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HOOFDSTUK I 

Inleiding 

Doel van het onderzoek; Opzet van het ond1erzoek 

De tot voor ongeveer tien jaren onder conventionele omstandighe

den bereide vinylpolymeren waren vrijwel niet kristallijn. Mole

culen van door radicaalpolymerisatie bereid polystyreen zijn on

derling niet identiek door het optreden van stereoisomerie, die 

maakt dat langs de molecuulketen elke monomere eenheid vrijwel 

willekeurig in de d- of in de !-configuratie aanwezig kan zijn. 

Uit de zo aanwezige onderling niet identieke moleculen is geen 

echt kristalrooster, dat periodiciteit veronderstelt, op te bou

wen. 

Met behulp van stereospecifieke initiatie lukte het Natta (1) 

voor het eerst stereoregulaire (tactische) polymeren te syntheti

seren. Deze moleculen met een ruimtelijke periodieke opeenvolging 

van asymmetrische monomere eenheden waren kristalliseerbaar en 

het bleek reeds spoedig (2) dat de schroefspiraal (helix) de vorm 

was waarin de meeste stereoregulaire vinylpolymeren in hun kris

talrooster waren opgeborgen. Voor tactische polymeren zoals gere

genereerde cellulose (3) en voor êellulose-esters zoals bijvoor

beeld de acetaten (4) was dit reeds lang bekend. Voor stereoregu

laire vinylpolymeren in oplossing waren nog geen aanwijzigingen 

gevonden voor een speciale, bijvoorbeeld schroefvormige, struc

tuur die sterk zou afwijken van de bekende statistische kluwen

vorm (5) waarin, sinds de onderzoekingen van Kuhn (6) uit de der

tiger jaren, de meeste macromoleculen in oplossing blijken te 

verkeren. De lichtverstrooiing, noch de viscositeit in oplossin

gen, noch de afhankelijkheid van de viscositeit van concentratie 

of schuifspanning gaf veel aanleiding te veronderstellen dat de 

uitbreiding van de moleculen der tactische polymeren veel afweek 

van die der atactische. 

De uit de literatuur (7) zo bekende, helixvorm van de syntheti

sche polypeptiden in oplossing berust voor een groot deel op de 

sterke wisselwerking (waterstofbruggen) binnen elk molecuul, die 

het klaarblijkelijk kan winnen van de wisselwerking met het op- 9 



10 

losmiddel. Zo bleek polybenzylglutamaat in "slechte" oplosmid

delen, zoals chloroform, de helixconformatie te prefereren. Dit 

werd kwantitatief vastgesteld door meting van de afhankelijkheid 

der viscositeit van de schuifspanning en van het molecuulgewicht, 

door meting van het infrarood-stromingsdichroisme, de optische 

draaiing en zijn dispersie en door deze metingen te vergelijken 

met de gegevens uit de lichtverstrooiing van oplossingen en de 

rèlntgendiffractie van de vaste fase. In "goede" oplosmiddelen, 

zoals dichloorazijnzuur dat de waterstofbruggen kan verbreken, 

bleek de helix te worden verstoord en over te gaan in een statis

tisch kluwen. In mengsels va·n oplosmiddelen was door temperatuur

var iaties de helixstructuur om te zetten in de kluwenvorm en om~ 

gekeerd. Deze gegevens leidden tot de gedachte dat ook de tacti

sche vinylpolymeren in sommige slechte oplosmiddelen wellicht de 

compacte helixvorm zouden kunnen aannemen en in goede de kluwen

vorm. Tevens was er de overweging dat op thermodynamische gronden 

in zeer slechte oplosmiddelen interne ordening van moleculair ge

d ispergeerde polymeren bij uiterste verdunning te prefereren zou 

zijn boven associaties van ~oleculen die aanleiding geven tot en

tropie,verlies. 

Hoe het ook zij, een onderzoek naar de invloed van de aard van 

het oplosmiddel en de temperatuur op de conformatie van tactische 

vinylpolymeren in oplossing lag voor de hand. 

Wegens het vele meetwerk dat te verwachten was, leek het dienstig 

een polymeer te onderzoeken waarvan één of meer tactische vormen 

bekend waren en een syntheseonderzoek achterwege kon blijven. 

Gekozen werd polymethylmethacrylaat: t~jH:3=l 
1 1 n 
~~c- -ct-1:3 

Dit polymeer was reeds in ver$chillende stereovormen bekend (8) 

doór de onderzoekingen van Rohm & Haas. 

1°: isotactische, waarbij in de Emil Fischer-projectie de ester-

groepen steeds aan één kant van de polymeerketen liggen: 
0 
Il 

ITITrrIT 
E: c1-1:3-o-c-



2°: syndiotactische, waarbij de substituenten alternerend links 

en rechts van de keten geplaatst zijn: 

r~1;rr11 
H i H CH3 H R CH) 

3°: atactische, waarbij de liganden willekeurig links of rechts 

van de keten geplaatst zijn. 

4°: de blokcopolymere vorm, waarbij de keten is opgebouwd uit 

blokkèn met de iso- of syndiotactische configuratie. 

Een nadeel van de keuze van tactische vinylpolymeren, vergeleken 

met de synthetische polypeptiden, is het verschil in de maximaal 

verkrijgbare stereoregulariteit. De tacticiteit van de poly-1-

aminozuren is slechts afhankelijk van de stereochemische zuiver

heid der monomeren, de 1-aminozuren. De stereoregulariteit van 

een vinylpolymeer is steeds slechts gedeeltelijk daar ze berust 

op de onderlinge concurrentie van de propagatiestapreacties voor 

de 1- of d- aanlegging. Bij de synthese van isotactisch (-111-} 

polymeer is de kans op een ld- aanlegging altijd eindig, daar 

de reactiesnelheidsconstanten kld en kdl voor een syndiotactische 

aanlegging altijd wel veel kleiner, doch nooit te verwaarlozen 

zijn ten opzichte van die der isotactische aanleggingen k11 of 

kdd" Er is dus steeds een verdeling van iso- en syndiotactische 

ketenstukken te verwachten in een gesynthetiseerde polyvinyl-ke

ten. Daar echter goed kristallijne polymethylmethacrylaten bekend 

waren, werd aangenomen dat de tacticiteiten van de te synthetise

ren produkten hoog genoeg zouden zijn om voldoend grote invloeden 

van de structuren op de meetresultaten te kunnen verwachten. 

Naast het verschil in activeringsenergi.e bij de 1- en d

aanlegging bij polymerisatie aan zogenaamde vrije actieve keten

ui teinden kan de stereoregulariteit ook bepaald worden door de 

adsorptie-desorptie mechanismen van de monomeren aan de vaste op

pervlakken waaraan de groeiende ketens onder vorming van een ac

tief complex zijn geaddeerd. Het is dan ook volgens Szwarc (9) 

van voordeel voor een stereoregulaire polymerisatie dat deze min 

of meer heterogeen verloopt. 

Indien namelijk de synthese uitgevoerd wordt in een voor het zich 

vormende polymeer minder goed oplosmiddel, bestaat de mogelijk-

heid dat een optredende helix-conformatie de stereoregulariteit 11 



bewerkstelligt. Zo polyrneriseert styreen in benzeen, hetgeen een 

goed oplosmiddel is voor polystyreen, tot een amorf polymeer. In 

een alifatische koolwaterstof, waarin polystyreen weinig of niet 

oplost1 wordt onder dezelfde omstandigheden een kristallijn, ver

moedelijk isotactisch, polymeer gevormd (10). Ook schijnen sommi

ge stereoregulaire polyrnerisaties (11) bijvoorbeeld van benzyl

glutamaat, langzaam te verlopen tot een zekere minimum ketenleng

te bereikt is, waarna de reactiesnelheid groter wordt. Dit zou 

kunnen duiden op een inductieperiode in de vorming van een be

paalde conformatie. 

Szwarcvermeldt dat bij stereoregulaire polymerisaties van optisch 

actieve monomeren tot optisch actieve polymeren, de reactie ver

traagd wordt indien bij bijvoorbeeld het gebruik van 1-monomeren, 

aan het reactie medium tl-monomeren toegevoegd worden. Bovendien 

is in dat geval de tacticiteit van het gevormde polymeer lager. 

(11,12). Aanlegging van tl-monomeren zou de helix-vorming belem

meren. De versnellende invloed van de helix is dan weggenomen en 

de reactie vertraagd. Indien de 111-polymerisatie niet gepaard 

zou gaan met helix-vorming is gewone transfer bij toevoeging van 

tl-monomeren te verwachten, die de polymerisatiesnelheid gewoon

lijk niet zeer beînvloedt. 

Opzet van het onderzoek 

Er werd een plan opgesteld om de invloed van de ruimtelijke bouw 

op de conformatie van het molecuul in oplossing te onderzoeken. 

In aanmerking kwamen: 

1: Lichtverstrooiingsmetingen in goede en slechte oplosmiddelen 

aan preparaten van verschillende tacticiteiten. Hieruit kan het 

verband tussen de uitbreiding der moleculen: de gemiddelde traag

heidsstraal R en het molecuulgewicht M, worden afgeleid als func

tie van de wisselwerking polymeer- oplosmiddel (2e viriaalcoeff i

cient A2 ). Voor het kluwenmodel zou voor monodisperse polymeren 

in oplossing moeten gelden dat R2 (:) Ma, waarbij a moet liggen 

tussen 0,5 en 0,8 in afhankelijkheid van de temperatuur. 

(:) betekent: evenredig met 

Voor een stijve polymeerketen, bijvoorbeeld een helix, zou deze 

uitbreiding R2 (:) M2 moeten zijn. Voor polydisperse oplossingen 

wordt de over alle moleculen kwadratisch gemiddelde traagheids-

12 straal, ;;?, gemeten. Het is een extra complicatie dat van R het 



zogenaamde Z-gemiddelde ter beschikking staat, terwijl van M het 

gewichtsgemiddelde, Mw, uit de meetresultaten volgt. Deze gemid

delden zijn als volgt gedefinieerd. 

