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Èeská komise pro makromolekulární nomenklaturu* pøedkládá se souhlasem Èeského komitétu pro chemii èeské
znìní dokumentu Mezinárodní unie èisté a užité chemie (lUP AC), publikovaného v roce 19941, s cílem poskytnout
chemické veøejnosti pomùcku ke strukturnímu pojmenovávání iregulárních jednopramenných organických polymerù.
Pravidel lze využít zejména v tìch pøípadech, kdy názvosloví založené na názvech monomeru je nedostaèující.

Tak jako v anglickém originálu, je v èeské verzi zachován název ethylen pro dvojvaznou skupinu odvozenou od
ethanu a název vinyl pro jednovaznou skupinu odvozenou od ethenu, nebot je dnešní nomenklaturní pravidla organické
chemie pøipouštìjí jako názvy tradièní. Je však tøeba upozornit, že Chemical Abstracts tyto skupiny nazývají ethan-I,2-
diyl a ethenyl.

V èeském dokumentu se pro anglické "seniority" používá ve shodì s dokumentem o èeském názvosloví regulárních

jednopramenných organických polymerù výraz "významnost" k vyjádøení uzanèního postavení v øadì strukturních
jednotek.

Souhrn

Pro pojmenovávání mnoha typù iregulárních polymerù neexistuje všeobecnì pøijatá praxe. Tento dokument popisuje
. nomenklaturní systém založený na struktuøe pro iregulární jednopramenné organické polymery, tj. jednopramenné

organické polymerý, které lze popsat opakováním více než jednoho druhu konstituèní jednotky,yebo které zahrnují
konstituèní jednotky, jež nejsou všechny spojené identicky ve smyslu smìrové orientace. Podle nového systému se
pojmenovávají iregulární polymery, pro nìž je systém založený na názvech monomeru nedostaèující, napø. polymery
èásteènì chemicky modifikované, homopolymery s øazením monomerních jednotek "hlava - pata" i "hlava - hlava",
polymery odvozené od jediného monomeru, jenž mùže vytváøet více než jeden druh monomerní jednotky. Mimoto je
tento systém založený na struktuøe alternativou nomenklatury kopolymerù založené na názvech monomerù. Iregulární
polymery, oligomery nebo bloky se pojmenovávají pøedøazením pøedpony "poly" pøed názvy konstituèních jednotek
založené na struktuøe, jež jsou soubornì umístìné v závorkách a od sebe 9ddìlené šikmými lomítky. V blokových
kopolymerech se vazby mezi bloky a vazby se spojovacími jednotkami znázoròují dlouhými pomlèkami. V roubovaných
a hvìzdicových polymerech se rouby nebo bloky považují za substituenty na hlavním øetìzci a tato struktura se
pojmenuje stejným zpùsobem jako regulární nebo iregulární polymer.

Úvod

Pøedchozí dokumenty Komise pro makromolekulární nomenklaturu lUP AC pojednávají o systémech založených na
struktuøe pro po~me?o~á~ání regulárních je.~n,opramen~ýcvh ?~ganických ~ol.y~eru 2,3. T~ j,sou pol~?1~~. jejichž. mol~-
kuly lze popsat jen jedmym druhem opakujlcl se konstltucm jednotky v jedmem sekvencnlm usporadam . Publlkovan
byl také system pojmenovávání kopolymerù, jež jsou vìtšinou iregulární. založený na názvech monomerù 5.

Tento dokument popisuje nomenklaturní systém založený na struktuøe pro iregulární jednopramenné organické
polymery, tj. jednopramenné organické polymery, které lze popsat opakováním více než jednoho druhu konstituèní

* Èlenové komise: M. Beneš. P. Ècfelín, J. Kahovec, J. Kolas, P. Kratochvíl, B. Meissncr, J. Poul.'hlý. J. RoJ;I. J. VohlíJ;II.
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jednotky, nebo které zahrnují konstituèní jednotky, jež nejsou všechny spojené identicky ve smyslu smìrové orientace.
Podle nového systému se pojmenovávají iregulární polymery, pro nìž se je systém založený na názvech monomerù
nedostaèující, napø. polymery èásteènì chemicky modifikované, homopolymery s øazením monomerních jednotek jak
"hlava - pata" tak "hlava - hlava", polymery odvozené od jediného monomeru, jenž mùže vytváøet více než jeden druh

monomerní jednotky; kromì toho je systém alternativou nomenklatury kopolymerù založené na názvech monomerù5.

