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 -1تهران ،پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران ،صندوق پستي 14965-115
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تاريخ دريافت ،1391/6/29 :تاريخ پذيرش1391/8/15 :

سيليكونها دسته خاصي از پليمرها هستند كه بهطور گسترده به شكل سياالت سيليكوني ،رزينها و

شبكههاي سيليكوني استفاده ميشوند .مقاومتهاي گرمايي و گرمااكسايشي از مهمترين ويژگيهاي
الهام نديم

پليسيلوكسانهاست .روغن دیمتیلسیلیکون در خأل یا محیطهای بیاثر قابلیت تحمل دما را تا 300°C

در یک بازه زمانی محدود دارد .پایداری گرمایی سیاالت سیلیکونی با افزایش مقدار استخالفهای

فنیلدار افزایش مییابد .متیلفنیلسیلیکونهای با وزن مولکولی زیاد قابلیت تحمل دماهای تا حدود

 250°Cرا در هوا برای چند صد ساعت دارند .آنها مدت زمان کوتاهی تا دمای  450°Cدر مجاورت
گازهای بیاثر تاب میآورند .در مقاله حاضر ،نحوه پايداري گرمايي و سازوكارهاي تخريب اين
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مقاالت علمی
مروري بر سازوكارهاي احتمالي تخريب گرمايي پليسيلوكسانها

مقدمه

سیلیکونها دسته خاصی از پلیمرها با فرمول شیمیایی
 )RmSi(O)4-m/2)nهستند که در آنها  m=1-3و  n<2است.
معمولترین سیلوکسانها پلیدیمتیلسیلوکسان ( )PDMSاست.
مقاومتهاي گرمايي و گرمااكسايشي از مهمترین ويژگيهاي
پلیسیلوکسانها از نظر فني است .بهطور معمول ،این پلیمرها
قابليت تحمل دماهای زياد یا ماندگاری در اين دماها را دارند .برای
مثال ،دما برای تخریب گرمايي بازگشتناپذیر پلیدیمتیلسیلوكسان
 -]Si(CH3)2O]nممکن است به  300-400°Cبرسد [ ]1،2که حدود 150-250°Cبيش از تخریب گرمايي پلیمرهای داراي پیوند C-C
است .از آنجا که دماهای انتقال شیشهای بسیاری از استخالفهای
آلکیلی روی پلیسیلوکسانها كمتر از  -70°Cاست و در برخي
موارد به  -150°Cهم ميرسد ،بسته به گروههای استخالفی معلق
متصل به زنجیر ،-]Si-O]x-از این پلیمرها االستومرهای خوبی با
حداقل گستره دمایی  200-250°Cبهوجود آمده است [ .]2در اين
مقاله ،ضمن معرفي سازوكارهاي تخريب اين دسته مهم از پليمرها،
روشهاي بهكار رفته براي افزايش مقاومت گرمايي سيليكونها
شرح داده ميشود.

ويژگيهاي عمومی تخریب پلیسیلوکسانها
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مقاومت پلیسیلوکسانها در دماهای زياد ،به دلیل برخی از خواص
ذاتی آنهاست .این خواص عبارتند از:
 -1مقاومت ذاتی پیوند سیلوکسانی (،]3[ )Si-O
 -2انعطافپذیری بخشهای زنجیر  ]2-6،3[ -]Si-O[-و
 -3مقاومت انتروپی بیشتر سیلوکسانهای حلقوی با وزن مولکولی
كم درمقايسه با بخشهای خطی زنجیر با وزن مولکولی بيشتر در
دماهای تخریب [.]2
همافزایی خاصیت یونی جزئی و پیوند دوگانه ،مقاومت جزیی