2 2 2 
R2 I:Ri .ei .Mi I:Rini.Mi 

z l:ci .Mi 2 
l:ni.Mi 

i:ci.Mi 
2 

M 
Eni.Mi 

w ~ l:ni.Mi 

Hierin is ni het aantal grammoleculen van de polymeerfractie met 

moleculairgewicht Mi, en ei is de concentratie van deze fractie 

uitgedrukt in grammen/volume eenheid. 

De "gewichten" waarmee de waarden Rf worden geteld zijn ni.M~ en 

die waarmee Mi worden gewogen niMi. Dit heeft tot gevolg dat R; 
bij een molecuulgewicht hoort dat hoger is dan Mw en dat de rela

tie tussen R~ en Mw niet slechts van de vorm van het molecuul 

maar ook van de moleculairgewichtsverdeling afhangt. Onderzoek 

aan gefractioneerde preparaten is dus nodig voor nauwkeurige be

paling van a. Het is echter te verwachten dat de experimentele a 

uit de vergelijking: log R2 k + a log M , bij wisseling van op-z w 
losmiddel sterk zal veranderen indien een helix-kluwen overgang 

optreedt en dat fractionering dus niet nodig is. 

2: Metingen van de viscositeit der oplossingen en bepaling van de 

correlatie van de te berekenen intrinsieke viscositeit met het 

uit de lichtverstrooiingsmetingen bekende gewichtsgemiddelde mo

lecuulgewicht, in afhankelijkheid van tacticiteit en oplosmiddel. 

De intrinsieke viscositeit is evenredig met Ma voor kluwenmodel

len en met M2 voor staafvormige moleculen. Dit verschil in expo

nent is groot genoeg om een duidelijke aanwijzing te geven over 

de molecuulvormen. Voor polydisperse oplossingen echter wordt de 

vergelijking van de molecuulgewichten, Mw, uit de lichtverstrooi

ingsmetingen met de intrinsieke viscositeiten iets moeilijker. 

Voor kluwenmodellen kan aangetoond worden: 

[ n] 

l:n.M.1+a 
1 1 Ma dit is kleiner dan Ma 

v w 

intrinsieke viscositeit 13 



voor staafjes: 

, = M .M / nu is M M > M 2 
w z w z w 

Dus ook hier is de relatie tussen de gemeten grootheid (n) en het 

gewichtsgemiddelde molecuulgewicht, Mw' afhankelijk van de mole

culairgewichtsverdeling. 

Zo hoort [n]k bij een lager molecuulgewicht dan gemeten uit de 

lichtverstrooiing en (n)s bij een hoger, Niettemin zal bij niet 

te verschillende verdelingen of bij ruw gefractioneerde prepara

ten de relatie tussen [n} en Mw in hoofdzaak bepaald worden door 

de exponenten a en 2. 

3. Meting van de viscositeit van oplossingen in afhankelijkheid 

van de schuifspanning (structuurviscositeit) zou voor verschil

lende oplosmiddelen gemeten, extra informatie kunnen geven over 

de conformatie der opgeloste polymeermoleculen in afhankelijkheid 

van de tacticiteit. Snel met toenemende schuifspanning dalende 

viscositeit zou pleiten voor een staafjesvormig molecuul. Echter 

afgezien van het oriënterings- en deformatiegedrag van vrije mo

leculen zullen geconcentreerde systemen ook afwijkingen kunnen 

geven afhankelijk van de molecuulvorm en de wisselwerking tussen 

polymeer en oplosmiddel. 

zo kunnen in een oplossing fysische of mechanische molecuulasso
ciaties optreden die eventueel pas bij hogere schuifspanningen 

weer worden verbroken. 

4. De mate van verspinbaarheid van een polymeeroplossing in het 

droogspinproces zou inlichtingen kunnen geven over de structuur 

van de oplossing en de correlatie van de verspinbaarheid met de 

2e-viriaalcoëfficiënt, A2 , de structuurviscositeit en de vorm van 

de opgeloste polymeermoleculen. 

5. Het meten van het Weissenberq-effect en de eventuele correla

tie hiervan met de 2e-viriaalcoëfficiënt, de structuurviscositeit 

en de verspinbaarheid zou het inzicht kunnen verdiepen in de op

lossingsconformatie. Een bekend Weissenberg-effect is het omhoog 

kruipen van een polymeeroplossing langs een in deze oplossing om 

de as roterende staaf. Het effect wordt veroorzaakt door de aan

wezigheid van een, door fysische bindingen gevormd, elastisch 

14 netwerk van polymeermoleculen. 



6. Derivaten van tactische polymethylmethacrylaten zoals stereo

regulaire polymethacrylzuren, zouden door middel van titratie in 

waterig milieu kunnen worden getest op de aanwezigheid van spe

ciale conformaties. De vorm van de titratiecurven van atactisch 

polymethacrylzuur (PMAz) kon reeds door onder andere Gregor, 

Mandel en Leyte (13,14,15) verklaard worden door de aanname van 

twee verschillende conformaties als grensstructuren in basisch 

respectievelijk zuur milieu. 

De synthese van de polymeren geschiedde langs vrij bekende wegen. 

Syndiotactisch polymethylmethacrylaat {PMMA) werd bereid in 

vloeibaar ammoniak bij -so0 c met behulp van een alkalimetaal als 

initiator, of in tolueen bij -so0 c waarbij de initiatie werd be

werkstelligd door het systeem benzoine/ultraviolet licht. 

Isotactisch PMMA werd bereid bij een temperatuur gelegen tussen 0 

en 40°c in tolueen met een grignardverbinding als initiator. 

Atactisch PMMA werd bereid in tolueen bij 100°c met benzoylperox

ide als initiator. 

De karakterisering van de geïsoleerde en gezuiverde polymeren ge

schiedde door: 

a. Bepaling van de intrinsieke viscositeit [n) van oplossingen in 

chloroform waaruit een molecuulgewicht geschat kon worden, Mv. 

b. Kernspinresonantiemetingen (NMR nuclear rnagnetic resonance) 

ter bepaling van de tacticiteit. 

c. Infraroodspectraalanalyse voor een grove benadering der tacti

citeit. 

d. Glas- en srneltpuntsmetingen (T , T ) door dilatometrie. g m 
e. Lichtverstrooiingsmetingen voor de bepaling van het gewichts-

gemiddelde molecuulgewicht, Mw. 

De metingen b tot en met e zijn niet aan alle gesynthetiseerde 

polymeren uitgevoerd. 

De uitvoering der syntheses, de discussie over de syntheses en 

tabellen met gegevens over de gesynthetiseerde polymeren zijn te 

vinden in hoofdstuk II. 

In de bovengenoemde preparaat-tabellen zijn tevens opgenomen de 

intrinsieke viscositeiten van oplossingen van deze polymeren in 

chloroform en de daaruit bepaalde viscositeitsgemiddelde mole

cuulgewichten evenals, indien gemeten, de tacticiteitsgegevens. 

De karakteriseringsmetingen worden besproken in hoofdstuk !II 15 



waarin tevens de conclusies aangaande deze karakteriseringsmetin

gen zijn opgenomen. 

Bijzondere metingen die slechts aan enkele preparaten zijn uitge

voerd en die toch tot belangrijke conclusies hebben geleid, wor

den vermeld en besproken in hoofdstuk IV. 

De samenvatting, de resultaten en de conclusies aangaande de 

doelstelling van het onderzoek zijn vermeld in hoofdstuk v. 

Voor een specificatie van de hoofdstukken wordt verwezen naar de 

inhoudsopgave in het begin van het proefschrift. 
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HOOFDSTUK II 

Syntheses, Preparaattabellen, Synthesediscussie 

In het begin van dit hoofdstuk vindt de algemene bespreking van 

de bereiding der stereoisomeren plaats tegelijk met de behande

ling van de belangrijkste literatuur over de synthese van tac

tisch PMMA. 

In het tweede gedeelte volgen de gebruikte voorschriften en in 

tabelvorm de gesynthetiseerde polymeren. In deze tabel zijn te

vens vermeld enkele karakteristieke gegevens van de uitgevoerde 

syntheses, de intrinsieke viscositeit en het viscositeitsgemid

delde molecuulgewicht van elk polymeer en indien gemeten, de tac

ticiteitsgegevens. 

Er valt nog op te merken dat in de loop van dit vrij langdurige 

onderzoek natuurlijk ook in andere laboratoria voortgang is ge

maakt in de syntheses van steeds zuiverder stereoisomeren. Het 

lijkt nu mogelijk om stereoregulaire polymethylmethacrylaten te 

bereiden die tot op enkele tienden van procenten stereochemisch 

zuiver zijn, dat wil zeggen vrijwel 100% zuivere stereoisomeren. 

II. 1 Atactisch PMMA 
De bereiding van conventioneel atactisch PMMA, geschiedde bij 

100°c in tolueen met benzoylperoxide als initiator volgens Back

skai (1). 

II. 2 /sotactisch PMMA 
Isotactisch PMMA werd bereid volgens voorschriften van Rohm & 

Haas van omstreeks 1960, in een apolair milieu (tolueen) met een 

grignardverbinding als initiator (2,3,4,5,6). 

Er zijn door verschillende onderzoekers (4,7,8,9) mechanismen op

gesteld, waarbij de isotacticiteit bij de propagatie wordt ge

regeld door het magnesiumhalogeengedeelte van de initiator, ter~ 

wijl het alkylgedeelte van de grignardverbindingen aan het niet 

groeiende keteneinde is geaddeerd. Er is echter ook een publika

tie van Nishioka (10) waaruit blijkt dat het alkyl-gedeelte van 

de initiator mede bepalend is voor de isotacticiteit en daarom 

ten nauwste betrokken bij de propagatie. 17 



Ook het oplosmiddel (4,7,8,9) beinvloedt de isotacticitcit even

als toevoegsels zoals tetrahydrofuran en diàethylaether (11). 

tevens ontstaat door toevoegingen van aethers zoals dioxaan of 

diethylaether soms stereoblokpolymeren (4,5) wellicht via een 

"two-state" mechanisme (13) waarbij het reagerende ionenpaar aan 

het keteneinde door solvatatie met de aether tijdelijk zou worden 

omgezet in een vrij ketenuiteinde en e~n weg-gediffundeerd tegen-· 

ion, dat dan niet meer regelend zou kunhen optreden. 