Základní principy

Iregulární polymery nebo bloky se pojmenovávají pøedøazením pøedpony "poly" pøed strukturní názvy konstituèních
jednotek, jež jsou soubornì umístìny v kulatých èi hranatých závorkách a od sebe oddìleny šikmými lomítky, Typický
název podle nového systému je

poly(A/B),

což znaèí iregulární polymer skládající se z konstituèních jednotek A a B.

V názvech blokových kopolymerù, u nichž je poøadí regulárních blokù známo, se vazby mezi bloky a vazby blokù
se spojovacími jednotkami znázoròují vodorovnými dlouhými pomlèkami,

poly(A) - XA - poly(B) - XB- poly(C) - XC-

kde A, B, C, ,.. jsou názvy konstituèních jednotek a XA' XB' XC, ... jsou názvy spojovacích jednotek.

Postup pro pojmenování iregulárních jednopramenných polymerù podle systému založeného na struktuøe:

1, Napíšeme strukturu øetìzce dle dostupných informací.

1. Vybereme a zorientujeme nejmenší poèet konstituèních jednotek nutný k vystižení struktury polymeru2; je-li možná
volba, výbìr se øídí pravidly o významnosti (viz 2)*, Struktury se zapisují tak, aby se èetly zleva doprava.

1. Aby bylo zaruèeno, že konstituèní jednotky jsou správnì zvoleny, spojí se jejich jednotlivé struktury všemi možnými
zpùsoby vytváøejícími polymerní øetìzec. Nesprávné konstituèní jednotky poskytnou øetìzcové segmenty, které
neodpovídají napsané struktuøe nebo popisu polymeru.

i, Konstituèní jednotky se pojmenují podle pravidel nomenklatury organické chemie 6,7 a nomenklatury polymerù

založené na struktuøe2.**

2, Název polymeru se napíše podle dále uvedených pravidel,

Poznámka: Chybìjící údaje o struktuøe, napø. polohy substituentù, lze vyjádøit v názvu polymeru pomocí symbolù '?-:,
x- nebo 11 I'..' kde n I.'. jsou možné èíselné lokanty.

* Významnost konstituèních jednotek: heterocyklické systémy> heteroatomy v øetìzci> uhlíkaté kruhy> necyklické uhlíkaté øetìzce,

Nenasycené jednotky jsou nadøazeny nasyceným, V uvedených skupinách je významnost dána poøadím, pro heterocyklil'ké systémy
poøadím - kruhy s dusíkem> kruhy s jinými heteroatomy > kruhové systémy s nejvyšším poètem kruhù> nejvìtší kruh> kruhový
systém s nejvyšším poètem heteroatomù > kruhový systém s nejvìtší rozmanitostí heteroatomù > kruhový systém s nejvyšším poètem
heteroatomù nejvýše postavených v poøadí v dále uvedeném seznamu, Poøadí významnosti heteroatomù: O > S > Se > Te > N > P
> As > Sb > Bi > Si > Ge > Sn > Pb > B > Hg a další atomy umístìné v poøadí podle jejich postavení v periodické tabull.'e, Poøadí
významnosti v uhlíkatých kruhových systémech: nejvyšší poèet kruhù> nejvìtší kruh> nejnižší èíselné lokanty v místel'h pøipojení,
V jinak stejných strukturách je významnost dána substituenty, a to v poøadí: necyklil'ký øetìzec s nejvyšším poètem sunstituentù >
øetìzec se substituenty o nejnižších lokantech > abecední poøadí substituentù, Další podrobnosti a pø\Klady jsou u,'edeny v
dokumentu],
Poznámka èeské komise: V èeštinì použijeme èeské abecední poøadí, i když bude v nìkterÝl'h pøípadel'h jiné než anglil..k~,

