3
, 

л
0.5 

/моль
0.5
с

-1
 

13 0.04 0.5 0.36 4.3 0.45 5.5 

10 0.04 0.6 0.36 4.4 0.49 5.9 

12 0.16 2.0 0.64 6.8 2.29 27.7 

 

Залежність сумарної константи полiмеризацiї Ксум від температури при 

збережені інших умов полiмеризацiї постійними, дозволяє за рівнянням Ареніуса 

розрахувати енергію активації Е. Аналіз літературних даних щодо сумарних енергій 

активації полiмеризацiї в розчинах [372-375, 376] для мономерiв із ряду 

метакрилатів та метакриламідів показує, що значення сумарної енергії активації для 
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диметакрилоїльних похідних заміщених амінофенолів вцілому перевищують 

значення Е для монофункціональних метакрилатів/метакриламідів (див. таблицю 

4.12);  для біфункцiональних імідофеніл/нафтилметакрилатів значення Е також  у 

~ 1.5 рази є нижчим: для 4-(1,2,3,6-тетрагідрофталімідо)фенілметакрилату 1 

Е=18.14ккал/моль (76 кДж/моль), для 4-(1,2,3,6-тетрагідрофталімідо)-1-

нафтилметакрилату 2 Е=19.28 ккал/моль (80.7 кДж/моль).  

Значення Е, розраховане нами для 10 (95.51 кДж/моль) є дуже близьким до 

значення енергії активації його монофункціонального аналогу п-ААФМА (М12), 

для якого Е=98.00 кДж/моль. Це є додатковим доказом на користь проходження 

полiмеризацiї сполуки 10 переважно по метакрилатній групі на початковій стадії 

процесу. Натомість, для мономерiв 12 та 13 значення Е дорівнюють 119.09 та 

117.04 кДж/моль відповідно та виглядають суттєво більшими.  

 

 

Таблиця 4.12-  

Значення сумарної енергії активації Е полiмеризацiї , сумарних констант 

полiмеризацiї Ксум при 80 
о
С та  зміни ентальпії Н* та ентропії S* 

при полiмеризацiї в розчині деяких моно- та біфункцiональних феніл/ 

нафтилметакрилатів 

Мономер 
Розчин-

ник 

Е, 

кДж/моль 

Е, 

ккал/моль
 

Ксум ×10
3
, 

л
0.5

/моль
0.5
с

-1
 

Н, 

кДж/моль
 

S,  

Дж×K
-1

× 

моль
-1 

O

O

CH
2

CH
3

 
ДМФА 58.00

1
 13.91 4.90 55.07 -134.52 

CH
3

CH
3

O

O CH
2

CH
3

 
ДМФА 60.10

2
 14.41 - - - 

N O

O CH
2

CH
3

O

O  
ДМФА 65.82

3
 15.75 7.50 62.89 - 108.85 

1
 – за даними роботи [372]; 

2
 – за даними роботи [373]; 

3
 – за даними роботи [354]. 
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продовження таблиці 4.12-   

Мономер 
Розчин-

ник 

Е, 

кДж/моль 

Е, 

ккал/моль
 

Ксум ×10
3
, 

л
0.5

/моль
0.5
с

-1
 

Н, 

кДж/моль
 

S,  

Дж×K
-1

× 

моль
-1 

C
2
H

5
N
H

O

CH
2

CH
3

 
ДМСО 68.01

4
 16.31 0.36 (60

о
С) 65.24 - 115.84 

O

O

CH
2

CH
3

 
бензол 70.00

1 
16.79 - - - 

N
H

O

CH
2

CH
3

 
ДМСО 71.10

4 
17.05 0.81 (60

о
С) 68.33 - 99.81 

CH
3

O

O CH
3

CH
2

 
ДМФА 75.00

1 
17.99 - - - 

N

O

O

O C

O

C

CH3

CH2

1 
ДМФА 76.00 18.14 6.83 73.07 -80.77 

N

O

O

O C

O

C

CH3

CH2

2 

ДМФА 80.70 19.28 4.52 77.77 -70.89 

O

CH
2

CH
3

O
HOOC

 

ДМФА 90.00
6 

21.58 - - - 

O O

CH
3

CH
2

NH

O
CH

2

CH
3

 

10 

ДМФА 95.51  22.85 5.94 92.58 -26.71 

ONH
O

CH
2CH

3

O
CH

3

 

М12 

ДМФА 98.00
5 

23.50 3.80 95.07 -23.32 

1
 – за даними роботи [372]; 

4
 – за даними роботи [374]; 

5
 – за даними роботи [308], за нашими 

розрахунками Е= 95.51 кДж/моль або 22.85 ккал/моль;
 6

 – за даними роботи [375]. 
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продовження таблиці 4.12-   

Мономер 
Розчин-

ник 

Е, 

кДж/моль 

Е, 

ккал/моль
 

Ксум ×10
3
, 

л
0.5

/моль
0.5
с

-1
 

Н, 

кДж/моль
 

S,  

Дж×K
-1

× 

моль
-1 

O

N
H

O

CH
2

CH
3

CH
3

CH
2

O

13 

ДМФА 117.04  28.07 5.46 114.11 +33.69 

N
H

O

O

CH
2

CH
3

CH
3

CH
2

O

12 

ДМФА 119.09  28.56 27.73 116.16 +52.93 

1
 – за даними роботи [372]; 

2
 – за даними роботи [373]; 

3
 – за даними роботи [354]; 

4
 – за даними 

роботи [374]; 
5
 – за даними роботи [308], за нашими розрахунками Е= 95.51 кДж/моль або 22.85 

ккал/моль;
 6
 – за даними роботи [375]. 

* - розрахунок Н та S проводили з рівнянь, наведених у [376]:  E=H + RT; Ксум =(kT/h)×e
S/R

×e
-

H/RT
, де R – газова стала, k – стала Больцмана,  h – стала Планка. 

 

Розраховані нами  зміни ентропії S [376] при полiмеризацiї сполук 12 та 13  

виявились аномальними – мають додатнє значення. Що, в свою чергу, свідчить про 

недостовірність одержаних значень сумарних констант полiмеризацiї цих сполук в 

температурному діапазоні 60-80
о
С, причиною є проходження майже одночасної 

полiмеризацiї метакрилатної та метакриламідної груп вже на самому початку 

процесу. 

Таким чином, узагальнюючи результати кінетичних досліджень цієї групи 

біфункцiональних мономерiв, можна зробити наступні висновки: 

1. Радикальна термоініційована полiмеризацiя біфункцiональних мономерiв 

ряду феніленвмісних метакрилатів є складним процесом, в якому беруть 

участь і більш активний метакрилатний подвійний зв'язок, і подвійний зв'язок 

в складі метакриламідної групи; при певній комбінації обох типів 

полімеризаційноздатних подвійних зв’язків (див. також розділ 3) вдається 

підібрати умови переважної полiмеризацiї по метакрилатній групі; в такому  
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випадку значення Ксум є одного порядку із значеннями Ксум, розрахованих для 

початкової стадії полiмеризацiї тетрагідрофеніл- та 

малеїмідофенілметакрилатів.  

2. Якщо полiмеризацiя біфункціонального мономеру майже одразу 

відбувається одночасно по обом подвійним зв’язкам, розраховуване значення 

Ксум стає на порядок вищим. 

3. Нестаціонарність процесу гомополiмеризацiї через зростання ступеня 

участі метакриламідного зв’язку в процесі полiмеризацiї при конверсіях, що 

перевищують певне «порогове» значення, призводить до конверсійної 

залежності значень Mw та Mn одержуваних розчинних полімерних продуктів. 

 

4 . 2 . 2 .  Т е р м о і н і ц і й о в а н а  р а д и к а л ь н а  п о л i м е р и з а ц i я  

д и м е т а к р и л о ї л ь н и х   м о н о м е р i в  н а  о с н о в і  1 , 4 -  т а  1 , 5 -

а м і н о н а ф т о л і в  ( с п о л у к и  1 6  –  1 9 )  

 

У розділі 4.1.1 для біфункцiональних мономерiв ряду фенілметакрилатів з іншим 

подвійним зв’язком в складі тетрагідрофталімідної групи було показано, що заміна 

1,4-заміщеного бензенового ароматичного «ядра» на 1,4- або 1,5-заміщене 

нафталінове спричиняє падіння загальної швидкості полiмеризацiї та 

розраховуваних значень Ксум. Дослідження реакційної здатності (температура 80°С, 

концентрація мономеру у ДМФА 0.1720 моль/л, концентрація АІБН 0.0023 моль/л, 

кінетики наведені на рисунку 4.12) диметакрилоїльних  мономерiв 16-19 – сполук на 

основі 1,4- та 1,5-амінонафтолів – показали вищу активність метакрилоїламіно-

нафтилметакрилатів 16 та 17 порівняно з біфункціональними мономерами 2,3 

(таблиця 4.13). Одержані величини параметрів Vпр та Ксум є близькими до значень 

монофункціональних 1-нафтилметакрилатів [356,377], для яких Vпр. =  1.48 – 3.90 

×10
-4

 с
-1

, Ксум = 1.90 - 7.50 × 10
-3

 л
0.5 

/моль
0.5
с

-1
. Більші значення сумарної константи 

полiмеризацiї для диметакрилоїльних  мономерiв на основі 1,4- та 1,5-амінонафтолів 

пов'язані із зменшенням просторових утруднень, що виникають завдяки заміні 
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тетрагідрофталімідного замісника в нафтилметакрилаті на менш об`ємний 

метакриламідний.  

Інші закономірності, відмічені нами для ряду заміщених 1-

нафтилметакрилатів, виконуються і в даному випадку: при введені 

метакриламідного замісника відбувається зменшення швидкості та сумарної 

константи полiмеризацiї порівняно з незаміщеним 1-нафтилметакрилатом (Ксум. 

(1-НМА)= 7.5×10
-3

 л
0.5

/моль
0.5
 с

-1
); 1,5-заміщені нафтилметакрилати менш активні, 

ніж 1,4-заміщені. Кінетичні криві мають дві ділянки – стаціонарну та нестаціонарну; 

остання також може бути описана рівнянням з експонентою.   

 

Рис.4.12 Кінетика термоініційованої радикальної полiмеризацiї  при 

температурі 80С:  а) - біфункцiональних мономерiв 16, 17 та 18; б) - 

біфункцiональних мономерiв 10, 20, 22 та модельних сполук М8, М12. 
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Водночас, діапазон розрахованих значень Ксум. біфункцiональних 

амінонафтолів практично співпадає із значеннями цього параметра для 

біфункцiональних фенілметакрилатів  (див. дані таблиці 4.8). Загальна конверсія 

нафтиленвмісних мономерiв 16-19 є нижчою порівняно з їх феніленвмісними 

аналогами 10, 20, 21 (рис. 4.9 а.). 

 

 

 

Таблиця 4.13-   

Швидкість (Vp), приведена швидкість (Vпp) та сумарна константа (Ксум) 

термоініційованої радикальної полiмеризацiї біфункцiональних мономерiв 16-19 

порівняно з тетрагідрофталімідвмісними аналогами 2 та 3 

Мономер Mr Vр10
4
, моль/лс

-1
 Vпр10

4
, с

-1 
Ксум10

3
, 

л
0.5

/моль
0.5
с

-1 

16 279 0.54 3.14 6.54 

2 361 0.35 - 4.52 

17 279 0.37 2.15 4.48 

3 361 0.10 - 1.33 

18 363 0.40 2.32 4.83 

19 363 0.25 1.45 3.02 

 

Полiмеризацiя диметакрилоїльних похідних 1,5- та 1,4-амінонафтолів 

відбувається без гелеутворення майже до 70 мас.% конверсії вихідних мономерiв. 

Меншу активність триметакрилоїльних мономерiв  18 та 19 можна пов`язати із 

здатністю N,N-диметакрилоїламіно-заміщених мономерiв до циклополiмеризацiї 

[378, 379]. Конкуренція двох радикальних реакцій – полiмеризацiї метакрилатної 

групи та циклополiмеризацiї N,N-диметакрилоїламіно-групи 
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призводить і до падіння швидкості лінійної полiмеризацiї, і до низького загального 

виходу полiмеризацiї  сполук 18 та 19. 

Аналогічно до феніленвмісних аналогів, ІЧ-Фур`є спектроскопія для 

отримуваних розчинних полімерних продуктів Полі-16-Полі-19 дозволяє довести 

присутність вініліденових груп СН2=С(СН3)–СО–: в усіх досліджених зразках 

присутня слабка смуга близько 1630 см
-1

 (ν (С=С) теоретичні значення згідно з 

[309, 371] становлять 1650-1620 см
-1

).  Докладний аналіз співвідношення 

метакрилатних та метакриламідних функціональних груп також зручно робити з 

використанням 
1
Н-ЯМР спектрів.  

Для прикладу на рисунку 4.13 наведено фрагмент 
1
Н-ЯМР спектру 

гомополімеру біфункціонального мономеру 17 (Полі-17), одержаному при його 

полiмеризацiї в розчині ДМФА з виходом 15 мас. %. Порівнюючи інтегральні 

інтенсивності (І, відносні одиниці) сигналів протонів метакрилатної (δ = 6.46 м.ч.) та 

метакриламідної груп (δ = 5.59 м.ч.), співвідношення яких формально дорівнює 

0.51:1.00, можна говорити про переважну полімеризацію по метакрилатній групі. 

Однак співвідношення є меншим, ніж для розглянутих раніше біфункцiональних 

сполук з ряду фенілметакрилатів: наприклад, для зразка Полі-10, одержаного при 

конверсії мономеру 10 у 21 мас.%, співвідношення вільних СН2=С зв’язків 

метакрилатного та метакриламідного фрагментів становить 0.25:1.00 (див. табл. 4.9). 

Дані щодо молекулярних мас та молекулярно-масового розподілу 

синтезованих полімерів добре узгоджуються з уявленнями про вплив 1,5-заміщеного 

нафталінового «ядра» як передавача ланцюга: гомополімер найменш активного 

біфункціонального мономеру 19 (ступінь конверсії 15мас.%, зразок Полі-19), має 

низькі порівняно з феніленвмісними аналогами (таблиця 4.10) молекулярні маси Mn 
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= 16 500, Mw = 49 400 та найбільший коефіцієнті полідисперсності Mw/Mn = 3.00.  

 

Рис. 4.13 
1
Н- ЯМР спектр гомополімеру Полі-17 (фрагмент).  

 

Таким чином, узгоджуючи результати хроматографічних досліджень з 

кінетичними даними, можна зробити наступні висновки: 

1. В процесах радикальної термоініційованої полiмеризацiї в розчині ДМФА такі 

біфункціональні мономери, як похідні 1,4- та 1,5-амінонафтолів є менш 

активними порівняно з 1-нафтилметакрилатом. Максимально досягнута 

конверсія при полiмеризацiї мономерiв 16-19 є меншою, ніж у випадку 

аналогічних 1,4-заміщених фенілметакрилатів; діапазон розрахованих значень 

Ксум. біфункцiональних амінонафтолів знаходиться у межах 6.54×10
-3

 - 

3.02×10
-3

 л
0.5

/моль
0.5
с

-1
, що практично співпадає із значеннями цього 

параметра для біфункцiональних фенілметакрилатів. 

2. При полiмеризацiї мономеру 19 утворюється полімер із найменшими 

молекулярними масами, найбільш широким ММР та найбільшим 

коефіцієнтом полідисперсності (Mw/Mn = 3.00) порівняно з рештою полімерів 

даного ряду. Аналогічна ситуація спостерігалася в ряду 

тетрагідрофталімідофеніл/нафтил метакрилатів: мономер 3, що є також 

похідним 1,5-амінонафтолу, утворював полімер з найменшою ММ та 

найбільшим коефіцієнтом полідисперсності (Mw/Mn = 1.81) в своєму ряді. 
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Отже, можна говорити про невеликий потенціал біфункцiональних мономерiв, 

синтезованих на основі 1,5-амінонафтолу, з точки зору їх практичного 

використання для синтезу алкен-функціоналізованих полімерів.  

 

4 . 3 .  Ф О Т О І Н І Ц І Й О В А Н А  Р А Д И К А Л Ь Н А  П О Л I М Е Р И З А Ц I Я  

 

Дослідження з фотоініційованої полiмеризацiї описаних нами у роботах [342-

344, 348] тетрагідрофталімідо-, малеїмідо- та метакриламідофеніл/ 

нафтилметакрилатів здійснювали з метою перевірки можливості підвищення 

селективності полiмеризацiї біфункцiональних мономерiв за умови її проведення 

при більш низьких температурах. Поставлене завдання є нетиповим для 

полімеризації мономерiв із кількома реакційноздатними групами, принаймні одна з 

яких є метакрилатною. Традиційно такі мономери вивчалися як компоненти 

фоторезистних технологій: у [308] фотополімеризацію 

(мет)акрилоїламінофеніл(мет)акрилати 1,2-1,3- та 1,4-заміщення розглядали лише з 

погляду їх здатності до зшивання під дією опромінення середнього УФ діапазону; 

багатофункціональні мономери з N-заміщеною малеїмідною групою відомі  як такі, 

що при збуджені світлом можуть брати участь в реакції [+]-циклоприєднання, 

кополімеризуватися з вінільними мономерами та відігравати роль ініціатора [82,357-

360]. Відзначимо, що здатність до утворення вільних радикалів та виступати в ролі 

фотоініціатору незначна для N-фенілмалеїмідів через стабільність супряженої 

системи фенільної групи та подвійних С=С та С=О зв’язків N-малеїміду; як 

ефективні фотоініціатори «працюють» лише  N-алкілмалеїміди [360]. 

Нами  враховувався той факт, що при термоініційованій радикальній 

полiмеризацiї розглянутих біфункцiональних мономерiв відбувалася активація 

подвійних зв’язків при збільшені температури від 60
о
С до 80

о
С, що викликало 

швидке зшивання утворюваних полімерів. В даному розділі розглянуто ініційовану 

радикальну полімеризацію біфункцiональних мономерiв, проведену при відносно 

низьких температурах (20-30
о
С), що мало підвищити ступінь селективності 

полiмеризацiї по метакрилатній групі. 
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4 . 3 . 1 .  Ф о т о - Д С К  д о с л і д ж е н н я  і н і ц і й о в а н о ї  п о л i м е р и з а ц i ї  

м а л е ї м і д о -  т а  т е т р а г і д р о ф т а л і м і д о ф е н і л / н а ф т и л  м е т а к р и л а т і в  

 

Кінетичні дослідження гомополiмеризацiї малеїмідо- та 

тетрагідрофталімідофеніл/нафтил-метакрилатів в умовах фотоініційованої 

радикальної полiмеризацiї було проведено методом диференційної скануючої 

фотокалориметрії  (фото-ДСК, фотокалориметр Du Pont 930™), опромінення 

здійснювали повним спектром випромінювання Hg лампи високого тиску. 

Фото-ДСК дослідження використовують для вивчення кінетики 

фотополімеризації, зокрема, мономерів з кількома полімеризаційноздатними 

групами. При цьому відслідковують швидкість, з якою змінюється тепловий ефект 

реакції. Далі за допомогою перерахунків (див. розділ 2.8.3., формули (1) та (2)) 

можна визначати ступінь конверсії мономеру у певний час t та будувати кінетичні 

криві у координатах «конверсія – час».  Константу швидкості полімеризації (k) 

визначали за нахилом стаціонарних початкових ділянок кінетичних кривих [344].   

Нами фотополімеризація проводилась як при кімнатній температурі (20-22ºС) 

з метою підвищення ступеня селективності полiмеризацiї по метакрилатній групі, 

так і при більш високій температурі (60
о
С та 80

о
С) для доведення впливу високих 

температур на процеси зшивання. В обох випадках досліди здійснювали при низькій 

інтенсивності випромінювання (3-5 мВт/см
2
) для унеможливлення безпосередньої 

фотоактивації тетрагідрофталімідних та малеїмідних подвійних зв’язків 

біфункцiональних мономерiв,  фото ініціатор - Irgacure 1700. 

Серед усіх біфункцiональних мономерiв  для дослідження було вибрано 

наступні (рисунок 4.14.):  4-(1,2,3,6-тетрагідрофталімідо)-фенілметакрилат 1 як 

приклад біфункціонального мономеру з найбільш «інертним» другим подвійним 

зв’язком; 4-(4-метил-1,2,3,6-тетрагідрофталімідо)-фенілметакрилат 1а як 

тетрагідрофталімід-вмісний біфункціональний мономер, що містить замісник – 

передавач ланцюга (CH3- група у тетрагідрофталімідному фрагменті); 4-(1,2,3,6-

тетрагідрофталімідо)-1-нафтилметакрилат 2 як  біфункціональний мономер з 1,4-

заміщеним нафталінвмісних «ядром».  
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Рис. 4.14 Мономери та фотоініціатор, вибрані для фото-ДСК дослідження. 

 

 З ряду малеїмідів 4-9 вибрано мономери, які представляють два граничні 

випадки перебігу радикальної полiмеризацiї малеїмід-вмісних мономерiв: метил-

малеїмідна група 4-(цитраконілімідо)феніл-метакрилату 5 бере активну участь у 

радикальній полiмеризацiї метакрилату як за рахунок кополiмеризацiї з ним, так і 

уповільнюючи швидкість цього процесу за рахунок реакцій обриву й передачі 

ланцюга; навпаки, дифенілмалеїмідний подвійний зв'язок 4-(2,3-дифенілмалеїмідо)-

фенілметакрилату 8 не взаємодіє з метакрилатом, термоініційована полiмеризацiї 

сполуки проходить з підвищеною швидкістю.  

 На першому етапі було проведено гомополімеризацію згаданих мономерiв за 

однакових умов при 20ºС в інертній атмосфері. Готували 10 мас.% розчини 

мономерiв в ДМФА, фотоініціатор Irgacure 1700 вносили у концентрації 5 мас.% від 

маси мономеру, інтенсивність опромінення становила 5 мВт/см
2
. Побудовані криві в 

координатах «конверсія мономеру, мас.% - час опромінення, хв» зображено на рис. 

4.15.  

Параметри фотополімеризації, наведені в таблиці 4.14, та їх порівняння із 

сумарними константами ініційованої термополiмеризацiї мономерів 1, 1а, 2, 5 та 8 

(таблиця 4.15) дозволяють зробити наступні узагальнення. 
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В обох випадках спостерігаються схожі закономірності: N-фенілмалеїміди 

(мономери 5 та 8) менш активні, ніж N-фенілтетрагідрофталіміди (1 та 1а);  

полiмеризацiя метакрилатів, в яких активно відбуваються реакції обриву та передачі 

ланцюга завдяки метилмалеїмідній або 1,4-заміщеній нафтильній групі (сполуки 5 

та 2), зупиняється при ступенях конверсії мономерiв, які не досягають 10 мас.%. До 

того ж мономер 2 не полімеризується при зниженні інтенсивності опромінення до 3 

мВт/см
2
.   

 

 

 

Рис. 4.15. Кінетика фотополiмеризацiї мономерiв 1-8 (фото-ДСК дослідження, 

20
о
С). 
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Таблиця 4.14-   

Температура полімеризації, теоретична ентальпія (∆Нтеор) и параметри 

фотополімеризації (І= 5 мВт/см
2
) мономерiв 1, 1а, 2, 5 та 8 у розчині ДМФА 

Мономер 

Темпера-

тура, 

о
С 

∆Нf, 

Дж/г 

∆Нтеор, 

Дж/г 

k×10
2
, 

с
-1

 

Час досягнення 

максимальної 

швидкості, tmax,с 

Ступінь конверсії 

при максимальній 

швидкості, С,% 

1 20.7 67.4 183.0 1.68 17.7 1.7 

1а 22.1 64.0 175.0 1.46 19.9 1.3 

2 21.1 30.8 148.0 0.90 24.1 0.9 

5 21.4 21.3 209.7 0.88 18.1 0.5 

8 22.4 60.8 194.0 0.29 99.4 2.3 

 

Таблиця 4.15-   

Швидкість (Vр) фотополiмеризацiї мономерiв 1, 1а, 2, 5 та 8 порівняно із сумарною 

константою (Ксум) термоініційованої радикальної полiмеризацiї  

Мономер 

Фотоініційована полiмеризацiя, 

20-22
о
С 

Термоініційована полiмеризацiя, 

80 
о
С 

k, 

хв
-1

 

k×10
2
, 

с
-1

 

Ксум10
3
,  

л
0.5 

/моль
0.5
с

-1
 

1 1.005 1.68 6.83 

1а 0.876 1.46 3.01 

2 0.540 0.90 4.52 

5 0.525 0.88 5.40 

8 0.175 0.29 10.74 

 

На відміну від термоініційованої полiмеризацiї при 80
о
С, фотополiмеризацiя 

при 20
о
С біфункцiональних мономерiв з малеїмідною групою (сполуки 5 та 8)  

максимально виявляє дезактивуючий вплив малеїмідного подвійного зв’язку, що 
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спричиняє падіння швидкості фотополiмеризацiї цих мономерiв порівняно з 

тетрагідрофталімід-вмісними 1 та 1а аналогами. 