De isotacticiteiten van de bereide preparaten zijn soms hoog maar 

nooit 100%. Volgens Nishioka (10)~. wordt bij gebruik van isobu

tyl-, n-octyl- en cyclohexylmagnesiumbromide bij polymerisatie

temperaturen tussen -80 en +2o0 c, evenals met hexylmagnesiumbro

mide tussen -30 en +20°c en met fenylmagnesiumbromide tussen 0 en 

+3o 0 c, 100% isotactisch PMMA verkregen. 

Dit laatste resultaat is in strijd met de resultaten van de hier 

beschreven syntheses ( zie tabel 1 ) en nauwkeurige tacticiteits

metingen met behulp van kernspinresonantie. De hoogste tactici

teit die verkregen is bij een isotactisch polymeer is 97% (bere

kend uit 60 Me/sec NMR-spectra (zie hoofdstuk III.3)). Dit ver

schil van 3% in tacticiteit is belangrijk daar het als verstoring 

van de regelmaat in de configuratie sommige fysische eigenschap

pen, zoals oplosbaarheid, we.zenlijk beïnvloedt zoals later zal 

blijken (hoofdstuk IV.1). 

De twijfel aan de interpretatie van de NMR-spectra door Nishioka 

wordt versterkt door de publikatie van een spectrum van een door 

deze auteur bereid syndiotactisch PMMA. Dit preparaat is volgens 

hem 100% syndiotactisch, hoewel het gepubliceerde spectrum op een 

tacticiteit van hooguit 85% wijst. Bovendien is uit dit in het 

proefschrift beschreven onderzoek gebleken (hoofdstuk II.3) dat 

van een op een dergelijke manier bereid polymeer geen 100% syn

diotacticiteit is te verwachten. 

Bij het gereed komen van dit proefschrift meldde Tsuruta (12) dat 

met LiAlH 4 in tolueen bij -7o0 c, 100% isotactisch PMMA verkregen 

werd. Spectra werden niet gepubliceerd, wel werd door de auteur 

vermeld dat het preparaat "fast vollständig" isotactisch is. 

De in vele publikaties (10,13,14,15,16) vermelde hoge isotactici

teiten zijn alle vermoedelijk te hoog opgegeven, wat geweten moet 

worden aan het verdwijnen in het NMR-spectrum van de kleine pie

ken van de syndiotactische en heterotactische configuratie in de 

voet van de piek van de isotactische configuratie bij hoge iso-

18 tacticiteit. 



Tabel 1: isotactische preparaten 

PMMAI i i/MMA '!' ccnvcrsi~ (oJ >î t.:1cticitcit. 
p v 

i 

oc % 
I H s n. n.f: 1 

11 Ph 1: 15 0 86 0,750 175.000 91 7 2 28 3 

12 Ph 1:5 0 94 0,437 96.000 

13 Ph 1: 3 0 100 -
14 Ph 1'15 0 31 1 , 120 288.000 90,5 7 2,5 28 3 

IS Ph 2~ :15 0 84 0,900 219.000 89 6 5 32 4 

I6 Ph 2'15 0 77 1,040 263.000 91 6 3 32 3 

I7 Ph 1 :16 0 34 0, 912 223.000 87 9 4 21 3 

18 IP 2: 15 0 93 ~ ,890 554.000 

Ig IP 1: 12 0 38 ~,540 507.000 

I10 IP 2:25 0 35 p,622 138.000 

111 Ph 1: 10 30 60 p,830 198.000 88 7 5 27 4 

r, 2 IP 1 :B 0 80 ~,092 630.000 

I13 IP 1: 10 0 94 ~,903 i 560.000 84 B 8 23 4 

IH Ph 1: 15 25 92 ,384 . 378. 000 94 5 1 40 2 

IR Ph - 0 - 1 - . 88 9 3 22 3 

verklaring der tekens: 

i 

i/MMA 

T 
p 

(rl) 

I,H,S 

initiator waarbij Ph = phenylmagnesiumbromide, IP = iso

propylmagnesiumbromide 

verhouding van het aantal ml. van de + 3 mol. initiator

oplossing en het aantal ml. monomeer 

polymerisatietemperatuur 

intrinsieke viscositeit van oplossingen in chloroform bij 

2s0 c 
viscositeitsgemiddelde molecuulgewicht bepaald uit: 

zijn respectievelijk de isotacticiteit, heterotacticiteit 

en syndiotacticiteit berekend uit NMR-spectra en uitge

drukt in percentages. 

Deze getallen hebben betrekking op triades van monomere 

eenheden 

zijn respectievelijk de aantalgemiddelde iso- en syndio

tactische ketenlengtes uitgedrukt in monomeereenheden en 

zijn berekend uit I,H en s. 
De tacticiteitsgegevens worden besproken in hoofdstuk III.3 

het van Rohm & Haas verkregen preparaat. 19 



II. 3 Syndiotactisch PMMA 

De bereiding van grotendeels syndiotactisch PMMA geschiedde vol

gens voorschriften van Rohrn & Haas (2,3,17) anionisch in vloei

baar anunoniak bij -so0 c met een alkaliamide als initiator, of in 

tolueen bij -85°c door radicaalinitiatie. In het kader van dit 

onderzoek werd door P.Piet (18) met behulp van TiC14/Al(aethyl) 3 
bij -4o0 c volgens voorschrift van Abe (19) een syndiotactisch 

PMMA bereid met een zeer hoge tacticiteit (zie preparaat-tabel 2) • 

Een hoogmoleculaire fractie hiervan heeft zelfs een syndiotacti

citeit tussen 99 tot 100% (zie hoofdstuk IV.3) Eveneens hoge syn

diotacticiteiten werden, gezien de infraroodparameters, verkregen 

door Graham (20) in 1962 met behulp van fluorenyllithium in te

trahydrofuran bij -78°c. 

Bij de afsluiting van dit onderzoek meldde Tsuruta (12) een, vol

gens NMR-metingen 95% syndiotactisch PMMA te hebben bereid bij 

-7o0 c in tolueen met LiAl (aethyll 4 als initiator. Ook Roig (16) 

heeft een bij -7o
0

c bifenyllithium in methylglycol hoog syndio

tactisch PMMA bereid. 

Bij onze proeven is geen groot verschil gevonden in syndiotacti

ci teit tussen de preparaten bereid via radicaalpolymerisatie bij 

lage temperatuur of anionisch in het solvaterende ammoniak. 

Dit duidt op een polymerisatie aan vrije ketenuiteinden, waarbij 

het quotient van de propagatie constanten voor de syndio- en iso

tact ische aanleg k 1d/k11 verwacht mag worden slechts van de tem

peratuur af te hangen, en niet te zeer verschillend zal zijn van 

1. Dat de bovengenoemde auteurs tot hogere waarden voor de syn

diotacticiteit komen duidt op complexe ketenuiteinden (ionenpa

ren) en oplosmiddel invloed op de geproduceerde tacticiteit. Dit 

is door Tsuruta ook uitdrukkelijk gesteld. Zo geeft volgens deze 

auteur LiAlH4 in tolueen bij -7o0 c een hoog isotactisch PMMA, 

terwijl in het solvaterende tetrahydrofuran een 85% syndiotac~ 

tisch preparaat verkregen wordt. 

Daar het doel van dit onderzoek is het vinden van de structuur 

van macromoleculen in oplossing, wordt hier niet verder op de 

zuivere reactie-mechanische achtergronden van de polymerisatie 

ingegaan. 

Voor de resultaten van de syntheses en enkele eigenschappen van 

de preparaten wordt verwezen naar de.in dit hoofdstuk aanwezige 

20 tabellen (1 en 2). 



tabel 2. 

Al de nevenstaande 

preparaten zijn 

bereid bij -so0 c, 
uitgezonderd s17 
(bij -S0°C), 

S (bij -ss0 c) 
p 

en A (bij + 100°c) 

PMMA 

code 

S1 

$2 

S3 

s4 

s5 

s6 

S7 

$8 

S9 

s10 

s11 

s,2 

$13 

814 

81s 

s,6 

s17 

518 

5 19 

820 

5
21 

522 

s2j 

5 24 

5 25 

8 26 

8 21 

5 28 

5 29 

5
30 

531 

S33 

534 

S35 

836 

SR 

SP 

A 

1 

Na 

Na 

Na 

Na 

Na 

Na 

Na 

Na 

Na 

Na 

Li 

Li 

Li 

Na 

K 

K 

uv 

Li 

Li 

Li 

Li 

Li 

Na 

Na 

Na 

K 

K 

K 

Rb 

Rb 

l\b 

l\b 

Rb 

Cs 

Cs 

es 

Na 

Ti 

llPC 

i/MMA 

8 :1000 

" 

" . 
" 

" 

" 