** Pravidla nomenklatury organické chemie se stále vyvíjejí, Do tohoto dokumentu bylo zahrnuto mnoho nejnovìji JoporuìenÝl.'h
zmìn 7 a v nìkterých pøípadech se zde odvozené názvy polymerù liší od názvù døívìjšíl'h I, Nov.í pravidla jsou tlexinilní ;\ Jl)\'olují

užívat èetné triviální názvy; pokud jsou starší názvy zachovány, je to prl)tl), že se nìžnì p()užívají,
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Pravidla pro pojmenovávání iregulárních polymerù

Pravidlo I. Polymery s nepravidelným uspoøádáním konstituèních jednotek se nazývají

poly(A/B/C...),

kde A, B, C, ... jsou strukturní názvy pøíslušných konstituèních jednotek oddìlené šikmými lomítky. Pøi vyjmenovávání
konstituèních jednotek se dává pøednost abecednímu poøadí.
Poznámka 1: Šikmá lomítka udávají, že sekvenèní uspoøádání konstituèních jednotek není známo.
Poznámka 2: Konstituèní jednotkou mùže též být regulární nebo iregulární blok.

Pøíklady

1.1 Statistický kopolymer skládající se z jednotek odvozených od l-fenylethenu a l-chlorethenu a spojených "hlava-
pata":

-CH -CH .,-CH -CH .,-CH-CH -I"'H -CH .,-CH-CH 2-CH-CH 2-I - I - I Zl - I I
C6H~ CI CI C6H~ C6H~ CI

jednotky*: -CH-CH,-, -CH-CH2-I - I

CI C6H~
název: poly( l-fenylethylen/l-chlorethylen).

1.2 Iregulární polymer odvozený od l-chlorethenu, jehož jednotky jsou øazeny jak "hlava - pata", tak "hlava - hlava":

-CH -CH ,-CH-C H ,-CH 2-CI+CH -CH 2-CH 2-CH-CH 2-CH-I - I - I I I I
CI CI CI CI CI CI

jednotky: -CH-CH2-, -CH2-CH- 
I I
CI CI oJ~d'{dA .1

název: poly( l-chlorethylen/2-chlorethylen). 'q~

1.3 Polyamid vzniklý z adipoylchloridu a smìsi hexan-l,6-diaminu a butan-l,4-diaminu: If

-NH-(CHV4-NH-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-Co-(CH2)4-Co-NH-(CH2~ ~,:~ I
-(CHV4-CO-NH-(CHz)4-NH-CO-(CH2)4-CO~N~ 

jednotky: -NH-(CH2)4-NH-Co-(CHv4-CO- 

-NH-(CHv6-NH-Co-(CH2)4-CO- "1

název: poly(iminobutan-l ,4-diyliminoadipoyl/iminohexan-l ,6-diyliminoadipoyl).

Poznámka: Konstituèní jednotky jsou vybrány podle významnosti jejich složek a seøazeny abecednì,
**1.4 Polymer skládající se z jednotek vzniklých z buta-l,3-dienu 1,4 polymerizací i 1,2 polymerizací : -

-CH=CH-CH2-CH21H-CH2-CH=CH-CH2~H2-CH=CH-CHz-CH21H-CH2- :'1;: \
CH=CH2 CH=CH2 ~( i

j'ednotk y: -CH=CH-CH,-CH,-, -CH-CH,-- - I -
CH=CH2

název: poly(but-l-en-l,4-diyl/l-vinylethylen).

