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Zastosowanie po(hodny.h tris(lrimetylosililo)metylowy.h
(,,trisi1owych") w chemii polim€rór'v
APPLICATION OF TRIS(TRIMETHYLSILYL)METHYL D[RIVAT1VES IN
apFlicatjotr o1tiilc dcdvłtnc' lvlli.h bo
causc of unusu al ścriĆh i''dranĆr (s.hrm. A) Śh os' cx.cl]enl thema l. Ć} em i

.al

' Lin.a! liquid ay a uin. PolyńeĄ
lra3mĆn6 (s.heme B, Table r) havc begn disĆusel aś lvcll
''tisyl,,
as the polJ,mere shÓ\'ing d cńd rifi.ljc stu.fu ts (sdtneś c E) and ńodi
liod (curud) Pol)'sikxanes 1Fi3 r,Tablc 2) Thc syntkse! Óf acid ańPlificE
(s.heńes l l J) ltd.s n' culjnE ol PolvgloYłnes }'ilh cPoxy sjdc grculs

]d

h

ydrolytic

conhi'Ńg

śabilit' włe PftŚcnkd

X.y s0!dŚ: tis(bjńcthvlsilyl)mcihvl dcńliiivcs' lhońiL śabilily,liquid
cryshlllncpolyncE,.u Ęof PD]ysilo:ams'dendinc6'acidamPlilicr
tis(timeg4Ósil jl!'ńĆiylÓwc Iub jgandy shklunhic
PokrelĘ (sĆhcńat A) b, Fo njcmil tzydzi.su liiach
bad i p.dś'wo\flch' olblŻvm i obszir wicd zv ujmuń_
]

sbkrurywidu nowy.h rvilych pmhodnr,.h nerato
orFiniany.h,$tyD po.hodnych m.hliFzciś.iowy.h.
Po|adb, ŻivlJszcza w Pżypadku z

(7 r,s ]dcn,,rkilowyn
m.n klrcmu), badania kineryti i ltnkfuly Pi(duktóv
l.ar.rj Podsh wic nia przv at]ń i! k

gani.ztrv.h

bi!3 nowy.h' niczMtry.h dÓtĄd p

lHarrtuks{iqrRrsYr =(Pr !:si){
sdtr'/?, x.

słlt{r( i Ji{iiJ{ fis(Jl i|.llllaslilardylałXa

sdt tA sh[ n
.!

rf

ń4nnndhllsą||Ilhyl liŚrń rhl

dukrów Pośtedni.h TĆn lic^fyklc obsŻc.ry luicńłl
dośwndczallv doc,ckil
ośnio dwó.h znakoni.
tyd] PIi. PrzegĘdowv.h '.
opart-vch ni nicnd czl.l)' l
publikacF.h źródlo(r'dl 12,3| Ba
.jajni pĘktycznqlo $'ko}zy łnia tozbudÓwanyĆh sfu
ry.zni. Polą.zoi o jedmaełrie kontols€rej reaktyw
fl,śo doty.zyły zis hlYłlanii b ba (diń.lylos ililo)D ch.
nu i silinu lodPÓwicdnrc (Mc]Hs'rc l (N{c]Hsi)]s]l
iko cr.kiywnych lodnikow.h rcn
olsani.znydl t{, 5t. obecnic Plasn
ciilm kierunki zśosowań q njczwyklcjsruPy Polą.

5tulfo]-a/ z udziilem PicBfiastków lvsz}'stkich

sfuP
ulladu oklcsowcgo z wyjąlkicm gruPy ]3. wykorŻv*a
nie k8o Fodd !|jkis ]ot'ią.qo $iątkÓwą zawadq
Przcstzcnną l1] nmożliwilo ołZvńan( i Poznanlc

Polińcr], cicklokystaliĆzn.' oh,k s?clcBu zaśoso
iv.ń t! oPloelektonie 16], wyLolzyś}'Wórc q hkzc F_
kolizy*acronaturvchlonaiosnrii srzowcjtTt wvirunkaclr toj mĆbdy rahlycz|q \!i
j.s i.h twałÓ!ć i odporność tcmi.z|r choi sim procs
rozdzial! Prowrdzt sie w za*rcsi
(z yklo !v t.np <200 t), tookcsoaqn.clL' usuriq.
.ia wyżer v'i.vd] sk la dników łn
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nin, temF.rahfa koltńny.hronr ogmfi.znej może
Badania mctodańi nikroskoPii ś!i.dDc] l ńżni.G
w2la*ać natd do ol 3!0ic Podlicsi.li! odlo ośĆi w!] ńiklokilorynctusl ingowci (Dsc) wvkazilyżc
lermiŻnĆj ło$Mnych Fowszc.hnic ac]on trv.h laz ń ino !c| ąft8o sloP a zi k lóenia reg! larncj sbukiurv