" 
3 :1000 

2 :1000 

29:1000 

17:1000 

9 :100 

-
17:1000 

5: 1000 

-
1: 58 

1:100 

1 :100 

1 :5oo 

1 :250 

1 :58 

1:100 

1:250 

1 :58 

1: 100 

1 :250 

1 :58 

1 :58 

1 :100 

1 :100 

1:250 

1 :58 

1:100 

1 :250 

-
1 :250 

0 ,5% 

syndiotactische preparaten 

conversie (nJ Mv tacticiteiten 

% sW. I H 

66 0,427 87 .000 

sa 0' 190 31.000 

52 o, 427 87 .000 

42 o, 380 71. 000 11 25 64 3 7 

45 0,333 63.000 

- 0,370 72.000 

100 0,360 70.000 

91 0,370 72.000 

81 0 ,441 90.000 

42 0 ,594 131 .ooo 

100 0,900 220.000 7 32 61 2 6 

100 1,033 261.000 

78 0,622 150.000 

100 0,450 92 .ooo 

100 o, 165 26.000 

100 0'168 27.000 8 29 63 3 6 

10 D ,358 69.000 5 21 68 3 7 

100 ,283 339.000 

80 D ,392 78. 000 

100 ,658 471.000 1,5 23 69 ,5 4 13 

JO ),972 279.000 

95 0,841 202.000 

100 ),4'32 88.000 

100 J,200 34.000 5 28 67 3 7 

100 ) ,422 85.000 

100 J ,388 77 ,000 

100 ) ,384 76.000 6 35 59 2 5 

100' ) ,450 92.000 

100 0,275 50. 000 

100 01303 56.000 

100 0,325 62.000 

100 0 ,303 56 .ooo 6 30 64 3 6 

100 0 ,354 68 .ooo 

100 0,200 34.000 

100 0,300 56. 000 5 31 64 2 6 

100 0,300 56. 000 

- 5 29 66 2 7 

87 !O, 240.000 0 15 as 2 13 

30 350. 000 11 39 50 3 5 
21 



Tabel 2: syndiotactische preparaten 

Verklaring der tekens: 
SR het van Rohm & Haas verkregen preparaat 

SP het door P.Piet bereide preparaat, i/MMA berekend op het 

Ti-gehalte 

A hatactisch" PMMA 

i initiator waarbij Li, Na, K, Rb en Cs de alkalimetalen 

i/MMA 

[Il] 

zijn. UV heeft betrekking op het initiatorsysteem benzo

ine-ultravioletlicht en Ti op het initiatorsysteem TiC1 4/ 

Al(aethyl)
3

• BPO stelt benzoylperoxide voor. 

mol. verhouding initiator/monomeer 

intrinsieke viscositeit bepaald aan oplossingen in chlo

roform bij 25°c 

Mv viscositeitsgemiddelde molecuulgewicht, berekend uit 

-5- 0 8 
[ n] = 4 , 8 • 1 0 • Mv ' { 4 ) 

I,H,S,ni 1 n
8

: zie de verklaring der tekens bij preparaattabel 1. 

Uitvoering der syntheses 

II.1 Atactisch PMMA 

Conventioneel, atactisch PMMA werd bereid volgens Backskai (1) 

door een mengsel van tolueen, methylmethacrylaat {MMA) en benzo

ylperoxide (0,5 gewichts %, betrokken op MMA) enige uren te re-

fluxen (± 100°c). De tolueen diende hierbij uitsluitend als ver

dunningsmiddel. Toen het reactiemengsel sterk visceus geworden 

was, werd het met tolueen verder verdund en druppelsgewijs uitge

goten in een overmaat (6:1) krachtig geroerde petroleumaether 

(kooktraject 40-60°c). 

Het geprecipiteerde polymeer werd gefiltreerd en in vacuo ge

droogd bij 5o0 c. Het viscositeitsgemiddelde molecuulgewicht van 

dit polymeer (code: A) bedroeg 350.000. Het rendement van de po

lymerisatie was ± 30%. 

II.2 Isotactisch PMMA 

Isotactisch PMMA werd bereid geheel volgens voorschriften van 

Rohm & Haas en in het bijzonder volgens een publikatie van Goode 

22 (2,3,4,5) met als enig verschil dat, anders dan in de werkwijze 



van Goode, de initiator eerst en dan het monomeer aan het reac

tiemedium werd toegevoegd. Hierdoor werd vermeden dat door een 

plaatselijke hoge concentratie van de initiator in de monomeerop

lossing een plaatselijk grote temperatuursverhoging optrad. 

De syntheses werden uitgevoerd in tolueen als reactiemedium en 

als initiator werden grignardverbindingen, opgelost in diaethyl

aether, gebruikt. De reactietemperatu·ren lagen tussen 0 en 30°c. 

In vijf syntheses werd isopropylmagnesiumbromide gebruikt. (IP), 

in tien syntheses phenylmagnesiumbromide (afkorting Ph). De iso

propylverbinding werd gebruikt omdat volgens Goode (4) hogere mo

lecuulgewichten verwacht konden worden van de bereide polymeren. 

Deze hogere molecuulgewichten werden gewenst voor de viscosi-

tei tsmetingen bij hoge schuifspanningen. 

De precipitatie van het gevormde polymeer geschiedde als onder 

II.1. Na filtratie werd het produkt ter verwijdering van init.ia

torresten gewassen met een mengsel van zoutzuur, methanol en wa

ter (1:2:18) gevolgd door een wassing met een methanol-watermeng

sel (1:1).Het polymeer werd bij so0 c in vacua gedroogd. 

De reactiecomponenten of de bij de polymerisatie gebruikte stof

fen werden bereid of gezuiverd in een atmosfeer van zuurstof- en 

waterdampvrije stikstof. Ook de polymerisatie werd uitgevoerd 

onder deze stikstof. Alle bij de polymerisatie áanwezige vloei

stoffen werden gedroogd en gezuiverd over calciumhydride. 

om solvatatie van ion-paren te voorkomen werden syntheses gepro

beerd met aether-vrije phenylmagnesiumbromide, namelijk gesuspen

deerd in tolueen volgens Bryce-Smith (21',22). Deze polymerisaties 

slaagden niet wegens gebrek aan activiteit van de initiator in 

dit milieu. 

Het is bij de bereiding van de grignardverbindingen niet gelukt 

al het aanwezige magnesium, nodig voor een uiteindelijke 3-molai

re oplossing van het alkylmagnesiumbromide in aether, om te zet

ten. Dit is de reden waarom de initiator-monomeerverhouding in de 

tabel van de isotactische preparaten niet als een molaire verhou

ding is opgegeven maar in een praktische maat. 

II.3 Syndiotactisch PMMA 

Syndiotactisch PMMA werd eveneens geheel volgens voorschriften 

van Rohrn & Haas (2,3) bereid. 

II.3.1 In vloeibaar ammoniak bij -so0 c met een alkaliamide (L1-, 

Na-, K-, Rb of CsNH2 J als initiator. Deze amiden werden in het 

reactiemedium gevormd door reactie tussen de alkalimetalen en het 23 



vloeibare ammoniak. Het ammoniak dat als polymerisatiemedium ge

bruikt werd, was twee keer gedestilleerd, de tweede keer over na

trium en onder droge en zuurstofvrije stikstof. Na het opvangen 

van de gewenste hoeveelheid ammoniak werd een afgewogen hoeveel

heid alkalimetaal toegevoegd. Bij het gebruik van rubidium en 

caesium moest dit afwegen en toevoegen onder zeer zuivere stik

stof gebeuren. 

Na het inspuiten van het tot -J0°c voorgekoelde monomeer verlie

pen de polymerisaties meestal momentaan. 

De volume verhouding monomeer/ammoniak bedroeg meestal 1 :10. Er 

werden op deze manier vijfendertig syntheses uitgevoerd. De reden 

voor dit grote aantal was weer de noodzaak polymeren te verkrij

gen met hoge molecuulgewichten voor de viscositeitsmetingen bij 

hoge afschuifsnelheden. De syntheses die uitgevoerd werden met de 

alkalimetaal-series hadden als doel de invloed te bepalen van het 

gebruikte alkalimetaal op het molecuulgewicht en de tacticiteit 

van de gevormde polymeren. 

II.3.2 In tolueen bij -so0 c met benzoïne als radicaalinitiator, 

geactiveerd met ultraviolet licht. De gewichtsverhouding tolueen 

-MMA- benzoïne bedroeg 34:14:0,24. De lichtbron was een waterge

koelde Hanau Tauchlampe van 220V/100W. De belichtingstijd bedroeg 

26 uur en de afstand van de lamp tot de dichtgesmolten kwartsgla

zen ampullen waarin de reacties werden uitgevoerd ± 5 cm. 

Tacticiteitsmetingen met behulp van kernspinresonantie hebben 

uitgewezen dat het atactische polymeer beslist niet atactisch is 

maar voor 69% syndiotactisch (hoofdstuk III.3). Dit polymeer is 

onder de code A opgenomen in de tabel der syndiotactische prepa

raten. Met infraroodspectraalanalyse is dit preparaat wat betreft 

de plaats der absorpties niet te onderscheiden van de hoog syn

diotactische polymeren maar wel wat de relatieve grootte der ab

sorpties betreft (hoofdstuk III.2). 

De verschillen tussen de isotactische polymeren bereid met iso

propyl- en phenylmagnesiumbromide uitten zich voornamelijk in het 

molecuulgewicht, respectievelijk 500.000 tot 650.000 voor de 

eerstgenoemde initiator en 200.000 tot 400.000 voor de tweede. 

Verschillen in tacticiteiten tussen de polymeren bereid met deze 

twee initiatoren lijken niet aanwezig te zijn. 

Het r 14-preparaat heeft de hoogst isotacticiteit, namelijk 97%. 

24 Dit polymeer is bereid bij 25°c met phenylmagnesiumbromide. 



De tacticiteiten der bereide syndiotactische preparaten verschil

len niet of nauwelijks, hetgeen, zoals reeds vermeld is, duidt op 

een polymerisatie aan vrije ketenuiteinden. Echter de polymeren 

bereidmet LiNH2 bezitten aanzienlijk hogere molecuulgewichten dan 

die bereid met de andere alkalimetaalamiden of met benzoïne. Syn

theses met de aardalkalimetaalamiden (Mg-, Ca-, Sr-, Ba(NH2 )
2

) 

zijn niet uitgevoerd daar volgens Goode (persoonlijke mededeling) 

de tacticiteiten van de met deze metaalamiden bereide polymeren 

laag zijn. De moleculairgewichten zijn daarentegen zeer hoog(17). 

