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ALGEMENE INLEIDING 

EN 
SITUERING VAN HET WERK 





DOELSTELLING EN 

INDELING VAN DE THESIS 
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Doelstelling 

Het merendeel van het onderzoek naar toepassingen voor geconjugeerde 

polymeren ( schema 1) richt zich op de eigenschap dat deze materialen na behandeling met 

sterk reducerende of sterk oxiderende reagentia (dopanten) elektrisch geleidend worden. 

[#] 
n 

r Jn..1 
T°'N/"}; 

H 

r rl~ 
l's?i; 

0 
~ 

transpolyacetyleen 

polypyrool 

poly-3-alky lthiofeen 

polyisothianaphtheen 

poly-p-feny leen 

~ poly(-p-fenyleen vfilyleen) 

+~--<{ l polydiacetyleen 

l R!J. 
Schema I : Verschillende geconjugeerde polymeren. 

Een tweede onderzoeksdomein houdt zich bezig met de niet-lineaire optische 

eigenschappen van deze macromoleculen met ketenoverspannend 1t-systeem. Een antler 

en steeds belangrijker wordende toepassing is de electroluminescentie : onder het 

aanleggen van een elektrisch veld wordt licht uitgezonden ( cfr. hoofdstuk 2). 
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Deze familie van polymeren, waartoe ook poly(p-fenyleen vinyleen) (PPV) 

behoort, heeft echter een groot nadeel : ze zijn onoplosbaar en onsmeltbaar juist omwille 

van de uitgestrekte 1t-geconjugeerde keten; m.a.w. ze zijn vrijwel onverwerkbaar. 

Een oplossing om deze onverwerkbaarheid te ornzeilen, naast het inbouwen van 

flexibele alkyl- of alkoxystaarten op de aromatische kern, is de synthese via de 

precursorroute. Het precursorpolymeer kan verwerkt worden via de conventionele 

technieken en kan vervolgens in een postshaping operatie omgezet worden tot het 

volledig geconjugeerde polymeer. De ornzetting naar de geconjugeerde vorrn wordt 

meestal voltrokken door een therrnisch geactiveerde elirninatiereaktie. Zulk een systeem, 

hoewel conceptueel eenvoudig, is in de praktijk moeilijk te verwezenlijken omdat de 

elirninatiereaktie liefst ongekatalyseerd hoge conversiegraden moet bereiken en 

daarenboven moet verlopen zonder dat er nevenreakties optreden. Zo bijvoorbeeld leidt 

de dehydrochlorering van poly(vinylchloride) niet tot een bruikbaar type polyacetyleen 

alhoewel PVC past in hoger aangegeven schema (cfr. hoofdstuk 1). 

Voor poly(p-fenyleen vinyleen) maakt men gebruik van de Wessling 

bissulfoniurnzout route ( schema 2). In deze route wordt a,a'-bis-(tetrahydrothiofenium 

chloride)-p-xyleen behandeld met NaOH in water. Men bekomt zo een wateroplosbaar, 

verwerkbaar hoog moleculair gewicht precursorpolymeer, dat tot PPV omgezet wordt via 

een therrnische behandeling. 

~ n 

Schema 2 : Wessling bissulfonium zout-route voor de synthese van PPV 

De doelstelling van dit werk kan geforrnuleerd worden in de volgende vraag : Is 

het mogelijk om in dit p-xyleen-derivaat de sulfonium zout-groepen te vervangen zonder 

het hoog moleculair gewicht karakter van het gevorrnde polymeer te schaden ? Of met 

andere woorden: Kunnen we de vereisten die aan p-xyleen-derivaten dienen opgelegd te 
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worden en de overeenkomstige polymerisatieomstandigheden zo vastleggen dat hoog 

moleculair gewicht poly(p-xylyleen)-derivaten bekomen worden? 

Om op deze vraag te antwoorden hebben we eerst, met als uitgangspunt de 

literatuurgegevens over het mechanisme van het bis(sulfonium zout)-p-xyleen 

(cfr. hoofdstuk 1), een algemeen schema voor deze reaktie opgesteld (schema 3). 

Leavinggroep ~ Polarisator 

)sore 

______k.__ ,- A+ 

Leavinggroep ~Polarisator 

)- Leavinggroep 

~Polarisator 
+~,- l 

) Polymerisatie 

, /:'-. ftn 
~Polarisator 

Schema 3: 
Algemene route voor de synthese van geconjugeerde polymeren via de precursor-route 

Opdat het intermediaire p-quinodimethaan-systeem (QM) (schema 3) zou 

gegenereerd worden, moet een p-xyleen-derivaat gesubstitueerd zijn met enerzijds in de 

a-positie een polarisator en met anderzijds in de a'-positie een leavinggroep. De 
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polarisator moet zorgen voor de stabilisatie van het anion, dat ontstaat door een zuur

base evenwicht van het p-xyleen-derivaat met een in het reaktiemidden gei:ntroduceerde 

base. De volgende stap is een 1,6-elirninatie reaktie die gei:nitieerd wordt door het anion. 

Dit gaat gepaard met de verwijdering van de leavinggroep hetgeen het QM oplevert. 

Waarschijnlijk ontstaat dan via een kop-staart anionisch ketengroei mechanisme een 

regelmatig opgebouwd poly(p-xylyleen)-derivaat, als gevolg van het door de polarisator 

gei:nduceerde verhoogd zwitterionische karakter in het QM. Als dan in de laatste stap de 

polarisator nog therrnisch elirnineerbaar is, dan kan het poly(p-xylyleen)-derivaat omgezet 

worden tot het geconjugeerde PPV. 

De voordelen die zulk een veralgemeend schema kunnen bieden zijn talrijk : 

• de veelzijdigheid verbonden aan deze veralgemeende route : indien er meerdere p

xy leen monomeren volgens dit algemeen schema gepolymeriseerd zouden kunnen 

worden, dan opent dit werk de deur naar een reeks van poly(p-xylyleen)-derivaten, met 

op iedere ethyleen segment een verschillende substituent voor verschillende toepassingen. 

Daarbij hoeft deze veralgemening zich niet te beperken tot enkel de fenyl als aromatische 

kem. Ook andere aromatische kemen zoals thiofeen, furan, gesubstitueerde fenyls of 

andere polyaromatische ringen zouden in dit algemeen schema ingepast kunnen worden. 

• Deze veralgemeende route kan aanleiding geven tot PPV -precursor polymeren met een 

verhoogde stabiliteit. Het is alom bekend dat (sulfonium zout)-groepen in de 

wateroplosbare precursorpolymeren zeer goede leavinggroepen zijn. Het gevolg is dat 

deze (sulfonium zout)-polyelectrolieten niet erg stabiel zijn, hetgeen een precipitatie uit de 

oplossing of een gellering tijdens de polymerisatie veroorzaakt. Deze geringe stabiliteit is 

vooral een probleem voor de synthese van geconjugeerde poly(aryleen vinylenen) met 

meer electronrijke aromatische kemen, zoals het 2,5-dialkoxy-gesubstitueerde PPV of het 

poly(2,5-thienyleen vinyleen) (PTV). Het werd in deze gevallen opgemerkt dat de 

sulfonium precursorpolymeren in de waterige oplossing een reaktie ondergaan met dit 

water zodat precursoren gevormd worden waarvan de sulfonium groepen gedeeltelijk 

gesubstitueerd zijn met hydroxygroepen (schema 4). Dit materiaal is onoplosbaar zowel 

in water als in organische solventen. Het invoeren van polarisatoren, die niet zo 

gemakkelijk als leavinggroep optreden bij nucleofiele substitutiereakties kan dit 

stabiliteitsprobleem oplossen, zoals ook zal aangetoond worden. 
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~ n 
PTV 

~ n 

/ 
ONOPLOSBAAR 

Schema 4: nevenreakties van (sulfonium zout)polyelectrolieten met water 

• Door het gebruik van een niet-ionische, niet-elimineerbare polarisator, kan men een 

monomeer en een polymeer bekomen welke oplosbaar zijn in gewone organische 

solventen. Dit is gunstig voor de karakterisatie van het bekomen polymeer met 

spectroscopische technieken en met gel permeatie chromatografie (GPC). Op die manier 

leidt dit, zoals verder zal blijken, tot een uitstekend middel om het mechanisme van deze 

polymerisatie in detail te bestuderen. lmmers als gevolg van de aard van de 

polyelectrolieten bij de bis(sulfonium zout)polymerisatie is de analyse van het moleculair 

gewicht en van de moleculaire gewichtsverdeling via GPC zeer moeilijk door de 

irreversiebele interacties van het polyelectroliet met het GPC kolommateriaal. Een direct 

gevolg hiervan is dat een gedetailleerde studie naar het mechanisme van deze 

polymerisatie in het verleden steeds problematisch was (cfr. hoofdstuk 1). 

• Tenslotte indien de aromatische ring niet-symmetrisch gesubstitueerd is , dan geeft 

deze algemene route een controle over de structuur van de gevormde polymeren als 

gevolg van de differentiatie tussen de polarisator en de leavinggroep ( schema 5 ). 
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R 10 ~olan-·sa-to-r --R 
10 
~ Polarisato, 

YoR' YoR' 
+ 

Schema 5: 

lndeling van de thesis 

In deel I zal aan de hand van de literatuur een overzicht gegeven worden enerzijds 

over de synthese van PPV (hoofdstuk 1) en anderzijds over enkele mogelijke 

toepassingen voor deze geconjugeerde materialen (hoofdstuk 2). 

Deel II (hoofdstuk 3) beschrijft de synthese en karakterisatie van de monomeren, 

die voor deze studie aangewend werden. Dit zijn de a-chloor-a'-alkyl(aryl)sulfinyl- en 

a-chloor-a'-alkyl(aryl)sulfonyl-p-xylenen en afgeleiden hiervan (schema 6). Deze 

monomeren combineren enerzijds de vereisten van polarisator in de sulfinyl- en sulfonyl

groep en anderzijds van de Ieavinggroep met het chloride. Bovendien blijkt uit een studie 

van B.M. Trost dat sulfoxiden gemakkelijk en met hoge conversiegraad omgezet kunnen 

worden naar dubbele bindingen. Immers Trost gebruikte reeds a-gesulfinyleerde esters 

en ketonen als voorlopers om a,~-onverzadigde esters en ketonen met hoge rendementen 

te synthetiseren. 

In deel III zal nagegaan worden of deze monomeren inderdaad kunnen 

polymeriseren tot precursoren van PPV. Hierbij zal getracht worden, door het 

veranderen van verschillende reaktievariabelen (temperatuur, oplosmiddel, base, 

leavinggroep, polarisator, ... ), een dieper inzicht te verkrijgen in het mechanisme van deze 

polymerisatie. 

In dee) IV zal met verschillende spectroscopische technieken gecontroleerd 

worden in welke mate de precursorpolymeren aanleiding geven tot PPV bij een 

thermische behandeling. 
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De kennis, verworven in deel Ill en IV, zal in deel V vergeleken worden met 

resultaten uit de literatuur en hierbij staat de vraag hoe "algemeen" deze veralgemeende 

route is centraal. En tenslotte zullen in dit zelfde deel enkele perspectieven voor deze 

veelzijdige polymeer synthese nader bekeken worden. 

~0-R 

L 

cx.-leavinggroep-cx.' -alky 1( ary J)sulfinyl

p-xylenen 

R = Ph, n-Bu 

L =Cl-, I-, Cl - +sJ 
cx.-Jeavinggroep-cx.' -alky 1( ary l)sulfony 1-

p-xylenen 

R = Ph, n-Bu 

Schema 6 : Monomeren, aangewend bi} de synthese van PPV 
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Directe syntheseroutes naar PPV 

1.1. Directe Syntheseroutes naar poly(p-fenyleen vinyleen) 

(PPV). 

1.1.1. De Wittig-reaktie. 

15 

Naar aanleiding van hun vroeger werk met de Wittig reaktie voor de synthese van 

distyrylbenzenen [CAMT59], diaryl-butadienen [MDOR59] en l,4-bis-(arylbutadienyl)

benzenen [MDOR59] en zich baserend op de voortreffelijke rendementen voor het 

merendeel van deze syntheses, ondemamen McDonald en Campbell [MD0R60] in 1960 

een poging om poly-xylylidenen, of PPV, via deze Wittig reaktie te synthetiseren. In 

feite zijn er twee procedures die gevolgd kunnen worden : enerzijds de reaktie van een 

aryl-bis-fosforaan en een aromatische bis-carbonyl-molecule en anderzijds de bereiding 

via een monomeer waarin zowel het fosforaan als de carbonylfuncties aanwezig zijn. 

Horhold H.H. [HORH70] wendde in 1970 ook deze Wittig reaktie aan bij zijn 

studie naar de elektronische structuur eigenschappen relatie van poly-p-xylylidenen. Ook 

Karasz F.E. [WNEG79], die samen met Lenz de latere Wessling-precursorroute 

herontdekte, synthetiseerde PPV aanvankelijk via de Wittig reaktie van terephthaldehyde 

met het p-xyleen-bis-(triphenylphosphoniumchloride) (schema I.I). 

CHO 

¢ Base ~ n 
CHO 

Schema 1.1 : Synthese van PPV via de Wittig-reaktie 

Een groot nadeel van deze route, maar ook van de andere polycondensaties, is dat 

een onoplosbare vorm van PPV bekomen wordt waarvan het moleculaire gewicht laag is. 

In het geval van de Wittig reaktie bedraagt DP - 8. 

Nochtans wordt deze Wittig synthese tegenwoordig nog frequent toegepast als 

polymerisatiemethode en dit vooral met het oog op modelstudies van goed 

gekarakteriseerde oligomeren [NOUJ92]. 

Referenties p.37 
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1.1.2. De Heck-reaktie. 

De Heck-reaktie [HECR81] (schema 1.2) is een Pd-gekatalyseerde arylatie van 

olefienen door middel van halogeenverbindingen. De synthese tot PPV kan 

bewerkstelligd worden door de arylatie van, hetzij p-divinylarene met digehalogeneerde 

arenen [PAT83], hetzij bromostyreen [HEIW88], hetzij ethylene met digehalogeneerde 

arenen [BREM90]. Greiner [MARH91] (1991) gebruikte deze polymerisatiemethode om 

de vloeibaar-kristallijne eigenschappen van oplosbare en smeltbare modificaties van PPV 

( schema 1.2) te bestuderen. 

Hal-Q-Hal + 

R 

Pd(OAc )z/Base 
CH2=CH2 -----

-2 base, - HBr 

R = H, 2-fluoro, 2-nitro, 2-phenyl, 2-fluoro-5-methyl 

~ R n 

Schema 1.2: Synthese van PPV via de Heck-reaktie. 

In dit onderzoek stelde hij vast dat onregelmatigheden tussen de vinylbindingen 

niet zo effectief zijn voor een hogere oplosbaarheid dan substituties op de phenylring. 

Ondanks de hoge opbrengst bij deze polymerisatietechniek is deze route niet zo attractief 

omdat moleculaire gewichten laag zijn (500<Mw<7100) en omdat tijdens de synthese 

aanzienlijk nevenreakties optreden. 

Een gelijkaardige benaderingswijze werd toegepast voor de synthese van 

gesubstitueerd poly(thienyleen vinyleen) (PTV) [BOLA93]. Deze auteurs maakten tevens 

gebruik van een palladium gekatalyseerde koppelingsreaktie van 2,5-dijodothiofenen en 

1,2-bis(tributylstannyl)ethyleen (schema 1.3), waarbij alkylstaarten )anger dan 4 

koolstofatomen het polymeer oplosbaarheid in CHCl3 verschaffen. Een probleem bij 

deze route is wel de onregelmatige kop-staart volgorde van de thiofeen-eenheid in de 

keten indien R 1 verschillend is van R 2. 

Schema 1.3: 
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1.1.3. Reaktie met polybenzo'ine [KAUS90]. 

CHO 

¢ 
CHO 

o-

OH 

KCN ~n K+tBuO
BuLi 

~·----< 
CH30S020CH3 

o-

~n No-

OCH3 

n 
CH3 

Schema 1.4: Polybenzoine a/s basis voor PPV. 
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Deze methode (schema 1.4) werd gebruikt door Kaul S.N. en Fernandez J.E. 

( 1990) voor de syn these van PPV, in de a en ~ positie gefunctionaliseerd met 

zuurstofhoudende groepen. Deze gefunctionaliseerde PPV's werden bekomen door de 

reaktie van polybenzo"ine [JONI55], gesynthetiseerd door een benzo"ine-type reaktie van 

terephthaldehyde, met Schlcisser's base [SCHM84] (K+tBuO-/nBuLi) om het 

polydianion te creeren. Dit polydianion levert door reaktie met acetylchloride en 

dimethylsulfaat respektievelijk poly( 1,4-fenyleen-l,2-diacetoxyethyleen), en poly( 1,4-

fenyleen-l,2-dimethoxyethyleen). De DP van polybenzoi:ne bedroeg 6. 

1.1.4. Reductieve polycondensatie van een sterisch gehinderd monomeer. 

Door een reductieve polycondensatie van bis(a,a-dichloorbenzyl)-arylenes 

(schema 1.5) met chroom(macetaat synthetiseerde Horhold [HORH87] poly(arylene

diphenyl-vinylene)s (DP-PAN). 

Referenties p.37 
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~Cl 

~Ar~ 

oci'Lf 
Schema 1.5 : Reductieve polycondensatie met chroom( ll)acetaat. 

In 1992 verscheen een artikel waarin Schuf [SCHU92] bromosgesubstitueerd 

poly( 1,4-fenyleen-diphenylvinylene)n trachtte te maken door het gebruik van l ,4-bis( 4-

tbutyl-cx,cx-dichlorobenzyl)benzene. Bij de polymerisatie ontstaan er echter al problemen 

met de oplosbaarheid van het monomeer, zodat de bekomen moleculaire gewichten laag 

zijn. Daarenboven treedt er naast de intermoleculaire dehalogenatie, een intramoleculaire 

dehalogenatie op tot benzoquinonebismethides als nevenreaktie (± 30%) (schema 1.6). 

Br 

R 

intramolec7laire 
dehalogenatie 

Br 

~ ~ 

"benzoquinonebismethides" 

R 

~~:~leculaire 
~ogenatie 

Schema 1.6: inter- en intra-dehalogenatie 

1.1.S. McMurry reaktie [LEND89]. 

R 

De reaktie van zinkstof met TiCl4 in tetrahydrofuraan geeft !age valentietoestanden 

van titaan (Ti(O) en Ti(I)), die effectief optreden als koppelingsreagentia voor 

terephthaldehyde door de deoxygenatie van de carbonylfuncties (schema 1. 7). Deze 

procedure gebruikte Cataldo in 1991 [CATE9I], en simultaan ook Cooke en Wagener 

[COOA91] om in een stap en met een hoog rendement poly(p-fenyleen vinyleen) te 
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maken. Met deze methode slaagde hij er ook in poly (m-fenyleen vinyleen) te 

synthetiseren vertrekkende van isophthaldehyde. De PPV die bekomen werd heeft een 

all-trans structuur. 

OHc-Q-cHO 
TiC14 / Zn THF 

~n 

Schema 1.7: McMurry-reaktie. 

De mogelijkheden van deze reductieve koppeling werden door Rehahn en 

Schliltter [REHM90] aangetoond. Zij meldden de bereiding van het oplosbare poly(2,5-

dihexyl-1,4-fenyleen vinyleen) door de koppeling van het overeenkomstige dialdehyde in 

de aanwezigheid van een overmaat Ti-reagens (TiCl3/Zn/Cu/DME, waar DME = 

dimethoxyethaan). Zij claimden een Mn=8,500 (door VPO, dampdrukosmometrie) en 

een monomodale moleculaire gewichtsverdeling (Mw/Mn=2,3 tot 2,4). 

1.1.6. Ring Openings Metathesis Polymerisatie (ROMP). 

Thorn-Csanyi en Hohnk [THOE92] hebben PPV bereid via de ring openings

metathesis polymerisatie van een olefinisch paracyclophaan-derivaat met een wolfraam 

katalysator (schema 1.8). 

© I /J 

Wolfraam 

Katalysator 

Schema 1.8: 

Kumar en Eichinger [KUM92] hebben op hun beurt PPV bekomen door de 

metathesis polymerisatie van 1,4-divinylbenzeen door gebruik te maken van de acyclische 

dieen metathesis methode, ontwikkeld door Wagener. De efficientie van deze 

polyreakties is opnieuw onbekend gezien de onoplosbaarheid van het gevormde PPV. 

Referenties p.37 
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1.2. Synthese via precursorroutes. 

In de loop der jaren tachtig is er een aanzienlijke vooruitgang geboekt aangaande 

de verwerkbaarheid van geconjugeerde polymeren. De conventionele 

verwerkingstechnieken werden niet toegepast op de geconjugeerde polymeren zelf maar 

op zogenaamde precursorpolymeren. Deze precursorpolymeren die oplosbaar zijn, 

worden in een laatste, meestal thermisch geYnduceerde eliminatiestap omgezet tot de 

volledig 1t-geconjugeerde keten. Zulk een systeem, alhoewel conceptueel eenvoudig, is in 

de praktijk moeilijk te verwezenlijken omdat de eliminatiereaktie, meestal 

ongekatalyseerd, hoge conversiegraden moet bereiken en daarenboven zonder 

nevenreakties moet verlopen. Zo bijvoorbeeld leidt de dehydrochlorering van 

polyvinylchloride niet tot een bruikbaar type polyacetyleen alhoewel PVC past in hoger 

aangegeven schema. 

1.2.1. Polyacetyleen (PA). 

De meest voor de hand liggende route tot PA is de additiepolymerisatie van 

acetylene, hetgeen een PA verschaft in poedervorm [NATG58]. Berets en Smith 

[BERD68] toonden aan dat dit poederig PA onder een druk van 6,7.1Q8Pa geperst kon 

worden tot zilverachtige schijfjes die halfgeleidereigenschappen vertoonden bij contact 

met vluchtige oxiderende of reduceerde reagentia. 

In het laboratorium van Shirakawa kon deze polymerisatie doorgevoerd worden 

aan het grensvlak tussen een oplossing van een Ziegler Natta katalysator en het 

gasvormige acetyleen [ITOT74]. PA kan via deze techniek bekomen worden als vezels 

met lage dichtheid of als materiaal met hoge dichtheid. Reeger en McDiarmid toonden 

dan aan dat dit PA met AsF5 en 12 chemisch kan gedopeerd worden tot elektrische 

geleidbaarheden van 1000 S cm-1 [CHIC77]. 

Om de verwerkbaarheidsproblemen, die gepaard gingen met de directe synthese 

naar PA, te omzeilen werden verschillende precursorroutes [FEA W86] onderzocht. De 

meest effectieve route is ontwikkeld in Durham [EDWJ80, FEA W90] en is weergegeven 

in schema 1.9. De Ring OpeningMetathesis Polymerisatie (ROMP) werkt alleen op de 

cyclobuteen eenheid met vorming van een oplosbaar polymeer, dat nu gemakkelijk kan 

gezuiverd en in films gegoten worden. De thermische eliminatiereaktie brengt bij lage 

temperatuur vooral cis-PA voort maar bij hoge temperaturen leidt de eliminatie tot 

hoofdzakelijk trans-PA als gevolg van cis-trans isomerisatie. 
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ROMP 

Edwards 
en 
Feast 

.1T 

Schema 1.9: Synthese van polyacery/een via de Durham-route 

21 

n 

Door de ROMP polymerisatie van gesilyleerd cyclo-octatetraeen ontstaat onder 

invloed van UV licht een trimethylgesilyleerd PA: dit polymeer bevat I silylgroep per 

acht C-atomen en is oplosbaar in CC4, benzeen en THF [GINE89] (schema 1.10). 

l)ROMP 

2)UV 

Schema I.JO: Synthese van oplosbaar PA via ROMP. 

1.2.2. Poly(p-phenylene) (PPP). 

De pogingen tot de synthese van PPP kennen een nog langere geschiedenis dan 

PA. De oorspronkelijke interesse voor PPP lag niet zozeer in de elektronische of 

optische eigenschappen maar in de te verwachten hoge thermische stabiliteit. PPP kon 

vroeger bekomen worden als onverwerkbare poeders door directe synthesen zoals de 

oxidatieve koppeling van benzeen of de gekatalyseerde Grignard koppeling van 

paradibromobenzenen. 

Een goede verwerking werd bekomen via een precursor polymeer ( schema 1.11 ), 

gesynthetiseerd door ICI-medewerkers [FEA W90, BALD83]. Het beginmateriaal voor 

deze route werd bekomen door een rnicrobiologische oxidatie van benzeen, waarna dit 

product veresterd werd tot het monomeer. Dit monomeer ondergaat een radikaal 

ge'initieerde polymerisatie tot een oplosbaar en verwerkbaar precursorpolymeer. 

Verwarming resulteert in de elirninatie tot PPP. 

Referenties p.37 
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Ballard ~ +2RCOOH 
~ 

Schema 1. 11 : Synthese via een oplosbare precursor. 

1.2.3. Poly(p-fenyleen vinyleen) (PPV). 

1.2.3.1. Vapor deposition polymerisatie. 

Het vapor deposition proces is reeds geruime tijd gekend als de synthesemethode 

voor niet-gesubstitueerde poly(fenyleen ethyleen) of poly(p-xylylene) uitgaande van 

[2.2] paracyclophane [GORW66] . Iwatsuki [IWAS91] slaagde er in 1991 in 1,9-

dichloro [2.2] paracyclophane te polymeriseren, met deze vapor deposition procedure 

( schema 1.12 ). Dit monomeer werd gesublimeerd onder een druk van 10 Pa bij 120°C. 

Het gas dat zich vormde, werd onderworpen aan een vacuum pyrolyse bij 580°C. Het 

gepyrolyseerde gas condenseerde kwantitatief op een glasoppervlak bij 20°C tot een taaie, 

transparante en kleurloze film, welke enkel nog oplosbaar was in ethylbenzoaat bij 

150°C. Bij de pyrolyse breekt het [2.2] paracyclophane open tot 7-chloro-1,4-

quinodimethaan, dat polymeriseert tot poly(p-fenyleen ethyleen) bij de condensatie op het 

glasoppervlak. Door de film te behandelen bij 300°C onder N2 werd bijna kwantitatief 

PPV gevormd. 

'°1:__[=a=,a]-
c1J-o-J 

l ,9-dichloro[2.2] 
paracyclophane 

~n 

1
-HCl 
dT 

~n 

Schema 1. 12 : Vapor deposition polymerisatie tot een PPV-precursor. 
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1.2.3.2 De synthese via a,a'-dichloor-p-xyleen. 

Deze polymerisatie methode steunt op het werk van Kharasch [KHAM44], die in 

1944 kwantitatief transstilbeen vormde uit de reaktie van benzylhalides met vloeibaar 

ammoniak. Dit idee werd door verschillende onderzoeksgroepen [HORH70, HOED64, 

GILH66, GOUK84] toegepast om a,a'-dichloor-p-xyleen om te zetten naar PPV 

(schema 1.13). Het polymeer verkregen via deze weg is thermisch stabiel tot 400°C maar 

het is nog steeds onsmeltbaar en onoplosbaar in alle solventen. 

~(NaNt;( __ y NH3 (liq.)y 
Cl Cl 

Schema 1.13: Synthese van PPVvia a,a'-dichloor-p-xyleen 

Recent werden ook poly(2,5-dialkoxy-1,4-fenyleen vinylenen) gesynthetiseerd 

vertrekkende van het respectievelijke a,a.'-dichloor-p-xyleen dat in THF met K+tBuo

gereageerd werd (schema 1.14) [SARG93]. Het chloor-precursor polymeer kan 

gemakkelijk gei"soleerd worden maar is onstabiel en wordt binnen de 24 uur omgezet tot 

het volledig geconjugeerde materiaal. Enke) oplossingen in THF bij 0°C blijven relatief 

lang stabiel. Echter de moleculaire gewichten die bereikt kunnen worden zijn zeer laag 

(DP-7-17). 

1.2.3.3. Methode van Grubbs. 

0,96eq K+tBuff 

THF 

Schema 1.14: 

Een nieuw oplosbaar precursor polymeer voor PPV werd voorgesteld door 

Grubbs en medewerkers [CONV92]. Deze precursor werd bereid door een levende 

ROMP van een bicyclooctadieen biscarboxylaat derivaat in de aanwezigheid van een Mo 

katalysator (schema 1.15). De bekomen moleculaire gewichten liggen tussen 46,000 en 

Referenties p.37 
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63,000, afhankelijk van de monomeer/katalysator-verhouding en de moleculaire 

gewichtsverdeling is smal. Verwarmen bij 200°C levert trans-PPV. 

. r1. OC(O)OCH3 

~OC(O)OCH3 

Schema 1.15: De "Grubbs" precursorroute naar PPV. 

1.2.3.4. De Wessling bissulfonium-zout route. 

0 Historiek 

Bij DOW heeft men een jarenlange ervaring met deze sulfonium scheikunde, die 

meer dan 35 jaar geleden opgestart werd in het kader van het ionuitwisselingsonderzoek. 

Hatch, die op dat moment werkte aan de synthese van functionele harsen, erkende de 

bredere toepasbaarheid van de sulfonium scheikunde in de polymeertechnologie. In 1956 

stelde hij vast dat sulfonium intermediairen gebruikt konden worden om hydrofiele water

oplosbare polymeren te maken die gemakkelijk om te zetten zijn tot water-resistente, 

hydrofobe produkten door drogen en licht verwarmen [HATM76]. Dit Hatch concept 

trok de aandacht van Alfrey en zette hem aan tot verder onderzoek in dit domein. In 1964 

trachten Alfrey et al. een serie van condensatiepolymeren van chloorgemethyleerd 

diphenyloxide te synthetiseren via sulfonium intermediairen (schema 1.16). De 

bissulfoniumzouten werden gereageerd met een difunctioneel anionisch nucleofiel zoals 

het terephthalaat-bis-ion. Deze polymerisatie tot lineaire condensatiepolymeren werd 

gei'nduceerd door drogen en lichtjes verwarmen. De polymeriseerbare zoutoplossing 

werd bekomen door eerst via ionuitwisseling het sulfoniumchloride om te zetten naar het 

hydroxide, dat dan gebruikt werd om een equivalente hoeveelheid terephthaalzuur te 

neutraliseren. 

Het uniek gedrag van p-xylyleen sulfonium-zouten werd ontdekt toen getracht 

werd polymeren te maken van andere bischloorgemethyleerde aromaten via deze 

methode. Van alle sulfoniumderivaten van de xylyleen dihalides reageerde alleen het 

meta isomeer als verwacht. Wanneer p-xylyleen bis(dimethylsulfonium chloride) over de 

ionuitwisselingskolom gebracht werd, werd een visceuze geel groene siroop geelueerd. 

Dit laatste werd nog visceuser, gelleerde en vormde tenslotte een geel-oranje neerslag. 

Steunend op fysische eigenschappen en IR spectra bleek dit poly(p-xylylideen) of PPV te 
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zijn. De medewerkers van ICI hebben daarna nog tal van pogingen ondernomen om 

condensatie-polymeren van p-xyleen te bekomen via deze methode maar dit bleef zonder 

succes. Een overzicht van deze sulfonium chemie werd gepresenteerd door Alfrey in 

1972 [ALFf72] en werd door Wessling gereviewd in 1985 [WESR85]. 

J

Drogenen 
verwarmen 

0 0 

-f-ctt2-Q-o-Q-ctt2-o-~-O-~-o~ 
Schema 1.16 : De polycondenstie met bissulfonium-intennediairen 

Rond diezelfde periode (1968) verscheen er ook een artikel van Kanbe en 

Okawara, twee Japanse onderzoekers, die PPV synthetiseerden door de reaktie van a,a'

bis(dimethylsulfonium tetrafluoroboraat)-p-xylyleen met NaOH bij 80°C [KANM68]. 

Later (1985) hebben Karasz en Lenz die reeds in 1979 PPV, bekomen via de Wittig 

reaktie [WNEG79], probeerden te doperen, de Wessling bissulfoniumroute als uitkomst 

voor de verwerking van PPV herontdekt en gemodifieerd [KARF85, GAGD87]. Een 

van deze modificaties is dat het oorspronkelijk dimethylsulfonium chloride vervangen 

werd door het cyclische tetrahydrothiofeen [LENR88], omdat het moleculair gewicht van 

het bekomen polyelektroliet hoger ligt. Daarenboven verloopt de eliminatie naar PPV met 

minder nevenreakties zodat een kwalitatief beter PPV bekomen werd [MONG87]. 

0 Mechanisme. 

Een belangrijk aspect van het mechanisme van deze polymerisatie is dat het echte 

monomeer, het p-xylyleen sulfoniurnzout intermediair li is (schema 1.25). Dit uiterst 

reaktief intermediair 12 wordt gevormd door de eliminatie van een sulfonium zout groep 

uit het anion, dat op zijn beurt ontstaat door een zuur-base evenwicht. Het bestaan van 

dit zuur-base evenwicht als eerste stap in de reaktie kan afgeleid worden uit NMR
experimenten via de H~D uitwisseling. De vorming en het wegreageren van ll zelfkon 

Referenties p.37 
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uit UV-experimenten afgeleid worden door het ontstaan van een absorptieband bij 

310nm, die eerst een maximum bereikte en vervolgens afzwakte ten koste van een band 

bij hogere golflengte [WESR85, CHOB93). 

Nu, ondanks het feit dat het bestaan van deze evenwichtsstappen recent nog 

uitgebreid onderzocht en aangetoond werden [CHOB93], staat het mechanisme van de 

polymerisatie reaktie zelf nog altijd ter discussie. Zowel radicalaire als anionische 

propagatiemechanismen werden vooropgesteld, maar waterdichte bewijzen werden nog 

niet gevonden. 

Oorspronkelijk beweerde Wessling [WESR85] dat het propagatiemechanisme 

bestaat uit een diradicalair intermediair dat een polyadditie ondergaat (schema 1.17). 

Volgens hem is de initiatie van de reaktie de combinatie van twee quinodimethaan

systemen 12 tot een diradikaal, dat langs twee zijden kan groeien. Deze combinatie kan 

verklaard worden door de winst aan resonantieenergie, die optreedt bij de vorming van 

twee aromatische systemen. 

Lathi en Lenz [LATP88] zijn vervolgens op zoek gegaan naar bevestigingen voor 

het radicalair mechanisme van Wessling. Wanneer aan het polymerisatiemengsel TEMPO 

als radikaalvanger toegevoegd werd, tract er geen daling op van het ESR-signaal. Bij 

toevoegen van phenyl-N-(tert-butyl)nitrone om de ontstane radikalen af te vangen als 

stabiele nitrosyl radikalen, werd geen ESR signaal geproduceerd tijdens de polymerisatie. 

De aanwezigheid van styreen monomeer leverde geen polystyreen hetgeen men toch 

enigszins zou kunnen verwachten. Daarom stelden Lathi en Lenz voor dat onder de 

gegeven omstandigheden de polymerisatie mogelijk verloopt via een anionisch 

additiemechanisme (schema 1.17), alhoewel echter de echte initiator nog steeds niet 

ontdekt werd. De sulfonium chloride groepen zouden .12. polariseren en zouden zo een 

exocyclische nucleofiele aanval en dus een anionisch polymerisatiemechanisme 

begunstigen, zoals ook vastgesteld werd voor aanverwante maar meer stabiele QM 

[IW AS87, BRAM88, 1W AS85]. Lenz [GARR89] stelde in 1989 ook vast dat, en recent 

werd dit bevestigd door een Koreaanse onderzoeksgroep [CHOB93], de 

snelheidsbepalende stap in de polymerisatie de vorming van het .12. is. Bij behandelen 
van a,a'-bis(tetrahydrothiofenium chloride)-p-xyleen met CH30D/NaOD bij -50°C treedt 

enkel een HH D uitwisseling op. Het is nodig de temperatuur te laten stijgen tot -40°C 

om de polymerisatie en dus ook de vonning van het QM te laten starten. De vonning van 

het QM is een hoge energiestap door het verlies van resonantie-energie van het aromatisch 

systeem. Volgens hem zou dit ook meteen grenzen stellen voor het aantal 

polymeriseerbare monomeren. Monomeren van het type voorgesteld in schema 1.18 
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zouden niet polymeriseren, omdat de reaktie waarschijnlijk stopt bij de vorming van het 

anion. 

Schema 1.17 : Twee 
hypothesen voor het mecha
nisme van de Wessling
polymerisatie 

Referenties p.37 
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Schema 1.18: Niet-polymeriseerbare monomeren 

Een bedenking die hierbij gemaakt kan worden is dat het wel mogelijk is de 

quinoid vorm van het bifenyl of het 2,6-naftyl te verkrijgen aangezien het 13,13,14,14-

tetracyanodiphenoquinodimethaan (TCNDQ) en het 11,11,12,12-tetracyanonaphtho-2,6-

quinodimethaan (TNAQ) als uitgebreide geconjugeerde analogen van TCNQ 

gesynthetiseerd werden [SANJ74]. 

Samenvattend stelt Lenz bijgevolg dat het polymerisatie mechanisme bestaat uit 

een aantal evenwichtsreakties (schema 1.19). De eerste stap is een snel zuur-base 

evenwicht dat in de tweede stap gevolgd wordt door de afsplitsing van het thioether. 

Maar ook terugreaktie is mogelijk door een aanval van het thioether op het QM. Door in 

de tweede stap het thioether te onttrekken aan het reaktiemilieu, zou het moleculair 

gewicht en de opbrengst aan polymeer moeten verhogen. Dit werd door Lenz [GARR92] 

vastgesteld wanneer hij pentaan aan het milieu toevoegde. Immers het thioether lost op in 

de pentaanfase en wordt zo onttrokken aan het reaktiemidden, waardoor het evenwicht in 

de tweede stap naar het QM gedreven wordt. Het feit dat voor tetrahydrothiofeen betere 

resultaten bekomen worden dan voor het dimethylsulfide bevestigt dit mechanisme omdat 

het dimethylsulfide beter wateroplosbaar is. 

s+R x· s+R x · s+R2x· s+R2x· 

I 
2 

I 
2 I I 

CHz - I CH CH - I CH s+RzX· 

A~ ~~0-~-~n y y +SR2 V y ~ · 
CH2 CH2 CH2 CH2 
I I ( I 
s+R2X · s+R2X· \ Nuc 

Nuc 

Schema 1.19: 
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Nu in dat zelfde jaar beweerde Karasz en opnieuw Lathi dat het polymerisatie 

mechanisme toch verloopt via een radicalair ketengroei mechanisme [DENF92]. Het 

bewijs dat zij hiervoor aanvoerden is dat efficiente radikaalvangers zoals het 2,2,6,6-

tetrarnethylpiperidinoxyl (TEMPO) de polymerisatiegraad toch reduceren en in sommige 

gevallen zou de vonning van hoog moleculair gewicht polymeer zelfs volledig onderdrukt 

worden. Aangezien volgens UV-VIS spectroscopische metingen deze radikaalvangers de 

vonning van 1.2, volgens hoger beschreven evenwichten, niet beYnvloedden, redeneerden 

deze onderzoekers dat het effect dat zij vaststelden, een gevolg was van de beYnvloeding 

op de 'radicalaire' propagatiestap van het mechanisme. 

De discussie over bet mechanisme, maar deze ook over het effect van het 

veranderen van verschillende polymerisatievariabelen op de polymerisatiereaktie, wordt 

nog extra bemoeilijkt omdat het bepalen van moleculaire gewichten en moleculaire 

gewichtsverdelingen van de precursor polyelektrolieten met gel permeatie chomatografie 

(GPC) zeer onbetrouwbare informatie oplevert wegens de irreversiebele interacties van 

deze polymeren met het GPC-kolommateriaal. Men trachtte dit probleem te omzeilen 

door het tegenion CI· te vervangen door BF4· [MACJ89]. Hierdoor werd het 

polyelektroliet gedeeltelijk oplosbaar in DMF, maar ook dit gaf geen wezenlijke 

verbetering. Het enige dat men uit deze GPC-analyses kon afleiden is dat het moleculair 

gewicht afnam bij langere reaktietijden. Gelijkaardig levert de conversie van het 

precursor polyelektroliet naar een niet-ionische vorm slechts gedeeltelijk in THF of in 

CHCl3 oplosbare fracties op en dit probleem werd erger voor polymeren met hogere 

intrinsieke viscositeitswaarden [GARR92]. 

Het resultaat van dit alles is dat indien men al deze hypothesen samen met de 

respectievelijke experimentele resultaten in beschouwing zou nemen, men mag stellen dat 

de studies over het eigelijke mechanisme van de polymerisatie van het a,a'

bis(tetrahydrothiofenium chloride)-p-xyleen in basisch midden enkel geleid heeft tot 

"probably", "may be" en "could be"-uitspraken. 

0 Modificaties aan de polyelektroliet route. 

Door modificaties aan te brengen op de aromatische ring is men erin geslaagd 

oplosbare vormen van PPV zelf te bereiden. Het poly (5-methoxy-2-(3-sulfopropoxy)-

1,4-fenyleen vinyleen) [SHIS90] (schema 1.20) is wateroplosbaar, het poly(2,5-

dihexyloxy-1,4-fenyleen vinyleen) [ASKS88] is oplosbaar in 1,2,4-trichlorobenzeen 
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(kookpunt = 214°C) en het poly(2,5-diheptyl-1,4-fenyleen vinyleen) [SONY92] is 

oplosbaar in chloroform. De moleculaire gewichten voor dit laatste polymeer zijn 

Mn=38,000 en Mw=140,0000 [SONY93]. 

OMe 

~ 

Schema 1.20: Oplosbare vormen van PPV 

Een bijkomend voordeel is dat de substitutie van alkoxygroepen op de 

aromatische ring de ionisatie potentiaal van het systeem verlaagt en dat de affiniteit van 

PPV voor een acceptor-dopant toeneemt waardoor dopering gemakkelijker wordt 

[MURI87, VOSK91, ZALS92]. Experimenteel blijkt inderdaad dat de elektrische 

geleiding voor alkoxy-gesubstitueerde PPV's hoger ligt dan voor de niet-gesubstitueerde 

of alkyl-gesubstitueerde PPV's. Een negatief effect van substitutie dat men zou 

verwachten is dat er een partiele opheffing van de planariteit optreedt, hetgeen een 

gedeeltelijke opheffing van de conjugatie betekent. Een geval waar de elektrongevende 

eigenschap van de alkoxygroepen overschaduwd wordt door zo'n sterisch effect is bij het 

poly(2,3,5,6-tetramethoxy-1,4-fenyleen vinyleen) (PTMPV). Dit polymeer vertoont een 

lagere elektrische geleidbaarheid dan de PPV-analogen met slechts 1 of 2 

methoxysubstituenten. Sterker nog, de aanwezigheid van de sterisch uitgebreid 

gesubstitueerde fenylkem zorgt ervoor dat bij het verwarmen van het precursorpolymeer 

niet alleen trans- maar ook cis-vinyleen structuren in het geconjugeerde PTMPV gevormd 

worden [JINJ93a]. De alkyl-gesubstitueerde PPV's hebben een lagere geleidbaarheid 

dan niet-gesubstitueerde PPV's [SONY92] hetgeen ook veroorzaakt kan worden door 

een partiele opheffing van de planariteit. Door het aanbrengen van zijketens worden 

secundaire interacties (1t-1t-bindingen, Van derWaals, .. ) tussen de verschillende 

hoofdketens verzwakt, hetgeen kan leiden tot een verlaging van de mechanische 

eigenschappen [POSA90]. 

De afgelopen twee jaren kan men een enorme toename in de activiteit naar de 

synthese van deze gemodifieerde PPV's vaststellen. Dit is een gevolg enerzijds van de 

mogelijke aanwending van PPV-derivaten in 2° orde Niet Lineair Optische (NLO) 

toepassingen en anderzijds van de mogelijkheid om de kleur, die uitgezonden wordt door 
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een light emitting diode (LED) door substitutie te bei"nvloeden (cfr. hoofdstuk 2.3). Deze 

modificaties worden meestal doorgevoerd op de 2 en/of 5 posities van de aromatische 

ring en zij behelzen de introductie zowel van 1 [SHIH93] of 2 elektrongevende groepen 

(alkyl- of alkoxy-staarten) als van 1 of 2 elektronzuigende groepen ( Cl, Br, CN, 

N02, ... ) als van combinaties van beiden [JINJ93b enc]. Deze studies wijzen uit dat 

wanneer sterk elektronzuigende groepen (CN of N02) als substituenten op de 

monomeren ingevoerd worden, bet bekomen van hoog moleculair gewicht polymeren via 

de Wessling-route zeer moeilijk wordt [DENF92b]. 