Наступна серія дослідів проводилась з фенілметакрилатами 1, 1а, 5 та 8 вже 

при більших температурах. Наприклад, на рис. 4.16, а представлено кінетику 

фотополiмеризацiї біфункціонального мономеру 1а за вищевказаних умов при 

температурі 22.1, 59.6 та 79.9
о
С та інтенсивності опромінення 5 мВт/см

2
. 

Диференційний варіант кінетичних кривих, перерахованих у координати dC/dt =f(t) 

(рис. 4.16 б.) дає більше інформації щодо кількості та послідовності процесів при 

радикальній полiмеризацiї таких біфункцiональних мономерiв. 

 Видно, що при температурі  80ºС відбувається не лише очікуване 

підвищення швидкості полiмеризацiї (рис. 4.16, а). На диференційних кривих (рис. 

4.16, б), окрім  вже існуючого максимуму І з’являється додатковий максимум ІІ, що 

відповідає іншому процесу. Враховуючи, що при зростанні ступеня конверсії 

біфункціонального мономеру 1а додатковим процесом є реакції за участю 

тетрагідрофталімідного подвійного зв’язку, що призводить у подальшому до 

утворення зшитих продуктів,  новий максимум ІІ можна також віднести до початку 

реакцій зшивання.  

У випадку фотополiмеризацiї сполуки 1 друге зростання швидкості 

полiмеризацiї за рахунок зшивки, що фіксується за появою нового максимуму на 

диференційній кривій, відбувається при нижчій температурі - за 60ºС. Причиною є 

більша доступність незаміщеного тетрагідрофталімідного зв’язку порівняно з 

СН3-заміщеним. 
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Рис. 4.16 Кінетика фотополiмеризацiї  біфункціонального мономеру 1а при 

температурах 22.1, 59.6 та 79.9 
о
С, побудовані як: а) зміна конверсії  мономеру (%) з 

часом опромінення (хв); б) в координатах dC/dt =f(t). 

 

Аналогічний перебіг фотополiмеризацiї характерний для мономеру  5 (рис. 

4.17): із зростанням температури збільшується швидкість полiмеризацiї,  при 60ºС 

утворюється зшитий полімер, а на диференційній кривій (рис. 4.17, б), окрім  вже 

існуючого максимуму І з’являється додатковий максимум ІІ. Мономер  8 при  60
о
С 

теж полімеризується швидше, однак утворювані полімери залишаються незшитими, 

на диференційних кривих новий максимум не спостерігається. 
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Рис. 4.17 Кінетика фотополiмеризацiї  біфункціонального мономеру 5 при 

температурах 22.4 та 59.9
о
С, побудовано як: а) зміна конверсії  мономеру (%) з 

часом опромінення (хв); б) в координатах dC/dt =f(t). 

 

 Таким чином, фото-ДСК дослідження довели вплив температури на активацію 

менш активних подвійних зв’язків, що призводить до утворення зшитих полімерів 

при радикальній полiмеризацiї тетрагідрофталімідофеніл/нафтил- та 

малеїмідофеніл-метакрилатів. Ефективне зшивання спостерігається для сполук 1 та 

5 при  підвищені температури до 60ºС; для метил-заміщеного аналога 1а – при 80
о
С. 

Навпаки, синтез алкен-функціоналізованих полі(феніл/нафтилметакрилатів) з 

малеїмідними або тетрагідрофталімідними бічними групами можна здійснювати 

радикальною фотоініційованою полімеризацією при температурах 20-30
о
С і малих 
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(5 мВт/см
2
) інтенсивностях опромінюючого світла. 

  

4 . 3 . 2 .  Д о с л і д ж е н н я  д и л а т о м е т р и ч н и м  м е т о д о м  ф о т о і н і ц і й о в а н о ї  

п о л i м е р и з а ц i ї  б і ф у н к і о н а л ь н и х  м о н о м е р i в  10-13, 20, 23 

O

O CH
3

CH
2

NH

O

CH
2

CH
3

O

CH
2

O

CH
3

NH

O

CH
2

CH
3

12 13

O

NH

CH
2

O

CH
3

CH
2

O

1110

O

NH

CH
2

O

CH
3

CH
2

O O

O
N
H

O

CH
2

CH
3

O

CH
2

O

CH
3

20

N
H

O

O

CH
2

O

CH
3

CH
2

23
 

Як було показано у розділі 4.3.1. за допомогою методу диференційної 

скануючої фотокалориметрії, зниження температури радикальної полiмеризацiї 

може сприяти утворенню тетрагідрофталімід- та малеїмід-функціоналізованих 

поліметакрилатів. 

Аналогічні досліди нами було проведено і для біфункцiональних мономерiв 

10-20, 23 однак із використанням дилатометричного методу. Таким чином, 

фотоініційовану полімеризацію вивчали в розчинах  ДМФА, в інертній атмосфері 

(аргон), готували розчини мономерiв концентрації 0.1720 моль/л, як  радикальний 

фотоініціатор використовували бензоїн у концентрації 0.0112 моль/л. Реакційну 

суміш, що знаходилась у кварцовому дилатометрі, опромінювали  повним спектром 

лампи ПРК-4 інтенсивністю I=4.5мВт/см
2
, дилатометр термостатували при 30

о
С 

водою. 

Провести кінетичні дослідження вдалося не для всіх мономерiв даної групи. 

Так, сполука 15 виявилась нерозчинною у ДМФА при 30
о
С у необхідній 

концентрації; мономери 14, 16-19 не полімеризувалися протягом 3 годин 

опромінення. Пояснення «інертності» сполуки 14 міститься у розділі 4.2; мономери, 

16-19, що є ди- та три-метакрилоїльними похідними 1,4- та 1,5-амінонафтолів, 

втрачають здатність до полiмеризацiї через критичне збільшення впливу 

нафталінового «ядра» як передавача ланцюга, що стало перешкодою для утворення 
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полімерних продуктів. Для інших біфункцiональних мономерiв, а також їх 

монофункціональних аналогів М12-М16  

O N
H

O

O

N
H

O

O

O

M12

M13

NHCOO

O

NHCO

N
H

O

M14

M16

M15

 

нами було побудовано кінетичні криві у координатах «конверсія мономеру, мас.% - 

час, хв» та за початковими стаціонарними ділянками кінетичних кривих 

розраховано швидкість полiмеризацiї Vр. 

Швидкість фотополiмеризацiї Vр може бути записана рівнянням [25]: 

Vр=K×С
0.5

×М×І
0.5

                                                                              (9),  

де С - концентрація ініціатору, [М] – концентрація мономеру, К – коефіцієнт 

пропорційності; І – інтенсивність опромінення. Для порівняння реакційної здатності 

мономерiв даного ряду та їх монофукціональних аналогів можна користуватися 

значеннями Vр  за умови проведення процесу в ідентичних умовах або значеннями 

приведеної швидкості Vпр, в якому виключений вплив концентрації мономеру.   

Знайдені нами значення Vр та Vпр для модельних сполук М12, М13, та 

біфункцiональних мономерiв 10-13, 20 зведено в таблицю 4.16.  

Кінетичні дослідження полімеризаційної здатності монофункціонального  

М13 (моделює метакриламідний полімеризаційноздатний зв'язок) показали, що він 

не полімеризується за даних умов, отже, в умовах фотоініційованої полiмеризацiї 

активність біфункцiональних мономерiв ряду метакрилоїламінофенілметакрилатів 

має визначатися реакційною здатністю фенілметакрилатної групи. В свою чергу, для  

М12 (моделює фенілметакрилатний зв'язок) розраховані значення (концентрація 

бензоїну 0.0112 моль/л,  0.1720 моль/л) приведеної швидкості полiмеризацiї Vпр. 

становлять 2.70×10
-4

 л
0.5

 с
-1

. 
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Таблиця 4.16- 

Швидкість (Vр) та приведена швидкість (Vпр) фотоініційованої полiмеризацiї 

феніленвмісних мономерiв 10-13 та 20 порівняно з Vр та Vпр  термоініційованої 

радикальної полiмеризацiї 

Мономер  
Фотополiмеризацiя, 30 

о
С Термополiмеризацiя, 80 

о
С 

Vр10
4
, моль/лс

-1
 Vпр10

4
, с

-1
 Vр10

4
, моль/лс

-1
 Vпр10

4
, с

-1
 

М12 0.46 2.70 0.32 1.85 

М13 не полімеризується 0.16 0.95 

20 0.25 1.45 0.52 3.02 

12 0.50 2.91 2.29 13.31 

10 0.72 4.19 0.49 2.85 

11 0.78 4.53 0.57 3.31 

13 1.07 6.27 0.45 2.62 

 

З наведених даних видно, що відносна активність біфункцiональних мономерiв ряду 

метакрилоїламінофеніл(мет)акрилатів мономерiв в умовах термо- та 

фотоініційованої полiмеризацiї не співпадає. Хоча деякі закономірності можна 

відстежити: фенілакрилат є активнішим за фенілметакрилат (сполуки 11 та 10); в 

мономері 12 при 30
о
С втрачається здатність до «самокополiмеризацiї» через 

інертність N-фенілметакриламідного подвійного зв’язку (монофункціональний 

аналог М13 за таких умов теж не полімеризується), що й спричиняє різке зменшення 

розраховуваного значення Vпр. Ймовірно, значне зменшення реакційної здатності 

мономерiв 10-12,  20 порівняно з мономером 13 при температурі 30
о
С пов’язане 

саме з дезактивуючим впливом наявного в них  подвійного зв’язку в складі N-

фенілметакриламідного фрагменту, на відміну від сполуки 13 із подвійним зв’язком 

у складі N-алкілметакриламідного. 

Сполука 23 є також прикладом біфункціонального мономеру, в якому 

реакційноздатним в умовах фотоініційованої полiмеризацiї є лише один подвійний 

зв'язок. Результати кінетичних досліджень полімеризаційної здатності  модельних 
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аналогів М14 та М15 біфункціонального мономеру 23 наведено в таблиці 4.17, 

відповідні кінетичні криві – на рисунку 4.18.  

 

 

Рис. 4.18 Кінетика фотоініційованої радикальної полiмеризацiї 

біфункцiональних мономерiв 10 (0.1720 моль/л, бензоїн 0.0023 моль/л) та 23 (0.1226 

моль/л, бензоїн 0.0112 моль/л) у ДМФА при 30°С порівняно  модельними аналогами 

М14 та М12 (0.1226 моль/л, бензоїн 0.0112 моль/л). 

 

 

З наведених даних видно, що біфункціональний мономер 23 та модельні 

мономери М14, М15 на відміну від термоініційованої полiмеризацiї, де вони  мали 

близькі значення сумарних констант полiмеризацiї Ксум = 3.84×10
-3

 л
0.5

/моль
0.5
с

-1
, 

Ксум = 4.20×10
-3

 л
0.5

/моль
0.5
с

-1 
та Ксум = 3.60×10

-3
 л

0.5
/моль

0.5
с

-1 
відповідно, в умовах 

фотоініційованої полiмеризацiї набагато більше відрізняються за своєю реакційною 

здатністю. Якщо значення приведеної швидкості фотополiмеризацiї модельного  

М14 та біфункціонального 23, зберігаючи дуже близькі значення, зменшилися на 

порядок (Vпр. = 1.64×10
-5

 с
-1 

та Vпр. = 1.4×10
-5

 с
-1 

відповідно), то модельний мономер 

М15 виявився взагалі нездатним до полiмеризацiї в умовах фотоініційованої 
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полiмеризацiї, обраних нами за стандартні. Також не полімеризується й інший 

монофункціональний мономер – п-(N-ацетиламіно)стирол M16.  

 

Таблиця 4.17- 

Швидкість (Vр) та приведена швидкість (Vпр) фотоініційованої полiмеризацiї 

біфункцiональних мономерiв 23, та модельних мономерiв М14, М15 (0.1720 моль/л,) 

у присутності бензоїну  (0.0112 моль/л) в ДМФА при 30
о
С у середовищі аргону 

Мономер Mr Vp×10
5
, моль/лс

-1
 Vпр×10

5
,с

-1
 

23 

NHCO O

O
 

307 

 

0.17* 

 

1.40 

М14 

NHCO O

O  

281 0.20 

 

1.64 

М15 

NHCO

 

223 не полімеризується не полімеризується 

* концентрація  0.1226 моль/л, концентрація ініціатора 0.0112 моль/л, розчинник ДМФА. 

 

Отже, в умовах фотоініційованої полiмеризацiї, активність біфункціонального  

23, так само як і мономерiв ряду метакрилоїламінофенілметакрилатів, визначається 

реакційною здатністю фенілметакрилатної групи. При цьому наявність в його 

структурі неактивного N-ациламіностирольного фрагменту призводить до 

незначного зниження приведеної швидкості полiмеризацiї біфункціонального  23 

порівняно з модельним аналогом М14. 

З огляду на одержані нами раніше дані стосовно впливу температури на 

підвищення схильності до зшивання біфункцiональних мономерiв (див. розділ 4.1.1 

та 4.1.2),  нами досліджено вплив ступеня конверсії на співвідношення вільних 

подвійних зв’язків в метакриламідних і метакрилатних фрагментах у одержуваних 

фотоініційованою полімеризацією гомополімерах  10 при 30
о
С (зразки фото-Полі-

10).  Полімеризацію проводили у 0.1720 моль/л розчинах мономеру 10 у ДМФА, 
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фотоініціатор бензоїн вводили у концентрації 0.0112 моль/л, при 30
о
С та в інертній 

атмосфері в кварцовому дилатометрі. Для розрахунків порівнювали інтегральні 

інтенсивності сигналів протонів СН2= групи метакриламідного фрагменту (δ = 5.48 

м.ч.) та відповідних протонів у складі метакрилатного фрагменту (δ = 5.84 м.ч.). 

Результати співставлень співвідношення інтегральних інтенсивностей сигналів 

протонів вільних СН2= груп в метакриламідних та метакрилатних фрагментах Іx:Іy 

гомополімерів біфункціонального  10, одержаних фотополімеризацією у 

присутності бензоїну при 30
о
С та термоініційованої полiмеризацiї у присутності 

АІБН при 80
о
С для різних  ступенів конверсії, наведено в таблиці 4.18 та рисунку 

4.19.  

 

Таблиця 4.18- 

Співвідношення інтегральних інтенсивностей сигналів протонів метакриламідної та 

метакрилатної СН2=груп (Іx:Іy) в гомополімерах  мономеру 10, одержаних при 

різних конверсіях в результаті фото- та термополiмеризацiї 

Фотополiмеризацiя, 30 
о
С Термополiмеризацiя, 80 

о
С 

Конверсія, % Іx:Іy Конверсія, % Іx:Іy 

26.3 1.00:0.50 22.3 1.00:0.33 

55.0 1.00:0.70 35.0 1.00:0.67 

 60 зшитий продукт  40 зшитий продукт 

 

На відміну від термоініційованої полiмеризацiї при 80
о
С, коли  для більшості 

біфункцiональних мономерiв при конверсіях 32-35 мас.% метакрилатні та 

метакриламідні групи майже в рівному співвідношенні вбудовуються в полімерний 

ланцюг, що й спричиняє подальшу зшивку полімерів, у випадку  фотополiмеризацiї, 

проведеної при 30
о
С, розчинні полімерні продукти можна отримати при більших 

ступенях перетворення (55 мас.%), при цьому зберігаючи певну селективність 

полiмеризацiї. 
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Рис. 4.19 
1
Н-ЯМР спектри гомополімерів  10 (фрагменти), виділених при 

конверсії мономеру: а) 26.3 мас. %, б) 55.0 мас. %. 

 

Таким чином, одержані експериментальні дані показують, що: 

 при фотоініційованій полiмеризацiї активність біфункцiональних мономерiв 

ряду метакрилоїламінофенілметакрилатів визначається реакційною здатністю 

фенілметакрилатної групи, оскільки  метакриламідний полімеризаційноздатний 

зв'язок не полімеризується за умов, обраних нами як  стандартні; 

 фотоініційована радикальна полiмеризацiя при кімнатних температурах 

дозволяє синтезувати розчинні гомополімери  біфункцiональних мономерiв із 

збільшенням ступеня їх конверсії. 
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РОЗДІЛ 5 

КОПОЛIМЕРИЗАЦIЯ БІФУНКЦIОНАЛЬНИХ МОНОМЕРIВ 

  

5 . 1 .  П о л i м е р и з а ц i я  б і ф у н к ц i о н а л ь н и х  м о н о м е р i в  

я к  б і н а р н а  к о п о л i м е р и з а ц i я -  у з г о д ж е н і с т ь  з  

е к с п е р и м е н т о м  

 

У розділі 3 нами було здійснено спробу розглянути поведінку мономерiв з 

двома подвійними зв’язками в умовах радикальної полiмеризацiї як систем з двох 

мономерiв, потенційно здатних до кополiмеризацiї. Нами було показано, що:  

 розрахунок параметрів Q, e та відносних констант r1 та r2 кополiмеризацiї 

модельних подвійних зв’язків двох типів дають можливість теоретично оцінити 

селективність гомополiмеризацiї біфункцiональних мономерiв; 

 найбільш перспективним з точки зору здатності до селективної гомо- 

полiмеризацiї виявився мономер 1, в якому фенілметакрилатний подвійний 

зв'язок у 10
5
 раз активніший за тетрагідрофталімідний (r1/r2= 2.73×10

5
) та який 

не проявляє схильності до альтернантної кополiмеризацiї (r1×r2≠0); 

 біфункціональний мономер 4 повинен вже на початку гомополiмеризацiї 

утворювати зшиті продукти, оскільки при всіх співвідношеннях кількості 

подвійних зв’язків вони будуть входити у кополімер в рівних співвідношеннях; 

 для всіх інших біфункцiональних мономерiв не передбачається схильності до 

альтернантної «самокополiмеризацiї», тож існує принципова можливість їх 

селективної гомополiмеризацiї. Можна очікувати, що на початковій стадії 

процесу ступінь такої селективності має визначатися співвідношенням відносних 

констант кополiмеризацiї r1/r2 двох монофункціональних аналогів.  

Теоретичні розрахунки достатньо добре корелюють з експериментальними 

даними: гомополімер виявляється функціоналізованим тим типом подвійних 

зв’язків, який є менш активним в реакції «самокополiмеризацiї».  
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В таблиці 5.1. теоретично розраховані значення r1/r2, r1×r2 та миттєвого складу 

при вихідному еквімольному співвідношення двох різноактивних зв’язків (F1
0.5

) 

«самокополімерів» біфункцiональних мономерiв 1, 4, 5, 10, 12, 20, 22 та 23 

порівнюються із співвідношенням вільних метакриламідних та метакрилатних 

зв’язків (x:y) у відповідних гомополімерах Полі-1, Полі-4, Полі-5, Полі-10, Полі-12, 

Полі-20 та Полі-23, виділених при конверсії мономерiв 33-37 мас.%, а також з 

експериментальними значеннями сумарних констант початкової стадії 

гомополiмеризацiї відповідних мономерiв.   

У випадку сполуки 1 при невеликих ступенях перетворення утворювався 

гомополімер із вільними тетрагідрофталімідними подвійними зв’язками; навпаки, 

сполука 4 швидко формувала гель, виділити кількісно розчинний полімерний 

продукт нам не вдалося. Біфункціональні мономери 5, 10, 20 та 23 проявляють 

часткову здатність до селективної гомо-полiмеризацiї. Утворювані гомополімери 

містять вільні подвійні зв’язки різного типу [382]: цитраконілімідні та метакрилатні, 

метакриламідні та метакрилатні, вінільні та метакрилатні відповідно (рисунок 5.1). 

У повній відповідності з теоретичними розрахунками, гомополімер збагачений тим 

типом подвійних зв’язків, який є менш активним: у випадку сполуки 23 зразок має 

більше вільних метакрилатних груп, а 10 - метакриламідних. 

Мономери 12, 20 та 22 проявляють меншу здатність до селективної 

полiмеризацiї, що підтверджується близьким до еквівалентного співвідношенням 

вільних подвійних зв’язків обох типів – для 12 x:y=1.00:0.86, для 20 x:y=1.00:0.88,  а 

Полі-22 проаналізувати не вдалося через неможливість виділення розчинного 

полімерного продукту.  

У випадку сполуки 13 - метакрилатний та метакриламідний подвійні зв’язки 

мають близьку активність (r1/r2 = 0.63, r2/r1 = 1.58); згідно з розрахованим складом 

«самокополімеру» при f1=0.5 (Рис. 3.2), F1
0.5

 має дорівнювати 0.47, що свідчить про 

високу ймовірність зшивання через «самокополмімеризацію» вже на початковій 

стадії. Порівняння розрахованої константи гомополiмеризацiї Ксум.(13) = 5.4610
-3

 

л
0.5

/(с×моль
0.5

) з такими самими параметрами для модельних фенілметакрилатів 

(Ксум.змінюється для них в межах 3.46-3.8010
-3 

л
0.5

/(с×моль
0.5

)) та метакриламіду 
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М11 (Ксум.= 0.1810
-3 

л
0.5

/(с×моль
0.5

) показує, що Ксум.(13) є завищеним. Таким чином, 

висока схильність мономеру 13 до «самокополiмеризацiї» пояснює відмічений нами 

у розділі 3 факт щодо неможливості виділення жодного полімерного продукту з 

нееквівалентною кількістю вільних метакрилатних та метакриламідних подвійних 

зв’язків. 

Таблиця 5.1- 

Співвідношення вільних подвійних метакриламідних/тетрагідрофталімідних/ 

малеїмідних/вінільних та метакрилатних зв’язків  (x:y) в гомополімерах 

біфункцiональних мономерiв 1 (Полі-1), 4 (Полі-4), 5 (Полі-5), 10 (Полі-10), 12 

(Полі-12), 13 (Полі-13), 20 (Полі-20), 22 (Полі-22) та 23 (Полі-23), сумарні константи 

гомополiмеризацiї (Ксум), теоретично розраховані  співвідношення r1/r2, r1×r2 та 

теоретичний склад «самокополімерів» при f1=0.5 (F1
0.5

). 

Гомо-

полімер 

Експериментальні дані 
 

Теоретичний розрахунок  

 

x:y F1
0.5

 Ксум10
3
, 

л
0.5 

/моль
0.5
с

-1
 

r1/r2 r1×r2,  F1
0.5

 

Полі-1 1.00:0.00 1.00 6.83 2.73×10
5
 0.301 0.996 

Полі-4* - - - 0.50 0.0008 0.5 

Полі-5 1.00:0.26 0.79 5.40 10.68 0.518 0.73 

Полі-10 1.00:0.70 0.60 5.94 1.44×10
2
 0.361 0.89 

Полі-12 1.00:0.86 0.54 27.73 

1.19 0.551 0.52 

1.94 0.898 0.58 

3.67 0.330 0.62 

Полі-13 - - 5.46 0.63 0.107 0.47 

Полі-20 1.00:0.88 0.53 6.29 28.11 0.228 0.76 

Полі-22 -* - 34.40 
1.60  0.659 0.55 

0.98 0.96 0.497 

Полі-23 0.77:1.00 0.44 3.84 0.25 0.040 0.44 

*- проаналізувати не вдалося через неможливість виділення розчинного полімерного продукту. 
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Рис. 5.1 
1
H ЯМР спектри (400 МГц, ТМС, ДМСО-d6, фрагмент): a) Полі-5; 

б) Полі-10;  в) Полі-23; г) будова утворюваних гомополімерів Полі-5, Полі-10 та 

Полі-23.  
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5. 2 .  І н і ц і й о в а н а  р а д и к а л ь н а  к о п о л i м е р и з а ц i я  

б і ф у н к ц i о н а л ь н и х  м о н о м е р i в  4 ,  5  з  м о н о м е р а м и  

р і з н о ї  п о л я р н о с т і  

У розділі 4, де розглядалась ініційована радикальна гомополiмеризацiя 

біфункцiональних мономерiв ряду малеїмідофенілметакрилатів 4-9, нами було 

випробувано різні підходи до підвищення переважної, селективної, полiмеризацiї по 

метакрилатному подвійному зв’язку з метою синтезу органорозчинних алкен-

функціоналізованих полімерів із найвищими виходами та найбільш однорідних за 

природою бічних функціональних груп. Мономери 4 та 5 виявились 

найскладнішими об’єктами з цієї точки зору, оскільки в більшості випадків при їх 

гомополiмеризацiї зшиті полімерні продукти утворювались вже на початку 

гомополiмеризацiї.  

З метою підвищення селективності при полiмеризацiї біфункцiональних 

мономерiв 4 та 5 було досліджено їх кополімеризацію з мономерами донорного типу 

(стиролом (Q = 1, e= - 0.8) і N-вінілпіролідоном (Q = 0.14, e= - 1.14)) та акцепторного 

типу - N-фенілмалеїмідом (Q = 3.02, e= 1.88). В усіх випадках кополімеризацію 

здійснювали в розчинах ДМФА при 80ºС в присутності радикального ініціатора 

АІБН (1 мас.% від суми мас мономерiв). 