Aan het einde van het onderzoek werd door P.Piet in het kader van 

deze syntheses, met behulp van TiC1 4/Al(aethyl) 3 in tolueen bij 

-85°c. volgens een publikatie van Abe (19) een syndiotactisch 

PMMA verkregen met een tacticiteit van 92,5%. Een hoogmoleculaire 

fractie van dit preparaat had een syndiotacticiteit van 99 tot 

100%. 

Dit preparaat is onder code S opgenomen in de tabel. 
p 

Gegevens over de fracties zijn te vinden in hoofdstuk IV.3. Het 

is vreemd dat de syndiotactische preparaten waaraan glas- en 

smeltpuntsmetingen zijn verricht (hoofdstuk III.4} de glasover

gangen vertonen van beide stereoîsomeren. Dit zou er op kunnen 

duiden dat deze polymeren blokpolymeren zijn of mengsels van bei

de isomeren. De NMR-spectra wijzen echter niet in die richting. 

Het is echter mogelijk dat de heterotactische groepering -lld-, 

die veel voorkomt in de syndiotactische preparaten, een eigen 

glaspunt heeft dat vrijwel samenvalt met dat van de isotactische 

configuratie. Bij de glaspuntsmetingen, hoofdstuk III.4, wordt dit 

verder besproken. 

25 
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HOOFDSTUK III 

Uitvoering der karakteriseringsmetingen 

Viscositeitsmetingen 

III.1.1 Bepaling van de intrinsieke viscositeit en het molecuul-

Ter bepaling van de intrinsieke viscositeit en een daaruit te be

rekenen gemiddeld molecuulgt<wicht, werden van twee of meer con

centraties van PMMA-oplossingen in chloroform, steeds bij 25°c 

meteen Ubbelohde viscosimeter (321 of 322) de doorstroomtijden te 

in seconden gemeten. De doorstroomtijden t
0 

van chlor0form bij 

deze temperatuur beqroegen voor de twee viscosimeters: no. 321: 

145,8 ± 0,1 sec., no. 322: 85,7 ± 0,1 sec. 

Uitgezet in een grafiek tegen de concentratie werden de 

gereduceerde specifieke viscositeit 

spec 
11 red 

t -t 
c 0 dl/g {c 

t
0

.c concentratie in g/dl) 

en de inhaerente viscositeit n inh. dl/g 

Door extrapolatie naar c 

paald lnJ • 
of: 

t -t c 0 
lim t--::c 
c+o o 

o werd de intrinsieke viscositeit be-

[11) 
c+o 

Dit is niet geheel juist, er moet namelijk ook geëxtrapoleerd 

worden naar afschuifsnelheid = o. Er werd echter aangenomen dat 

de vloeistof-snelheden in de capillairen voldoende klein waren 

zodat geen noemenswaardige afwijkingen van het Newtonse-gedrag 

optraden. a 

Met behulp van de Mark-Houwink vergelijking [~ k.Mv,waarbij 

voor PMMA-oplossingen in chloroform bij 2s0 c k en a respectieve-

lijk zijn 4,8.10-5 dl/g en 0,8 (1), kan Mv berekend worden. 27 



Deze formule geldt slechts voor een bepaald molecuulgewichtstra

ject dat ons niet bekend is. De formule werd gekozen daar deze 

ook door Rohm & Haas werd gebezigd en ons zodoende de gelegenheid 

gaf tot vergelijking der preparaten. 

Meyerhoff (2) heeft een formule opgesteld voor de relatie tussen 

de intrinsieke viscositeit voor oplossingen in chloroform bij 

20°c en het gewichtsgemiddelde molecuulgewicht, M , bepaald uit 
w 

sedimentatiemetingen aan negen fracties in de moleculairgewichts-

range van 10.000 tot 10.000.000, die zeer nauw met de bovenge-
-5 - 0 8 noemde vergelijking overeenkomt [n] = 4,85.10 .Mw'. 

Het leek daarom redelijk aan te nemen dat ook de door Goode ge

bruikte formule (1) geldig is in dit gebied. 

In de literatuur zijn ook Mark-Houwink-formules vermeld geldend 

voor andere oplosmiddelen (3,4,5,6,7,8,9) die vrij goed met el

kaar overeenkomen. Zo zijn voor het s 18 -polymeer de volgende mo

lecuulgewichten berekend, geldend voor oplossingen in respectie

velijk chloroform, benzeen en butanon: 339,000, 363.000 en 

324.000. 

De formule [aj = 4,8.10-5 O,S die voor atactisch PMMA is opge

steld, wordt algemeen geacht ook geldig te zijn voor de stereoiso

meren. 

De met behulp van lichtverstrooiingsmetingen aan enkele prepara

ten bepaalde gewichtsgemiddelde molecuulgewichten Mw wijken soms 

nog al sterk af van de met viscositeitsmetingen bepaalde mole

cuulgewichten Mv. 

Dit kan ten dele veroorzaakt zijn doordat de moleculairgewichts

verdelingen van de preparaten waarvoor de formule geacht wordt te 

gelden zeer afwijken van de door ons gemeten tactische preparaten. 

Ook kan de aanwezigheid van associaten van polymeermoleculen ver

schillen tussen M.,,, en M" opleveren. 

Indien verknoping van moleculen op zou treden zouden deze asso

ciaties bij de stroming door capillairen ontward kunnen worden, 

hetgeen aanleiding zou geven tot lagere intrinsieke viscositeiten 

en,hieruit berekende,molecuulgewichten. Bij de lichtverstrooi

ingsmetingen, die aan stilstaande oplossingen verricht worden, is 

dit niet het geval zodat het gewichtsgemiddelde molecuulgewicht, 

Mw' betrekking kan hebben op de associaten. 

Vele van de intrinsieke viscositeiten zijn bepaald uit viscosi~ 

teitsmetingen bij slechts twee concentraties. Hierdoor kan in de 

[n] -waarde een grote fout geïntroduceerd worden indien het werke-

28 lijke verloop van de curve van de specifiek gereduceerde viscosi-



teit niet weergegeven wordt door een rechte. Dergelijke afwijkin

gen van de rechte, positief of negatief, bleken nu vaak op te 

treden bij concentraties beneden 0,2 g/dl. Deze anomalie wordt 

uitvoeriger besproken in hoofdstuk III.1.3. 

III.1.2 Hugginsconstante 

De gereduceerde specifieke en inhaerente viscositeit zijn als 

reeksontwikkelingen in de concentratie op te schrijven waarbij 

Huggins experimenteel gevonden heeft dat: 

spec 
n red 

n inh. 

2 
[n] + k 1 • [n) • C en 

[n] 
2 

- k 2 • [n] .c 

k 1 en k 2 zijn daarbij de Hugginsconstanten die in het algemeen de 

wisselwerking beschrijven tussen polymeer en oplosmiddel. 

Een grote k 1-waarde is een aanwijzing voor een zwakke wisselwer

king tussen het polymeer en het oplosmiddel en voor een grote hy

drodynamische wisselwerking tussen de polymeermoleculen Onder

ling. 

Dit komt tevens neer op een kleine 2e viriaalcoëfficiënt wat 

duidt op een geringe oplosbaarheid en dus een neiging tot preci

pitatie. 

In het algemeen ligt de k 1-waarde voor veel polymeren tussen 0,3 

en 0,4. 

Bij de berekening van de Hugginsconstante uit de helling der vis

cositeitscurven viel het op dat deze waarden nogal uiteen liepen. 

De k 1 -waarden bleken te variëren tussen -5 en +5, waarbij het 

gros lag tussen 0,2 en 1,6. 

De sterk negatieve en sterk positieve waarden kwamen slechts voor 

bij polymeren met molecuulgewichten die lager waren dan 100.000. 

Deze waarden zijn hoogstwaarschijnlijk te danken aan de anomalie 

in de viscositeitscurven. 

Bij lagere molecuulgewichten verschuift namelijk het anomaliege

bied naar hogere concentraties, waardoor bij de laagmoleculaire 

preparaten (M lager dan 100.000) er een grote kans bestaat dat 

één der voor de viscositeitsmetingen gebruikte concentraties in 

het anomaliegebied ligt. De hierbij gemeten viscositeit zal dan 

een van het lineaire verband afwijkende waarde hebben (hoger of 

lager). 29 



De syndiotactische preparaten met molecuulgewichten die hoger 

zijn dan ± 100.000 vertonen elk een k 1 -waarde van ± 0,33. 

Daar de k 1-waarden der isotactische preparaten (gemiddeld± 1,1) 

hoger liggen dan die der syndiotactische kan geconcludeerd worden 

dat de eerstgenoemde preparaten in chloroform tot sterkere asso

ciatie neigen dan de syndiotactische. Dit stemt overeen met de 

uit de lichtverstrooiingsmetingen berekende viriaalcoëfficiënt 

A2 die voor de isotactische preparaten een factor 10 of meer 

kleiner zijn dan die der syndiotactische polymeren (hoofdstuk 

III.5). Eveneens stemt dit overeen met de gevonden correlatie 

tussen isotacticiteit en oplosbaarheid (zie hoofdstuk IV.1). 

III.1.3 Viscositeitsanomalie 

Dit effect uit zich in het algemeen als een relatief minimum en 

soms een relatief maximum in de gereduceerde specifieke viscositeit 

bij lage concentraties (10,11,e.a.). Staudinger verklaarde het 

minimum in de viscositeitscurve door de aanname van een kritische 

concentratie (12), namelijk die concentratie waarbij een gel

oplossing (geassocieerde moleculen) overgaat in een sol-oplossing 

(vrije moleculen). Bij verdere verdunning zou dan uitdijing van 

de kluwenformatie volgens Boyer (13) de viscositeitsverhoging 

kunnen veroorzaken. 