De synthese van de elektronrijke alkoxy-gesubstitueerde PPV's daarentegen levert 

precursorpolymeren met een geringe stabiliteit die veroorzaakt wordt door een soort 

crosslinkingsreaktie. Hiervoor dienden een aantal oplossingen bedacht te worden. De 

eerste bestaat erin dat de sulfoniumgroep in een aantal bijkomende stappen vervangen 

wordt door een methoxy-groep [BURP92] ( schema 1.21 ). Dit methoxy precursor 

polymeer is stabieler en is oplosbaar in organische solventen, maar de eliminatie tot het 

respectievelijke PPV vereist een zure katalyse bij 200°C. Een tweede manier voorziet in 

de toevoeging van zwakke base, zoals pyridine, [HANC91] zodat stabiele en gelvrije 

alkoxy precursor oplossingen bekomen worden. 

Schema 1.21 : Synthese van stabiel en in organische solventen oplosbaar MeO-precursor 

Referenties p.37 
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1.3 . Quinodimethanen of p-xylyleen derivaten als 

reaktieve intermediairen in polymerisatiereakties. 

Dit werk kan dus in feite bescbouwd worden als een onderdeel van de 

polymerisatie-, of meer algemeen, de reaktie-problematiek van de p-xylyleen- of 

quinodimetbaan (QM)-derivaten. Immers tijdens de reaktie ontstaat een reaktief niet

symmetriscb gesubstitueerd QM met enkel in de 7 positie een alkyl(aryl)sulfinyl- of 

sulfonyl-groep als polarisator (cfr. doelstelling). 

~Pol 

Uit dit beknopt literatuuroverzicbt aangaande bet polymerisatiegedrag van 

gesubstitueerde QM mag blijken <lat bet wel of niet polymeriseren van deze derivaten tot 

boog moleculair gewicbt bomopolymeren athangt van een scala aan kleine variabelen en 

niet in bet rninst van bet soort QM waarvan men vertrekt of welk in situ gevormd wordt. 

Hinnen deze QM-derivaten stellen p-xylyleen 1 [SW AM47] en het respectievelijke 

7,7,8,8-tetracyano-derivaat (meestal het tetracyanoquinodimethaan (TCNQ) genoemd) 

uitersten voor wat betreft de stabiliteit van 1,4-quinodimethaan moleculen. 

Het p-xylyleen monomeer 1, oorspronkelijk bereid door de fast flow pyrolyse van 

p-xyleen bij !age druk [SW AM5 l] gevolgd door de condensatie van het pyrolyseprodukt 

in een goed geroerd solvent zoals hexaan of tolueen bij -78°C [ERRL57], is zo reaktief 

<lat polymerisatie alhoewel traag zelfs optreedt bij -78°C. Bij deze temperatuur wordt 

bijna uitsluitend onoplosbaar boog moleculair gewicht polymeer gevormd via de additie 

van p-xylyleen monomeer aan benzyl radicaal eindgroepen die reeds bij de bereiding van 

de monomeren ontstaan (schema 1.22) [ERRL60a]. Het aandeel hoog moleculair 

gewicht polymeer daalt aanzienlijk indien de monomeer oplossing snel opgewarmd wordt 

van -78°C naar kamertemperatuur, hetgeen een gevolg is van een koppeling van de 

monomeer eenheden tot cyclische di- en trimeren [ERRL60b]. 



Quinodimethanen 33 

M 

1 

Schema 1.22 

TCNQ J daarentegen, bereid volgens schema 1.23 [WHER75], is een stabiel, 

gemakkelijk handelbare verbinding die door geen enkel type . initiator kan 

gehomopolymeriseerd worden [IW AS80]. Deze stabiliteit heeft onder meer toegelaten 

om aan te tonen dat het Charge Transfer complex tussen dit TCNQ en het 

tetrathiafulvaleen (TTF) ! aanleiding geeft tot een hoge metallische elektrische 

geleidbaarheid vanafkamertemperatuur tot -60 K [GROR74]. 

CH2CN NC 

¢ 
l)NaOMe 
(MeO)iCO 

2)CICN 

CH2CN 

COOMe 

CN 

COOMe 

! )KOH 
2)HCI 

3)Br2 

NC CN 

NC CN 

Schema 1.23: syntheseroute voor tetracyanoquinodimethaan (TCNQ). 

-. 
+• NC CN 

I \ 

')( 
s s 
\=1 
TIF NC CN 

~ 3. 

Deze Charge Transfer complex vormende stap leidt er ook toe dat, wanneer 

elektronrijke olefienen gemengd worden met meer elektrofiele p-quinodimethanen 

dikwijls spontane polymerisaties optreden. TCNQ bijvoorbeeld copolymeriseert 

spontaan en altemerend met styrenen en induceert de homopolymerisatie bij vinylethers 

[HALH90a]. Dit gedrag wordt verklaard door de " bond-forming initiation"-theorie 

( schema 1.24 ). Een binding wordt dan gevormd tussen het elektrofiele p

quinodimethaan en het elektronrijke olefien. Het resulterende p-phenylene-tetramethylene 

Ref erenties p.37 
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intermediair kan dan ofwel een overwegend zwitterionisch ofwel een overwegend 

diradicalair karakter hebben, afhankelijk van de substituenten. Zwitterionische 

intermediairen initieren kationische homopolymerisaties van de elektronrijke olefienen 

terwijl anderzijds de diradicalaire vorm een radicalaire altemerende copolymerisatie tussen 

de twee species initieert. 

A A~A • 'I ~ - . 
A D 

-A 

/ 
A 

+ ==-o"" A~A 
- 'I ~ 

A + 
A -

-
D 

Schema 1.24: "Bond Forming Initiation"- theorie 

Radicalaire 
Alternerende 
Copolymerisatie 

Kationische 
Homopolymerisatie 

Tussen deze grensgevallen zijn er een hele reeks stabiele elektrofiele 7,7,8,8-

gesubstitueerde quinodimethanen gesynthetiseerd en dit veelal juist omwille van hun 

vermogen spontaan te polymeriseren met elektronrijke alkenen tot alternerende 

copolymeren. Nochtans werd bij somrnige derivaten ook een homopolymerisatie reaktie 

gemakkelijk geYnduceerd. Zo kan bv. het tetra(methoxycarbonyl)quinodimethaan 5. 
[IWAS80,HALH90b] therrnisch of radicalair gepolymeriseerd worden tot hoge 

moleculair gewicht polymeren en het 7 ,8-bis(butoxycarbonyl)-7 ,8-dicyano

quinodimethaan Q [IW AS85] kan zelfs levend gepolymeriseerd worden tot moleculaire 

gewichten > 2,000,000. 

Verder is uit studies van homo- en copolymerisaties van chloorgesubstitueerde 

QM gebleken dat QM minder reaktief worden naargelang de aard en het stijgend aantal 

elektronzuigende substituenten [IWAS74]. Zo kan bv. het 7,8-bis(ethylthio)-7,8-

dicyanoquinodimethaan 1 [IWAS90] gemakkelijk gepolymeriseerd worden met 

radicalaire, kationische of anionische initiatoren terwijl het sterisch gehinderde 7 ,8-

bis(tertbutylthio )-7 ,8-dicyanoquinodimethaan a_ [IW AS88] met geen enkele initiator 

homopolymeriseert. 

In 1990 werden de eerste stabiele niet symmetrisch gesubstiueerde QM 2. 
[IT0T90] en 10 [RAMM90] geYsoleerd. Het 7-phenyl-7,8,8-tricyano-quinodimethaan 2 
kan met anionische initiatoren gehomopolymeriseerd warden maar niet met radicalaire 

noch met kationische terwijl het 7-ethoxycarbonyl-8-phenyl-7,8-dicyano-quinodimethaan 
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10 met zowel butyllithium als kaliumcyanide aanleiding geeft tot de vorming van 

homopolymeer met een rendement van 100%. 

Meex:x:: COOMe BuOOC CN 

NC Ph 

NC CN 

2 

EtS CN 

1 

NC Ph 

10 

Een zeer reaktief niet-symmetrische QM dat werd bestudeerd is bet QM 

[MURT84, GAGD87] dat bekomen wordt door een base gei"nduceerde elirninatiereaktie 

van het bis(dialkylsulfonium chloride)-p-xyleen .U (schema 1.25). Dit QM .12 ondergaat 

een spontane, waarschijnlijk anionische, homopolymerisatie [LATP88] met vorrning van 

het wateroplosbare hoog moleculair gewicht precursor polymeer welk bij verwarmen 

omzet tot poly(p-phenyleen vinyleen) (cfr. l.2.3.4 en deel V). 

Tenslotte maakten zeer recent Brooke en Woolley melding van de bereiding en de 

reakties van nieuwe niet-symmetrische p-xylyleen verbindingen .Ll. en li tevens via een 

base gei"nduceerde polymerisatie maar nu vertrekkende van een trimethylammonium zout 

[BROG93a, BROG93b]. Dit idee om trimethylammonium zouten als voorlopers van QM 

te gebruiken werd reeds ontwikkeld door Winberg in 1960 [WINH60] als een 

gemakkelijke route naar poly(p-xylyleen) (schema 1.26). De interesse voor dit nieuwe 

niet-symmetrische QM lag in de vraag of de polymerisatie verloopt via een kop-staart of 

eerder via een kop-kop of staart-staart mechanisme (cfr. dee! V). 

Referenties p.37 
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NaOH --
ll 

~ n 

cr0 

9 
11 

I 
« 

Schema 1.25: Synthese van het geconjugeerde PPV via een reaktief 
niet-symmetrisch gesubstitueerd QM ll.. 

u 

-0- OH- =O= 
CH3 CH2~+Me3 --CH2 _ CH2 

Br 
--~ n 

+ 

r-01 
~ 

Schema 1.26 : bereiding van poly(p-xylyleen) via een trimethylammonium zout. 
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2.1. Elektrische geleidende polymeren. 

Geconjugeerde polymeren kunnen na behandeling met oxiderende of reducerende 

reagentia (dopanten) elektrisch geleidend worden [ROTS89]. Een dopant is eenvoudig 

gesteld een oxiderend of een reducerend reagens dat met de geconjugeerde keten een 

complex vormt. Hierdoor vormen zich in de keten polaronen en bipolaronen die 

verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van nieuwe energiebanden, gelegen tussen de 

oorspronkelijke valentie- en conductieband (jiguur 2.3 ). Typisch oxiderende reagentia 

(p-type dopering) zijn 12, Br2, AsF5, SbF5 en FeCI3; typisch reducerende (n-type 

dopering) reagentia zijn de alkalimetalen. De terminologie (polaronen, bipolaronen, . .. ) 

is afgeleid uit de natuurkunde. Voor een fysisch-chemisch woordenboek zie figuur 2.1. 

vacuum ~ ongestoorde 
toestand conjugatie 

neutraal • vrij 
soliton ~ radikaal 

positief 
+ 
~ karbokation 

soliton 

negatief 
~ karbanion soliton 

positief 
+ radikalair 

polaron ~ kation 
-

negatief radikalair ~ polaron • anion 

+ 
positief ~ karbodikation 
bipolaron + 

negatief ~ karbodianion 
bipolaron 

Figuur 2.1: De defecten in PA. "Eenfysisch-chemisch woordenboek ". 

Polyacetyleen (PA) wordt beschouwd als het prototype van de elektrisch 

geleidende polymeren. PA is het polymeer dat het meest bestudeerd werd en waarvoor 

tot nu toe de hoogste geleidbaarheid gevonden werd [ROTS89]. Bovendien was het de 

ontdekking in 1977 van Mc Diarmid en Reeger [CHIC77], nl. dat isolerend PA elektrisch 

hoog geleidend wordt door het te behandelen met een dopant, die de aandacht vestigde op 

geconjugeerde polymeren als potentieel elektrische geleiders. In figuur 2.2 wordt de 

elektrische geleidbaarheid van geconjugeerde polymeren vergeleken met die van de 

conventionele materialen. De pijl geeft het domein aan dat door geleidende polymeren kan 

overspannen worden. 

Referenties p.63 
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Figuur 2.2: 
De elektrische geleidbaarheid van conventionele 

materialen i. v.m. deze van polymeren 

2 .1 . 1. Het effect van dopering op de elektronische eigenschappen van 
PPV [BREJ91]. 

Een neutrale PPV-keten heeft een bandgap van 2,3e V. Bij !age dopering (-1 % ) 

worden bipolarons gevormd, hetzij direct hetzij door een rekombinatie tussen twee 

polaronen; lege bipolaron elektronische toestanden ontstaan in de gap, 0,58eV boven de 

VB-rand en 0,63eV onder de CB-rand (figuur 2.3b). Bij hogere dopering beginnen de 

bipolaronniveaus te overlappen en vormen bipolaronbanden. Bij 40% dopering (figuur 

2.3c) is de breedte van de twee bipolaronbanden 0,21eV en zij liggen 0,42eV boven de 

VB-rand en 0,46eV onder de CB-rand. Aangezien de bipolaronbanden voortkomen uit 

de VB en CB, verbreedt de oorspronkelijke bandgap van 2,3eV naar 2,5eV. Voor een 

doperingsgraad van 66% (figuur 23d) stijgt de breedte van de bipoloronbanden naar 

0,88eV en van de VB-CB-gap naar 3,0eV. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze 

waarden steunen op theoretische berekeningen. De meeste toestanden kunnen ook 

experimenteel vastgesteld worden, behalve de toestand bij 66% dopering aangezien de 
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hoogste doperingsgraad die op dit moment gehaald kan worden ongeveer 52% is met 

natrium als het dopant. 

CJCJCJ 
I 

t0,63eV 

2,3eV 
c::=:::::::::i 

1111 . 0.58eV .. -Figuur 2.3 : VEH bandenstrnctuur evolutie van PPV bij 
doperinggraden van 0%, - 1 %, 40% en 66% 

Voor aromatische polymeren is het ontstaan van polaronen en bipolaronen 

geassocieerd met een "quinoidachtige" structuur (figuur 2.4). 

tot +o+ 
~ to=4 
Krl t=6=t 

H H 
I I 

tvi M 
Aromatisch Quinoid 

Figuur 2.4 : Aromatische (grondtoestand) en "quinoid"-achtige geometrie 
voor PPP, PPV, PT en PPy 

2.1.2. Dopering en mechanische eigenschappen. 

In tabel Il.1 [HIRH91] staan enkele waarden voor de elektrische geleidbaarheid 

van PPV na dopering. Hieruit valt op dat het strekken van de film een gevoelige 

verbetering geeft voor de elektrische eigenschappen. De geleidbaarheid in de trekrichting 

(011) is ook groter dan deze voor de transversale richting (01). De hoogste waarden voor 

de elektrische geleidbaarheid tot nu toe beschreven is 11.200 Scm·l voor een PPV, bereid 

Referenties p.63 
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vanuit tetrahydrothiophenyl sulfonium zouten, bij een strekkingsgraad 1/10 = 8 na 

dopering met H2S04. 

Een van de laatste ontwikkelingen is dat het chloride als tegenion vervangen wordt 

door anionen van sterk protische zuren, zoals bijvoorbeeld het trifluoromethaan 

sulfonzuur-anion. Het gebruik van de aggressievere zuren kan al een inherente dopering 

[HANC89, SCHJ91, PATA89] veroorzaken tijdens de eliminatie. 

Tabet II. I : Elektrische geleidbaarheid van PPV en derivaten. 

geleidbaarheida (Scm-1) 

Band""" Niet-l!estrekt 11estrekt 

Polymer eV I2 S03 H2S04 Dopant CJ/f CJ/f/<JJ. 

lcalcl 

PPV 2,38 2.s.10-3 I2 480 53 

[2,5] (0,10) (I,60) 

7,7 S03 690 100 

(0,4 1) 

27 H2S04 4200 90 

" 11200b -

CH30- 2,05 200 160 

PPV (1,85) (2,00) 

a ( ) dopant concentratie in mol/mon.eenheid 
b PPV van tetrahydrothiofenyl sulfonium zout 

(1,50) 

410 

I/lo 

5 

IO 

14 

8 

Niet alleen de elektrische geleidende eigenschappen maar ook de mechanische 

eigenschappen verbeteren gevoelig bij verstrekking van de precursorfilm tijdens de 

elirninatie. Een niet-gestrekte PPV heeft mechanische eigenschappen die te vergelijken 

zijn met conventionele plastics zoals polyirnide, PET, .... Gestrekte films daarentegen 

hebben ongewoon goede mechanische eigenschappen (tensile strength= 40,7 kg/mm2, 

elongation 33 %, youngs modulus= 1460 kg/mm2) [MACJ90]. 



Elektrische geleidbaarheid 51 

2.1.3. Toepassingen. 

De research- en ontwikkelingsactiviteiten richten zich niet zozeer op de 

toekomstige vervanging van koper in ons elektriciteitsnet maar meer op minder voor de 

hand liggende toepassingsgebieden. Deze zijn onder te verdelen in twee groepen 

GROEP A : Grootschalige toepassing waarvoor een zekere geleiding noodzakelijk is. 

Voorbeelden van deze deelterreinen zijn: 

Materialen ter voorkoming van statische oplading · 

Materialen die elektromagnetische straling kunnen afschermen 

geleidende inkten en kleefstoffen 

GROEP B : Specifieke toepassingen waarvoor naast elektrische geleiding ook andere 

specifieke eigenschappen vereist zijn (bv. ionengeleiding of fotogeleiding) 

V oorbeelden zijn : 

Batterij elektrodes 

Zonnecellen 

Moleculaire elektronica 

sensors, ... 

Voor iedere toepassing is een bepaald minimum niveau van geleiding vereist. 

Voor voorbeelden van groep A staan deze weergegeven infiguur 2.5 [BROC89]. De 

commercieel geleidende polymeren (geleidende polymeer-composieten of 

standaardpolymeren die antistatische verbindingen bevatten) kunnen hieraan maar ten dele 

voldoen. 

CJ Batterijen en capaciteiten. 

De eerste grote commerciele toepassing van geleidende polymeren is een kleine 

batterij van Bridgestone-Seiko [NAKT89]. Deze heroplaadbare batterijen gebruiken 

polyaniline als de positieve elektrode (cathode), lithium-aluminium legering als de 

negatieve elektrode (kathode), en LiBF4 in een mengsel van propyleen carbonaat en 1,2 

dimethyloxyethaan als elektroliet. Ondertussen hebben ook bedrijven als BASF-V ARTA 

(polypyrool-elektrode batterij voor draagbare elektrische toestellen met Li als negatieve 

elektrode; flexibel als een postkaart) en ALLIED SIGNAL (polyacetyleen/Li) zich 

geengageerd in dit potentieel toepassingsveld voor de geleidende polymeren. 

Referenties p.63 
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Geleidende polymere redox capaciteiten, die gelijkaardig functioneren als 

batterijen, verschaffen interessante toepassingsmogelijkheden. Naegele [NAED89] 

beschrijft een capaciteit die polypyrool gebruikt zowel als anode als als kathocle. Het 

been en weer bewegen van een chloraat-ion tussen deze 2 elektrodes zorgt voor een soort 

capaciteits-afhankelijkheid van de stroomspanning bij lading. De interelektrode spanning 

is nul wanneer beide elektrodes geladen zijn met een zelfde hoeveelheid chloraat-ion. 

Afwijking van deze toestand resulteert in een interelektrode stroomspanning die stijgt in 

verhouding met de interelektrode dopant transfer, die geassocieerd is met 

elektrochernische dopering. Wrighton et al [PAT89] beweren dat geleidende polymeer 

capaciteiten van dit soort een energie accumulatie dichtheid hebben van 200-300 J/cm3 

(vergeleken met ongeveer 1J/cm3 voor conventionele capaciteiten). 
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Figuur 2.5 :Geleidingsniveau van verschillende materialen 
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Q Conversie van elektrische naar mechanische energie. 

Baughman et al [BAUM90) stelden onlangs een toepassing van geleidende 

polymeren voor als directe conversie van elektrische energie in mechanische energie. De 

basis is het gebruik van de grote dimensionele veranderingen welke optreden bij hetzij 

elektrochemische donor hetzij acceptor dopering van polymeren zoals polyacetyleen, 

poly(p-phenyleen), polyaniline, polypyrool en polythiofeen. Deze dimensionele 

veranderingen kunnen voorzien in een relatieve lengteverandering (&/L) van meer dan 

10 % in vergelijking van een maximum M../L van ongeveer 0, 1 % bij het piezoelektrisch 

polymeer poly(vinylidene fluoride). Deze geleidende polymeer aandrijvingen kunnen 

ontworpen worden voor toepassingen op microcircuits. Mogelijke toepassingen 

omvatten micropincetten, microkleppen, en microinstellingen voor microscopisch 

optische elementen. 

Q Elektrochrome schermen. 

De elektrochrome schermen zijn een andere interessante toepassing, die gebruik 

maakt van elektrochemische dopering en dedopering van geleidende polymeren. 

Afuankelijk van het gekozen geleidende polymeer kan hetzij de gedopeerde hetzij de 

gededopeerde toestand intens gekleurd of kleurloos zijn. Desalniettemin ondergaat de 

absorptie van de gedopeerde toestand een sterke red shift t.o. v. de ongedopeerde 

toestand. De kleur van deze toestand kan gemodifieerd worden door dopant ionen die 

absorberen in het zichtbare [SKOT90). Omdat geleidende polymeren zeer hoge 

absorptiecoefficienten (I09cm-l) hebben in het zichtbare deel van het spectrum, 

tenminste de gedopeerde of niet-gedopeerde toestand, zijn slechts zeer dunne film 

coatings vereist om te voorzien in schermen met goed contrast en zeer brede 

gezichtshoek. In tegenstelling met de vloeibaar kristallijne schermen is het beeld 

gevormd door redoxreactie van een geleidend polymeer stabiel, zelfs in de afwezigheid 

van een aangelegd veld. Het succes in het commercialiseren van de elektrochrome 

polymeren voor schermen zal toenemen bij een stijging van de levensduur boven de 107 

cycli. 

Desalnietternin is de huidige prestatie van deze materialen voldoende voor het 

gebruik in elektrochroom vensterglas en spiegels voor gebouwen en auto's. Dit is een 

veelbelovend toepassingsgebied waar er enorme industriele bedrijvigheid heerst 

[WOLJ90). 

Referenties p.63 
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0 Geleidende polymeermembranen. 

De redox afhankelijke penneabiliteit en ionen-opslagcapaciteit van geleidende 

polymeren voorziet in een aantal toepassingsmogelijkheden. Specifieke voorbeelden zijn 

de geleidende polymeennembranen met ofwel een elektrisch gecontroleerde ion- of gas

penneabiliteit ofwel molecuulgrootte-selektiviteit. Vroeg werk van Burgmayer en Murray 

[BURP84] toonde aan dat elektrochemische oxidatie kan gebruikt worden om dynamisch 

en reversiebel de anionische penneabiliteit voor anionen in polypyrool-membranen met 

een faktor 1000 te veranderen. Zulke penneabiliteitsveranderingen, geassocieerd met een 

redoxreactie kunnen gebruikt worden in scheidingstechnologieen of in het gecontroleerd 

opslaan en afgeven van chemische producten [SHIT88]. 

0 sensoren. 

Nieuwe indicatortoestellen kunnen geconstrueerd worden waarvan de werking 

resulteert uit de enonne veranderingen in elektrische geleidbaarheid bij een redoxreactie. 

Baughman en Co [BAUR87] hebben een algemeen toepasbare technologie beschreven 

voor de constructie van goedkope, op afstand afleesbare, sensoren voor tijd-temperatuur 

geschiedenis, temperatuur, temperatuurslimieten (vries en ontdooi indicaties), 

stralingsdosis en mechanische schok. In een typisch toestelontwerp wordt een 

geleidende polymeerlaag gecombineerd met lagen die dopanten of dopant compenserende 

producten bevatten. Het indicatortoestel antwoord resulteert in het vrijzetten van dopant 

of dopant compenserend product als het resultaat van een gewenste specifieke variabele 

zodat een verandering in de elektrische geleiding van het polymeer optreedt. Onder de 

verschillende chemische sensoren op basis van geleidende polymeren zijn vooral de 

biologische sensoren interessant [SHIT87, WRIR88, IKAC88, CHIE86]. 
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2.2. Niet-Lineaire Optische eigenschappen (NLO). 

Hoewel niet-lineaire optische eigenschappen van materialen reeds meer dan een 

eeuw gekend zijn, is het belang van organische polymeren in dit gebied pas recent gewekt 

door enkele nieuwe ontwikkelingen [WILD84, MEIE88]. Om het onderwerp van deze 

paragraaf in te leiden, zullen in 't kort de fundamentele concepten van NLO en hun relatie 

tot de chemische structuur kort aangehaald worden. 

2.2.1. Fundamentele concepten. 

Het dipoolmoment, P, van een molecule zal veranderen als het molecule 

onderworpen wordt aan een elektrisch veld, E. Aangezien de respons meestal lineair is, 

kan een machtsvergelijking gebruikt worden om het resulterende dipoolmoment te 

beschrijven: 

P = P0 + a.E + j3.EE + y.EEE + ... 

Hier zijn P, P0 en E vectoren en a , j3 en y tensoren, normaal genoemd als de 

polariseerbaarheid, hyperpolariseerbaarheid en tweede orde hyperpolariseerbaarheid. De 

polarisatie P in bulk van macroscopische media wordt op dezelfde manier gegeven door : 

P =Po+ xCl) E + xC2) EE+ x(3)EEE + ... 

waar xCI), de lineaire susceptibiliteit, X(2) en x(3), de tweede en derde orde 

susceptibiliteiten, de macroscopische tegenhangers van a,13 en y. De grootte van xC2) en 

xC3) hangen in belangrijke mate af van de richting van het veld en de polarisatie en 

kunnen gevoelig versterkt worden door anisotropie. Als een gevolg van symmetrie is de 

tweede orde susceptibiliteit in centrosymmetrische media gelijk aan 0. 

Bij een elektrisch veld met lage intensiteit, zijn de niet-lineaire bijdragen in 

bovenvermelde vergelijking zeer klein en niet detecteerbaar. Het invoeren van elektrische 

velden met hoge intensiteit, zoals van coherente laserstralen, heeft de deur geopend voor 

meetbare NLO fenomenen. 

Referenties p.63 
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De belangrijkste gebieden voor toepassing [STAE90, STAJ90] van 2°orde NLO 

effecten zijn frequentie verdubbeling of SHG (second harmonic generation) en het 

elektro-optisch of Pockels effect. 

Tegenwoordig worden de GaAs/AlGaAs halfgeleider diode lasers met een 

golflengte rond 800 µm gebruikt in optische data opslagsystemen zoals CD, CD-I en CD

ROM. De resolutie die bij deze systemen bereikt kan worden is begrensd door de 

golflengte van de diode lasers. Het halveren van de golflengte, of het verdubbelen van de 

frequentie, tot een 400 µm blue laser, zal leiden tot een 4-voudige toename aan informatie 

opslagdichtheid. Een van de beloftevolle methodes om zo'n 400 µm blue laser te 

bekomen is te werken via organische NLO materialen. 

Het Pockels effect is de variatie van de brekingsindex n van een NLO materiaal 

onder invloed van een elektrisch veld aangelegd over dit materiaal. Het Pockels effect 

laat switching toe van golfgeleide optische signalen, zonder dat de optisch 

informatiestromen heen en weer geconverteerd moeten worden naar elektrische signalen 

zoals bij conventionele elektrische schakelaars. Dit zal leiden tot eenvoudige en meer 

efficiente optische datacommunicatie. 

Van derde-orde niet lineaire optische processen wordt verwacht dat zij een 

belangrijke rol zullen spelen in alle optische communicatie en signaalverwerking, hoewel 

de voorgestelde materialen en technologieen hier nog ver van adequaat zijn [REIB93]. 

2.2.2. PPV als een NLO ? 

Over het algemeen vertonen materialen, die een gemakkelijk polariseerbare 

elektronenwolk en een asymmetrische ladingsverdeling hebben, hoge ~ waarden. Deze 

efficiente NLO moleculen zijn meestal van de vorm D-1t-A (figuur 2.6), waar Den A 

respektievelijk de elektrongevende en -accepterende groepen zijn, die verbonden zijn via 

een 7t-geconjugeerd systeem. 

A~D 

0 2N-o-NH2 

Figuur 2.6 : prototype van een NLO molecule en enkele specifieke voorbeelden, 
nitroaniline en DANS 
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PPV biedt een uitgebreid geconjugeerd, planair, 7t-systeem dat in aanmerking kan 

komen voor 2° orde NLO eigenschappen indien geschikte substituties op de PPV keten 

kunnen doorgevoerd worden. Zo bijvoorbeeld zal een PPV copolymeer van alternerende 

elektron-1t-gevende en elektron-1t-accepterende substituenten voldoen aan de structurele 

vereisten van hoge conjugatie en aan de aanwezigheid van "push-pull" 7t

substitutiepatronen. 

Ace 

Don n 

Onderzoek in deze richting werd gestart door Karasz [MKOR9 l J die als 

elektrongevende groep de alkoxy-substituenten en als elektronaccepterende groep 

chlorides inbouwde. 

Derde orde niet lineariteit bij PPV werd reeds door verschillende 

onderzoeksgroepen [SINB88, MBRD89, BRAD90) gemeten en PPV manifesteert zich 

dan ook als een beloftevol 3°orde NLO-materiaal omwille van de volgende redenen : 

1) PPV kan gemakkelijk gepolymeriseerd worden tot hoge moleculaire gewichten, met 

relatief hoge zuiverheid en smalle moleculaire gewichtsverdeling. 2) PPV kan verwerkt 

worden via de wateroplosbare precursorroute. 3) PPV films kunnen door strekking 

georienteerd worden, zodat hoog geordende films, met de geconjugeerde keten gericht 

volgens de strekkingsrichting, bekomen worden. 4) De georienteerde films hebben een 

goede optische kwaliteit en transparantheid. Zij hebben een goede mechanische sterkte 

zodat zelfs 2 µm dikke films bereid kunnen worden. 5) In tegenstelling met PA dat 

enorm lichtgevoelig is, is de stabiliteit van PPV excellent . 6) In de gestrekte film kan 

dopering een hoge elektrische geleidbaarheid langs de strekrichting veroorzaken, wat 

wijst op een hoge 1t-conjugatie - een aspect dat nodig is voor een grote X(3) waarde. 

Referenties p.63 
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2.3. Light Emitting Diodes (LED's). 

Het gebruik van light-emitting diodes (LED's) kent een enorme opleving, zodat 

bv. verwacht wordt dat het gebruik van computerkleurenscherrnen gebaseerd op LED

schermen de grote en dure kathode straalbuis zullen vervangen. En in dit gebied is er 

vooral een jarenlange interesse naar de ontwikkeling van vaste stof LED's, een 

ontwikkeling die teruggaat tot 1907 [ROUH07]. 

Een efficiente lichtgeneratie wordt bekomen via anorganische halfgeleiders, zoals 

GaAs [UOUB93], maar deze zijn moeilijk toe te passen op schermen met een groot 

oppervlak. Voor dit doeleinde werden systemen gebaseerd op polykristallijn ZnS 

ontwikkeld, maar een lage efficientie en een slechte betrouwbaarheid hebben een 

grootschalige productie verhinderd. 

Wegens de hoge fotoluminescentie quantum opbrengsten in organische 

moleculaire halfgeleiders, is er ook sinds geruime tijd interesse voor de mogelijkheid van 

lichtgeneratie door over deze organische halfgeleiders onder ladingsinjectie een hoog 

elektrisch veld aan te leggen (elektroluminescentie) [VINP82, T ANC87, 

TANC89,ADAC88]. Deze LED's worden vervaardigd door vacuilmsublimatie van de 

organische lagen, maar ondanks het feit dat de efficienties en de keuze van de kleur van 

emissie zeer goed zijn, zijn er over bet algemeen veel problemen met de stabiliteit van de 

gesublimeerde organische films op lange termijn als gevolg van de herkristallisatie en 

andere structurele veranderingen. 

Door om te schakelen van moleculaire naar macromoleculaire materialen kan de 

structuurstabiliteit van deze organische lagen verbeterd worden. Geconjugeerde 

polymeren bieden dan een goede oplossing aangezien ze in principe voorzien in een goed 

ladingstransport en tevens in een hoge quantumefficientie voor luminescentie. De 

grootste interesse bij geconjugeerde polymeren ging tot voor kort uit naar hun 

eigenschappen als elektrisch geleidende materialen, bekomen bij een hoge graad van 

chemische dopering. In vergelijking met deze eigenschap had men maar weinig oog voor 

het luminescentiegedrag. Een reden hiervoor is dat polyacetyleen, het meest bestudeerde 

van deze materialen, slechts een zwakke fotoluminescentie vertoont. Geconjugeerde 

polymeren, die echter een grotere halfgeleider-gap hebben en die gesynthetiseerd kunnen 

worden in een voldoende zuivere vorm zodat niet-radiatief verval van de geexciteerde 

toestanden aan structuurdefecten beter gecontroleerd worden, kunnen bij 
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fotoluminescentie hoge quantumopbrengsten vertonen. In de groep van deze materialen 

vertoont PPV een sterke fotoluminescentie in een absorptieband rond 2,2 eV. 

2.3.1. Opbouw en werking van een LED. 

Op een gepast substraat (glas, PMMA, ... ) wordt PPV afgezet tussen een 

beneden- en boven elektrode (figuur 2.7). Voor het negatieve, elektron-injecterende 

· contact wordt gebruik gemaakt van materialen met een !age werkfunctie (Al, Mg/ Ag 

legering, Ca, In, ... ) en voor het positieve, gat-injecterende contact (Al203, Au, Pt, 

Indium Tin Oxyde -ITO-) worden materialen met een hoge werkfunctie gebruikt. 

Tenminste een van deze lagen moet semi-transparant zijn voor de lichtemissie (ITO of Al 

met een dunne oxide laag 7-15 nm) [BRAD92]. 

positief 
hole injecterend 
contact 

PPV 

negatief 
electron injecterend 
contact 

Substraat (glas) 

Figuur 2.7 : Opbouw van een light emitting diode 

De werking van zowel foto- als elektroluminescentie komt voort uit de radiatieve 

recombinatie van geexciteerde toestanden, in het eerste geval gevormd door fotoexcitatie 

en in het tweede door een combinatie van tegengesteld geladen polaronen (radicaal 

ionen), ontstaan bij de injectie van elektronen en gaten [BRAD91]. 

2.3.2. Recente ontwikkeling van PPV als LED. 

Poly (p-fenyleen vinyleen), bereid via de wateroplosbare precursor-route, geeft 

een lichtemissie in het groen-gele gedeelte van het spectrum met een efficientie van 
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0,01 %. De efficientie is het aantal geemiteerde fotons per gei:njecteerd elektron bij kamer

temperatuur. 

De efficientie kan verbeterd worden door o.a. de juiste keuze bij de combinatie 

van elektrode materialen. Met Al, met een oxide coating, of lndium/tinoxide als het 

positieve, gat-injecterend contact en aluminium als het negatieve, elektron-injecterend 

contact zendt een gesegmenteerde PPV blauw-groen licht uit met een verdubbeling van de 

efficientie (0,02 % ). 

Gevoelig hogere efficienties kunnen bereikt worden door metalen met een lagere 

werkfunctie als negatieve elektrode te gebruiken : Braun en Heeger [35], die werken met 

een oplosbaar dialkoxy-derivaat van PPV, tonen aan <lat de efficientie boven 1 % kan 

verhoogd worden door het gebruik van calcium. De lagere werkfunctie van <lit metaal 

laat het toe veel gemakkelijker elektronen te injecteren. Het gebruik van elektron en gat

transport lagen kan hier nog voor verdere vooruitgang zorgen [BROA92]. 

R.H. Friend [BURJ90, BURP92a, BURP92b] kan door bet inbrengen van twee 

verschillende leavinggroepen (figuur 2.8) op het precursorpolymeer selektief een van 

deze groepen elimineren zodat een geconjugeerd/niet-geconjugeerd co-polymeer bekomen 

wordt. Ofwel elimineren beide leavinggroepen zodat de volledig geconjugeerde keten 

bekomen wordt. Op die wijze is men in staat variaties aan te brengen in de 1t-1t* 

elektronische energiegap zowel op moleculair als op supramoleculair niveau. 

Variaties op het moleculair niveau kunnen optreden als een vangnet van 

geexciteerde toestanden, zodat de migratie van deze laatsten naar quenchinggedeeltes 

verhinderd wordt. Immers is gebleken <lat de quantumopbrengst bij fotoluminescentie 

voor kleine moleculen zeer hoog kan zijn. In het geval van PPV wordt deze 

quantumopbrengst gereduceerd door de uitgebreidheid van het 1t-systeem. Een 

verhoogde mobiliteit van geexciteerde toestanden in de gedelocaliseerde 1t-elektronen zal 

een snellere beweging naar quenchinggedeeltes toelaten. Heeger [ZHAC93] toonde 

recent <lat zowel de PL als de EL intensiteiten dalen met een stijgende graad van 

eliminatie. Gedeeltelijke conjugatie verhoogt de EL-intensiteit en levert een efficientie van 

0,75% fotons per elektron, hetgeen twee grootte-ordes efficienter is dan de volledig 

geconjugeerde PPV's. 

De synthese van copolymeren met gebieden met verschillende 1t-1t* energie in de 

keten leiden tot locale variaties in de potentiaal die optreden als vangers van geexciteerde 

toestanden en die leiden tot een verminderde beweging naar de quenchinggedeelten 
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[MEYF92]. Dit leidt ook tot een verhoging van de quantumopbrengst (factor 30) voor 

elektroluminescentie. Door de synthese van die copolymeren bekomt men ook een 

controle over de kleur van het licht dat uitgezonden wordt [KRAA93]. 

Variaties op supramoleculair niveau laten toe structuren te fabriceren voor meer

kleuren displays, door bij de conversie bepaalde patronen aan te brengen op de films. De 

mogelijkheid om patronen aan te brengen op de film opent ook mogelijkheden voor de 

fabricatie van optische golfgeleiders, aangezien gebieden met verschillende energiegaps 

verschillende brekingsindexen hebben. 

j 220"C, HQ(g) 

OMe 

n 

Figuur 2.8: Door het inbouwen van verschillende leavinggroepen krijgt men een 
controle op het geconjugeerde/niet-geconjugeerde PPV. 

De zeer snelle vooruitgang in de ontwikkeling van geconjugeerde polymere EL is 

beloftevol voor toekomstige applicaties van deze materialen. De emissiekleuren rood, 

groen en blauw [Y ANZ93, GREG92] konden reeds aangetoond worden en voor PPV 

steeg de efficientie van een oorspronkelijke 0,0 I% naar 2%, hetgeen reeds competitief is 

met commerciele EL materialen. De verdere taak berust dan ook in een simultane 

optimalisatie van al de component parameters ( o.a. meer informatie verwerven over de 
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verschillende interfaces, een nood aan chemische optimalisatie van de polymeer laag 

zodat hogere fluorescentie quantumopbrengsten bereikt kunnen worden, ... ) [BRAD92]. 
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Voor de studie aangaande het mechanisme van a-leavinggroep-a'-polarisator-p

xylenen werd geopteerd voor a-chloor-a'-alkyl(aryl)sulfi(o)nyl-p-xylenen en afgeleiden 

hiervan. Deze monomeren combineren enerzijds de vereisten van polarisator in de 

sulfinyl- en sulfonyl-groep en anderzijds van de leavinggroep met het chloride. 

Bovendien blijkt uit een studie van B.M. Trost [TROB76] dat sulfoxiden gemakkelijk en 

met hoge conversiegraad omgezet kunnen worden naar dubbele bindingen. 

In dit hoofdstuk wordt de synthese en de karakterisatie (IR-, massa- en 1 H- en 

13c-NMR-spectroscopie) van de respectievelijke monomeren beschreven. 
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3.1 Beschrijvend gedeelte 

3.1.1. Synthese van a-chloor-a' -alkyl(aryl)sulfinyl-p-xylenen 

De synthese van deze monomeren verloopt in twee stappen : enerzijds de 

bereiding van het respectievelijke sulfide en anderzijds de oxidatie tot het sulfoxide. 

Voor de synthese van asymmetrische sulfides [BARG] wordt vooral de alkylatie 

van thiolen aangewend. Het thiolaatanion reageert in een nucleofiele substitutiereaktie 

met het alkylhalide ( schema 3.1 ). Ter bevordering van de reaktiesnelheid wordt meestal 

een dipolair aprotisch oplosmiddel (DMF, DMSO, ... ) gebruikt. 

Het belangrijkste probleem in dit geval is de verder-reaktie. In het a,a'-dichloor

p-xyleen zijn er immers twee chemisch identische koolstofatomen, wat voor gevolg heeft 

dat het monogesubstitueerd produkt kan verder reageren tot het disulfide. Dit probleem is 

opgelost door enerzijds in een vijf a tienvoudige overmaat aan a,a'-dichloor-p-xyleen te 

werken en door anderzijds het natriumzout van het thiol druppelsgewijs toe te voegen aan 

de a ,a '-dichloor-p-xyleen-oplossing . 

9 
Cl 

Na+-sR 

THF 
.( Ox 9 
~R SOR 

Verderreaktie I 
Na+-sR 

9R 
SR 

Cl) R=Ph 
(2.) R=n-Bu 

Schema 3.1 : Synthese van het a -chloor-a'-fenylsulftnyl-p-xyleen ( E.S.Q) 
en van het a -chloor-a'-n-buty/sulftnyl-p-xyleen ( BSO ) 
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Het natriumthiofenolaat en het natriumthiobutanolaat worden in situ bereid door 

het respektievelijke thiol te behandelen met een equimolaire hoeveelheid NaH. Het 

natriumthiolaat wordt dan, gespreid over enkele uren met langzamere toevoeging op het 

einde van de reaktie, toegedruppeld aan een THF-oplossing. Vervolgens wordt nog een 

nacht verder geroerd bij 25°C. 

De reaktie is op TLC moeilijk te volgen omdat, zowel in het geval van het fenyl

als van het n-butylsulfide-derivaat, de Rr-waarden van a,a'-dichloor-p-xyleen en die van 

het sulfide bijna gelijk zijn. 

Het reaktiemengsel wordt afgezonderd door aan de THF-oplossing een 

verzadigde NaCl-oplossing toe te voegen waarna dit met chloroform geextraheerd wordt. 

De CHCl3-laag wordt gedroogd en afgedampt. Het produkt dat op deze manier 

afgezonderd wordt, wordt als dusdanig zonder verdere zuivering in de volgende stap 

gebruikt. 
De overmaat a,a'-dichloor-p-xyleen kan na de oxidatiestap gemakkelijk en 

kwantitatief teruggewonnen en gezuiverd worden door een omkristallisatie in tolueen. 

De oxidatie van sulfides tot sulfoxides is een gemakkelijke transformatie voor 

dewelke vele reagentia aangewend kunnen worden. Nochtans garanderen slechts enkele 

van deze reagentia een selectieve oxidatie tot het sulfoxide zoals bijvoorbeeld het 

natriumperjodaat [LEON62], het dichloorjoodbenzeen [BARG68] en het t

butylhypochloriet [JOHC65]. Deze oxiderende stoffen moeten in equivalente 

hoeveelheden gebruikt worden om overoxidatie te vermijden. 

De eenvoudigste methode om sulfides tot sulfoxides te oxideren, die tot nu toe 

gebruikt werd, is de oxidatie van sulfides met waterstofperoxide. Sinds Gazdar en 

Smiles [GAZM08] in 1908 verklaarden dat sulfides kwantitatief kunnen geoxideerd 

worden tot sulfoxides met waterstofperoxide in aceton, wordt dit solvent meestal als 

reaktiemidden gebruikt. Uit een studie in 1981 van Drabowicz [DRAJ8 l] blijkt echter dat 

de oxidatie in aceton lange reaktietijden vereist en dat deze reaktietijden gevoelig kunnen 

ingekort worden door te werken in methanol als reaktiemidden. 
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In dit werk zijn er drie verschillende methoden voor oxidatie onderzocht: 

0 Oxidatie met H202 in MeOH: 

(ESQ) en (B.S.Q) worden gesynthetiseerd uit de overeenkornstige sulfides met een 

overmaat waterstofperoxide (5 mrnol : 12 mrnol) in methanol bij kamertemperatuur 

(schema 3.2). 