Згідно з літературними даними, методом радикальної полiмеризацiї можна 

синтезувати кополімери фенілметакрилатів з багатьма вінільними мономерами, 

наприклад, з  етиленом, бутадієном, стиролом, акрилонітрилом та 

метилметакрилатом [385, 386]. Відмічається вплив наявності, положення та природи 

замісників у ароматичному «ядрі» на відносні константи кополiмеризацiї r1 і r2 

заміщених феніл(мет)акрилатів [387-389]. Важливо, що на кополімеризацію феніл- 

та нафтил(мет)акрилатів суттєвий вплив має природа розчинника. Фенілметакрилат 

(М2) змінює реакційну здатність при кополiмеризацiї з метакриловою кислотою 

[383] при заміні бензену (r1=0.40, r2=0.52) на суміш ДМФА-бензен (r1=0.21, r2=1.52); 

зростання значення r2 та, відповідно, збільшення активності фенілметакрилату, 

автори пов’язують з комплексоутворенням. Для 2-нафтилметакрилату показано, що 

його здатність до чергування із стиролом зростає у таких полярних розчинниках, як 
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ацетонітрил [390–393]. Для його кополiмеризацiї з акрилонітрилом доведено факт 

формування донорно-акцепторних комплексів у CHCl3 та бензолі [394].  

 У [328] зроблено спробу визначити відносні константи кополiмеризацiї із 

стиролом та параметри Q, е для біфункціонального мономеру п-фенілендіакрилату. 

Дослідження проводили в бензені та ТГФ, кополімеризацію припиняли до початку 

гелеутворення. Розраховані параметри r1, r2, Q та е змінюються із зміною природи 

розчинника: r1=0.35+0.06, r2=0.21+0.07, Q=0.79, е=0.82 (ТГФ); r1=0.30+0.08; 

r2=0.35+0.09, Q=1.00, е=0.70 (бензен), вказуючи на зростання активності п-

фенілендіакрилату у бензені.  

Ми розглядали як  модельну систему щодо кополiмеризацiї мономеру 5 із 

стиролом або мономеру 5 із N-фенілметакриламідом терполімеризацію модельних 

монофункціональних мономерiв п-СІФМА (М1) та М2 (М2) із стиролом (М3) або N-

фенілметакриламідом (М3). Користуючись рівнянням Фордайса-Чепіна-Прайса для 

терполімерів, наведеному у [395]:  
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, де                  (10) 

М1, М2 та М3 – мольні частки комономерiв у вихідній суміші;  Qі та eі – параметри 

схеми Алфрея –Прайса відповідних мономерiв, розрахували співвідношення m1/m2 

метакрилатних m1 та цитраконільних m2 ланок, що увійшли б до складу таких 

уявних терполімерів.  

При початковому мольному співвідношенні 5:стирол = 1:1 та 5:N-

фенілметакриламід = 1:1 вихідне мольне співвідношення реакційноздатних 

подвійних зв’язків терполiмеризацiї п-СІФМА (М1) : М2 (М2) : стирол (М3) чи п-

СІФМА (М1) : М2 (М2) : N-фенілметакриламід (М3) дорівнює 0.33 : 0.33 : 0.33. 

Розраховане мольне співвідношення метакрилатних та цитраконілімідних ланок у 

терполімері m1/m2 (див. таблицю 5.2) для еквімольної кополiмеризацiї мономеру 5 із 

стиролом становило 0.93, а з N-фенілмалеїмідом 3.4. Це означає, що кополімер 5 із 

стиролом буде містити вільні подвійні зв’язки обох типів майже в однаковому 

співвідношенні. Натомість, кополімер 5 з N-фенілмалеїмідом матиме переважно 

вільні цитраконільні групи. Відповідно, у кополімерах 5 із стиролом та з N-
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фенілмалеїмідом співвідношення вільних метакрилатних (х) та цитраконілімідних 

(у) подвійних зв’язків становитиме x:y = 0.48:0.52 та x:y = 0.23:0.77 відповідно. 

 

Таблиця 5.2- 

Теоретично розраховане мольне співвідношення вмісту метакрилатних та 

цитраконілімідних ланок (m1/m2) у кополімерах біфункціонального мономеру 5 із 

стиролом та N-фенілметакриламідом; теоретичне мольне співвідношення вільних 

метакрилатних та цитраконілімідних груп x:у. 

Комономери 5:стирол 5:N-фенілметакриламід 

Вихідний мольний 

склад мономерної суміші 

1:1 1:1 

Вихідне співвідношення 

подвійних зв`язків 

0.33:0.33:0.33 0.33:0.33:0.33 

Модельні сполуки, 

параметри Q та e 

п-СІФМА, 

Q1 = 1.36, e1= 0.77 

п-СІФМА, 

Q1 = 1.36, e1= 0.77 

М2, 

Q2 = 1.07, e2= 1.57 

М2, 

Q2 = 1.07, e2= 1.57 

стирол, 

Q3 = 1.00, e3= -0.80 

N-фенілмалеімід, 

Q3 = 3.02, e3= 1.88 

m1/m2 0.93 3.4 

x:у 0.48:0.52 0.23:0.77 

 

Теоретичні розрахунки узгоджується з експериментальними даними: провести 

кополімеризацію стиролу і малеїмідофенілметакрилатів 4 та 5 лише по 

малеїмідному подвійному зв’язку не вдається (рис.5.2). При порівнянні спектрів 

мономеру (рис. 5.2, а) та кополімеру, одержаного при еквімольному вихідному 

співвідношенні N-цитраконілімідофенілметакрилату та стиролу (рис. 5.2, б) видно, 

що спектр кополімеру містить як сигнали CH2= протонів метакрилатної групи 

(близько 6.30 та 5.80 м. ч.), так і сигнал CH=C(CH3) протонів цитраконілімідної 

функціональної групи близько 6.90 м.ч. 
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Рис. 5.2 
1
Н ЯМР спектр (400 МГц, ТМС, CDCl3): а) вихідного цитра-

конілімідофенілметакрилату 5; б) кополімеру цитраконілімідофенілметакрилату 5 зі 

стиролом. 

  

Навпаки, кополiмеризацiя N-фенілмалеїміду з біфункціональним мономером 5 

дає можливість синтезувати кополімер, що містить вільні малеїмідні подвійні 

зв’язки. При порівнянні спектрів мономеру (рис. 5.3, а.) та кополімеру, одержаного 

при еквімольному вихідному співвідношенні  N-цитраконілімідофенілметакрилату 

та N-фенілмалеїміду (рис. 5.2, б.) видно, що сигнали CH2= протонів метакрилатної 

групи зникають, присутній лише сигнал -CH=C(CH3) протонів цитраконілімідної 

функціональної групи близько 6.90 м.ч., а також нові сигнали близько 4.00-4.20 м.ч., 
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що відповідають протонам СH-C(CH3) 1,2,2-тризаміщеної сукцинімідної групи, яка 

входить до складу кополімеру [396-398]. 

 

Рис. 5.3 
1
Н ЯМР спектр (400 МГц, ТМС, CDCl3): а) вихідного 

цитраконілімідофенілметакрилату 5; б) кополімеру цитраконілімідо-

фенілметакрилату 5 з N-фенілмалеїмідом. 

 

Експлуатація того факту, що N-вінілпіролідон не кополімеризується з 

метакрилатами [397] та, водночас, має активно взаємодіяти N-фенілмалеїмідом, 

не дала досягти повної селективності. Одержані органорозчинні кополімери  

сполуки 5 з N-вінілпіролідоном містять вільні подвійні зв’язки обох видів. З 
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ПМР-спектру кополімеру цитраконілімідофенілметакрилату з N-вінілпіролідоном 

(рис. 5.4, б.) розраховано мольне співвідношення вільних метакрилатних та 

метилмалеїмідних (цитраконільних) фрагментів, що дорівнює 0.6:0.4. 

 

 

 

Рис. 5.4 
1
Н ЯМР спектр (400 МГц, ТМС, CDCl3): а) вихідного цитра-

конілімідофенілметакрилату 5; б) кополімеру цитраконілімідофенілметакрилату 5 

з N-вінілпіролідоном. 

 

Таким чином, шляхом кополімеризації мономеру 5 з мономерами різної 

полярності можна синтезувати кополімери з вільними подвійними зв’язками різної 

природи у бічних ланцюгах; найкращий результат дає, як і передбачають теоретичні 

розрахунки, кополiмеризацiя з N-фенілмалеїмідом.  



208 

 

 

5 . 3 .  Т е р м о і н і ц і й о в а н а  к о п о л i м е р и з а ц i я  

д и м е т а к р и л о ї л ь н и х  б і ф у н к ц i о н а л ь н и х  м о н о м е р i в  і з  

с т и р о л о м  

 

Нами також проведено дослідження кополiмеризацiї деяких 

диметакрилоїльних біфункцiональних мономерiв із стиролом в розчині ДМФА. 

Перевірялась принципова можливість синтезу органорозчинних кополімерів із 

стиролом мономерiв 10-12, 15 та 20. Мономери 11 та 12 виобрані як такі, що містять 

замість фенілметакрилатної групи (як у випадку 10) фенілакрилатну та 

алкілметакрилатну відповідно; в мономері 15 є додаткова електроноакцепторна 

-COOH група; мономер 20 є аналогом сполуки 10, але таким, що містить більш 

слабке [387] електроноакцепторне амідне угрупування -С(О)NH-. На жаль, 

узгодженість результатів теоретичних розрахунків з експериментом є наближеною – 

теорія вказує лише на схильність до «селективної» кополiмеризацiя або 

неможливість її реалізації. Точне співвідношення вільних подвійних зв’язків обох 

типів в кополімерах розрахувати не вдається. 

Кополімеризацію біфункцiональних мономерiв із стиролом проводили у 

розчині ДМФА при мольних співвідношеннях стирол:мономер 1:2, 1:2.5, 1:1, 2:1, 

3:1.  

За даними 
1
Н ЯМР-спектроскопії вміст ланок біфункціонального мономеру  20 

та стиролу співвідношення однаковий, якщо вихідне мольне співвідношення 

комономерiв стирол:20 становило 1:2.5. У випадку вихідного мольного 

співвідношення стирол:20 = 1:2 спектри вказують на переважний вміст 

метакриламідних вільних подвійних зв’язків, причому співвідношення 

метакриламідний:метакрилатний подвійний зв'язок дорівнює 1:0.61 (таблиця 5.3). 

При всіх інших вихідних співвідношеннях стирол:20 (1:1.25, 1:1, 2:1 та 3:1) в 

спектрах отримуваних кополімерів проінтегрувати коректно можна лише сигнали 

протонів метакриламідної групи -NH-(C=O)-C(CH3)=CH2 (5.81 м.ч. і  5.44 м.ч.), 



209 

 

інтенсивність сигналів CH2= протонів метакрилатної групи розраховується лише на 

межі похибки інтегрування (5-10%).   

Тобто, при вихідному мольному співвідношенні мономерiв 1:1.25, 1:1, 2:1 та 

3:1 (фактично у тому випадку, коли вміст стиролу є еквімольним або надлишковим) 

кополiмеризацiя сполуки 20 із стиролом  відбувається за переважною участю 

метакрилатного подвійного зв’язку. 

Подібні експерименти нами було проведено для кополiмеризацiї із стиролом 

біфункцiональних мономерiв 10-12, 15, 17. В усіх випадках готували вихідні 

мономерні суміші  із двократним мольним надлишком стиролу. Сумарна 

концентрація комономерiв була 0.6 моль/л, концентрація ініціатору АІБН 0.005 

моль/л [380]. Одержані кополімери переосаджували, ретельно промивали 

ізопропіловим спиртом для видалення залишків мономеру та після висушування 

знімали ПМР-спектри. Фрагменти спектрів кополімерів сполук 10 та  17 із стиролом 

у співвідношенні стирол: біфункціональний мономер = 2:1 наведено на рис. 5.5. 

Дані розрахунку складу кополімерів мономерiв 10 - 12, 17 та 20 зі стиролом за 

1
Н ЯМР-спектрами - у таблиці 5.3. 

З таблиці 5.3 видно, що для мономерiв 10-12, 17 та 20 у ПМР спектрах їх 

кополімерів зі стиролом при двократному надлишку стиролу у вихідній мономерній 

суміші сигнали протонів, що знаходяться біля подвійного зв’язку в метакриламідній 

групі, спостерігаються у більшій кількості. Отже, при відносно невеликих ступенях 

конверсії реакція радикальної кополiмеризацiї біфункцiональних мономерiв 10-12, 

17 та 20  зі стиролом у зазначених вище умовах проходить селективно. Для 

мономеру 15 селективність не зафіксовано, оскільки інтенсивність сигналів протонів  

вільних CH2=C груп різного типу однакова.    
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Рис.5.5 Фрагменти 
1
Н ЯМР спектрів (400 МГц, ДМСО-d6, ТМС) 

кополімерів: а) стирол : мономер 10 та б) кополімеру  стирол : мономер 17 при 

вихідному мольному співвідношенні комономерiв 2:1. 

 

У даному випадку узгодженість з експериментом результатів теоретичних 

розрахунків складу кополімерів із стиролом та вмісту вільних метакрилатних та 

метакриламідних подвійних зв’язків в них (див. таблицю 5.3) є наближеною. Теорія 

вказує лише на схильність до «селективної» кополiмеризацiї та тенденцію до її 

підвищення в разі збільшення вмісту стирольного комономеру у вихідній 

мономерній суміші. Точне співвідношення вільних подвійних зв’язків обох типів в 

кополімерах теоретично передбачити не вдається. 
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Таблиця 5.3- 

Теоретично розраховане мольне співвідношення вмісту метакрилатних та 

метакриламідних ланок (m1/m2) у кополімерах, вільних метакрилатних та 

метакриламідних груп у кополімерах (xт:ут) та експериментально визначене мольне 

співвідношення вільних метакрилатних та метакриламідних подвійних зв’язків 

(xе:уе) для кополімерів біфункцiональних мономерiв 10-12, 17 та 20 зі стиролом  

Вихідний 

мольний 

склад 

мономерної 

суміші 

Модельні 

сполуки 

 

Параметри 

Q,e 

Мольне співвідношення в складі 

кополімерів 

Теоретичне  

m1/m2, 

xт:ут 

 

Експериментальне 

xе:уе  

10:стирол= 2:1 
М12 

 

 

М13 
 

стирол 

Q1 = 1.15, 

e1= 0.59 

0.92:0.08; 

0.08:0.92 
 

10:стирол= 1:1 
Q2 = 0.09, 

e2= -0.38 

0.93:0.07; 

0.07:0.93 
 

10:стирол= 1:2 
Q3 = 1.00, 

e3= -0.80 

0.95:0.05; 

0.05:0.95 

0.09:0.91 

 

11:стирол= 1:2 - - - 0.17:0.83 

 
етилмет-

акрилат 

Q1 = 0.56, 

e1= 0.17 
  

12:стирол= 1:1 М13 
Q2 = 0.09, 

e2= -0.38 

0.89:0.11; 

0.11:0.89 
 

12:стирол= 1:2 стирол 
Q3 = 1.00, 

e3= -0.80 

0.90:0.10; 

0.10:0.90 

0.15:0.85 

 

17:стирол= 1:2 - - - 0.14:0.86 

20:стирол= 2:1 М8 
Q1 = 0.61, 

e1= 0.82 

0.88:0.12; 

0.12:0.88 

0.39:0.61 

 

 М13 
Q2 = 0.09, 

e2= -0.38 
  

20:стирол= 1:2 стирол 
Q3 = 1.00, 

e3= -0.80 

0.92:0.08; 

0.08:0.92 

0.05:0.95 

 

 

При проведені кополiмеризацiї сполуки 15 з мономерами, які, на відміну від 

стиролу, мають додатнє значення параметра полярності е – з метилметакрилатом 

(Q= 0.74, e= 0.40) та метакриловою кислотою (Q= 2.34, e= 0.65), при двократному 
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мольному надлишку останніх, переважна полiмеризацiя по метакрилатному 

подвійному зв’язку також не  спостерігається. В усіх випадках утворюються при 

достатньо високих ступенях конверсії (до 25 %) незшиті, органорозчинні полімери. 

Однак вони містять подвійні зв’язки обох типів.  

Для дослідження молекулярних мас та ММР кополімеризацію мономерiв 10, 

11, 12, 17 та 20 зупиняли до початку процеса зшивки; полімеризацію проводили в 

ДМФА за стандартних концентрацій мономерiв та АІБН при температурі 80ºС в 

запаяних ампулах, вихідне мольне співвідношення комономерiв та вихід полімерних 

продуктів наведено в таблиці 5.3. Полімери виділяли висаджуванням у спирти, 

фільтрували та висушували при 40 
о
С до постійної ваги у вакуум-сушильній шафі. 

Молекулярні маси одержаних органорозчинних кополімерів стиролу з 

біфункціональними мономерами ряду метакрилоїламінофеніл/нафтилметакрилатів 

(зразки Ст-ко-Мі) вимірювали при температурі 60ºС методом гель-проникної 

хроматографії, використовуючи ДМФА як елюент (див. також розділ 2). 

Молекулярні маси та молекулярно-масовий розподіл (ММР) отримуваних 

радикальною полімеризацією полімерів Ст-ко-10, Ст-ко-11,  Ст-ко-12,  Ст-ко-17 та  

Ст-ко-20 значною мірою залежать від будови конкретного вихідного 

біфункціонального мономеру (див. таблицю 5.4).   

З одержаних даних можна зробити наступні висновки: 

 всі кополімери, що виділялись до початку гелеутворення, мають порівняно 

низькі значення середньовагової Mw та середньочислової Mn молекулярних мас, 

однак ці значення майже вдвічі вищі за аналогічні параметри, розраховані для 

гомополімерів відповідних біфункцiональних мономерiв (див. розділ 4); 

 значення середньовагової Mw молекулярної маси залежать від ступеня конверсії 

мономеру 10 і зростають симбатно до ступеня конверсії, при збережені 

співвідношення Mw /Mn близьким до 1.60; така ж закономірність нами отримана 

і  для гомополімерів (розділ 4); 

 очікувано найнижчі молекулярні маси спостерігаються для кополімеру 

диметакрилоїльного похідного 1,5-амінонафтолу - біфункціонального 
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мономеру 17. Отже, можна говорити про невеликий потенціал цього мономеру 

з огляду синтезу алкен-функціоналізованих кополімерів із стиролом. 

 

Таблиця 5.4- 

Дані ГПХ для кополімерів сполук 10- 12, 17 та 20 із стиролом та умови їх 

синтезу 

Полімер 

Вихід 

кополімеру, 

% 

Співвідношення 

мономерiв у 

вихідній суміші 

стирол:мономер 

Mw Mn Мz 
Mw/ 

Mn 

Ст-ко-10 19 2:1 67 400 40 500 120 000 1.66 

Ст-ко-10 15 3:1 65 000 40 500 111 000 1.60 

Ст-ко-11 17 3:1 46 000 22 700 87 600 2.03 

Ст-ко-102 28 2:1 102 500 26 800 284 700 3.82 

Ст-ко-17 23 2:1 10 000 7 500 13800 1.33 

Ст-ко-20 36 2:1 42 500 15 500 103 200 2.74 

 

Таким чином,  

 реакція радикальної кополiмеризацiї біфункцiональних мономерiв з 

різноактивними метакрилатним та метакриламідним подвійними зв’язками із 

стиролом у розчині ДМФА проходить лише за участі метакрилатних груп при 

відносно невеликих ступенях конверсії (максимально до  30 мас.%) та при 

двократному надлишку стиролу у вихідній мономерній суміші; 

 точне співвідношення вільних метакрилатних та метакриламідних подвійних 

зв’язків в кополімерах із стиролом теоретично передбачити не вдається – теорія 

вказує лише на принципову можливість «селективної» кополiмеризацiя та 

тенденцію до підвищення селективності в разі збільшення вмісту стирольного 

комономеру у вихідній мономерній суміші; 

 при цьому утворюються розчинні полімерні продукти з відносно невеликими 
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молекулярними масами (Mw = 42 500 - 102 500, Mn = 15 500 – 40 500) та широким 

ММР; для зразків на основі нафталінвмісного біфункціонального мономеру 17 

зафіксовано найнижчі молекулярні маси. 

 

5 . 4 .  Д о н о р н о - а к ц е п т о р н а  к о п о л i м е р и з а ц i я  

м о н о м е р i в  4  т а  5  

 

Попередні експерименти (розділ 4 та розділ 5.2) показують, що найбільш 

складними об’єктами для підбору умов селективної полiмеризацiї за участю лише 

одного з наявних подвійних зв’язків, є малеїмідофенілметакрилати 4 та 5. Ставлячи 

за мету синтезувати полімери, функціоналізовані лише малеїмідними групами, ми 

користувались наступними літературними даними та результатами власних 

досліджень (розділ 4 та розділ 5.2): 

 N-заміщені малеїміди здатні до альтернантної кополiмеризацiї через утворення 

донорно-акцепторного комплексу з мономерами донорного типу, наприклад,із 

стиролом або похідними вінілового етеру [399-403]; 

- N-вінілпіролідон є мономером донорного [312], а N-фенілмалеїмід та 

цитраконілімід - мономерами акцепторного типу згідно з розрахованим параметром 

полярності е схеми Алфрея-Прайса; 

- метакрилатні мономери не вступають у реакцію кополімеризації із N-

вінілпіролідоном – утворюються два гомополімери [398],  

- кополiмеризацiя малеїмідофенілметакрилату з N-вінілпіролідоном в 20 мас.% 

розчині 1,4-діоксану в присутності 1 мас.% АІБН при 55ºС призводила до утворення 

зшитого продукту тому, що присутній ініціатор спричиняв   також 

гомополімеризацію малеїмідофенілметакрилату за рахунок метакрилатного 

подвійного зв’язку [403]. 

- полiмеризацiя малеїмідо- та цитраконілімідофенілметакрилатів в ДМФА, що 

є розчинником з константою передачі на порядок вищою (Сs= 4×10
-4 

згідно з [312] 

або Сs= 2.4×10
-4 

згідно з [308]), ніж діоксан (Сs= 0.222×10
-4 

[312]), при 80
о
С без 

додавання радикального ініціатора, утворюють незшиті розчинні полімери з 
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незначними виходами: 10.00% і 5.45% відповідно (час полiмеризацiї 300 хв). 

Нами здійснено спробу провести кополімеризацію біфункцiональних 

мономерiв 4 та 5 за відсутності ініціатора в розчиннику ДМФА при 80
о
С. 

Експеримент показав, що дані мономери добре кополімеризуються з N-

вінілпіролідоном (рис.5.6. та рис.5.7, криві б), утворюючи кополімери з вільними 

метакрилатними подвійним зв’язками (рис.5.8).  

Контрольні досліди показали наступне: 

- за зазначених умов N-вінілпіролідон не гомополімеризується, а  мономери 4 

та 5 полімеризуються повільно, граничні конверсії мономерiв не досягають 10 мас.% 

протягом 400 хвилин (рис.5.6. та рис.5.7, криві а);  

- заміна розчинника з ДМФА на толуен (Сs=0.303×10
-4 

[312]) призводить до 

зростання швидкості процесу, зростає граничний вихід полiмеризацiї, однак при 

цьому утворюються зшиті продукти.  

 

Рис. 5.6 Кінетика термополiмеризацiї (ініціатор відсутній, 80
о
С) 

малеїмідофенілметакрилату 4 при різних умовах: а) – гомополiмеризацiя 4; 

кополiмеризацiя 4 з N-вінілпіролідоном при вихідному еквімольному 

співвідношенні комономерiв б) - у ДМФА);  в) -  у толуені. 
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Рис. 5.7 Кінетика термополiмеризацiї (ініціатор відсутній, 80
о
С) 

цитраконілімідофенілметакрилату 5 при різних умовах: а) – гомополiмеризацiя 5; 

б) - кополiмеризацiя 5 з N-вінілпіролідоном при вихідному еквімольному 

співвідношенні комономерiв (ДМФА). 

 

 

 Рис. 5.8 
1
Н ЯМР спектри (CDCl3, ТМС, 400 МГц): а) вихідного 

цитраконілімідофенілметакрилату 5; б)  кополімеру біфункціонального мономеру 5 

з N-вінілпіролідоном при вихідному еквімольному співвідношенні, одержаного 

термополімеризацією (ініціатор відсутній, 80
о
С). 
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Співставлення 
1
Н ЯМР-спектрів (див. рис. 5.8) вихідного цитраконілімідо-

фенілметакрилату 5 та кополімеру біфункціонального мономеру 5 з N-

вінілпіролідоном, синтезованого при вихідному еквімольному співвідношенні 

комономерiв, одержаного термополімеризацією при 80
о
С без додавання ініціатора, 

показують, що кополімер містить виключно вільні метакрилатні подвійні зв’язки 

(синглети близько 6.3 м.ч. та 5.8 м.ч.).  

 

Таким чином,  

 термоініційована донорно-акцепторна кополiмеризацiя малеїмідо- та 

цитраконілімідофенілметакрилатів з N-вінілпіролідоном в розчинниках, що 

мають середні значення констант передачі ланцюга (наприклад, таких, як 

ДМФА), дає можливість синтезувати кополімери з вільними метакрилатними 

подвійними зв’язками;  

 суттєвим недоліком такого методу є низькі швидкості полiмеризацiї за 

відсутності радикального ініціатора. 
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РОЗДІЛ 6 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРІВ НА ОСНОВІ 

СИНТЕЗОВАНИХ БІФУНКЦIОНАЛЬНИХ МОНОМЕРIВ  

 

Огляд наукової літератури за два останні десятиріччя (розділ 1) показує, що, 

не зважаючи на широкий спектр вже проведених досліджень щодо методів синтезу 

алкен-функціоналізованих полімерів, пошук нових підходів до їх синтезу 

залишається актуальним через стабільний попит на нові достатньо дешеві матеріали 

для таких сучасних виробництв, як мікроелектроніка, фотолітографія, виробництво 

рідкокристалічних та голографічних дисплеїв, матеріалів нелінійної оптики, тощо.  