شکل -1کروماتوگرافی گاز -مايع ( )GLCمخلوطی از محصوالت
فرار تخریب شده حاصل از پلیدیمتیلسیلوکسان در دمای
 500 ºCدر محیط بیاثر [.]9
در برابر گسستگي جور ( )homolytic cleavageدر اتصاالت
سيلوكساني را به همراه دارد .خواص بنیادی این اتصاالت،
انرژی تفکیک را بسته به ماهيت استخالفهای آلی روی فلز
سیلیکون به محدوده  100-120 kcal/molافزایش میدهد .از
آنجا که این انرژی بهطور قابل مالحظهای بيش از انرژی پیوندهای
 )85/5 kcal/mol) C-O ،)82/6 kcal/mol) C-Cو Carom-C
( )98 kcal/molاست ،اتصال  Si-Oمیتواند گرماهای بيشتري را
نسبت به اتصاالت شناخته شده قبلي در پلیمرهای آلی تحمل کند.
تخریب گرمايي و پایداری پلیسیلوکسانها

پليسيلوكسانهاي خطي با گرمادهی در محیط بیاثر ،به مخلوطی
از اولیگومرهای حلقوی با وزن مولکولی كم تنزل میكنند که
در دماهای تخریب فراراند و ترکیب شیمیایی یکسانی با پلیمر
اصلی دارند [ .]2مثال در  ،PDMSوقتی مخلوط شامل حلقههای
 ])CH3)2SiO]nاست ،درجه پليمر شدن ( )nدر محدوده  3تا 20
است (شکل.]7-14[ )1
عدم توليد باقیمانده غیرقابل ذوب در اين فرایند ،بيانگر آن است
که سازوكار شامل واکنش توزیع مجدد پیوندهای  Si-Oزنجیر
اصلی و نه گسستن پیوندهای  Si-Cیا  C-Hدر گروههای جانبی

شکل  -2نماي واکنش تخریب گرمايي به شكل واپليمر شدن [.]5
26
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سازوكارهای تخریب گرمايي پلیسیلوکسان

شکل -3نمودارهای گرماوزنسنجی تفاضلی پلیدیمتیلسیلوکسان
در نیتروژن( :الف) پلیمر با گروههای انتهایی تریمتیلسیلیل( ،ب)
با گروههای انتهایی سیالنول و (ج) همراه با  5%پتاسیم هیدروکسید
اضافه شده به ب [.]11
است .در حقیقت این فرایند تخریب ،نشان دهنده یک واکنش
واپليمر شدن است (شکل.]5[ )2
به هر حال ،این ترکیبات کلی جزء مشخصه همه سیلوکسانها
هستند .تفاوتهای قابل توجه در رفتار تخریب ممکن است ،بین
نمونههای مختلف پلیمری با ترکیبات کام ً
ال یکسان رخ دهد .این
تفاوتها ممکن است شامل مشخصه دماهای تخریب نیز باشد
(شکل.)3
این قضیه از آنجا ناشی میشود که تفاوتهای رفتار تخریب این
قبیل نمونهها از دو عامل اساسی نتيجه میشود:
 -1نوع و غلظت نسبی گروههای انتهایی پلیمر و
 -2خلوص نمونههای مورد آزمایش (مث ً
ال وجود یا عدم وجود
مقادیر کاتالیزوري ناخالصیهای یونی ،شامل افزودنیها یا کاتالیزور
باقیمانده).
بهعنوان یک نتیجه منطقی ،تخریب پلیسیلوکسانها با سه سازوكار
انجام ميشود:
 -1سازوكار جداشدن (،)unzipping
 -2سازوكار گسستگي اتفاقی ( )random scissionو
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پلیسیلوکسانهای شامل هر یک از گروههای انتهایی سیالنول
( )Si-OHو هیدروکسیآلکیل ( )Si-O-OHبا سازوكار تخریب
واپلیمر میشوند [ .]16بهخاطر ماهيت انعطافپذیر زنجیر
[ ،-]Si-Oاین گروههای انتهایی قابليت گرفتن از پشتمولکولهای پلیمری خود را برای آغاز یک تعویض درون مولکولی
یا نوآرایی دارند که به تشکیل انواع حلقهها با وزن مولکولی كم
منجر میشود (شكل.)4
سیلوکسانهای حلقوی سهتايي و چهارتايي برجستهترین
محصوالت این قطعهقطعه شدن هستند ،زيرا آنها پایدارترین گونهها
از نظر ترمودینامیکی در دماهای تخریباند و تبخیر آنها نیروی
محرکه اضافی را برای تکمیل فرایند تخریب فراهم میسازد .در
عين حال كه واپليمر شدن از نقاط انتهایی زنجیر منجر به نابودی
درشتمولکولهای پلیمر اصلی میشود ،هیچ نوع تغییری در
ترکیب شیمیایی محصوالت بهدست آمده نسبت به پلیمر اوليه
بهوجود نميآيد .با اینکه پلیمر گرما داده میشود ،در ابتدا وزن
مولکولی آن با انرژی فعالسازی حدود  8/5 kcal/molبهسرعت
افزایش مييابد .اين افزايش معموال مختص واکنشهای تراکمی
سیالنولی است و در نتیجه نمايانگر یک واکنش بین مولکولی
در نقاط انتهایی زنجیر پلیمر است .واکنش ياد شده در دماهای
حدود  250-260°Cبه بیشینه شدت خود ميرسد و بر واپليمر
شدن غلبه میکند .در نهايت ،واكنش با کاهش در وزن مولکولی
پلیمر و شکلگیری حلقههای فرار آشکار میشود [ .]17کاهش
وزن مولکولی پلیمر بهطور خطی با مقداري تبخیر انجام ميشود
كه نسبت به ماهیت مرحلهای فرایند تشکیل بخشهای فرار ،ثابت
است و عموم ًا مشخصهای برای سازوكار واکنش گسستگي است
[.]16،17
از آنجا که نیاز ضروری برای واپليمر شدن درون مولکولی
پلیسیلوکسانها در فرایند جدا شدن ،وجود هر یک از گروههای