9 +H20 2 

SR 

~ +H20 

~OR 

Schema 3.2 : Oxidatie met H202 in methanol. 

0 Oxidatie via H202-Te02 in methanol [KIMK90]: 

Via de vorige methode kan het sulfoxide bij verdere reaktie over-oxideren tot het 

sulfon, wat uiteraard niet gewenst is. Na toevoeging van een katalytische hoeveelheid 

telluriumdioxide aan de sulfide-oplossing en door het H202 (2eq) toe te druppelen is de 

overoxidatie onbestaande. Het actieve bestanddeel in dit Te02-H202 systeem zou het 

peroxytelluriumzuur (H2Te04) (schema 3.3) zijn welk gereduceerd wordt tot H2Te03. 

Dit H2Te03 is niet stabiel en zet tijdens de reaktieduur snel terug om tot H20 en Te02. 

De oxidatietijd kan drastisch ingekort worden door toevoeging van een kleine 

hoeveelheid HCl (0,01 eq.), maar de overoxidatie kan dan wel een probleem geven. 

De oxidatie is gernakkelijk te volgen op TLC. Wanneer de over-oxidatie op TLC 

merkbaar wordt, wordt het sulfoxide afgezonderd door het toevoegen van water om het 

ongereageerde waterstofperoxide te vernietigen. De waterige laag wordt vervolgens 

geextraheerd met chloroform. 

Aangezien er nog een grote overmaat aan a,a'-dichloor-p-xyleen bij het 

gevormde sulfoxide aanwezig is, moet deze na de oxidatie van het sulfide verwijderd 
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worden. Dit gebeurt door een scheiding op een silica-kolom. Er kan gewerkt worden 

met een oververzadiging van de kolom aangezien het verschil tussen de Rf-waarden van 

het cx,cx'-dichloor-p-xyleen (0,75) enerzijds en het respectievelijke sulfoxide (0,07) 

anderzijds ongeveer 0,7 bedraagt indien chloroform als eluens gebruikt wordt. Daarna 

wordt het sulfoxide nogmaals gezuiverd door een omkristallisatie vanuit tolueen. 

0 

11 
+ HO-Te-OOH 

0 Cl O 

11 11 9 + HO-Te-OOH +HO-Te-OH 

SR SOR 
0 

11 
HO-Te-OH 

Schema 3.3: Oxidatie van sulfides via H202-Te02 in methanol. 

In Tabel 3.1 staan de resultaten van de verschillende oxidatiemethoden 

samengevat. Hieruit blijkt dat over 't algemeen voor de synthesen van het cx-chloor-cx'

fenylsulfinyl-p-xyleen lagere rendementen behaald worden. 

Tabet 3.1 : Rendementen van de verschil/ende oxidatiemethoden : 

(FSO) (BSO) 

OEiosmiddel Oxidans rend.(%) tiid (uur) rend.(%) tijd (uur) 

methanol H202 40 4 60 4 

H202-Te02 55 4 66 2,5 

H202-Te02-HCI 20 2 35 1 

(ESQ) : a-chloor-a '.fenylsulfinyl-p-xyleen 
rnsQ): a-chloor-a'-n-butylsulfinyl-p-xyleen 

Als we de verschillende oxidatie-systemen bekijken dan geeft de kombinatie 

H202-Te02 de beste verhouding rendement-reaktietijd. Daarom wordt deze kombinatie 

ook als oxidatiemiddel gebruikt bij de verdere synthesen. 
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Bij toevoeging van een katalytische hoeveelheid HCI wordt de reaktietijd enorm verlaagd 

maar er treedt ook onmiddellijk overoxidatie op, hetgeen de lage rendementen verklaart. 

Karakterisatie. 

> smeltpunt : 

(FSO): 164,4-165,8°C 

(BSO): lll,4-112,4°C 

> IR (KBr, v, cm-I) : 

(FSO) : 3030-3080 (arC-H st.); 2970 (Cl-C-H st.); 2920 (C-H (ar-S) st.); 

1610 en 1510 (arC-C st.); 1445 (CH2 Oas); 1425 (CH2-CJ o); 1420 

(CH2-S o); 1030 (-S=O st.); 895 (arC-H o00p, 5 vicin. C'en); 860 

(arC-H Ooop, p-di 2 vicin.C'en); 770 en 690 (arC-H y); 740 en 520 

(C-Cl st.); 665 (C-S st.). 

(B.S.Q): 3080 (arC-H st.); 2965 (CJ-C-H st.); 2902 (C-H st.); 2860-2880 

(CH2;CH3 (C-H) st.); 1610 en 1550 (arC-C st.); 1465 (CH3 (C-H) 

Oas); 1445 (CH2 (C-H) oas); 1425 (CH2-CI o); 1420 (CH2-S o); 

1380 (CH3 Oas); 1250-800 (CH3 y); 770-720 (CH2 y); 1250-950 

(arC-H Oip); 850 (arC-H Ooop, 2 vicin. C'en ); 1025 (S=O st.); 675 

(C-S st.); 730 en 520 (C-Cl st.). 

In beide spectra treedt duidelijk de karakteristieke SO-band ( 1030 cm-I) op 

naast de absorptie voor de para-gesubstitueerde aromaat (850 cm-I). Het verschil tussen 

het fenyl- en het butylsulfinyl-derivaat is enerzijds te zien aan de absorptie van de 

butylstaart (1380 en 1465 cm-I ) en anderzijds aan de absorptie afkomstig van de 

monogesubstitueerde aromaat (895 cm-I). 

Referenties p.98 
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> MS: 

(FSO) 

m/e ion m/e ion 

264 MOi- 244 MOi-

229 [CH2-Ph-CH2-SO-Ph]+ 209 [CH2-Ph-CH2-SO-n-Bu]+ 

139* [CH2-Ph-CH2-CI]+ 139* [CH2-Ph-CH2-Cl]+ 

104 [CH2-Ph-CH2]+ 104 [CH2-Ph-CH2]+ 

* Basispiek 

> NMR-spectroscopie: 

Een volledige toewijzing van de koolstof en proton resonanties voor deze a

chloor-a' -alkyl( ary l)sulfi( o )ny l-p-xyleen-derivaten, belangrijk in het kader van de 

karakterisatie van homo- en co-polymeren, werd bekomen door een combinatie van een

bindings- en lange afstands-geoptimaliseerde l 3c. l H shift correlatie experimenten 

(tabel 3.2). Deze 2D-experimenten werden voorafgegaan door APT (J-gemoduleerde 

spin echo of attached proton test) [PATS82] en DEPT (distortionless enhancement by 

polarization transfer), technieken die een betrouwbare toewijzing van de koolstof 

multipliciteit toelaten. 

De structuuropheldering van het centrale gedeelte werd voor alle derivaten gestart 

bij HI (figuur 3.2) (een singulet met een integratie voor 2 protonen) waarvan de 

chernische shift gemakkelijk kan bepaald worden door rniddel van additiviteitsregels van 

Shoolery (0,23+1,85(Ph)+2,48(Cl)=4,56). H4 is de overblijvende alifatische singulet 

resonantie die inte greert voor 2 protonen. De corresponderende koolstofshiften, C 1 en 

C4, werden bekomen door HETCOR geoptimaliseerd voor directe koppelingen (lJc -H 

=140Hz) voor (BSO) (figuur 3.2). Figuur 3.5 toont voor (B.SQ.) een lange afstand 

HETCOR geoptimaliseerd voor 8Hz. De correlaties tussen HI en H4 met de 

geprotoneerde aromatische koolstofatomen kunnen enkel voortkomen uit de vicinale 

(3Jc-H) koppelingen met respectievelijk C2 en C3. H2 en H3 kan men dan weer vinden 

door de directe HETCOR (figuur 3.4 ). Daarenboven verschijnen er ook correlaties 

tussen Hl en H4 met de kwatemaire koolstofatomen. Dit kan enkel uitgelegd warden 

door een gerninale koppeling (2Jc-H) met respectievelijk Cla en C3a. 
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Tabet 3.2: 13c en I H-NMR-shiften (8ppm) en I Jc.ff koppelingsconstanten (Hz) 
voor (ES.Q.} en (JlSQ). 

6 7 

-0 
~ 

(ESQ) R = 8 

Cl ~ I) SO-R 5 7 
2 3 (BSO) R= AA 

6 8 

l la 2 3 3a 4 5 6 7 8 

(FSO) 

13c 45,6 137,5 128,6 130,6 129,3 62,9 142,6 124,3 128,9 131,2 

lJc.H 151,4 164,7 159,7 140,8 163,5 164,7 162,1 

ltt 4,51 7,23 6,94 3,99 7,35 7,39 7,44 

m s d d gem d 

l(H) 2 2 2 2 2 2 

(BSO) 

13c 45,1 136,8 128,4 129,8 129,9 56,9 50,2 23,8 21,3 13,05 

lJc.H 151,l 160,0 160,0 139,4 136,8 127,6 124,5 125,4 

ltt 4,55 7,37 7,26 3,93 2,56 1,70 1,41 0,90 

m s d d gem m m t 

l(H) 2 2 2 2 2 2 2 3 

De positie van H3 in (FSO) verschuift 0,32 ppm upfield in vergelijking met H3 van 

(BSO). Dit verschijnsel is een gevolg van het chemisch anisotropie effect veroorzaakt 

door de fenylring van de fenylsulfinyl-groep, waardoor H3 een shielding ondervindt. 

Het waterstof spectrum van (BSO) toont een bijkomende opsplitsing voor de 

resonantiesignalen H4, H6 en H7. De protonen H4 naast het sulfoxycentrum vertonen 

zowel in (BSO) als in (FSO) een geminale koppeling (13,2Hz), hetgeen verklaard kan 

worden door de aanwezigheid van het asymmetrische zwavelatoom. De toewijzing van 

de protonshiften van de n-butylstaart werd gebaseerd op de multipliciteit en de integratie. 

Referenties p.98 
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Een directe HETCOR-analyse levert de koolstofshiften, waarvan de methylresonantie 

bevestigd werd door DEPT (figuur 3.1) en APT (figuur 3.3). De selectiviteit van deze 

laatste techniek leent zich ook uitstekend voor de toewijzing van de kwaternaire C'n (C3 

en C3a liggen ongeveer samen). 

Voor (FSO) bevinden de protonen van de monogesubstitueerde fenylring zich 

allemaal in het gebied boven de 7 ,35 ppm. De exacte Jigging van de aromatische 

protonen werd bepaald door de J-koppelingsconstanten (H6-d, H7-t en H8-t) en via de 

integratie. De koolstofshiften werden bepaald door een directe HETCOR analyse. Alle 

toewijzingen werden daarenboven bevestigd door de 3Jc-H koppelingen in de lange 

afstands geoptimaliseerde HETCOR spectra. 

111 II 

II I 11 11 I 
148 1J8 128 118 188 9e se 78 se se •• J8 ae PP'" 

Figuur 3.1 : DEPT-analyse van (/lSQ) (van boven naar beneden) 

CH3, CH2. CH en 13c.shiften 
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Figuur 3.2: I H-NMR-spectrum van (/J.SQ) (shiften cfr. tabel 3.2). 

140 120 100 90 80 70 60 50 40 30 20 ppm 

Figuur 3.3: APT anan/yse van (ll.SQJ.. 
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Figuur 3.4: Directe 13c.l H-HETCOR (I Jc.ff=l40Hz) analyse van (BSQ). 
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Figuur 3.5: Lange a/stand 13c_l H-HETCOR (3Jc. ff=8Hz) analyse van (l§Q). 
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3.1.2. Synthese van a-chloor-a'-alkyl(aryl)sulfonyl-p-xylenen 

(1) R=Ph (.3.) R=Ph 
(2.) R=n-Bu (~) R=n-Bu 

Schema 3.4: Synthese van a-chloor-a'-n-butylsulfonyl-p-xylenen 

(FSO) en (BSO) werden met m-chloorperbenzoezuur (MCPBA) in CH2Cli 

geoxideerd tot respectievelijk (FS02) en ffi.SQ2). 

Karakterisatie : 

:> smeltpunt : 

(ES02): 170,3-170,9°C 

(BS02): 121,4-122,2°C 

> MS: 

(FS02) 

m/e ion m/e 

280 wt 260 

245 [CH2-Ph-CH2-S02-Ph]+ 225 

139* [CH2-Ph-CH2-CJ]+ 139* 

104 [CH2-Ph-CH2]+ 104 

* Basispiek 

> IR (KBr, v, cm-1): 

(BS02) 

ion 

M'* 
[CH2-Ph-CH2-S02-n-Bu]+ 

[CH2-Ph-CH2-CJ]+ 

[CH2-Ph-CH2]+ 

(FS02): 3000 (arC-H st.); 2970 (CI-C-H st.); 1610 (arC-C); 1505 (arC-C 

st.); 1470 (CH2 Oas); 1430 (CH2-Cl Os); 1420 (CH2-S o); 1300 

(S02 st.); 1150 (S02 st.); 1080 (arC-H); 850 (S02). 
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(BS02): 2940 (CH3 st.); 2920 (CH2 st.); 1610 (arC-C st.); 1515 (arC-C); 

1470 (CH2 Oas); 1445 (CH3 o); 1425 (CH2-CI o); 1415 (CH2-S); 

1300 (S02 stJ; 1160-1100 (S02). 

> NMR-spectroscopie : 

De 13c en lH-NMR shiften voor (.ES..Q2_) en (BS02) (tabel 3.3) werden op 

dezelfde manier toegewezen als bij de sulfinyl-derivaten. 

Tabet 3.3: 13c en 1 H-NMR-shiften ( o ppm) en Jc.ff koppelingsconstanten (Hz) 
voor (ES.Q2) en (BSQl). 

6 7 

-0 (FS02) R = 8 

~ Cl ~ h SOz-R 5 7 
2 3 (BS02) R= AA 

6 8 

la 2 3 3a 4 5 6 7 8 

(FS02) 
I3c 45,5 138,1 128,7 131, 1 128,2 62,4 137,8 128,5 128,9 133,8 

lJc-H 151, 1 160,3 160,7 138,2 167,6 165,3 163,1 

lH 4,52 7,26 7,06 4,28 7,62 7,44 7,59 

m s d d s d 

I(H) 2 2 2 2 2 2 

(BS02) 

13c 45,4 138,2 129,1 130,8 128,1 58,8 50,9 23,6 21,5 13,4 

lJc-H 150,6 164,8 164,8 137,8 136,1 128,5 127,2 126,9 

lH 4,57 7,42 7,38 4,19 2,81 1,78 1,40 0,91 

m s d d s p h 

l(H) 2 2 2 2 2 2 2 3 

Referenties p.98 
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1.3. Synthese van a.-jood-a.'-n-butylsulfonyl-p-xyleen. 

SOi-n-Bu 

~ Nfil(l5%) y aceton 

0 

~0,-n-Bu 

I 

Schema 3.5: Synthese van a-jood-a'-n-burylsu/fonyl-p-:,;yleen (~ 

Deze procedure staat bekend als de Finkelstein-reaktie [FINHlO]. (BS02) werd 

opgelost in aceton en hierbij werd een 15%-Nal-oplossing toegevoegd (schema 3.5). Na 

enkele ogenblikken precipiteerde NaCl uit de reaktieoplossing. Het NaCl werd 

afgefiltreerd en het a.-jood-a.'-n-butylsulfonyl-p-xyleen (JBS02) werd bekomen als 

blinkende kristallen na omkristallisatie uit aceton. Tabel 3.4 toont de IH-NMR shiften 

van (JBS02). 

Tabet 3.4 : 1 H-NMR shiften van (~. 

H(I) o (ppm) m (J, Hz)) 

a(2) 5,02 s 

b[c](2) 7,33 d (8,6) 

c[b](2) 7,60 d (8,6) 

d(2) 4,45 s 

a'(2) 2,85 t (7,4) 

b'(2) 1,80 m 

c'(2) 1,44 m 

d'(3) 0,93 t (7,2) 
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3 .1. 4. Syn these van a.-tetrahydrothiofenium chloride

a.' -polarisator-p-xylenen. 
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Deze monomeren zullen samen met het a.,a.'-bis(tetrahydrothiofenium chloride)

p-xyleen (ill aangewend worden bij het onderzoek naar de copolymerisaties 

(hoofdstuk 9) . 

Tetrahydrothiofenium zouten worden in de literatuur meestal gesynthetiseerd door 

het respectievelijke chloride of bromide in MeOH te behandelen met een overmaat 

tetrahydrothiofeen [LIA W90, JINJ9 l]. Na 24 uur reaktie bij 50°C wordt de methanol

laag geconcentreerd en vervolgens uitgegoten in koude aceton, waarbij het zout neerslaat. 

Verder zuivering gebeurt door een omkristallisatie vanuit MeOH/aceton. 

THT 50°C 

aceton/MeOH 
~<"' Yer 
V 

Schema 3.6 : Synthese van a-tetrahydrothiofenium chloride-a'-polarisator-p-xylenen. 

Voor de synthese van a-tetrahydrothiofenium chloride-a'-polarisator-p-xylenen 

(schema 3.6) diende deze synthesemethodes aangepast te worden omdat de chloride

deriva_ten ((FSO) - (B..S.Q)), maar vooral de sulfonyl-derivaten, moeilijk oplossen in 

MeOH. Als reaktiemengsel werd daarom gekozen voor een 50/50 mengsel van 

MeOH/aceton. Dit reaktiemengsel werd ook aangewend door Wudl [SHIS90] bij de 

synthese van sulfonaat-gederivatiseerde (tetrahydrothiofenium chloride)-p-xylenen. Na 

toevoegen van een tweevoudige overmaat tetrahydrothiofeen werd bet reaktiemengsel 

gedurende 24 uur geroerd bij 50°C. 

De afzondering van deze monomeren gebeurde door het reaktiemengsel uit te 

gieten in diethylether, daar uitgieten in aceton niet succesvol was. Uit TLC bleek echter, 

na affiltreren en drogen, dat de monomeren niet zuiver waren : er was nog een 

aanzienlijke hoeveelheid chloride-uitgangsprodukt aanwezig. Door het produktmengsel 

op te lossen in een kleine hoeveelheid aceton kon het uitgangsprodukt verwijderd worden 

maar dit gaf geen bevredigend resultaat omdat tevens veel van het zout oploste. Het 

oplossen van het onzuivere mengsel in THF gaf wel het beoogde resultaat. Het chloride 

Ioste op en de zouten bleven kwantitatief neergeslagen. Het a-tetrahydrothiofenium 

chloride-a'-n-butylsulfinyl-p-xyleen (TBSO) vormt een uitzondering omdat dit zout we! 

Referenties p.98 
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gedeeltelijk oplost in THF. Hier werd de zuivering doorgevoerd door het reaktiemengsel 

op te lossen in een grote hoeveelheid diethylether. De rendementen van deze syntheses 

staan weergegeven in tabel 3.5 . 

Tabel 3.5 : Rendementen bij de synthese van a
tetrahydrothiofenium chloride-a'-polarisator-p

xylenen 

produkt Polarisator Rendement 

(%) 

(TFSO) PhSO 44,1 

crn.fil2) n-BuSO 51,0 

(TFS02) PhS02 58,6 

(IBS02) n-BuS02 57,5 

Tabel 3.6: I H-NMR shiften van (IES.Q). 

H(I) o (ppm) m (J, Hz)) 

a(2) 4,49 s 

b(2) 7,38 d (Jbc = 7,9) 

c(2) 7,09 d 

d(l) 4,35 d (Jdd* = 12,9) 

d*( I) 4,43 d 

a'( l ) 7,62 t (Ja'b' = 7,2) 

b'(2) 7,55 t (Jb'c' = 7 ,9) 

c'(2) 7,42 d 

a"(4) 2,25 m 

b"(2) 3,39 m (Jb"b"* = 13,1) 

b"*(2) 3,54 m 
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Deze produkten werden gekarakteriseerd met I H-NMR (tabel 3.6-9). Een 

opmerking die hier gemaakt kan worden is dat in de sulfinyl-derivaten de CH2-protonen 

(d) naast de sulfinyl-groep aanleiding geven tot een geminale koppeling (J=l2,9-

13,8Hz). De verklaring voor dit fenomeen moet gezocht worden in de asymrnetrische 

S=O-groep. Ook de CH2-protonen (a',c', b1 van de n-butylstaart voelen deze invloed 

nog. Bij de sulfonyl-derivaten treedt dit fenomeen niet op. 

Tabel 3.7: lH-NMR shiften van (TllSQ). 

H(I) o (ppm) m (J, Hz)) 

a(2) 4,58 s 
b[c](2) 7,52 d (Jbc = 8,0) 
c[b](2) 7,60 d 

d(l) 4,15 d (Jdd* = 13,8) 
d*(l) 4,35 d 

a'(l) 2,93 dxt (Ja'b' = 6,6; 1a'a'* = 13,4) 

a'*c 1) 2,81 dxt 

b'( 1) 1,77 m Ob'c' = 7,2) 

b'*c 1) 1,73 m Ob'b'* = 13,2) 

c'(l) 1,46 m (Jc'd' = 7,2) 

c'*c 1) 1,53 m Oc'c'* = 14) 

d'(3) 0,95 m 

a"(4) 2,32 m 

b"(2) 3,48 m (Jb"b"* = 13,5) 

b"*(2) 3,56 

De toewijzing van de proton shiften Ha en Hd zijn in het geval van de sulfonyl

derivaten niet eenduidig te maken. Het feit dat in het geval van de sulfinyl-derivaten Hd 

gemakkelijk kan herkend worden door de geminale koppeling ten gevolge van het 

Referenties p.98 
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asymmetrische-centrum, vervalt bij deze sulfonyl-derivaten. Ook een toewijzing op basis 

van een vergelijking met de chloride-derivaten biedt geen zekerheid : door de vergelijking 

van Ha van (TFSO) en (TBSO) met Hl van de chloride-derivaten (tabel 3.2) blijkt dat het 

effect op Ha door het vervangen van een chloride door een tetrahydrothiofenium chloride 

miniem is. Dit voorspelt dat Ha moet resoneren rond 4,5 ppm. Anderzijds kan het effect 

van diezelfde vervanging (0,25-0,30 ppm) op Hd afgeleid worden door vergelijking van 

Hd van (IESQ) en (IliS.Q) met H4 van de chloride-derivaten (tabel 3.2). Het effect 

(0,25 ppm) van de vervanging van een SO door een S02 kan bepaald worden door 

onderlinge vergelijking van H4 van de verschillende chloride-derivaten (tabel 3.3) . 

Beide benaderingswijzen zouden voorspellen dat ook Hd voor deze sulfinyl-derivaten 

resoneert bij 4,5 ppm. In praktijk vinden we echter enerzijds een signaal bij 4,55 en 

anderzijds bij 4,6 ppm. 

Tabel 3.8 : I H-NMR shiften van (IESQ2) 

b" .,• b C C' b ' 
a"ba d -0 (s+-CH2-o-~ CH2-S02 ~ /J a ' 

er 

H(I) o (ppm) m (J, Hz)) 

a(d](2) 4,52 s 

b(c](2) 7,45 d (Jbc = 8,2) 

c[b](2) 7,29 d 

d[a](2) 4,68 s 

a'(l) 7,81 t Ua'b' = 7,4) 

b'(2) 7,64 t (Jb'c' = 7,4) 

c'(2) 7,72 d 

a"(4) 2,27 m 

b"(2) 3,41 m (Jb"b"* = 13,3) 

b"*(2) 3,56 m 
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Tabel 3.9 : I H-NMR shiften van (IllS.Q2). 

H(I) <> (ppm) m (J, Hz)) 

a[d](2) 4,58 s 

b[c](2) 7,61 s 

c[b](2) 7,61 s 

d[a](l) 4,62 s 

a'(l) 3,26 t (Ja'b' = 7,5) 

b'(l) 1,82 p (Jb'c' = 7,5) 

c'(l) 1,49 h 

d'(3) 0,95 t(Jc'd' = 7,5) 

a"(4) 2,32 m 

b"(2) 3,48 m (Jb"b"* = 13,0) 

b"*(2) 3,57 m 

Referenties p.98 
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3.2. Experimentele gegevens. 

3.2.1. Synthese van het a. -chloor-a.'-fenylsulfinyl-p-xyleen (Efill) 

0 Synthese van het fenylsulfide. 

In een toevoegtrechter van 250ml wordt 3,86ml (0,0378mol) thiofenol opgelost in 

100ml droge tetrahydrofuran. Hieraan wordt langzaam 0,91g (0,0378mol) NaH 

toegevoegd. Na enkele ogenblikken slaat natriumthiofenolaat neer als een wit poeder. 

Wanneer alle NaH weggereageerd is, d.i. als de waterstofgas-ontwikkeling gestopt is, 

wordt deze suspensie bij 25°C onder hevig roeren toegedruppeld aan een oplossing van 
33,08g (0,189mol) a.,a.'-dichloor-p-xyleen, opgelost in 150ml THF. Als na l uur alles 

toegedruppeld is, wordt nog ongeveer 12 uur verder geroerd. Vervolgens wordt 100ml 

water toegevoegd om het in de reaktie vrijgekomen NaCl te capteren. Het sulfide en de 
overmaat a.,a.'-dichloor-p-xyleen worden geextraheerd met 4x50ml CHCl3. De 

organische laag wordt gedroogd op MgS04 en afgedampt aan de rotavapor. 

Gezien de mogelijke problemen bij de scheiding van deze produkten, wordt de 

verwijdering van de overmaat a.,a.'-dichloor-p-xyleen uitgesteld tot na de oxidatie. 

0 De oxidatie tot ( flQ) 

a) oxidatie met H202 in MeOH 

In een kolf van 1000ml wordt de overmaat a.,a.'-dichloor-p-xyleen en het a.

chloor-a.'-fenylsulfide-p-xyleen (theoretisch 0,037mol) in 450ml MeOH met een 

magnetische roerder goed geroerd. Vervolgens wordt 10,32ml (0,09 lmol) H202-

oplossing (30wt%) toegevoegd. De verhouding van sulfide t.o.v. H202 bedraagt 

5/l2mmol in 60ml MeOH, in overeenstemming met Drabowicz [DRAJ81 ]. Bij 

kamertemperatuur wordt dan gedurende 4 uur hevig geroerd tot op TLC de overoxidatie 

lichtjes merkbaar wordt. Op het einde van de reaktie is alle a.-chloor-a.'-fenylsulfinyl-p

xyleen opgelost in de MeOH. Het onopgeloste neerslag is enkel a.,a.'-dichloor-p-xyleen. 

Dit a.,a.'-dichloor-p-xyleen wordt afgefiltreerd waarna deze neerslag gewassen wordt met 

water. Het water wordt opgevangen in de MeOH-oplossing ten einde de oxidatie te 

stoppen. De waterige laag wordt verzadigd met NaCl en vervolgens geextraheerd met 

CHCl3. Na drogen op MgS04 wordt de CHCl3 afgedampt aan de rotavapor. Het 
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overgebleven reaktieprodukt bestaat uit a,a'-dichloor-p-xyleen en het a-chloor-a'

fenylsulfinyl-p-xyleen. 

Door het grote verschil in Rf waarden van het a,a'-dichloor-p-xyleen en het sulfoxide, 

respectievelijk 0.7 en 0.07 in 100% CHCl3, kunnen beide produkten door een sneile 

kolomchromatografie van elkaar gescheiden worden. Hiervoor wordt een silicagel

kolom aangewend (lg produktmengsel per 10g silica) en als eluens wordt 100% CHCl3 

gebruikt. Deze chloroform-laag wordt gedroogd op MgS04 en vervolgens afgedampt. 

Op deze manier kan, na omkristallisatie vanuit tolueen, 4,0g zuiver a-chloor-a' -

fenylsulfinyl-p-xyleen gesynthetiseerd worden (rendement::40%). 

NB.: Het rendement wordt berekend op basis van de starthoeveelheid thiol. 

b) oxidatie met H202 en Te02 als katalysator in MeOH [KIMK90]. 

In een kolf van 1000ml wordt de overmaat a,a'-dichloor-p-xyleen en het a

chloor-a'-fenylsulfide-p-xyleen (theoretisch 0,037mol) en 0,6g (0,00037mol) Te02 in 

450ml MeOH met een magnetische roerder goed geroerd. Vervolgens wordt 8,60ml 

(0,0758mol) H202 (30wt%) toegedruppeld. Voor de rest verloopt de synthese volledig 

analoog aan punt a). Na zuivering met kolom en na omkristallisatie vanuit tolueen wordt 

5,8g a-chloor-a'-fenylsulfinyl-p-xyleen afgezonderd (rendement 55%). 

c) oxidatie met H202 en Te02 en HCl als katalysator in MeOH 

Voiledig analoog als punt b), behalve wordt voor de toedruppeling van H202, 

0,038ml HCI (geconc.) (0,378mrnol) aan het reaktiemengsel toegevoegd. De reaktietijd 

is merkelijk korter (2 uur; tabel 3.1). 

Na zuivering met kolom en na omkristallisatie vanuit tolueen wordt 2,0g a-chloor-a'

fenylsulfinyl-p-xyleen afgezonderd (rendement 20%). 

3.2.2. Synthese van bet a-chloor-a'-n-butylsulfinyl-p-xyleen (l!.SQ) 

Dit monomeer wordt op dezelfde manier gesynthetiseerd als het fenyl-derivaat. 

De hoeveelheid butaanthiol die hier toegevoegd wordt bedraagt 4,05ml (0.0378mol). 

Ook hier werden drie oxidatiemethoden toegepast. De rendementen en de reaktietijden 

staan weergegeven in tabel 3.1. 

Referenties p.98 
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3.2.3. Syntbese van bet cx-cbloor-a '-fenylsulfonyl-p-xyleen.(E.S.!U.) 

27,6g (0,104mol) cx-chloor-cx'-fenylsulfinyl-p-xyleen (FSO) wordt opgelost in 

400ml CH2CJi. Deze oplossing wordt toegedruppeld aan een ijsgekoelde oplossing van 

36,0g m-chloorbenzoezuur (0,208mol) in 600ml CH2CI2 en 33,6g (0,375mol) NaHC03 

in 200ml H20. Na toevoegen wordt het geheel opgewarmd tot kamertemperatuur, 

waarna nog gedurende 2 uur verder geroerd wordt. Het reaktiemengsel wordt dan 

uitgegoten in 500ml 5% NaHC03-oplossing. De organische laag wordt vervolgens 

gewassen met achtereenvolgens 500ml van een 5% Na2S203-opI0ssing en 500ml van 

een 5% Na2C03-oplossing. Na drogen over MgS04 wordt het CH2CI2 afgedampt aan 

de rotavapor. Het neerslag werd verder gezuiverd door een omkristallisatie in 200ml 

tolueen. Het rendement bedroeg 26,6g of 91 %. 

3.2.4. Synthese van bet a-cbloor-cx'-n-butylsulfonyl-p-xyleen (I!S.fil) 

5,lgr cx-chloor-a'-n-butylsulfinyl-p-xyleen (0,0208 mol) wordt opgelost in 25ml 

dichloormethaan. Deze oplossing wordt toegedruppeld aan een ijsgekoelde oplossing 

van 7,lgr m-chloorperbenzoezuur in 100ml CH2Cli en 6,7g NaHC03 in 40ml water. 

Als alles toegevoegd is laat men het reaktiemengsel opwarmen tot kamertemperatuur. Na 

2 uur reaktie wordt het reaktiemengsel uitgegoten in 250ml S%NaHC03-opI0ssing. De 

organische fase wordt achtereenvolgens gewassen met 250ml 5% Na2S203-oplossing en 

250ml 5% Na2C03-oplossing. De organische fase wordt gedroogd op MgS04 en het 

solvent wordt verwijderd aan de rotavapor. Het bekomen produkt wordt vervolgens 

omgekristalliseerd vanuit tolueen ( 6,0g reaktieprodukt op 30ml tolueen). Het rendement 

bedraagt 66,6%. 

3.2.5. Syntbese van bet a-jood-a' -n-butylsulfonyl-p-xyleen (,TBS02) 

In een kolf van 250ml wordt 2,0g (7,67 10·3mol) cx-chloor-a'-n-butylsulfonyl-p

xyleen opgelost in 50ml aceton. Hieraan wordt 1,7g Nal, opgelost in aceton (15%), 

togevoegd. Dit mengsel wordt gedurende de nacht geroerd. Vervolgens wordt de aceton 

opgewarmd tot kookpunt. Het gevormde NaCl wordt warm afgefiltreerd. Het cx-jood-
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a;'-n-butylsulfonyl-p-xyleen kristalliseeert als witte blinkende kristallen. Het rendement 

bedraagt 78%. 

3. 2. 6. Synthese van a-tetrahydrothiofenium chloride-a;' -polarisator-p

xyleen ™• TBSO, TFS02, TBS02). 

2g (2,67 IQ-3mol) a -chloor-a;'-n-butylsulfonyl-p-xyleen (BS02) wordt opgelost 

in 20ml MeOH en 20ml aceton. Hieraan wordt 1,35g (0,015mol) tetrahydrothiofeen 

toegevoegd. Het geheel wordt gedurende 24 uur bij 50°C geroerd. Na 24 uur wordt het 

reaktiemengsel geconcentreerd en toegevoegd aan 400ml diethylether. Het neerslag 

wordt afgefiltreerd. Dit ruw reaktiemengsel wordt gezuiverd door dit op te lossen in 

THF. Het uitgangsprodukt (BS02) lost op, maar het tetrahydrothiofenium zout blijft 

neergeslagen. Na affiltreren, wassen met THF en drogen bedroeg het rendement 57,5%. 

De andere tetrahydrothiofenium zouten werden op dezelfde manier 

gesynthetiseerd en gezuiverd (tabel 3.10). Bij de zuivering van (TBSO) werd 

diethylether aangewend i.p.v. THF. 

Tabet 3.10: Starthoeveelheden bij de synthese van a-tetrahydrothiofenium 
chloride-a:-po/arisator-p-xyleen 

produkt Pol reaktieprodukt THT rendement 

I & (mmol) & % 

(TFSO) PhSO (ESQ) / 2 (8, 17) 1,44 44,1 

(TBSO) BuSO (BSO) / 2 (7,55) 1,33 51,0 

(TFS02) PhS02 (FS02) I 2 (7,12) 1,26 58,6 

3. 2. 7. Synthese van a,a; '-bis(tetrahydrothiofenium chloride)-p-xyleen 

(ll) 

Aan 60g a;,a'-dichloor-p-xyleen (0,343mol) in 460ml MeOH wordt 91g 

tetrahydrothiofeen (l ,03mol) toegevoegd. Dit wordt gedurende 24 uur geroerd bij 50°C. 

Vervolgens wordt het mengsel geconcentreerd aan de rotavapor. Om het reaktieprodukt 

af te zonderen, wordt het mengsel uitgegoten in 750ml ijsgekoelde aceton. Het witte 

neerslag die ontstaat wordt afgefiltreerd, gewassen met ijsgekoelde aceton en 
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petroleumether en gedroogd onder vacuiim. Men bekomt een wit, korrelig poeder. 

Rendement bedraagt 77,5%. 

3.2.8. Synthese van n-butyl benzyl sulfon. 

0 Synthese van het n-butyl benzyl sulfide. 

In een drienekkolf van 11 wordt 7,2g (8,868ml; d=0,842g/ml; Mw=90,183) n

butaanthiol opgelost in 250ml droge THF. Hieraan wordt langzaam 1,85g (3,08g van 

een 60/40 emulsie) NaH (Mw=23,9977) toegevoegd. Vanuit een toevoegtrechter wordt, 

wanneer alle NaH weggereageerd is, 10g (0,079mol) benzylchloride (d=l ,lOg/mol; 

Mw=l26,5853), opgelost in 100ml droge THF, toegedruppeld. De reaktie werd gevolgd 

op TLC (CHCI3 als eluens). Na 12 uur werd 200ml water toegevoegd. Deze fase werd 

vervolgens geextraheerd met 3x50ml CHCl3. De CHCl3-laag werd eerst gedroogd op 

MgS04 en dan afgedampt aan de rotavapor. Men bekomt 12,09g olie (op TLC zijn er 

drie spots aanwezig). 

0 Oxidatie tot het benzylsulfonyl-n-butaan 

12,09g olie (0,06715mol; in de veronderstelling dat dit allemaal sulfide is; 

Mw=l80,3872), opgelost in 100ml CH2CI2, wordt druppelsgewijs toegevoegd aan een 

ijsgekoeld mengsel van 39g m-chloorperbenzoezuur (technisch 75%) (=29,25g mCPBA; 

Mw=I72,57; 0,I7mol) in 400ml CH2CI2 en 29,75g NaHC03 in 210ml H20. Na 5 uur 

werd het reaktiemengsel uitgegoten in IL 5% NaHC03. Vervolgens werd de organische 

laag gewassen met lL 5% Na2S203 en IL 5% Na2C03. De organische laag werd 

gedroogd op MgS04 en geevaporeerd. Het ruwe produkt werd gezuiverd door een 

omkristallisatie vanuit n-hexaan/tolueen (90/10). Er werd 7,45g zuiver produkt bekomen 

( rendement=44 % ) . 

3.2.9. Karakterisatie 

0 NMR-spectroscopie 

lH-NMR spectra werden opgenomen in CDCl3 bij 400MHz met een Varian 

Unity spectrometer uitgerust met een 5mm probe. Chemische shiften (o) in ppm werden 
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bepaald t.o.v. de CHCl3-absorptie (7,24 ppm). De 13c NMR experimenten werden 

uitgevoerd bij I 00MHz met dezelfde spectrometer door het gebruik van een 5mm broad

band probe. Chemische shiften (ppm) werden toegewezen relatief t.o.v. de 13c 
resonantielijn van CDC13 (77,0 ppm). 

De 13c APT [PATS82] wachttijd 't=8ms (tijd dat de decoupler af staat) werd 

geoptimaliseerd om voor de methyls en de methines een tegengestelde fase te krijgen dan 

voor de methylenen en kwaternaire koolstoffen. 

In de HETCOR (Heteronucleaire chemical shift correlation) pulssequentie werden 

de wachttijden geoptimaliseerd om ofwel de one-bond koppelingen (-140Hz) ofwel de 

long-range koppelingen van 8Hz te observeren. De spectrale breedte was ±2,000Hz int} 

en ±13,000Hz in t2. De spectra werden geaccumuleerd uit ±128 FID's van 4-12 scans 

elk in q en 8K data in t2. De preparatietijd was 2-3s. De FID werd zowel in t} als in t2 

dimensies zero-filled. Line broadening van 2Hz en O,lHz werd toegepast voor de 

respectievelijke 13c. en 1 H-dimensie. 

D Smeltpuntsbepaling: Buehl 510 

0 IR-spectroscopie : opnamen in KBr met een PHILIPS PYE UNICAM sp3-300 
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Opdat het intermediaire p-quinodimethaan-systeem (QM) (schema 3) zou 

gegenereerd worden, moet een p-xyleen-derivaat gesubstitueerd zijn met enerzijds in de 

a-positie een polarisator en met anderzijds in de a '-positie een leavinggroep. De 

polarisator moet zorgen voor de stabilisatie van het anion, dat ontstaat door een zuur

base evenwicht van het p-xyleen-derivaat met een in bet reaktiemidden gefatroduceerde 

base. De volgende stap is een 1,6-eliminatie reaktie die ge'initieerd wordt door het anion. 

Dit gaat gepaard met de verwijdering van de leavinggroep hetgeen het QM oplevert. 

Waarschijnlijk ontstaat dan via een kop-staart anionisch ketengroei mechanisme een 

regelmatig opgebouwd poly(p-xylyleen)-derivaat, als gevolg van het door de polarisator 

ge:induceerde verhoogd zwitterionische karakter in het QM. 

In dit hoofdstuk zal nagegaan worden of, met deze algemene route als basis, 

inderdaad hoge moleculair gewicht polymeren gesynthetiseerd kunnen worden. Daarbij 

staat de studie van het polymerisatiemechanisme met de regelmatige kop-staart structuren 

centraal. 
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4.1. Ketengroei- of Stapsgewijze polymerisatie. 

4.1.1. THF als oplosmiddel 

Om na te gaan of deze p-xyleen-monomeren te polymeriseren zijn werd a-chloor

a '-n-butylsulfonyl-p-xyleen (eS02) in eerste instantie opgelost in tetrahydrofuran (THF) 

bij 20°C. Hierbij werd een equimolaire hoeveelheid natriumhydride (NaH) toegevoegd 

als base. NaH werd als base gekozen wegens de hoge basciciteit en geringe 

nucleofiliciteit. Op regelmatige tijdstippen werd de polymerisatie getermineerd door het 

reaktiemengsel uit te gieten in een overmaat ijswater, gevolgd door het aanzuren met 

waterig HCI tot pH=7. Het neerslag dat zo gevormd werd was oplosbaar in organische 

solventen zoals CHCl3, THF, DMF, ... en werd gezuiverd door precipiteren vanuit een 

CHCl3-oplossing in ijskoude n-hexaan. Uit de GPC-analyse, uitgevoerd in NMP t.o.v. 

polystyreenstandaarden, bleek dat er na 5 uur reaktie nog altijd geen polymeer gevormd 

werd. Slechts na 1 dag reaktie kon een polymeer met een laag moleculair gewicht 

afgezonderd worden. 

Bij dit teleurstellende resultaat kon men zich de vraag stellen of de reaktie, 

uitgevoerd in deze omstandigheden, misschien verloopt via een andere route dan het 

ketengroei mechanisme (schema 4.1). 

Mol. Gew. 

0 50 
omzetting (%) 

I 00 

Figuur 4.1 : Evolutie van her Mol.Gewicht in functie van de omzetting voor een 
ketengroei- en een stapsgewijze polymerisatie. 

De eerste stap in de polymerisatie is waarschijnlijk altijd de vorming van het anion 

naast de polarisator via een zuur-base evenwicht. Indien nu de volgende stap een 1,6-

eliminatie van de leavinggroep tot vorming van het p-quinodimethaan-systeem is, dan is 
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het optredende mechanisme een ketengroeimechanisme. lndien echter het anion, 

gevorrnd in het zuur-base evenwicht, aanvalt op de CH2-eenheid naast de Ieavinggroep 

van een ander monomeer, dan is het mechanisme een stapsgewijze polymerisatie. In 

beide gevallen wordt hetzelfde poly(p-xylyleen)-derivaat gevonnd. 

Een van de voomaamste verschillen tussen een ketengroei- en een stapsgewijze 

polymerisatie in het algemeen is dat in het eerste geval er hoog moleculair gewicht 

polymeer gevorrnd wordt bij het begin van de reaktie en dat het moleculair gewicht niet 

meer stijgt met stijgende ornzettingsgraad. Bij een stapsgewijs mechanisme moet 

gewacht worden tot zeer hoge conversiegraden (> 95%) om hoog moleculair gewicht 

polymeer te bekomen. Figuur 4.1 geeft weer hoe de polymerisatiegraad (DP) of het 

moleculair gewicht (MG) varieert in functie van de conversiegraad. Tabet 4.1 schets de 

belangrijkste verschillen tussen de respectievelijke polymerisatiemechanismen. 

L~P 

;/ ~~· 
[~.] 

I polyadditi, 

-to-<t 

L I polycondensatie 

-fO-<t 
Schema 4.1 : De polymerisatie van a -leavinggroep-a'-polarisator-p-xylenen kan 

verlopen zowel via een ketengroei- als een stapsgewijs mechanisme. 

p 
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Tabel 4.1: Onderscheid tussen ketengroei- en stapsgewijs polymerisatie mechanisme 

KETENGROEI STAPSGEWUS 

De groeireaktie addeert een structuurelement Gelijk welke twee moleculen kunnen met 

per reaktie 

De monomeerconcentratie neemt langzaam 

af gedurende de ganse reaktietijd. 

Hoog moleculair gewicht polymeer is 

aanwezig van bij het begin van de reaktie. 

mekaar reageren 

Monomeer verdwijnt vroeg in de reaktie. 

Bij een DP=IO is 90% monomeer 

weggereageerd. 

Het moleculair gewicht van het polymeer 

stijgt continu in functie van de reaktietijd. 

Langere reaktietijden verhogen de opbrengst Lange reaktietijden zijn vereist om hoge 

maar hebben weinig invloed op het MG. MG te bereiken. 

Op ieder moment bestaat het reaktie- Op ieder moment bestaat het reaktiemengsel 

mengsel uitsluitend uit monomeer en hoog uit een distributie van MG die kan berekend 

moleculair gewicht polymeer en een zeer warden. 