Poznámka: Volba konstituèních jednotek se øídí pravidly významnosti v dokumentu2, tj, but-l-en-l.4-diyl je význam-
nìjší než but-2-en-l ,4-diyl,

* Výrazem "jednotky" se v pøíkladech rozumìjí konstituèní jednotky,
** Poznámka Èeské komise: Pokud není speci•ikováno, pøedpokládá se. že pøi 1.2 polymerizaci nastáv.l øazení konstitul:níl'h jednotek
"hlava - pata",
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1.5 Polymer skládající se z jednotek vzniklých z buta-I,3-dienu 1,4 i 1,2 polymerizací a øazených jak "hlava - hlava",
tak "hlava - pata":

CH=CH2I
-CH 2-CH=CH-CH 2-CH 2iH-CH-CH2-CH 2-CH =CH-CH 2-

CH=CH2

jednotky: -CH2-CH=CH-CH2-, iH-CH2-' -CH2iH-

CH=CH2 CH=CH2
název: poly(but-2-en-I,3-diyVI-vinylethylen/2-vinylethylen).

Poznámka: K vystižení výše uvedené struktury nemùže být zvolena konstituèní jednotka but-l-en-1 ,4-diyl, protože to
by vyžadovalo také užití jednotek but-2-en-I,4-diyl, vinylmethylenu a methylenu, tedy porušení principu
minimálního poètu konstituèních jednotek. Mimoto pospojováním zvolených jednotek, jako napø. methyleno-
vých, se vytváøejí segmenty, jako je propan-I,3-diyl, které neodpovídají napsané struktuøe polymeru.

1.6 Chlorovaný poly(methylen):

CI
I

-CH,-CH-CH,-C -CH-CH,-CH 2-CH-CH-CH 2-- I - I I - I I

CI CI CI CI CI

CI
I

jednotky: -CH-, -C-, -CH2-
I I
CI CI

název: poly( dichlormethy len/chlormethy len/methy len).

1.7 Chlorovaný poly( l-chlorethylen); kterékoliv methylenové jednotky jsou nutnì oddìleny lichým poètem uhlíkových
atomù:
CI CI CI CI CI
I. I I I I

-C -CH2-CH-CH2-C -C -CH-CH-CH-CH2-C -CH-CH-CH2-CH-C-
I I I I I I I I I I I I
CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI

CI CI CI CI CI
I I I I I

jednotky: -CH-CH-, -C-CH,-. -CH-CH-, -C -C -, -C -CH-, -CH-C-
I I' I I I I I I I I
CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI

název: poly(l-chlorethylen/I,I-dichlorethylen/I,2-dichlorethylen/tetrachlorethylen/I,I.2-trichlorethylen/I,2,2-

trichlorethylen).

1.8 Èásteènì hydrolyzovaný poly(l-acetoxyethylen), který má tudíž pùvodnì uspoøádání "hlava - pata"

-CH -CH,-C H -C H r<;::H -CH 2-C H-CH -f"H -C H2-C H -CH 2-C H -C H,-I - I I I 2 I I 1-
OCOCH3 OH OCOCH3 OH OH OH OCOCH3

jednotky: -rH-CH2-, iH-CH2-
OCOCH3 OH

název: poly( l-acetoxyethylen/l-hydroxyethylen).

1.9 Polymer skládající se z blokù poly( I-kyanoethylen). poly( l-fenylethylen) a iregulárního bloku z pølKladu 1.4 v ne-
. pravidelném poøadí:

jednotky: -f ~H-CH2 7p' -f TH-CH2-Jq. -f CH=CH-CH2-CH2+TH-CH:!tr
CN C"H~ CH=CH:!

název: poly[poly(but-l-en-I.4-diyl/l-vinyl ethylen)/poly( I-fenylethylcn)/poly( l-kyanoethylen)].
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Pravidlo 2. Iregulární polymery s regulárními nebo iregulárními bloky a spojovacími jednotkami v urèitém poøadí se

pojmenovávají spojením názvù blokù a spojovacích jednotek dlouhými pomlèkami,

poly(A) - XA- poly(B) - XB- poly(C) - XC kde A, B, C, ... jsou strukturní názvy vhodných konstituèních jednotek - blokù a XA' XB' Xc, ... jsou strukturní názvy

spojovacích jednotek. Poøadí názvù blokù odpovídá poøadí blokù v øetìzci, jak je napsáno zleva doprava 5. Jestliže se

v øetìzci spojovací jednotky nevyskytují nebo nejsou známé, polymer se nazývá

poly(A) - poly(B) - poly(C) -

Polymer, skládající se z opakujících se urèitých sekvencí, se nazývá

poly[poly(A) - XA - poly(B) - XB- poly(C) - XC-,..]