مروري بر سازوكارهاي احتمالي تخريب گرمايي پليسيلوكسانها

 -3سازوكار کاتالیز شده خارجی ()externally catalyzed
[.]15-17
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(الف)

(ب)
شکل -5سازوكار برش اتفاقي( :الف) واپليمر شدن بين مولكولي و (ب) واپليمر شدن درون مولكولي [.]15
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انتهایی سیالنول و  Si-R-OHاست ،این مشتقات کور کننده از این
راه دستخوش تخریب نميشوند .در عوض ،آنها با هر یک از
واکنشهای درونمولکولی و بینمولکولی توزیع مجدد سیلوکسان
تخریب میشوند كه بهطور اتفاقی در بین پیوندهای سیلوکسانی
موجود در درون زنجیرهای پلیمری رخ میدهد .بهواسطه اين
فرايند ،تشکیل ماده واسطهاي كه داراي چهار مركز انتقال است،
منجر به توليد سيلوكسانهاي حلقوي فرار ميشود (شکل.]15[ )5
به دليل اينكه فرايند مزبور بهكمك انعطافپذيري زنجير پليمري و
عوامل سينتيكي كنترل ميشود ،بهطور شگفتانگيزي انرژي
فعالسازي كمي دارد .اين انرژي بسته به شرايط تخريب معموالً
در محدوده  35تا  45 kcal/molقرار ميگيرد [ .]18اين مقدار حتي
نيمي از انرژي الزم براي شكست جور پيوند سيلوكساني نيست.
به عالوه ،اين نوع از واكنشهاي توزيع مجدد ممكن است در يك
نقطه در درون زنجير پليمري رخ دهد ،جايي كه تابخوردگي يا
تشکیل حلقه موقت محتمل است (شکل .]19[ )6بنابراين ،نيازي
به وجود گروههاي انتهايي واكنش دهنده نيست .در مقابل ،اين
28

واكنشها فقط نيازمند موارد زيراند:
 -انعطافپذيري كافي بخشهاي زنجير پليمري،

شکل -6واکنش توزیع مجدد سیلوکسان( :الف) بینمولکولی و
(ب) درونمولکولی [.]19
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شکل -7سازوكار تخريب کاتالیز شده خارجی با گونههاي آنيوني [.]17