!age concentratie aan groeiende ketens 

(I o-4-10-SM). 
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In dit bijzondere geval kan het verschil tussen deze twee mechanismen ook 

afgeleid worden uit het ontstaan van het intermediaire p-quinodimethaan systeem. Kan 

het p-quinodimethaan gedetecteerd worden -<lit kan gebeuren via UV-spectroscopie-, 

dan is dit een aanwijzing voor een ketengroei mechanisme. Uit literatuurgegevens blijkt 

dat UV-absorptiemaxima voor deze p-quinodimethaan-derivaten typisch in de buurt van 

300-320nm te situeren zijn [SCHJ55, LATP88]. 

Figuur 4.2 toont het UV-spectrum van a -chloor-a'-n-butylsulfonyl-p-xyleen in 

THF t.o.v. THF als referentie. Het absorptie maximum ligt bij 276,8nm. Wanneer NaH 

toegevoegd wordt aan de monomeer oplossing bij 0°C (figuur 4.3) ontstaat er naast de 

absorptie bij 267 ,8nm onmiddellijk een nieuwe absorptie met een maximum rond 320nm. 

De intensiteit van deze piek stijgt en bereikt een maximum na ongeveer IO min reaktie. 

Vanaf dat tijdstip daalt de intensiteit en wordt bijna nul na ongeveer een uur reaktie. 
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Figuur 4.2 : UV-spectrum van a-chloor-a'-n-butylsu[fonyl-p-xyleen in THF 
t.o.v. THF als referentie (absorptiemaximum 276,8nm) 

10 9 0,-n-Bu 

Cl 

~0,-n-Bu 

320run 

200 250 300 350 400 
golflengte (run) 

450 

Figuur 4.3 : Dalende intensiteit in het UV-spectrum van a-chloor-a'-n-butylsulfonyl-p-xyleen in THF na 
toevoegen van NaH na JO, 20, 30 en 45min reaktie 

Om uit te sluiten dat de nieuwe absorptiepiek afkomstig zou kunnen zijn van de 

vorming van het anion, dat ontstaat in de eerste-zuur base stap, werd een 
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modelverbinding, die geen 1,6-elirninatie kan ondergaan, behandeld onder dezelfde 

omstandigheden. 

Het n-butyl benzylsulfon, gesynthetiseerd uit benzylchloride (cfr. hoofdstuk 3), 

werd in THF met NaH behandeld. Indien ook hier een nieuwe band zou ontstaan is dit 

enkel te wijten aan de vorming van het anion, doordat omzetten naar het QM onmogelijk 

is. Figuur 4.4 toont het UV-spectrum van n-butyl benzylsulfon zonder en met 

toevoeging van NaH. Het absorptiemaximum rond 268nm blijft ongewijzigd. Dit 

betekent dat de vorrning van het anion niet verantwoordelijk is voor het ontstaan van de 

nieuwe absorptieband. 

1.5 
na toevoegen van N aH 

voor toevoegen van NaH 

-0.5 -+-~.,....,..~-r-,-.-~ .,....,..-r-T-r"'-r-~..,...,..-r-T-,-..-,-T""T"°+ 

200 250 300 350 400 450 500 

golflengte (nm) 

Figuur 4.4 : UV-spectrum van n-butyl benzylsulfon in THF voor en na toevoegen van Nall 

Deze UV-spectroscopische metingen tonen dus dat het p-quinodimethaan

intermediair kan gevormd worden, hetgeen aangeeft dat de 1,6-elirninatie wel degelijk 

optreedt en dat bijgevolg een ketengroei reaktie mogelijk zou kunnen zijn. De 

afwezigheid van polymeervorrning geeft aan dat de initiatie en de daaropvolgende 

propagatie blijkbaar niet of slechts na lange tijd op gang komt. Dit zou kunnen te wijten 

zijn aan de lage dielectrische constante van THF (ETHF=7,6), waardoor de bijdrage van 

de zwitterionische kanoniek (schema 4.2) relatief laag zal zijn. Daarom werd besloten om 

andere solventen met hogere dielectriciteitsconstanten te gebruiken. 

Referenties p.136 
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Pol Pol 

Schema 4.2 

4.1.2. NMP en DMF als oplosmiddelen 

De polaire solventen N-methyl-pyrolidinon (NMP) (ENMP=32,0) en 

dimethylformamide (DMF) (EDMF=36,7) (schema 4.3) vertonen naast een hoge 

dielectrische constante ook )age smeltpunten (Tm NMP=-24°C en Tm DMF=-60°C) 

hetgeen !age polymerisatietemperaturen toelaat. Bovendien blijken deze solventen goede 

oplosmiddelen te zijn zowel voor de monomeren als voor de polymeren. 

C}:o 
N 
' CH3 

N-methyl-pyrolidinon 

(NMP) 

0 

A 
H N(Me)i 

Dimethylformamide 

(DMF) 

Schema 4.3: 

Een polymerisatie uitgevoerd in het polaire NMP bij -20°C met NaH levert na 

I uur een Mn=91,000 en een Mw=420,000. In DMF als solvent kunnen onder deze 

omstandigheden moleculaire gewichten bereikt worden met een Mn=480,000 en 

Mw=3,000,000. Figuur 4.5 toont het GPC chromatogram van de polymerisatie van het 

n-butylsulfonyl-p-xyleen in DMF. Naast de hoog moleculair gewicht fractie is in deze 

solventen nog altijd een fractie aanwezig met een duidelijk lager moleculair gewicht 

(Mn=2,400 en Mw=4,200). Deze bimodale moleculaire gewichtsverdeling treedt ook op 

bij NMP en dit gedrag kan als het ware als een constante beschouwd worden voor de 

polymerisatie van deze p-xyleen-derivaten in deze polaire, aprotische solventen. De 

oorsprong van dit bimodaal karakter zal in hoofdstuk 6 besproken worden. 
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Figuur4.5 : GPC-chromatogram van de polymerisatie van (/J£Ql) in DMF bij -20°C 
met NaH na 1 uur reaktie. (* Mn=480,000 en Mw=3,000,000; ** Mn=2,400 en Mw=4,200) 
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Een UV-spectroscopische studie in NMP (figuur 4.6) geeft aan dat ook in deze 

solventen een absorptieband bij 315nm ontstaat, die vervolgens daalt in intensiteit. De 

interpretering van deze spectra worden echter sterk bemoeilijkt door de maskering van 

banden afkomstig van enerzijds het gevormde polymeer en anderzijds van de NMP 

carbony lbanden. 
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Figuur4.6: UV-absorptiespectra van (ll.S.Ql) in NMP 
behande/d met Naff na 0,5; 8; 15; 19 en 30 min. 



112 Hoofdstuk 4 

We hebben vervolgens het moleculair gewicht met GPC gevolgd in functie van de 

conversiegraad en de reaktietijd. Daarvoor werd a-chloor-a'-n-butylsulfonyl-p-xyleen 

in NMP met NaH zuurstofvrij en bij -20°C gereageerd. 

Uit schema 4.1 blijkt dat zowel bij een ketengroei- als bij een stapsgewijs 

polymerisatie mechanisme NaCl zal moeten vrijkomen. lndien het een ketengroei 

mechanisme is komt CI- vrij bij de 1,6-eliminatie tot vorming van het 

quinodimethaansysteem. Indien de polymerisatie echter stapsgewijs verloopt komt de Cl

vrij bij de SN-nucleofiele substitutie-reaktie. Dus in beide gevallen is het gehalte aan 

chloride in het polymerisatiemengsel een goede aanwijzing voor de conversiegraad. 

0 Flow Injection Analysis (FIA) 

Het Cl--gehalte kan op verschillende manieren bepaald worden : neerslagtitratie, 

ionenchromatografie, potentiometrie, colorimetrie,... . Het feit echter dat hier gewerkt 

wordt met lage concentraties aan CI- (tussen O en 150 ppm) en dat resten van 

oplosmiddel, in casu NMP, monomeer en extractie solvent, geen bezwaar mogen vormen 

bij de aanwending van de apparatuur (mogelijke beschadiging van de kolom bij 

ionenchromatografie) sluit de meeste potentiele detectie-mogelijkheden uit. Voor de 

bepaling van het chloride werd geopteerd voor de Flow Injection Analysis (FIA) met 

colorimetrische detectie omdat met deze techniek kleine hoeveelheden chloride (0-300 

ppm) bepaald kunnen worden zonder noemenswaardige bezwaren voor nevenbestandelen 

zoals NMP of monomeer. 

Flow Injection Analysis (FIA) is gebaseerd op de injectie van een welgedefinieerd 

volume staal (S) in een drager- (of reagens)stroom. Dit resulteert in een compartiment 

met staal omgeven door de drager (figuur 4.7). 

stroomrichting 

drager t Staal drager 

Figuur4.7: Schematische voorstelling van het vloeipatroon in een FIA-systeem 
vlak na de injectie van staal. 
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De dragerstroom wordt vermengd met een reagensstroom zodat een chemische 

reaktie optreedt tussen het staal en het reagens. De totale stroom vloeit dan naar de 

detector.(figuur 4.8). 

Pomp s 

Mengpunt 

Drager 

Reagens 

Figuur 4.8: Schematisch opstelling van een FIA-systeem. S stelt de injectieplaats 
van het staal voor en D is de doorstroming in de detector. 

De pomp voorziet in een constante stroom in het systeem. Het gevolg is dat de 

verblijftijd van een staal in het systeem absoluut constant is. Wanneer het staal beweegt 

naar de detector wordt het vermengd met drager en reagens. De graad van dispersie (of 

verdunning) kan gecontroleerd worden door factoren zoals het volume van het staal, de 

lengte en diameter van de mengspiralen, en het stroomdebiet. 

Als het staal de detector bereikt, heeft noch de chemische reaktie noch de 

verdunning een steady-state bereikt. Maar experimentele condities worden voor het staal 

en voor standaarden identiek gehouden. De concentratie aan ion wordt dan ook bepaald 

t.o.v. standaarden die op dezelfde manier ge'injecteerd worden. 

Bij de CJ--bepaling bestaat de reagensstroom uit kwikthiocyanaat (Hg(SCN)2) en 

ijzer(ill)nitraat (Fe(N03)3.9H20). Het chloride reageert met het Hg(SCN)2 met vorming 

van een sterk, covalent complex met vrijzetting van thiocyanaat. Het vrije thiocyanaat 

reageert op zijn beurt met de waterige Fe(III)-oplossing tot vorming van het rode 

Fe(SCN)6 3-. Dit ion vertoont een sterke absorptie bij 480nm en wordt colorimetrisch 

gemeten. 

0 Testreakties 

Om de precisie en de betrouwbaarheid van de FIA-metingen in de gegeven 

omstandigheden na te gaan werden enkele testoplossingen bereid onder dezelfde condities 

zoals deze later bij de polymerisatie ook aangewend werden. Het doe! was na te gaan of 
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114 Hoofdstuk 4 

stoffen (zoals NMP) die nog aanwezig blijven in het water niet interfereren met de 

metingen. 

Een exact gekende hoeveelheid NaCl p.a. werd opgelost in 100ml gedefoniseerd 

water samen met 100mg monomeer (a-chloor-a'-n-butylsulfonyl-p-xyleen (BS02)) en 

10ml NMP. Het monomeer werd uit de waterige laag geextraheerd met 3x25ml 

chloroform p.a .. Vervolgens werd de CHCl3-laag nogmaals gewassen met water. Alie 

fracties water werden in een maatkolf van 250ml gebracht, die aangelengd werd tot de 

maatstreep. 

In tabel 4 .2 staan de experimentele waarden voor deze FIA-metingen 

weergegeven. De procentuele fout ligt tussen 1,8 en 4,7%, hetgeen ons toeliet deze 

methode te gebruiken om het chloride-gehalte bij de polymerisatie te bepalen. 

Tabel 4.2: Resultaten van FIA-metingen van test-oplossingen 

NaCl p.a. ppm c1- ppm c1- procentuele fout 

afgewogen (mg) theoretisch FIA* (%) 

5,00 12,11 11,89 1,85 

13,57 32,87 33,54 1,99 

34,43 83,4 87,48 4,7 

59,88 145,08 148,35 2,2 

* alle metingen werden twee maal uitgevoerd. 

0 Polymerisatie van a-chloor-a'-n-butylsulfonyl-p-xyleen (l!.S..Ql) 

Op welbepaalde tijdstippen (tabel 4.3) werden stalen uit het polymerisatievat 

genomen en uitgegoten in 100ml water. Om de reaktie te stoppen werd aangezuurd tot 

een pH=7 met verdund HN03 p.a.(5% ). Het polymeer en het nog ongereageerde 

monomeer werden uit de waterige fase geextraheerd met CHCl3 p.a .. Na nogmaals 

wassen van de CHCl3-laag met water, werden alle waterige fracties verzameld in een 

maatkolf van 250ml. Op deze manier werd het staal voorbereid voor de FIA-analyse. 
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Tabel 4.3: Invloed van de tijd bij de polymerisatie van (!lSQl). 

tijd (min) 

5 

10 

20 

30 

60 

120 

300 

ppm ci- a (FIA) 

16,9 

33,4 

46,7 

93,5 

117,2 

128,2 

148,9 

147,4 

conversiegraad b rendement c 

(%) (%) (>100000) 

11,3 42(19,2) 

22,3 32(16,7) 

31,2 45(27,3) 

62,5 46(17,9) 

78,3 52(18,4) 

85,7 65(2,8) 

99,6 62(3,6) 

98,5 75(4,7) 

a de theoretische hoeveelheid CI· indien alle monomeer gereageerd heeft is 149,Sppm 
b voor de berekening van conversiegraad (zie experimenteel gedeelte 4.4.3) 
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c de waarden tussen haakjes is het rendement t.o.v. het totaal voor polymeren met een 
MG>l 00,000, gemeten met GPC 

GPC-metingen 

Tabel 4.4 : MG-daufl van de polymerisatie van ( iJ.SQl) in functie van de tijd 

tijd conversie Mp Mn Mw Mz Mw/Mn 

(min) (%) (lo5) (loS) (loS) (l oS) 

11,3 6,7 0,32 7,0 20 22,6 

s 22,3 5,0 0,75 4,8 13 6,4 

10 31,2 5,7 1,3 6,6 16 4,99 

20 62,5 5,3 1,6 6,0 13 3,74 

30 78,3 5,2 1,6 5,3 12 3,36 

60 85,7 5,0 1,4 4,7 10 3,29 

120 99,6 5,0 1,5 5,5 13 3,74 

300 98,5 5,0 1,4 5,0 12 3,48 

a MG werden berekend op basis van de eerste piek in het GPC-spectrum (figuur4.9 en IO) 
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lmin(ll,3%) 

5min(22,3%) 

!Omin(31 ,2%) 

20min(62,5%) 

0 

Hoofdstuk 4 
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15 

Figuur 4.9: MG gemeten met GPC van de polymerisatie van (ll.S.Ql)in NMP met Nall 
bij verschillende reaktietijden ( MG zie tabel 4.4) 
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15 

Figuur 4.10: MG gemeten met GPC van de polymerisatie van(~ in NMP met Nall 
gemeten bij verschillende reaktietijden ( MG zie tabel 4.4 ). 
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De CHCl3-laag, die overbleef na de FIA-metingen, werd gedroogd op MgS04 en 

geconcentreerd aan de rotavapor. De geconcentreerde CHCl3-laag werd toegedruppeld 

aan gekoelde diethylether. Het neerslag dat hierbij ontstond werd afgefiltreerd en 
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voorbereid voor GPC-metingen. GPC-metingen werden uitgevoerd in NMP t.o.v. 

polystyreen-standaarden. In tabel 4.4 staan MG-data na verschillende reaktietijden 

venneld. In figuur 4.9 en 4. JO staan de respectievelijke GPC-chromatogrammen 

venneld. 

Bespreking. 

Uit de GPC-analyse blijkt dat al na 1 min of 11 % conversie polymeer met een 

Mp=670,000 gevonnd is. Naast dit hoog MG-polymeer is enkel nog monomeer 

aanwezig (MG=400). Na 5 min is het aandeel aan hoog MG-polymeer gestegen en de 

hoeveelheid monomeer is gedaald. Na 10 min is bijna alle monomeer weggereageerd, 

maar er is een oligomeer (Mp=2,000) bijgevonnd. De hoeveelheid oligomeer stijgt 

drastisch naarmate de reaktie vordert, terwijl dit gepaard gaat met een daling van het 

rendement voor de hoog moleculair gewicht fractie (tabel 4.3) Het polymeer met de 

grootste Mp wordt helemaal in het begin van de reaktie gevormd. De vorming van de 

oligomeren gaat ook gepaard met een daling van vooral Mw van de hoog moleculair 

gewicht piek. Figuur 4.11 geeft het Mw weer in functie van de ornzettingsgraad. 

(J Een ketengroei mechanisme. 

Uit de UV -studies van polymerisaties in THF en NMP is gebleken dat het 

asymrnetrische p-quinodimethaan-systeem als intennediair optreedt. Vervolgens werd 

met een MG/conversiegraad-studie aangetoond dat de polymerisatie van (BS02) in NMP 

met NaH als base bij -20°C een hoog MG-polymeer oplevert in het begin van de reaktie. 

Echter er treedt reeds na 5 min de vorming van een laag MG-produkt op, waarvan het 

MG ook niet meer toeneemt in functie van de conversiegraad. Deze experimentele 

resultaten tonen dus aan dat de polymerisatie van dit soort p-xyleen-derivaten onder deze 

omstandigheden verloopt via een ketengroei mechanisme. 

We hebben ook kunnen vaststellen dat bij deze polymerisatie een drastisch effect 

wordt uitgeoefend door de solventen. In THF vindt men geen hoog moleculair gewicht 

polymeer, zelfs niet na lange reaktietijden en in NMP en DMF wordt reeds na enkele 

minuten hoog moleculair gewicht polymeer gevormd. Deze immense invloed van 

solventen zou men niet verwachten indien het mechanisme dat zich voltrekt een radicalair 
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mechanisme zou zijn. De invloed van het solvent is dan ook een eerste argument of 

aanwijzing voor een ionisch mechanisme. 
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Figuur4.J I: Mw infunctie van de conversiegraad. 
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4.2. Hoog moleculair gewicht polymeren. 

De polymerisatie van (BS02) in NMP met NaH bij -20°C levert volgens GPC

analyse t.o.v. polystyreenstandaarden een Mn=91,000 en een Mw=420,000. Om het 

absolute moleculaire gewicht (Mw) te kennen werd hetzelfde poly[l,4-fenyleen-(l-n

butylsulfonyl)-1,2-ethaandiyl) (PBS02) gemeten via de lichtverstrooi¥ngsmetingen. 

Deze metingen werden uitgevoerd in de laboratoria van Polymer Laboratories te Church 

Stretton (Engeland). 

0 Lichtverstooii'ngsmeting 

De gemiddelde intensiteit van het door het polymeer verstrooide Iicht werd 

gemeten als functie van zowel de concentratie c als van de hoek 0. De ijking van het 

meettoestel met tolueen leverde de instrumentele constante (J) door het in relatie brengen 

van de verstrooide intensiteit van tolueen bij 90°, ls(90), met de Rayleight factor van 

tolueen, R(90), ( 14,02 1 o-6 cm-1) volgens de vergelijking : 

R(90) Tol = J n2 ls(90)/lo(90)sin0 

waarbij 10 (90) de intensiteit van het inkomende licht is. Op basis van deze calibratie werd 

dan R(0) voor elk van de oplossingen en voor het solvent berekend via bovenstaande 

vergelijking. 

Het moleculair gewicht (Mw) kan geschreven worden als een vergelijking met de 

verstrooiYng, veroorzaakt door het polymeer (dR(0)), volgens: 

Kc/dR(0) = l/MwP(0) + 2A2c 

met K =[4n2n2(dn/dc)2] / A4NA 

dR(0) = R(0)0plossing _ R(0)Solvent 

en c is de concentratie, A2 de tweede viriaalcoefficient en P(0) is de verstrooii"ngsfunctie 

welke gerelateerd is met de grootte en de vorm van de molecule in oplossing. De (dn/dc) 

waarden voor (PBS02) in CHCl3 bij 25°C was 0,0837 ml/g. (figuur 4.12). 

Door nu Kc/dR(0) uit te zetten t.o.v. de concentratie en de verstrooiYngshoek en 

door vervolgens te extrapoleren naar c=O en 0=0, kan enerzijds 1/Mw bepaald worden uit 
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het snijpunt met de ordinaat en anderzijds kan ook A2 en de eind-tot-eind-afstand 

( <s2>0,5) bepaald worden uit respectievelijk de richtingscoefficient van de 

concentratieafhankelijkheid en hoekafhankelijkheid. De resultaten berekend volgens de 

Zimm plot analyse van (PBS02) staan weergegeven in tabel 4.5 enfiguur 4.13. 

Tabel 4.5: Bepaling van het moleculair gewicht via klassieke lichtverstrooii'ng. 

(PBS02) 

4 * 10-4 
3.5 

3 

2.5 

1.5 

0.5 

Mw (g/mol) 

1,427,300 56 4,13 10-5 

( dn/dc )=0,083 7 

0 ---L.......l.....J-.L-/.....1-.l...-L.....J....-+-L.......l..-'--.L-/.-'-.L....l......J....-+-L.......l..-'--'--l 

0 2 3 4 5 

C * 103 (g/ml) 

Figuur4.12: Plot van differentiele refractometer van (mf)JJ in CHC/3 voor 
concentraties 0,5490; 1,1680; 1,9290; 2,8780; 3,9300 en 4,6530 mg/ml. 

Het werkelijk gewichts gemiddeld moleculair gewicht ligt dus 3,3 keer hoger dan 

het Mw bepaald via GPC-analyse in NMP. Deze solventen zijn dus in feite niet zo goede 

solventen voor deze polymeersystemen. Dit kan ook afgeleid worden uit de 2de viriaal 

coefficient (A2). Deze coefficient is een maat voor de interactie tussen de opgeloste 

polymeer moleculen en het oplosmiddel : hoe groter A2, hoe groter de interactie en hoe 

meer de tendens tot opzwellen of expanderen van de polymeerketens. A2 is O voor 

polymeeroplossingen, waarin de polymeer-polymeer, polymeer-solvent en solvent

solvent interacties even groot zijn (theta-condities). Voor polystyreen (PS) bijvoorbeeld 

is A2 gelijk aan O voor een polymeer met een Mw=179,300 in methylacetaat bij 43°C. 
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Voor dit zelfde PS is A2 bij 70°C gelijk aan 3,9 10-5mol cm3/g2. Voor een betere 

solvent (CHCl3 bij 20°C) stijgt A2 tot 65,6 10-5mol cm3/g2. 

Voor (PBS02) bij 25°C is A2 gelijk aan 4,13 10-5mol cm3/g2. De interactie 

polymeer-solvent is dus klein en bijgevolg zal het hydrodynamisch volume ook klein 

zijn. De moleculaire gewichten berekend via GPC t.o.v. polystyreen standaarden geven 

daarom te lage waarden voor de moleculaire gewichten. Toch werd voor het verloop van 

deze studies verder gebruik gemaakt van GPC-analyse in NMP omdat via deze techniek 

wel de evolutie in moleculaire gewichten kan gevolgd worden. 
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SIN (0/2) " 2 - 3788 * C 

Figuur 4. I 3: Zimm plot van de lichtverstrooiingsmeting 
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4.3. Een Regelmatige KOP-STAART polymerisatie 

Een belangrijke rol die de polarisator moet vervullen, naast de stabilisatie van het 

anion gevormd in het zuur-base evenwicht, is de polarisatie van het intermediaire QM 

( schema 3 ). Deze polarisatie induceert een verhoogd zwitterionisch karakter in het QM 

zodat de polymerisatie selectief kop-staart zou moeten verlopen. Deze regioselectieve 

polymerisatie zou een van de konsekwenties moeten zijn van het opstellen van het 

algemeen schema. Deze stelling werd onderzocht met 13c en I H NMR spectroscopie op 

gezuiverde polymeren. 

0 Zuivering van poly[l,4-fenyleen-(1-alkyl(aryl)sulfi(o)nyl)-

1,2-ethaandiyl]-derivaten. 

De meeste polymeren warden gezuiverd door oplossen in een goed oplosrniddel, 

waama deze oplossing toegedruppeld wordt aan een niet-oplosrniddel. Fractionering 

wordt dan bekomen door het varieren van de verhouding oplosrniddel/niet-oplosrniddel. 

Dit werd ook uitgetest op de polymeren gesynthetiseerd in dit werk. 

Figuur 4.14 toont de GPC-spectra van (PBS02) enerzijds van het neerslag en het 

filtraat, bekomen door een 5wt% chloroform oplossing van dit polymeer toe te druppelen 

aan een tienvoudige overmaat van een mengsel van tetrahydrofuraan en diethylether 

(50/50) en anderzijds van het neerslag en het filtraat bekomen door het toedruppelen van 

een 5wt% chloroform oplossing van (PBS02)-oligomeren aan een tienvoudige overmaat 

die thy I ether. 

Door toedruppeling aan een THF/diethylether mengsel werd enkel het hoog 

moleculair gewicht polymeer zuiver afgezonderd. Wanneer dit filtraat ingedampt werd, 

heropgelost in CHCI3 en opnieuw neergeslagen in 100% diethylether, konden de 

oligomeren van de monomeren gescheiden warden. 

De zuivering van de andere derivaten, poly[l,4-fenyleen-(l-fenylsulfi(o)nyl)-1,2-

ethaandiyl] (PBSO) en (PBS02) en poly[l,4-fenyleen-(1-n-butylsulfinyl)-1,2-

ethaandiyl] (PBSO), verliep op een gelijkaardige manier. 
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Figuur 4.14: GPC-chromatograms van hoogmoleculair gewicht (* Mp=470,000), oligomeren (** 
Mp=3,900) en monomeer (*** Mp=460) van (/JSQ2}, gereageerd in NMP met Naff bij -20°C, door een 

gefractionneerde zuivering in enenijds THF/diethylether ( 50/50) en in aruienijds I 00% diethylether. 
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0 13c en 1 H NMR spectroscopische karakterisatie. 

Figuur 4.15 toont de 13c en lH NMR spectra van gezuiverd, hoog moleculair 

gewicht (PBS02). Wat onmiddelijk in het oog springt is de eenvoud van het spectrum: 

9 shiften voor IO koolstoffen. De toekenning van de resonanties (tabel 4.6) gebeurde op 

basis van ID (APT, gekoppelde spectra, ... ), van directe HETCOR 2D experimenten, en 

door vergelijking met de NMR karakterisatie van de respectievelijke monomeren (tabel 

3.2 en 3.3). 

De protonen Hl, H2, H3 en H4 afkomstig van de n-butylstaart werden door 

vergelijking met het 1 H NMR spectrum van (BS02) gemakkelijk toegewezen. Door 

directe HETCOR (figuur 4.16) (1Jc-H=140Hz) kunnen dan de respectievelijke 

koolstoffen Cl, C2, C3 en C4 afgeleid worden waarvan de chernische shiften eveneens 

in overeenstemrning zijn met deze van het monomeer. De signalen voor de alifatische 

koolstoffen CS en C6 op de backbone werden via een APT (J modulated spin echo of 

attached proton test) toegekend. Via een directe HETCOR meting kan dan vastgesteld 

worden dat C6 correleert met I proton H6, maar CS correleert met twee protonen HS en 

HS'. Dit verklaart de aanwezigheid van de 3 resonanties met gelijke intensiteit in het 

gebied tussen 3 en 4,2 ppm. De aanwezigheid van het asymmetrische benzylische 

koolstofatoom, gesubstitueerd met de polarisator, C6 zorgt er namelijk voor dat de 

protonen (H5 en HS') van de aangrenzende benzylische methyleen diastereotoop worden. 

De brede signalen in het I H NMR-spectrum worden veroorzaakt door de korte 

relaxatietijden (T2) van de hoog moleculair gewicht polymeren. De overige 13c shiften 

van (PBS02) en de resonanties van (PFS02) werden ook gedetermineerd door 

vergelijking met monomeer en door HETCOR (1Jc.H=l40Hz) analyses. 

Het l 3c-NMR spectrum van (PBSO) (figuur 4.17) toont een duidelijke 

opsplitsing van C6. Ook het lH-NMR spectrum (figuur 4.17) is duidelijk complexer. 

Deze opsplitsing is ook te merken op de C2, C3 en C4 (ook op H2, H3 en H4). Dit kan 

verklaard worden door de aanwezigheid van een extra asymmetrisch centrum : het 

zwavel-centrum. Hierdoor ontstaan diastereoYsomeren, hetgeen aanleiding geeft tot 

verschillende resonanties voor C6. De invloed van de asymmetrische zwavel neemt af 

naarmate men verder verwijderd is van dit centrum: Cl (Hl) ondervinden geen effect 

meer. Het gebied tussen 2,9 en 3,8 ppm in het 1 H NMR spectrum werd opnieuw 

opgeklaard door een directe HETCOR analyse. 
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Figuur 4. J 5: 13c (boven) en 1 H-NMR spectrum van gezuiverd hoog moleculair gewicht 
(Efl.SQl) in CDC/3. (* THF, aflcomstig van de zuivering) (shiften in tabel 4.6). 

De analyse van (PFSO) levert dezelfde informatie over het alifatische gedeelte : C6 

wordt opgesplitst (75,94 en 70,85 ppm). H6 resoneert bij 3,60 ppm terwijl HS en H5' 

gelegen zijn bij 3,08 en 3,60 ppm. CS tenslotte kan toegewezen warden bij een shift van 

34,46 ppm. De aromatische C en H resonanties konden echter niet eenduidig verklaard 

warden. Dit is vooral te wijten doordat reeds een aanzienlijk gedeelte van de 

fenylsulfinylgroepen geelimineerd zijn tot dubbele bindingen. Bovendien wordt alles nog 

verder gecomplexeerd door overlap van verschillende signalen. 
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Figuur 4.16: I3c.l H HETCOR (1Jc-H=l40Hz) analyse van 
gezuiverd hoog moleculair gewicht (E!l.SQl). 
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Het belangrijkste aspect afgeleid uit de 13c en 1 H NMR analyses is dat via deze 

algemene route en in deze polymerisatieomstandigheden zeer regelmatige kop-staart 

polymeerstructuren gevormd worden. Er werden geen aanwijzingen gevonden noch 

voor kop-kop noch voor staart-staart koppelingen. 

Tabel 4.6: 13 C en 1 H NMR shiften van 
poly[ J ,4jenyleen-l,2-( alkyl( aryl)sulfi( o )nyl)ethaandiyl]-derivaten 

4 2 

10 (PBSO) R= ~ 7 OS 3 1 

~ 
4 2 

(PBS02) R = 0 2S~ 
~ h 

5 n 3 2 

(PFS02) R= -0 S02 I 

(PBSO) (PBS02) (PFS02) 

13c ltt Be ltt 13c ltt 

1 13,35 0,75 13,35 0,79 133,39 7,36 

2 21,6 1,20 21,60 1,25 128,70 7,27 

2' 21,81 1,27 

3 24,14 1,45 23,51 1,63 128,42 7, 11 

3' 24,71 1,57 

4 48,87 1,95 50,70 2,5 136,43a 

4' 49,41 2,22 

5 36,18 3,03 33,62 3,15 32,86 3,13 

5' 3,61 3,66 3,59 

6 65,05 3,61 69,36 4,08 71,76 4,03 

6' 69,79 

7 132,16 131 ,19 129,83 

7' 131,40 

8 128,25a 6,7 129,66 6,85 129,83 6,71 

8' 128,78a 

9 129,22a <o< 129,66 <o< 128,78 6,71 

9' 129,73a 7, 15 7,19 

10 138,08 138,22 137,37a 
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Figuur 4.17: 13c (boven) en 1 H-NMR spectrum van gezuiverd hoog 
moleculair gewicht (£fl.SQ) in CDC/3. (shiften in tabel 4.6). 
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4.4. Experimentele gegevens. 

4.4.1. Zuivering en drogen van solventen. 

0 Tetrahydrofuran (THF). 

Tetrahydrofuran werd gedurende een drietal uren gekookt onder reflux op 

calciurnhydride. Aan het destillaat werd vast natrium toegevoegd. Vervolgens werd nog 

enkele uren gekookt onder reflux. THF is droog als bij toevoegen van benzofenon de 

oplossing blauw kleurt. (kookpunt THF=65°C). 

0 Dimethylformamide (DMF) 

Dimethylformamide ontbindt lichtjes bij zijn kookpunt tot dimethylamine en 

koolstofmonoxide. Deze decompositie wordt gekatalyseerd door zuren en basen zodat 

zelfs bij kamertemperatuur ontbinding optreedt. Daarom werd DMF overnacht gedroogd 
op gegloeid MgS04 (25g/l). Vervolgens werd DMF gekookt onder verlaagde druk op 

NaH en droog in een met stikstof gespoeld reaktievat gedestilleerd. (kookpunt 

DMF=135°C). 

0 N-methyl-pyrrolidinon (NMP). 

Het water werd verwijderd door een azeotrope destillatie met benzeen, gevolgd 

door een gefractionneerde destillatie bij 1 Otorr over een 100cm lange met glasparels 

gevulde kolom. (kookpunt NMP=202°cn60mm Hg). 

4.4.2. De polymerisatie van a-chloor-a'-n-butylsulfonyl-p-xyleen 

0 In THF als oplosmiddel 

In een droge 3-nekkolf van 100ml wordt lg (Mg=260,78; 3,84. I0-3mol) a

chloor-a'-n-butylsulfonyl-p-xyleen opgelost in 51ml droge THF (0,075M.). Hierbij 

wordt 0,092g NaH (3,84.1Q-3mol) in een keer toegevoegd. Gedurende de polymerisatie 

staat de opstelling constant onder een stikstof-overdruk. Op regelmatige tijdstippen (na 
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l, 2 en 5 uur; na 1 en 2 dag.) wordt 5ml van het reaktiemengsel in 50ml ijswater gestort. 

Het neerslag wordt afgefiltreerd en gedroogd. Vervolgens wordt dit produkt opnieuw 

opgelost in 5ml CHCl3 en dan toegedruppeld aan 50ml koude n-hexaan. Het witte 

neerslag wordt afgefiltreerd en gedroogd onder vacuum. 

0 In DMF en NMP als oplosmiddel: 

0,5g (1,92 10-3mol) monomeer (BS02) werd opgelost in 8,9ml· DMF of NMP 

(0,2M). Na 2uur stikstofdoorborreling werd bij -20°C 0,0427g NaH (1,92 10-3mol) 

toegevoegd. Tijdens de reaktie bleef de N2 doorborreling aangehouden. Na 1 uur 

reaktie werd het polymerisatiemengsel uitgegoten in 100ml ijswater. Het neerslag werd 

afgefiltreerd, heropgelost in CHCI3 en terug neergeslagen in diethylether. Het witte 

neerslag werd vervolgens gedroogd onder vacuum. 

4.4.3. FIA-metingen 

Opmerking : Alle glasmateriaal dient zorgvuldig chloride-vrij gemaakt te worden : 

achtereenvolgens spoelen met 3x water, 3x gede'ioniseerd water, 3x HN03 (5% ), 3x 

gede'ioniseerd water en tenslotte 3x millipore water ( <20Mnhm). Alle oplossingen voor 

standaarden, kleurreagentia en stalen werden bereid met ditzelfde water. 

0 Bereiding van het kleurreagens. 

A. Kwikthiocyanaat stock oplossing - Hg(SCN)z 
Los in een maatkolf van IL. 4,17g Hg(SCN)2 op in ongeveer 500ml methanol 

p.a .. Verdun tot de maatstreep met methanol en schud driemaal. 

B. IJzemitraat reagens stock (0,5M) - Fe(N02b_.9Hz0 

Los in een maatkolf van IL 202g Fe(N03)3.9H20 op in ongeveer 800ml water. 

Voeg 25ml geconcentreerd salpeterzuur toe en verdun met water tot de maatstreep. 

Schud driemaal. 

C. Gecombineerd kleurreagens 

Meng in een maatkolf van 500ml 75ml van de stock Hg(SCN)2 oplossing met 

75ml stock Fe(N03)3.9H20 oplossing en verdun tot de maatstreep. Schud driemaal. 

referenties p.136 
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0 Bereiding van de standaarden 

A. Standaard Stock 3000mg CJ-/1 

Droog 6g NaCl p.a. ovemacht bij I00°C. Los in een maatkolf van IL 4,966 

NaCl p.a. op in ongeveer 500ml water. Verdun tot de maatstreep en schud driemaal. 

· B. Set van negen werkstandaarden 

Pipetteer in negen 100ml maatkolfjes respectievelijk IO; 8; 6; 4; 2; 1; 0,5; 0,2 en 

0,1 ml stock standaard van A. Leng aan tot de maatstreep. Dit resulteert in de 

respectievelijke standaarden 300, 240, 180, 120, 60, 30, 15, 6 en 3 mg/I of ppm CJ-. 

0 Bereiding van de testreakties. 

In een beker van 200ml werd respectievelijk 5,00 ; 13,57 ; 34,43 en 59,88mg 

NaCl p.a. opgelost in 100ml water. Hierbij werd 100mg monomeer (BS02) en 10ml 

NMP gevoegd. Deze waterige fractie werd geextraheerd met 3x25ml CHCl3 p.a .. 

Vervolgens werd de CHCIJ-laag gewassen met 50ml water. Alie waterige fracties 

werden in een maatkolf van 250ml gebracht. Deze werd aangelengd tot de maatstreep. 

0 Polymerisatie van (13S02) bij verschillende tijdstippen. 

5g (BS02) (Mg=260,778 1) werd opgelost in 100ml NMP (0,19M). 0,46g NaH 

(Mg=23,9977) werd door middel van een toevoegstukje aan de opstelling bevestigd. Na 

1,5 uur stikstofgas doorborreling, werd bij -20°C het NaH in een keer toegevoegd. De 

staalname gebeurde met een spuit van 10ml : 5ml polymerisatiemengsel werd uitgegoten 

in 100ml ijswater (na 1, 5, 10, 20, 30, 60, 120, 300 min). De waterige oplossing werd 

met verdund HN03 p.a. (5%) aangezuurd tot een pH=7. De waterige laag werd 

geextraheerd met 3x25ml CHCl3. Deze CHCl3-laag werd vervolgens nogmaals 

gewassen met water. Alle waterige fracties werden verzameld in een maatkolf van 

250ml, die aangelengd werd tot de maatstreep. Van deze stalen werden FIA-analyses 

uitgevoerd. 

De CHCl3-laag werd gedroogd op MgS04 en geconcentreerd aan de rotavapor. 

Deze geconcentreerde CHCl3-oplossingen werden toegedruppeld aan gekoelde 
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diethylether. Het neerslag werd afgefiltreerd, gedroogd en gewogen. Van deze 

polymeren werd een GPC-meting in NMP ondemomen. 

Een aangepaste werkwijze bestaat erin de 100ml water eerst af te filtreren. Op 

deze manier verliest men het NMP, dat anders mee in de CHCl3 geextraheerd wordt en 

aanleiding geeft tot probJemen bij het precipiteren van het poJymeer in dietyJether. 

0 Berekening van de conversiegraad. 

In de FIA-meting wordt x ppm (mg/I) CJ- gevonden. Door x respectievelijk te 

delen door 1000 (g/1), door 35,453 (mol/1) en door 4 (mol) krijgt men : 

( X .l()-3) / (35,453 . 4) (1) 

(1) is het aantaJ moJ dat in het staal (5ml) zit. Door dit te vermenigvuJdigen met 20 

bekomt men bet totaal #mol CJ- in het polymerisatievat bij die bepaalde tijd. 

Nu als C0 de starthoeveelheid (mol) monomeer is, dan is [ C0 - (1). 20) het aantaJ mol 

dat nog niet gereageerd heeft. De conversiegraad is dus : 

[Co - (x . l()-3 .20) / (35,453 . 4)) / Co 

4.4.4. UV -metingen 

In de UV-kwartscel werd 2,4mg NaH afgewogen. 15mg (BS02) werd opgeJost 

in 3ml droge THF of NMP. De UV-eel werd gesJoten en door de freeze-thaw methode 

werd de zuurstof uit het systeem verwijderd. Om de reaktie te starten werd de 

monomeer-oplossing bij bet NaH gevoegd. 

De UV-metingen zelf gebeurden met een SLM-Amico DW-2000TM UV-VIS 

spectrometer, van het laboratorium voor biologische wetenschappen, gecoordineerd door 

prof dr. R.Valcke. Met dit apparaat heeft men de mogelijkheid tot koelen en magnetisch 

roeren. 

De UV-metingen van het n-butyJ benzylsuJfon gebeurden op dezelfde manier. 

Hierbij werd 12,4mg opgelost in 3ml droge THF. Na verwijderen van de zuurstof werd 

deze oplossing aan een overmaat NaH toegevoegd, geroerd en gemeten. 

referenties p.136 
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4.4.5. GPC-metingen 

GPC metingen werden uitgevoerd in NMP als solvent (elutie lml/min) t.o.v. 

polystyreenstandaarden op een MIXED B (10µ) kolom van Polymer Laboratories. 

Metingen werden deels voltrokken in het laboratorium van prof. dr. E. Schacht aan de 

Universiteit Gent (Waters hard- (RI op 40°C en kolomoven op 60°C) en software) en 

deels in ons laboratorium (PL Caliber™ GPC/SEC software,versie 5.1 en PlOO 

Spectraphysics Isocratic pump, Shodex RI-71 (35°C) en Croco Cill kolomoven (60°C)). 

4.4.6. Lichtverstrooi"ingsmetingen : 

Deze metingen werden uitgevoerd op de laboratoria van Polymer Laboratories te 

Church Stretton (Engeland). 

Solvent 

Chloroform (fisons HPLC grade) werd vier keer gefiltreerd door een 0,02µm Anotec 

membraan. 

Staalvoorbereiding 

Het polymeer (PBS02), gepolymeriseerd in NMP met NaH bij -20°C, werd nauwkeurig 

afgewogen in 10ml maatkolven. Ongeveer 8ml van bet gefiltreerde solvent werd 

toegevoegd om het polymeer op te lossen. Nadat alles volledig opgelost was, werden de 

maatkolven aangelengd tot de maatstreep met gefiltreerd solvent bij 20°C. Aile oplossing 

werden nogmaals gefiltreerd door een 0,2µm Acrodisc filters (Gelman) voor elke 

lichtverstrooimgs meting. 

Zes concentraties in bet bereik van 0,116-0,647mg/ml werden bereid voor de 

lichtverstrooii:ngsmetingen en nog eens zes concentraties in bet bereik van 0,55-

4,65mg/ml voor de bepaling van bet specifiek brekingsindex increment (dn/dc). 

Instrument : PL-LSP multiangle scattering photometer 

hoekbereik: 14 angles werden gekozen, 20-150° met 10° incrementen. 

temperatuur : 25°C 

golflengte: 632,8nm (lOmW HeNe laser) 

brekingsindex : chloroform 1,444 

Calibratie : Ukmiddel : tolueen (Aldrich, spectroscopic grade) 

Rayleight factor: 14,02 10-6 cm-1 
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brekingsindex : 1,4898 

Meting van (dn/dc) 

De (dn/dc) werd gemeten met een differentiele refractometer, RM-102, welk op voorhand 

werd geijkt met waterige KCI oplossingen. 

4.4.7. lff en 13c NMR-spectroscpie.(cfr. hoofdstuk 3.3.9.) 
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Uit boofdstuk 4 bebben we kunnen afleiden dat de polymerisatie van a-cbloor

a'-polarisator-p-xylenen in NMP of DMF met NaH als base verloopt via een ketengroei

mecbanisme. In dit boofdstuk zal dieper ingegaan worden op dit mecbanisme door bet 

volgen van moleculaire gewicbten en moleculaire gewicbtsverdelingen in functie van 

verschillende polymerisatievariabelen. In een eerste deel zullen de resultaten van deze 

veranderingen apart weergegeven en beschreven worden, waama in een tweede dee! deze 

resultaten als een gebeel bediscussieerd zullen worden. Tenslotte zullen hierover enkele 

bedenkingen en perspectieven, o.m. in bet kader van een controle op bet moleculair 

gewicbt, gemaakt worden. 
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5.1. Resultaten. 

5.1.1. Invloed van de polarisator. 

Naast het n-butylsulfonyl-monomeer (BS02) werden ook polymerisaties 

uitgevoerd met phenylsulfinyl (ESQ) en -sulfonyl (FS02) en n-butylsulfinyl (BSO) als 

polarisatoren. Tabel 5.1 enfiguur 5.1 tonen respectievelijk de moleculaire gewichten, de 

rendementen en de GPC-chromatogrammen van de polymerisaties in NMP bij -20°C en 

met NaH als base van monomeren met verschillende polarisator. 