Poznámka: Jelikož pravidla pro rozlišování významnosti blokù nejsou urèena, je jednou z možností použít pravidel

v lit.2. Alternativa je ukázána v poznámce k pøíkladu 2.1.

Ph 'klady

2.1 Tøíblokový kopolymer skládající se z tøí blokù spojených pøímo nebo prostøednictvím neurèených spojovacích

jednotek:

--f O-{::) -tj;"f C H 2 Y H 1qt C H 2 -C H 2 -o-tr
CN

jednotky: -fO-{::J-tp, -fCH2yHiq, -i CH2-CH2-D7;:
CN

název: poly(oxy-I,4-fenylen) - poly(2-kyanoethylen) - poly(ethylenoxy)

Poznámka: Druhou možností je

-f 0-CH2-CH2-1;:+yH-CH2~-t-()-0-tp

CN
název: poly(oxyethylen) - poly(l-kyanoethylen) - poly(1,4-tenylenoxy),

2.2 Dvoublokový kopolymer, v kterém jsou bloky propojeny urèitou spojovací jednotkou:

CH31 .

-CH 2-CH .,-O-CH .,-CH 2-0-CH .,-CH .,-o-Si:- CH-CH .,-CH-CH .,-CH-CH.,-- - - - II -I -I -

CH3 CI CI CI

CH3I .
j'ednotk y: -fCH.,-CH.,-O1;; p , -Si-, -fCH-CH.,-1;;q- - I I -

CH3 CI
název: poly(ethylenoxy) - dimethylsilandiyl - poly(l-chlorethylen).

2.3 Segmentový polyurethan skládající se z poly(oxybutan-I,4':diyl)ových blokù spojených støídavì spojovacími

jednotkami vzniklými z 1,3- a l,4-fenylendiisokyanátu:

tO-(CH2)" :l;;-O-CO-NH U;:: NH-C0i0~(CH2),,-i;; O-CO-NU~~-NH- J ' . I fT-~-. , ., ,

~ " "

-CO-NH -o- NH-CO-O+(CH2)4-Oi;, Co-NH'I~)/NH-CO-O+(CH2)" n

~.
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~

jednotky: -{-O-(CH2)4 J.-o--co-N"'O'NH-CO-. -+o-(CHV4t;;O-Co-NH -Q-NH-CO-

název: poly[poly( oxybutan-1 ,4-diyl) - oxykarbonylimino-l ,3- fenyleniminokarbonyl- poly( oxybutan)-1 ,4-diyl)
- oxykarbonylimino-I,4-fenyleniminokarbonyl].

Pravidlo 3. Iregulární polymery, v nichž jsou k hlavnímu øetìzci pøipojeny øetìzce polymeru nebo oligomeru (jako
v roubovaných kopolymerech), se pojmenovávají takto: Pøipojené øetìzce polymeru nebo oligomeru se považují za
substituenty na hlavním øetìzci a nazývají se stejným zpùsobem jako regulární polymery 2 !1ebo iregulární polymery

(Pravidla I a 2) s tím, že se v názvu neuvádí pøípona -yl. Atom v pøipojeném øetìzci, který je nejblíže k místu pøipojení
v hlavním øetìzci, nese lokant I.

Poznámka I: Roubovaný kopolymer s bloky poly(A), naroubovanými na hlavní øetìzec regulárního polymeru
skládajícího se z konstituèních jednotek Z, se nazývá

poly[ZJpoly(A)Z]
kde poly(A) je substituent na konstituèní jednotce Z.

Poznámka 2: Roubovaný kopolymer s nìkolika druhy roubù na hlavním øetìzci regulárního polymeru, skládajícího
se z konstituèních jednotek Z, se nazývá

pal y[ZJpoly(A)ZJpoly(B )ZJpoly(C)ZJ...]

kde poly(A), poly(B), poly(C), jsou substituenty na kosti tuèní jednotce Z.