تخریب گرمااكسايشی و پایداری پلیسیلوکسانها
وقتی نمونه در معرض گرمادهی در مجاورت هوا یا اکسیژن باشد،
پلیسیلوکسانها به دلیل استعداد ذاتی فلز سیلیکون به پیونديافتن
با اکسیژن و شکلگیری سیلیکای خالص ،اكسيد میشوند .در
آزمون گرماوزنسنجی تفاضلی ( ،)DTGAدو مرحله افت وزن
مشاهده میشود .دمای تخریب در مرحله اول عموم ًا بسیار نزدیک
به دماهای تخریب گرمايي در محیط خنثی است ،در حالی که
مرحله دوم تقریب ًا در  350°Cو انرژی فعالسازی آن حدود
 20-30 kcal/molاست [( ]21شکل.)9
در مراحل ابتدایی ،باور بر این است که تخریب در خالل
شکلگیری زنجیر جانبی پروکسیدی رخ میدهد و از جدا شدن
گروههای جانبی پيروي میکند .در مقایسه با تخریب گرمايي نوع
خالص ،محصوالت فرار ناشی از فرایند گرمااكسايش به هیچ وجه
حاوی سیلوکسانهای حلقوی نیستند .اما به جای آن ،معموالً شامل
اجزای زیر است:
 COحدود  H2O ،25%حدود  CH2O ،17%حدود CO2 ،4%
حدود  ،2%متانول و مقادیری فرمیک اسید.
برای درك این مشاهدات ،سازوكار رادیکال آزاد برای توضیح
29
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 قطبيت زياد پيوندهاي سيلوكساني و پايداري ترموديناميكي بيشتر محصوالت حاصل از تخريب(مثل سيلوكسانهاي حلقوي با وزن مولكولي كم) در دماهای
تخریب.
از آنجا که همه این نیازها کام ً
ال با مشخصات بنیادی
پلیسیلوکسانها مطابقت دارند ،وقتی این پلیمرها در معرض
گرمادهی کافی باشند ،سازوكار برش اتفاقی محتمل است .از اين
رو ،سازوكار رایج تخریب این پلیمرها ارتباطي با ساختارهای
ظریف (مانند نقاط انتهایی زنجیر کور شده یا كور نشده ،گروههای
جانبی ويژه و غیره) و درجه واقعی خلوص نمونه ندارد.
در یک مقایسه واضح با روش جداسازی ،سازوكار برش اتفاقی
باعث کاهش چشمگیري در وزن مولکولی پلیمر در شروع فرایند
تخریب میشود و همزمان با آن پهن شدن توزیع وزن مولکولی
اتفاق میافتد .هر دو اثر ،برای یک فرایند اتفاقی متداول است .آنها
از این حقیقت ناشی میشوند که محتملترین مکان برای رخداد
برش اتفاقی نزدیک به مرکز زنجیرهای پلیمری است .با این حال،
سازوكار دیگری برای تخریب گرمايي پلیسیلوکسانها پیشنهاد
شده است که در برگیرنده ناخالصیهای یونی ،قطبی یا افزودنیها
حتی در مقادیر بسیار ناچيز است [ .]9،10،18این سازوكار ،در
مقایسه با دو سازوكار قبلی ،شامل شکست ناجور پیوندهای Si-O
بهوسيله گونههای خارجي میشود .آغاز این فرایند در شكل 7
نشان داده شده است [.]17
همانطور که انتظار میرود ،انرژی فعالسازی برای این فرایند
تخریب بسیار کم است (در محدوده  ]18[ )5-15 kcal/molو
اگر فقط چند درصدوزنی از یک باز مثل  KOHدر نمونه وجود
داشته باشد ،آغاز كاهش وزن پلیمر در  100-120°Cخواهد بود
[ .]17همانند سازوكار برش اتفاقی ،این سازوكار نیز با ماهيت
گروههای انتهایی پلیمر محدود نمیشوند ،ولی بهطور متناوب
محصول جانبی غیرمعمول از قبیل متان تولید میکنند که ناشی
از واکنشهای توليدكننده سیلوکسانهای حلقوی است [ .]6در
حقیقت ،وجود ناخالصیهای یونی در پلیسیلوکسانها ممکن