Bij het bekijken van de GPC- chromatogrammen springen er een aantal dingen in 

het oog. Alie polymeren bezitten naast het hoog moleculair gewicht ook een laag 

moleculair gewichtsfractie. Bij het PhS02-derivaat ligt de Mp van deze oligomeren bij 

3,000. Bij de sulfinyl-derivaten is dit fenomeen minder uitgesproken en de pieken van de 

oligomeren liggen hier rond 1,000. Een tweede aspect dat opvalt is dat de moleculaire 

gewichtsverdeling bij de butyl-derivaten een stuk hoger ligt. 

Tabel 5.1 : Polymerisatie van monomeren met verschillende polarisatoren. 

polarisator Mp Mn Mw Mw/Mn rendementa 

(%) 

PhSO 50,000 24,000 64,000 2,67 47 
n-BuSO 300,000 69,500 300,000 4,32 36,5 

PhS02 500,000 240,000 430,000 1,79 71 

n-BuS02 200,000 91,000 420,000 4,59 78 

a Rendementen en MG-data werden berekend enkel voor de hoog MG-polymeren. 
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Figuur 5.1: GPC-chromatogrammen van de polymerisatie met 
verschillende polarisatoren in NMP(0,2M) met NaH bij -20°C 
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5.1.2. Invloed van de leavinggroep. 

De tweede stap in het polymerisatieschema ( schema 3) is de afsplitsing van de 

leavinggroep L met vorming van het quinodimethaansysteem. Ook dit is een 

evenwichtsstap : door het evenwicht naar rechts, d.i. naar de vorrning van het QM, te 

verplaatsen zou een hoger Mw bereikt moeten worden. 
De invloed van deze variabele werd nagegaan door a-chloor-a'-n-butylsulfonyl

p-xyleen (BS02) en a-jood-a'-n-butylsulfonyl-p-xyleen (JBS02) te polymeriseren 

onder dezelfde omstandigheden: NMP als oplosmiddel, NaH als base, temp= -20°C en 

een reaktieduur van 1 uur. De concentratie aan (JBS02) bedroeg O,lM i.p.v. 0,2M 

wegens de geringe oplosbaarheid. 

Figuur 5.2 en tabel 5.2 tonen de GPC-chromatogrammen en de respectievelijke 

moleculaire gewichten die bereikt werden bij deze polymerisaties. 

Ook werd het chloride van a-chloor-a'-n-butylsulfinyl-p-xyleen (BSO) als 

leavinggroep vervangen door het tetrahydrothiofenium chloride en gepolymeriseerd. 

Maar in D.MF als reaktiemidden met K+tBuO· als base leverde deze polymerisatie enkel 

dimeer op, zoals bleek uit de GPC-metingen. Het IH-NMR -spectrum van dit produkt 

(tabel 5.3) geeft aan dat de shiften afkomstig van de tetrahydrothiofeen-groep (nl bij 2,3 

en 3,45 ppm, tabel 3. 7) en de shift van de CH2-protonen naast de tetrahydrothiofeen

groep (4,56 ppm) verdwenen zijn. De shiften van de n-butylsulfinyl-staart zijn nog 

aanwezig en de CH2-protonen naast de n-butylsulfinyl-groep geven nog aanleiding tot 

een geminale koppeling. Het belangrijkste verschil is het optreden van een 

absorptiesignaal bij 7,12 ppm, dat afkomstig kan zijn van een dubbele binding. Uit de 

integratie van de signalen kan men leren dat er twee n-butylsulfinylgroepen en twee b

protonen (tabel 5.3) aanwezig zijn. 

Aangezien de twee b-protonen aanleiding geven tot 1 shift kunnen we besluiten 

dat het hier gaat om een trans-stilbeen-structuur met in de 4 en 4'-plaats een CH2-SO-n

butyl-groep. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in het feit dat door 

tetrahydrothiofenium chloride als leavinggroep in te bouwen, niet meer de CH2-protonen 

naast de sulfinyl-groep het zuurst zijn maar de CH2 -protonen naast het 

tetrahydrothiofenium chloride (schema 5.1). Aangezien het n-butylsulfoxide niet 

elimineert tot het quinodimethaan-systeem, zal in D.MF, een solvent dat de nucleofiele 

eigenschappen sterk doet stijgen, dit anion via een nucleofiele substitutiereaktie reageren 

met het overgebleven monomeer. De overgebleven tetrahydrothiofenium chloride-groep 
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elirnineert en als dusdanig wordt een stilbeen gevormd met in de 4 en 4' plaats een CH2-

SO-n-Butylfunctie. 

Tabet 5.2: Polymerisatie van monomeren met verschillende leavinggroepen 

leaving- Mp Mn Mw Mw/Mn rendement 

groep (%) 
(m) 

Cl (BS02) 200,000 94,500 440,000 4,67 25 

I (JBS02) 100,000* 52,500 142,000 2,7 1 42,4 

*dit is Mp van bet polymeer met bet boogste moleculair gewicbt, de piek die bet mees t aanwezig is 
beeft een Mp van 1,200. 

chloride 

jodide 

0 5 10 15 
elutievolume (ml) 

Figuur 5.2 : GPC-chromatogrammen van polymerisatie van 

(~ en (J.IJ.sQ1) in NMP met NaH bij -20°C. 
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Tabel.5.3 : I H-NMR spectrum van het dimeer, 
bekomen door de reaktie van(~ met K+tBuO· in DMF 

H(I) o(ppm) m 

a 

b 

C 

d 

a' 

b' 

c' 

4,00 

7,12 

7,53 

7,32 

0,95 

1,45 

1,75 

d' 2,60 

geminaal 

s 

d 

d 

m 

m 

nBu-os~' g a · ~~so 

I 
so 
I 
nBu 

so 
I 
nBu 

c)d' 
.>b' a 

Schema 5.1 : Dimerisatie van (IflW door reaktie met K+tBuo· in DMF. 
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Uit deze resultaten blijkt dat het invoeren van een andere leavinggroep niet het 

verwachte resultaat oplevert. Een betere leavinggroep leidt niet tot hogere moleculaire 

gewichten. 

5.1.3. Invloed van de polymerisatietemperatuur. 

Tabet 5.4 enfiguur 5.3 geven respectievelijk de moleculaire gewichtswaarden en 

de GPC-chromatogrammen van monomeer (R.S.Q2.) gepolymeriseerd in NMP met NaH 

bij verschillende polymerisatietemperaturen. 

Uit deze resultaten kan vastgesteld worden dat de moleculaire gewichten stijgen · 

indien de polymerisatietemperatuur verlaagd wordt. Simultaan neemt ook de dispersiteit 

af. Er kan ook opgemerkt worden dat in de bimodale moleculaire gewichtsverdeling de 

relatieve verhouding polymeer/oligomeer (* infiguur 5.3 Mp=l,000) stijgt wanneer de 

polymerisatietemperatuur daalt. 

Tabel 5.4 : lnvloed van de polymerisatietemperatuur op de polymerisatie van (!JS@. 

Tem;e. (0 C) Mp Mn Mw Mw/Mn 

20 82,000 40,000 210,000 5,25 

0 140,000 80,000 290,000 3,62 

-20 400,000 140,000 480,000 3,42 

Samengevat kan men dus stellen : een lagere polymerisatietemperatuur geeft een 

beter gecontroleerde polymerisatiereaktie. Een vraag die hierbij opgeworpen kan worden 

is waar de ondergrens ligt, m.a.w. blijft het moleculair gewicht stijgen indien men de 

polymerisatietemperatuur nog verder laat dalen ? Alvast kan bier opgemerkt worden dat 

een polymerisatie van (HS02) in DMF met NaH bij -50°C geen polymeer oplevert; er kan 

alleen monomeer afgezonderd worden. Waarschijnlijk zal bij deze !age temperatuur de 

1,6-eliminatie tot het QM niet meer doorgaan. 



Resultaten 

** 

20"C 

O"C 

* 
-20°C 
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Figuur 5.3: GPC-chromatogrammen van eenpolymerisatie van (ll.SQ2) 
met NaH in NMP bij 20, 0, en -20°C (* Mp- 1,000; ** Mp-450(monomeer)). 
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5.1.4. Invloed van het oplosmiddel. 

In dit onderdeel werd het monomeer (BS02) gepolymeriseerd onder dezelfde 

omstandigheden, maar in een verschillend solvent. Naast NMP werden ook 

tetrahydrofuraan (THF), dimethylsulfoxide (DMSO) en dimethylformamide (DMF) 

aangewend. Een probleem dat echter optreedt bij deze solventen is dat enerzijds in THF 

het monomeer niet zo goed oplost, zodat de concentratie slechts O,lM i.p.v. 0 ,2M was. 

Anderzijds kan bij DMSO de temperatuur niet verlaagd worden tot -20°C gezien de hoge 

smelttemperatuur van DMSO (Tsmett=l8,4°C). De temperatuur werd hier op 15°C 

gethermostatiseerd. Tabel 5.5 enfiguur 5.4 tonen de moleculaire gewichten en GPC

chromatogrammen van deze polymerisaties. 

In THF treedt er, na 1 uur reaktie, helemaal geen polymerisatie op. Dit hadden 

we ook al vastgesteld in de allereerste experimenten (cfr. Hoofdstuk 4.1). 

In DMSO is de moleculaire gewichtsverdeling breed, alhoewel nochtans ook hoog 

moleculair gewicht polymeer (Mp=400,000) kan bereikt worden. Wellicht speelt ook de 

polymerisatietemperatuur een belangrijke rol voor dit gedrag in DMSO. 

In DMF (cfr. hoofdstuk 4.2) (figuur 4.5) tenslotte krijgt men bijna een 

vertienvoudiging van het moleculair gewicht t.o.v. NMP, maar de relatieve verhouding 

polymeer/oligomeer in de bimodale moleculaire gewichtsverdeling stijgt bij DMF. 

Tabel 5.5: Polymerisatie van (ll.SQl) in verschillende oplosmiddelen 

solvent Mp Mn Mw Mw/Mn 

NMP 200,000 94,500 440,000 4,67 

THF 430 374 433 1,15 

DMSO 400,oooa 3,700 175,000 48,3 

DMF 2,000,000 480,000 3,000,000 6,0 

a dit is Mp van het polymeer met het hoogste moleculair gewicht, de andere pieken zijn 150,000 en 
8,500 (grootste piek) 
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Figuur 5.4: GPC-chromatogrammen van polymerisatie van (!lSfil) 
met NaH in verschillende oplosmiddelen 

5.1.5. Invloed van de soort base. 
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Buiten NaH werden nog vijf andere basen aangewend : K+tBuO-, litbium

dii'sopropylamine (LDA), n-butyllithium (BuLi), kaliumhydride (KH) en lithiumhydride 

(LiH). Figuur 5.5 en 5.6 tonen de respectievelijke GPC-chromatogrammen en tabel .5.6 

toont de moleculaire gewicbten. 

Een aspect dat bier onmiddellijk in bet oog springt is dat de polymerisatie van 

(BS02) met BuLi en LDA slecbts oligomeren Jevert ondanks bet feit dat dit tocb beide 

sterke basen zijn. KH geeft bogere moleculaire gewicbten dan NaH maar de dispersiteit 

is breed en ook bet aandeel van de laag moleculair gewicbtsfractie is groter. Met LiH 

treedt nocb polymerisatie nocb oligomerisatie op. 

Referenties p.181 



152 Hoofdstuk 5 

Tabel 5.6: Invloed van de base op de polymerisatie van~) 

Base Me Mn Mw Mw/Mn 

NaH 200,000 94,500 440,000 4,67 

BuLi 1,000 840 1,100 1,3 

IDA 1,200 780 1,200 1,51 

K+tBuo- 2,700 3,500 34,500 9,79 
KH 610,000 200,000 2,000,000 10,0 
LiH 460 460 500 1,077 

a MG-waarden werd berekend op basis van de piek met het hoogste MG. 

NaH 

0 5 10 15 

elutievolume (ml) 

Figuur 5.5: De invloed van de NaH en K+rBuo- op her polymerisatieverloop van (BS02 ). 
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Figuur 5.6: De invloed van de WA en Buli en KH op het polymerisatieverloop van (/Jm2). 

Referenties p.181 



154 Hoofdstuk 5 

5.1.6. Invloed van de overmaat base. 

Daartoe werd (BS02) in NMP gepolymeriseerd met enerzijds een equimolaire 

hoeveelheid NaH en anderzijds met een twee- en vijfvoudige overmaat. Figuur 5. 7 en 

tabel 5. 7 tonen repectievelijk de GPC-chromatogrammen en de moleculaire gewicht data. 

Hieruit blijkt dat het gebruik van meer base hogere moleculaire gewichten induceert (tot 

Mw=l,000,000 voor Seq. NaH). De keerzijde van de medaille is dat de dispersiteit en 

het aandeel aan oligomeren toenemen. 

NaH 

leq 

2eq 

5eq 

Tabet 5. 7: lnvloed van de hoevee/heid NaH op de polymerisatie van 
(llM}2) in NMP bij -20°C 

Mp Mn Mw Mw/Mn 

400,000 140,000 480,000 3,38 

540,000 168,000 800,000 4,80 

900,000 180,000 1,000,000 5,77 



Resultaten 
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Figuur 5.7: GPC-chromatogrammen van de polymerisatie van (lJ.SQl) in NMP 
met J, 2 of 5eq NaH. (* Mp=l,800) 
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5.2. Discussie. 

5.2.1. Reaktie met LDA en BuLi. 

Een frapante vaststelling, die gemaakt kan worden bij het veranderen van 

verschillende polymerisatievariabelen, is dat in NMP met LDA en BuLi als base geen 

polymeer kon gevonnd worden, ondanks het feit dat zowel LDA als BuLi sterke basen 

zijn (figuur 5.6 en tabel 5.7). 

0 Structuur van de oligomeren. 

Aanvankelijk werd aangenomen dat, in vergelijking met NaH, LDA en BuLi naast 

de basische ook nucleofiele eigenschappen zouden uitoefenen. Een gedeelte van deze Li

reagentia onttrekt een proton aan het monomeer zodanig dat het QM zich kan vonnen. 

Het andere gedeelte kan als nucleofiel aanvallen op dit QM, zodra dit gevonnd wordt 

(schema 5.2), hetgeen een oligomerisatie voor gevolg heeft. 

Pol Pol 

-L 

Pol Pol 

-
Schema 5.2 : Buli en WA zouden zowel basisch als nucleojiel kunnen reageren 

Enerzijds met 13c-NMR-spectroscopie en anderzijds met massaspectrometrie zijn 

we dan bewijzen gaan zoeken voor de substitutie van deze basen op de gevonnde 

oligomeren. Figuur 5.8 toont het 13c-NMR-spectrum van oligomeren bekomen door de 

reaktie met LDA. Wat onmiddellijk opvalt is het signaal bij 175 ppm, waarschijnlijk 

afk:omstig van een carbonylgroep. Figuur 5.8 toont ook een detail van het alifatisch 
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gedeelte van het NMR-spectrum. Hieruit kunnen de pieken (*) van het middengedeelte 

van de oligomeren relatief gemakkelijk toegewezen worden door vergelijking met de 

shiften van het overeenstenunende polymeer (figuur 4.15), bekomen met NaH als base. 

Anderzijds uit vergelijking met de shiften van het monomeer (BS02) (tabel 3.3) kan de 

shift bij 58,7 ppm toegewezen worden aan de CH2 naast een sulfonyl-groep, hetgeen 

betekent dat deze groep waarschijnlijk als eindgroep in het oligomeer aanwezig is. 

.I 1 l I I 11 - ·---
1 • , 1 1 j I , 1 1 I ' 1 1 11 , 1 1 1 1 • 11 1 1 11 11 I " 1 11 11 11 I ' ' 1 11 1 1 1 'I ' 1 1 11 1 1 11 I' 1 1 11 r 1 1 ' I ' 1 11 1 , 1 11 I ' 1 1 1 11 1 11 J 

180 160 140 120 100 80 60 40 20 ppm 

* * 

* * 

70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 ppm 

Figuur 5.8: 13c-NMR-spectrum: geheel (boven) en a/ifatisch gedeelte van de oligomerisatie vn (BS02) 
met WA in NMP. (* shiften afkomstig van het midden-gedeelte van de oligomeren) 

Referenties p.181 
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Bijgevolg krijgen weals voorlopige structuur : 

? 

69,0 
S02 
'VV 

Op die manier wordt het spectrum heel wat vereenvoudigd. Maar pieken 

aflcomstig van LDA zijn niet te vinden. Trouwens bij onderlinge vergelijking van dit 

spectrum met het spectrum van het oligomeer, gevorrnd met BuLi als base zijn er bijna 

geen verschillen waar te nemen. Dit betekent dat zowel bij het BuLi- als bij het LDA

geYnitieerde oligomeer dezelfde begingroep moet aanwezig zijn. In beide spectra is ook 

de shift bij 175 ppm, karakteristiek voor een carbonylfunctie, aanwezig. Ook uit het IR

spectrum is er evidentie voor de aanwezigheid van een carbonylfunctie (1675cm-1 ). Dit 

zou erop kunnen wijzen dat misschien NMP als begingroep op de oligomeren 

gesubstitueerd is. Schema 5.3 toont de I3c-NMR shiften van vrij NMP opgenomen in 

CDCI3. 

16,7 2~173,9 

48,4~
0 

I 
28,5CH3 

Schema 5.3 : l 3c-NMR shiften (ppm) van N-methyl-pyrolidinon in CDC/3. 

Vergelijken we deze waarden met het 13c-NMR-spectrum infiguur 5.8, dan kan 

men vaststellen dat naast de 175 ppm shift ook shiften aanwezig zijn bij 48 en 28,5 ppm, 

karakteristiek voor een NMP-fragment. De shift bij 29,7 ppm voor de CH2-koolstof 

naast de carbonyl in het vrije NMP is verdwenen en twee nieuwe absorpties bij 36,6 en 

42,4 ppm ontstaan. Deze shiften zijn afkomstig enerzijds van de CH2-koolstof tussen de 

fenylkem en de NMP-eindgroep en anderzijds van de CH-koolstof waarmee NMP 

vastgehecht is op het oligomeer. De structuur van de oligomeren met de respectievelijke 

13c-NMR shiften kan dus voorgesteld worden als in schema 5.4 met een n-butylsulfonyl 

als eindgroep en een NMP-solvent molecule als begingroep. 
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36,7 

of 43,0 

Schema 5.4: Structuur van oligomeren volgens 13c-NMR-analyse. 

Een bevestiging voor deze structuur werd bekomen met massaspectrometrie. 

Figuur 5.9 toont het MS van de oligomeren bekomen met LDA als base via de DCl

techniek en schema 5.5 stelt de karakteristieke moleculaire massa's van de oligomeren 

voor, indien NMP als begingroep aanwezig is. 

S02 

'V'V 
massa: n=l 547 dimeer 

n=2 771 trimeer 

n=3 995 tetrameer 

n=4 1219 pentameer 

Schema 5.5: molecu/aire massa van oligomeren van (l!JQl) met NMP als begingroep 

In het MS zijn massa-ionen (548, 772 en 996) aanwezig die een eenheid hoger 

liggen dan de respectievelijke di-, tri- en tetrameren (schema 5.5). De verklaring hiervoor 

is dat bij de chemische ionisatie techniek, zoals hier aangewend, een proton op de 

oligomeren kan adderen. De karakteristieke massafragmenten van de verschillende 

oligomeren werden bekomen via een MS-MS-analyse. Figuur 5.10 toont het MS-MS

spectrum van het parent-ion met massa 548. Massa 426, dit is het verlies van massa 122, 

is de afsplitsing van een sulfinic zuur met vormig van een stilbeen-derivaat (schema 5.6). 

Hetzelfde verlies geeft aanleiding tot massa's 304 en 305. 

Referenties p.181 
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54S *E+-07 
100 

772 

so 

60 

40 

966 

20 

0 •11i1i• .......... 11,11,1.u.. .... ~o 
200 400 600 soo !000 1200 

Figuur 5.9: MS van oligomeren van (llSQ2) bereid in NMP met WA als base 

·:1 

548 I *E+-05 

I 

I 
426 L 2 

I 
I 98 I 

60· 

J l 305 

ol__,_~~-.L-~----~~~~__,__~!o 
300 400 500 600 

117 207 

304 

100 200 

Figuur 5.10: MS-MS van het dimeer van (llSQ2) (M+ =548). 
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CH3 + 
I 

N 

+H 

S02 

'VV 548 

l - 122 
- n-BuS02H 

•+ CH3 
I 
N 

S02 

'VV 426 

J 

-121(2) 
- n-BuS02(H) 

• + 

CH 2 
304(305) 

l - 98 
-NMP 

CH ]

•+ 

2 
207 

Schema 5.6: Karakteristieke massafragmenten voor een dimeer van(~ 
met NMP als begingroep. 

Referenties p.181 

161 



162 Hoofdstuk 5 

Massa 207 wordt vervolgens gevormd door de afsplitsing van massa 98. Dit is 

het massaverlies te wijten aan de afsplitsing van de NMP-begingroep. Deze bevinding is 

een onweerlegbaar bewijs dat het NMP inderdaad gebonden zit op de oligomeren. Ook 

massa 98 van het NMP zelf is aanwezig. Indien we met deze informatie opnieuw naar 

het eerste MS kijken (figuur 5.9) en bij massa 1098 massa 122 van een butylsulfonzuur 

tellen dan wordt massa 1220, de massa voor het pentameer +1, bekomen. Dus in deze 

oligomeren zijn zowel di, tri, tetra als pentameren aanwezig. 

Dit betekent dus dat de base LDA en BuLi naast het zuur-base evenwicht met het 

p-xyleen-derivaat ook een zuur-base evenwicht ondergaan met het solvent NMP ( schema 

5. 7). Het NMP-anion dat zo ontstaat valt dan aan op het intermediaire QM met vorming 

van de oligomeren. Een bijkomend aspect uit deze bevindingen is dat deze QM inderdaad 

door nucleofielen, aanwezig in de oplossing, aangevallen kunnen worden. Naast het 

effect van het solvent op de polymerisatie (cfr. hoofdstuk 4 ), is dit een bijkomende 

aanwijzing voor een anionisch polymerisatiemechanisme. 

Pol 

I.DA 
~ 

Pol 

I.DA ----------

Pol 

-L 

Schema 5. 7: vanning van het NMP-anion door het zuur base evenwicht met de Li-basen. 
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0 Mechanisme : 'De drijvende kracht'. 

De vraag kan nu gesteld worden waarom LDA en BuLi aanleiding geven tot deze 

oligomerisatie en NaH of KH, hetgeen toch ook sterke basen zijn niet. Daarenboven 

blijkt nu dus dat de nucleofiele eigenschappen van deze Li-basen niet verantwoordelijk 

zijn voor dit fenomeen. 

Een eerste mogelijke verklaring is het effect van het tegenion Li+, Na+ of K+ 

geleverd door de basen, aangezien dit nog de enige factor is die bij deze polymerisatie 

reakties niet dezelfde is. Om het effect van het tegenion te verklaren werd in eerste 

instantie de volgende hypothese vooropgesteld. Het monomeeranion, gevormd in het 

zuur-base evenwicht met de base, vormt met het tegenion een ionenpaar. Nu in het geval 

van u+ als tegenion zou dit ionenpaar een sterker covalent karakter kunnen hebben 

waardoor de volgende stap, nl de 1,6-eliminatie tot het QM, vertraagd wordt in 

vergelijking met Na+ of K+ als tegenionen. Door de vertraagde opbouw aan QM bij de 

Li-base zou nu het NMP-anion, ook gevormd door een zuur-base evenwicht met dezelfde 

base, meer kans krijgen om als nucleofiel aan te vallen op het QM. Het is waarschijnlijk 

immers ook zo dat alle basen, gezien het alien sterke basen zijn, aanleiding geven tot de 

vorming van NMP-anionen. 

De invloed van het tegenion, uitgeoefend op deze manier, is echter moeilijk 

verdedigbaar aangezien solventen als NMP via de zuurstof van de carbonyl-groep een 

dusdanig sterke solvatatie ondergaan [WUEJ69] (schema 5.8) dat het effect van 

monomeer-anion-tegenion contactpaar tot een minimum zal herleid worden. Een 

opdeling in we! of niet polymeriseren op basis van deze hypothese zou dus moeilijk hard 

gemaakt kunnen worden. 

Schema 5.8 : solvatatie van alkali-metaalionen door NMP-moleculen 
(voor u + en Na+ is NMP/M+ = 4). 

Referenties p.181 



164 Hoofdstuk 5 

Om echter deze hypothese niet op voorhand te verwerpen werd getracht de 

invloed van het u+-tegenion te rninimaliseren, door een reak:tie van (BS02) in NMP met 

BuLi als base uit te voeren in de aanwezigheid van een crownether (18-crown-6). Deze 

crownether is in staat het u+ -tegenion te binden zodanig dat het monomeer anion reak:tief 

genoeg moet worden om een snelle 1,6-eliminatie te ondergaan. Echter een reak:tie onder 

deze omstandigheden levert opnieuw enkel monomeer met een Mp-1,000, hetgeen dus 

ons vermoeden bevestigt. 

Een ander opvallende waarnerning bij de basisch gei'nduceerde polymerisatie van 

deze p-xyleen-derivaten is, dat de polymerisatie met Na-base in NMP altijd aanleiding 

geeft tot troebele polymerisatiemengsels terwijl de oplossingen gevonnd met LDA of 

BuLi als base steeds helder zijn. Aanvankelijk werd gedacht dat dit te wijten was aan het 

NaH dat met bet solvent een heterogeen systeem vormt. 

Een andere mogelijkheid is echter dat het zout dat gevormd wordt bij de 1,6-

elirninatie, NaCl in het geval van NaH en LiCI in het geval van BuLi en LDA, oplost 

indien u+ als tegenion aanwezig is en neerslaat bij Na+ of K+. Dit betekent dat op die 

manier een invloed uitgeoefend wordt op de tweede evenwichtsstap -de 1,6-

elirninatie- van de polymerisatie (schema 5.9). 

Pol Pol 

--- Q + NaCl\ 

Pol Pol 

--- Q + LiCl (sol) 

Schema 5.9: Invloed op de I ,6-eliminarie door her al ofniet precipireren van het zout. 
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Indien het zout in oplossing blijft (LiCl) dan zullen de c1--anionen het QM terug 

kunnen aanvallen en het evenwicht bij de 1,6-eliminatie verschuiven naar het p-xyleen

anion. Indien het zout neerslaat (NaCl en KCl) dan worden hoge moleculair gewicht 

polymeren gevormd omdat nu het evenwicht verschoven is naar de vorrning van het QM. 

In dipolaire aprotische solventen (DAS-solventen), zoals NMP en DMF, wordt 

daarenboven de nucleofiliciteit van de c1--anionen sterk verhoogd, zodat de aanwezigheid 

van deze kleine anionen in zulke solventen een kritische parameter wordt. DAS

solventen hebben een dipool (E>l5) maar geen H-brugcapaciteit [PARA62] (schema 

5.10). Ze solvateren kationen maar anionen, vooral kleine, worden niet gesolvateerd 

[PARA65]. De verhoogde aggressiviteit van deze kleine anionen (t.o.v. protische 

solventen) is typisch (tabel 5.9). Een Ct--anion is in DMF 1,300,000 keer reaktiever dan 

in MeOH [PARA61]. Ook K+tBuo-, gebruikt als een base bij deze 

polymerisatiereakties, is 1 o9 sterker nucleofiel in 95-100% DMSO dan in tBuOH. 

ethyleen- DMSO Sulfolaan DMA DMF 
karbonaat 

0 H3C Q H3C H C )::0 's=o 'c=o 'c:O 
0 I cl\ / / 

H3C Me2N Me2N 

(e=95) (e:::46,7) (E=43,3) (E=37,8) (E=36,7) 
Kpt=243°C 189°C 287°C l66°C 1s3°c 

Aceton Acetonitrile HMPT NMP propyleen-
karbonaat 

H3C {)=o 0 

'c:O CH3CN (Me2N)JP=O (;;=o 
H

3
C/ 

I 
CH3 

(E=20,7) (E=37,5) (E=30) (E=32,0) (E=65,l) 
56°C 81,6°C 58°C/15mm 202°c 240°c 

Schema 5./0: DAS-solventen 

Ook de basciciteit van deze kleine ionen wordt eveneens sterk opgedreven, 

verrnits het vooral de hardheid van de anionen is die toeneemt : grotere elirninatiekansen 

in DAS ! [HOLR53] Ook belangrijk is dat DAS-solventen grote en weke ionen wel 

blijken te stabiliseren (solvatatiewarmte) maar dat de entalpische winst grotendeels teniet 

gedaan wordt door een ongunstige entropiebijdrage. 
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Tabel 5.9: Verhoogde nucleofiliciteit van kleine anionen in DAS
solventen 

Mel 

k(DMF)/k(MeOH) 

x-

x-
Mex [PARA61 J 

1,3 10-6 

c1-
250 

SCN 

20 

pi.kraal 

De protisch polaire solventen (PPS) daarentegen zullen vooral een elektrofiele 

assistentie van de kleine, harde leavinggroepen bijbrengen en de nucleofiliciteit van 

diezelfde anionen als inkomende groepen afzwakken (H-brugbinding). Goed ioniserende 

(belangrijk voor het zwitterionische karakter van het QM-intennediair), H-brugbindende 

solventen met een beduidend nucleofiel karakter zijn o.a. secundaire amines > OCHNH2 

> polyolen > ROH > fenol. 

Deze theorie geeft dus aan dat de combinatie leavinggroep-tegenion, deze laatste 

geleverd door de basen, een sterke invloed op het polymerisatieverloop uitoefent, waarbij 

het verwijderen van de leavinggroep anionen de DRINENDE KRACHT voor de reaktie 

is. 

We hebben dan getracht deze hypothese op verschillende manieren te benaderen. 

Eerst en vooral werd bevestigd enerzijds dat LiCl in een gelijkaardige concentratie (0,2M) 

als tijdens de polymerisatie in NMP oplost en anderzijds dat NaCl en KCl bij deze 

concentratie inderdaad neerslaan. 

Vervolgens werd getracht het hoog moleculair gewicht karakter van de 

polymeren, bekomen door de polymerisatie van (BS02) in NMP met NaH, te verlagen 

door het toevoegen van Cl·-anionen. Figuur 5.11 geeft het GPC-chromatogram van een 

polymerisatie van (BS02) in NMP met NaH, maar waar aan de monomeeroplossing een 

ovennaat LiCl werd toegevoegd. In deze omstandigheden werd er helemaal geen hoog 

moleculair gewicht polymeer gevormd, er kon enkel een laag moleculaire gewichtsfractie, 

waarschijnlijk monomeer, afgezonderd worden. 
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Figuur 5.1 I: GPC-chromatogrammen van de polymerisatie van (llSQ2} in NMP bij -20°C 
met Naff; met NaH in de aanwezigheid van LiCl; 

en met NaH in de aanwezigheid van LiOTos. 
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Om aan te tonen dat dit resultaat enkel te wijten was aan de aanwezigheid van de 

nucleofiele c1--anionen en niet van de Li+-tegenionen, werd (BS02) in NMP bij -20°C 

gereageerd met NaH in de aanwezigheid van een overmaat Lithium-p-tolueensulfonaat 

(LiOTos). Het LiOTos, dat niet commercieel verkrijgbaar is, werd verkregen door een 

oplossing van LiCl te behandelen met een overmaat NaOTos. NaCl precipiteerde en het 

LiOTos bleef in oplossing. Het Tosylaat-anion heeft veel minder nucleofiele 

eigenschappen dan het c1--anion en een reaktie in aanwezigheid van dit anion zou dus 

polymeer moeten leveren. Zo niet oefent het Li+ -tegenion op zichzelf toch een effect uit 

op de polymerisatiereaktie. Figuur 5.11 toont het GPC-chromatogram van een reaktie 

met NaH in de aanwezigheid van een overmaat LiOTos. Hee is duidelijk dat in deze 

omstandigheden ook hoog moleculair gewicht polymeer gevormd wordt (Mn::44,000 en 

Mw=730,000), hetgeen dus aangeeft dat het wel of niet polymeriseren bepaald wordt 

door het c1--anion. 

Tenslotte werd getracht om toch een polymerisatie te verkrijgen met LDA als base 

door het gebruik van natrium-p-tolueensulfonaat (NaOTos). Dit zout dat oplost in NMP 

zou met het c1--anion NaCl moeten vormen. De evenwichtsverplaatsing tengevolge van 

het precipiteren van NaCl zou meer QM moeten genereren en daardoor hogere 

moleculaire gewichten opleveren. Figuur 5.12 toont een GPC-chromatogram van de 

reaktie van (BS02) in NMP bij -20°C met LDA als base in de aanwezigheid van een 

overmaat NaOTos in de monomeeroplossing. Dit chromatogram toont dat naast de 

oligomeren met een Mp-1,000, oligomeren gevormd werden met hogere moleculaire 

gewichten (Mp=I3,000 ;Mn=l 1,000 en Mw=23,000). Er is ook getracht dit argument 

verder uit te bouwen door, i.p.v. NaOTos, AgN03 toe te voegen. Het neerslaan van 

AgCl zou het evenwicht gevoelig naar de kant van het QM moeten verplaatsen. Echter 

polymerisaties onder deze omstandigheden met AgN03 leidden tot een reduktie van het 

Ag+ tot het Ag, dat zich als een zilverspiegel op de wand van het reaktievat afzette. 

Hierop werd niet verder ingegaan. 
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Figuur 5.12: GPC-chromatogram van de reaktie van (8.SQ2) in NMP bij -20°C 
met WA (*Mn=780 en Mw=l,200); met WA in de 

aanwezigheid van NaOTos (** Mn=! / ,000 en Mw=23,000) 
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Concluderend kan men dus stellen dat het moleculair gewicht dat behaald kan 

worden voor deze monomeren, binnen een monomeer systeem, bepaald wordt door de 

tweede evenwichtsstap. Dus als het evenwicht in de 1,6-elirninatie reaktie verschoven 

kan worden naar de vorming van het QM dan worden hoge moleculaire gewichten 

gevormd. Het verwijderen van de leavinggroep anionen uit het reaktiemidden is de 

drijvende kracht achter de polymerisatie. 
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5.2.2. Mechanisme toegepast op andere polymerisatievariabelen. 

Op basis van dit mechanisme kunnen nu de effecten van andere polymerisatie

variabelen nader bekeken worden. 

0 Aanvankelijk werd gedacht <lat de stijging van het moleculair gewicht bij het 

gebruik van een overrnaat base (tabel 5.7 enfiguur 5.7) te wijten was aan de invloed op 

het zuur-base evenwicht (schema 3). Door de overmaat base zou <lit evenwicht 

opgeschoven worden naar de vorrning van het p-xyleen-anion. Een hogere concentratie 

aan <lit anion zou op zijn beurt leiden tot een hogere concentratie aan interrnediair QM. 

Aangezien <lit laatste het echte monomeer bij de polymerisatie is, zou een hogere 

concentratie een hoger moleculair gewicht betekenen. 

Echter door meer base, in casu NaH, toe te voegen aan de p-xyleen oplossing 

introduceert men ook meer Na+ -ionen. Dit heeft een effect op de tweede stap in het 

mechanisme, omdat nu meer c1--anionen onder de vorrn van NaCl uit het reaktiemidden 

kunnen onttrokken worden. 

0 Een lagere polymerisatietemperatuur levert een hoger moleculair gewicht met 

een smallere dispersiteit (figuur 5.3 en tabel 5.4). In dit geval werd aanvankelijk gedacht 

dat een !age temperatuur de reaktiviteit van de QM zou verlagen zodat minder van deze 

systemen door nevenreakties (reaktie met zuurstof) zouden wegreageren. Echter een 

lagere polymerisatietemperatuur verlaagt de oplosbaarheid van het NaCl-zout en schuift 

alzo het evenwicht naar de zijde van het QM. De invloed op de dispersiteit zou wel nog 

in het kader van deze verlaagde reaktiviteit van QM kunnen verklaard worden. 

0 De reden waarom met 1- als leavinggroep lagere moleculaire gewichten 

behaald worden dan met c1- is waarschijnlijk te wijten aan het feit <lat Nal beter oplosbaar 

is in NMP dan NaCl (figuur 5.2 en tabel 5.2). Het effect <lat hier verwacht werd is de 

stijging van het moleculair gewicht door het gebruik van een betere leavinggroep 1-. Dit 

beoogde gunstig effect wordt echter ongunstig omdat het 1-, <lat niet zo goed uit de 

polymerisatieoplossing neerslaat, het evenwicht in de verkeerde richting duwt. 

0 Het hogere moleculaire gewicht bij DMF als oplosmiddel in vergelijking met 

NMP (figuur 4.5 en tabel 5.5) zou verklaard kunnen worden enerzijds door een hogere 

dielectriciteitsconstante (EDMF36,7 en ENMP=32,0) en anderzijds door een verlaagde 

oplosbaarheid van het zout in DMF en door de aanwezigheid van meer nucleofielen in 
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NMP. Delage dielectriciteisconstante is waarschijnlijk wel de verklaring voor het niet 

polymeriseren in THF (ETHF=7,6) (cfr. hoofdstuk 4), maar waarschijnlijk zal het kleine 

verschil in de dielectriciteitsconstanten tussen NMP en DMF niet het grote verschil in 

bereikbare moleculaire gewichten in deze solventen verklaren. 

0 Het effect van de polarisator (figuur 5.1 en tabel 5.1) kan niet verklaard 

worden door het verschuiven van het evenwicht bij de 1,6-eliminatie naar het QM. 

Immers de vorming van het QM is voor allen hetzelfde : er moet bij alle p-xyleen 

derivaten dezelfde CJ--groep als leavinggroep geelimineerd worden. De verschillen 

tussen de moleculaire gewichten voor de verschillende derivaten is niet zo uitgesproken 

en het kan dan eventueel ook zijn dat, omdat een andere substituent een antler 

hydrodynarnisch volume introduceert, het verschil in moleculaire gewichten te wijten is 

aan conformationele effecten die de GPC-metingen beYnvloeden. Om hierover dus een 

uitspraak te doen zou elk polymeer aan een lichtverstrooi'ingsmeting moeten onderworpen 

worden. Een belangrijk aspect dat bovendien ook niet uit het oog mag verloren worden 

is dat het effect van de verschillende polymerisatievariabelen zich afspeelt op het niveau 

van de vorming van het QM. Nu is het mogelijk dat eens het QM gevormd is de 

substituenten, en bijgevolg dus de polarisatoren, verantwoordelijk zijn voor het 

polymeriseren tot verschillende moleculaire gewichten (cfr hoofdstuk 1.3). 

lndien we echter veronderstellen dat deze derivaten een gelijkaardig 

hydrodynarnisch volume hebben en dat de reaktiviteit van een sulfon of sulfoxy enerzijds 

en van een butyl- of phenyl-groep anderzijds ongeveer gelijk is, dan kunnen deze 

resultaten ook gei"nterpreteerd worden als een effect op het zuur-base evenwicht. Immers 

het enige verschil bij deze polarisatoren is de zuurheid van de CH2 naast de polarisator. 

Het is te verwachten dat het veranderen van de zuursterkte van de monomeren een 

invloed heeft op het zuur-base evenwicht. Wanneer de pKa kleiner wordt, of m.a.w. 

wanneer het zuur-base evenwicht meer naar rechts verschoven wordt, zal deze stijging 

van de anion-concentratie ook aanleiding kunnen geven tot een hogere concentratie aan 

quinodimethaan-systemen, de eigenlijke monomeren in deze polymerisatie. Dit zou op 

zijn beurt waarschijnlijk kunnen leiden tot hogere moleculaire gewichten. 

In tabel 5.10 worden de pKa's [IZUK90,LOWT8I] van enkele aanverwante 

produkten van de monomeren weergegeven. Het grootste pKa-verschil zit vanzelf

sprekend tussen de sulfinyl en sulfonyl-derivaten. Het verschil tussen een alkyl- en een 

phenyl-gesubstitueerde sulfinyl- of sulfonyl-groep is eerder beperkt. Uit de tabel kan 

ook afgeleid worden <lat de respectievelijke thiofeen- en furan-derivaten gelijkaardige 
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pKa-karak:teristieken vertonen, zodat kan verwacht worden dat een polymerisatie van dit 

soort monomeren, bij de synthese van geconjugeerde poly(2,5-thienyleen vinyleen) 

(PTV) en poly(2,5-furanylene vinyleen)-derivaten (PFV), aok kan verlopen via dit 

algemeen schema. 

Tabet 5.10: pKa waarden van su[finyl- en sulfonyl derivaten in 
dipo/aire aprotische solvent en.[ IZUK90,LOWf80 J 

verbinding 

NMP 

DMSO 

pKa in NMP pKa in DMSO 

29,0 

26,2 25,4 

24,4 23,45 

24,2 

22,3 

-37 
35,I 

Wanneer nu de moleculaire gewichten van de sulfinyl en sulfonyl-derivaten met 

elkaar vergeleken warden blijkt dat inderdaad kan vastgesteld warden dat de moleculaire 

gewichten voor de sulfonyl-derivaten hoger liggen. Het monomeer met de kleinste pKa, 

het phenyl-sulfonyl, vertoont blijkbaar het hoogste moleculair gewicht. Een uitzondering 

op deze pKa-regel vonnen de sulfinyl-derivaten wanneer ze onderling vergeleken 

worden. Het phenyl-derivaat met de kleinste pKa, heeft het laagste moleculair gewicht. 

De reden hiervoor zou gezocht kunnen warden in een gelijktijdige eliminatie van de 
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phenylsulfinyl-groep, zodat dit het goede verloop van de polymerisatie verhindert. Dit 

produkt is na polymerisatie ook lichtjes geel gekleurd, hetgeen op een gedeeltelijke 

eliminatie wijst. 

Referenties p.181 
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5.3. Bedenkingen en perspectieven bij bet 
polymerisatiemechanisme. 

Voor de vorming van het p-xyleen-anion kunnen er verschillende evenwichten 

opgeschreven worden (schema 5.11). De ligging van deze evenwichten hangt af van de 

pKa's van de verschillende species. Indien de pKa's van de base en van het solvent 

groter zijn dan deze van het p-xyleen-derivaat, dan zal de base bij voorkeur het p-xyleen

anion vorrnen. Het evenwicht bij de zuur-base reaktie zal dus naar rechts, naar de 

vorrning van het p-xyleen-anion verschoven zijn. Indien de pKa van het solvent 

daarentegen lager ligt dan deze van het p-xyleen-derivaat, zal de base vooral het solvent

anion creeren. Het zal nu dit solvent-anion zijn dat zal optreden als base. Het zuur-base 

evenwicht ligt bijgevolg naar links. 

(f 
Pol 

w9 _JL_ I -..::: -- 6 

L L 

Solvent ~ SolvenCW 

9·1 Pol 

wi? SolvencM+ + - Solvent + I '-:: - .& 

L L 

Schema 5. I I : De vanning van het p-xyleen-anion via verschillende zuur-base evenwichten. 

De Jigging van dit zuur-base evenwicht is echter niet zo belangrijk daar uit deze 

experimenten is gebleken dat het zout, gevorrnd door het tegenion geleverd door de base 

en de leavinggroep van het monomeer, een cruciale rol speelt binnen het anionisch 

ketengroei mechanisme van de base gei"nduceerde polymerisatie van deze p-xyleen

derivaten. Ook het effect van andere polymerisatievariabelen (temperatuur, overrnaat 

base, oplosrniddel, ... ) op het bereikbare moleculaire gewicht van het polymeer is te 

herleiden tot het effect van dit zout. 
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Dit opent een aantal perspectieven voor deze polymerisatiereaktie : eerst en vooral 

zou door een controle uit te oefenen op de aanwezigheid van nucleofielen in het 

polymerisatiemengsel, een variatie op het moleculaire gewicht van het uiteindelijke 

polymeer geYnduceerd kunnen worden. Dit kan door specifiek anionen aan het 

reaktiemengsel toe te voegen, door in te spelen op de oplosbaarheid van het zout (o.a. 

temperatuur, ... ), of eventueel door gebruik te maken van oplosmiddelen, die het 

nucleofiel karakter van de respectievelijke anionen afzwakken. 