 Властивості полімерів на основі запропонованих нами біфункцiональних 

мономерiв завдяки широким можливостям варіювання структури можна достатньо 

легко приводити у відповідність до конкретних практичних завдань та промислово 

значущих напрямків використання. 

Обов’язковим елементом структури є алкіл-, або арил-, у тому числі, 

гетерил(мет)акрилатний фрагмент, що як  замісник містить алкен-вмісну амідну або 

імідну групу. Необхідних властивостей полімерного матеріалу може досягати як 

через зміну природи ароматичного «ядра» та довжини алкільного «спейсера», так і 

за рахунок проведення кополiмеризацiї з іншими мономерами різної природи та 

взятих у різних співвідношеннях: 

O

O
O

*
*n

 

O

Ініціатор 

X
X

Алкіл-, арил-
або 
гетерил(мет)акрилат

àáî

O

O O

*
*n

 

O

*

Y

m

 

Ініціатор 

X X

+ Y
Алкен-вмісний
амідний або
імідний замісник

 

Практичні можливості використання конкретних полімерів обумовлюються 

особливостями фотохімічних  властивостей кожного з цих структурних елементів. 

Полімери з подвійним зв’язком, супряженим з карбонільною групою у 

головному чи бічному ланцюзі, піддаються  зшиванню при УФ опроміненні і 

можуть застосовуватись як негативні фоторезисти. Ці полімери, маючи  високу 



219 

 

фоточутливість, здатність утворювати плівки, гарну розчинність до опромінення та 

стійкість до дії розчинників та агресивних агентів і хорошу термостабільність після 

зшивання, є дуже важливими у промисловому виробництві фоторезистів. Водночас 

усі досліджувані нами біфункціональні мономери та полімери на їх основі мають 

таку структуру, яка обумовлює здатність до фотоперегрупування Фріса. Обидві 

фотохімічні реакції – зшивання за рахунок димеризації або полiмеризацiї, а також 

фотоперегрупування Фріса і визначатимуть можливі напрямки використання 

пропонованих алкен-функціоналізованих полімерів. 

В наших роботах показано, що біфункціональні мономери з серії феніл- та 

нафтилметакрилатів з різноактивними подвійними зв’язками та полімери на їх 

основі можуть бути успішно використані ординарним для сполук даного типу 

способом: як  стабілізатори полімерних матеріалів [341, 404-406] та в складі 

композицій для фоторезистних технологій [348, 353, 407, 408].  

Вперше розкрито перспективи застосування подібних матеріалів як  

полімерних фотоорієнтантів рідких кристалів (РК) [409-414], вивчено фото- та 

фізико-хімічні аспекти механізму їх фотоорієнтуючої дії [415-419]. Піонерським 

також є напрямок, що відкриває робота  [420], присвячена застосуванню таких 

фенілметакрилатів як  поляризаційно-чутливих в УФ-області оптичних середовищ. 

 

6 . 1 .  Ф о т о х і м і ч н і  п е р е т в о р е н н я  с и н т е з о в а н и х  а л к е н -

ф у н к ц і о н а л і з о в а н и х  п о л і м е р і в  

 Дизайн біфункцiональних мономерiв, що є феніл- та нафтил(мет)акрилатами  

«несиметричної» будови, мав на меті додатково надати одержуваним алкен-

функціоналізованим полімерам з арилестерними/ариламідними групами 

фотохімічної чутливості щодо дії світла  середньої УФ-області. Це розширило б 

можливості практичного використання одержуваних полімерів. Фотохімічні 

перетворення забезпечуються в розроблених нами матеріалах за рахунок 

перегрупування Фріса; окрім цього, можливою є фотохімічна «зшивка» за рахунок 

наявних вільних подвійних зв’язків.  
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 Вперше перегрупування Фріса, що відбувається під дією УФ-опромінення, 

описано у [134, 421] для заміщених фенілацетатів. Пізніше коло фенілових естерів, в 

яких зафіксовано таке перегрупування, було значно розширене [135, 422-431].  
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Схема 6. 1.  Механізм реакції фотоперегрупування Фріса. 

 

Аналогічні реакції характерні для ароматичних естерів, амідів та сульфамідів.  

 Фотоперегрупування Фріса арилових естерів, що перетворюються на 

гідроксиацетофенони, призводить до зміни показника заломлення (∆n), що 

виявилось корисним для створенні гомополімерів з регульованими показниками 

заломлення [432]. Модуляція показника заломлення під дією опромінення 

полімерних матеріалів застосовується для голографічного запису зображень, для 

передачі інформації у світловодах та лінзах із регульованими оптичними  

властивостями.  

Будова пропонованих нами біфункцiональних мономерiв обумовлює 

потенційну здатність таких метакрилоїлвмісних сполук до проходження зазначеного 

фотоперегрупування. Для всіх синтезованих нами мономерiв та полімерів на їх 

основі були досліджені фотохімічні процеси, що відбуваються під дією УФ-

опромінення, із застосуванням методів ІЧ- та УФ-спектроскопії.  

Вивчення фотохімічного перегрупування Фріса для мономерiв у розчині 

проводили за методикою, наведеною у розділі 2. При проведенні досліджень у 

розчинах мономерiв, полімерів та в плівках полімерів було встановлено, що в усіх 

зразках відбувається перегрупування Фріса. 
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УФ-спектри для всіх одержаних мономерiв до та після опромінення знімали в 

розчині етанолу, концентрації мономерiв коливались від 0.31210
-4

 моль/л  до 

1.2510
-4

 моль/л. Положення максимуму поглинання, що відповідає π→π-переходу 

у синтезованих мономерах залежить від будови конкретної речовини (розділ 2.7.): 

для метакрилоїламінофенілметакрилатів він розташований в області 235–265 нм; 

аналогічні 1,4- та 1,5-нафталінвмісні сполуки мають максимум поглинання при 290-

295 нм, для імідофенілметакрилатів діапазон значно більший 260-300 нм, що 

обумовлюється більшою різноманітністю структур.  

Перегрупування Фріса в мономерах підтверджується зменшенням 

інтенсивності початкової смуги поглинання та появою нового довгохвильового 

максимуму в діапазоні 260-370 нм в спектрах поглинання спиртових розчинів як 1,4-

фенілен, так і 1,4- та 1,5-нафтилен-вмісних сполук.  

В спектрах спиртових розчинів п-заміщених феніл(мет)акрилатів з такою 

алкен-вмісною групою як тетрагідрофталімід, новий максимум зазвичай 

проявляється близько 370 нм (рис. 6.1а); у малеїмідофенілметакрилатів - близько 

320-335 нм та метакриламід-вмісних мономерах – в діапазоні 345-365 нм. У випадку 

1,4- та 1,5-заміщених амінонафтолів два нових максимуми з’являються в діапазоні 

260-275 нм та 340-370 нм. Згідно з даними робіт [308,354], в спиртових розчинах п-

заміщених імідофенілметакрилатів проходження перегрупування Фріса 

ідентифікується за новим довгохвильовим максимумом близько 335 нм (такий 

максимум з`являєтья, зокрема, у п-СІФМА). Для п-заміщених 

ациламідофенілметакрилатів цей діапазон становить 365-380 нм (зокрема 365 нм для 

п-ААФМА).  

Обговорювані максимуми є широкими, «розмитими», паралельно 

спостерігається збільшення оптичної густині при менших довжинах хвиль 

(наприклад, див. рис. 6.3 б). Результатом перегрупування Фріса є утворення окси- та 

амінокетонних структур, тож наші спостереження добре узгоджуються з даними 

робіт [423, 452]: 4-гідроксиацетофенон дає поглинання близько 252 нм (ππ*) та 

326 нм (nπ*); ацетанілід перетворюється на амінокетонні структури з 
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максимумами поглинання близько 230 нм, 320 нм та 380 нм. 

На рис. 6.1 наведено фрагменти УФ-спектрів поглинання розчинів 

біфункцiональних феніл- та нафтилметакрилатів 1 та 2 в етанолі до та після 

опромінення УФ-світлом лампи ДРШ-1000 (інтенсивність опромінення 

І= 60 мВт/см
2
, товщина шару 1 см). Для мономерiв з малеїмідним замісником ряду 

(мет)акрилоїламінофеніл/нафтилметакрилатів  новий максимум поглинання, який 

з’являється в області 320-330 нм (рис. 6.2) та 260-275 нм та 310-315 нм (наприклад, 

рис.6.3) відповідно, не так чітко виражений та проявляється у вигляді «плеча».  

Як приклад зміни спектрів поглинання біфункцiональних мономерiв із групи 

метакрилоїламінофеніл/нафтилметакрилатів, на рис. 6.3 представлено зміну спектрів 

поглинання розчинів мономерiв 13 та 16 в етанолі (с= 1.2510
-4

моль/л або 

0.312510
-4

моль/л) до та після УФ-опромінення інтегральним світлом лампи  ДРШ-

1000 (інтенсивність опромінення І= 60 мВт/см
2
). Утворення о-оксикетонних 

структур для мономерiв 13, 16 виявляється за появою нового довгохвильового плеча 

близько 260-280 нм та 340 нм.  

 

 

Рис. 6.1 Електронні спектри біфункцiональних мономерiв 1 та 2 (етанол, 

с=1×10
-4

 моль/л, товщина шару l=1 см)  до та після опромінення УФ-світлом: а) 

мономер 1, час опромінення 1-120 хв, б) мономер 2, час опромінення 1-30 хв. 
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Рис. 6.2 Електронні спектри біфункцiональних мономерiв 4 та 7 в етанолі 

(с=1×10
-4

 моль/л, товщина шару l=1 см)  до та після опромінення УФ-світлом: а) 

мономер 4, час опромінення 1-40 хв, б) мономер 7, час опромінення 1-90 хв. 

 

Рис. 6.3 Електронні спектри мономерiв 13 та 16 в етанолі  до та після 

опромінення УФ-світлом: а) мономер 13 (с=1.2510
-4

моль/л, товщина шару l=1 см), 

час опромінення 1-80 хв; б) мономер 16 (с=0.312510
-4

моль/л, товщина шару l=1 см), 

час опромінення 1-5 хв.  

 

 Загалом для нафтиленових похідних фотоперегрупування проходить швидше 

порівняно з фенілен-вмісними аналогами; час початку і завершення перегрупування 

визначається інтенсивністю опромінення. Наприклад, для мономерiв 2 та 16 новий 

максимум поглинання з’являється через 1 хвилину після початку опромінення 

(інтенсивність опромінення І= 60 мВт/см
2
), реакція зупиняється після 5-30 хв. 
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Фенілметакрилати 1, 4, 7 та 13 перегруповуються повільніше, завершення процесу 

фотоперегрупування спостерігається лише через 40-120 хв після початку.  

Швидкість фотоперетворення для таких складних об`єктів, де можливі 

декілька фотохімічних реакцій як з участю арилестерних/ариламідних груп, так і 

подвійних зв’язків, коректно оцінити важко. Тим не менше, можна дати приблизну 

оцінку. Ми порівнювали зміну різниці оптичної густини опроміненого розчину Dmax 

у новому максимумі та вихідного розчину Do (Δ=Dmax-Do) від часу опромінення. 

Також нами розраховано час напівперетворення вихідного біфункціонального 

мономеру за  зменшенням інтенсивності поглинання, що відповідає π→π-переходу 

вихідної  сполуки. 

На рис. 6.4 представлено залежності від часу опромінення такої зміни в 

електронних спектрах розчинів мономерiв 1,2 та 4-8 на довжинах хвиль нових 

максимумів (λ=370 нм та 320 нм відповідно). З наведених даних видно, що реакція 

перегрупування з часом уповільнюється, а потім зупиняється. 

На рис. 6.4 зображено залежність зміни оптичної густини (D-Do) від часу 

опромінення t для розчинів мономерiв 1, 2, 13, 16 та 20 на довжинах хвиль нових 

максимумів та мономерiв 4 - 8 (рис. 6.5 а). Для порівняння на рисунку 6.5 наведено 

залежність диференційного поглинання спиртових розчинів вказаних мономерiв в 

координатах (Dmax- Do)/Do від часу опромінення. Висновки щодо швидкості (V) 

утворення перегрупованого продукту можна робити, розраховуючи її за 

початковими нахилами кінетичних кривих (V=(D-Do)/t). 

З одержаних даних можна зробити висновок, що швидкість 

фотоперегрупування для біфункцiональних імідофенілметакрилатів мало залежить 

від природи імідного замісника, Vпр. для мономерiв 1 та 4 мають близькі значення: 

0.33
 
с

-1
 та 0.2 с

-1
 відповідно. Введення в малеїмідний фрагмент замісників дещо 

прискорює реакцію фотоперегрупування Фріса; найбільше прискорення 

спостерігається при введені фенільного замісника. Мономер 8 перегруповується 

найшвидше серед заміщених малеїмідофенілметакрилатів, а незаміщений 

малеїмідофенілметакрилат 4 – найповільніше. Мономери, що є похідними 1,4-

заміщенного амінонафтолу (сполуки 2 та 16), перегруповуються майже на порядок 
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швидше.  

 

Рис. 6.4 Залежність різниці оптичної густини спиртових розчинів мономерiв 

(с=1×10
-4

 моль/л), знятих при 20ºС від часу опромінення інтегральним світлом 

лампи  ДРШ-1000 (інтенсивність опромінення І= 60 мВт/см
2
): а) сполук 1,2 

(λ=370 нм); б) сполук 13, 16, 20 (λ=270 нм).  

 

Рис. 6.5 Залежність а) різниці оптичної густини «(Dmax-Do) – час» та б) 

диференційного поглинання у координатах «(Dmax-Do)/Do – час» мономерiв 4 - 8 у 

розчині етанолу (с=1×10
-4

 моль/л, =320 нм) та мономеру 1 у розчині етанолу 

(с=1×10
-4

 моль/л, =370 нм) від часу опромінення інтегральним світлом лампи 

ДРШ-1000; номер кривої відповідає номеру мономеру. 

 

В таблиці 6.1. наведені значення часу напівперетворення  (1/2) 

біфункціональних мономерів з ряду імідофеніл- (сполука 1), імідонафтил- (2), 

малеїмідофеніл- (4, 6, 7, 8), метакриламідофеніл- (10, 13) та метакриламідо-

нафтилметакрилатів (18, 19). 
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Таблиця 6.1- 

Час напівперетворення (1/2) деяких біфункціональних мономерів 

Мономер 1/2, хв
-1

 Мономер 1/2, хв
-1

 

18 7 8 52 

2 8 10 50 

4 11 13 69 

19 12 6 154 

1 27 7 135 

 

Наведені дані підтверджують висновок про те, що найшвидше перетворюються 

нафтилметакрилати: сполуки 2,18 та 19 мають найменше значення 1/2.  

 Для спектрів полімерів на основі біфункцiональних мономерiв 1-23, знятих як 

в розчинах, так і в плівках, спостерігаються схожі зміни при дії опромінення УФ-

діапазону: перегрупування Фріса підтверджується зменшенням інтенсивності 

вихідної смуги поглинання та появою більш довгохвильового максимуму. Для 

прикладу на рисунку 6.6 наведено спектри поглинання до та після УФ-опромінення 

суцільним спектром ртутної лампи (І= 50 мВт/см
2
) гомополімеру сполуки 10: а) у 

0.3% розчині ТГФ; б) в плівках завтовшки 470 нм; а також кінетика спектральних 

змін на довжинах хвиль вихідного (=256 нм) та нового (=334 нм) максимумів (в).  

 

Рис. 6.6 Cпектри поглинання до та після УФ-опромінення інтегральним 

світлом ртутної лампи (І= 50 мВт/см
2
) гомополімеру сполуки 10: а) 0.3 мас.% розчин 

Полі-10 у ТГФ; б) плівка Полі-10 завтовшки 470 нм;  в) залежність спектральних 

змін на довжинах хвиль 256 нм та 334 нм від часу опромінення. 

 

Іншою фотохімічною реакцією, крім фотоперегрупування Фріса, як для 
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досліджуваних мономерiв, та і полімерів на їх основі, може бути 

фотополiмеризацiя/фотодимеризація за участю вільних подвійних зв’язків 

алкенільних груп.   

Методом ІЧ-спектроскопії було зафіксовано проходження обох вищеназваних 

процесів при опроміненні УФ-світлом плівки розчинного гомополімеру сполуки 5 

(зразок Полі-5) – мономеру, який має середнє значення загальної ефективної 

швидкості фотоперегрупування (див.табл. 6.1.). 

 Плівку готували з 10 мас.% розчину полімеру Полі-5 в 1,2-дихлоретані 

нанесенням на пластину NaCl та висушуванням у вакуум-ексикаторі; опромінювали 

повним спектром лампи ДРШ-1000 (І= 60 мВт/см
2
). Через певні проміжки часу 

опромінювання зупиняли і записували ІЧ-спектр (прилад “Nexus-470” Nicolet Co). 

На рис. 6.7. наведено фрагменти ІЧ-спектрів Полі-5, які були зняті до та після УФ-

опромінення.  

У вихідному полімері ідентифікуються вільні метилмалеїмідні групи, яким 

відповідає інтенсивна смуга поглинання близько 850 см
-1

 (деформаційні неплоскі 

коливання СН в складі RR´C=CHR´´ - теоретичний діапазон 840-790 [433] см
-1

); 

смуга валентних коливань груп С=О в естерній та малеїмідній групах близько 1730 

см
-1

 [309] (теоретичний діапазон частот поглинання С=О груп для арилпохідних 

естерів 1730-1715 см
-1

 [309]) та С=О груп в сполуках типу CO-NH-CO 

(теоретично1790-1720 см
-1 

[309]). 

Внаслідок опромінення полімеру впродовж 5 хвилин інтенсивність смуг 

поглинання метилмалеїмідних фрагментів суттєво знижується, наприклад, 

порівняно зі смугами феніленових фрагментів. 

Подальше опромінення полімеру (до 10 хвилин) призводить лише до 

незначного зменшення інтенсивності смуг поглинання метилмалеїмідних 

фрагментів. Причиною є фотозшивка полімеру, яка відбувається в основному 

протягом перших 5 хвилин опромінення. Отже, час, який є достатнім для утворення 

зшитого полімеру становить 5-10 хвилин, в ІЧ-спектрах опроміненого матеріалу за 

такий проміжок часу не спостерігаються нові сигнали, які відповідали б продуктам 

фотоперегрупування Фріса. 
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Рис. 6.7 а) Схема перетворень у гомополімері цитраконілімідо-

фенілметакрилату 5 під дією УФ-світла; б) ІЧ-спектри плівки Полі-5 (на NaCl) до та 

після опромінення інтегральним УФ-світлом ртутної лампи ДРШ-1000 (І= 

60 мВт/см
2
), час опромінення 5, 10 та 120 хв. 

 

При продовженні опромінення полімеру Полі-5  до 120 хвилин можна 

зафіксувати появу продуктів фотоперегрупування Фріса. В ІЧ-спектрі (рис.6.7, б) 

спостерігаються нові максимуми близько 1330 cм
-1

 і 1385 cм
-1

, які можна віднести до  

утворення в результаті перегрупування фенолу (валентні коливаннями С-О зв’язку 

та деформаційні коливання –ОН груп, теоретичні частоти поглинання становлять 

1410-1310 см
-1

 та 1230-1140 см
-1

 відповідно [309]). За 120 хв опромінення полімерна 

плівка набуває жовтого кольору, що пов’язано також з формуванням о-

оксикетонних структур як продуктів фотоперегрупування. 

Кетонні структури, що утворилися, ідентифікуються за сигналом близько 1680 

см
-1

, що відповідає валентним коливанням С=О групи в о-оксиарилкетонах 

(теоретично 1655-1635 cм-
1
 [309]). 
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При  довготривалому опроміненні вже зшитого полімеру інтенсивність смуги 

поглинання, що відповідає деформаційним неплоским коливанням СН-групи в 

цитраконілімідному фрагменті, залишається постійною.  

Віднесення смуг у спектрі Полі-10 було зроблено як на основі літературних 

даних [309, 371], так і порівняння спектра базового полімеру із спектрами 

модельних полімерів Полі-М13, Полі-М18, Полі-ФМА та Р6 (див. також розділ 

6.2.4). Перегрупування Фріса має приводити до змін у смугах поглинання, що 

відносяться до коливань ариламідних та естерних груп;  фотополiмеризацiя повинна 

впливати на зміни у коливаннях, притаманних CH2=C угрупуванням. У таблиці 6.2 

віднесено смуги, що належать коливанням атомних груп, чутливих до вище 

вказаних фотоперетворень. 

 

Таблиця 6.2- 

Структурний елемент, діапазон поглинання та віднесення смуг поглинання в 

ІЧ-спектрах Полі-10 

Структурний 

елемент 

Діапазон, cм
-1

 Віднесення до типу 

коливання Положення смуги у 

Полі-10 

Літературні дані 

[309,371] 

Ar-NH-C=O 1666 

           1520 (перекрив. 

із смугою 1506) 

1246 

1680-1630 

1570-1515 

 

     1330-1200 

  

Амід I,  (C=O) 

Амід II,  (C-N)+ (C-N-H) 

 

Амід III, [(NH)+ (OCN)] 

Ar-O-C=O 1742 

1194, 1166 та 1124 

1750-1735 

1200 та1150-

1100 

 (C=O) 

 (COC) 

Aryl 1606  

1506, 1462 

1600-1585 

1500-1430 
 (C=C) 

 (C=C) 

С=СН2 1628 

930 

1680-1620 

890-885 
 (C=C) 

(СН2) 

 

 

Порівняння ІЧ-спектрів Полі-10 до та після УФ-опромінення показало, що 

відбувається зменшення інтенсивності смуг поглинання естерного фрагменту 

(валентних коливань (CO) та (COC) близько 1742, 1194, 1124 та 1108cм
-1

). Окрім того, 
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після опромінення з’являється нова смуга близько 1222 cм
-1

, яку можна віднести до 

деформаційного коливання (C-O), що теоретично проявляється у діапазоні 1260-

1180 cм
-1

 та відповідають фенольній гідроксильній групі, структурний елемент 

Ph-OH з’являється в результаті проходження фотоперегрупування Фріса.  

Фотополiмеризацiя C=CH2 груп спричиняє зменшення інтенсивності смуги 

валентних С=С коливань близько 1628 та (СН2) близько 930 cм
-1

. 

Для полімеру Полі-10 постерігається протилежна щодо Полі-5 послідовність 

проходження реакцій фотозшивання та фотоперегрупування Фріса: вже за 30 

хвилин опромінення спостерігаються зміни в спектрі Полі-10, які можна віднести до 

фотоперегрупування Фріса; фотозшивка ненасичених C=CH2 груп фіксується не 

раніше 60 хв опромінення.  

Співставлення ІЧ спектрів вихідних модельних сполук, їх гомополімерів із 

спектрами мономера 23 та полімера Полі-23 дозволило віднести смуги близько 900 

та 990 см
-1

до деформаційних коливань (=CН2) та (C-H) вінільної групи, а смугу 

943 см
-1

 до деформаційних коливань (C-H) фрагменту С=СН2  метакрилоїльної 

групи в спектрі вихідного 23. У спектрі зразка Полі-23 ці смуги є малоінтенсивними, 

близько 895 та 946 см
-1 

відповідно; смуга 990 см
-1

 не спостерігається.  

Порівнюючи ІЧ спектри плівок Полі-23 до та після опромінення (рис.6.8, б), 

можна зробити однозначний висновок про проходження фотоперегрупування Фріса 

в ариламідній та арилестерній групах. Про перегрупування в естерній групі свідчить 

зменшення інтенсивності смуг близько 1740, 1206 та 1166 см
-1

.  Проходження 

фотоперегрупування Фріса в ариламідній частині молекули ідентифікується за 

зміною інтенсивності смуг поглинання близько 1656 см
-1 

(амід І) та 1320 (амід ІІІ).  

Цікаво відмітити, що опромінення плівки гомополімеру модельної сполуки М15 в 

ідентичних умовах протягом 120 хвилин не призвело до жодних змін в 

інфрачервоному спектрі. Зменшення інтенсивності смуг, що відповідають вільним 

метакрилатним/вінільним подвійним зв’язкам (смуги 895 та 946 см
-1

) не 

спостерігається. 
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Рис. 6.8. а) ІЧ-спектри плівки Полі-10 (на KBr) до та після опромінення 

інтегральним світлом ртутної лампи ДРШ-500 (І= 105 мВт/см
2
) протягом 120 хв.; 

б) ІЧ-спектри плівки Полі-23 (на KBr) до та після опромінення інтегральним світлом 

ртутної лампи ДРШ-500 (І= 40 мВт/см
2
) протягом 60 хв. 