Ph 'klady

3.1 Roubovaný kopolymer s mnoha roubovými jednotkami jednoho druhu:
'b,.l;4/1'1-CH 2-CH-CH 2-CH 2-CH z-CH 2-CH -CH 2-CH 2-CH z-CH 2-CH 2- .

~CH2-rH-1i; ~CH2-rH-1i; f .t.

C6H5 C6H5

jednotky: -CH2-. -CH-

~CH2yH-1i;
C6H5

název: poly[methy len/poly(2- fenylethylen)methy len].

3.2 Roubovaný kopolymer s mnoha rouby jednoho typu, které jsou samy kopolymery skládajícími se
z konstituèních jednotek dvojího druhu, I-chlorethylenu a l-fenylethylenu: ~

-CH 2-CH-CH 2-CH 2-CH 2-CH2-

lCH-CH ,-CH-CH ,-CH-CH 2-CH -CH ,-CH-CH ,-CH-CH ,-I - I - I I - I - I -
C6H5 CI CI C6H5 C6H5 CI

název: poly[methylen/poly(l-fenylethylen/l-chlorethylen)methylen]
Poznámka: Roub je kopolymer v pøíkladu 1.1.

3.3 Roubovaný kopolymer se dvìma druhy roubových jednotek:
-CH2-TH-CH2-CH2-CHz-CH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH- .j'Jr,';] : ,.,.jr..,

-t-CH2-~H-1j; ~CH2-rH \ ~CH2iH7;
C6H5 CI CI

jednotky: -CH2-, -CH- , -CH-

~CH2yH7p ~CH2iHiq
C6H5 CI

název: poly[methylen/poly(2-•enylethylen)methylen/poly(2-chlorethylen)methylen].
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Pravidlo 4. Iregulární polymery, v kterých jsou øetìzce polymeru nebo oligomeru pøipojeny k hlavnímu øetìzci prostøed-
nictvím konstituèní jednotky (spojky) odlišné od konstituèní jednotky postranního øetìzce, se pojmenovávají takto:
Postranní øetìzce polymeru nebo oligomeru jsou považovány za substituenty na spojce a pojmenují se podle Pravidla
3. Postranní øetìzec spolu se spojkou se jako celek považuje za substituent na hlavním øetìzci. Pøi tvorbì názvu se atom
spojky, který je nejblíže k místu pøipojení v hlavním øetìzci, oznaèí lokantem I.

Poznámka I: Roubovaný kopolymer mající strukturu

-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-
I I

~A-);; ~A-);;
tj. s bloky poly(A), které jsou spojkou Q pøipojeny k regulárnímu polymeru skládajícímu se z konsti-
tuèních jednotek -Z-, se nazývá

poly{ZJ[poly(A)Q]Z}.

Poznámka 2: Roubovaný kopolymer mající strukturu

-z-z-z-z-z-z-z-z-z-
I I I t I I I I I

QQ(;2QQQQPQ
~A-);; ~A-);;

tj. s bloky poly(A), které jsou pøipojeny k substituentu Q v regulárním polymeru skládajícím se
z konstituèních jednotek -(Q)Z-,se nazývá

poly{(Q)ZJ[poly(A)Q]Z).

Ph'klady

4.1 Poly( I-fenylethylen) s poly[2-(methoxykarbonyl)-2-methylethylen]ovými rouby na nìkterých fenylových skupinách:

-CH-CH 1-CH-C H 'F-CH-CH 1-CH-CH-rCH-CH 2-61~,~Jr~,~ ~ uu~
CH3 CH3I . I .

CH2-T~ CH2y-1i'
y~O y~O
O-CH3 ) O-CH3

-o- CH3 jednotky: -CH-CH2-. '1- ~ , -tCH2-*~

1. C=O
~"'" I, !! O-CH1
~ spojovací roub .

jednotka

název: pol y( 1- feny lethylen/ 1- ( 4-poly[2-(methoxykarbony 1)- 2-methy Icthy len ]feny I} ethy len).