Verder kan men zich afvragen hoe ver men het effect van dit precipiterende zout 

kan doortrekken. Zou indien de aromatische kem een bifenyl of 2,6-naftyl is ook nog 

een QM en bijgevolg een polymeer kunnen gevormd worden ? 

Pol 

~n 
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5.4. Experimentele gegevens. 

5.4.1. Invloed van de verschillende polymerisatieomstandigheden. 

0 Algemene procedure. 

In een drienekkolf van 100ml werd het monomeer opgelost. Onder een constante 

stikstofstroom werd de opstelling uitgevlamd. Vervolgens werd het oplosmiddel 

toegevoegd. Het NaH, dat in een toevoegstukje afgewogen werd, werd aan de opstelling 

gemonteerd. Dan werd gedurende 1 uur droge stikstof geborreld door het 

reaktiemengsel. Nadat het polymerisatievat gekoeld was tot -20°C (isopropanol en vaste 

CO2), werd de base in een keer toegevoegd. 

Na 1 uur reaktie werd het polymerisatiemengsel uitgegoten in een 10-voudige 

overmaat ijswater. Na aanzuren met verdunde HCI tot pH=7, werd het gevormde 

neerslag afgefiltreerd. Dit neerslag werd opnieuw opgelost in CHCI3, de CHCI3-laag 

werd gedroogd en geconcentreerd, en tenslotte werd deze geconcentreerde CHCI3-laag 

toegedruppeld aan een 10-voudige overmaat gekoelde diethylether. Het gevormde 

neerslag werd afgefiltreerd, gewassen en gedroogd onder vacuum bij kamertemperatuur. 

0 Invloed van de polarisator. 

Tabel 5.11.: Reaktieomstandigheden bij de polymerisatie met verschillende polarisatoren 
in NMP(0,2M) bij -20°C. 

Mon Polarisator Mong NaH (mg) NMP(ml) 

(mol) 

(.ES..Q) PhSO 1(3,77 10-3) 90,6 18,8 

(BSO) n-BuSO 1(4,08 10-3) 98,0 20,4 

(FS02) PhS02 1(3,56 10-3) 85,5 17,8 

(BS02) n-BuS02 1(3,84 10-3) 91,9 19,7 
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Q Invloed van de leavinggroep 

a-chloor-a'-n-butylsulfonyl-p-xyleen (BS02) en a-jood-a'-n-butylsulfonyl-p

xyleen (JBS02) werden gepolymeriseerd volgens de omstandigheden vermeld in tabel 

5.12. 

Tabel 5.12.: Reaktieomstandigheden bij de polymerisatie met verschillende 
/eavinggroepen in NMP(0,2M) bij -20°C. 

Mon leavinggroep Mong NaH (mg) 

(mol) 

Cl 1(3,84 10-3) 91,9 

I 0,3(8,5 10-4) 20,4 

NMP(ml) 

19,7 

8,5 

Voor de dimerisatie van a-tetrahydrothiofenium chloride-a'-n-butylsulfinyl-p

xyleen tot een transstilbeen werd lg (Mw=332,946; 3,00 10-3mol) van dit monomeer 

opgelost in 50ml DMF. Na doorborrelen van stikstof werd bij 20°C 336mg 

(Mw=l 12,21; 3,00 10-3mol) K+tBuo- toegevoegd. Na 1 uur werd het reaktiemengsel 

uitgegoten in 250ml water waama met HCl to pH=7 aangezuurd werd. Dit neerslag werd 

afgefiltreerd, gedroogd, heropgelost in CHCl3 en opnieuw neergeslagen in n-Hexaan, 

Na drogen bekomt men een licht-geel poeder (rendement=45%). 

Q Invloed van de polymerisatietemperatuur 

Tabel 5. 13 : Reaktieomstandigheden bij de polymerisatie bij een verschillende 
polymerisatietemperatuur in NMP (0,2M). 

Temperatuur (°C) 

Referenties p.181 

20 

0 

-20 

(BS02) g (mo!) NMP (ml) NaH (mg) 

0,5(1,917 10-3 9,59 45,97 

• 
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0 Invloed van het oplosmiddel 

In Tabel 5.14. staan de gebruikte reaktiecondities bij de polymerisatie van (BS02) 

(lg; 3,83 10-3mol) met NaH (91,9mg) als base. Omwille van de vluchtigheid van THF 

werd zuurstof hier verwijderd via de freeze-thaw methode. 

Tabet 5.14. Potymerisatie van (!lSQ2) in verschillende optosmiddeten 

oplosmiddel (ml) cone. (M) temperatuur (0 C) 

NMP(19,7) 0,2 -20 

THF(39,4) 0,1 -10 

DMS0(19,7) 0,2 15 

0 Invloed van de overmaat base 

0,5g (Mw=260,7781 ; 1,917 10-3mol) werd in 9,58ml NMP (0,2M) opgelost. 

Na 1 uur stikstof doorborreling werd bij -20°C de base volgens tabel 5.15 toegevoegd. 

0 Invloed van de base. 

1 eq 

2eq 

3 eq 

Tabet 5.15 

NaH (mg) 

45,97 

91,93 

229,82 

In tabel 5.16 staan de hoeveelheden vermeld die aangewend werden bij deze 

polymerisaties. BuLi en LDA werden toegevoegd met een droge spuit vanuit een 

oplossing : BuLi vanuit hexaan (2,5M) en LDA vanuit THF/Heptaan/ethylbenzeen (2M), 

gestabiliseerd met bis(dilsopropylamine). Wanneer na 1 uur de reaktiemengsels van 

BuLi en LDA uitgegoten worden in ijswater ontstond geen neerslag. De waterige fractie 

werd dan geextraheerd met 3x50ml CHCl3, waarop deze CHCl3 opnieuw geextraheerd 
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werd met water (6x50ml) teneinde bet NMP uit de organiscbe laag te verwijderen. De 

CHCI3-laag werd gedroogd en geconcentreerd aan de rotavapor. Deze geconcentreerde 

fase werd dan toegedruppeld aan een tienvoudige overmaat koude diethylether. Het 

neerslag werd afgefiltreerd, gedroogd en onderworpen aan analyse. 

NaH (60/40) en LiH (98/2) werden geleverd als emulsies in minerale olien. Deze 

olien werden weggewassen met n-hexaan waarna de hydrides onder vacui.im gedroogd 

werden. KH is ecbter te reaktief om gezuiverd te worden volgens de procedure 

beschreven voor NaH. In dit geval werd de KH-emulsie (25/75) afgewogen in een 3-

nekkolf. De monomeeroplossing werd dan vanuit een toevoegtrecbter toegegoten. 

K+tBuO· (95-99%) (mp=256-258°C) werd aangewend zoals aangekocbt bij 

Janssen Chimica. 

Tobe/ 5. I 6. : Reaktieomstandigheden bij de polymerisatie met verschillende base 
in NMP(0,2M) bij -20°C. 

BASE (BS02) ~ (mo!) NMP (ml) BASE 

NaH I (3,84 10-3) 19,17 91,9mg 

BuLi 1,532ml (2,5M) 

LDA 1,1915ml (2M) 

K+tBuO· 429mg 

LiH 30,5 

KH 0,5(1,92 10-3) 10 77 

Om bet effect van het tegenion Li+ op de polymerisatie na te gaan werd aan de 

polymerisatie met BuLi lg (Mw=264,32; 3,78 10-3mol) 18-crown-6 (99%) aan de 

monomeer oplossing toegevoegd. 

Om bet effect van bet c1--anion na te gaan werd bij een monomeer-oplossing van 

0,5g (1,92 10-3mol) (BS02) in 10ml NMP (0,2M) enerzijds 200mg (4,8 10-3mol; 

Mw=42,39) LiCl (watervrij, 99%) en anderzijds 342mg LiOTos (Mw=178,14) opgelost. 

Na I uur N2 doorborreling werd bij -20°C in beide gevallen 46mg NaH in een keer 

toegevoegd. De rest van de bandelingen verliep volgens de algemene procedure. 

Reaktie van (BS02) in de aanwezigheid van NaOTos (98%) : 0,5g (1,92 10-3 

mo!) (BS02) werd samen met 1,5g (Mw=l94,19) (CH3)C6H5S03·Na+ in 10ml NMP 

opgelost. Na I uur N2-doorborreling werd hieraan bij -20°C 0,957ml LDA-oplossing 
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(2M) toegevoegd via een droge spuit. De rest van de reaktie verliep volgens de algemene 

procedure. 

5.4.2. Algemene karakterisatietechnieken 

Q Gel Permeatie Chromatografie (GPC). 

GPC-metingen werden uitgevoerd 

enerzijds aan de universiteit Gent in het Laboratorium voor Organische Chemie, 

afdeling polymeerchemie onder de leiding van prof.dr. E.Schacht. Er werd 

gebruik gemaakt voor zowel de hard- als software van WATERS waarbij 

NMP als eluens over een MIXED-B (10µ) kolom van Polymer Laboratories 

met een debiet van lml/min werd gepompt. (Kolomoven = 60°C ; RI
detector = 40°C) 

anderzijds aan ons laboratorium. Hier werd gebruik gemaakt van NMP als eluens met 

tevens een MIXED-B (10µ) kolom van Polymer Laboratories (debiet = 

lml/min; Kolomoven = 60°C; RI-detector= 35°C). Polymer Laboratories 

stond ook in voor de software (PL Caliber™ GPGSEC software, versie 

5.1) en de hardware werd aangekocht bij spectraphysics (SHODEX Rl-71/ 

Spectraphysics PlOO isocratic pump/ CROCO CII.. kolomoven). 

In beide gevallen werd 2%-NMP oplossingen gei"njecteerd na filtratie over 0,45µ filters. 

0 13c-NMR-spectrometrie (cfr. hoofdstuk 3) 

0 MS 

De massaspectroscopische karakterisatie van de oligomeren gevormd in de reaktie 

van (.e.s.Q2.) in NMP met LDA en BuLi werd uitgevoerd met een FINNIGAN MAT 

TSQ70 via positieve chemische ionisatie met isobutaan als reagensgas. Het collisiongas 

voor de MS-MS opnames was Argon bij I millitorr met een filamentstroom van lOOµA. 

Voor het MS werd er gescand van massa 150 tot 1200 gedurende 1 seconde. De MS-MS 

parameters voor dochter 548 waren een collisionenergie gelijk aan -50eV en een 

scanbereik van massa 30 tot 600. 
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Uit vorige hoofdstukken hebben we kunnen vaststellen dat in bijna alle GPC

chromatogrammen een bimodale moleculaire gewichtsverdeling optreedt en dat Mn en 

vooral Mw dalen in functie van de reaktietijd. Tevens kan vastgesteld worden dat dit 

bimodale karakter soms versterkt, soms verzwakt door het veranderen van polymerisatie

variabelen zoals daar zijn de polarisator, de base, het oplosmiddel of de 

polymerisatietemperatuur. Bijgevolg kan over het algemeen deze bimodale verdeling als 

een constante voor deze polymerisaties in de gegeven polymerisatie omstandigheden 

beschouwd worden. 

In dit hoofdstuk werden een aantal hypothesen voor dit gedrag vooropgesteld. 

Vervolgens werd getracht deze hypothesen te bearnen of te weerleggen via experimentele 

gegevens. 





Aggregatie 189 

6.1. Aggregatie. 

Soms wordt vastgesteld dat wanneer bepaalde polymeren in oplossing gebracht 

worden, zij spontaan de neiging vertonen om hogere structuren te vormen. Dit 

evenwichtsproces kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door stijve segmenten in de 

polymeerketens, die zich organiseren tot bolletjes of kleine plaatjes omgeven door een 

mantel van de meer flexibele gedeelten van het polymeer. Deze structuren of aggregaten 

nemen bijgevolg een groter hydrodynamisch volume aan, hetgeen de hogere moleculaire 

gewichten in een GPC-chromatogram verklaart. 

Zulk een aggregatiegedrag werd recent vastgesteld voor blok-co-polymeren van 

polystyreen en polyacetyleen (PS-PA) [REID93]. Wanneer deze polymeren in THF 

opgelost worden, organiseren de stijve PA-segmenten zich centraal omgeven door een 

PS-mantel. De moleculaire gewichten berekend t.o.v. polystyreenstandaarden zijn voor 

de vrije ketens ongeveer 70,000 terwijl deze voor de aggregaten hoger liggen dan 

1,000,000. 

Aangezien een aggregatieproces een evenwichtsproces is, moet dit, indien men in 

staat is de hoog en Iaag moleculaire gewichtsfracties van mekaar te scheiden, opnieuw 

een bimodale verdeling leveren bij het opnieuw oplossen van de gezuiverde fracties. 

De zuivering werd bekomen door een CHCl3-oplossing toe te druppelen aan een 

tienvoudige overmaat diethylether/THF (50/50). Figuur 4.14 toont de GPC

chromatogrammen van het uitgangsprodukt enerzijds en de gezuiverde fracties 

anderzijds. Hieruit is het duidelijk dater zich geen evenwicht instelt. 

Referenties p.205 
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6.2. Eliminatie tijdens de polymerisatie 

Een daling van Mn en vooral van Mw werd ook vastgesteld voor de polymerisatie 

van het a,a'-bis(sulfonium zout)-p-xyleen bij langere reaktietijden [HALD93]. Deze 

daling is volgens deze auteurs te verklaren doordat tijdens de polymerisatie een 

aanzienlijk gedeelte van de sulfoniumgroepen elimineert (schema 6.1). Daardoor ontstaat 

een geleidelijke toename in de concentratie van stilbeen/distyrylbenzeen eenheden bij 
langere polymerisatietijden. De 1t-electronen structuur die met dit type van eenheden 

geassocieerd zijn zouden kunnen interageren met het 7t-electronen systeem van het 

materiaal van de GPC-kolommen (polystyreen/divinylbenzeen gel). Dit zou dan een 

vertraging van het polymeer in de kolom veroorzaken en bijgevolg zal het moleculair 

gewicht lager zijn dan verwacht. 
Bij deze verklaring kan evenwel opgemerkt worden dat door de vroegtijdige 

eliminatie inderdaad stilbeeneenheden ontstaan, maar verwacht wordt dat juist deze 

stilbeeneenheden de polymeerketen stijver zullen maken wat een hoger hydrodynarnisch 

volume induceert. Dit betekent dat deze stijvere moleculen eerder geelueerd zouden 

moeten worden hetgeen dan, en dit in tegenstelling met de experimentele gegevens, 

hogere moleculaire gewichten dan verwacht zou moeten opleveren. 

Schema 6.1. : De eliminatie tijdens de polymerisarie als 
verklaring voor de bimodale moleculaire gewichtsverdeling. 

Dit aspect van vroegtijdige eliminatie zou ook in ons polymerisatiemechanisme 

kunnen optreden indien de sulfinyl-groep, en dan vooral de fenylsulfinyl-groep (cf. 

hoofdstuk 7), als polarisatoren aangewend warden. Maar indien sulfonyl-groepen 
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gebruikt worden is zo een eliminatie zeer onwaarschijnlijk. Toch zien we in beide 

gevallen het bimodale karakter, hetgeen de eliminatie tijdens de polymerisatie als 

verklaring van het geobserveerde fenomeen niet plausibel maakt. 

Referenties p.205 
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6.3. Aanwezigheid van zuurstof. 

Een andere verklaring voor bet optreden van een bimodale moleculaire 

gewichtsverdeling bij de polymerisatie van <lit soort asymmetrisch gesubstitueerde p

quinodimethaan-intermediairen is de aanwezigbeid van sporen zuurstof in bet 

polymerisatiemengsel (schema 6.2) [DENF92). Gesteld wordt <lat er een radikalair 

propagatiemechanisme optreedt. Het gevolg is <lat de sporen diradicalaire zuurstof die 

aanwezig blijven in bet polymerisatiemengsel somrnige groeiende polymeerketens zullen 

termineren zodanig <lat er lange en korte ketens gevormd worden. 

Wanneer wij bij de polymerisatie van (BS02) in NMP met NaH sporen zuurstof 

toelieten, dan kon vastgesteld worden dat helemaal geen polymeer gevormd werd, zelfs 

geen oligomeren. Dit is aannemelijk omdat verwacbt wordt dat de zuurstof niet op bet 

niveau van het groeiende polymeer zal reageren maar reeds op het niveau van bet zeer 

reaktieve p-quinodimethaan intermediair. 

--- .A~. + •0-Qe 
""~Pol 

TERMINATIE 

Schema 6.2. : Een terminatie met radicalaire zuurstof a/s verklaring voor de 
bimodale mo/eculaire gewichtsverdeling 

Een tweede tegenargument voor deze bypotbese is <lat bet globale GPC-verloop 

vrijwel onveranderd blijft indien bij een polymerisatie van (FS02) in NMP in plaats van 

N2, argon gebruikt wordt om het zuurstof te verwijderen. (Ar heeft de eigenschap 

zuurstof beter te verwijderen) (figuur 6.1 ). 

Het is trouwens niet ecbt verwonderlijk dat zuurstof geen effect heeft op het 

bimodale karakter omdat de polymerisaties uitgevoerd onder deze omstandigbeden niet 

verlopen volgens een radicalair ketengroeimecbanisme maar volgens een anionisch zoals 

reeds meerdere malen aangegeven werd in <lit deel. 
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Ar 

0 2 4 6 8 10 12 
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Figuur 6.1 : Polymerisatie van (£S.Q2) in NMP bij -20°C met NaH 
met N2 en Ar doorbo"eling. 

Referenties p.205 
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6.4. Optreden van een ander mechanisme. 

Wanneer het moleculair gewicht gevolgd wordt in functie van de conversie of 

reaktietijd (hoofdstuk 4) (figuur 4.9 en 4.10), dan kan vastgesteld worden dat de laag 

moleculair gewichtsfractie ontstaat na de vorming van het hoog moleculair gewicht 

polymeer. Na I' is er enkel polymeer en monomeer aanwezig, na 10' groeit de 

oligomeer fractie in en na 20' heeft deze reeds de bovenhand genomen. 

De vraag kan nu opgeworpen worden of er naast het ketengroeimechanisme tot 

hoog moleculair gewicht polymeer niet een antler mechanisme, zoals bv een 

polycondensatie of een cyclisatie tot cyclische oligomeren, zou lrunnen optreden. 

0 Polycondensatie. 

Een polycondensatie, zoals ook reeds beschreven in hoofdstuk 4 met betrekking 

tot het eigenlijke propagatiemechanisme (schema 4.1), houdt in dat het anion, dat ontstaat 

in het zuur-base evenwicht, een nucleofiele substitutiereaktie met een benzylisch 

koolstofatoom van een antler monomeer zou ondergaan. Zo'n mechanisme voor het 

ontstaan van de oligomeer fractie is weinig waarschijnlijk omdat uit deze GPC-metingen 

in functie van de conversiegraad blijkt dat de moleculaire gewichten van deze oligomeren 

niet toenemen in de tijd wat indruist tegen de principes van een stapgroei mechanisme. 

0 cyclisatie. 

Een cyclisatie daarentegen kan wel een plausibele verklaring zijn voor het 

geobserveerde fenomeen. En dit zou ook overeenstemmen met wat geconstateerd wordt 

bij de GPC-metingen. Het mechanisme verantwoordelijk voor zulk een cyclisatie reaktie 

( schema 6.3) bestaat erin dat wanneer de keten enkele eenheden aangehecht heeft deze 

keten in een zodanig gunstige conformatie zou kunnen komen dat dit, via de reaktie van 

het anion aan het groeiende einde met het benzy!isch koolstofatoom aan het andere einde, 

aanleiding zou kunnen geven tot cyclische oligomeren. 

Ook in de literatuur werden zulke cyclisatiereakties vastgesteld zowel voor het 

zeer reaktieve p-xylyleen [ERRL60] als voor het stabiel symmetrisch gesubstitueerde 

tetra(methoxy carbonyl)quinodimethaan [IW AS80, HALH90]. Recent werden zulke 
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cyclisatiereakties nog bestudeerd door Brooke [BROG93a en b] bij het onderzoek naar de 

synthese en de reakties van a.-vinyl- en a.-fenyl-p-xylylenen (cfr. hoofdstuk 1.1). Hij 

stelde daarbij vast dat vooral cyclische di- en trimeren gevormd worden ( schema 6.4 ). 

p p 

INTRA 
p 

p p 

~R 
p 

---L p 

Schema 6.3 : Mogelijke route tot vanning van cyclische oligomeren. 

Schema 6.4 : De reaktie van a-vinyl- en a -fenyl-p-xylylenen 
tot cyclische di- en trimeren. 

p 

Een techniek om aan te tonen dat deze laag moleculair gewichtsfracties inderdaad 

een gevolg zijn van de vorming van cyclische oligomeren, is de detectie van de 

Referenties p.205 
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eindgroepen. Hiervoor werd een gezuiverde oligomeer fractie onderworpen aan een 

l3C-NMR spectroscopische analyse (jiguur 6.2). Echter indien dit spectrum vergeleken 

wordt met het spectrum van het l3C-NMR spectrum van de zuivere hoog moleculaire 

gewichtsfractie, dan springt onmiddellijk in het oog dat er in de oligomeer fractie twee 

nieuwe shiften aanwezig zijn : bij 58,8 en 45,2 ppm. Deze shiften stemmen goed 

overeen met de shiften voor de benzylische koolstofatomen enerzij ds naast de n

butylsulfon-groep (58,8 ppm) en anderzijds naast de chloridegroep (45,2 ppm) in het 

monomeer (tabel 3.3). De n-butylsulfon als eindgroep werd vroeger ook opgemerkt bij 

de oligomeren gevormd door de reaktie van (HS02) met LDA ofBuLi (cfr. hoofdstuk 5). 

Het andere uiteinde van die oligomeren was echter een NMP-groep, waar in dit geval bij 

de reaktie met NaH blijkbaar een monomeer anion van (BS02) zelf het QM heeft 

aangevallen. Dit is opnieuw een aanwijzing voor een anionische polymerisatie 

mechanisme. 

, •• I 111111111 I. , ••• • ,,, 111 1 1 i ' I' ''' I' I I• 1 • ii I 1 • •I ' I 11 I I 11 I i I j 111 'I Ii i i I 
140 120 100 90 80 70 60 50 40 30 ppm 

Figuur 6.2: 13c .NMR spectra in CDC/3 van polymeer (boven) 
en oligomeer(onder) bekomen door de reaktie van (ll.SQl} in NMP bij -20°C met NaH 
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6.5. Degradatie van bet polymeer. 

De moleculaire gewichtsdaling die gepaard gaat met de bimodale moleculaire 

gewichtsverdeling geeft aan dat de oligomere fractie die ontstaat na de vorming van hoog 

moleculair gewicht polymeer, blijkbaar ook uit deze hoog moleculair gewichtsfractie 

ontstaat (cfr. hoofdstuk 4). Dit zou bijgevolg ook kunnen duiden op een degradatie van 

de polymeerketen. 

Om deze hypothese van deze degradatie plausibel te maken werd getracht een 

mechanisme voor deze afbraak voorop te stellen. W anneer de structuur van het 

gevormde polymeer nader bekeken wordt ( schema 6.5) dan kan men vaststellen dat op dit 

polymeer nog steeds protonen met enige zuurheid aanwezig zijn. lndien er nu een zuur

base evenwicht doorgaat op dit polymeer, net zoals in het monomeer (schema 3), dan 

ontstaat een anion op de polymeerketen. lndien dit anion in de volgende stap een 1,6-

eliminatie zou ondergaan, dan treedt een ketendoorbraak op met vorming enerzijds van 

een polymeerstuk met aan het uiteinde een quinoid-structuur en anderzijds van een 

polymeerstuk met een anion uiteinde. Dit quinoid-gedeelte kan dan aangevallen worden 

door een nucleofiel (CI-, solventanion, ... ) aanwezig in het polymerisatiemengsel. Alles 

welbeschouwd betekent dit dat deze hypothese voor het degradatiemechanisme identiek 

verloopt aan het polymerisatiemechanisme voor deze p-xyleen-derivaten ( schema 3 ). De 

drijvende kracht voor dit degradatiemechanisme is de entropiewinst. 

Om deze stelling te argumenteren werd gezuiverd hoog moleculair gewicht 

poly[l,4-fenyleen-(l-n-butylsulfonyl)-1,2-ethaandiyl] behandeld met NaH als base in 

dezelfde omstandigheden als tijdens de polymerisatie. Vervolgens werd na I uur, 

respectievelijk 24 uur, het reaktiemengsel uitgegoten in water. Het neerslag werd 

gedroogd en zonder verdere zuivering gekarakteriseerd met GPC-analyse (figuur 6.3) . 

Na l uur is reeds een aanzienlijk gedeelte van het hoog moleculair gewicht polymeer 

verdwenen en na 24 uur is van deze hoog moleculair gewichtsfractie bijna niets meer 

over. De fractie die nog aanwezig is, is oligomeer met een Mp rond 2,000. 

Referenties p.205 
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Men kan dus stellen, steunende op deze gegevens, dat de bimodale moleculaire 

gewichtsverdeling de oorzaak is van een statistische ketendoorbraak, waarschijnlijk 

volgens een mechanisme dat gelijkaardig verloopt aan het polymerisatiemechanisme. 

11 

~r 
Nuc· 

11 
~~ol 

Nuc 

Schema 6.5 : Degradatie - een ketendoorbraakmechanisme. 
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Figuur 6.3: GPC-chromatogrammen van poly[ 1,4-fenyleen-( J-n-butylsu/fonyl)-1,2-ethaandiyl] 
(* Mp=470,000) behandeld met NaH in NMP bij -20°C en zuurstofarm 

na J uur (** Mp=58,000) en na 24 uur (*** Mp=2,300). 
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6.6. Kan bet bimodaal karakter vermeden worden ? 

Om deze vraag te beantwoorden werd eerst nagegaan, en dit hangt nauw samen 

met resultaten beschreven in hoofdstuk 5, van welke factoren deze ketendoorbraak 

afhankelijk is. 

Een aspect dat bekeken werd is de invloed van de base. Uit punt 5.1.4 kan 

opgemerkt worden dat indien KH in plaats van NaH als base aangewend werd, de fractie 

oligomeer aanzienlijk steeg, ondanks een reaktietijd van slechts 30' voor de K-base. Om 

ook het effect van de Li-basen op de ketendoorbraak te bestuderen, werd gezuiverd 

poly[ 1,4-fenyleen-( l-n-butylsulfonyl)-1,2-ethaandiyl] behandeld in dezelfde 

omstandigheden als tijdens de polymerisatie met, naast NaH, ook BuLi, LDA en KH. 

De GPC-chromatogrammen van de reaktieprodukten na 1 uur staan weergegeven in 

figuur 6.4. Men kan vaststellen dat de degradatie meer uitgesproken wordt van de Li

over de Na- naar de K-basen. Wanneer men het GPC-verloop van de twee Li-basen 

LDA en BuLi onderling vergelijkt dan zijn deze identisch ondanks het feit dat LDA een 

minder sterke base is dan BuLi. Dit resultaat laat uitschijnen dat de degradatie enkel 

afhankelijk is van het tegenion, geleverd door de base. 

Uit punt 5.1.6 kan geleerd worden dat een overmaat base enerzijds leidt tot een 

polymeer met een hoger moleculair gewicht, maar anderzijds stijgt de dispersitieit en 

neemt de fractie oligomeer sterk toe (jiguur 5.7 en tabel 5.7). Dus hoe meer base, hoe 

meer degradatie hetgeen logisch is indien het degradatiemechanisme vooropgesteld in 

schema 6.5 klopt. Immers meer base zal leiden tot meer anionen op de polymeerketen en 

bijgevolg stijgt het aantal potentiele plaatsen voor ketendoorbraak. 



Kan het bimodaal karakter vermeden warden ? 

* 

NaH 

IDA 

BuLi 

KH 

0 2 4 6 8 10 12 

elutievolume (ml) 

Figuur 6.4 : GPC chromatogrammen van poly[ 1,4-fenyleen--( J-n-butylsulfonyl)-1,2-ethaandiyl] 
behandeld in NMP bij -20°C gedurende 1 uur met NaH (* Mp=58,000); met BuU en WA(** 

Mp=140,000); met KH (* ** Mp=31,000). 
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Wanneer monomeer (BS02) gepolymeriseerd wordt met NaH in DMF in plaats 

van in NMP (punt 5.1.4), dan stijgt enerzijds het moleculair gewicht maar anderzijds 

neemt ook de fractie oligomeren toe (figuur 4.5 en tabel 5.5). De poging om het 

moleculair gewicht van het polymeer te laten stijgen is dus blijkbaar een mes dat langs 

twee zijden snijdt : enerzijds stijgt het moleculair gewicht maar anderzijds neemt ook de 

fractie aan oligomeren toe, en bijgevolg neemt de opbrengst aan hoog moleculair gewicht 

polymeer af. 

Het effect van het oplosmiddel toont dat, ondanks de aanwezigheid van hetzelfde 

tegenion (Na+), de reaktie duidelijk anders verloopt. Dit kan verklaard worden doordat 

deze sterke basen in NMP omgezet worden tot NMP-anionen, die op die manier de rol 

van base overnemen. In DMF kan zo'n zuur-base evenwicht met de basen niet optreden, 

en bijgevolg blijven de originele basen (NaH, BuLi, LDA en KH) gehandhaafd. 

Aangezien nu de NMP-anionen minder sterke basen zijn dan de originele basen, zal het 

zuur-base evenwicht met het polymeer minder sterk naar de kant van het polymeeranion 

liggen, hetgeen een geringere degradatie oplevert. 

De basesterkte, eventueel van het solvent-anion, zal dan waarschijnlijk ook een 

van de sleutels zijn tot de controle van de degradatie. Zou men in staat kunnen zijn een 

base te gebruiken waarvan de pKa lager ligt dan de pKa van het monomeer dan zal het 

evenwicht in de eerste stap van de degradatie verschoven worden naar het polymeer, 

waardoor de degradatie zou afgeremd kunnen worden. 

Anderzijds, net als bij het polymerisatiemechanisme zelf, zal er ook hier een factor 

nodig zijn die de 1,6-eliminatie naar het polymeerstuk met het quinoiduiteinde trekt 

(schema 6.5). In het geval van de polymerisatie wordt het evenwicht naar het QM 

verschoven door het neerslaan van het zout NaCl. Bij de degradatie is dat waarschijnlijk 

enerzijds een entropiebijdrage en anderzijds de reaktie van een quinoiduiteinde met een 

nucleofiel (CJ-, solventanion, . . . ), aanwezig in het reaktievat. 

Wanneer echter binnen een solvent-systeem gewerkt wordt, hier NMP, dan is de 

degradatie we! afhankelijk van het tegenion (jiguur 6.4). Een verklaring hiervoor ligt 

waarschijnlijk in de tweede evenwichtsstap van het degradatiemechanisme (schema 6.5). 

Het polymeeranion dat ontstaat door het zuur-base evenwicht, wordt gestabiliseerd door 

de tegenionen. Nu is het waarschijnlijk zo dat deze anion-tegenion interactie bij lithium 

een meer covalent karakter zal hebben in vergelijking met natrium of kalium. Het gevolg 

is dat de evenwichtsstap naar de eigenlijke ketendoorbraak, de 1,6-eliminatie, in het geval 



Kan het bimodaal karakter venneden warden ? 203 

van lithium Sterker verschoven is naar het polymeeranion, terwijl dit voor Na en sterker 

nog voor K minder het geval zal zijn. 

Als conclusie, om een antwoord te bieden op de vraag of de bimodale moleculaire 

gewichtsverdeling kan vermeden warden, kan men voorspellen dat de degradatie tot een 

minimum zal herleid warden enerzijds door het gebruik van lithium als tegenion en 

anderzijds door gebruik te maken van een base waarvan de pKa lager ligt dan de pKa van 

het monomeer. Echter dit betekent dat in solventen als DMF en NMP dit niet mogelijk zal 

zijn omdat het gebruik van lithium de evenwichtsverplaatsende stap, nl. de vorming van 

het chloride zout, ondermijnt (cfr. hoofdstuk 4) en omdat het gebruik van zwakkere 

basen, zoals K+tBuo-, enkel oligomeren leveren omwille van de nucleofiliciteit in deze 

aprotische solventen. De taak zal er dus in berusten om op zoek te gaan naar andere 

polaire solventen. 

Referenties p.205 
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6. 7. Experimentele gegevens. 

6.7.1. Polymerisatie in de aanwezigheid van 02, N2 of Ar. 

Di 0,3g (BS02) (1,15 10-3mol) werd opgelost in 10ml NMP. Vervolgens werd 

zonder N2-doorborreling bij -20°C 27,5mg NaH (1,15 10-3mol) toegevoegd. 

Opwerking en afzondering verliep volgens de algemene procedure, beschreven 

in punt 5.4. 
N2, Ar 0,3g (FS02) (1,068 10-3mol) werd opgelost in 5,34ml NMP. Na 2 uur N2 

of Ar doorborreling werd bij -20°C 25,64mg NaH (1,069 10-3mol) 

toegevoegd. De rest verliep zoals beschreven in punt 5.4. 

6. 7 .2. Degradatiestudie 

BuLi, LDA en NaH : lg zuiver poly[l,4-fenyleen-(l-n-butylsulfonyl)-1,2-

ethaandiyl] werd ovemacht opgelost in 100ml NMP. Bij 30ml van deze oplossing werd 

na l 1/2 uur stikstof doorborreling bij -20°C een hoeveelheid base gevoegd zoals 

aangegeven in tabel 6.1. Na 1 uur werd hiervan 10ml polymeerrnengsel uitgegoten in 

water. Het neerslag werd afgefiltreerd en gedroogd onder vacuum over P205. Hiervan 

werden vervolgens GPC-stalen bereid. Na vederreaktie gedurende 24 uur bij 20°C werd 

de rest van het reaktiemengsel uitgegoten in water en afgezonderd. 

T abel 6. 1 : Hoeveelheid base toegevoegd bij de degradatiestudie van 
poly[ 1, 4-fenyleen-( 1-n-burylsulfonyl)-1 ,2-ethaandiyl J in NMP 

Base 

BuLi (2,5M) 

LDA(2M) 

NaH 

0,5ml 

0,57ml 

55,2mg 

KH : 100mg poly[l,4-fenyleen-(1-n-butylsulfonyl)-1 ,2-ethaandiyl], opgelost in 

20ml NMP werd in een toevoegtrechter gebracht. In een droge 50ml 3-nekkolf werd 

61mg KH (25wt%) afgewogen. Na 11/2 uur stikstof doorborreling werd bij -20°C de 

polymeeroplossing bij de base gevoegd. De rest van de procedure verliep zoals hoger 

beschreven voor BuLi, LDA en NaH. 
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Sulfoxiden worden reeds geruime tijd aangewend als voorlopers van a.,~

onverzadigde ketonen en aldehydes [TROB76]. Zeer recent ondemam T.E. Hogenesch, 

gevolgd door C. Mathis een poging om fenylsulfoxiden te gebruiken bij de synthese van 

polyacetyleen (PA) [KANR90, REID92]. Daartoe co-polymeriseerde hij styreen en 

vinyl-fenylsulfoxide via een anionische polymerisatie. Het geconjugeerde PA werd 

bekomen door dit copolymeer te verwarmen onder vrijzetting van sulfeenzuur. 

In dit hoofdstuk wordt de eliminatie van de sulfinyl-precursoren beschreven. 

Hierbij werd aandacht geschonken aan de kwaliteit van het gevormde PPV en ook de 

stabiliteit van de verschillende precursoren werd onderzocht. 
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7.1. Thermogravimetrische analyse (TGA). 

7.1.1. (PFSO) en (PBSO). 

Een eerste techniek die ons iets leert over het temperatuursdomein waarbij 

eliminatie optreedt en over de stabiliteit van het gevormde PPV is de 

thermogravimetrische analyse (TGA). Figuur 7.1 enfiguur 7.2 tonen respectievelijk de 

TGA-curven van Poly[ l,4-fenyleen-(1-fenylsulfinyl)-l ,2-ethaandiyl] (PFSO) en 

Poly[l ,4-fenyleen-( l-n-butylsulfinyl)-1,2-ethaandiyl] (PBSO). 

Het prepolymeer (PFSO) heeft twee eliminatie stappen: de eerste start bij !00°C 

met een maximum bij 120°C en de tweede start rond 150°C en heeft een maximum bij 

210°C. Bij het n-butylsulfinyl-derivaat (PBSO) verloopt de eliminatie niet gescheiden, 

maar in een enkel gebied dat begint rond 120°C, met een maximum bij 150°C. 
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Figuur 7./: TGA van Poly[J,4-fenyleen-(l-fenylsuljinyl)-l,2-ethaandiyl].(ffSQ) 

Beide polymeren vertonen ook een overgang met een maximum bij 550°C. Dit is 

de decompositietemperatuur van het gevormde PPV. Deze waarde stemt vrijwel overeen 

met deze gevonden in de literatuur [MURI84]. 
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De eerste indruk die men krijgt is dat het fenyl-derivaat stabieler is dan de n

butylanaloog; de overgang rood 100°C wordt dan toegeschreven aan het verlies van water 

dat in het polymeer vastgehouden wordt. Dit is echter in tegenstelling met de 

waarnerningen die we doen bij het bewaren van deze precursorpolymeren. Het polymeer 

(PFSO) ondergaat bij kamertemperatuur een verkleuring van lichtgroen naar donkergeel 

en na enkele weken bewaren lost dit polymeer niet meer op in CHCl3. Het polymeer 

(PBSO) daarentegen verkleurt niet en blijft altijd goed oplosbaar. 
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Figuur 7.2: TGA van Poly[ 1,4-fenyleen -( J-n-butylsulfinyl)-1,2-ethaandiyl].(~ 

Ook in de literatuur [EMMD69] stelt men vast dan de fenylsulfinyl-groep eerder 

elirnineert dan de alkyl-analogen. De verklaring hiervoor is dat tijdens de elirninatie een 

partieel negatieve Jading rust op het zwavelhoudende deel en aangezien zo'n negatieve 

lading beter gestabiliseerd wordt door een fenyl- dan een n-butyl-groep, betekent dit dat 

de fenylsulfinyl-groep eerder zou moeten elirnineren. 

Ook uit de IR-spectroscopie schijnt het dat het polymeer (PFSO) elirnineert in 

twee stappen. Na 1h30' bij 120°C kon vastgesteld worden dat de absorpties voor het 

feny lsulfoxide deel, nl de S=O band bij 1030 cm-1 en de C-S band bij 690 cm- I, 

afnamen in intensiteit. Tegelijkertijd ontstond er een band bij 970 cm-1 karakteristiek 
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voor een trans-dubbele binding. Er kon ook opgemerkt worden dat door de instabiliteit 

van het polymeer (PFSO) (cfr. punt 7.3) er zich reeds stilbeen-structuren in het 

startmateriaal gevormd hadden. Wanneer de temperatuur opgedreven werd naar 150°C 

. gedurende 1 dag, trad er geen verandering meer op in het spectrum. De eliminatie ging 

pas verder door als de oventemperatuur opgetrokken werd naar 200°C. De absorpties 

van het sulfoxide zijn dan bijna helemaal verdwenen. 

Deze tweetrapselirninatie wordt ook opgemerkt bij het poly(-o.-dimethylsulfonium 

chloride-p-xyleen). Dit werd verklaard doordat naast de eigenlijke eliminatiereaktie, een 

ongewenste nucleofiele substitutiereaktie optreedt (schema 7.1.). De eliminatie gaat 

gepaard met vrijzetting van dimethylsulfide en waterstofchloride (HCl) en de nevenreaktie 

gaat door als een nucleofiele aanval van het chloride tegenion op een methyl met vonning 

van een methylhalide en een methylsulfide. Dit methylsulfide kan ook tot PPV 

geelimineerd worden maar daarvoor zijn temperaturen tot boven de 380°C nodig. 

- l 380'C 

~~ /=\. 

'L!I pp~ 

Schema 7.1: De mogelijke reakties bij de thermische behandeling van 
poly(-a-dialkyl halide-p-xyleen). 

Een mogelijke nevenreaktie op het polymeer is echter niet de reden voor deze 

schijnbaar twee eliminatietemperaturen bij het polymeer (PFSO), maar de verklaring moet 

gezocht worden in het eliminatiemechanisme van deze sulfinyl-derivaten. De eliminatie 

van deze sulfoxides verloopt bij lagere temperatuur via een cyclisch mechanisme. Dit 
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zogenaamde Hurd-mechanisme [KINC60] is stereospecifiek en levert hoofdzakelijk 

trans-stilbeen-structuren (schema 7.2). 

Schema 7.2 : Cyclisch HURD eliminatiemechanisme voor sulfoxides 

De geelimineerde sulfeenzuren zijn echter alleen stabiel indien er een 

intramoleculaire H-binding aanwezig is en indien de SOH-groep gesubsitueerd is op een 

koolstof met een aanzienlijke electronendeficientie. In alle andere gevallen, zoals ook 

hier, treedt er een dimerisatie op tot thiosulfinaten ( schema 7.3) met verlies van water. 

De lagere alkyl-thiosulfinaten zijn mobiele vloeistoffen, maar de aryl-analogen zijn vaste 

stoffen. Op hun beurt reageren de thiosulfinaten via een disproportionering verder tot 

thiosulfonaten en disulfides. 

2 R-S(O)-S-R R-S(O)z-S-R + R-S-S-R 

thiosulfonaat 

Schema 7.3 : Dimerisatie van sulfeenzuren tot thiosulftnaten, gevolgd <UJor 
een disproportionering tot thiosulfonaten en disulfides. 

Bijgevolg is het water, dat vrijkomt bij de opwarming van het polymeer (PFSO), 

een gevolg van de elirninatie. Inderdaad het theoretische gewichtsverlies (3,95%) bij het 

verlies van dit elirninatiewater stemt goed overeen met het experiment (3,75%). Het 

fenylsulfeenzuur dimeriseert tot het respectievelijke thiosulfinaat, dat echter nog niet 

vervluchtigt bij 100°C. Deze vervluchtiging treedt pas op bij een hogere temperatuur. 

Daarentegen is het polymeer (PBSO) stabieler en gaat het verlies van het water bij 

eliminatie ook gepaard met de vervluchtiging van de eliminatieprodukten. 

We kunnen dus stellen dat het n-butyl-derivaat stabieler is dan het fenyl-analoog, 

dat de eliminatie bij het fenylsulfinyl-derivaat ook verloopt bij een temperatuur en dat het 
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proces, dat optreedt bij polymeer (PFSO) bij hogere ternperaturen een gevolg is van de 

vervluchtiging van de eliminatieprodukten. 

Door de polyrneren op te warrnen en de elirninatiegassen te detecteren via 

rnassaspectrornetrie hebben we inderdaad kunnen aantonen dat bij de elirninatie geen 

aanwijzingen zijn voor sulfeenzuren, maar wel voor de reaktieprodukten van deze 

verbindingen. Tabet 7.1 en tabel 7.2 tonen respectievelijk de belangrijkste fragmentionen 

die voorkomen in het massaspectrum van polymeer (PFSO) en (PBSO). 

Tabel 7.1: Data van de pyrolyse-MS van Tabel 7.2 : Data van de pyrolyse-MS 
(lli.Q) van ( Ell.SQ) 

POSITIEVE mlz POSITIEVE mlz 

FRAGMENT-IONEN FRAGMENT-IONEN 

PhSO a125 C4H9 a57 

PhS(0)2SPh 250 C4H9S(0)2SC4H9 210 

PhS(O)SPh 234 C4H9S(O)SC4H9 194 

PhSSPh 218 C4H9SSC4H9 178 

PhSPh 186 C4H9S(0)2H 122 

PhPh 154 C4H9SO 105 

PhS02 141 C4H9S 89 

PhSH 110 

PhS 109 

Ph 77 

a basispiek 

7.1.2. (PFS02) en (PBS02). 