 

Таким чином, найшвидше перегруповуються нафтил-вмісні мономери та 

малеїмідофенілметакрилати, особливо такі, що в малеїмідному фрагменті містять 

ароматичні замісники. Для поліфенілметакрилатів  з малеїмідними бічними групами 

фотозшивка відбувається за 5-10 хвилин та швидше, ніж фотоперегрупування. 

Продукти фотоперегрупування фіксуються в ІЧ-спектрах лише через 120 хвилин 

опромінення. Навпаки, в гомополімерах з феніламідними групами добре видно 

зміни в спектрах, що виникають за рахунок перегрупування Фріса; зміни, пов’язані з 

реакціями вільних подвійних зв’язків метакрилатных або метакриламідних груп 

стають помітними лише після 110 хв опромінення. 

 Враховуючи дані про те, що 

 арилметакрилатні полімери з малеїмідними фрагментами в бічних ланцюгах 

фотозшиваються найкраще;  

 полімеризацією відповідних мономерiв, як термо-, так і фотоініційованою, 

можна синтезувати полімерні матеріали з вільними фотоактивними подвійними 
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зв’язками з достатніми виходами; 

 високу, відповідно до літературних даних, фоточутливість малеїмідних та 

тетрагідрофталімідних фрагментів в процесах фотополiмеризацiї [11, 358-362, 

368, 434-436], 

для полімерів Полі-1, Полі-2, Полі-5 та Полі-6 було проведено дослідження 

можливості їх застосування як фоторезистів негативного типу.  

Композиції готували, наносячи плівки плівкоутворюючого полімеру 

(полівінілацетату або полівінілбутиралю). Такі компоненти, як полівінілацетат та 

полівінілбутираль обиралися з огляду на їх високу плівкоутворюючу здатність, 

світлопроникність і світлостійкість. Фотополімерні композиції готувалися з 

фотоініціатором «Irgacur 1700» або без нього, опромінення здійснювали 

інтегральним світлом лампи ДРШ-1000 через “маску” (І= 60 мВт/см
2
). Для 

створених композицій нам вдалося отримати негативне зображення при 

опроміненні УФ-світлом. Окрім того, нами було показано, що проявлення 

одержуваного зображення можна здійснювати дешевшим та екологічно 

безпечнішим, порівняно з проявленням за допомогою органічних розчинників, 

способом - водними розчинами лугів (було використано 10% розчин Na2CO3), які 

призводять до розкриття імідного циклу. Час, що є достатнім для фотозшивки таких 

фотополімерів  в присутності ініціатора, становить 2-3 хвилини,  без фотоініціатора 

- 10 хвилин.  



233 

 

6 . 2 .  А л к е н - ф у н к ц і о н а л і з о в а н і  ф е н і л м е т а к р и л а т и  я к  

б а з о в і  р е ч о в и н и  д л я  с т в о р е н н я  п о л і м е р н и х  

ф о т о о р і є н т а н т і в  р і д к и х  к р и с т а л і в
3
 

Молекули рідких кристалів (РК), нанесені на орієнтаційно впорядковану- 

«зорієнтовану» -  поверхню плівки, відтворюють цей порядок завдяки анізотропній 

взаємодії з молекулами або анізотропними фрагментами полімеру [437]. Механізм 

взаємодії залежить від природи РК та орієнтуючого полімеру; вона може 

здійснюватися за рахунок Ван-дер-Ваальсових сил, утворення водневих зв’язків, 

диполь-дипольних, π-π або стеричних взаємодій. Деякими авторами підтримується 

ідея про вирішальний вплив морфологічної анізотропії поверхні на напрямок 

орієнтації РК, тоді як величина енергії щеплення залежить від інших видів взаємодії 

РК та орієнтуючого матеріалу [438,439].  

Останні три десятиріччя [287-290] явище фотоіндукованої оптичної 

анізотропії (ФОА), або ефект Вейгерта, було покладено в основу нового методу 

наведення поверхневої анізотропії плівок фотоактивних полімерів. Явище ФОА 

базується на чутливості фотохромних матеріалів, зокрема полімерних, до напрямку 

поляризації діючого на поверхню світла; при цьому початково ізотропне 

середовище набуває анізотропних властивостей, що спричиняє 

двопроменезаломлення та дихроїзм опроміненого середовища. Наведена в 

результаті ФОА поверхні орієнтація РК [440] вже кілька десятиріч розглядається як 

перспективна альтернатива «рабінгу» (натиранню) полімерних поверхонь - одного з 

ключових етапів у технології створення рідкокристалічних пристроїв [441]. 

Причиною є те, що методика натирання має низку недоліків, таких як механічне 

пошкодження підкладок, їх зарядження та запилення, неоднорідність орієнтації на 

мікрорівні, складність модуляції параметрів орієнтації та ін. Головною перевагою 

методу фотоорієнтації є «безконтактність» - відсутність механічної дії на 

орієнтовувані шари.  

                                                 
1
Експерименти здійснені у відділі рідких кристалів ІОФ НАН України під керівництвом к.ф.-мат. 

наук, ст. наук. співр. Ярощука О.В. 
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Найбільш поширеними класами полімерних фотоорієнтантів є матеріали з 

фоточутливими фрагментами, які піддаються транс-цис ізомеризації (азополімери, 

циннамати); полімери, що схильні до фотодеструкції (полііміди, полісілоксани); 

матеріали, що містять фрагменти, здатні до фотозшивання за рахунок [2+2] 

(циннамати, кумарини, халкони) або [4+4] (антрацен-вмісні полімери) 

циклоприєднання [289,290]. Недоліками фотоорієнтації РК, що гальмують її 

використання у промисловому масштабі, залишаються недостатньо висока енергія 

щеплення з РК та невисока термічна стабільність наведеної орієнтації; «старіння» 

орієнтації, орієнтаційна пам’ять (збереження залишкового зображення після зняття 

прикладеної напруги) тощо.  

Як зазначається у [289, 290], кожен із відомих класів фотоорієнтантів має свої 

переваги і недоліки. Так, азосполуки зазвичай дають відмінну якість орієнтації РК 

при дуже невеликих, іноді менше за 0.05 Дж/см
2
, дозах опромінення. Однак 

орієнтація є недостатньо стабільною щодо дії світла або при нагріві через 

зворотність за таких умов реакції транс-цис ізомеризації, що й призводить до  

руйнації орієнтаційного порядку азофрагментів. Звичайні циннамоїл-вмісні 

фотополімери, такі, як полівінілциннамат, мають низьку термостабільність. З іншого 

боку, слід враховувати те, що для приготування РК дисплеїв необхідно склеювати 

два скляні електроди  при підвищенній температурі, а тому фотополімери для 

наведення орієнтації повинні бути стабільними при температурах не нижчих 100
о
C. 

Окрім того, наведена орієнтація часто легко руйнується при невеликих змінах 

температури через відносно низьку температуру склування (Tскл.) основного 

полімерного ланцюга. 

Фотодеструкція поліамідів потребує, навпаки, великих доз опромінення – 

більших за 10 Дж/см
2
, причому термічна стабільність одержуваної орієнтації є 

недостатньою через релаксацію продуктів деструкції в процесі [441] – тривалого 

витримування при підвищених температурах. Порівняно з іншими класами, 

матеріали, в яких орієнтація наводиться за рахунок фотозшивання, є найбільш 

перспективними: для них спостерігається хороша фоточутливість та, водночас, 
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стійкість щодо дії світла та температури завдяки незворотності фотохімічних 

реакцій та неможливості вільного руху макромолекул.  

Пропоновані нами нові алкен-функціоналізовані полімери мають підвищену 

термостабільність та  ефективну орієнтацію поверхневого полімерного шару за 

рахунок анізотропної полiмеризацiї/кополiмеризацiї бічних 

(мет)акрилоїльних/тетрагідрофталімідних або малеїмідних подвійних зв’язків. 

В серії нових матеріалів, запропонованих нами як  фотоорієнтуючі шари, 

альтернативою реакції транс-цис ізомеризації, яка є характерною для таких 

класичних фотоорієнтантів, як азо- або циннамоїлвмісні полімери, використовується 

фотоперегрупування Фріса. Перегрупування Фріса, на відміну від транс-цис 

ізомеризації, не є реверсивною реакцією, продукти перегрупування  відносно стійкі 

до дії УФ опромінення та температури. В розроблених нами матеріалах 

перегрупування Фріса, яке відбувається при опроміненні полімерної поверхні 

поляризованим світлом, спричиняє орієнтаційне впорядкування молекул і 

супроводжується оптичною анізотропією та дихроїзмом [442]. Нами було показано 

[409-414], що наслідком такого впорядкування є фотоорієнтація РК, нанесеного на 

поверхню одержаної анізотропної полімерної плівки.  

Початком досліджень в цьому напрямку стало вивчення фотоорієнтаційної 

здатності такого матеріалу, як полі(1-нафтилметакрилат) (Полі-НМА) [409]. Полі-

НМА (Тскл=135
o
C), синтезований ініційованою гомополімеризацією 1-

нафтилметакрилату, був використаний для створення рідкокристалічних комірок 

різного типу (див. розділ 2.8.8 та 2.8.9).  

Дослідження УФ/Вид спектрів Полі-НМА в розчині толуолу та у вигляді 

плівок, виміряних до та після опромінення показують, що внаслідок опромінення 

інтенсивність смуги з максимумом поглинання близько 290 нм  (відповідає π→π*та 

n→π* переходам) спадає. Водночас, з’являється складна більш довгохвильова смуга. 

Такі спектральні зміни є характерними для всіх арилметакрилатів, в яких 

відбувається перегрупування Фріса (див. розділ 6.1). Максимум близько 470 нм, 

який фіксується лише для плівки Полі-НМА, може бути віднесений до агрегатів 

нафталінвмісних бічних фрагментів. На користь цієї інтерпретації свідчить 
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відсутність такої смуги у достатньо розведеному розчині (с= 10
-4

 моль/л). 

Зменшення інтенсивності даної смуги після опромінення можна пояснити 

руйнацією нафтильних агрегатів під дією світла та неможливістю утворення нових 

із продуктів перегрупування Фріса. 

На рисунку 6.9, а наведено спектри Полі-НМА  в розчині толуолу, на рисунку 

6.9,б – плівки, нанесеної на кварцову підкладку.   

 
 

Рис. 6.9 УФ/Вид спектри Полі-НМА до та після опромінення (25 мВт/см
2
, 

15 хв): а) в розчині толуолу (с= 10
-4

 моль/л); б) в плівці. 

 

Тестування якості РК орієнтації проводились так само, як у випадку полімерів, 

що використовуються для створення орієнтованих плівок  в рідкокристалічних 

дисплеях (РКД). Зазвичай РКД комірки складаються із скляного субстрата, тонкої 

транзисторної плівки, олово-індієвого оксидного (ITO) прозорого електрода та 

орієнтуючої плівки. Полімерний матеріал наносять на ITO електрод, після чого 

орієнтуючу плівку піддають опроміненню поляризованим УФ-світлом. Для 

нанесення плівки полімер розчиняють у відповідному органічному розчиннику. 

Одержаний розчин наносять на скляні підкладки методом «спін коатінгу», при 

цьому товщина плівки може варіюватися в діапазоні 10-100 нм. Плівки 

прогріваються – «відпалюються» - при такій температурі, яка залежить від природи 

полімеру та розчинника і має на меті видалення залишків останнього. Отриману 

полімерну плівку опромінюють збуджуючим світлом для наведення поверхневої 



237 

 

анізотропії в орієнтуючій плівці. Спектр збуджуючого світла має перекриватися із 

спектром поглинання полімеру. 

Поверхнева анізотропія полімерної плівки визначає переважну орієнтацію РК, 

нанесеного на неї [290, 414]. Вісь переважної орієнтації довгої вісі молекули РК 

називається «директором» (ds). Анізотропна взаємодія РК та орієнтуючої поверхні 

задає напрямок орієнтації «директора» ds  рідкого кристалу біля анізотропної 

орієнтуючої поверхні (рис. 6.10). Цей напрямок можна описати величиною 

«азимутального» кута  та  «полярного» кута або «кута переднахилу»  (рис. 

6.10, а). Кут переднахилу залежить від таких факторів, як хімічна природа РК, тип 

орієнтуючого шару тощо [290].  

  

 

Рис. 6.10 а) Розташування «директора» ds РК щодо орієнтуючої поверхні 

полімеру; б) «позитивний» (Δε  0) та «негативний» (Δε0) РК у електричному полі 

(Е 0).  

 

Згідно з  [290], рідкокристалічні дисплеї (РКД) потребують кутів переднахилу 

в межах від 1
о
 до 3

о
, у випадку STN (super twisted nematic) потрібно мати кути 

переднахилу не менше 5
о
. Завдяки орієнтаційній взаємодії між молекулами РК, 

впорядкування передається всередину маси РК, тобто, відтворюється у 

макроскопічному масштабі.  

 Ступінь можливого відхилення ds від «легкої вісі» е залежить від сили 

утримування молекули РК анізотропною  поверхнею. Сила взаємодії РК із 

поверхнею – субстратом - феноменологічно описується через енергію щеплення Fs, 

що розраховується за формулою  
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Fs = 1/2 Wр sin
2
(θ - θo) + 1/2 Wa sin

2
(φ - φo)                                                        (11) 

де θo та φo – фіксовані «полярний» та «азимутальний» кути «легкої вісі»; Wр та Wa - 

«полярний» та «азимутальний» потенціали (коефіцієнти) щеплення, що визначають 

енергію, необхідну для максимального відхилення «директора» від напрямку 

«легкої вісі».  

 Енергія щеплення вважається великою, якщо вона порядка  ~10
-4

Дж/м
2
 та 

малою, якщо ~10
-6

Дж/м
2
. Коефіцієнт щеплення Wа  розраховувався з метою 

експериментальної оцінки рівня взаємодії РК з анізотропною поверхнею [290, 414]. 

Для тестувань виготовлялось 2 типи комірок: (1) один субстрат був 

експонований УФ світлом, тоді як другий субстрат був натертим поліімідним шаром 

(асиметричні комірки); та (2) обидва субстрата експонували УФ світлом (симетричні 

комірки).  Товщина комірки підтримувалася постійною завдяки використанню 

каліброваних кулькових «спейсерів» та варіювалась в межах 3-50 мкм зміною 

діаметра «спейсерів»; кращі результати отримували при 20 мкм. Для заповнення 

комірок використовувалися нематичні РК фірми Merck з позитивною (ZLI4801-000, 

ZLI2293) та негативною (MJ961180, MLC6609) діелектричною анізотропією: 0 та 

0 відповідно. Для визначення енергії щеплення тестували асиметричні 90
о
 твіст-

комірки. Симетричні комірки були використані для вимірювання кута переднахилу.  

Орієнтацію РК у комірці можна спостерігати у схрещених поляризаторах 

неозброєним оком, а також - за допомогою поляризаційного мікроскопу. Якість 

орієнтації оцінювали як візуально, по всій площині тестової комірки, так і кількісно, 

розраховуючи коефіцієнт орієнтації q. Візуальна оцінка проводилась за 

п’ятибальною шкалою: «відмінна», «добра» (поодинокі дефекти орієнтації), 

«задовільна» (незначна кількість дефектів),  «погана» (велика кількість дефектів) та 

«немає орієнтації». Максимальне значення параметра якості орієнтації q дорівнює 

1.00 у випадку «відмінної» орієнтації. Методика приготування тестових комірок та 

вивчення фотооптичної анізотропії полімерних плівок, у тому числі методика 

визначення параметра q, наведена в розділі 2. 

Для одержаних комірок (товщина комірок задавалась «спейсерами» 20 мкм) на 

основі орієнтуючого шару з Полі-НМА спостерігалась орієнтація доволі високої 
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якості  – «відмінна/добра». У випадку комірок з фотоорієнтуючим шаром Полі-

НМА  q =0.85-0.95. Залежно від дози опромінення кут переднахилу РК [414]   

коливався в межах 0.5
o
-1.0

o
, азимутальна енергія щеплення Wa (ZLI 4801-000) при 

насичені мала досить високе, як для фотоорієнтаційних матеріалів, значення: (5-

10)×10
-6

 Дж/м
2
. 

На рисунку 6.11, а наведено фотографію орієнтованої симетричної 

антипаралельної комірки, заповненої нематичною РК сумішшю ZLI 4801-000 в 

схрещених поляризаторах; на рисунку 6.11, б - експериментальну залежність 

азимутальної енергії щеплення Wa від часу опромінення плоско поляризованим 

світлом з інтенсивністю 15 мВт/см
2
.  

 

 

Рис. 6.11 а) Фотографія симетричної антипаралельної комірки на основі 

орієнтуючого шару Полі-НМА, заповненої нематичною РК сумішшю ZLI 4801-000 

в схрещених поляризаторах; б) залежність азимутальної енергії щеплення Wa РК від 

часу опромінення плоско поляризованим світлом з інтенсивністю 15 мВт/см
2
. 

Для приготування РКД необхідно склеювати два скляні електроди  при 

підвищенній температурі, тому фотополімери для наведення орієнтації повинні бути 

стабільними при температурах не нижчих 100
о
C. Часто наведена орієнтація  легко 

руйнується при невеликих змінах температури через відносно низьку температуру 

склування (Tскл) орієнтуючого полімеру. 

Для оцінки термостабільності комірки мали витримуватися при температурі 

150°С не менше 30 хв. Однак вже при нагріванні до температури 90°С, яка є 
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нижчою за температуру переходу РК з нематичної до ізотропної фази та значно 

нижчою за температуру склування фотоорієнтуючого полімеру, спостерігалось 

суттєве погіршення якості орієнтації [409]. Повна деградація орієнтації 

спостерігалась вже після 20 хвилин нагріву. 

Оскільки перегрупування Фріса є незворотною реакцією, руйнування 

орієнтації можна пояснити лише через втрату впорядкованості в розташуванні 

вихідних нафтилметакрилатних фрагментів та продуктів перегрупування за рахунок 

збільшення ймовірності теплового обертання бічних груп навколо простих зв’язків: 

OH

T

OH

* n

 

O

* n

 

O

 
Такі переваги фотоперегрупування Фріса, як незворотність реакції та достатня 

фотостабільності утворюваних продуктів, повною мірою проявляються при 

застосуванні як  фотоорієнтантів пропонованих нами алкен-функціоналізованих 

гомо- та кополімерів. В цих матеріалах до структури полімерного орієнтанта, що 

«працює» за рахунок перегрупування Фріса, введено вільний реакційноздатний 

подвійний зв'язок. Він знаходиться у складі тетрагідрофталімідної, малеїмідної або 

метакриламідної бічної групи; роль його полягає у стабілізації завдяки  реакції  

димеризації або полiмеризацiї орієнтаційного впорядкування, індукованого 

фотоперегрупуванням Фріса: 

O

* n

 

O
OH

hv

* n

 

O

Ароматичне
 я  дро

X

O

X

O*

n

 

 

Ціла низка проведених нами досліджень показала високу орієнтуючу здатність 

полімерів, отриманих на основі біфункцiональних мономерiв з ряду імідо- та 

амідофенілметакрилатів. Визначною рисою таких фотоактивних полімерних 
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матеріалів є висока термостабільність орієнтації, досить висока енергія  щеплення 

РК та варіабельність будови основного полімерного ланцюга із збереженням високої 

якості орієнтації.  

 

 

6 . 2 . 1 .  Ф о т о о р і є н т у ю ч а  з д а т н і с т ь  п о л і м е т а к р и л а т і в  з  

т е т р а г і д р о ф т а л і м і д н и м и  т а  м а л е ї м і д н и м и  б і ч н и м и  

г р у п а м и  [ 4 1 2 ,  4 1 4 ,  4 1 5 ]  

 

Для матеріалів на основі 1,4-імідофеніл- та нафтилметакрилатів (сполуки 1, 2, 

2а, таблиця 6.3.) нами
4
 спостерігалася фотоіндукована орієнтація РК рівня 

«відмінно» або «добре». Так само, як і у випадку Полі-НМА, легка вісь індукованої 

орієнтації РК мала напрямок, перпендикулярний напрямку поляризації світла. Кут 

переднахилу   та енергія щеплення були близькими до аналогічних значень, 

виміряних для Полі-НМА.  

Важливо, що одержане орієнтаційне впорядкування виявилось стабільним при 

температурі 90
о
С впродовж 3-5 годин; однак за 10 хвилин деградувало  при 

підвищенні температури до 110
о
С. Таким чином, порівняно з Полі-НМА, матеріали 

з тетрагідрофталімідними алкенільними групами проявили підвищення термічної 

стабільності фотонаведеної орієнтації РК, яка, однак, залишалась все ще  

недостатньою з огляду на практичне використання. 

 З досліджених зразків полімер Полі-1 виявив найкращу орієнтуючу здатність, 

а полімер Полі-3 – найгіршу, що свідчить про малу перспективність матеріалів на 

основі 1,5-заміщених полі-нафтилметакрилатів для застосування як  

фотоорієнтантів. Для ілюстрації на рисунку 6.12 зображено фотографії комірок з 

рідким кристалом, нанесеним на опромінену поляризованим УФ-світлом полімерну 

плівку Полі-1 та Полі-3 при паралельному 6.12,а та перпендикулярному 6.12,б 

розташуванні аналізатора щодо площини поляризації світла, яке проходить через 

                                                 
1
Експерименти здійснені у відділі рідких кристалів ІОФ НАН України під керівництвом к.ф.-мат. 

наук, ст. наук. співр. Ярощука О.В. 
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зорієнтований полімер. З наведених фотографій видно, що у випадку Полі-3 на всій 

опроміненій ділянці спостерігається велика кількість дефектів, що й відповідає 

рівню якості «погано».  

 

 

 Рис. 6.12 Фотографії симетричних антипаралельних комірок з рідким 

кристалом ZLI-4801-000, нанесеним на опромінену поляризованим УФ-світлом 

плівку Полі-1 або Полі-3 при: а)- паралельному та б)- перпендикулярному 

розташуванні аналізатора щодо площини поляризації світла, яке проходить через 

зорієнтований полімер. Схеми посередині ілюструють взаємне розташування 

поляризатора П, аналізатора А та напрямок наведеної орієнтації l. 
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Таблиця 6.3- 

Характеристика якості РК орієнтації полімерів Полі-1 - Полі-3 

Полімер Будова елементарної 

ланки 

Якість 

орієнтації 

Коефіцієнт 

орієнтації, q 

Полі-1 
N

O

O

O

O

*

*

CH
3

n  
 

 

відмінна/добра 

 

 

0.9-0.98 

Полі-2 
N

O

O

O

O

*

*

CH
3

n  
 

 

добра 

 

 

0.85-0.9 

Полі-2a 
N

O

O

O

O

*

*

CH
3

n  

CH
3

 

 

добра/ відмінна 

 

 

0.85-0.95 

Полі-3 
N

O

OO

O

*

*

CH
3

n  

 

погана  

- 

  

 

 Таким чином, поліметакрилати з тетрагідрофталімідними бічними групами 

показали кращу, порівняно з Полі-НМА, термічну стабільність  фотоорієнтації РК, 

але недостатню для практичного використання. Низьку термостабільність орієнтації 

можна пояснити недостатньою активністю подвійних зв’язків вільних 

тетрагідрофталімідних груп щодо фото- або термо-зшивання. Як нами показано у 

розділі 4, гомополімери цього ряду містять як бічні групи тетрагідрофталімідні 

фрагменти, подвійні зв’язки яких є неактивними в реакціях радикальної гомо- та 

кополiмеризацiї. «Зафіксувати» орієнтаційний порядок, що виник під дією лінійно-

поляризованого світла в результаті перегрупування Фріса, могло б лише зшивання 

подвійних зв’язків за рахунок [2+2] циклоприєднання, яке, однак, потребує більш 

жорстких умов опромінення або вищої температури чи наявності додатково 

введеного радикального фотоініціатора [369]. 

Тестування матеріалів із групи полімерів із малеїмідними бічними 

фрагментами (полімери Полі-4-Полі-9) виявило декілька перспективних зразків.  

В таблиці 6.4 наведено результати тестувань РК орієнтації в умовах, 

описаних раніше. Видно, що якість орієнтації та її коефіцієнт змінюються у 



244 

 

широких межах. Якість орієнтації погіршується із збільшенням розміру замісників у 

малеїмідному фрагменті та їх кількістю, що є прямим наслідком підвищення 

стеричних утруднень як для взаємодії РК з відповідним полімером, так і для реакції 

[2+2] циклоприєднання та кополiмеризацiї вільних малеїмідних груп з вільними 

метакрилатними. Аргументом на користь останнього твердження є факт, що саме 

сполуки 4 та 5 найактивніше зшиваються в результаті «самокополiмеризацiї» в 

умовах ініційованої радикальної полiмеризацiї (розділи 3-5).  

Найвища якість орієнтації спостерігається для зразка Полі-5, структура 

елементарної ланки якого найкраще оптимізована як щодо здатності до 

фотоперегрупування Фріса, так щодо здатності до зшивання бічних подвійних 

зв’язків. Нами показано (розділ 6.1), що вихідна сполука 5 має середні значення 

ефективної швидкості перегрупування Фріса. Водночас, у відповідному полімері з 

вільними цитраконілімідними групами зафіксовано швидке зникнення 

цитраконільних подвійних зв’язків під дією УФ-опромінення плівок Полі-5 (див. 

розділ 6.1 та рис. 6.7). 