Polisilolłs'novv.h (v iyn.icklokr)'dali.zn)'.h)nożnJ
uzyskać wPrcwadzają. rozbudÓwan. stcly.znic pod_
śawniłi,,tisildv!,, jako lańochy bocznc Polisiloksa-

Foljnery o rtrżn9 Zawa oś.ibki.h u8luPowali

n ożńa oErvń

a ć nż drod zc hydrcsili lowania odPowied
nio Fodś'Wiony.h ilkcnów z końco(']rni wią2adjańl

nicnisy.ony[i ],]'l

eń(timotyl05jlilo)proPcnu'l

i 4l|PPntenyloksybenzÓ*ańu łńdolsylcnvlu _ za
pomo.ą poli(n.ry losilÓlśanu ) o l = 2000 G.hcnr ii B)
Rcakcji la je prowadzona w obccnośo komPlcksu
PlrlrcH:=cH)M!żsiosi]vl.lcll=cI!']r _ kaializaton
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Pierwszy Ż alkenów g.ncDF odP
drugiwlaś.iwościcilklokry$ali.zne!!alc'ośood
nolowyĆh udziilówłlkcŃw możM !4$kJć po]isilok_
sańy o ró'ncj złwa ościzlviązanyĆh r kramm pod_
l!ć tq nozni rclulo_
wać bądź *cują. mie9 rńę alk.nóv o okrcślo|ym
ŚkladŻją Ę d ź t.ż !{Prowadzając alkeny (l) l (J |) odd zicl.
nic' na dwóch ciaPach rcak.ji hyduililoN.nia ftabda l ).
a

rrbelrrsyu!.i!tsolrylbLtzny
l syńtrs!dlhula.ryndlń
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rch" materjaly iakie za.h.wujil stlc wlaścn\oś.imzonorfi.Żńc (do ok' 30 ir! ńol ncrów z Podstawnibmj
TsJ' Do wynGzą.ej 13 "l' ńo] z Ę
powahiańi.kkilÓ!wń/, Plzcdziil temp.nfu ry Ńo!c'
nia faŻy smck fo.znej U hsa ni{ci n
Łoriu_od53 r07!c ('4t) do49 ]09,l (60,'c).
Analiza tlmoBrawimctyczna (IcA) tvykizala' żc
iemp.l^t!Ę rozkladu hk ńodylikowanvch ukl.dń!
nie Uhga wP.łwdzie Podwyzszcniu i pozośaj. \' za

kGie ł50 500 t' ler' mś.pujc.icznadnv sPd.k

Lbyrk! ńasy !v tym PrŻedziah tc peraiurr od 3] ii
lv plzypidlu 0 9o ńol T* do 76 ]' !v Ó.lnisienlu,lo
301' mol Tsj EadaDa Ęohrmkare, prowadŻon. w cks.
tĆnJlncj Fk m warunll łn.]izv .hromatr]gńń.Żncj
tcńPg'foŹc a30 i\], wr?kizują Fd
zńnc]szi si. dvuLrclnic (od 2 1l d
Ts od 0,ro hol do ]0,/j mol). Tak NĘ. modvfika.lł
li'i owyĆh cjcklokyśa li.zny.h p.lis oksa n ów !v l'y i i
kr wplovadzenia do n(h rczbudowanyrh $cly(znic
Pod* lnikói' Powadzi do Uzysłanń l;z ś jon _
nych o pożądanych v|aściwoś.ia.h13]