Figuur 7.3 enfiguur 7.4 tonen respectievelijk de TGA-curven van het poly[l,4-

fenyleen-( l-fenylsulfonyl)- 1,2-ethaandiyl] (PFS02) en poly[ 1,4-fenyleen-( l -n

butylsulfonyl)-1,2-ethaandiyl] (PBS02). Polymeer (PFS02) is stabiel tot ongeveer 

275°C; de maximale degradatiesnelheid ligt bij 282°C. Polymeer (PBS02) is stabiel tot 

ruim 300°C met een maximale degradatiesnelheid bij 333°C. Of deze polymeren bij deze 

ternperaturen aanleiding geven tot de vorrning van PPV is hoogst onwaarschijnlijk. Een 
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aanwijzing hiervoor is dat de specifieke degradatietemperatuur van PPV (bij 550°C) hier 

niet aanwezig is. 
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Fguur 7.3: TGA van Poly[J,4-fenyleen-(J-fenylsu[fonyl)-l,2-ethaandiyl].(E.ESQ2) 
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Figuur 7.4: TGA van Poly[ 1,4-fenyleen-( l -n-butylsu[fonyl)-J,2-ethaandiyl].(EJ1SQ1) 

Ondanks het feit <lat deze polymeren niet zouden elimineren tot PPV, zouden ze 

toch goed bruikbaar kunnen zijn in combinatie met polymeren waarvan de polarisator we! 
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elimineerbaar is. Een directe toepassing hiervoor is dat men gericht bepaalde 

conjugatiesekwenties kan inbouwen in een polymeer, dat door de sulfonyl-groepen toch 

nog oplosbaar blijft. Irnmers zoals in hoofdstuk 2 al werd aangegeven kan de kleur van 

het licht dat uitgezonden wordt bij de elektrolurninescentie van LED's geregeld worden 

door de conjugatielengte te veranderen [KRAA93]. 
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7.2. Karakterisatie van bet poly(l,4-fenyleen vinyleen). 

0 IR-spectroscopie. 

Figuur 7.5 toont het Ff-IR spectrum van (PBSO) behandeld onder vacuilm bij 

250°C gedurende 5 uren. De karakteristieke -S:;;;0-band bij 1030cm-l van de sulfinyl

functie is na de temperatuursbehandeling volledig verdwenen. Het ontstaan van de 

absorptieband bij 964cm-l duidt op de vorming van trans-PPV (tabel 7.3). Banden voor 

het cis-PPV ( oa. 630cm- l C-H o00p) konden niet gedetecteerd worden. 

'!000 J.?9l 3500 32!ll :DXl 2750 2!iOO 2250 2ml li'!il l&Xl 1250 l[XX) 7!il 39S 
llaYerulber CII ~ 

Figuur 7.5: FT-IR spectrum van (E.I!SQ) na behandeling 
ondervacuiim bij 250°C gedurende 5 uren. 
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Tabel 7.3: IR-absorptiewaarden bij de e/iminatie van (EESQ} en (E.!JSQ}. 

(PFSO) (PBSO) 

absorptiebanden 

3024 trans-vinyleen C-H stretch 3024 

C-H stretch van niet- 2975 

geelimineerde alifatische groepen 

1693 C=O stretch 1693 

1597 1597 

1510 1518 

1425 C-C ring stretch 1423 

1340 1335 

960 trans vinyleen C-H Ooop 964 

835 fenylring C-H Ooop 837 

1042 S=O stretch 1030 

694 C-S stretch 665 

0 Vaste stof 13C-NMR-spectroscopie. 

Figuur 7.6 toont vaste stof 13c NMR spectra van bet (PBSO), thermisch 

behandeld bij 200°C onder vacuum. Het CP-MAS vaste stof 13c NMR spectrum 

(boven) (Magic Angle Spinning en Crosspolarisatie) toont twee resonanties 

respectievelijk bij 128 en 136 ppm. Door gebruik te maken van de PDP (Proton 

DePhasing) techniek, d.i. een NMR pulssekwentie die de selectiviteit van kwatemaire en 

methylkoolstoffen verhoogt, kan het signaal bij 136 ppm toegewezen worden aan de 

kwatemaire 1,4-fenyleen koolstoffen. Onder het signaal bij 128 ppm resoneren de 

vinyleenkoolstoffen en koolstoffen van de 2- en 3-positie in de fenylring. Deze resultaten 

zijn in goede overeenstemrning met de literatuur [SIMJ90]. 

Belangrijk hierbij is de afwezigheid van resonanties in het gebied van de 

carbonyls en van de alifaten in het spectrum hetgeen aanduidt dat de eliminatie volledig 
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doorgaat zonder noemenswaardige nevenreakties zoals oxidatie of vorming van 

verzadigde defecten. 

160 140 120 100 80 60 40 

Figuur 7.6 : CP/MAS (boven) en PDP (onder) vaste stof 13c NMR van 
(!!l!SQJ behandeld bij 200°C onder vacuiim gedurende 5 uren. 

ppm 
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0 UV -spectroscopie. 

Figuur 7. 7 toont de UV-spectra van een vrijstaande film van (PFSO) voor en na 

een 5 uren durende thermische behandeling bij 200°C onder vacuum. Figuur 7.8 toont 

gelijkaardige spectra voor het (PBSO). Het absorptiemaximum voor de geelimineerde 

film ligt voor (PFSO) bij 432nm (2,87eV) en voor (PBSO) bij 410nm (3,02nm). De 

respectievelijke band absorptiekanten liggen voor de twee polymeren bij 510nm 

(2,43eV). Deze waarden duiden op uitgebreide geconjugeerde systemen en zijn in een 

goede overeenstemming met waarden voor een PPV, bekomen door de thermische 

behandeling van een (sulfonium zout)-precursorpolymeer (max. bij 3,08e V en de 

absorptiekant bij 2,49eV) [0BRJ87]. 

2.5 

b 

o LL-..1....i-i...,_c_J.-J..4-~ ~ ~~~p5:~ 
200 300 400 500 600 700 800 

golflengte (nm) 

Figuur 7.7: UV-absorptie spectra van (EESQ) voor (a) en na (b) 
behnndeling bij 200°C onder vacuum gedurende 5 uur. 
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Figuur 7.8: UV-absorptie spectra van (£JlSQ) voor(a)en na (b) 
behandeling bij 200°C olUier vacuum gedurelUie 5 uur. 

0 Elementanalyse. 

(PBSO), onderworpen aan een thermische behandeling bij 200°C gedurende 

5 uren, werd geanalyseerd op de elementen C, Hen S. De experimentele en theoretische 

percentages staan weergegeven in tabel 7.4. 

Tabel 7.4: Theoretische en experimentele percentages 
(%) voor de vorming van PPV (88mg). 

% 

Exp. 

Theor. 

C 

90,31 

94,08 

H 

5,91 

5,92 

s 
0,89 

0 

rest 

2,89 

0 

<l % S blijft in het geelimineerde staal aanwezig. Dit S-gehalte kan afkomstig zijn 

van sulfinylgroepen die nog niet geelirnineerd werden, maar ook van reeds geelimineerde 

sulfinylgroepen die omgezet werden tot thiosulfinaten, thiosulfonaten of disulfides. 
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Indien we veronderstellen dat de sulfinylgroepen nog gebonden zijn en indien 

rekening gehouden wordt met de rest (2,89mg) dan kan de structuur van het gevormde 

PPV opgeschreven worden als : 
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7.3. Stabiliteit van de precursorpolymeren. 

Zoals in Hoofstuk I reeds werd aangegeven vertonen de water-oplosbare 

(sulfonium zout)-polyelektrolieten een geringe stabiliteit. In de praktijk betekent dit dat 

wanneer deze polyelectroliet-oplossingen bij kamertemperatuur bewaard worden, ze 

onmiddellijk geel-groen gekleurd worden. Deze vroegtijdige vorming van vinyleen

eenheden gaat daarenboven nog gepaard met andere nevenreakties, zoals bv. een 

crosslinking of de vorming van onoplosbare hydroxy-polymeren door de vervanging van 

een sulfonium-zout door een water-molecuul (cfr. hoofdstuk 1). Deze situatie zorgt 

ervoor dat na ongeveer I week materiaal uit de oplossing begint neer te slaan, dat niet 

meer kan heropgelost worden. Dit probleem treedt nog sterker naar voren indien 

derivaten met meer electronrijke aromatische kemen (zoals alkoxy-gesubstitueerde fenyls, 

thiofeen of furan) via de (sulfonium zout)-precursorroute gesynthetiseerd worden. 

Om de stabiliteit van deze precursorpolymeren (fES.Q) en ~ te onderzoeken 

werden deze polymeren opgelost in chloroform (lwt%). Deze oplossingen werden 

vervolgens bewaard gedurende een aantal weken hetzij in de koelkast, hetzij bij 

kamertemperatuur (in het laboratorium). Via de evolutie van de UV-spectra werd de 

vroegtijdige eliminatie tot vinyleenbindingen gevolgd. De polymeeroplossingen die in de 

koelkast (5°C) bewaard werden bleven volledig stabiel, er werden zelfs na 44 dagen 

bewaring geen dubbele bindingen gevormd. De evolutie in de UV-spectra voor (ff.SQ) 

en (PBSO), bewaard bij 20°C, staat respectievelijk weergegeven infiguur 7.9 en 7.10. 

In het geval van (PFSO) trad er duidelijk een vervroegde eliminatie op, die na 44d leidde 

tot het neerslaan van materiaal uit de oplossing. De chloroform oplossing van (PBSO) 

bleef echter stabiel en is na 44d slechts lichtjes groenig gekleurd. 

Deze experimenten geven aan wat ook al vroeger in dit hoofdstuk uit de 

thermische analyses kon afgeleid worden : de precursorpolymeren met de fenylsulfinyl

groep als polarisator zijn minder stabiel dan het corresponderende butylsulfinyl-derivaat. 

Desalniettemin, indien de (fESm-oplossing in de koelkast bewaard wordt, blijft deze 

ook stabiel gedurende een lange tijd. Daarenboven is gebleken dat deze polymeren ook 

bewaard kunnen worden in poedervorm, hetgeen bij de sulfonium zout polyelectrolieten 

ondenkbaar is daar de verwijdering van het water in die gevallen gepaard gaat met de 

eliminatie van de sulfonium groep. 
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200 300 400 500 600 700 800 
golflengte (run) 

Figuur 7.9: De UV-spectra van een (£ESQ)-CHCl3 ( /wt%) oplossing 
na 1. 9, 21 en 44 dagen bewaring bij 20°C. 
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Figuur 7.10: De UV-spectra van een (f.B.SQ)-CHC/3 ( ]wt%) oplossing 
na 1, 9, 21 en 44 dagen bewaring bij 20°C. 
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7 .4. Conclusies. 

1) De sulfinyl-derivaten geven bij een thermische behandeling aanleiding tot de 

vorming van PPV. Uit vaste stof 13c NMR spectroscopie is gebleken dat dit verloopt 

zonder noemenswaardige nevenreakties. De UV-spectra toonden dat de geconjugeerde 

structuren zeer vergelijkbaar zijn met deze van PPV, gevorrnd door de thermische 

behandeling van een (sulfonium zout)-polyelectroliet. 

2) Het n-butylsulfinyl-derivaat is stabieler dan het fenyl-analoog. De eliminatie

reaktie verloopt bij polymeer (PBSO) over een kleiner gebied. Het polymeer kent vrijwel 

geen gewichtsverlies meer na 200°C. Het polymeer (PBS O) is stabiel bij 

kamertemperatuur en dit in tegenstelling met polymeer (f.ES.Q) dat reeds bij bewaren 

begint te verkleuren van groen naar donkergeel, hetgeen de oplosbaarheid sterk doet 

afnemen. Daarbij komt nog dat films van het polymeer (f.ES.Q) bros zijn en deze van 

polymeer <fB.SQ) flexibel en makkelijk hanteerbaar. Al deze factoren maken dat het n

butylsulfinyl-derivaat een beter precursor-polymeer naar PPV is. 

3) De sulfonyl-derivaten (PFS02) en (PBS02) geven waarschijnlijk geen PPV, 

maar zijn thermische stabiel tot respectievelijk 275°C en 330°C, waarna degradatie 

optreedt. Het inbouwen in een copolymeer van dit soort monomeren met monomeren 

waarvan de polarisator wel kan elimineren, kan zorgen dat de geconjugeerde keten 

verwerkbaar blijft zelfs na eliminatie van de polarisatoren. 
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7.5. Experimentele gegevens. 

7.5.1. Bereiding van de filmen 

De zuivere filmpjes van polymeren werden gegoten op een gesilaniseerde 

glasplaat of op een teflonplaatje vanuit een I0wt% CHCI3-oplossing. Het oplosmiddel 

werd onder normale druk en temperatuur verdampt en vervolgens kon het filmpje 

gemakkelijk van de glasplaat verwijderd worden. 

7 .5.2. De Thermogravimetrische analyse: 

De metingen werden uitgevoerd met een DUPONT INSTRUMENTS 951 

Thermogravimetric analyzer van de Dienst voor Anorganische Chemie, gecoordineerd 

door Prof.Dr.I.Mullens. Voor deze studie werden respectievelijk 9,47mg polymeer 

(PFSO), 4,08mg polymeer (PBSO), 10,33mg polymeer (PFS02) en 20,59mg polymeer 

(PBS02) afgewogen. De metingen gebeurden onder een constante stikstofstroom 

(100ml N2) en aan een constante opwarmsnelheid van 10°0min .. 

7.5.3. IR-studie. 

0 polymeer (EESQ): 

Deze spectra werden opgenomen op het bulkmateriaal (film) met een PHILIPS Pye 

Unicam SP3-300 infrared spectrometer. Alvorens de eliminatie gestart werd, werd de 

vacuUmoven herhaaldelijk vacuum gezogen en vervolgens gespoeld met een stroom van 

gedroogde N2. Dan werd het temperatuursprograrnma (lu30' bij 120°C; I dag bij 150°C 

en 1 dag bij 200°C) uitgevoerd. Na elke stap werd de oven afgekoeld onder N2 alvorens 

de IR-opname gebeurde. Vervolgens werd opnieuw vacuum gezogen en gespoeld met 

Nz. Deze procedure werd telkens na elke meting herhaald. 

0 polymeer (PBSO) 

Deze spectra werden opgenomen met BRUKER IFS-66 FT-IR spectrometer van de 

Dienst voor Anorganische Chemie, gecoordineerd door Prof.Dr.L.VanPoucke. In dit 

geval werd het filmpje gedurende 5 uren verwarmd onder vacuum bij 200°C. 
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7.5.4. Vaste toestand 13c NMR spectroscopie. 

Deze spectra werden opgenomen op een Varian XL-200 spectrometer (50,3 

MHz). Voor de 13c cross-polarisatie metingen werd een contacttijd gelijk aan 400 µsen 

een hoog vermogen (40 kHz) lH ontkoppeling aangewend. Magic Angle Spinning 

gebeurde bij 6500Hz in Si3 N 4 rotors, welke gevuld werden met opgerolde 

polymeerfilm. KBr werd gebruikt om de magic angle in te stellen terwijl de Hartmann

Hahn conditie geijkt werd door gebruik te maken van het aromatisch signaal van 

hexamethylbenzeen. De chemische shift van dit signaal werd gebruikt als standaard (de 

shift van het aromatisch signaal bedraagt 132,1 ppm t.o.v. TMS). Bij de Proton 
DePhasing (PDP) metingen werd een wachttijd van 75 µs aangewend. 

7.5.5. De UV-spectroscopische metingen. 

Een dunne precursorfilm werd afgezet op een kwarts-glasplaatje. Dit staal werd 

thermisch behandeld onder vacuum bij 200°C gedurende 5 uren. Voor de 

stabiliteitsstudie werd in 4 kwarts-cuvetten 0,03g precursorpolymeer opgelost in 3ml 
CHCl3 ( 1 wt%). Een gedeelte werd bewaard in de koelkast (5°C) en het andere gedeelte 

in het laboratorium (20°C) gedurende 1, 9, 21 en 44d. De UV-spectra werden 

opgenomen met een SLM-Amico DW-2000™ UV-VIS spectrometer van de dienst 

plantkunde, gecoordineerd door prof.dr.R. Valcke. 
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Uit dee! III is gebleken dat a-leavinggroep-a'-polarisator-p-xylenen onder 

invloed van een base in polaire solventen gepolymeriseerd kunnen worden tot hoge 

moleculaire gewichten. Daarbij werd ook aandacht geschonken aan de evolutie van het 

moleculaire gewicht en de moleculaire gewichtsverdeling door toedoen van de 

verandering van verschillende polymerisatievariabelen. Op basis van deze experimentele 

resultaten kon de vraagstelling van dit proefschrift : nl "Kan men de algemene 

randvoorwaarden bij de polymerisatie van p-xyleen-derivaten zo vaststellen, dat onder 

invloed van een base hoog moleculair gewicht polymeren gesynthetiseerd kunnen 

worden ?" affirmatief beantwoord worden. 

De volgende vraag die men zich nu kan stellen is : Hoe ver kunnen de 

bevindingen van dit proefschrift doorgetrokken worden ? of anders, Hoe 'algemeen' is 

deze 'algemene route' ? In dit hoofdstuk zullen hierover aan de hand van 

literatuurgegevens enkele bedenkingen gegeven worden. 
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8.1. De DRIJVENDE KRACHT in de polymerisatie. 

Uit hoofdstuk 5.2.1 is gebleken dat geen of een slechte polymerisatie optreedt 

indien de leavinggroep, in casu het chloride-anion, niet uit het reaktiernidden verwijderd 

wordt. Het neerslaan van het zout, gevormd door het base-kation en het leavinggroep

anion, doet het evenwicht in de 1,6-elirninatie verschui ven naar de vorming van het 

intermediaire QM. Deze evenwichtsverplaatsing is de drijvende kracht bij deze 

polymerisatie. 

Bij de polymerisatie van a,a'-bis(tetrahydrothiofenium chloride)-p-xyleen in 

water met NaOH als base kan men vaststellen dat de intrinsieke viscositeit van de 

polymeeroplossing toeneemt indien aan de waterige fase een niet met water mengbaar 

organisch solvent zoals pentaan toegevoegd wordt [GARR92]. Het tetrahydrothiofeen 

als leavinggroep wordt in de organische pentaanfase gecapteerd en wordt op die manier 

onttrokken aan bet reaktiemedium ( schema 8.1) waardoor het evenwicht verschuift naar 

de vorrning van het intermediaire QM. Dit kan ook verklaren waarom hogere moleculaire 

gewichten bekomen warden met tetrahydrothiofeen i.p.v. dimethylsulfide als 

leavinggroep. Het dimethylsulfide is namelijk beter wateroplosbaar zodat het evenwicht 

minder verschoven zal zijn. 

cro 
Water Pentaan 

Schema 8.1: De evenwichtsverplaatsing bij de 1,6-eliminatie tot vonning van het 
intennediaire QM door toevoegen van een met water onmengbare organische Jase. 

De moleculaire gewichten die via de Wessling route bereikt kunnen warden, 

werden door twee onderzoeksgroepen onafhankelijk bepaald via een GPC-analyse t.o.v. 

polystyreenstandaarden. Karasz [DENF92] maakte voor een thiofenol-gederivatiseerd 

sulfonium zout-polyelectroliet melding van een Mn=230,000 en een Mw=815,000. De 
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groep van Friend in Cambridge daarentegen [HALD93] bepaalde een Mn=l00,000 en 

een Mw=S00,000 voor een MeO-gederivatiseerd polyelecttoliet. Deze moleculair 

gewicht data zijn vergelijkbaar, in die mate dat we hier mogen vergelijken, met de 

moleculair gewicht waarden voor de polymeren gesynthetiseerd volgens onze route. 

Een veel extremer voorbeeld van deze drijvende kracht komt tot uiting in het werk 

van Brooke [BROG93a en b] (schema 8.2). Hij polymeriseerde een asymmetrisch 

gesubstitueerd kwatemair ammonium p-xyleen intermediair door het water, waarin het 

monomeer opgelost is, azeotroop te destilleren met tolueen. 

Schema 8.2: Synthese van eenfenyl-gesubstitueerd poly(p-xylyleen)derivaat 
via een azeotrope destillatie van water in tolueen. 

Ook deze polymerisatie past in het algemeen schema (schema 8.3). De 

trimethylarnrnonium groep tteedt op als leavinggroep. Het hydroxy-anion, dat bij het 

ammonium zout als tegenion aanwezig is treedt op als base. Nu ondanks het enorme 

pKa-verschil tussen het OH· en het benzylisch proton (t.pKa > 20) kunnen toch 

moleculaire gewichten met een Mn=l4,000 en een Mw=74,000 bereikt worden. Dit kan 

enkel verklaard worden door de azeotrope destillatie van water met tolueen. Bij deze 

destillatie wordt niet alleen water, maar ook de leavinggroep (het trimethylarnine) aan het 

reaktiemilieu onttrokken. De 'drijvende kracht' die de 1,6-eliminatie naar het 

intermediaire QM verschuift is hier dus niet het neerslaan van een zout, maar de 

verwijdering van de leavinggroep door destillatie. 
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Schema 8.3 : De synthese van een fenyl-gesubstitueerd poly(p-xy/y/een)-derivaat 
volgens de methode van Brooke past perfect in de ji/osofie van de algemene route. 

241 

Ditzelfde poly(p-xylyleen)-derivaat zou ook gesynthetiseerd kunnen worden in 

NMP met NaH als base. Maar in dat geval moet niet gebruik gemaakt worden van het 

kwatemair ammonium zout gesubstitueerde p-xyleen, maar van een asymmetrisch broom 

gesubstitueerd p-xyleen-derivaat dat in feite als uitgangsprodukt bij de synthese van het 

kwatemair ammonium zout aangewend wordt ( schema 8.4 ). 

Op deze manier kunnen waarschijnlijk ook hogere moleculaire gewichten bereikt 

worden. Ten eerste door te werken in NMP t.o.v. tolueen zal het poly(p-xylyleen)

derivaat !anger in oplossing blijven. Nu slaat dit polymeer neer en in sommige gevallen 

kan dit zelfs niet meer heropgelost worden. Een tweede factor die kan leiden tot hogere 

moleculaire gewichten is dat, door te werken in NMP met de precipitatie van een zout als 

drijvende kracht, men kan gaan werken b_ij een lagere temperatuur. Door de hoge 

temperatuur bij de azeotrope destillatie treden veel nevenreakties zoals een cyclische 

oligomerisatie op. Dit doet ook het rendement van deze reaktie gevoelig dalen. 
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• 

Schema 8.4 : Her asymmetrisch Broom-gesubstitueerde p-xyleen als 
monomeer in de polymerisatie met NaH in NMP. 

+ NaBr\ 

Recent (polymer conference juli 1993) presenteerden Gandini en Hui een poster 

waarin beschreven werd hoe enkele heteroaromatische aldehydes, gesubstitueerd met een 

methylgroep, via een nucleofiele condensatie reageren tot alkenyl onverzadigdheden 

geconjugeerd met een ring (schema 8.5) [GANA93]. Om de opbrengsten en de 

polymerisatiegraad van deze reaktie te optimaliseren, met een simultaan behoud van de 

structurele regulariteit, werd een systematische studie over de kinetiek en over het 

mechanisme van <lit proces uitgevoerd. De resultaten hiervan beantwoordden echter niet 

aan het door hen vooropgestelde polycondensatiemechanisme, want het bleek dat niet de 

oligomeren met mekaar reageerden maar <lat deze enkel monomeer aanhechtten, hetgeen 

op een ketengroei-mechanisme duidde. 

2~0 
Z H 

Z=O, S, NH 

Schema 8.5 : de reaktie van heteroaromatische aldehydes, gesubstitueerd met 
een methylgroep, tot poly(heteroaryleen vinylene)n onder invloed van een base. 
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Ook dit schijnbaar onverkJaarbare resultaat zou uitgelegd kunnen worden in het 

kader van de filosofie van het algemeen schema (schema 8.6). Onder invloed van de 

base (de auteurs maakten gebruik van K+tBuo- en metaalhydrides) kan het anion van 

deze heteroaromatische aldehydes ontstaan. Dit anion kan nu wel geen 1,6-eliminatie 

ondergaan, omdat er immers geen leavinggroep aanwezig is, maar een intennediair QM 

kan we! opgeschreven worden als kanoniek. En het is waarschijnlijk dit QM dat via het 

geobserveerde ketengroeimechanisme aangehecht wordt. De evenwichtsverplaatsende 

stap is het verwijderen van het water, bij de vorming van de dubbele bindingen. 

---fJ-./(0 
Z H 

-,,----fJ-./( 0 

Z H 

Z =O, S, NH I 
[ ==ixo-] 

Schema 8.6: De polymerisatie van hereroaromatische aldehydes 
past in het concept van de 'algemene route '. 
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8.2. Het optreden van bet bimodaal karakter. 

Zoals reeds aangegeven in punt 6.2 en 6.3 treedt ook bij de bis(sulfonium zout)

p-xyleen polymerisatie volgens de Wessling route een bimodale moleculaire 

gewichtsverdeling op [DENF92]. Dit bimodaal karakter gaat gepaard met een daling van 

de viscositeitswaarden van de polyelectrolietoplossingen [GARR92]. Friend 

constateerde tevens een daling van het moleculair gewicht bij langere reaktietijden 

[HALD93]. 

In de literatuur werd dit verschijnsel uitgelegd, enerzijds door de aanwezigheid 

van zuurstof die het hypothetische radicalaire propagatiemechanisme zou termineren 

[DENF92] (cfr. hoofdstuk 6.3) en anderzijds door de interactie met het materiaal van de 

GPC kolom van stilbeen/distirylbenzeen-eenheden, gevorrnd door een vroegtijdige 

elirninatie van de sulfonium zout-groepen tijdens de polymerisatie [HALD93] (cfr. 

hoofdstuk 6.2). 

In dit werk werd aangetoond dat de bimodale moleculaire gewichtsverdeling die 

optreedt bij de polymerisatie van a-chloor-a'-polarisator-p-xylenen in NMP met NaH als 

base toe te schrijven is aan een ketendoorbraak mechanisme (schema 6.5). 

Zo'n ketendoorbraak-mechanisme zou ook verantwoordelijk kunnen zijn voor de 

bimodale moleculaire gewichtsverdeling bij de Wessling polymerisatie. Immers indien 

we de structuur van de poly(p-xylyleen)-derivaten, die in beide gevallen bekomen 

worden, vergelijken dan zijn dit in feite dezelfde structuren met in de Wessling 

polymerisatie een tetrahydrothiofenium chloride als polarisator (schema 8.7). Men kan 

zich voorstellen dat ook op dit polyelectroliet anionen kunnen ontstaan door nog 

aanwezige base. lndien dit anion nu een l ,6-elirninatie ondergaat, is de ketendoorbraak 

een feit. 
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Schema 8.7 

We kunnen dus constateren dat de Wessling polymerisatie niet alleen past in het 

algemeen schema wat betreft het polymerisatiemechanisme zelf, maar ook het in beide 

gevallen optredende bimodale karakter in het moleculair gewicht zou op dezelfde manier 

verklaard kunnen worden. M.a.w. de Wessling bis(sulfonium chloride)-p-xyleen route 

is een onderdeel van dit algemeen schema, maar waarbij de polarisator en de leavinggroep 

dezelfde sulfonium zout groepen zijn. 
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8.3. Het effect van de polarisator. 

Het belangrijkste effect van de polarisator, naast de stabilisatie van het p-xyleen

anion in het zuur-base evenwicht, is de polarisatie van het intermediaire QM. Dit, samen 

met de polariteit van het solvent, verhoogt het zwitterionische karakter in het QM zodat 

een regioselectief kop-staart polymerisatie mechanisme zich zal voltrekken (cfr. 

hoofdstuk 4.). Dit wordt bevestigd door NMR-spectroscopische metingen waaruit blijkt 

dat indien sulfoxides of sulfonen als polarisator aangewend worden de polymerisatie 

l 00% kop-staart verloopt. 

Bij het werk van Brooke [BROG93a en b] is gebleken dat met een allyl-groep als 

polarisator (schema 8.8) 5% kop-kop en 5% staart-staart polymerisatie optrad. Met fenyl 

als polarisator kon deze kop-kop en staart-staart reaktie herleid worden tot 3%. 

~N+(Me)3 
Br· 

Schema 8.8: Metfenyl en ally/ als polarisatoren kunnen kop-kop 
en staart-staart polymerisaties vastgesteld worden. 

Hieruit volgt dus dat door minder sterke polarisatoren te gebruiken een gedeelte 

van de regioselectiviteit verloren gaat. Een interessante vraag die hierbij gesteld kan 

worden is welke groepen allemaal als polymerisator kunnen optreden. 
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De perspectieven en mogelijkheden van deze algemene route zijn legio. Naast de 

controle op het moleculaire gewicht van eenzelfde polymeer door het veranderen van 

verschillende polymerisatieomstandigheden zouden op het niveau van de homopolymeren 

in plaats van fenyl andere aromatische ringen, zoals een gesubstitueerde fenyl-, 

thiofeen-, furaan of andere aromatische ringen ingebouwd kunnen worden zodat nieuwe 

materialen bekomen worden. Op het niveau van de polarisator zouden in plaats van 

sulfoxy- en sulfon-groepen andere polarisatoren (-CN, -COOR, ... ) aangewend kunnen 

worden en de vraag kan hierbij gesteld worden of de polymerisatie ook zou doorgaan 

indien een alkyl-groep of een proton (dus eigenlijk geen polarisator) als polarisator 

ingebouwd zouden worden. Hetzelfde geldt voor de leavinggroep : uit het werk van 

Gandini [GANA93] blijkt dat een leavinggroep overbodig zou kunnen zijn indien het 

intermediaire QM bv. gevormd zou kunnen worden als een kanoniek van het anion van 

het zuur-base evenwicht. 

Een antler belangrijk perspectief van deze algemene route is de copolymerisatie 

van deze verscheidenheid aan monomeren. Ook hierdoor worden nieuwe materialen 

gevormd : door copolymerisatie van p-xyleen-derivaten met al of niet-elimineerbare 

polarisatoren zouden al of niet geconjugeerde structuren gevormd kunnen worden. 

Hierdoor kan men, en dit met het oog op de toepassing van PPV -derivaten als actieve 

lagen in LED's, zowel de kleur als de quantumefficientie van deze polymeren veranderen. 

Dit hoofdstuk toont de initiele resultaten aangaande het onderzoek naar de copolymerisatie 

van a.-(tetrahydrothiofenium chloride)-a.'-polarisator-p-xylenen met a.,a.'-bis(tetrahydro-

thiofenium chloride)-p-xyleen. Het centrale,punt hierbij was in eerste instantie na te gaan 

of wel degelijk copolymeren gevormd worden en hoe hierbij de monomeren zich in het 

copolymeer verhouden. 





lnleiaing 255 

9.1. Inleiding. 

Zoals vermeld in hoofdstuk 5.1.2 geeft de reaktie van a.-tetrahydrothiofenium 

chloride-a.'-n-butylsulfinyl-p-xyleen (TBSO) met K+tBuO- in DMF aanleiding tot de 

vorming van een stilbeen derivaat.(schema 5.1). 

Daar (TBSO) ook oplosbaar is in water werd <lit monomeer ook in water gebracht 

met NaOH als base. Er vormde zich een neerslag, hetgeen verwacht kon worden indien 

ook hier het stilbeen-derivaat gevormd werd. Uit de GPC-analyse bleek echter dat er 

polymeer gevormd werd (Mp=4,000). Dit betekent dat, in tegenstelling tot in DMF, in 

water wel polymerisatie kan optreden. Een mogelijke verklaring voor de relatief !age 

waarde van Mp is dat het precursorpolymeer onoplosbaar is in water en alzo aan het 

reaktiemedium onttrokken wordt. 

Om het polymeer toch te kunnen polymeriseren in water met NaOH zonder dat het 

precursorpolymeer vroegtijdig neerslaat, zouden er een aantal oplossingen kunnen 

bedacht worden. 

a) Er wordt een modificatie aangebracht op de aromatische ring van het 

monomeer. Deze modificatie (bv het invoeren van een sulfonaatgroep) zorgt ervoor dat 

het gevormde polymeer in oplossing blijft. 

MeO 

0 SO-R 

Dit werd al eerder toegepast door Wudl [SHIS90] om wateroplosbaar PPV te bereiden 

uitgaande van het bissulfoniumzout. 

b) De reaktieomstandigheden kunnen aangepast worden. De polymerisatie zou 

kunnen doorgevoerd worden in een water/organisch solvent mengsel. Dit mengsel wordt 

gestabiliseerd door een fasetransfer-katalysator. De polymeerketen zou dan moeten 

groeien in het water terwijl het organisch oplosmiddel de gevormde polymeerstaart in 

oplossing houdt. 
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c) Een derde oplossing zou de synthese van copolymeren kunnen zijn. Het 

precursorpolymeer van (TBSO) zou in water opgelost kunnen blijven, door naast 

(TBSO) groepen in te bouwen die wel oplosbaar zijn in water. 

Punt c bracht ons op het idee om a-tetrahydrothiofenium chloride-a'-polarisator

p-xylenen te polymeriseren samen met a,a'-bis(tetrahydrothiofenium chloride)-p-xyleen 

(ll) ( schema 9.1) in water met NaOH als base. 

n 

Schema 9.1: Co-polymerisatie van a-tetrahydrothiofenium chloride-a'-polarisator-p-xylenen 
met a,a'-bis(tetrahydrothiofenium chloride)-p-xyleen (Win H20 met NaOH 
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9.2. De copolymerisatie van a.-(tetrahydrothiofenium 
chloride )-a. '-n-butylsulfinyl-p-xyleen (TBS O) met a.,a.' -
bis(tetrahydrothiofenium chloride)-p-xyleen (ill. 

Er werden twee polymerisaties uitgevoerd met verschillende 

monomeerverhoudingen: het eerste (CPl 1) met equimolaire monomeerhoeveelheden en 

het tweede (CP13) met een drievoudige overmaat aan CTRS..Q). Water werd gebruikt als 

oplosmiddel, een equimolaire hoeveelheid NaOH als base, bij 20°C en zuurstofvrij, en 

een reaktieduur van 2 uur. De bekomen precursorpolymeren werden gezuiverd door 

dialyse. Na zuivering werd van beide polymeren een film gegoten vanuit water. Nadien 

was CPI I nog opnieuw oplosbaar in water, het CP13 daarentegen niet. Het CP13 loste 

wel op in organische solventen zoals bv THF en CHCl3. 

9.2.1. Bewijzen voor inbouw. 

De vraag stelt zich nu natuurlijk : Is het monomeer (:rnsQ) ingebouwd ? En, als 

het ingebouwd is, hoeveel is er ingebouwd ? Een eerste aanwijzing werd verkregen uit 

het IR-spectrum (figuur 9.1). Wanneer het IR-spectrum van CPI 1 vergeleken wordt met 

dat van het homopolymeer van (11), dan kan duidelijk opgemerkt worden dat bij CPI I 

bij 1030cm-! een extra absorptieband verschijnt. Deze 1030cm-l absorptie is afkomstig 

van de S-0 stretching. 

Aangezien het homopolymeer van (TBSO) precipiteert in water en de laag 

moleculaire gewichtsfractie verwijderd is door dialyse (cut off= 10000), moet de sulfinyl 

groep op het polymeer zelf vastzitten en kan het niet als een soort blend aanwezig zijn. 

Wanneer nu de sulfinyl groep als eindgroep aanwezig zou zijn, hetgeen zou verwacht 

kunnen worden indien (TBSO) optreedt als terminator (cfr dimeervorming van (TBSO) in 

DMF), dan kan deze sulfinyl-eindgroep bij verwarmen niet elimineren. Indien de sulfinyl 

groep wel kan elimineren betekent dit dat (TBSO) echt ingebouwd is. Uit de IR-spectra 

(figuur 9.1) blijkt dat na 24 uur bij I 60°C de sulfinyl-absorptie bij 1030cm-! verdwenen 

is. Dit betekent dat (IBSO) we! degelijk ingebouwd is. 
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--~---~ --...L..,____...J-_ - 1- ,,~ _ _..__,,..,_,,_--,,,. __ ~_ 
3.5<KI .HXKJ 2.~(KJ 2.!KJO 1.800 1.600 1.4(10 I 2(WJ 1.000 800 61KJ 400 

W~vcnumbcr (crn· 1) 

Figuur 9.1 : IR-spectra van (van boven nnar beneden) Polyelectroliet van (W; CPI Ina dialyse; 
CPII na 112 uur bij 100°C; CPII na 24 uur bij /60°C 
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Figuur 9.2: TGA-curven van precursor-co-polymeren van PPV 
CPJJ (boven); CP13 

Een bevestiging krijgt men door een thermogravische analyse (TGA) (figuur 9.2). 

In deze curven zijn vier temperatuursdomeinen te onderscheiden : 

0 van 61-63°C ontsnapt het nog aanwezige water; 

0 bij 95°C elimineert tetrahydrothiofeen en HCl; 
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Cl rond 150°C treedt de eliminatie van n-butylsulfeenzuur op; 

Cl en tenslotte degradeert het PPV bij 562-564°C. 

Voor de eliminatie van tetrahydrothiofeen en HCI stemt dit temperatuursdomein 

overeen met de literatuur [MONG87]. Voor n-butylsulfeenzuur klopt dit resultaat met 

bevindingen uit de eliminatiestudie van de homopolymeren (cfr.hoofdstuk 7). Het 

copolymeer is stabiel tussen 200°C en 500°C. Uit deze spectra blijkt ook duidelijk het 

verschil in samenstelling bij CPl I en CP13. Bij CP13 is het monomeer CIB.SQ) met de 

n-butylsulfinyl-groep veel sterker ingebouwd. 

Een laatste thermische analysetechniek, die gebruikt werd, is de 

massaspectrometrie. Het staal (CPI 1 in film-vorm) werd gradueel opgewarmd; de 

vluchtige bestanddelen werden gevangen en gekarakteriseerd met massaspectrometrie. 

Een spectrum waarin het percentage vervluchtigd bestanddeel uitgezet wordt in functie 

van de tijd (=temperatuur) staat weergegeven infiguur 9.3 Het onderste deel van de 

figuur geeft het totaalbeeld van de eliminatie en hierop zijn twee temperatuursgebieden te 

onderscheiden. 

36 HO 
lJnC'l,,) 36.6~ 

::.1.9 
5? 1 IC.H9)-., 

?.Si ~ ll:: fc.H9S(O>,l{)-

l *'''' \ MA ,~n,..,..,J.,,+i, lbi:AL+M+ 

1~s' l 1Cu1:SS~9')+ ~ . 
l ~: - 1•+ JJ.U l ht1& ,l6i«J14 

Figuur 9.3: /onenchromatogram van CPI I bij graduele opwarming. 
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Het eerste temperatuursgebied stemt overeen met de eliminatie van 

tetrahydrothiofeen (M •+=88) en HCI (M•+=36). In het tweede temperatuursgebied (rond 

150°C) vinden we ionfragmenten van n-butylsulfeenzuur en zijn nevenprodukten. 

Tabet 9.1 toont de belangrijkste ionfragmenten die vrijkomen bij 150°C. Ion-fragmenten 

voor het n-butylsulfeenzuur worden niet waargenomen omdat deze verbindingen niet 

stabiel zijn. De ionen die wel teruggevonden worden zijn afkomstig van thiosulfinaten, 

thiosulfonaten en disulfides, produkten die gevonnd worden uit n-butylsulfeenzuur (cfr. 

hoofdstuk 7). 

Tabel 9.1: Data van de pyrolyse-MS 
van CP 11 bij J 50°C 

POSITIEVE m/z 

FRAGMENT-IONEN 

C4H9 57 

C4H9S(0)2SC4H9 210 

C4H9S(O)SC4H9 194 

C4H9SSC4H9 178 

C4H9S(0)2H 122 

C4H9SO 105 

C4H9S 89 

Op basis van deze technieken kan men besluiten dat (TBSO) wel degelijk 

ingebouwd zit. Nu we weten dat het erin zit, stelt zich de volgende vraag : Hoeveel is 

ingebouwd en hoe verandert de samenstelling van het copolymeer als de molaire 

verhouding van de monomeren verandert ? 

9.2.2. Kwantitatieve studie via CP-MAS I3c.NMR-spectroscopie. 

Om op deze vraag een antwoord te bieden is gebruik gemaakt van vaste stof 

NMR-spectroscopie. De techniek die hiervoor aangewend werd is CP-MAS vaste stof 

13C-NMR d.w.z. 13C-NMR met Magic Angle Spinning en Cross-Polarisatie. 
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Figuur 9.4 toont de CP-MAS spectra van CPI I en CPI3. De bijdrage van bet 

sulfinyl-gedeelte neemt sterk toe bij CP13, getuige de CH3-absorptie bij 13,7 ppm. Dit 

komt nog sterker tot uiting wanneer de PDP-spectra van CPl 1 en CPI3 met mekaar 

vergeleken worden (jiguur 9.5). PDP, (Proton DePhasing), is een NMR pulssequentie 

die de selectiviteit van kwatemaire en metbylkoolstoffen verhoogt. De drie sterke 

absorpties in het alifatiscb gebied zijn afkomstig van de CH3 (13,7 ppm) en de volgende 

CH2-protonen (21,8 ppm) van de n-butylstaart en buitenste CH2-protonen van het 

tetrabydrothiofeen (31,2 ppm) . Deze secundaire koolstoffen, die normaal met PDP 

uitgedoofd worden, zijn hier wel nog aanwezig wegens hun grote mobiliteit. 

Om bet kwantitatief aspect te achterbalen is er een contacttijdstudie uitgevoerd. 

Tijdens de contacttijd CT treden simultaan tegengestelde fenomenen op : enerzijds een 

opbouw van 13C magnetisatie, afhankelijk van de tijdsconstante van de 

polarisatieoverdracbt Tc en anderzijds een afname van de 13C magnetisatie door verlies 

van spin-locking, gekarakteriseerd door de tijdsconstante T1pH en T1pC· De verandering 

van de intensiteit van de 13C resonantiesignalen in functie van de contacttijd wordt 

weergegeven d.m.v. volgende vergelijking [MEHM83]: 

M =Mo . (1 - e-ACTfrc) e-CTfr1pH 

met A= 1 +Tcff1pc-Tc/1'1pH 

Indien Tc<< T1pH en Tc<< T1pC, is A= I zodat vorige vergelijking kan berleid worden 

tot de volgende benaderende uitdrukking : 

M =Mo. (1 - e-CTfrc) e-CTrripH 

De competitie tussen Tc en T1pH is dan verantwoordelijk voor de verandering van de 

intensiteit in functie van de contacttijd, met een zogenaamde 'optimale CT' bij een 

maximale intensiteit. Men moet zich echter realiseren dat zelfs bij deze optimale 

contacttijd geen volledige (kwantitatieve) intensiteit wordt waargenomen. Aangezien de 

protonen aan de basis liggen van de Be magnetisatie zijn de parameters Tc, T1pH en de 

'optimale CT' bovendien afhankelijk van de karakteristieke proton omgeving en zullen 

dus verscbillend zijn voor elk van de 13C resonantiesignalen. Uit dit alles blijkt dat 

metingen uitgevoerd met een enkele contacttijd nooit kunnen resulteren in kwantitatieve 

resultaten. 
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Indien kwantitatieve resultaten beoogd worden, moet een reeks metingen, met 

verschillende contacttijden uitgevoerd worden. Een typisch verloop van de 13C intensiteit 

(M) in functie van de contacttijd is afgebeeld infiguur 9.6. De kwantitatieve waarde Mo 
kan vervolgens bepaald worden door extrapolatie van de logaritrnische waarden van de 

signaalintensiteiten, verkregen bij contacttijden > de 'optimale CT', naar CT=O d.m.v. 

een lineaire kleinste kwadraten fit (figuur 9.7) 

ii I I I ' I Ii j I I I I I Ii I I I I I I I I ' ii I I ' I II 11 I I I I ii I I I I I II I ' II I I I I I I , • I I I 1 • I I l I " I I j II I 

150 130 110 90 80 70 60 50 40 30 20 ppm 

Figuur 9.4 : CPIMAS spectra van de co-polymeren CPI I en CP13 

Referenties p.284 



264 Hoofdstuk 9 

Figuur 9.5 : PDP-spectra van de co-polymeren CPI I en CPI 3 

Figuur 9.6: profiel van de intensiteit M infunctie van de 
contacttijd in de I 3c.CPIMAS pulssequentie. 
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Figuur 9.7: profiel van log M infunctie van de contacttijd 
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Bij deze metingen werd van twee veronderstellingen uitgegaan : 

1) de structuur van het co-polymeer is zoals aangegeven in onderstaande figuur 

(zonder hiervoor blokken te suggeren) : dit impliceert dat er geen nevenreakties zouden 

opgetreden zijn. 

n 

2) alle dubbele bindingen zijn afkomstig van het tetrahydrothiofenium chloride 

gedeelte. Deze vereenvoudiging wordt gerechtvaardigd door de TGA-studie (jiguur 9.2). 

Het n-butylsulfeenzuur elimineert pas bij 150°C, terwijl het polyelectroliet van (ll) reeds 

bij kamertemperatuur onder de invloed van licht tetrahydrothiofenium chloride kan 

verliezen. 