Результатом є «відмінна» якість орієнтації РК, яка відрізняється високою 

термостабільністю – орієнтація РК у комірці зберігається при температурі 100
о
С 

протягом 5 годин.  

З огляду на специфічну будову полімеру Полі-

5, а саме той спектрально доведений факт (див. розділ 

5, рис. 5.1), що бічними фрагментами є вільні 

цитраконілімідні та метакрилатні групи у мольному 

співвідношенні 1: 0.26, високу термостабільність 

фотоіндукованої анізотропії полімерної плівки можна 

пояснити ефективними реакціями зшивання за рахунок кополiмеризацiї вільних 

цитраконільних та метакрилатних подвійних зв’язків.  

Кут переднахилу РК   коливається в межах 0.2
o
-1.0

o
, азимутальна енергія 

щеплення Wa досягала значень 10
-5

 Дж/м
2
. Одержані результати тестувань дають 

підставу говорити про перспективність практичного застосування матеріалів Полі-4-

Полі-6 як фотоорієнтантів РК.  

CH
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O

y  

CH
3

x  

N O
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Таблиця 6.4- 

Характеристика якості РК орієнтації полімерів Полі-4 - Полі-9 [414] 

 

Полімер Будова * Якість орієнтації Коефіцієнт 

орієнтації, q 

 

Полі-4 
CH

3

O

O

y  

x  

N O
CH

3

CH
2

O

O

O

N

O

O

 

 

відмінна/добра 

 

 

0.90-0.96 

 

Полі-5 
CH

3

O

O

y  

CH
3

x  

N O
CH

3

CH
2

O

O

O

N

O

O

CH
3

 

 

відмінна 

 

0.95-0.98 

 

Полі-6 
CH

3

O

O

x  

N

O

O

CH
3

CH
3  

 

добра/відмінна 

 

0.88-0.96 

 

Полі-7 

 

CH
3

O

O

x  

N

O

O  
 

 

добра 

 

0.86-0.94 

 

Полі-8 CH
3

O

O

x  

N

O

O

 

 

погана/задовільна. 

 

0.60-0.80 

 

Полі-9 
CH

3

O

O

x  

N

O

O

Cl

Cl

 

 

погана 

 

0.40-0.60 
*- для Полі-6, Полі-7 та Полі-9 представлена будова елементарної ланки для полімерів, 

утворюваних на початковій стадії полiмеризацiї. 

 

Однак з огляду на синтез, для сполук 4 та 5 залишається проблема 

відтворення синтезу розчинного полімерного продукту через надзвичайну, особливо 

у випадку сполуки 4, схильність до «самокополiмеризацiї». Зразки Полі-4 для 

тестувань вдалося одержати лише у випадку конверсії мономера меншої за 10 

мас.%, а для Полі-5 – 35 мас.%. Поганою є і відтворюваність результатів тестувань 

якості орієнтації РК на цих полімерах. 

 

6 . 2 . 2 .  Ф о т о о р і є н т у ю ч а  з д а т н і с т ь  п о л і м е т а к р и л а т і в  з  

м е т а к р и л о ї л ь н и м и  б і ч н и м и  г р у п а м и  [ 4 1 0 - 4 1 2 ,  4 1 8 ]  

 

 Результати досліджень, описані в розділі 6.2.1 показують, що якість 

фотоіндукованої анізотропії залежить не лише від швидкості фотоперегрупування 
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Фріса, але значною мірою від наявності великих замісників, що викликають 

стеричні утруднення щодо взаємодії РК з анізотропною поверхнею. На стійкість 

фотоіндукованої РК орієнтації при підвищених температурах вирішальний вплив 

має здатність вільних бічних подвійних зв’язків реагувати між собою, тим самим 

створюючи зшиті, що фіксують наведену анізотропію полімерної поверхні, 

структури. Виявлено, що більш ефективними порівняно з реакціями [2+2] 

циклоприєднання, як у випадку матеріалів з тетрагідрофталімідними вільними 

подвійними зв’язками, є реакції полiмеризацiї за участю цитраконілімідних та 

метакрилатных груп.  

 Перехід до полімерних матеріалів на основі диметакрилоїльних мономерiв 

давало перспективу підвищення термостабільності фотоіндукованої анізотропії 

поверхні з одночасним збереженням високої якості орієнтації. Покращення 

термостабільності відбувалось за рахунок того, що до радикальної гомо- та 

кополiмеризацiї здатні обидва типи бічних метакрилоїльних груп. 

 Нами було протестовано як  можливі фотоорієнтанти РК гомо- та кополімери 

біфункцiональних мономерiв 10-20. Порівняно з полі-

(малеїмідофенілметакрилатами), які мають доволі високі значення молекулярних 

мас (Mn= 100 000 – 460 000, Mw = 130 000 - 930 000) та утворюють гарні плівки, 

гомополімери диметакрилоїльних мономерiв 10-20 мають на порядок менші 

молекулярні маси: Mn= 13 000–63 000, Mw =30 000–87 000. Тим не менше, методом 

«спін-коатінга» (spin coating) формуються плівки достатньої якості.  

З метою встановлення  тих структурних елементів, що забезпечують відмінну 

якість орієнтації РК, бажане значення кута переднахилу та її термостабільність, 

нами також здійснено синтез низки біфункцiональних мономерiв – аналогів 

розглянутих сполук 10-20. Знайдені кореляції «будова фотоорієнтуючого шару – 

якість РК орієнтації» є важливими для розширення асортименту нових 

фотоорієнтантів.  

 Принципово важливий вплив на якість орієнтації з огляду на будову 

вихідного біфункціонального мономеру має (таблиця 6.5): 
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 наявність хоча б одного структурного елементу, що забезпечує 

фотоперегрупування Фріса; у випадку відсутності відповідних угрупувань в 

структурі самої молекули мономера (сполука 24), або неможливості 

проходження реакції (сполука 14 виявилась нездатною до такого 

фотоперетворення, до того ж не вдалося провести її ініційовану радикальну 

фото- та термополімертизацію - див. розділ 4.2.2) одержувані полімери 

виявляють непридатними для наведення фоторієнтації РК; 

 індивідуально анізотропна полiмеризацiя під дією поляризованого світла 

залишкових метакрилоїльних груп, без перегрупування Фріса, не здатна 

обумовити фотоорієнтації РК (сполука 24); 

  ароматичне «ядро» має бути достатньо жорстко зв’язаним з 

полімеризаційноздатними групами; допустима довжина аліфатичного спейсера 

-(СН2)n- складає n=2 (сполуки 12, 13); неприйнятною є наявність рухомого [443] 

спейсера, що реалізується при n=6 (сполуки 25-27). 

 для досягнення орієнтації ступеня «відмінна», вихідний біфункціональний 

мономер може мати  як 1,4-заміщене феніленове або нафтиленове «ядро», так і 

1,3-заміщене феніленове та 1,5-заміщене  нафтиленове ядро (сполуки 10, 17, 28, 

таблиця 6.6); збільшення кількості полімеризаційноздатних подвійних зв’язків 

погіршує якість орієнтації (сполука 18).  

Зазначені кореляції «будова полімерного фотоорієнтуючого шару – якість 

орієнтації» прослідковуються і для серій алкен-функціоналізованих полімерів, що 

отримані полімераналогічними перетвореннями (полімери Р1-Р22). Наприклад, 

збільшення кількості арилестерних/ариламідних груп, які можуть брати участь у 

прегрупуванні Фріса, у серіях полімерів Р17, Р21-Р22 від 30 мольн.% до 60-

70 мольн.% призводить до підвищення коефіцієнта q від 0.67-0.74 до 0.87-0.91. 
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Таблиця 6.5- 

Характеристика якості РК орієнтації* полімерів залежно від будови вихідних 

біфункцiональних мономерiв 

Фотоорієнтація РК відсутня або 

«задовільна» 

Фотоорієнтація РК «відмінна» або 

«добра» 

Перегрупування Фріса не відбувається Перегрупування Фріса відбувається 

Структурна формула 

вихідного мономеру 

Наявність та якість 

орієнтації РК 

Структурна формула 

вихідного мономеру 

Наявність та якість 

орієнтації РК 

N
H

O

CH
2

CH
3

O

O

CH
3

CH
2

 
24 

відсутня O O
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3

CH
2

NH

O
CH

2

CH
3

 
10 

відмінна 

O O

CH
3 CH

2N

O

CH
2

CH
3

CH
3

 
14 

відсутня 
O

HOOC

N
H

O

CH
2

CH
3

O

CH
3

CH
2

 
15 

добра/ відмінна 

-(СН2)n-, n=6 -(СН2)n-, n=2 

O

O

O

NH

O

O

( )
6

  
25 

задовільна O

NH

CH
2

O

CH
3

CH
2

CH
3

O

 
12 

добра/ відмінна 

 

N
H

O

O

NH

O

O

( )
6

 
26 

задовільна O

N
H

O

CH
2

CH
3

CH
3

CH
2

O

 
13 

відмінна 

N
H

O

O

O

O

O

( )
6

 
27 

задовільна - - 

*- тестування проводились з нематичними РК як з позитивною (ZLI4801-000), так і негативною 

(MJ961180, MLC6609) діелектричною анізотропією; товщина комірки варіювалась в межах 3-50 

мкм; в усіх випадках синтез полімерів повторювали кілька разів із варіюванням ступеня конверсії; 

в таблиці наведені найкращі із зафіксованих результатів. 

 

Встановлені закономірності «будова біфункціонального мономера – 

властивості фотоорієнтуючого полімерного шару» дозволили синтезувати та 
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досягти відмінної орієнтуючої здатності щодо РК позитивного типу (ZLI2293-000) 

кількох серій фотоактивних полімерів, одержаних шляхом селективної 

гомополiмеризацiї біфункцiональних мономерiв даного ряду. Обравши як  базову 

будову мономера 10, ми показали, що можна достатньо вільно варіювати як 

кількість, так і розташування замісників у бензольному ядрі (сполуки 15, 29-32 

схема 6.2), так і будову самого ароматичного «ядра» (сполуки 20, 21), отримуючи 

фотоактивні полімери відмінної орієнтуючої здатності.  

 

Таблиця 6.6-  

Характеристика якості РК орієнтації* полімерів в залежності від будови та 

заміщення ароматичного «ядра» вихідних біфункцiональних мономерiв 

1,4-заміщені 

феніл/нафтилметакрилати 

1,3-заміщені феніл- та 1,5-заміщені 

нафтилметакрилати 

Структурна формула 

вихідного мономеру 

Якість орієнтації 

РК 

Структурна формула 

вихідного мономеру 

Якість орієнтації 

РК 
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CH

2

O

CH
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17 

відмінна 

*- тестування проводились з нематичними РК як з позитивною (ZLI4801-000), так і негативною 

(MJ961180, MLC6609) діелектричною анізотропією; товщина комірки варіювалась в межах 3-50 

мкм; в усіх випадках синтез полімерів повторювали кілька разів із варіюванням ступеня конверсії; 

в таблиці наведені найкращі із зафіксованих результатів. 

 

Вихід реакції полiмеризацiї біфункцiональних мономерiв суттєво впливає на 

властивості одержуваних полімерів з точки зору фотонаведеної анізотропії та 

орієнтації РК. Очевидно, що при високих виходах полiмеризацiї (вище за 70 мас.%) 
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полімерний продукт зшитий, його неможливо розчинити в органічних розчинниках 

та сформувати плівку методом «спін-коатінгу». 
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Варіювання    кількості та природи 
замісників

Варіювання    будови
ароматичного "я  дра"

O

COOH

N
H

O

O

15

 

Схема 6. 2. 

 

Реалізована варіація будови диметакрилоїльних мономерiв, що забезпечують 

«відмінну» якість орієнтації РК з позитивною діелектричною анізотропією та кутом 

перед нахилу   0
о
. 

Зниження виходу полiмеризацiї  з 70 до 40 мас.% дозволяє  одержати розчинні 

полімерні продукти, але з низьким рівнем якості орієнтації РК (таблиця 6.7). Для 

кожного біфункціонального мономеру існує певний максимальний вихід 

полiмеризацiї, при якому орієнтація буде «відмінною». Максимальні виходи 

полiмеризацiї мономерiв 10, 12, 13, 16, 17 та 20 наведено в таблиці 6.7.  

Найбільші виходи притаманні сполукам з 1,4- та 1,5-заміщеними 

нафтиленовими групами (таблиця 6.8), однак при цьому якість орієнтації дещо 

гірша порівняно з фенілен-вмісними аналогами.  Ймовірно, причиною є менша 

анізотропність форми нафтилен-вмісної молекули порівняно з фенілен-вмісною. 

Наявність невеликого (n=2) алкільного -(СН2)n- «спейсера» (сполуки 12 та 13)   дещо 

зменшує зазначене максимальне значення виходу полiмеризацiї, однак дозволяє 

підвищити кут перед нахилу до 2.2
о
 (сполука 12).  
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В усіх випадках якість РК орієнтації має рівень «відмінна» або «добра» як при 

тестуванні паралельних, так і 90
о
 твістових (розділ 2) комірок. При цьому 

одержувані кути переднахилу РК [414]   коливаються в межах 0.0
o
-2.2

 o
; проекція 

легкої вісі РК орієнтації  [290] направлена перпендикулярно напрямку поляризації 

збуджуючого світла Eзб для всіх матеріалів даної групи (рис. 6.13 (б)). Визначене 

значення азимутальної енергії щеплення Wa при насичені досягає значення 

10
-4

 Дж/м
2
, що є одним із кращих результатів для фотоорієнтуючих матеріалів 

[290, 410]. РК орієнтація при цьому є термо- і фотостабільною. Дія УФ-світла 

високої інтенсивності (I 1 Вт/см
2
) протягом 10 годин не призводить до помітного 

погіршення наведеної орієнтації. Орієнтація зберігається також при витримуванні 

комірок при 120 
о
С протягом 5 годин [410]. 

 

Таблиця 6.7 - 

Якість фотоіндукованої орієнтації «позитивного» РК (ZLI4801-000) на 

полімерах, одержаних при різних ступенях перетворення біфункцiональних 

мономерiв  10, 12 та 17 

Біфункціональний 

мономер 10 

Біфункціональний 

мономер 12 

Біфункціональний 

мономер 17 

Вихід полімеру 

Полі-10, мас.% 

Якість 

орієнтації 

Вихід полімеру 

Полі-12, мас.% 

Якість 

орієнтації 

Вихід полімеру 

Полі-17, мас.% 

Якість 

орієнтації 

3 добра - -   

12 відмінна - - 18 відмінна 

23 добра 30 
відмінна 

/ добра 
- - 

35 
відмінна / 

добра 
35 добра - - 

- - - - 50 
добра/ 

відмінна 

 

Для практичного використання полімерні матеріали, що застосовують для РК 

орієнтації шляхом наведення фотоіндукованої анізотропії,  потребують як сильного 

зчеплення з РК,  так і можливості легко варіювати значення кутів переднахилу РК. 

Варіювання типу та кількості гідрофобізуючого комономеру дає змогу 
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контролювати величину кута переднахилу (таблиця 6.9). Зростанню кута 

переднахилу сприяє як збільшення довжини флуоро-вмісного замісника, так і 

збільшення концентрації флуоровмісних комономерiв.  Важливо, що збільшення 

вмісту таких гідрофобних ланок не погіршує якість РК орієнтації (рис. 6.14 [411]) та 

її стабільність.  

 

Таблиця 6.8 - 

Виходи гомополiмеризацiї біфункцiональних мономерiв та характеристика якості 

орієнтації РК ZLI2293 для деяких полімерів ряду 

метакрилоїламінофеніл/нафтилметакрилатів 

Полімерний матеріал та 

структурна формула 

вихідного мономеру 

Вихід 

полiмеризацiї, 

мас.% 

Якість орієнтації Кут 

переднахилу, 

 

Полі-10 

ON
H

O

O

 

35 відмінна / добра  

0.4
o
-1.2

o
 

Полі-12 
O

NH

O

O

 

30 відмінна / добра   

1.0
o
-2.2

o
 

Полі-13 
O

N
H

O

O

 

 

29 

відмінна  

0
o
-0.5

o
 

Полі-20 
O

CH
3 CH

2

O

O

O

N
H

CH
3

CH
2

O

 

30 відмінна  

0
o
-0.8

o
 

Полі-16 

ON
H

O

O

 

48 добра/ відмінна  

0.3
o
-0.8

o
 

Полі-17 

O

N
H

O

O

 

50 добра  

0
o
-0.6

o
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Таблиця 6.9 - 

Кути переднахилу  «позитивного» (ZLI2293-000) та «негативного» (MJ961180) РК 

щодо зорієнтованих плівок кополімерів мономеру 10 та 2,2,3,3-

тетрафлуоропропіл/2,2,3,3,4,4,5,5-октафлуоропентил/октилметакрилату 

Вихідне мольне співвідношення 

комономерiв 

Кут переднахилу,  

(РК ZLI2293) 

Кут перед нахилу,  

(РК MJ961180) 

Біфункціональний мономер 10, 

 100 мольн.%  
0.80.5

0
 2.5

0
0.5

0
 

Кополімери біфункціональний мономер 10/ 2,2,3,3-тетрафлуоропропілметакрилат 

59 мольн.% / 41 мольн. % 1.70.5
0
 >20

0 

43 мольн.% / 57 мольн. % 1.70.5
0
 88

0
0.5

0
 

30 мольн.% / 70 мольн. % 5.30.5
0
 -* 

Кополімери біфункціональний мономер 10 /2,2,3,3,4,4,5,5-октафлуоропентил 

метакрилат 

90 мольн.% / 10 мольн. % 3.00.5
0
 3.00.5

0
 

59 мольн.% / 41 мольн. % 3.50.5
0
 >20

0 

50 мольн.% / 50 мольн. % 17.0
0
0.5

0
 88.3

0
0.5

0
 

30 мольн.% / 70 мольн. % неоднорідна 

орієнтація 
89.50.5

0
 

Кополімер біфункціональний мономер 10 / октилметакрилат 

67 мольн.% / 33 мольн. % <1
0 >25

0 

*- визначити кут переднахилу неможливо через неоднорідну орієнтацію РК 

 

 Рис. 6.13  а) Фотографія несиметричної комірки з рідким кристалом ZLI-2293 та 

фотоорієнтуючим шаром Полі-10 в схрещених поляризаторах [414]; ділянка: 1 - 

фотоорієнтуючий шар не опромінювався; 2 та 3 - легка вісь фотоіндукованої РК 

орієнтації розташована паралельно та перпендикулярно напрямку натирання 

поліімідного шару; б) варіант перпендикулярного розташування проекції легкої вісі 

е зорієнтованого РК щодо поляризації збуджуючого світла Eзб .  
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Рис. 6.14 а) Залежність кута переднахилу () для  «позитивного» (ZLI2293-000, 

0) та «негативного» (MJ961180, 0) РК щодо зорієнтованих плівок 

кополімерів мономеру  10 та 2,2,3,3-тетрафлуоро-пропіл- (Полі-10:4FMA); 

2,2,3,3,4,4,5,5-октафлуоро-пентил- (Полі-10:8FMA) та октилметакрилату (Полі-

10:ОMA) різного вихідного мольного співвідношення; б) фотографії симетричних 

комірок з рідким кристалом MJ961180 (0) в схрещених поляризаторах на основі: 

1- Полі-10; 2 - кополімеру 10 з 4FMA (cf =57мольн.%); 3- кополімеру 10 з 8FMA (cf 

=70 мольн.%); 
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6 . 2 . 3 .  М е х а н і з м  ф о т о о р і є н т у ю ч о ї  д і ї  м е т а к р и л о ї л -

з а м і щ е н и х  п о л і ф е н і л / н а ф т и л м е т а к р и л а т і в  [ 4 1 4 , 4 1 7 -  4 1 9 ]  

 

Кореляції  типу «будова біфункціонального мономеру – фотоорієнтуюча 

здатність полімерного матеріалу», наведені нами у розділі 6.2 для поліметакрилатів 

з бічними метакрилоїльними групами, потребували більш детальних модельних 

досліджень, за допомогою яких мала бути  з’ясована роль: 

 перегрупування Фріса в наведені фотоіндукованої анізотропії поверхні; 

 вільних полімеризаційноздатних подвійних зв’язків у підвищеній 

термостабільності фотоорієнтації РК; 

 можливої зміни морфології полімерної поверхні у наведені ФОА та орієнтації 

РК; 

Вирішення поставлених питань дало б можливість розширити коло 

полімерних матеріалів, в яких фотоіндукована анізотропія виникає за рахунок 

фотоперегрупування Фріса, на інші класи полімерів, наприклад, полівінілфеноли 

тощо.  

Нами були синтезовані дві серії модельних полімерів – з ряду 

поліметакрилатів Р1-Р7 (рис. 6.15, а.) та ряду повінілфенолів Р14-Р19 (рис. 6.15, б.). 

В обох серіях структурні елементи підібрано таким чином, щоб послідовно усунути 

кількість варіантів фотохімічних перетворень під дією УФ-опромінення. Так, у 

полімерах Р1, Р17 та Р19 поєднується здатність до двох варіантів перегрупування 

Фріса (у феніламідному- та фенілестерному структурних елементах) з можливістю 

фотозшивання за рахунок вільних метакриламідних груп; полімери Р15 і Р16 під 

дією опромінення піддаються одному або двом перегрупуванням Фріса за рахунок 

естерної Ph-O-CO групи та фотозшиванню за рахунок вільних метакрилатних груп; 

в полімерах Р2-Р4 та Р14 можна очікувати лише перегрупування Фріса, а в зразках 

Р5 та Р6 – тільки зшивання за рахунок фотополiмеризацiї вільних метакрилатних 

подвійних зв’язків. Полімер Р7 має бути взагалі не фотоактивним, хоч й подібний за 

будовою ароматичної системи до  зразка Полі-НМА. 
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Рис. 6.15 Структурні формули модельних полімерів ряду: а) поліметакрилатів 

(Р1-Р7); б) полівінілфенолів (Р14-Р19).  

 

 

Для дослідження фотоперегрупування Фріса ми готували плівки нанесенням 

методом «спін-коатінгу» на кварцові підкладки 2 мас.% розчинів відповідних 

полімерів у ДМФА, які до того фільтрували крізь 0.2 мкм ПТФЕ фільтри; товщина 

плівок становила  0.3 мкм. Плівки витримували при 40 
о
С у вакуум-сушильній 

шафі до видалення залишків розчинника (ДМФА), наявність чи відсутність якого 

контролювали за допомогою ІЧ-спектрів. Вимірювали спектри УФ- та видимої 

області до, та після різних доз опромінення суцільним спектром ртутної лампи 

високого тиску ДРШ-500 інтегральної інтенсивності 105 мВт/см
2
.  

У вихідних спектрах полімерів Р1-Р5 та Р14-Р17 спостерігається одна 

інтенсивна смуга в діапазоні 240-290 нм, пов’язана з наявними π-кон’югованими 

бензеновим, вініліденовим та карбонільним хромофорами; найбільше зміщені у 

довгохвильову область максимуми поглинання в спектрах Р16-Р19, у випадку Р7 в 
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середній УФ-області спостерігається найбільш довгохвильовий максимум 

поглинання – близько 300 нм. Послідовне зменшення числа хромофорних груп 

призводить до «блакитного» зсуву довгохвильового максимуму в спектрах 

поглинання відповідних полімерів. УФ-опромінення полімерних плівок спричиняє 

суттєве зменшення інтенсивності даних смуг (рис. 6.16). Водночас, в спектрах 

полімерів Р1-Р4 та Р14-Р17 з’являється  широка смуга у довгохвильовій області 

300-400 нм, інтенсивність якої зростає із збільшенням часу опромінення. Схожі 

зміни спостерігаються в усіх матеріалах, де теоретично можливим є 

фотоперетворення Фріса. Навпаки, в матеріалах Р5-Р7, в яких є неможливою така 

реакція, не спостерігається й поява довгохвильового максимуму.   

Під дією УФ-опромінення (рис. 6.16, рис. 6.17) інтенсивність смуг в діапазоні 

240-290 нм у спектрах полімерів Р1-Р5 та Р14-Р17 спадає.  

 

Рис. 6.16  Зміни в ультрафіолетових спектрах полімерів в залежності від часу 

опромінення (105 мВт/см
2
): а) полімер Р1; б) полімер Р2; в) полімер Р3; г) полімер 

Р17. 
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Зменшення інтенсивності основної смуги поглинання, наприклад, полімеру 

Р1 при 265 нм, відбувається за двома експоненціальними залежностями з різним 

часом затухання, які відрізняються на 4 порядки. Крива, що відповідає зростанню 

довгохвильового максимуму (340 нм) описується також біекспоненціальною 

залежністю, причому час експоненційного зростання на довжині хвилі 340 нм є 

одного порядку з часом біекспоненціального спадання на довжині хвилі 265 нм, що 

свідчить про взаємопов’язані процеси (рис. 6.17).  

 

  Рис. 6.17 Зміна оптичної густини на двох характеристичних довжинах хвиль 

(265 нм та 340 нм) із збільшенням  часу опромінення світлом з інтенсивністю 

105 мВт/см
2
 для полімеру Р1 та  підібрані біекспоненціальні криві для 

експериментальних даних на: а) довжині хвилі 265 нм та б) довжині хвилі 340 нм. 