4.2 Poly(oxyfenylen) s poly(2-chlorethylen)ovými bloky naroubov.mými prostøednictvím k.lrbonyloxyskupiny " poloze
2 nìkterých kruhù:
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-o -o- o -o- 0-9- o-Q- 0-0- O -o- 0-

O
\
CO-fCH2-CH-tpI

CI

jednotky: -° --o-~ ,-Q-CO-, -+CH2TH-tp
- CI

spojovací roub
jednotka

název: poly{oxy-I,4-•enylen/oxy-2-[poly(2-chlorethylen)karbonyloxy]-I,4-•enylen}0

Pravidlo 50 U iregulárních polymerù se tøemi nebo více bloky pøipojenými k centrální jednotce, tj. hvìzdicových poly-
merù, se bloky považují za substituenty na jediné centrální jednotce o Hvìzdicový polymer s rameny tvoøenými
identickými bloky se nazývá

m[poly(A)]X,

kde m znamená øeckou násobící pøedponu (tris, tetrakis, 0.0) oznaèující poèet substituentù poly(A) na centrální jednotce
Xo Pokud není poèet ramen známý, hvìzdicový polymer se nazývá

n-kis[poly(A)]Xo

Hvìzdicový polymer s rameny tvoøenými odlišnými bloky se nazývá

x- [poly(A)] -y- [poly(B)]- z- [poly( C)] o o oX,

kde .\", .", z, '0. jsou lokanty pro polohy na centrální jednotce X. Atom v blocích, který je nejblíže k centrální jednotce,
nese lokant 10

Ph 'klady

501 Tøíramenný hvìzdicový polymer, v nìmž jsou poly(l-•enylethylen)ové bloky pøipojeny k benzenovému kruhu
v urèitých polohách:

+CH2TH ~'::;;'" yH-CH2-1r C(;H5 I C(;H5 ~

CH-CH'-1uqI -

C(;H5

název: I ,3,5-tris[poly( I-•enylethylen)]benzeno
502 Šestiramenný hvìzdicový polymer odvozený od ethanu substitucí poly( I-tenylethylen)ovými bloky:

[+CH,-CH i::] C-C[--f CH-CHrl ]- I P I "' P

C6H5 3 C6H5 3

název: hexakis[poly(l-•enylethylen)]ethano

503 Ètyøramenný hvìzdicový polymer odvozený od silanu substitucí odlišnými bloky:

+CH2-CH=CH-CH2~ ".,..-t CH2-CH=CH-CH2-tp
Si

+yH-CH1~ '-tyH-CHl-1; i.f

J C(,H, C(,H5

název: bis[poly(but-2-en-1 ,4-diyl)][poly( l-fenylethylen)][poly(2-fcnylethylen) Isilan
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5.4 Tøíramenný hvìzdicový polymer odvozený od methylsilanu substitucí bloky poly( I-chlorethylen), poly(oxyethylen)
a poly( I-fenylethylen), z nichž poslednì uvedený je pøipojen k centrální jednotce prostøednictvím kyslíku jako

spojkou:

CH]I .

-CH2-CHCI-CH1-CHCI-CH2-CHCI- ~i -o-CH2-CH2-o-CH2-CH2-

4CH-CH2"jp
I

C(iH5

název: [poly( I-chlorethylen)][poly( oxyethylen) ][poly( I-tenylethylen)oxy ]methylsilan.

Pravidlo 6. Názvy koncových skupin se pøedøazují pøed název polymeru spolu s øeckými písmeny a a 00. Není-Ii známo,
jak jsou koncové skupiny na konstituèní jednotky vázány, nazývá se iregulární polymer

"
a-R-CJ>-R'-poly(NB/...)

kde R a R' jsou názvy koncových skupin. Pro urèení zpùsobu navázání koncových skupin ke konstituèním jednotkám
se koncové skupiny spojí se sousedními jednotkami, døíve než se polymer pojmenuje.