است مهمترین مشخصهها و خواص مطلوب این پلیمرها را از قبیل
پایداری گرمايي زياد کام ً
ال از بين ببرد .در پلیآلکیلسیلوکسانها،
وجود استخالف فنیلي روی پلیسیلوکسانها در دماهای بیش
از  ،450°Cمنجر به تولید مقادیر نسبت ًا زیاد محصوالت تخریب
ميشود که بهحالت گازی و نامحلولاند [ .]20عقیده بر این است
که این پلیمرها در دو مرحله تخریب میشوند:
 -1در دماهای كمتر از  450°Cكه متحمل واکنشهایی مشابه با
توزیع مجدد سیلوکسانی ميشوند.
 -2در دماهای بيش از  450°Cكه جدا شدن گروههای فنیلی از
زنجیر اصلی ،سازوكار غالب واکنش است و در نتيجه شکلگیری
راديكال آزاد واکنشهای شبکهکننده مختلف آغاز شده و محصوالت
تخریب را تولید میکند [( ]19شکل.)8
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شکل -8واکنش تخریب و تشکیل شبکه [.]19
رخداد واکنش در دماهای کمتر از  350-400°Cپیشنهاد شده که
مطابق واکنشهای توزیع مجدد سیلوکسانی در دماهای بيشتر است
(شکل .]12[ )10در توافق با این سازوكار ،پایداری گرمااكسايشی
پلیسیلوکسانها بهطور برجسته با ماهيت گروههای جانبی و مقدار
پایداری آن توضیح داده میشود [:]20
C6H5>ClC6H4>Cl3C6H2>Cl2C6H3>CH2=CH>CH3>C2H5

شكل  -9نمودار  DTGAپليديمتيل سيلوكسان اختتام يافته با
تريمتيل سيليل در هوا با سرعت گرمادهي .]20[ 15 ºC/min
30

در هوا ،پلیسیلوکسانها بهطور عادی انعطافپذیری خود را
برای هزاران ساعت در دماهای بیش از  200°Cو چند ساعت در
دمای  220°Cحفظ میکنند .ازدست دادن انعطافپذیری در آغاز
شبکهاي شدن نمایان میشود ،از كاهش وزن مولکولی و تشكيل

مقاالت علمی

پلیمرهای سیلوکسانی دما باال

در تالش برای بهبود پایداری گرمايي پلیسیلوکسانها با حفظ
انعطافپذیری در دماهای پایین ،مطالعات بسیاری روی پلیمرهای
مشتق شده از ترکیبات سیلوکسانی انجام شده است .موفقترین
تالشها ناشی از پلیمرهایی با گروههای حجیم گرما مقاوم متصل به
زنجیرهای سیلوکسانی است (شکل .)11این قبیل گروهها بهواسطه
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محصوالت فرار تخریب در این دماها جلوگیری ميكند و آنها را
بسیار کاهش میدهد .از اینرو در مقایسه با بسیاری از مواد مشابه
آلی ،پلیسیلوکسانها در معرض هوا در دماهای زياد به سرعت رو
به زوال نمیگذارند ،ولی در عوض با گذشت زمان دچار تضعيف
تدریجی خواص مکانیکی میشوند [.]12

ممانعت فضایی حلقهها از تشکیل محصوالت حلقوی در تخریب
جلوگیری ميكند یا آنها را به حداقل ميرسانند .طي بررسیهای
انجام شده ،بهترین نتایج از سیلآلکاریلنسیلوکسان ،کربوران-
سیلوکسان و سیالریلن-سیلوکسان بهدست آمده است [.]19
بسياري از این پلیمرها (بهويژه پلیمرهای شامل گروههای
حلقوی -mفنيلن [-p ،]22فنيلن یا -p¢,pفنيلناتر) []23،24
بهطور ذاتی در آزمون  DTGAتا دمای  450°Cدچار کاهش
وزن نشده ودر شرایط گرمادهی همدما برای پنج ساعت ،در
دمای  400°Cدر نیتروژن و در دمای  255°Cدر هوا بیش از
 5%وزن اصلی خود را از دست نمیدهند (شکلهای  12و
 .)13برخي از پلیمرهای سیالریلن-سیلوکسانی (بهويژه  pو
-mفنيلن دمای شیشهای خود را تا دماهای کمتر از  -60°Cحفظ
میكنند [ ،]23بنابراین گسترش بازه دمایی کاربردی بیش از
 100-150°Cمربوط به این دسته از پلیمرها میشود.
سازوكارهای گوناگونی برای تخریب پلیمرهای سیالریلن-
سیلوکسانی پیشنهاد شده است .یکی از سازوكارهای نسبت ًا ساده
که شبیه واپليمر شدن  PDMSو شامل بخشهای سیلوکسانی
متصل به گروههای حلقوی است ،شکل پیچیده شیمیایی-گرمايي
دارد و فرایند تخریب آن وابسته به دماست [ .]31-25آخرین
سازوكار تعمیم داده شده ،سازوكار تخریب سهمرحلهای است که
با واکنشهاي گروههای جانبی پلیمرشروع میشود .این واکنشها
منجر به شکلگیری محصوالت گازی همچون ،CH3CH3 ،CH4 ،H2
 CH2=CH2و  COمیشود [ .]26این سازوكار در خالل واکنشهای
جانشینی درونمولکولی یا بینمولکولی سیلوکسانی ادامه مییابد که
موجب تشکیل حلقههای دیمتیلسیلوکسانی و بازآرایی اسکلت
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شکل -11پلیمرهای سیلوکسانی دما باال همراه با گروههای حجیم
مقاوم در برابر گرما در زنجیر اصلی [.]19