 

Такими процесами можуть бути руйнація естерного/амідного зв’язків з 

одночасним утворенням о-окси/амінокетонних структур. Схоже, що із збільшенням 

часу опромінення збільшується вплив реакції фотодеструкції, яка призводить до 

експоненціонального спадання також на довжині хвилі 340 нм при часі опромінення 
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100 хв. Аналогічні зміни в спектрах спостерігаються і у випадку Р17. Більш 

детально аналіз фотохімічних перетворень вдалося дослідити за допомогою ІЧ-

Фур`є спектроскопії (див. розділ 6.2.4). 

Наступним кроком стало співставлення здатності досліджуваних матеріалів до 

перегрупування Фріса із наявністю та якістю фотоіндукованої оптичної анізотропії, 

наведеної лінійно поляризованим світлом (I= 45 мВт/см
2
) та візуалізованої в 

комірках товщиною 20 мкм та заповнених нематичною РК сумішшю ZLI 2293 

(0). 

На рисунку 6.18 представлено фотографії РК комірок, виготовлених з 

використанням як  фотоактивних шарів модельних поліметакрилатів Р1-Р5, Р7.  

 

 

Рис. 6.18 Фотографії симетричних комірок, заповнених нематичною РК 

сумішшю ZLI 2293-000 (0), що містять фотоорієнтуючі шари на основі полімерів 

Р1-Р5, Р7.  

 

 

Порівнюючи результати орієнтації для гомологів рядів поліметакрилатів та 

полівінілфенолів, можна дійти висновку, що орієнтація РК спостерігається для всіх 

полімерів, за винятком зразків Р6 та Р7 - полімерів, в яких не може відбуватися 

перегрупування Фріса. У РК комірці на основі полімеру Р5 спостерігається 

«задовільна» орієнтація – у відповідному полімері має місце лише реакція 

фотозашивання по метакрильних групах. Отже, виключно анізотропна 

полiмеризацiя, без перегрупування Фріса, не може забезпечити достатнього рівня 

ФОА полімерної поверхні для РК орієнтації. 
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Найкраще орієнтують полімери, в яких присутні декілька структурних 

елементів, що обумовлюють проходження такого перегрупування: наприклад, 

матеріали з двома перегрупуваннями Фріса (Р1, Р2) демонструють якіснішу 

орієнтацію ніж ті, де можлива лише одна така реакція (Р3, Р4). Певний внесок у 

підвищення якості орієнтації дають полімеризаційноздатні групи – метакриламідні 

(Р1) та метакрилатні (Р5). 

Для серії полімерів на основі полігідроксистиролу (Р14-Р19) орієнтація рівня 

не нижче «добре» фіксується у комірках, виготовлених на основі полімерів Р17-Р19. 

Серед факторів, які забезпечили такий рівень орієнтації РК, можна вказати наступні: 

~ 60-90 мольн.% вміст фотоактивних груп (ступінь полімераналогічного 

перетворення в гірших зразках Р15 та Р16 становить лише ~30 мольн.%); наявність 

як  бічних груп мезогенних фрагментів  (Ar-COO-Ar та Ar-O-C5H11 [443]) у 

полімерах Р17-Р19 на відміну від Р14 та Р15.  

Не зважаючи на те, що індивідуально фотозшивання  метакрилоїльних груп не 

дає РК орієнтації прийнятного рівня, воно має вирішальний вплив на її термічну 

стабільність. На фотографіях, що наведені на рис. 6.19 чітко видно, що орієнтація є 

термічно стійкою щодо нагрівання («випалювання») при 150
о
С протягом 30 хв 

тільки в зразках, в яких полімери містять полімеризаційноздатні метакрилоїльні 

групи (зразки Р1 та Р5). У матеріалах, в яких реакція фотозшивання не відбувається 

через відсутність вільних метакрилатних груп (полімери Р2-Р4), орієнтація після 

«випалювання» значно погіршується (фотографії зроблено після охолодження 

«відпалених» комірок до кімнатної температури). Орієнтація термічно нестійка як у 

матеріалах з одним (Р3, Р4, Полі-ФМА), так і з двома (Р2) перегрупуваннями Фріса 

незалежно від мольного вмісту таких фотоактивних фрагментів (тобто, від ступеня 

полімераналогічного перетворення поліметакрилової кислоти – див. розділ 2). 

Навпаки, комірки, що створені на базі полімерів, одержаних селективною 

полімеризацією біфункцiональних мономерiв 10 та 20, де фотоактивні фрагменти та 

вільні метакрилоїльні групи є у кожній ланці (зразки Полі-10 та Полі-20), а також 

для зразка, що містить 90 мольн.% фотоактивних ланок, як у випадку Р17` (рис. 

6.20), демонструють повне збереження якості орієнтації після «випалювання» при 
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150°С. 

 

Рис. 6.19 Фотографії симетричних комірок, що містять фотоорієнтуючі шари 

Р1-Р4, Полі-ФМА, Полі-10 та Полі-20, заповнених нематичною РК сумішшю ZLI 

2293 (0): а)  до випалювання та після випалювання протягом 30 хв при: б) 80°С; 

в) 100°С; г)150°С. 

  

 

Рис. 6.20 Фотографії симетричних комірок, що містять фотоорієнтуючий шар 

Р17` та заповнених нематичною РК сумішшю ZLI 2293-000 (0) із 90 мольн.%  

фотоактивних фрагментів: а) до випалювання та після випалювання при:  б) 100°С 

протягом 30 хв; в) 150°С протягом 30 хв; г) 150°С протягом 150 хв. 

 

Визначене значення азимутальної енергії щеплення РК ZLI2293-000 Wa для 
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Р17` при насичені досягає значення 1.8×10
-5

 Дж/м
2
, що є, однак, меншим порівняно з 

матеріалом Полі-10, для якого Wa 10
-4

 Дж/м
2
. 

Наведену поляризованим світлом макроскопічну анізотропію зразків можна не 

лише спостерігати у схрещених поляризаторах, як нами показано вище, а й 

досліджувати фізичними методами. Зокрема, зразок, що містить ансамбль частково 

зорієнтованих молекул, проявляє оптичну активність. При проходженні крізь 

анізотропний зразок лінійно-поляризоване світло набуває еліптичної поляризації, за 

ступенем якої можна робити висновки щодо  зорієнтованості молекул. 

Спостерігається також ефект двопроменезаломлення, який спричинений залежністю 

здатності молекули до поляризації від напрямку електричного поля і, як наслідок,  

різницею коефіцієнта заломлення світла з різною поляризацією при проходженні 

через ансамбль зорієнтованих молекул. Таким чином, фотоіндуковане орієнтаційне 

впорядкування самої полімерної плівки після опромінення поляризованим світлом, 

без створення тестуючої РК комірки, може бути досліджено поляризаційною УФ-

Вид спектроскопією та методом нуль-еліпсометрії
1
 [414, 418].  

На рисунку 6.21, а  представлено залежність оптичної густини D плівки Р1 на 

аналітичній довжині хвилі =265 нм від кута  між напрямком поляризації 

опромінюючого та тестуючого світла. Криві D () одержані при різному часі 

опромінення (0 хв – 300 хв) лінійно-поляризованим світлом інтенсивності I= 

45 мВт/см
2
, показують, що значення D спадають в усіх напрямках, при цьому 

вихідне ізотропне кутове розподілення оптичної густини (0 хв) стає через 30 хв 

анізотропним. З наведених залежностей видно, що вихідне кутове розподілення 

поглинання світла є ізотропним. Воно перетворюється на анізотропне із 

максимумом у напрямку, перпендикулярному напрямку електричного вектора світла 

Е (= 90
о
, D) та мінімумом,  паралельному напрямку поляризації світла (= 0

о
, D//). 

Враховуючи те, що поглинання при =265 нм обумовлене в основному наявними 

бензольним та карбонільним хромофорами в складі бічних фенілестерного та 

                                                 
1
  Постановка експерименту, методика проведення розроблені у відділі рідких кристалів ІОФ НАН 

України під керівництвом к.ф.-мат. наук, ст. наук. співр.  Ярощука О.В. 
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феніламідного угрупувань, можна зробити висновок про саме їх анізотропне 

розподілення після опромінення поляризованим світлом. При цьому більша 

кількість бічних груп в опроміненому Р1 зорієнтовані у напрямку, 

перпендикулярному щодо напрямку поляризації опромінюючого світла.    

 

 

Рис. 6.21 Дані поляризаційної УФ-Вид спектроскопії: а) кутова залежність 

оптичного поглинання плівки полімеру Р1 на довжині хвилі 265 нм від часу 

опромінення поляризованим світлом (I=45 мВт/см
2
), стрілка вказує напрямок 

електричного вектора Е опромінюючого поляризованого світла; б) залежність 

оптичної густини у взаємно перпендикулярних напрямках (D// та D) та оптичний 

дихроїзм D= D- D// на довжині хвилі 265 нм від часу опромінення Р1 [418]. 

 

Отже, внаслідок опромінення поляризованим світлом виникає впорядкування 

хромофорних груп у напрямку, що є перпендикулярним до напрямку його 

поляризації. Відповідно, молекули нанесеного рідкого кристалу завдяки 

анізотропній взаємодії із впорядкованими фрагментами полімерної поверхні 

орієнтуються у такому самому напрямку. 

На рисунку 6.21,б показана залежність оптичної густини у двох взаємно 

перпендикулярних напрямках (D// та D) та оптичного дихроїзму D= D- D// від 

часу опромінення лінійно-поляризованим світлом плівки полімеру Р1. Наведені 

криві D// (t) та D (t) демонструють монотонне падіння, водночас, D (t) – зростання 

із тенденцією до насичення, яке досягається при часі опроміненні більшим за 100 
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хвилин. Анізотропія оптичного поглинання, яку розраховували за формулою [444] 

S= (D- D//)/(D+2 D//)                                       (12) 

для зразків Р1 до опромінення S0, після опромінення поляризованим світлом в 

стані насичення S0.11.  

Механізм фотоорієнтації для полімерів даного ряду може бути визначений як 

механізм кутової фотоселекції (angular photoselection) [290, 414, 418]. У 

відповідності до зазначеного механізму, вихідне випадкове розподілення 

фотоактивних молекул/бічних груп полімерів завдяки дихроїчному поглинанню 

змінюється так, що залишаються неперетвореними ті з них, що зорієнтовані своїм 

дипольним моментом перпендикулярно щодо напрямку електричного вектора 

збуджуючого світла Е. Такий механізм є характерним для випадків, коли у 

фотоорієнтуючих матеріалах фотохімічні перетворення є незворотніми, до яких 

належать і реакції перегрупування Фріса та фотополiмеризацiї.  

Дані, отримані для Р1 з експериментів по вимірюванню двопроменезаломлення 

[417, 418] вказують на те, що розрахований  параметр порядку S характеризує 

ступінь впорядкованості досить наближено. Вимірювалось двопроменезаломлення, 

індуковане при опроміненні поляризованим УФ світлом. Зондуюче світло (628 нм)  

пропускали крізь поляризатор П (рис 6.22), в результаті чого воно  набувало лінійної 

поляризації при 45
о 

щодо площини головної осі зразка x та y.  Після проходження 

крізь досліджуваний зразок поляризація світла ставала елептичною. Перетворення 

еліптично-поліризованого світла на лінійно-поляризоване здійснювали 

компенсатором К – пластинки в чверть довжини хвилі, вісь якого розташовувалась 

паралельно поляризатору. Це пов’язано із зсувом по фазі світла, що пройшло через 

пластинку, що має анізотропні властивості, і може бути компенсовано повертанням 

аналізатора на кут . Використовуючи значення , отримували інформацію щодо 

внутрішньоплощинного зсуву по фазі, який пропорційний різниці показників 

заломлення у площині (ny – nx) і дорівнює ×/180, де  – довжина хвилі падаючого 

світла ( = 628 нм). Цей метод, використаний для нормального падіння променя 

тестуючого світла, дає інформацію про двопроменезаломлення (ДПЗ) в площині. 
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Використовуючи непряме падіння тестуючого променя, можна визначити ДПЗ як у 

площині (ny – nx), так і поза площиною (nz – nx). 

 

Рис. 6.22 Оптична схема нуль-еліпсометрії пропускання: П- поляризатор, К – 

компенсатор (елемент зсуву фаз), А – аналізатор. 

 

На рисунку 6.23 показано кінетику наведення двопроменезаломлення в 

площині плівки (nx-ny)d та перпендикулярному напрямку (nz-nx)d для полімеру Р1. 

Видно, що двопроменезаломлення, яке відображає анізотропію в площині плівки, 

поступово зростає, досягаючи насичення при значних дозах опромінення. Кінетичні 

залежності для (nx-ny)d та (nz-nx)d добре узгоджуються з аналогічною кривою 

(рис. 6.20) для  D (t).  
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Рис. 6.23 Залежність фотоіндукованого двопроменезаломлення в площині 

плівки (nx-ny)d та перпендикулярному напрямку (nz-nx)d для плівки полімеру Р1 від 

часу опромінення лінійно-поляризованим світлом (I= 45 мВт/см
2
). 

 

До опромінення для досліджуваної плівки фіксується nz  nx  ny, що може 
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бути спричинено перпендикулярним розташуванням бічних груп щодо поверхні, 

тобто, площини x, y. В стані насичення nz  nx  ny, що говорить про двоосну 

орієнтованість опроміненої плівки [418]. 

 

6 . 2 . 4 .  М е х а н і з м  ф о т о о р і є н т а ц і ї  –  д а н і  І Ч - с п е к т р о с к о п і ї  

т а  д о с л і д ж е н н я  м о р ф о л о г і ї  п о в е р х н і  о р і є н т у ю ч и х  

п о л і м е р і в [ 4 1 9 ,  4 4 7 ]  

 

Модельний полімер Р1докладно досліджений з точки зору тих фотохімічних 

реакцій, з якими пов’язана його фотоорієнтуюча здатність. Такими реакціями є 

фотоперегрупування Фріса у фенілестерній групі та меншою мірою –у феніламідній, 

а також анізотропне зшивання метакрилоїльних подвійних зв’язків. ІЧ-

спектроскопія була задіяна для вивчення більш складних об’єктів: Полі-10 та  

модельних полімерів. ІЧ-спектри плівок Полі-10 та Полі-ФМА (Mn=10 000, 

Mw=17 000), Полі-М18 (Mn=11 000, Mw=19 000) та Полі-М12 (Mn=31 000, 

Mw=40 000): 
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співставляли до та після опромінення неполяризованим УФ-світлом (І= 

105 мВт/см
2
). 

Полімерні плівки на скельцях з KBr отримували за методикою, ідентичною до 

приготування зразків для УФ-спектральних досліджень Р1. ІЧ-Фур’є  спектри 

вимірювали при кімнатній температурі в спектральному діапазоні 380–4000 cм
−1

 з 

роздільчою здатністю 2 cм
−1

 з використанням FTIR спектрометра Bruker IFS-66.  

Виміряні ІЧ-спектри поглинання  обговорюваних зразків зображено на рис. 6.24-

6.26, 6.28.  
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Зміни в ІЧ-спектрах Полі-ФМА після опромінення порівняно з вихідним 

спектром (рис. 6.24, а), повністю узгоджується з даними проведеного раніше УФ-

спектрофотометричного дослідження для Р1 (розділ 6.2.3, рис. 6.17). В ІЧ-спектрах 

Полі-ФМА відбувається зменшення інтенсивності смуг поглинання естерного 

фрагменту (коливання (C=O) близько 1746 cм
-1

; коливання (COC) близько 1189 cм
-1

 та 

(C(=О)OC)  1105 cм
-1

). З’являється нова смуга близько 1222 cм
-1

, яку можна віднести до 

деформаційного коливання (C-O) фенольної гідроксильної групи (теоретичний 

діапазон 1260-1180 cм
-1

). Структурний елемент Ar-OH з’являється як результат 

проходження фотоперегрупування Фріса (схема на рис. 6.24, г). Згідно з 

літературними даними, формування о- та п-оксикетонних структур має призводити 

до появи відповідних нових смуг валентних коливань С=О: для 2-

гідроксиацетофенону (С=О) близько 1641 см
-1

, для 4-гідроксиацетофенону (С=О) 

1675 см
-1 

[449]; для полі-(4-ацетоксистиролу) відповідні значення становлять 1640 та 

1612 см
-1 

[449], а для поліфенілакрилату 1675 та 1635 см
-1

 [450]. У випадку 

Полі-ФМА до відповідних сигналів нами віднесено смуги близько 1624 та 1662 см
-1

. 

Вміст функціональних естерних (1746 см
-1

) та о- і п-оксикетонних груп у Полі-ФМА 

нами оцінювався відносно інтенсивності смуги скелетного коливання С=С  близько 

1507 см
-1

 (рис. 6.24, б).  

Процеси руйнації естерних груп та формування оксикетонних угрупувань 

відбуваються з різними швидкостями (рис. 6.24, б), що добре узгоджується з даними 

УФ-спектроскопії (розділ 6.2.3, рис.6.17 та рис. 6.24, в) - естерні групи руйнуються 

швидше; в електронних спектрах такому перетворенню відповідає падіння 

інтенсивності смуги близько 265 нм. Утворення нового максимуму в УФ-спектрах 

Р1 фіксувалося при дозах опромінення 378 Дж/см
2
 (60 хв, І= 105 мВт/см

2
, рис. 

6.16, а). ІЧ-спектральні дослідження показують, що при опроміненні Полі-ФМА 

максимальна  кількість о-оксикетонних груп досягається при 693 Дж/см
2
 (110 хв).  

В електронних спектрах Р1 максимальне значення нового максимуму при 340 нм, 

що відповідає утворенню таких груп, досягається при близькій дозі – 756 Дж/см
2
 

(120 хв). В обох варіантах спектроскопічних досліджень фіксується процес 
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деградації відповідних сигналів при збільшенні дози опромінення до 1000 Дж/см
2
 

(час опромінення більший за 160 хв, І= 105 мВт/см
2
) і вище. 

Як знайдено у [449], вихід оксикетонів, утворюваних при фотохімічному 

перегрупуванні Фріса в полімерних середовищах, є відносно низьким (20-35 

мольн.%) порівняно з аналогічними реакціями для низькомолекулярних аналогів у 

розведених розчинах, де вихід продуктів сягає 90% [451]. Наші дані щодо 

максимальних виходів о- та п-оксикетонних продуктів, які не перевищують 17 та 

11 мольн.% відповідно, що узгоджується з літературними даними. 

 

 
Рис. 6.24  Фотохімічні перетворення під дією УФ-опромінення (І= 

105 мВт/см
2
): а) зміни в ІЧ-спектрах Полі-ФМА; б) залежність кількості 

перетворених естерних та відносного вмісту о- і п-оксикетонних груп (мольн.%) у 

Полі-ФМА від дози опромінення; в) зміна оптичної густини в електронних спектрах 

Р1 на довжинах хвиль 265 нм та 340 нм із збільшенням дози опромінення; г) схеми 

можливих фотохімічних перетворень фенілацетату у відповідності до літературних 

даних [448, 449].  
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Для модельного полімеру Полі-М12 вихідний ІЧ-спектр є більш складним, що 

визначається наявністю додаткової ациламідної (анілідної) групи в його структурі.  

Відповідно, у спектрі з’являються нові смуги (рисунок 6.25, а та б) близько 1128, 

1234, 1318, 1374, 1408, 1548, 1612, 1666 та 3312 см
-1

. З них сигнали 1666 см
-1

, 

1234 см 
-1

 та 1548 см
-1

 належать амідній групі (див. таблицю 6.10); сигнал 3312 см
-1

 

належить валентному коливанню N-H; сигнали близько 1374 та 1388 см
-1

 

відповідають деформаційним коливанням С-Н у СН3 групі ацетаміду  та 

метакрилату відповідно [449].  

 

 

Рис. 6.25 а) Порівняння вихідних ІЧ-спектрів Полі-ФМА та Полі-М12 в 

діапазоні 900-1900 см
-1

; б) порівняння вихідних ІЧ-спектрів Полі-ФМА та Полі-М12 

в діапазоні 2700-3700 см
-1

; в) схема можливих фотохімічних перетворень 

ацетаніліду у відповідності до літературних даних [450]; г) зміни в ІЧ-спектрах 

Полі-М12 під дією УФ-опромінення (І= 105 мВт/см
2
).  
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Проходження перегрупування Фріса в естерній групі спостерігається вже 

через 30 хв опромінення (рис. 6.25, г) за зниженням інтенсивності сигналів близько 

1108, 1194 та 1756 см
-1

; в анілідному фрагменті зниження інтенсивності деяких 

смуг, що відповідають змінам саме в анілідному фрагменті, фіксується лише   для 

смуг Амід II близько 1548 cм
-1

 та Амід III близько 1234 cм
-1

 (рис. 6.25, г) при 

опроміненні протягом 60 хв. Таким чином, для перетворення анілідної групи за 

реакцією Фріса доза опромінення потрібна вдвічі вища, ніж для 

фотоперегрупування в естерній групі.  

В літературі [452] відмічається, що для ацетаніліду квантові виходи утворення 

о- та п-амінокетонних продуктів перегрупування Фріса (о = 0.07 та п = 0.06) є 

втричі меншими, ніж для фенілацетату (о = 0.18 та п = 0.20). 

Таблиця 6.10- 

Структурний елемент, діапазон поглинання та віднесення смуг поглинання в ІЧ-

спектрах Полі-М12 та Полі-10 

Структурни

й елемент 

Хвильове число, cм
-1

 Віднесення до типу 

коливання Положення смуги у Полі-10 Положення смуги 

у Полі-М12 

Ar-NH-C=O 1664 

1520 (перекрита з 1506) 

1246 

1666 

1548 

 

1234 

Амід I,  (C=O) 

Амід II,  (C-N)+ с(C-N-H) 

 

Амід III, [(NH)+ (OCN)] 

Ar-O-C=O 1742 

1194, 1108,  

1756 

1194, 1108 
 (C=O) 

 (COC) 

Aryl 1606 

1506, 1462 (перекрита з 1506) 

1612 

1508, 1450 
 (C=C) 

 (C=C) 

С=СН2 1628 

930 

- 
 

 (C=C) 

 (CH2) 
 

 

Смуга Амід І близько 1666 см
-1

 залишається практично без змін при дозі 

опромінення 1134 Дж /см
2
 (180 хв при І= 105 мВт/см

2
). Причиною є те, що внаслідок 

паралельного формування о- та п-оксикетонних структур слід очікувати в даній 

області збільшення інтенсивності смуг, які відповідають оксикетонним (С=О) 

коливанням, зростання інтенсивності яких маскує зменшення інтенсивності смуг  
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коливань (С=О) в складі аміду, що руйнується. 

В естерній групі Полі-10 проходження перегрупування Фріса спостерігається 

вже через 30 хв опромінення (рис. 6.26, в) за зниженням інтенсивності сигналів 

близько 1108, 1124, 1194 та 1742 см
-1

; в анілідному фрагменті зниження 

інтенсивності Амід I близько 1666 cм
-1

 спостерігається при опроміненні протягом 60 

хв. Аналогічно до Полі-М12 дані ІЧ-спектроскопії показують, що для перетворення 

анілідної групи за реакцією Фріса потрібна вдвічі вища доза опромінення, ніж для 

фотоперегрупування в естерній групі.  

 

 

Рис. 6.26 а) Порівняння вихідних ІЧ-спектрів Полі-10 та Полі-М12 в діапазоні 

700-1900 см
-1

; б) порівняння вихідних ІЧ-спектрів Полі-10 та Полі-М12 в діапазоні 

2600-3800 см
-1

; в) зміни в ІЧ-спектрах Полі-10 під дією УФ-опромінення (І= 105 

мВт/см
2
); г) схема фотохімічних перетворень у Полі-10. 
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В області деформаційних коливань групи =CH2 теоретично мають бути 

присутніми характеристичні смуги в діапазоні 1000-905 см
-1

, близько 890 см
-1

, в 

діапазоні 850-790 см
-1

 та 730-665 см
-1 

[309, 371]. У спектрі Полі-10   ми не знайшли 

жодної смуги в зазначених областях, які б одночасно не проявлялися у модельних 

полімерах Полі-ФМА, Полі-М12 та Полі-М18.  

Смуга близько 932 см
-1

, яка зменшує свою інтенсивність відносно коливання 

близько 956 см
-1

 (рис. 6.27, а), також присутня у модельному зразку Полі-М12, що 

не містить СН2= груп. Під дією УФ-опромінення її інтенсивність спадає, що однак, 

не може бути пов’язаним з полімеризацією метакрилоїльних груп, оскільки у Полі-

М12 вони відсутні.  

 

 

Рис. 6.27 а) Зміни в ІЧ-спектрах Полі-10 під дією УФ-опромінення (І= 

105 мВт/см
2
) в області деформаційних коливань групи =CH2; б)  ДСК термограма 

Полі-10 (швидкість нагріву 5 
o
C/хв;  1- перший скан нагріву; 2- другий скан нагріву). 

 

Тож, за ІЧ-спектрами фотополiмеризацiю C=CH2 груп можна спостерігати за 

зменшення інтенсивності смуги валентних С=С коливань близько 1628 cм
-1

. Однак 

коректно оцінити ступінь перетворення таких груп неможливо.  