Pøíklady

6.1 Kopolymer popsaný v pøíkladu 1.1 s urèitými koncovými skupinami:

název: a-chlor-ro-( trichlormethyl )-poly( 1- feny lethy len/ I-chlorethy len).

6.2 Kopolymer popsaný v pøíkladu 6.1, ve kterém jsou pøipojeny trichlormethylová skupina k l-fenylethylenové
jednotce v poloze 2 a chlor k l-chlorethylenové jednotce v poloze I:

název: a-(2,2-dichlorethyl)-ro-(3,3,3-trichlor-l-fenylpropyl)-poly( I-fenylethylen/ I-chlorethylen).

6.3 Roubovaný kopolymer s rouby, jejichž koncové skupiny jsou urèeny:

-CH 2-C H 2 -CH -CH 2-C H 2-CH 2-CH 2-CH 2-CH-CH 2-~ . ~ '

71 71~ ~
CH] CH3 CH3 CH3
I. I. I. I.

CH2T-1p- CH2-r-CH3 CH2T-1p- CH2T-CH3
y=O CH3 y=O CH3
OCH3 OCH3

název: poly[ ethylen/ 1-(4- { oo-neopentyl-poly[2-methoxykarbonyl)-2-methylethylen]} tenyl)ethylen].

Poznámka: Volný konec polymerního substituentu se považuje za polohu 00, druhý konec je pøipojen k hlavnímu øetìzci.

Pravidlo 7. Hmotnostní a molární zlomky i molární hmotnosti se uvádìjí j.lko v nomenklatuøe kopolymerù z.lložené na
názvech monomerù5.

Pøíklady

7.1 Chlorovaný poly( I-chlorethylen) s hmotnostním zlomkem chloru 0,65:

CI CI CI
I I I

-C -CH 2-C H-CH,..c -CH-CH -CH., -C -C H-I I - I I I - I I
CI CI CI CI CI CI CI ,ti,,:'>

:1'fJ!-èi\1 ;1~::J;r;
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CI
I

jednotky: -CH-, -C-, -CH2-
I I
CI CI

název: poly(dichlonnethylen/chlonnethylen/methylen) (65 hmot. % CI).

Dodateèné pøíklady

8.1 Diblokový kopolymer skládající se z poly( I-fenylethylen)ového bloku a z bloku vzniklého z buta-1 ,3-dienu 1,4
i 1,2 polymerizací:
iH -CH 2-CH 2-CH =CH -CH r"TH -CH 2-CH 2-CH=CH -CH 2-CH 2-CH=CH -CH rl yH -CH 2-n,

CH=CH2 CH=CH2 C6H5

jednotky: -CH2-CH=CH-CH2-, iH-CH2- , iH-CH2-

CH=CH2 C6Hs
název: poly(but-2-en-I,4-diyl/l-vinylethylen) - poly(l-fenylethylen)

8.2 Poly(ethylen/l-hydroxyethylen) roubovaný poly(l-fenylethylen)em na hydroxymethylenových jednotkách:

OH
I

-CH2-CH2rH-CH2-C -CH2-CH2-CH2rH-CH2-
OH ~CH2-CH-tj; OH

I
C6Hs

OH
I

jednotky: -CH2-CH2-, rH-CH2-' -CH-CH2-
OH ~CH,-CH~ J}- I

C6Hs

název: poty {ethylen/l-hydroxyethylen/ l-hydroxy-I-[poly(2-fenylethylen)]ethylen}.

Poznámka: Jestliže místo pøipojení roubu není známé, roubovaný kopolymer se nazývá

ethylen}.

8.3 Diblokový kopolymer skládající se z bloku poly(l-fenylethylen)u a poly(methylen)ového bloku roubovaného

poly(l-chlorethylen)em:

-CH-CH2-CH-CH,-CH,-CH 2-CH 2-CH -CH,-CH,-I I - - l - -

C6Hs C6Hs 't-CH2-yH-tj;

CI

jednotky: -yH-CH2-' -CH-, -CH2-

C6Hs ~H2rH-1p

CI
název: poly( I-tenylethylen) - poly[methylen/poly(2-chlorethylen)methylen].
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