Tuynman en Hermans (14) hebben getracht een correlatie te vinden 

tussen de viscositeitsanomalie en niet-Newtonse stromingseigen

schappen. Frank (15) heeft bij lichtverstrooiingsmetingen aan 

verdunde oplossingen van polystyreen in butanon en tolueen geen 

aanwijzingen gevonden voor anomalie. Craubner (10,11,16) zoekt de 

verklaring vooral in een combinatie van adsorptie van polymeermo

leculen aan de wand (17) en randstoringen van het stromingsveld 

waardoor een verandering van het snelheidsprofiel optreedt. 

Overigens is het anomalieverschijnsel ook waargenomen bij de 

dichtheid (18), mengwarmte (19,20), diffusiecoëfficiënten (21,22) 

en de diëlektriciteitsconstante (23) van oplossingen. Bovendien 

is gebleken tijdens het experimentele werk voor dit proefschrift, 

dat ook de brekingsindex van de oplossing in hetzelfde concentra

tiegebied als de viscositeit anomalie vertoont. 

Tijdens de uitgebreide viscositeitsmetingen naar aanleiding van 

het anomalieverschijnsel werd de indruk verkregen dat het hier 

gaat om een concurrentie van twee (of meer) conformaties van 

30 hoogstwaarschijnlijk vrije moleculen, waarvan de ene de viscosi-



~~itsverhoging en de andere de viscositeitsdaling veroorzaakt. 

Afhankelijk van de temperatuur is namelijk of alleen een viscosi

teitsverhoging of een viscositeitsdaling te verkrijgen. 

Er zij nog opgemerkt dat gebleken is dat de anomalie van een po

lymeeroplossing ook afhankelijk is van het oplosmiddel en de 

soort viscosimeter. 

Daar dit anomalieonderzoek slechts een bijkomstigheid is in dit 

totale werk zal hier niet verder op dit verschijnsel ingegaan 

worden, temeer daar er een apart onderzoek aan wordt verricht dat 

in de nabije toekomst zal worden gepubliceerd. 

Als voorbeelden van viscositeitscurven waarin het anomaliever

schijnsel zich openbaart zijn in grafiek (1) de metingen aan de 

preparaten s 3 en s 30 en aan een fractie van het s 11 -polymeer na

melijk s11 (3) weergegeven. 

Voor het s30-polymeer was een sterk positieve Hugginsconstante 

berekend, voor het s11 (3)-polymeer een sterk negatieve. 

grafiek 1: Viscositeitsanomalie 

Tl spl.'C 
· 1 red 

o.s 
(dllg) 

0,1 

-------- 511(3) 

0.1 0.2 0.4 o.e 1,6 

concentratie in g/dl chloroform 31 



32 

De conclusie kan worden getrokken dat het aanbeveling verdient om 

voor het bepalen van het molecuulgewicht uit de intrinsieke vis

cositeit, viscositeitsmetingen te verrichten bij meerdere hoge en 

lage concentraties om zodoende met redelijke zekerheid de vorm 

van de curve te kunnen vaststellen. 
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HOOFDSTUK III.2 

lnfraroodspectraalanalyse 

Voor het directe onderscheid tussen de isomeren en voor een eer

ste benadering der tacticiteiten werden infraroodabsorptiespectra 

opgenomen. 

De hierbij gebruikte apparaten waren: 

Perkin-Elmer Infracord 137 

Beckmann IR-8 

Hitachi EPI-G. 

Er werden drie opname-technieken gebezigd die slechts van elkaar 

verschillen in de manier waarop de monsters werden bereid. 

1°: De film-methode, waarbij als monster een polymeerfilm werd 

gebruikt, aangebracht op een NaCl-, KBr- of AgCl-venster. 

2°: De KBr-methode. Hierbij werd de infraroodabsorptie gemeten 

van een vaste dispersie van het polymeer in KBr. 

3°: De oplossinqs-methode, waarbij de absorptie van PMMA-oplos

singen in chloroform gemeten werd. 

De volgens deze drie methoden opgenomen spectra vertonen dezelf

de karakteristieke vormen. Ze verschillen echter in de nauwkeuri

ge plaats en de relatieve grootte der absorpties. Reeds door an

dere auteurs is er veel over deze verschuivingen en intensiteits

veranderingen der absorpties door verschillen in wisselwerkingen 

tussen het polymeer en zijn omgeving gepubliceerd (1,2,3 e.a.); 

er wordt hier dan ook niet verder op ingegaan. 

Goode (4) en Baumann (3) hebben elk een methode aan de hand ge

daan om uit de infraroodabsorptiespectra de tacticiteit te bepa

len. 

Deze twee methoden worden besproken bij de film-opnametechniek. 

Ter verduidelijking zijn twee spectra bijgevoegd, gemaakt volgens 

deze techniek, van een zeer hoog isotactisch en een zeer hoog 

syndiotactisch preparaat. 33 



0 Film-opnametechniek 

Om aan het spectrum een tacticiteitsbepaling volgens Goode (4) 

uit te voeren dienen op de onderstaande manier de monsters bereid 
te worden: 

Een heldere homogene film wordt aangebracht op een AgCl-, KBr- of 

NaCl-venster door verdamping van een 3-5% oplossing, van het po

lymeer in benzeen, op het venster. De dikte van de film <± 10µ) 

moet zodanig zijn dat de aan de luchtgedroogde film 2-15% van het 

infraroodlicht doorlaat bij de sterke absorptieband bij de golf

lengte 8,0 ± 0,2µ. 

Het venster met de aangebrachte film wordt dan gedurende 45 minu

ten verwarmd op 135°c om de laatste benzeenresten te verwijderen. 

In het opgenomen spectrum wordt tussen de golflengtes 5,4 en 14,5 

µ de basislijn getrokken. De procentuele absorpties bij de golf

lengtes 6,75, 7,2 en 10,1µ worden met behulp van deze basislijn 

bepaald. 

Deze laatste absorptie ligt voor isotactisch PMMA bij de golf
lengte 10,08µ, en voor syndiotactisch PMMA bij 10,16µ. 

Voor het bepalen van de absorptie bij 9,3µ {die in werkelijkheid 

bij 9,4µ ligt (1,2,3)) wordt de lijn die de twee punten met mini

male absorptie aan weerszijden van het maximum bij 9,3µ verbindt, 

als basislijn gebruikt. 

Om nu deze absorpties die de grote spectrale verschillen tussen 

de isomeren aangeven, om te werken tot getallen die tacticiteits

functies zijn, heeft Goode de volgende formules opgesteld: 

Volgens Goode moeten de isotactische PMMA's een J-getal bezitten 

dat lager is dan 35, en de syndiotactische één dat hoger is dan 
90. 

Tussen deze twee getallen liggen de J-waarden van de blokcopoly

meren en de atactische vormen. 

Goode heeft het J-getal slechts op deze manier gebruikt, om aan 

te tonen dat een PMMA iso- of syndiotactisch was, of een der 
overgangsvormen. 

Indien echter spectra opgenomen worden, volgens de filmtechniek, 

34 van mengsels der isomeren in verschillende mengverhoudingen dan 



kan het J-getal bepaald worden in afhankelijkheid der mengver

houding. Er zou dan, indien de tacticiteiten bepaald uit NMR

spectra (hoofdstuk III.3) der isomeren bekend zouden zijn, een 

correlatie verkregen worden tussen het J-getal en de tacticiteit. 

Om de methode absoluut te maken werden van mengsels van een iso

en een syndiotactisch PMMA met bekende samenstellingen filmopna

men gemaakt. 

De tacticiteiten van de twee isomerenwarenbepaald met NMR. 

Het bleek nu echter dat een zo bepaalde ijkgrafiek niet gold voor 

andere stereoisomere preparaten waarvan de tacticiteit met NMR en 

infraroodanafyse was gemeten. 

Het J-getal is dus niet alleen afhankelijk van de macro- maar ook 

van de microtacticiteit in de vorm van de tactische ketenlengtes 

en de verdeling daarvan. 

Bovendien is bij metingen aan mengsels van de isomeren (hoofdstuk 

IV.B) gebleken dat bij bepaalde mengverhoudingen (ongeveer 1:2 en 

2:1) bijzondere wisselwerkingen optreden tussen iso- en syndio

tactische moleculen, die niet alleen met lichtverstrooiings- en 

viscositeitsmetingen aan oplossingen van die mengsels aan te to

nen zijn, maar ook met infraroodspectraalanalyses, volgens de 

filmtechniek. De curven, die de samenhang tussen het J-getal en 

de mengverhouding weergeven, vertonen bij dezelfde speciale meng

verhoudingen sprongen of buigpunten. 

Deze wisselwerkingen zijn de oorzaak dat het J-getal of de EBau 

als tacticiteitsmaten niet geijkt kunnen worden aan mengsels der 

isomeren. 

Baurnann (3) gebruikte als tacticiteitsmaat voor PMMA een verhou

ding van de extincties bij 9,4 en 7,25µ, namelijk 

E9 4 
EBau ~ , berekend uit spectra die volgens de filmtechniek 

7,25 

opgenomen zijn. De extinctie bij 9,4µ werd bepaald met behulp van 

de basislijn, getrokken tussen de absorptïeminima bij 5,4 en 
14,5µ. 

Het is voor het berekenen van EBau' in tegenstelling tot het J

getal, niet noodzakelijk de film-dikte te standaardiseren. 

Voor het bepalen van de tacticiteit van PMMA-preparaten ijkte 

Baumann de EBau-waarde op mengsels van een iso- en een syndiotac

tisch PMMA. Zelf veronderstelt hij hierbij dat een eventuele be

invloeding van EBau door de grootte en de verdeling der tactische 35 



ketenlengtes in de polymer~n de gemeten correlatie tussen EBau en 

de tacticiteit bederft. 