Po]imry i ollgomcl}' o tlkhf2Ć dendrylrc]a.znci
(drzcwiaśej) 19] śanol{ią Z Plnkfu vrdz.nń tvlaści_
}'oś.i.i.klokrysbli.zny.h mabria
nlch.eĆhach ll0l W la,j. zichowinń P. ek.vjmj
śrukfory rozgalcŻicń nlc w-lsĘpujc zia\'isro Polids'
pcĘyjności'a globularny kszlah ŹVnj 2 nrh Pohmcry
o malej l.pkoś.iw fazie *ÓPjoic' Lcplośćod!rywi
podsbwową rclc w ziawisku yvb

nyn Pod dziitari.n
ndy.zlcBo i .hkły.z trlBÓ
W\ydczie dcndr!ńc!ólr o rclllimcj *nLkfużc
lak.r,jne subst J, nanowń ichł(Ltim.tylÓŚililo)ńciin
i EbłdĘe'\lblililo)s]lin PiPNsza genetaĆ]a cj.kb.
kyś'li.znyó oli8ońgóNop.ńy.hnł tychnżgilłzio.
ntĆh czNlftzkaĆ} zGiala ohz),na
slilol'ania Lkladów mezoa.ni.Żńy.h z lońco]vvmi
wiąz riami nicnisyco tryń i Gcheńa t c ) t']
wszy*kie ohzynan. !ktad), sw,azdoNc chankre
Ż.wngrtnc8

o po la ma

3

ryzowaly s9' niezależnie od shkfu!, mczoEeniĆŻncBo
rdzenia l dlugośĆialkoksylowcgo gj.tkicgo łąĆziika,
obe.nością faz), smekt]'cznci €mAr ), i wię. UPor2ądkc
ogo]óa przy .Żvm
g bo!ć waGnv sm.ktycznych Gch.m D) odFolljJdi
óli.Żoncj dl ugościń.zogcn icz I cj gt u py bo.zn.r'
zaklcs temperatolorly tuou enii .
laŻr] smekl-v.znśj zmlcnia siq wnz z dhsoiĆió gi9rk]cgo
lą.znika (30 7(l "c,3d), | = s; od !4 do 5a ic, gdv
n = 11)' TĆ njskic NanŃci bńPerafuly Ńorz.|ii fazy
.icklokry$alĘnci czvnią 2 Óliqongólv lNEzdowvch
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s.hanrl E s]ln|lzl dold,lrĘrnlr p]Fzyth $rłKii
s.hc,|l E. slnllńś af hilhł idre lia ! d.ltń|łs

Uklłdy dt!8iej scnc.acji z tykotnie wigkszą liabą re.
akiywnyĆh sEa'i =si:H dah możliwośćPod*awie|ia
12 stukllt ń.zqcni.znych a ]6 teEo ro{rzłju śtuktur
wPrzyPadku u*ladów trze.iei genela.]i'

MoDt.t$cJAPoLIMlRów
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'fr,)
sdtht D' st|rcl!|t

t| Nńtl1x

phrł of1a gd?ntiox

(I
8cnmmji) nalłialy o polen.jalnej nrżlnvrś.istNo_
wania ja*o ukladów Prz€Ćhowywania ińformaĆji ÓP
iyczry.rl l1U' Dalsz. Prae nad wyżsŻymi Etńen.jańi
roku (s.heńar E).

z66osowanie pochodnyd ,,risiroad/ w *abitiza
cji terńiczncj polisilok$nów po2wolilr m Uz]rsbnie
terńoodPonyó po]in.rów lińio!ryĆh l12] i siĆ.i F.li
ńe!o{a.h n3l' Wykorzy*urrĆ li'Ówą poĆhodńą bjs(tj
metylGililo)mĆbnu lr4' r'] moznl w plody sposób
wprolvadzić ugluPowa c''tńilowc" do liń.u.hów
bocz'v.h PÓlisiloksanów i koPolim crów ch ]orom co' lo.
styryro*iyryrowych G.hcm F).
w wyniku modylikacji tcmpcraiurł zcszklcnii po.
]i(melylosilolśanu) wznśa od _139 ''c do 70 t' i więc
o Ponad 200 it, co pmwadzi do naieriłlu o zJpelni.
ńowy.hwlaś.iwoś.ia.h Badańjafomograwinet}'Ćzn.
}*az yM przykład, że poljmolowy slbśEór lzżwie
n'ący 50 % helów dindylosilolśrewych i 50'l ńe
ńw mclylosi]ÓksanohyĆh) ŻacŻ]ri
w ienp. 150 !c, natomir zmodyfikovary kopoltilok.
9n awi.nją.y 50 ł gruP bisilovych w lińcu.ha.h
bo.Żńy.h j6l oIkowjcie fudv do lcmpcratur'v siqgaj4ModynkaĆja koPolineru slylenowcgo pmlv'dŻi do
N€wEr}i€
tylłń zmBny r! lrc rn3 r d l rr4 ial o
nJl.ży pżyPba. Żallolcn'u rcEu]
ń.rowagÓsubstafu Gvzłjcnnc oddzialywanicugruPc