Доказ наявності активних груп, здатних до зшивання, надають результати 

ДСК дослідження. Так, для Полі-10, як і для всіх інших полімерів, одержуваних 
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селективною полімеризацією обговорюваних біфункцiональних мономерiв,  

неможливо коректно визначити температуру склування через зшивку таких 

полімерів в процесі нагрівання (рис. 6.27, б). Це відображається у кардинальній 

відмінності ДСК кривих першого та другого циклів «нагрів-охолодження» (другий 

скан). 

Результатом перегрупування в естерному фрагменті є оксикетонні структури, 

здатні до утворення водневих зв’язків. Тому важливою для вивчення є 

високочастотна ділянка ІЧ-спектру (2500-3700 см
-1

) (рисунок 6.28). 

 

 

Рис. 6.28 Зміни у високочастотній ділянці (2500-4500 см
-1

) ІЧ-спектрів під 

дією УФ-опромінення (І= 105 мВт/см
2
) полімерів: а) Полі-ФМА; б) Полі-М12; в)  

Полі-10. 

 

У спектрі модельного Полі-ФМА можна бачити появу широкої інтенсивної 

смуги валентних коливань -ОН внутрішньомолекулярного Н-зв‘язку (зв’язані 

феноли) з максимумом в діапазоні 3200- 3400 см
-1

 після УФ опромінення (рис. 6.28, 
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а). В спектрі модельного Полі-М12 в даній області навіть через 180 хв опромінення 

не спостерігається (рисунок 6.28, б) змін.  

Найважче інтерпретувати зміни спектра Полі-10  (рисунок 6.28, в). Зсув 

максимуму поглинання у бік менших частот пов'язаний із зростанням смуги 

коливань  (ОН) зв’язаних фенолів з максимумом в діапазоні 3100 - 3300 см
-1

; чи 

відбуваються перетворення в амідному фрагменті (3320 см
-1

, зв’язана NH) 

визначити неможливо через загальне «просідання» спектру. 

Важливим є порівняння дози опромінення, яка призводить до тих чи інших 

фотохімічних перетворень, з дозою, достатньою для наведення фотоорієнтації РК. 

На підставі даних, обговорюваних у розділі 6.2, можна зробити наступні 

узагальнення: 

 Зміни в ІЧ-спектрах модельного Полі-ФМА, що відповідають перетворенням 

естерної групи, помітні при дозі 126 Дж/cм
2
. Як показано у розділі 6.2.3, анізотропія 

поверхні модельного  полімеру Р1 спостерігається вже при дозі опромінення 

81 Дж/cм
2
 (30 хв при І= 45 мВт/см

2
); для приготування РК комірок достатньою є 

доза 108 Дж/cм
2
 (30 хв при І= 60 мВт/см

2
) (розділ 2). Двопроменезаломлення (рис. 

6.23) виходить на насичення при дозі 810 Дж/cм
2 

(300 хв при І= 45 мВт/см
2
); така 

доза опромінення є близькою до дози, за якої фотоперегрупування Фріса  в естерній 

групі теж виходить на насичення (693 Дж/cм
2
 для модельного Полі-ФМА).  

 Анізотропія оптичного поглинання Р1 (рис. 6.21, б) досягає максимального 

значення при дозі 270 Дж/cм
2
. Зміни в ІЧ-спектрах Полі-10, за якими 

ідентифікується фотоперегрупування в амідній групі, починаються лише при 378 

Дж/cм
2
. Тобто, фотоперегрупування Фріса в метакриламідному структурному 

елементі фактично не впливає на  можливість наведення ФОА.  

Отже, саме фотоперегрупуванні Фріса за участю фенілметакрилатного – 

естерного - структурного елементу, і є визначальною реакцією фотоіндукованої 

анізотропії поверхні обговорюваних полімерів. Амідна група лише виконує роль 

«носія» метакрилоїльних груп, що бере участь в реакції зшивання. 

 Двопроменезаломлення у Р1 після виходу на насичення залишається без змін 
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при зростанні дози до 1080 Дж/cм
2
. При близькій дозі майже припиняється зміна в 

ІЧ-спектрах модельного Полі-ФМА (рис. 6.24). Якість фотоорієнтації РК в комірках 

на основі Полі-10 зберігається практично без змін при дозі 18 кДж/cм
2
 (опромінення 

світлом інтенсивністю 1 Вт/см
2
  протягом 5 годин). 

Сукупність наведених даних свідчить на користь того, що стабільність 

анізотропії, наведеної завдяки фотоперегрупуванню в естерному структурному 

елементі, забезпечується метакрилоїльними бічними групами, здатними до 

ефективної зшивки. 

Таким чином, нами доведена вирішальна роль фотоперегрупування Фріса у 

виникненні ФОА на поверхні алкен-функціоналізованих фенілметакрилатів. 

Анізотропічна взаємодія з рідким кристалом призводить до його орієнтації на 

поверхні та розповсюдження у макроскопічному масштабі на всю комірку.  

В літературі пропонується декілька механізмів взаємодії РК з анізотропною 

поверхнею - за рахунок Ван-дер-Ваальсових сил, утворення водневих зв’язків, 

диполь-дипольних, π-π або стеричних взаємодій. Як альтернативна може 

розглядатися ідея про вирішальний вплив морфологічної анізотропії поверхні на 

напрямок орієнтації РК [438,439].  

Нами було здійснено спробу визначити роль морфології поверхні у 

виникненні ФОА. З цією метою нами досліджена морфологія полімерних плівок 

Полі-10 (Mn=12 600, Mw=29 400) та модельних полімерів – полібутилметакрилату 

(Полі-БМА) із середньов`язкісною молекулярною масою 500 000, 

поліметилметакрилату (Полі-ММА) із середньов`язкісною молекулярною масою 

35 000 та Полі-ФМА (Mn=10 000, Mw=17 000) за допомогою атомної силової 

мікроскопії (АСМ) з використанням мікроскопа NTEGRA Probe NanoLaboratory.  

На рис. 6.29 наведено фотографії при кімнатній температурі полімерних 

плівок, нанесених на підкладки з оптичного скла розміром 100 x 150 мм методом 

«спін-коатінгу» з розчинів ДМФА (перед нанесенням на підкладку розчини 

фільтрували крізь ПТФЕ-фільтри з порами 0.2 мкм). Процедура приготування 

плівок була ідентичною до тієї, як це робилося для приготування тестуючих РК 

комірок. Плівки висушували у вакуум-сушільній шафі при 30
о
С до повного 
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видалення залишків ДМФА (час висушування не менш ніж 2 тижні). На рисунку, 

окрім АСМ фотографій поверхні Полі-10, Полі-ФМА, Полі-ММА та Полі-БМА, 

наведено також фотографії поверхні чистого скла, використовуваного для нанесення 

плівок. У верхньому куті – результат двомірної спектральної фільтрація на основі 

Фур`є перетворення («2D FFT power spectra») [453]. 

 
Рис. 6.29  АСМ зображення 10×10 мкм

2
 сканованої площі: а). чистої підкладки 

з оптичного скла; підкладок, вкритих неопроміненими плівками: б). Полі-10; в). 

Полі-ФМА;  г). Полі-ММА та д). Полі-БМА.  Вставки показують результат 

двомірного  Фур`є перетворення зображень (2D FFT power spectra).  

 

 

Співставлення фотографій Полі-10, Полі-ФМА та Полі-ММА із зображенням 

поверхні Полі-БМА вказує на суттєву різницю у морфології поверхонь: якщо 

макромолекули Полі-БМА вкладаються пласко на скляну поверхню, утворюючи 

гладку полімерну плівку, то низькомолекулярні порівняно  з ним Полі-ММА, Полі-

ФМА та Полі-10 утворюють плівки із шорсткою поверхнею. Результати обробки 

зображень за допомогою двомірної фільтрація на основі Фур`є перетворення (2D 

FFT power spectra) мають симетричну форму у двох взаємно перпендикулярних 

напрямках, що говорить про відсутність анізотропії полімерної поверхні.  

2D FFT спектри для зразків Полі-10 (рис. 6.30) як після опромінення 

неполяризованим (доза 48 Дж/см
2
), так і лінійно-поляризованим УФ-світлом (умови 
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ідентичні тим, за яких опромінювались плівки для наведення ФОА та тестування РК 

орієнтації), а також неопромінені зразки Полі-ФМА та Полі-10 не мають різниці у 

морфологічному впорядкуванні, на відміну від того, як показано для деяких азо- 

[454] та циннамоїл-вмісних  фотоорієнтантів [438, 439]. 

Отже, нами не знайдено доказів фізичної модифікації - виникнення 

морфологічної анізотропії - фотоорієнтуючого шару Полі-10  під дією лінійно-

поляризованого УФ-світла. 

 

 
Рис. 6.30  АСМ зображення 10×10 мкм

2
 сканованої площі: а) підкладки, 

вкритої плівкою Полі-10, опроміненою неполяризованим УФ-світлом (I= 

40 мВт/см
2
, 20 хв); б) Полі-10, опроміненою лінійно-поляризованим УФ-світлом. 

Вставки показують результат двомірного Фур`є перетворення (2D FFT power 

spectra).  

 

 

Кількісна оцінка ступеня нерівності поверхні через розрахунок 

середньоквадратичної шорсткості rms [453] показує, що значення rms є очікувано 

мінімальним для чистого оптичного скла (rms= 4.11 нм), а для неопромінених 

зразків Полі-10 та Полі-ФМА є  у 5-6 разів вищими (25.46 нм та 21.34 нм 

відповідно). Після опромінення Полі-10 неполяризованим світлом (доза 48 Дж/см
2
) 

середньоквадратична шорсткість зростає на ~ 5 нм (29.60 нм). 

Останнє спостереження допомагає зрозуміти результати іншої серії 

досліджень – вивчення зміни кута змочування  методом «сидячої краплі» 

полімерних поверхонь зразків Полі-ФМА, Полі-М18, Полі-М12 та Полі-10 в 

залежності від дози опромінення (рис. 6.31). З наведеної діаграми видно, що для всіх 

без винятку зразків при УФ-опроміненні кут змочування води θводи зростає, 
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досягаючи максимуму, а потім знову спадає. Зростання кута змочування на 

початковому етапі опромінення можна пов’язати саме із збільшенням шорсткості 

поверхні, яке зафіксовано АСМ дослідженнями і яке, згідно з літературними даними 

[199], може бути причиною збільшення θводи. 

 
Рис. 6.31 Залежність кута змочування води (θводи) від дози УФ-опромінення 

плівок Полі-10 та модельних Полі-ФМА, Полі-М18 та Полі-М12. 

 

 

Вище було показано, що зміни в ІЧ-спектрах модельного Полі-ФМА за 

рахунок фотоперегрупування естерної групи помітні при дозі 125 Дж/cм
2
; зміни в 

ІЧ-спектрах Полі-10, за якими ідентифікується фотоперегрупування в амідній групі, 

фіксуються пізніше - при дозі опромінення 378 Дж/cм
2
.  

З даними ІЧ-досліджень добре узгоджується те, що саме для Полі-ФМА θводи 

найшвидше набуває максимального значення - при дозі 95 Дж/cм
2
. Для зразків з 

феніламідними структурними елементами (Полі-М18, Полі-М12 та Полі-10, рис. 

6.31) це відбувається набагато пізніше – при дозі 378 Дж/cм
2
. Максимальної 

гідрофобності набуває зразок Полі-М18, що містить N-(4-

метил)фенілметакриламідну групу; при такій дозі опромінення Полі-ФМА вже 

починає деградувати, на що вказує зменшення кута змочування. Важливим є те, що 
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для фотонаведення орієнтації РК достатньою є доза 108 Дж/cм
2
 і вона є близькою до 

дози, при якій θводи  для Полі-ФМА максимально зростає.  

Таким чином, нами показано, що: 

 фотоіндукована оптична анізотропія (ФОА), яка зумовлює орієнтацію РК, 

індукується завдяки поляризаційно чутливим фотоперетворенням Фріса, а 

фотозшивання бічних метакрильних груп призводить до закріплення такого 

порядку та стабілізації РК орієнтації; 

 на відміну від фенілциннаматів, для яких наявність чи відсутність 

перегрупування Фріса не є необхідним фактором для виникнення ФОА 

[154, 446], в серії пропонованих нами матеріалів саме перегрупування Фріса є 

тією фотохімічною реакцією, що обумовлює ФОА; 

  не зважаючи на те, що параметр порядку для розглянутих полімерних серій 

(S0.11)  є доволі низьким порівняно з циннамоїл-вмісними аналогами (S0.68 

[446]), якість РК орієнтації має рівень «відмінна» або «добра» як при тестуванні 

паралельних, так і 90
о
 твістових комірок (рис.6.32); 

 РК орієнтація є термо- і фотостабільна. Визначене значення азимутальної 

енергії щеплення Wa РК для Полі-НМА (розділ 6.2), Полі-4, Полі-5 (6.2.1), 

Полі-10 (розділ 6.2.2) та Р17
`
(розділ 6.2.3) коливається в межах 5×10

-5
 Дж/м

2
 - 

10
-4

 Дж/м
2 

 (рис.6.33), що є на рівні значень кращих фотоорієнтаційних 

матеріалів.  

 

Маємо також зупинитися на питанні альтернативного синтезу метакрилоїл-

функціоналізованих фенілен-вмісних фотоактивних полімерів з можливою 

реалізацією ФОА. Нами було здійснено синтез кількох різних серій фотоактивних 

полімерів – на основі поліметакрилової кислоти - зразки Р1-Р3, Р8, Р13; 

полі(метакрилоїлоксибензойної кислоти) – зразки Р9, Р10 та полі(4-оксистиролу) – 

зразки Р14-Р22 шляхом полімераналогічних перетворень. Не зважаючи на те, що в 

усіх випадках мольне співвідношення базового полімеру та низькомолекулярного 

реагенту становило 1:1, зазвичай досягався ступінь полімераналогічного 

перетворення 30-40 мольн.%. Збільшення співвідношення до 1:1.5 моль та навіть до 
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1: 1.75 моль призводило до підвищення ступеня перетворення лише до  60-

70 мольн.%, однак вимагало додаткових операцій для очищення полімеру від 

вихідних низькомолекулярних сполук.  

Коефіцієнт орієнтації q для зразків із ступенем полімераналогічного перетворення  

30-40 мольн.% не перевищував 0.74, у випадку 60-70 мольн.% параметр q 

змінювався в межах 0.84-0.91, тобто, орієнтація досягалася не вище рівня «добра». 

 

Рис. 6.32 Якість РК орієнтації (q) для  комірок на основі алкен-

функціоналізованих полімерів різних типів. 

 

Рис. 6.33 Значення азимутальної енергії щеплення Wa (Дж/м
2
) нематичних РК 

до зорієнтованих полімерних плівок Полі-НМА, Полі-4, Полі-5, Полі-10 та Р17
`
.   
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6 . 3 .  А л к е н - ф у н к ц і о н а л і з о в а н і  п о л і м е р и  я к  м а т е р і а л и  

д л я  с т в о р е н н я  п о л я р и з а ц і й н о - ч у т л и в и х  о п т и ч н и х  

с е р е д о в и щ  [ 4 5 8 - 4 6 0 ]  

Фотохромні матеріали є перспективними для реєстрації, зберігання та 

відтворення інформації, у нелінійній оптиці, у тому числі голографії. Нами у розділі 

6.2.3 було показано, що фотоперегрупування Фріса призводить до зміни показника 

заломлення (∆n). Матеріали, здатні до зміни показника заломлення під дією 

опромінення, становлять інтерес не лише з точки зору створення систем 

голографічного запису інформації. Відоме використання обговорюваного 

фотоперетворення для розробки матеріалів нейтронної оптики [455]. Створено 

середовища для дифракційних ґраток на основі фоточутливих полімерів [456], які 

використовуються для виготовлення оптичних компонент телекомунікаційних 

мереж, нелінійних фотонних структур та лазерних елементів, у голографічних 

захисних технологіях, які забезпечують підвищений рівень захисту. 

У середовищах, що складаються з твердої прозорої підкладки, на яку нанесено 

плівку фоточутливого полімеру, при опроміненні поляризованим і просторово 

модульованим світлом, наприклад двома променями когерентного світла 

(лазерного), у плівці фоточутливого полімеру утворюються ділянки, які 

відрізняються коефіцієнтом поглинання та заломлення світла. Останнє є необхідною 

умовою для створення дифракційних граток (ДГ). У якості фоточутливих полімерів 

зазвичай використовують полімери з домішками органічних барвників, які 

поглинають видиме світло, тому для запису ДГ стандартно використовуються 

джерела світла у видимому діапазоні. 

Для підвищення роздільної здатності ДГ (просторової густини штрихових 

ліній у гратці) при записі ДГ є необхідним використання джерел світла з 

випромінюванням не у видимому діапазоні, а в УФ-діапазоні, щоб довжина хвилі 

випромінення була як можливо меншою.  



282 

 

За даними еліпсометрії  для модельних полімерів Р1-Р4 фотоіндукована зміна 

коефіцієнта заломлення n знаходиться в межах 0.002-0.004 [417]. Згідно з 

літературними даними [458, 459], значення n в діапазоні 0.003-0.03 вважаються 

достатньо високими. Тому нами для створення дифракційних ґраток 

використовувались не тільки полімери, отримувані гомополімеризацією 

біфункцiональних мономерiв, а також продукти полімераналогічних перетворень 

полі(метакрилоїлоксибензойної кислоти) та полі(гідроксистиролу). 

Зразки оптичних середовищ [460-462] для запису ДГ готували наступним 

шляхом. Досліджувані полімери, наприклад, Р9, Р16 та Полі-17:  
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розчиняли у ДМФА, розчини фільтрували та наносили на кварцові  підкладки 

розміром 50х40х1.5мм. Підкладки з нанесеними розчинами сушили у  термошафі 

при температурі 80
о
С впродовж 3-х діб, отримували плівки завтовшки ~ 2-3 мкм. 

Плівки були прозорими та не розсіювали видиме світло. 

Для запису ДГ виготовлені зразки  опромінювали протягом 30 хвилин світлом 

Hg лампи (400 Вт), яке проходило крізь поляризатор і однорідну сітчасту структуру 

з металевого тонкого дроту (діаметр дроту 50 мкм, відстань між сусідніми дротами 

250 мкм). Опромінення зразків УФ світлом проводили зі сторони вільної поверхні 

полімерних плівок. Для візуалізації ДГ зразки з плівками, які до того піддавали дії 

лінійно поляризованого УФ світла, опромінювали світлом He-Ne лазера, промінь 

якого проходив через фазо-обертаючу пластину для зміни і вибору напрямку 

поляризації світла. Для контролю відносної величини інтенсивності порядків 

дифракції використовували фотоприймач (фотодіод), розміщений у 1-му порядку 

дифракції. Світло, яке проходило через дослідні зразки, проектували на екран і 

зображення ДГ реєстрували відеокамерою. 



283 

 

Одержані зображення дифракційних ґраток використовували для порівняння  

”зашумленості” зображення ДГ у плівках Р9, Р16 та Полі-17. Для цього 

фотометричним методом визначали відношення «сигнал»/«шум» для 1-го порядку 

дифракції. 

На рис. 6.34 представлено фотографії екрану, на який спроектовано відновлені 

зображення дифракційних ґраток, утворених в зразках з плівками полімерів Р9, Р16 

та Полі-17. 

 

 
 

Рис. 6.34 Фото екрана із спроектованими відновленими зображеннями 

дифракційних ґраток, що записані на зразках з плівками полімерів: а) Р9; б) Р16; в) 

Полі-17.  

 

За допомогою фазо-обертаючої пластини досягнуто максимальної яскравості 

дифракційної картини. Розраховані величини співвідношення сигнал/шум у 2 та 3 

рази більші, відповідно, для зразків з плівками полімерів Р9 та Р16 порівняно з 

Полі-17.  

Достатньо відчутні зміни інтенсивності порядків дифракції при зміні 

орієнтації поляризації лазерного променя підтверджує поляризаційну природу 

отриманих ДГ. Відношення максимальної інтенсивності до мінімальної 

інтенсивності в зразках з плівками полімерів Р9 та Р16 сягає 5. Дифракційна 

ефективність ДГ для 1-го порядку дифракції складала 0.2% для зразків Р9 та Р16, 

тоді як для Полі-17 - 0.1%. З точки зору практичного використання низьку 
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дифракційну ефективність можна компенсувати кількістю порядків дифракції, що 

важливо для таких аплікацій, як створення світловодів або інших оптичних 

середовищ передачі інформації. 

Таким чином, при створенні оптично активних середовищ для запису 

поляризаційно чутливих дифракційних ґраток можна використовувати розроблені 

нами нові полімерні матеріали. Середовища на їх основі мають достатньо хороші 

оптичні характеристики, зокрема, низький рівень «шуму» у візуалізованих ДГ. 
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ВИСНОВКИ 

 

 Таким чином, створено наукові і практичні основи синтезу нових алкен-

функціоналізованих фотоактивних полімерів радикальною полімеризацією 

біфункціональних мономерів - ди(мет)акрилоїльних похідних амінофенолів/ 

амінонафтолів, тетрагідрофеніл/нафтилметакрилатів та малеїмідофеніл-

метакрилатів; розвинуто уявлення про радикальну полімеризацію таких 

біфункціональних мономерів як про процес, що може відбуватися селективно. 

1. Вперше запропоновано концепцію дизайну мономерів з різноактивними 

подвійними зв’язками, радикальною полімеризацією яких можна синтезувати нові 

алкен-функціоналізовані фотоактивні полімери. Розроблено прості та надійні 

методики синтезу метакрилових мономерів з тетрагідрофталімідними, малеїмідними 

та метакриламідними групами. 

2. Вперше проведено оцінку можливості селективної полімеризації таких 

біфункціональних мономерів, в основу якої покладено розрахунок відносних 

констант кополімеризації r1, r2 для відповідних пар монофункціональних аналогів та 

визначення миттєвого складу кополімерів останніх. 

3. Доведено, що на початковій стадії гомополімеризації тетрагідрофталімід- та 

1,2-дифенілмалеїмідвмісних феніл/нафтилметакрилатів процес відбувається 

селективно – за участю лише метакрилатної групи.  Показано, що у випадку 

селективної гомополімеризації метакрилоїламіно-, тетрагідрофеніл- та 

малеїмідофенілметакрилатів значення сумарних констант Ксум, розрахованих для 

початкової стадії ( 10 мас. % конверсії мономеру), є одного порядку; у випадку 

відсутності селективності значення Ксум зростає майже на порядок.  

4. Доведено, що при полімеризації біфункціональних мономерів, які 

проявляють лише часткову здатність до селективної полімеризації, утворюються 

полімерні продукти, функціоналізовані алкенільними групами обох типів; їх 

співвідношення на початковій стадії полімеризації, визначене за даними ПМР-

спектроскопії, корелює з теоретичними оцінками. 

На прикладі метакрилоїламінофенілметакрилатів доведено, що зростання 
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ступеня участі другого, менш активного зв’язку, в процесі полімеризації, призводить до 

конверсійної залежності значень wM  та nM одержуваних полімерних продуктів.  

5. Доведено, що здатність незаміщеного або метил-заміщеного малеїнового, 

метакриламідного фрагментів до кополімеризації з метакрилатним призводить до 

зшивання утворюваних макроланцюгів, а моно- та дизаміщеної малеїмідної, 

метилтетрагідрофталімідної груп до участі в реакціях передачі і обриву ланцюга – 

до зниження молекулярних мас та розширення ММР утворюваних полімерів.  

6. Показано, що синтез алкен-функціоналізованих полі(феніл/нафтил-

метакрилатів) з малеїмідними або тетрагідрофталімідними бічними групами можна 

здійснювати радикальною фотоініційованою полімеризацією за умов, що 

виключають пряму фотоактивацію вихідного біфункціонального мономеру. 

7. Запропоновано підхід, за яким кополімеризація біфункціонального 

мономеру з іншим мономером розглядається як терполімеризація. Доведено, що 

ініційованою радикальною кополімеризацією біфункціональних мономерів з 

мономерами різної полярності можна синтезувати кополімери, функціоналізовані 

подвійними зв’язками різного типу.  

8. Визначено, що при відносно невеликих ступенях конверсії (до  30 мас.%) 

радикальна кополімеризація біфункціональних мономерів – 

метакрилоїламінофеніл/нафтилметакрилатів - із стиролом у розчині ДМФА при 

двократному надлишку стиролу у вихідній мономерній суміші відбувається 

селективно, лише з участю метакрилатних груп. Показано, що кополімеризація 

малеїмідо- та цитраконілімідофенілметакрилатів з N-вінілпіролідоном у ДМФА за 

відсутності ініціатору проходить з утворенням кополімерів з вільними 

метакрилатними групами. 

9. Доведено, що саме фотоперегрупування Фріса є фотохімічною реакцією, за 

рахунок якої виникає фотоіндукована оптична анізотропія поверхні плівок алкен-

функціоналізованих феніл/нафтилметакрилатів під дією опромінення лінійно-

поляризованиим УФ-світлом; показано, що фотозшивання бічних алкенільних груп 

призводить до стабілізації фотонаведеної анізотропії.  
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