Indien geen NMR-apparatuur voorhanden is of indien de vrij bewer

kelijke NMR-metingen liever worden vermeden, kan echter toch met 

de bovengenoemde correlaties tussen het J-getal of de EBau-waarde 

en de mengverhoudingen der stereoisomeren een redelijke benade

ring (5 tot 20%) der tacticiteiten verkregen worden. 

2°: KBr-methode 

Als preparaat wordt bij deze opnametechniek gebruikt een bij 

10000 kg/cm2 geperst 300 rog-tabletje van een mengsel van de te 

onderzoeken stof en KBr in de gewichtsverhouding 5:1000. Om een 

goed doorzichtig plaatje te verkrijgen was het nodig dat het po

lymeer in een fijn gepoederde vorm met het KBr gemengd werd. 

Het is gebleken dat, indien de door Goode opgestelde formules 

werden gebruikt bij de spectra die volgens de KBr-methode waren 

opgenomen, de J-getallen der syndiotactische polymeren, in tegen

stelling tot die der isotactische polymeren, sterk afwijken van 

en veel lager zijn dan die berekend uit de spectra opgenomen vol

gens de film-methode. 

Daar de KBr-techniek voor het opnemen van de spectra eenvoudiger 

is dan de film-techniek werd het merendeel der spectra opgenomen 

volgens de KBr~techniek. 

3°: Oplossingsmethode 

Bij deze techniek werd de infraroodabsorptie gemeten van oplos

singen der isomeren in chloroform. 

In het begin van dit onderzoek werd als spectrophotometer de 

Beckmann IR-8 gebruikt. De vensterafstand van de NaCl-meetcuvet

ten bedroeg d = 1,000 mm. De gebruikte concentraties der oplos

singen bedroegen 0,5 tot 3,0%. 

Deze spectra bieden nog wel de mogelijkheid tot identificatie der 

isomeren, maar de opsplitsing der absorpties is zeer slecht. 

Eind 1966 werden ten behoeve van het pas gestarte anomalie-onder

zoek (hoofdstuk III.1.3) en het onderzoek aan mengsels der isome

ren (hoofdstuk IV.8) met de Hitachi EPI-G spectra opgenomen van 

oplossingen (concentraties 0,6 tot 1,3%) in chloroform, waarbij 

zeer lange opnametijden en grote gevoeligheden werden toegepast. 

36 De speciale meetcuvetten hadden een variabel in te stellen cel-



dikte, waardoor deze eenvoudig bij de concentraties der oplos

singen kon worden aangepast. 

Deze spectra zijn zeer goed en qua opsplitsing aequivalent met de 

beste spectra verkregen volgens de film-methode. 

Resultaten: 

In tabel 3 staan de voorkomende absorpties vermeld, voorzien van, 

indien bekend, de atoomgroepen die deze absorpties veroorzaken 

{1,2,3,5). Hierbij is aard der beweging van deze atoomgroepen 

niet vermeld. 

In tabel 4 zijn de J-getallen (eventueel uit de eerste twee soor

ten spectra berekend) en de EBau-waarden vermeld van die prepara

ten waaraan tevens NMR-metingen waren verricht. 

Tevens zijn in grafiek 2 de uit beide soorten spectra berekende 

J-getallen uitgezet tegen de uit de NMR-metingen berekende iso

of syndiotacticiteiten der preparaten. 

Als tacticiteitsgrootheden werden daarvoor gebruikt de I
0

- en S
0

-

waarden voor respectievelijk de iso- en syndiotactische polyme

ren. Dit zijn percentages van de aanwezige paren van monomere 

eenheden in iso- respectievelijk syndiotactische configuratie. 

In het volgende hoofdstuk, no. III.3, worden deze waarden nauw

keuriger omschreven. 

In deze grafiek is te zien dat een nauwkeurige schatting der tac

ticiteit uit een J-getal niet te maken is. 

tabel 3. De in de infraroodabsorptie-spectra van stereoregulair 

PMMA, opgenomen volgens de film-techniek, voorkomende absorpties. 

H PMMA SYNDIOTACTISCH PMMA 

atoomgroep 

golf lengte in µ 901 

3,35;3,40;3,52 3,35;3,40;3,52 -cH 2- e!l -CH3 
5,80(dubbel);6,20 5,80(dubbel);6,20 C=O 

6,75;6,85;6,90;7,00 6,75;6,85;6,90;6,98 6,75 en 6,85: -CH3 
6,90:-0-CH3 ,±7,0:-CH2-

7,25;7,35 7,25;7,35 -CH3 
7,93;8,0718,40;8,70 7,87;8,07;8,40;8,75 -c-o-c-

9 ,43 intramoleculaire binding 
10,08;1Ö,55 10,16;.10,35 -CH3 

11 ,00 ? 

11,92;12,40 11,92;12,10;12,36 ? 

13,20 13,35 -CH2-
13,60 ? 

37 



De volgens de methode van Goode uit de film-opnamen berekende J

getallen komen goed overeen met de door Goode (4) vermelde waar

den voor iso- en syndiotactisch PMMA. 

De berekende EBau-getallen zijn in overeenstemming met de door 

Baumann (3) berekende extinctiequotiänten van stereoregulair 

PMMA. 

tabel 4. Tacticiteitsgrootheden berekend uit NMR- en IR-spectra. 

tacticiteit 

PMMA J (film) J(K[lr) EBau (film) 

I H s n1 ns 

I1 91 7 2 28 3 27 

I4 90,5 7 2,5 28 3 28 

15 89 6 5 32 4 28 28 0, 146 

15(1) 91 6 3 32 3 28 30 0,235 

16 91 6 3 3-2 3 29 

17 87 9 4 21 3 33 

113 84 a a 23 4 31 

I14 94 5 1 40 2 25 26 0,278 

s,, 7 32 61 2 6 115 70 0 '953 

5 16 8 29 63 3 6 77 

5 11 5 27 68 3 7 70 

5 20 7,5 23 69,5 4 13 83 

5 35 5 31 64 2 6 71 

SR 5 29 66 2 7 78 

SP 0 15 85 2 13 114 1, 16 

Sp(1) 0 1 99 2 200 126 1, 31 

A 11 39 50 3 5 64 

Verklaring der tekens gebruikt in tabel 4. 

r, H, s = respectievelijk de percentages aanwezige iso-, hetero

of syndiotactische triades van monomere eenheden. 

respectievelijk de gemiddelde iso- en syndiotactische 

ketenlengtes uitgedrukt in aantallen monomere eenheden. 

Hierbij is: 

I + 1!iH S + 1!iH 

2 + H 



Deze vijf grootheden worden in het volgende hoofdstuk uitvoeriger 

besproken. 

J(film), EBau(film) = 

J(KBr) 

Het uit infrarood-spectra, opgenomen volgens de film

techniek, berekende J-getal van Goode en extinctie

quotiênt van Baumann. 

Het uit infrarood-spectra, opgenomen volgens de KBr

techniek, berekende J-getal. 

grafiek 2: J-waarde als functie van de tacticiteit. 
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Het door Baurnann gebruikte syndiotactische PMMA zal hoogstwaar

schijnlijk niet zo stereoregulair zijn als het SP(1)-preparaat, 

wat de hoge EBau-waarde van dit laatste polymeer verklaart. 

In de spectra der isotactische preparaten werden steeds aandui

dingen gevonden voor absorpties bij de golflengtes 9,05 en 

9,55µ, naast de absorptie bij 9,4 of 9,45µ, die veroorzaakt wordt 

door intramoleculaire bindingen (2). Waardoor deze twee absorp

ties die ook door Kawasaki vermeld zijn (5) veroorzaakt worden, 

is niet bekend. 
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(1) s. Havriliak, N. Roman: meeting Am. Chem. Soc., Phoenix 

(U.S.A.) (jan. 1966), polymer preprints (1966) 7,253 

(2) H. Nagai: J. Appl. Pol. Sci. 2 (1963) 1697 

(3) u. Baumann, H. Schreiber, K. Tessmar: 

Makromol. Chem. 36 (1960) 81 

(4) W.E. Goode, F.H. Owens, R.P. Fellmann, W.H. Snyder, 

J.E. Moore: J. Pol. Sci. 46 (1960) 317 

(5) A. Kawasaki, J. Furukawa, T. Tsuruta, s. Inoue, K. Ito: 

Makromol. Chem. 36 (1960) 260 41 



llOOFDS'l'UK III.3 

T actidteitsmetingen met behulp van NMR 

Inleiding: 

In Ernil Fischer-projectie kunnen zoals in hoofdstuk I getoond is, 

onder andere de volgende stereoisomeren worden opgestelq: 

de isotactische: 

rrrtîT1 H E H E H H 

de syndiotactische: 

! 

E 

0 
Il 

CH 3-o-c - groep 

de atactische, die een willekeurige rangschikking der liganden 

aan weerszijden van de zig-z,~g koolstofketen bezit. 

Het is duidelijk dat deze coJ1figuratie een vrijwel nooit gereali

seerde grensstructuur voorstelt, daar bijna altijd bij de synthe

se een voorkeur aanwezig is voor een bepaalde configuratievolgor

de, hetzij syndio-, hetzij isotactisch. Kortheidshalve schrijven 

we in plaats van de E. Fischer-projecties de opeenvolgingen van 

de substituenten als: 

-1111- of -dddd- voor de isotactische vormen en 

-ldldld- voor de syndiotactische vormen. 

Configuratiebepaling met NMR 

Het is Bovey en Tiers (1,2,3), Kern (4), Johnsen (5) en Coleman 

(6) met NMR-metingen (nuclear magnetic resonance = kernspinre

sonantie) aan oplossingen van polymethylmethacrylaten in aetha

nol vrije chloroform, gelukt paren (diades) van configuraties, na

melijk -11- of -dd- en -dl- of -ld-, en drietallen {triades) na-

42 melijk -111- of -ddd- (isotactisch) , -ldl- of -dld- (syndiotac-
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tisch) en -lld-, -ldd-, -ddl- of -dll- (heterotactisch) van el

kaar te onderscheiden en te identificeren. 

