
TỔNG HỢP COPOLYMER BLOCK TRÊN CƠ SỞ POLY(DIMETHYLSILOXANE)  
BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP RAFT 

 

SYNTHESIS OF POLY(DIMETHYLSILOXNAE) BASED BLOCK COPOLYMERS  
BY RAFT POLYMERIZATION  

 
Tác giả: Dương Thế Hy 

  
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ; dthy@dut.udn.vn 

 

Tóm tắt: 
 

Bài báo giới thiệu việc tổng hợp copolymer block trên cơ sở Poly(dimethylsiloxane) (PDMS) 
bằng phương pháp trùng hợp kiểm soát RAFT,  một trong những phương pháp trùng hợp kiểm 
soát phổ biến hiện nay. Toàn bộ quá trình tổng hợp được tiến hành theo hai bước. Bước một là 
gắn tác nhân chuyền mạch mang nhóm chức acid carboxylic lên PDMS thương mại có nhóm 
chức hydroxyl ở cuối mạch bằng phản ứng ester hóa. Bước hai là trùng hợp monomer lên PDMS 
đã được gắn chất chuyền mạch. Động học quá trình trùng hợp đã được theo dõi và kết quả cho 
thấy quá trình trùng hợp được kiểm soát tốt, copolumer tạo ra có khối lượng phân tử như mong 
muốn và độ đa phân tán thấp. Ngoài ra, ảnh hưởng của việc thay thế nhóm chức acid trên chất 
chuyền mạch bằng nhóm chức ester lên sự kiểm soát quá trình trùng hợp cũng được khảo sát. 
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Abstrac: 
 

This paper reports synthesis of poly(dimethylsiloxane) based block copolymers using RAFT 
polymerization, a well known method of controlled polymerizations. The copolymer synthesis 
goes through two stages. The first one is attachment of a chain transfer agent having a carboxylic 
acid function onto a commercial PDMS possessing an alcohol group at a chain end by 
esterification. The second one is monomer polymerization onto PDMS attached to the chain 
transfer agent. Kinetic data shows that the polymerization is well controlled. Obtained Block 
copolymers have average molecular weights close to predicted values  and low polydispersities. 
In addition, influence of replacing acid carboxylic group in the chain transfer agent by an alcohol 
group on the control of polymerization is investigated.  
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