In de CP/MAS spectra (jiguur 9.4) zijn drie gebieden af te lijnen : 

I) het aromatisch gebied tussen 120 en 150 ppm : dit gebied be vat zowel de 

kwatemaire als de geprotoneerde aromatische protonen, maar ook de tertiaire koolstoffen 

van de vinylische bindingen maken hier dee! van uit. Al deze koolstoffen werden in 

onderstaand schema 9.2 gemerkt met(*). {1°(*)} 

2) het tweede gebied (20-80 ppm) bevat alle alifatische koolstoffen behalve de 

methyl (13,7 ppm) van de n-butylstaart. Deze koolstoffen werden gemerkt met (•). 

{Io(•)} 

3) tenslotte is er de shift van de methyl-groep zelf die afgezonderd ligt van de 

andere alifatische koolstoffen. Deze koolstof werd gemerkt met ( + ). { 1°( +)} 

Schema 9.2: * aromatische tertiaire, kwaternaire en vinylische C'n ( 120<<><150ppm); 
• alifatische C'n behalve methyl (20<<><.BOppm); + methylgroep ( 13, 7ppm). 
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De intensiteiten van deze gebieden, berekend met de CT-studie, staan 

weergegeven in tabel 9.2. 

Tabel 9.2 : intensiteiten van 
koolstojfen berekend via de CT-studie 

lo(*) 

l o(•) 

I°(+) 

CPI! CP13 

129 

56 

3 

171 

87 

13 

Met deze benaderingen en indelingen als uitgangspositie kan de samenstelling van 

het co-polymeer afgeschat worden. 

1) De verhouding sulfinyl op tetrahydrothiofeengroeyen wordt berekend als volgt: 

De totale intensiteit van de alifatische koolstoffen verminderd met de intensiteit 

van de n-butylsulfinyl-koolstoffen levert de hoeveelheid tetrahydrothiofeen koolstoffen. 

De intensiteit van de n-butysulfinyl-koolstoffen is gelijk aan zes maal de intensiteit van de 

me thy lkoolstof. 

De verhouding van het n-butylsulfinyl- op het tetrahydrothiofenium chloride-dee] is dan 

de intensiteit van de n-butylsulfinyl-koolstoffen, of zes maal de intensiteit van de 

methylkoolstof, gedeeld door de intensiteit van de koolstoffen van de 

tetrahydrothiofenium chloride-groep, ofwel : 

verhouding (sulfinyl / tetrahydrothiofeen) = 6. 1°( +) / l°(S .)) 

2) De intensiteit aan fenyleen vinyleen eenheden bindingen is gelijk aan de intensiteit van 

de aromatische koolstoffen verminderd met de koolstof-intensiteit van het totale 

alifatische gedeelte : 
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of I°(*)- {I0
(•) + I°(+)} = l°(-f'Ph) 

l°(-f'Ph) geldt voor acht koolstofatomen. De intensiteit per koolstof is dus gelijk aan 

l°(-f'Ph) / 8. 

De !°(tot.Al) is voor zes koolstoffen. De intensiteit per alifatische koolstof is dus gelijk 

aan !°(tot.Al)/ 6. 

Het percentage -f' Ph kan dus berekend worden als : 

Het percentage aan alifatische koolstoffen volgt hieruit als : 

% {I0 (•)+I0 (+)} = 100- %(-f'Ph) 

Dit % { I0
( •) + I0

( +)} moet dan verdeeld worden over het sulfinyl- en tetrahydrothiofeen

gedeelte volgens de verhouding berekend onder 1). 

Tabel 9.3 geeft de resultaten van de berekeningen voor CPl l en CP13 en tabel 9.4 geeft 

de samenstelling (in percentages) van CPl l en CP13. 

Tabel 9.3: Resultaten van de berekeningen uit bovenstaande 
vergelijkingen (%) 

CPll CPl3 

39,87 22,39 

68,98 71 ,8 

sulfinyl/tetrahydrolhiofeen 0,49 3,47 

Dit betekent dat in de veronderstelling dat alle dubbele bindingen afkornstig zijn 

van de elirninatie van de tetrahyd.rothiofenium chloride-groep, de oorspronkelijke 

verhouding bij inbouw gelijk is aan : 
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CPll CPl3 

Ul) 4,6 : I (]) ill) I : I CI.B.SQ) 

Uit de CT-studie kan dus afgeleid worden <lat (TBSO) aanzienlijk ingebouwd 

wordt. W anneer bij het begin van de polymerisatie de monomeerverhouding equimolair 

is, wordt er 4,6 maal meer (ll) ingebouwd. Wanneer de beginconcentratie van (TBSO) 

drie maal hoger is dan die van (ll) worden beide monomeren even sterk ingebouwd. 

Tabel 9.4: samenstelling van CPI I en CPl3 (in 
percentages) 

CPI! CPl3 

~ 47 35 

~nBu 18 51 

~ 36 15 
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9.3. De copolymerisatie van a-(tetrahydrothiofenium 
chloride-a '-n-butylsulfonyl-p-xyleen (TBS02) met a,a '
bis( tetrahydrothiof enium chloride )-p-xyleen. 

In dit deel wordt de inbouw van het respectievelijke n-butylsulfonyl-analoog in 

het copolymeer nagegaan. Het gevolg van een inbouw van een sulfonyl-groep is dat, 

aangezien deze niet meer kan elimineren, er bij verwarmen enkel stukken geconjugeerd 

polymeer ontstaan als gevolg van de eliminatie van tetrahydrothiofenium chlorides. We 

zouden dus zo copolymeren moeten verkrijgen met een beperkte 7t-geconjugeerde keten, 

maar die door de butylstaarten van de sulfonyl toch nog oplosbaar blijven in organische 

solventen. 

9.3.1. Waarnemingen 

De polymerisaties verliepen in water met NaOH als base. De monomeren werden 

vermengd volgens verhoudingen weergegeven in tabel 9.5 

Tabel 9.5 : Copolymerisatie van 
(TBS02) met ( 11) in water met NaOH 

met de volgende 
monomeerverhoudingen. 

exp. mol. verhouding ill) / 

(mSQ2) 

CPS! 4,97 

CP21 2 

CPI! 1,01 

CP12 0,508 

Bij CP51 wordt reeds na 2 a 3 minuten de oplossing visceus en ontstaat er een 

gel, die later bij dialyse opnieuw oplost. Dit visceus worden vermindert naarmate de 

beginconcentratie aan sulfonyl-monomeer stijgt. Ook vormt er zich dan een neerslag in 

het polymerisatiemengsel, die zelfs na dialyse niet verdwenen is. Daarom werden, 

alvorens films van deze materialen gegoten werden, deze polymerisatiemengsels 
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gefiltreerd zodat heldere oplossingen bekomen werden. Fims van CPll en CP12 zijn 

oplosbaar in CHCl3 en NMP. 

Het feit dat het polymerisatiemengsel minder visceus wordt wanneer de 

concentratie aan sulfonyl-monomeer stijgt kan verschillende verklaringen hebben. Ten 

eerste zou het kunnen dat, naarmate de concentratie aan sulfonyl-monomeer stijgt, meer 

niet-ionische groepen ingebouwd worden zodat interacties, zoals H-brugvorming en 

coulomb-interacties, verminderd worden hetgeen de gellering sterk zou kunnen 

verminderen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat eerst het monomeer ill) begint 

te polymeriseren en dat, wanneer de concentratie aan (ill sterk gedaald is, (TBS02) 

wordt ingebouwd, dat alleen nog kan verder polymeriseren met eigen monomeer maar 

niet meer met monomeer (ll). Bij hoge concentratie aan (ill zal snel een hoog 

moleculair gewicht polymeer van (ill ontstaan, alvorens (TBS02) deze polymerisatie 

stopt. Door een hoge beginconcentratie aan (TBS02) hebben de ketens uitgaande van 

(ill minder kans een hoog moleculair gewicht te vormen alvorens (TBS02) reageert. 

Als dit mechanisme verantwoordelijk is voor het geobserveerde gedrag moet ten eerste 

het copolymeer een block-co-polymeer zijn, hetgeen met NMR-spectroscopie zou moeten 

kunnen achterhaald worden en ten tweede moet het MG sterk afnemen als de concentratie 

aan (TBS02) stijgt. Dit zou kunnen nagegaan worden met GPC-metingen, door de 

tetrahydrothiofenium chloride-groepen te vervangen door thiofenolaat-groepen zodat alle 

copolymeren oplosbaar worden in organische solventen zoals bv NMP. Echter omdat ik 

in met dit hoofdstuk 9 enkel perspectieven van deze algemene route wil aangeven en 

omdat mij niet heb willen en/of kunnen verdiepen in het copolymerisatie mechanisme, 

heb ik mij beperkt tot de copolymerisatie gekoppeld aan een kwantitatieve studie. 

Een eerste analysetechniek die aangewend werd is de therrnogravimetrische 

analyse (TGA). Figuur 9.8 enfiguur 9.9 tonen de TGA-curven van de respectievelijke 

copolymeren. De TGA-curve van het homopolymeer van (TBS02) staat vermeld in 

figuur 7.4. De TGA-overgang bij 330°C van de degradatie van de sulfonyl groep komt 

pas goed tot uiting bij CPI I en vooral bij CP12. Bij CP51 is er bij 300°C totaal geen 

gewichtsverlies te constateren. Hier is blijkbaar enkel tetrahydrothiofenium chloride

monomeer (ll) ingebouwd. De overgang rood 110°C is het verlies van 

tetrahydrothiofeen en het gewichtsverlies tussen 170-200°C is waarschijnlijk de eliminatie 

van CI-, dat in een nevenreaktie (cfr. hoofdstuk 7, schema 7.1) het tetrahydrothiofeen 

vervangen heeft. Rood 560°C degradeert het PPV. Bij CP12 begint deze degradatie 

blijkbaar vroeger (480°C) maar dit is een gevolg van de degradatie van de sulfonyl

groepen. Hetgeen ook vastgesteld wordt is dat de elirninatietemperatuur (maximale 
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degradatiesnelheid) stijgt van 101 naar l l9°C wanneer het aandeel THT stijgt van CP12 

naar CP51. 

Met Ff-IR spectroscopie (figuur 9.10) ziet men dat van CP51 naar CP12 

absorpties bij 1120 en 1310cm-1 sterk toenemen. Deze absorpties zijn verantwoordelijk 

voor de S=O stretch vibraties van de sulfon-entiteit.. 
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Figuur 9.8: TGA curven van de Copolymeren CP51 (boven) en CP21 
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Figuur 9.10: JR-spectra van copolymeren (van boven naar beneden) 

CP51; CP21; CP/J en CP12 
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9.3.2. Kwantitatieve analyse via elementanalyse. 

De kwantitatieve stuclie werd ondemomen via een eJementanalyse van chloride en 

zwavel. AJs we immers de benadering maken dat voor eJke CJ- ook een 

tetrahydrothiofeen dient aanwezig te zijn, kunnen we uit deze experimenten de reJatieve 

verbouding tussen het ingebouwde tetrabydrotbiofenium chloride- en het suJfonyJ

gedeeJte achterhalen. 

De eJementanalyse gebeurde in een zuurstotbom waarin bij een zuurstofdruk van 

30 atm. d.m.v. een kortsJuiting over een inoxdraad bet staal verbrand wordt. Daarbij 

worden zwaveJhoudende verbindingen omgezet tot S042- en chJoor-houdende 

verbindingen tot CJ-. Deze ionen worden opgevangen in een 5%-Na2C03-opJossing en 

kwantitatief bepaald via ionenchromatografie. Voor een beschrijving en de werkwijze 

van een zuurstotbom wordt verwezen naar het experimenteeJ gedeelte. 

Tabel 9.5 geeft de resuJtaten bekomen door de ionencbromatografie. Via 

standaarden kan dan een standaardcurve berekend worden, op basis waarvan de aantalJen 

ppm CJ- en S042- in bet staal kunnen berekend worden. 

Tabet 9.5: Resultaten van ionenchromatografie 

polymeer Oppervl. piek hoogte Oppervl. S042-

c1- c1-

CP51 11,352093 103 17,743750 

CP21 11,395562 103 19,872626 

CPII 12,073590 109 23,281445 

CPI 1-2* 15,064740 142 31,927030 

CPI 1-2bis* 15,406677 142 32,275460 

CPl2 7,392700 65 25,342098 

standaarden 

6ppmCJ-+25ppmS042- 6,789927 67 18,506993 

8 35 8,81904 90 26,791693 

10 45 11,041943 115 36,489988 

12 13,235603 143 

*oe betrouwbaarheid van deze methode werd nagegaan enerzijds door een analoge ontsluiting uit te voeren 
van CPI I (CPI 1-2) en anderzijds door de metingen in de ionenchromatografie in dublo te verrichten 
(CPI l-2bis). 
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De standaardcurves werden voor S042- berekend op basis van de oppervlakte onder de 

pieken. Bij chloride was er een storing van NQi- zodat hier de standaardcurves berekend 

werden op basis van de piekhoogtes. Er werd ook een blanco-test ondemomen waarbij 

dezelfde experimentele condities gehanteerd werden als bij de polymeren. Het resultaat 

hiervan was dat de experimentele waarde van CI- met 0,4ppm moest venninderd worden. 

Voor het SQ42- trader geen signaal op bij de blanco-meting. Tabel 9.6 geeft de aantallen 

ppm CI- en SQ42- in de meetoplossingen. De hoeveelheden (mg) chloride werd bekomen 

door het aantal ppm chloride te delen door 1000 zodat men mg/ml verkrijgt en vervolgens 

te vermenigvuldigen met 250 omdat dit chloride opgelost zat in 250ml water. Buiten deze 

factor vier moet bij het bepalen van de hoeveelheid zwavel (mg) nog eens extra gedeeld 

worden door drie omdat niet zwavel zelf maar sulfaat bepaald werd. 

Tabel 9.6 : hoeveelheden Cl en S in de copolymeren 

polymeer #ppm Cl #mg Cl #ppm so42- #mg s 

CP51 8,94 2,135 24,08 2,007 

CP21 8,94 2,135 26,6 2,221 

CP11 9,41 2,253 30,7 2,564 

CPJJ-2 12,08 2,92 40,3 3,358 

CPI J-2bis 12,08 2,92 40,65 3,387 

CP12 14,86 3,615 33,25 6,927 

De relatieve hoeveelheden tetrahydrothiofenium chloride en n-butylsulfonyl in de 

copolymeren werd dan berekend als volgt : 

Als voorbeeld wordt de berekening voor polymeer CP5 l gei:even. 

1) Het aantal mol chloride is gelijk aan het aantal mo! tetrahydrothiofeen-gedeelte 

in het polymeer. Het aantal mol chloride is dus gelijk aan het aantal mg chloride gedeeld 

door 35,453 (Mg). Dit geeft dus 6,022 I0-5 mo! tetrahydrothiofeen in CP51. 

2) Het aantal mol sulfonyl in het copolymeer is gelijk aan het totaal aantal mol 

zwavel venninderd met het aantal mol tetrahydrothiofeen of chloride. Het totaal aantal 

mol zwavel verkrijgt men door het aantal mg zwavel (tabel 9.6) te delen door 32,06 
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(Mg). Dit geeft 6,2601 I0-5mol zwavel. Het aantal mol sulfonyl is bijgevolg gelijk aan 

0,238 10-5. 

3) Door nu de verhouding van deze molaire hoeveelheden te nemen kent men de 

verhouding tetrahydrothiofenium chloride/n-butylsulfinyl in het copolymeer. De 

verhoudingen staan weergegeven in tabel 9.7. 

Het verschil tussen het experimenteel afgewogen polymeer en de hoeveelheid, 

berekend op basis van de elementanalyse (tabel 9.8), is te wijten aan onzuiverheden in het 

staal (bv water) of, en dit is niet onbelangrijk, door de eliminatie van tetrahydrothiofeen 

tot vinyleen-eenheden. Een belangrijke opmerking hierbij is dat wanneer chloride in een 

nevenreaktie tijdens de polymerisatie tetrahydrothiofeen gesubstitueerd heeft, het aandeel 

aan sulfonyl dee! onderscbat werd. 

Tabel 9. 7: verhoudingen in monomeer en copolymeer 

polymeer #mol(I0-5) #mol(JQ-5) verhouding verhouding 

sulfinyl TIIT-Cl (ll)/(IBSQ TIITIS0i-

Z) polymeer 

monomeer 

Mg-224,317 Mg=226,763 

CP51 0,238 6,022 4,97 25,3 

CP21 0,906 6,022 2 6,65 

CPll 1,644 6,353 1,01 3,86 

CPll-2 2,234 8,236 1,01 3,69 

CP12 11,84 9,766 0,508 0,82 

Figuur 9.11 toont het verloop van de verbouding THT/Sulfonyl in het copolymeer 

in functie van een stijgende beginconcentratie (TBS02). Het is moeilijk dit verloop in 

een of andere vergelijking vast te leggen omdat niet alle gegevens voorbanden zijn. 

Immers een gedeelte van bet tetrahydrotbiofenium gedeelte in bet copolymeer is 

geelimineerd tot dubbele bindingen, betgeen wil zeggen dat niet correct kan gesteld 

worden boeveel THT of boeveel sulfonyl ingebouwd is. Een oplossing voor dit 

probleem kan zijn dat de films ·eerst aan een bepaald temperatuursprogramma 

onderworpen worden, zodanig dat alle THT geelimineerd wordt tot dubbele bindingen 

maar nog alle sulfonyl aanwezig blijft. Alie zwavel die dan via de elementanalyse 

Referenties p.284 



278 Hoofdstuk 9 

bekomen wordt, is dan enkel afkomstig van het sulfonyl-gedeelte en het eventuele 

chloride dat nog aanwezig is, zal te wijten zijn aan de substitutiereaktie tijdens de 

polymerisatie. Op die manier zal de voorgeschiedenis (nog aanwezige water) van alle 

stalen dezelfde zijn. 

Tabel 9.8 : Verschil tussen het experimenteel afgewogen polymeer 
en de hoeveelheid, berekend op basis van de elementanalyse 

polymeer exp. afgewogen (mg) elementanalyse (mg) 

CPS! 19,49 14,19 

CP21 21,00 15,69 

CPll 24,00 18,09 

CPll-2 31,62 23,68 

CP12 57,90 48,70 
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Figuur 9.11: Verhouding van THT/Suljonyl in het Co-polymeer i.fv. de moljractie (~ 
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9.4. Voorlopige conclusies en verdere ontwikkeling. 

Het doel van dit hoofdstuk 9 was aan te geven dat via deze algemene route de 

copolymerisatie van de grote verscheidenheid aan monomeren perspectieven biedt naar 

nieuwe materialen met interessante eigenschappen. 

We kunnen uit de studie besluiten dat tetrahydrothiofenium chloride zouten van de 

sulfinyl- en sulfonyl-monomeren kunnen ingebouwd worden in een copolymeer met 
a,a'-bis(tetrahydrothiofenium chloride)-p-xyleen (ll). De inbouw van sulfinyl en 

sulfonyl eenheden kan geregeld worden door de verandering van de beginmonomeer

concentratie-verhouding. Deze copolymeren kunnen oplosbaar zijn in organische 

solventen. Door sulfinyl in te bouwen kan een volledig geconjugeerde PPV bekomen 

worden bij verwarmen. De inbouw van een sulfonyl-groep daarentegen geeft toegang tot 

een controle over de lengte van de geconjugeerde keten, daar de sulfonyl-eenheden niet 
elimineren. 

Het mag natuurlijk duidelijk zijn dat deze bevindingen slechts een initiatie zijn 

voor toekomstige en meer uitgebreide copolymerisatiestudies. Desalniettemin mag 

gesteld worden dat deze copolymerisaties, naast de verandering op bet niveau van het 

homopolymeer, inderdaad interessante perspectieven naar nieuwe polymeerstructuren 
opent. 
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9.5. Experimenteel gedeelte 

9.5.1. De co-polymerisatie van (TBSO) met (U) 

9.5.1.1. Synthese van de copolymeren 

In een drienekkolf van 100ml werden lg cx,cx'-bis(tetrahydrothiofenium 

chloride)-p-xyleen (ll) (2,84 10-3mol) en 0,947g cx-tetrahydrothiofenium chloride-cx'-n

butylsulfinyl-p-xyleen (TBSO) (2,84 I0-3mol) opgelost in 15ml gedestilleerd water. In 

een toevoegtrechter van 100ml bevond zich 15ml NaOH-oplossing (0,2M; 0,227g). 

Beide oplossingen werden gespoeld gedurende twee uur met stikstof. Na 2 uur werd de 

NaOH-oplossing langzaam toegedruppeld aan de monomeer oplossing. Na enkele 

ogenblikken werd de polymerisatie-oplossing visceus. Na 2 uur polymerisatie werd het 

reaktiemengsel aangezuurd tot pH=7 met HCI. 

Voor de polymerisatie met de 3/1 verhouding werden 0,75g (IBSO) en 0,264g 

(11) op dezelfde manier gepolymeriseerd. 

De zuivering van beide precursorpolymeren verliep via een dialyse tegen 

gedestilleerd water (cut off= 10000). 

9.5.1.2 De Thennogravimetrische analyse: 

De metingen werden uitgevoerd met een DUPONT INSTRUMENTS 951 

Thermogravimetric analyzer van de Dienst voor Anorganische Chemie, gecoordineerd 

door Prof.Dr.J.Mullens. Voor deze studie werden respectievelijk 7,65mg CPll en 

6,54mg CP 13 afgewogen. De metingen gebeurden onder een constante stikstofstroom 

(100ml N2) en aan een constante opwarmsnelheid van l0°0min .. 

9.5.1.3. lR-Spectroscopie 

Deze spectra werden opgenomen op het bulkmateriaal (film) met een PHILIPS 

Pye Unicam SP3-300 infrared spectrometer. Alvorens de eliminatie gestart werd, werd 

de vacuilmoven herhaaldelijk vacuilm gezogen en vervolgens gespoeld met een stroom 
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van gedroogde N2. Dan werd het temperatuursprogramma uitgevoerd (zie 9.2.1.). Na 

elke stap werd de oven afgekoeld onder N2 alvorens de IR-opname gebeurde. 

Vervolgens werd opnieuw vacuum gezogen en gespoeld met N2. Deze procedure werd 

telkens na elke meting herhaald. 

9.5.1.4 Kwantitatieve 13C-CPMAS N.M.R.-Spectroscopie (zie hoofdstuk 7.5.4) 

Voor de contacttijdstudie werd gebruik gemaakt van CT= 200, 400, 600, 800, 

1000, 1500, 2000, 2500, 3000 en 4000 µs. Voor de PDP-spectra bedroeg CT=400µs 

en de wachttijd 75µs. 

9.5.2. De co-polymerisatie van (TBS02) met (ll) 

9.5.2.1. De synthese van de copolymeren 

De werkwijze voor de copolymerisatie van deze monomeren verloopt analoog als 

vermeld in 4.1 met de hoeveelheden monomeer, zoals aangegeven in tabel 9.9 De 

concentratie die vermeld staat is de totale concentratie aan monomeer van (TBS02) en 

(ll) samen. De concentratie van de toegevoegde NaOH bedroeg 0,2026M. De 

polymerisatie verliep bij een temperatuur van 20°C. 

Na aanzuren met HCl tot pH=7 worden de polymeermengsels gezuiverd door 

dialyse (zie 9.5.1). Bij CP21 en CPll bevond zich nog neerslag na dialyse. Deze 

neerslag werd afgefiltreerd op een glasfilter, alvorens van deze polymeeroplossingen 

films gegoten werden. 

9.5.2.2. Elementanalyse via de zuurstojbom 

De zuurstofbom is vervaardigd van inox en is voorzien van twee electrodes en een 

zuurstofin- en uitlaat. Het copolymeer (hoeveelheden zie tabel 9.8) werd afgewogen in 

een kwartskroesje. Aan dit polymeer werd 0,6g Nujol toegevoegd, omdat zulke kleine 

hoeveelheden polymeer aanleiding kunnen geven tot problemen voor de ontbranding van 

het polymeer. De blanco bestond enkel uit 0,6g Nujol. In de zuurstofbom wordt 2,5ml 
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Na2C03-oplossing (5%) gebracht ten einde de ontstane ionen beter te absorberen. Het 

kwartskroesje werd bevestigd tussen de twee electrodes, die verbonden werden met een 

inoxdraad. Deze inoxdraad liep door het te ontsluiten staal en zal zorgen voor de 

kortsluiting. De zuurstofbom werd zorgvuldig dichtgedraaid. Ten einde alle stikstof, die 

aanleiding geeft tot nitrietvorming, uit de zuurstofbom te verdrijven werd driemaal 

gespoeld met zuurstof. Vervolgens werd het systeem op een zuurstofdruk van 30atm. 

gebracht. De zuurstofbom, die voor afkoeling in een emmer gedei'oniseerd water 

geplaatst werd, werd dan ontsloten door de inoxdraad kort te sluiten. Na ongeveer 

twintig minuten werd de zuurstofoverdruk geleidelijk afgelaten. De zuurstofbom werd 

geopend en zorgvuldig uitgespoeld. Dit water werd in een maatkolf van 250ml gebracht 

en aangelengd tot de maatstreep. Met ionenchromatografie werd dan t.o.v. standaarden 

kwantitatief chloride en sulfaat bepaald. 

Tabel 9.9: synthese van coplymeren van(~ en (W 

polymeer <IllSQ2lmg (ll) mg CIB.SQ2)I mol.monfr cone NaOH 

!I0·3moQ !I0-3moQ (ill CI!lSQ2) ~ !mil 

CP51 200,I 1000, ) 4,97 0,167 0,114 16,6 

(0,573) (2,85) 

CP21 497,3 1000, I 2 0,333 0,1 21,07 

(1,425) (2,85) 

CPll 492,6 502,3 ),01 0,496 0,071 13,79 

( 1,41) (1.43) 

CPl2 503,4 257,2 0,508 0,663 0,054 10,42 

(1,44) (0,732) 

9.5.2.3 De Thermogravimetrische analyse: 

De metingen werden uitgevoerd met een DUPONT INSTRUMENTS 951 

Thermogravimetric analyzer van de Dienst voor Anorganische Chemie, gecoordineerd 

door Prof.Dr.J.Mullens. Voor deze studie werden respectievelijk 13,13mg CP51, 

14,85mg CP21, 9,88mg CPI l en 11,68mg CP12 afgewogen. De metingen gebeurden 

onder een constante stikstofstroom (100ml N2) en aan een constante opwarmsnelheid van 

I0°C/min .. 
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9.5.2.4. IR-Spectroscopie. 

Deze spectra werden opgenomen met BRUKER IFS-66 Ff-IR spectrometer van 

de Dienst voor Anorganische Chemie, gecoordineerd door Prof.Dr.L.Van Poucke. 

Referenties p.284 



284 Hoofdstuk 9 

Ref erenties. 

[ME1™83) M. Mehring : Principles of high resolution NMR in solids, Springer 

Verlag; NY (1983). 

[MONG87) Montaudo, G.; Vitalini, D.; Lenz, R. W.: Polymer, 2.8., 837, (1 987). 

[SHIS90) Shi, S.; Wudl, F. : Macromolecules, ,U, 2119, (1990). 



CONCLUSIES 

CONCLUSIONS 





285 

CONCLUSIES 





Conclusies 287 

Conclusies 

De centrale vraag bij dit proefschrift was : Kunnen de vereisten, die aan p-xyleen

derivaten dienen opgelegd te worden, en de overeenkomstige polymerisatie

omstandigheden zo vastgelegd worden dat hoog moleculair gewicht poly(p-xylyleen

derivaten bekomen worden ? Om op deze vraag te antwoorden werd eerst, met als 

uitgangspunt de literatuurgegevens over bet mechanisme van bet bis(sulfonium zout)-p

xyleen, een algemeen schema voor deze reaktie opgesteld (schema). 

Leavinggroep ~ Polarisator 

!Base 

~,-A+ 

Leavinggroep ~ Polarisator 

1-Leavll>ggroep 

[?'Pol-to, +~,- l 
~Polarisator 

j Polymerisatie 

, /.'... /7n 
~Polarisator 

Schema : 
Algemene route voor de synthese ~an geconjugeerde polymeren via de precursor-route 

Opdat bet interrnediaire p-quinodimethaan-systeem (QM) (schema) zou 

gegenereerd worden, moet een p-xyleen-derivaat gesubstitueerd zijn met enerzijds in de 
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a:-positie een polarisator en met anderzijds in de a:'-positie een leavinggroep. De 

polarisator moet zorgen voor de stabilisatie van het anion, dat ontstaat door een zuur

base evenwicht van het p-xyleen-derivaat met een in het reaktiemidden ge"introduceerde 

base. De volgende stap is een 1,6-eliminatie reaktie die ge"initieerd wordt door het anion. 

Dit gaat gepaard met de verwijdering van de Jeavinggroep hetgeen het QM oplevert. 

Waarschijnlijk ontstaat dan via een kop-staart anionisch ketengroei mechanisme een 

regelmatig opgebouwd poly(p-xylyleen)-derivaat, als gevolg van het door de polarisator 

ge"induceerde verhoogd zwitterionische karakter in het QM. Als dan in de Jaatste stap de 

polarisator nog thermisch elimineerbaar is, dan kan het poly(p-xylyleen)-derivaat omgezet 

worden tot het geconjugeerde poly(l,4-fenyleen vinyleen) (PPV). PPV, dat op zichzelf 

onoplosbaar en bijgevolg onverwerkbaar is, kan via dit oplosbaar precursorpolymeer 

gesynthetiseerd worden als een materiaal voor Light Emitting Diodes of voor elektrische 

geleiding. 

Voor deze a:-leavinggroep-a:'-polarisator-p-xyleen monomeren werd geopteerd 

voor a:-chloor-a:'-alkyl(aryl)sulfi(o)nyl-p-xylenen en afgeleiden hiervan. Voor deze 

nieuwe monomeren werd een syntheseroute ontwikkeld welke gevolgd werd door een 

uitgebreide karakterisatie. 

De polymerisatie van deze a:-Jeavinggroep-a'-polarisator-p-xylenen onder invloed 

van een base in polaire solventen verloopt via een ketengroei mechanisme. Dit werd 

aangetoond enerzijds door de detectie van het ontstaan en het wegreageren van het QM

intermediair via UV-metingen en anderzijds door de aanwezigheid hoog moleculair 

gewicht polymeer bij lage conversiegraden. 

Het moleculair gewicht van deze polymeren, bepaald via GPC-analyse in NMP 

t.o.v. polystyreenstandaarden ligt voor Mn tussen 100,000 en 500,000 en voor Mw 

tussen 500,000 en 3,000,00. Het werkelijke Mw, bepaald via lichtverstrooii"ngs

metingen, ligt echter een factor 3,3 hoger (Mw=l,400,000 g/mol voor een polymeer met 

Mw=420,000 volgens GPC). Uit de tweede viriaalcoefficient (A2=4,I3 10-5 mol ml/g2) 

bij 25°C kon afgeleid worden dat de polymeer-CHCI3 interacties zwak zijn. 

13c NMR metingen gevestigden de rol van de polarisator, naast de stabilisatie 

van het anion in het zuur-base evenwicht, als richtende groep. Door de polarisatie van 

het QM worden enkel kop-staart polymeer structuren gevormd. Via I 3C-NMR 

spectroscopie van de gezuiverde hoog moleculaire gewicht polymeren werden geen 

aanwijzingen gevonden voor kop-kop of staart-staart verbindingen vastgesteld. 

Door het volgen van het moleculair gewicht in functie van verschillende 

polymerisatievariabelen kon afgeleid worden dat een lagere polymerisatietemperatuur een 
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hoger moleculair gewicht met een smallere moleculaire gewichtsverdeling oplevert. Ook 

een polairder solvent en een overmaat base leveren hogere moleculaire gewichten. Verder 

bleek dat sommige basen, zoals Lithiumdusopropylamide (LOA) en Butyllithium (BuLi), 

ondanks het feit dat het sterke basen zijn slechts oligomeren opleveren. De 13C-NMR

en massaspectroscopische karakterisatie toonde dat deze oligomerisatie niet te wijten was 

aan de eventueel nucleofiele eigenschappen van deze basen. De cruciale rol werd echter 

gespeeld door de combinatie van het tegenion, geleverd door de base, en het leavinggroep 

· anion. Indien dit zout opgelost blijft in het polymeermengsel (zoals LiCI) dan wordt geen 

polymeer gevormd. M.a.w. het verwijderen van het leavinggroep anion uit het 

polymerisatiemedium is de drijvende kracht van de polymerisatie. Dit werd bevestigd 

door verschillende benaderingswijzen. 

Deze bevinding impliceert dat het mogelijk is het moleculair gewicht van het 

polymeer te controleren door in te spelen op de aanwezigheid van het leavinggroep-anion. 

Dit kan gebeuren door een variatie van de polymerisatietemperatuur, van de hoeveelheid 

base of van het oplosmiddel. 

Deze extreme invloed van het aanwezige anion, maar ook de invloed van het 

solvent (THF vs. NMP of DMF) en de detectie van eindgroepen op de oligomeren toont 

dat de polymerisatie verloopt via een anionisch mechanisme. 

Alles welbeschouwd blijkt uit dit werk dat a-leavinggroep-a'-polarisator-p

xylenen in polaire solventen met niet-nucleofiele basen via een anionisch ketengroei 

mechanisme polymeriseren tot regelmatige kop-staart polymeren met hoge moleculaire 

gewichten, die bovendien door veranderen van polymerisatievariabelen gecontroleerd 

worden. 

Een ander aspect dat als het ware als een constante optreedt bij de polymerisatie 

van deze p-xyleen-derivaten in deze polaire, aprotische solventen is een bimodale karakter 

in de moleculaire gewichten. Er werd aangetoond dat dit te wijten is aan een 

ketendoorbraak van de hoog moleculair gewicht polymem volgens een mechanisme, dat 

gelijkaardig verloopt aan het polymerisatiemechanisme. Wanneer binnen een solvent 

systeem gewerkt wordt is de degradatie afhankelijk vna het tegenion, geleverd door de 

base. De degradatie neemt af van u+ naar K+ als tegenion. Uit deze waamemingen kan 

men voorspellen dat de degradatie tot een minimum zal herleid worden enerzijds door het 

gebruik van lithium als tegenion en anderzijds door gebruik te maken van een base 

waarvan de pKa lager ligt dan de pKa van het monomeer. Echter dit betekent dat dit in 

solventen als DMF en NMP niet mogelijk zal zijn omdat het gebruik van lithium de 
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evenwichtsverplaatsende stap, nl. de vonning van het chloride zout, ondennijnt (cfr. 

hoofdstuk 4) en omdat het gebruik van zwakkere basen, zoals K+tBuo-, enkel 

oligomeren leveren omwille van de nucleofiliciteit in deze aprotische solventen. De taak 

zal er dus in berusten om op zoek te gaan naar andere polaire solventen. 

De algemeenheid van de voorgestelde route werd vervolgens ge'illustreerd op 

basis van literatuurgegevens van gelijkaardige systemen. Er kon geconstateerd worden 

dat de Wessling polymerisatie niet alleen past in het algemeen schema wat betreft het 

polymerisatiemechanisme zelf, maar ook het in beide gevallen optredende bimodale 

karakter in bet moleculair gewicht zou op dezelfde manier verklaard kunnen worden. 

M.a.w. de Wessling bis(sulfonium chloride)-p-xyleen route is een onderdeel van dit 

algemeen schema, maar waarbij de polarisator en de leavinggroep dezelfde sulfonium 

zout groepen zijn. 

De sulfinyl-derivaten geven bij een therrnische behandeling aanleiding tot de 

vonning van PPV. Uit vaste stof 13c NMR spectroscopie is gebleken dat dit verloopt 

zonder noemenswaardige nevenreakties. De UV-spectra toonden dat de geconjugeerde 

structuren zeer vergelijkbaar zijn met deze van PPV, gevorrnd door de thermische 

behandeling van een (sulfonium zout)-polyelectroliet. Uit het volgen van de 

UV-absorptie in functie vna de tijd is gebleken de het n-butylsulfinyl-derivaat stabieler is 

dan het fenyl-analoog. De sulfonyl-derivaten (PFS02) en (PBS02) geven waarschijnlijk 

geen PPV, maar zijn therrnisch stabiel tot respectievelijk 275°C en 330°C, waarna 

degradatie optreedt. Het inbouwen in een copolymeer van dit soort monomeren met 

monomeren, waarvan de polarisator we! kan elirnineren, kan zorgen dat de geconjugeerde 

keten verwerkbaar blijft zelfs na elirninatie van de polarisatoren. 

De perspectieven die deze route bijgevolg biedt zijn zeer talrijk. Een belangrijke 

uitdaging, naast het vennijden van een degradatie, is dan ook de synthese van nieuwe of 

reeds bestaande, maar verbeteerde materialen via deze algemene polymerisatie reaktie. 

Op het niveau van het homopolymeer kunnen zowel de variatie van de polarisator, als van 

de leavinggroep als van de aromatische kem hiertoe bijdragen. Maar ook de combinatie 

van deze verscheidenheid aan monomeren kan via co-polymerisatie reakties, zoals 

aangetoond, leiden tot nieuwe material.en. 
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Conclusions 

The central question of this ph.D.-dissertation was : Is it possible to define the 

prerequisites, that should be excercised on p-xylene-derivatives, and the corresponding 

polymerisation conditions in such a way that high molecular weigth poly(p-xylylene)

derivatives are formed ? To awnser this question a general scheme for this reaction 

(scheme) was drawn up starting from the potential mechanism for the bis(sulfonium salt)

p-xylene as was described in literature. 
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Leavinggroup ~Polarizer 
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In order to create the intermediate p-quinodimethane (QM) (scheme) a p-xylene 

should be substituted with a polarizer in the a-position and with a leavinggroup in the a'

position. The polariser takes care of the stabilisation of the anion, formed by a proton 

abstraction from the p-xylene derivative with a base, that is introduced in the reaction 

medium. The next step is a 1,6-elimination reaction and is initiated by the anion. With 

the expulsion of the leavinggroup the intermediate QM is formed. In the following step 

the QM should polymerise via a head-to-tail anionic chain-growth mechanism to a poly(p

xylylene)-derivative, with a regular structure as a consequence of the enhanced 

zwitterionic character in the QM, that is introduced by the polariser. If in the final step 

the polariser can be eliminated thermally, the poly(p-xylylene)-derivative can be 

converted to the conjugated poly(l,4-phenylene vinylene) (PPV). PPV itself is insoluble 

and infusible and in consequence it is hard to process. However PPV can be synthesized 

through this soluble precursor polymer to a material with interesting properties such as 

high electrical conductivity upon doping and the use as an active layer in the fabrication of 

light emitting diodes (LED). 

For the use of these a-leavinggroup-a'-polariser-p-xylenes, it was decided in 

favour of a-chloro-a'-alkyl(aryl)sulphi(o)nyl-p-xylenes and derivatives. A synthetic 

route for these new monomers was developed and they were thoroughly characterised. 

The polymerisation of these a-leavinggroup-a'-polariser-p-xylenes with a basic 

reagent in polar solvents indeed occurs through a chain-growth mechanism. This was 

proven on the one hand with UV-VIS absorption spectroscopy and on the other by 

following the molecular weight with conversion. UV showed the formation and the 

successive reaction of the intermediate QM. Molecular weight studies showed the 

presence of high molecular weigth polymer at low conversion. 

The molecular weights of these polymers were determined with GPC-analysis in 

NMP against polystyrene standards and were as high as 100,000<Mn<500,000 and 

500,000<Mw<3 ,000,000. However the absolute Mw was 3,3 times higher 

(Mw;;;; l,400,000 g/mol for a Mw of 420,000 as measured with GPC) as was found with 

light scattering measurements. From the second order virial coefficient (A2;;;;4. l 3 I0-5 

mol mlfg2) it was learned that the polymer-CHCl3 interactions are weak. 

13C NMR spectroscopic measurements confirmed the role of the polariser as a 

directing group. It polarizes the intermediate QM and by consequence it induces a head-
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to-tail polymerisation. By means of 13C NMR spectroscopy one could not find any 

indication for head-to-head or tail-to-tail structures. 

By following the molecular weights as function of different polymerisation 

circumstances, it was shown that at lower polymerisation temperatures (-20°C) polymers 

with higher molecular weights with smaller molecular weight distributions are achieved. 

In a similar way more polar solvents and an excess of base give higher molecular 

weights. From these experiments one could also learn that some basic reagents, such as 

JithiumdiYsopropylamide (LDA) and n-butyllithium (BuLi), only render oligomers, 

although the high bascicity of these reagents. This oligomerisation reaction was not a 

consequence of the potential nucleophilic properties of these products as was shown with 

13c NMR- and mass-spectrometry. The prominent part however is played by the 

combination of the counterion, that is delivered by the basic reagent, and the 

leavinggroup anion. If this salt stays solubilized in the reaction medium (like LiCl), no 

polymer will be formed. In other words : removing the leavinggroup anion from the 

polymerisation medium is the driving force in this kind of polymerisations. This was 

confirmed by several experiments. 

This finding implies that it should be possible to control the molecular weight of 

the polymer by influencing the prescence of the leavinggroup anion. This can be 

achieved by the variation of the polymerisation temperature, the amount of basic reagent, 

or the kind of solvent. 

The extreme influence of the anion, but also the influence of the solvent (THF vs 

DMF or NMP) and the observation of end groups on the oligomers, show that the 

polymerisation occurs via an anionic mechanism. 

The general conclusion of this ph.D. dissertation is that cx-leavinggroup-cx'

polariser-p-xylenes in polar solvents polymerise by adding non-nucleophilic basic 

reagents via an anionic chain growth mechanism to regular head-to-tail polymers with 

high molecular weights, that could be controlled by changing specific polymerisation 

conditions. 
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It was also seen that in almost all the cases the polymerisation of these p-xylenes 

derivatives in these polar, aprotic solvents renders a bimodal molecular weight 

distribution. It was shown that the explanation for this behaviour is a chain scission 

reaction on the high molecular weight polymers according to a mechanism, similar to the 

polymerisation mechanism. When looking within one solvent system the degradation 

depends on the counterion. The degree of degradation increases from Li+ to K+ as 

counterion. From the observations made in this work, one can predict that the 

degradation will be reduced to a minimum on the one hand by using a lithium as a 

counterion and on the other by using a basic reagent with a pK.a that is lower than the 

pKa of the monomer. This however implies that this cannot be possible in solvents such 

as NMP or even DMF because the use of lithium will undermine the equilibrium shifting 

step, i.e. the precipitation of the chloride salt, and because the use of weaker basic 

reagents, such as K+tBuO·, renders only oligomers as consequence of the enhanced 

nucleophilicity in the aprotic solvents. On that account an important task lies in the search 

for other polar solvents. 

The generality of this 'general route' was shown on the basis of data in literature. 

For example the Wessling polymerisation fits not only in this general scheme concerning 

the polymerisation mechanism but also the bimodal molecular weigth distribution, which 

occurs in both cases, can be explained in the same way. Or in other words: the Wessling 

bis(sulfonium salt)precursor route is only a part of this general scheme, but with this 

restriction that the polariser and the leavinggroup are the same sulphonium salt groups. 

Thermal analysis showed that the sulphinyl polymers convert to PPV on heating. 

The elimination occurs without worth mentioning side-reactions as indicated with solid 

state 13C CPMAS NMR spectroscopy. The UV-VIS absorption spectra are very similar 

to these from PPV, synthesized via the thermal treatment of the sulphonium salt 

polyelectrolyt. By following the UV absorption as function of time one can learn that the 

n-butylsulphinyl-derivatives are more stable than the corresponding phenyl-derivatives 

(PFSO). The sulphonyl-derivatives (PFS02) and (PBS02) probably do not convert to 

PPV on heating. They are thermally stable to 275°C and 330°C respectively. To build in 

these monomers with monomers that can eliminate the polariser, in copolymers could 
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imply that the partly conjugated chain will be processible even after the elimination of the 

polarisers. 

Hence as a conclusion one can state that the perspectives of this general route are 

numerous. On that account is, besides the reduction of the degradation, the synthesis of 

new and/or already existing, but impoved materials via this general route an important 

challenge. As well as the variation of the polariser, as of the leavinggroup, as of the 

aromatic moiety can on the level of the homopolymer contribute to this challenge. But 

also the combination of this diversity of monomers can lead to improved materials via 

copoloymerisation reactions, as showed in this work. 
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