POTTMTRY 2004, 49, ff

#

nĘ]o--

-.

tu

l

lP'l

rloi
ź
_ż

j

rh

'r^

rl

Ią oll

-l tol
.,,. .,,l

nkhd r svnr

7-3

ao)

prl;s]hksdló|o i koP

ą lr atv ry hu!.h łfi d ! f \n u rn ]] & s F n i,, h is i ] ń ! ! u i',
sd!łĘ r s! ,ts'! oflolys'loMtrG łnd hah1Jkl łĄ1-!un1l
apoĘnfŚ h1rnifitd 1!i!h -hn1]r Śń!|5
l

1

za{Gowano w tyn cclu Podśawnik i .fgli.ydok5yPm'
Fyl$vc l ]].dimdolsymct-v1ci1ilmiylowc' któF Mś{!_
ni. Nob( kwłsó\' s.ngowany.h !v wynikJ {Ólolizy soli
rodoniowr]ch (Phżl+BF'' Ph'+o€o:cF') rworzr wjqz}
nu mi.dzy łań.lchami siloksanowyni (i.hcn c)

,? o.J

z i|kŚżo1iłtt nnlnti,lr,ricń pd1isi]ok*na! nn'
rr aui]a|ni -ni, ołyuf 'Iu]'liki rnli
ż1]1c^) PDI usL!źn,t prl,n!!sp!s!]rloni !B]
R!s.1

d!|ikfullell

Iix 1 Enhdruu of,trflnt lrbttitv al@tvsitair[s r
l1lt'u uilh lrkvl" llb!łlklk
TcA n]lsk lsl]h.
PDt

-

pollttlajl{Bit! ihtut t13l

-

$ali arylo}'ych) Fzcz rozbudow

]e

dely.znie U8r!pÓ

Żni.zncpodwyższenieodPohośĆitlmjĆZncjPolisi
lo|sanów nożna Fołą.zyć z. wzrÓs.m !'ytŻyńalości
nehańi.ziej tj nsrcj gruPy todyfikowłny.h Polinc.
lów w wy|iku i.h usŃo\lanii i uŻyskani. odpowi€d.
nich da omcrów Plcrffizy chP to (Prowa'l?nie do
linjowy.h polisiloksanóf, obok ugtupowań,,tisilÓ
wych", takżc podśiwników z gluPani lunk yjnyni,

w p.zypłdku silÓksnów Ż Eżk

wanjami epoksydo\'yni okolo 7 1], ł8li.ydoksvFopc.
nu uIc8a hydosililowaniu iypu q (zgodnic z rcBulą

Malkovnikova), nic danon loFdnJk żadncgo uhud.
nicnił w pioĆesje 5jcoowanla Ponadto okolo 3'i
n€ńlv 'si(Mc)(H)o- nic ulc€a Plzylą.zcniu do alkc.
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nów Ulegają onc, Podobnic Fk ugruPowanic }8Li.y'
doksyPmpylowe. sieiowaniu wobec produktów loio_
Iizy soli jodonjo yct' odPolność i
nych e16tomerów uzyskanyct tymi rebdami FśŃ€Ó
mniejszł niż polin.lów i koPo]jnłćw linirwyĆh (em
bbela 2).
Paarun rozkiadu ok. 300 t
Po.llvyźszenie odPÓrnoś.i termiĆzn4 omalviany.}
elsbmłów j*t jddiakiiewąĘliw

n iu 2 od
PÓrnośĆń te!ń i.Żną ha ndlowy.h Polisi lolsa_
'u
nól' i .zyni z ni.h dobr. maicrialy do l'y*or}sbnia

w wysoltj teńPcrafo.ze cksPloata.ji (chromatognfia
gazowa, ncmbnnywlIocsł.h dyfuzji iĘ )'

solc ]odoniowc' wspomni.nc uPŹednio jako PfPk_
tywnc foioini.jatory typu PAc (Pnab'A.ilj co!.frhń
w polimoyza.ii kationowej i polikond€meji n6} obok
wielu alet nają dośćnbhą wadę, klórą F* slaba bz