شکل -12مقایسه نمودارهای گرماوزنسنجی تفاضلی پلیمرهای
سیالریلن-سیلوکسان با گروههای حلقوی با سرعت گرمادهی
( :15ºC/minالف)  -mفنیلن( ،ب)-pفنیلن و (ج) -p¢ ،pفنیل اتر
و پلیدیمتیلسیلوکسان در نیتروژن [.]19
31
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که پیشمادههای االستومرهای دما باال هستند .هنوز هم مانع اصلی
برای تولید اين پليمرها در مقیاس بزرگتر ،لزوم واکنشهای محتوی
فلز در سنتز مونومرهای ضروری است [.]19
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شکل -13مقایسه نمودارهای گرماوزنسنجی تفاضلی پلیمرهای
سیالریلن-سیلوکسان با گروههای حلقوی با سرعت گرمادهی
( :15ºC/minالف) -pفنیلن( ،ب)  -p¢ ،pفنیل اتر و (ج) مخلوط
 50/50از الف و ب در هوا [.]23
اصلی پلیمر در دماهای بیش از  350-400°Cميشود [ .]27در نهایت

اين سازوكار ،با گسستن پیوند سیالریلنی به اتمام میرسد .این مسئله
سبب آغاز مجموعهاي از واکنشهای پیچیده رادیکال آزاد شده كه
موجب تشکیل شاخه در زنجیر پلیمری و شبکه شدن احتمالی به
شكل باقیماندههای غیرقابل ذوب و انحاللناپذير ميانجامد .به
هر حال ،مطالعه چنین فرایندهای گرمايي-شیمیایی پیچیده و با
انرژی زياد دشوار است و اغلب تفسیرهای ذهنی و اظهارنظرهای
شخصی را به همراه دارد ،بهويژه پلیمرهای سیالریلنی-سیلوکسانی

مقاومتهای گرمایی و گرمااکسایشی از مهمترین مشخصههای
پلیسیلوکسانهاست كه پايداري گرمایی و ماندگاري در دماهاي
زیاد را با سایر مواد آلي مشابه قابل مقايسه ميكند .کشسانی
استثنایی در دماهای بسيار کم و پایداری گرمایی زیاد در اين
دسته از مواد ،آنها را ترکیبات منحصربهفردی از نظر خواص
گرمایی میسازد .پایداری گرمایی ذاتی پیوندهای  Si-Oبهوسیله
خاصیت انعطافپذیری قطعههای زنجیر  -]Si-O]x-موجب آسان
شدن واکنشهای توزیع مجدد درون و بینمولکولی سیلوکسان
میشود .مطالعات انجام شده روی پلیمرهای مشتق شده از ترکیبات
سیلوکسانی نشان میدهد ،پلیمرهای با گروههای حجیم گرمامقاوم
متصل به زنجیرهای سیلوکسانی ،به واسطه ممانعت فضایی حلقهها
از تشکیل محصوالت حلقوی تخریب جلوگیری میکنند یا آنها را
به حداقل ميرسانند.
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