Plszcalność w polimerł.h siloksano(}!$' Plzcdl(ź.
io.zFto pro.esy sićiowania i prolvadzi do uzJ,skania
mrbrialów onieiednÓmdnyĆn whś.iwÓś.ił.hDlal%o

dąży się do znnielsŻcnia *ęźcnja ry.h sÓli i .z']śĆiowcBo
zł*ąPirnia iĆh kasladowynj
aliżaiońńi Polińery
aai katjÓnowc' (AA _ ,{.,'l xłPl łi!6) Pvr klad

k

kakźdowĘo kitaljzrbR gcncDjącgo silny 'akiLW6
sbnowi nP p..hodni iosylowa a.ctyloocbnuł bulylu
G.}.ńar H). Pod wP|ywcm ślidovcjiloś.ikwasu uwol
nioncEo z soli jodoniowPi lvobc w
ko rozpad a sig zńcksaią. sĘżenie kwłn' (cy k l al loka_
go

K

alizaior łaskŹdowy nusi być zdolny do szybki+
rczPadu
i wyfurrzeńia kwas! katłIizJjĄe8o lozPad
3o
kolejnyó gąsle.Żek kab lŁa bra z drusiej *toiy, nusi

onbyćÓdpornyna dzialanichńpc
siĆ.iowania, odponry hydrcliivcznic i ulcgać szybkĘmu
rozpadowj wylącznie w warunki.h naśwlctlr ł uv
wobc. f oioinicjarora (PAc).
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odPonro!ć .h.mi.zm i hydro]ity

Ńh.' n'budowańvch sl.lyĆŻni.

-n

P

Ć(sjMąH'

dy Fodobnc do żywr s]likonowych

ly.h po.hod|ych jiko kłhliz orów kiskrdowy.h po.
w]nnozw].kszyćhomolcnrznośćuklr'lui Ęm srmvm
PźysPicsŻyi si..iolv lic i j.dnoczc ic niemil nic
wPly\vić na *rJkturę nrlieiialL' po Usi6ioa3niu ze
wzglgdtr m oŁp.trośćatomów krzenu'otzymanos.rig
po.hodny.h 2a'!iĆnh.yĆh fra8menly,,tisilowe''
r*ló\' Śilny.h lwasólł tifl Lorom.tanośuxÓńÓ\{eBo
iI tÓlucńosuliońowlBo GĆh.ńal I) lr7l. związki Ę
ndgą lw.lniać do .ŻtcrĆĆh .ząstĆz.k k as! Ż kaźder
czynn,kicm dccydujqcym
o ńoŻhwościjchwyko.ŻyśJnii na skaLo prz.nyslową
j.* mŻy}'iś.iewydaj'mść.yklu wicloclapo!rych synkz
hkich Żwjązków wi]ra siq ona ł'Przcdziih 22_50 'r!
i jc{ mjwi.kYi w tóFbPniowcj

RakĆie ŚieĆnnvania pizeprowa
bŹl(diń.tylo)łłtolucI05ulf onylo)sililolmcbnu i t*
bil(diń.iylo)(tllluolońetanosulf onylox!lllo]ńe'anu
ł') kłzal' a chot łażdy z nich cfcklywnic sidujc Poli
siloksany z bÓ.znyni ugrupowanjami ePo*sydowymi,
to sPrccyzowa n c wyzcj l'yńaga n]a d o tyĆzące latal iza

blł kaskado(ęgo sp.hia wylą.znic cstcr k{.su
..c!lfono\'*., natońiaś esbr tifluoroneianculfo_
'!łolu_
nd(y wykazljg zby' halą odpornośćhydrolity.zną

c(siMĘB!'
^loso{F]
hpFt./

/
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(óo

y'

(93 yó)

\t.p'Fł
t\
clsiMdoso1cF!)l] ctsiy.tosolcóHłlMol1
^goso1ceqł/.Mc

(30 %)
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geneqe volny kwas bez udzialu loroiri.jaron i pro.
mieńiowania uv Być może wię. u8luPowania ,, tisi lo.
wc" i in Po*rewn€ znajdą zasbsowanie nie ty*Ó w mÓ
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