De diade-notatie -ld- of -11- slaat op de stand van de a-methyl

of de estergroep, dus op de configuratie van de a-C-atomen, die 

aan weerszijden staan van de CH2-groep, welks signalen worden ge

meten. 

De bijgevoegde spectra van een iso- en syndiotactisch PMMA opge

nomen met een VARIAN HA-100, geven het beeld der voorkomende re

sonanties. 

De •-waarde als eenheid geeft de verandering aan in p.p.m. van de 

magnetische veldsterkte, waarbij de plaats der tetramethylsilaan

protonen (TMS) op •=10,gesteld wordt. 

Verklaring van de spectra 

In PMMA komen drie soorten protonen-groepen voor, namelijk de me

thoxy-, de methyleen- en de a-methylprotonen, deze geven de vol

gende resonanties: 

a-methylprotonen-resonantie: bestaat uit 3 signalen op: 

• = 8,78 van de isotactische triades -111- of -ddd-

T 8,95 van de heterotactische triades -lld- of -ldd-

of -ddl- of -dll-

T = 9,10 : van de syndiotactische triades -ldl- of -dld-

De opsplitsing van het resonantiesignaal van de a-methyl-protonen 

tot een triplet van pieken wordt mede tot stand gebracht door de 

estergroepen en de methoxy-protonen in het bijzonder. 

Segre (10) vond namelijk dat in het resonantiesignaal van de a

methylprotonen van polymethacrylonitril geen opsplitsing aanwezig 

is. Bij polya-methylstyreen volgens Brownstein (11) echter wel, 

analoog als bij PMMA. 

methyleenprotonen-resonantie: bestaat uit 2 signalen 

een dubbel doublet waarvan het centrum ligt op r = 8,14, van de 

isotactische diades: -11- of -dd-

een enkele piek plus twee kleinere op respectievelijk , 8,17 en 

8,11 en 8,07, van de syndiotactische diades: -dl- of -ld-. 

methoxyprotonen-resonantie: bestaat uit 1 signaal op , = 6,40 on-

44 afhankelijk van de stereoisomere vorm. 



Methyleenprotonen-resonantie: 

Diade-tellinq 

Bij isotactisch PMMA ZiJn beide methyleenprotonen magnetisch niet 

aequivalent daar ze gemiddeld over de tijd niet dezelfde magne

tische omgeving hebben. 

Dit is duidelijk te zien in de Emil Fischer-projectie. Eén der 

methyleenprotonen zit aan dezelfde kant van het hoofdketenvlak 

als de naast gelegen a-methylgroepen, het andere proton daarente

gen wordt geflankeerd door estergroepen. Het resonantiesignaal 

zou daarom moeten bestaan uit een tweetal pieken. Vanwege de we

derzijdse beïnvloeding van deze protonen, de zogenaamde spin-spin 

koppeling, treedt nogmaals een verdubbeling op zodat het signaal 

van de methyleenprotonen bestaat uit een dubbel doublet van pie-

ken, waarvan het centrum ligt bij T 8,14. 

Bij syndiotactisch PMMA echter is deze opsplitsing niet te ver

wachten daar de protonen van de -CH 2-groep gemiddeld over de tijd 

wel magnetisch aequivalent zijn. 

Het signaal zou dus een enkele piek moeten zijn. 

In de 60 Me/sec-spectra is deze piek echter asymmetrisch of ver

toont een schouder bij :!: i: = 8, 11 • 

In het 100 Me/sec van het s11 -preparaat treedt op deze plaats 

reeds een duidelijke piek op. 

Volgens J.K. Becconsall, die de 100 Me/sec-spectra opnam bij de 

I.C.I., wordt er bij vele syndiotactische polymethylmethacryla-

ten nog een derde, nog kleinere, piek gevonden bij :!: T 8, 0. 

Daar deze beide pieken ( i: 8,0 en 8,11) aanzienlijk kleiner in 

oppervlak zijn dan de hoofdpiek bij i: = 8, 17, zijn ze de resonan

tiesignalen van een klein percentage der methyleenprotonen met 

een afwijkende configuratie. Hierover wordt bij de tetrade-tel

ling verder gesproken. 

Daar het bij de methyleenprotonen gaat om die -cH2-groepen die 

geplaatst zijn tussen twee a-C-atomen met gelijke of tegengestel

de configuratie, dus -11- of -dd- en -ld- of -dl-, kan uit de re

latieve oppervlakten van het dubbele doublet van isotactisch PMMA 

en de complexe piek van syndiotactisch PMMA direct de percentages 

iso- en syndiotactische diades berekend worden. 

Daar deze tacticiteitsbepaling onnauwkeuriger is dan die met be

hulp van de a-methylprotonen-resonantie, en minder gegevens ver

schaft, werd hij niet toegepast. 

Er wordt daarom niet verder op deze telling ingegaan. 45 



~-methylprotonen-resonantie 

Triade-telling 

Het feit dat met het oplossend vermogen van de huidige NMR-appa

ratuur slechts een drietal signalen gevonden wordt, afkomstig van 

de n-methylprotonen, wettigt de aanname dat de isotactische -111-

en -ddd- triades magnetisch onderling aequivalent zijn, evenals 

de heterotactische -lld-, -ldd-, -dll- en -ddl- triades en de 

syndiotactische -ldl- en -dld- triades, ongeacht de configuratie 

van de voor- of naburen. 

De oppervlakten van de triade-pieken, al dan niet achteraf ge

scheiden door grafische splitsing van het verkregen spectrum, 

worden gebruikt als maat voor de hoeveelheid triades van de ver

schillende soorten. Uit de onderlinge verhoudingen zijn volgens 

Kern (4) en Bovey (1,2,3) de percentages iso-, syndio- en hetero

tactische triades, namelijk I, S en H te berekenen. 

De diade percentages zijn dan: !
0 

I + ~H 

en S
0 

s + ~H. 

De aantalgemiddelde tactische ketenlengtes, uitgedrukt in aantal

len monomere eenheden per stereoblok zijn dan: 

2 1
0 

+ H 
ni = H 

Interpretatie van de triade percentages en de bloklengtes 

Heterotactische configuratie 

Bij de afwisseling tussen iso- en syndiotactische ketenstukken 

bestaat elke overgang uit één heterotactische triade: 

-llllldldld-. 

Bij de afwisselingen tussen twee isotactische of tussen twee syn

diotactische ketenstukken bestaat elke overgang uit twee hetero

tactische triades: 

-lllllddddd- en -ldldlldldl-. 

In het zuivere isotactische geval zijn geen syndiotactische 

triades maar wel diades aanwezig, in het zuivere syndiotactische 

46 geval geen isotactische triades maar wel diades. 



Als nu bij een isotactisch PMMA de heterotactische triades alleen 

fungeren als overgangen tussen iso- en syndiotactische ketenstuk

ken, kan maximaal H = 2S zijn. In dat geval worden de isotac

tische blokken afgewisseld door geïsoleerde syndiotactische 

triades: -llllldlllll-. 

In de gevallen waarin deze syndiotactische blokken langer zijn 

dan drie monomere eenheden is H < 2S. 

In de gevallen waarin H > 2S moeten ook geïsoleerde syndiotac

tische diades aanw1ë,zig zijn -ld- of -dl-. In de polymeerketens 

kunnen dan overgangen aanwezig zijn tussen isotactische 1 en d 

blokken: -lllldddd-, maar ook aaneenschakelingen van heterotac

tische triades namelijk -llddllddll-. 

In de NMR-spectra is het voorkomen van heterotactische ketens 

naast de iso- en syndiotactische niet, beter gezegd nog niet aan 

te tonen. 

Mogelijk is dit wel het geval als de fijnstructuur in de methy

leenprotonen-resonantie van de syndiotactische configuratie opge

helderd wordt. 

Hierover wordt bij de tetrade-telling verder gesproken. 

Wat betreft de heterotactische blokken -llddlldd- moet nog ver

meld worden dat ook indien H > 50%, dat wil zeggen H > I + S (4, 

9,18),nog niet geconcludeerd mag worden dat deze blokken voorko

men, daar vele configuraties te tekenen zijn, waarbij H > 50% 

zonder dat aaneenschakelingen van heterotactische triades aanwe

zig zijn, bijvoorbeeld: 

-llldddllldldddllld- I ,. 
:J, s 3, H 10 of H 56% 

-llldddllldddlddlllddd- I 6, s 1 , H 14 of H 67% 

-llldddldddllld- I 4, s 2, H 8 of H 57% 

-dddllldddlll- I 4, s o, H 8 of H 67% (15) 

Deze stereoregulaire vormen zullen evenals de heterotactische 

blokken altijd voorkomen daar de kans op vorming, hoewel mis

schien zeer klein, nooit nul is. Indien echter vele polymeerke

tens en over grote delen of geheel bestaan uit deze configuratie 

zou men moeten aannemen dat, bij vorming van een heterotactische 

eenheid ~11d-, -ldd-, -dll- of -ddl-, de stand van de aan te leg

gen monomere eenheid altijd het spiegelbeeld is van de stand van 

de voorlaatste eenheid, ongeacht de tussenliggende eenheid. 

Dit is nu zeer onwaarschijnlijk bij een keten in de vlakke zig

zag stand. 47 



Bij vorming van een zuivere heterotactische keten moet dus wel 

aangenomen worden dat een speciale conformatie bij de propaga

tie er voor zorgt dat in ieder geval de voorlaatste eenheid van 

de groeiende keten de stand van het aan te leggen monomeer be

paalt. Dit kan verwaoht worden bij polymerisaties aan vaste op

pervlakken of bij lagere temperatuur in polymeer/oplosmiddel/kata

lysator complexen, waar eventueel een speciale helix-vorm beïn

vloedend zou kunnen werken. 

Gebruikte apparatuur en meetomstandigheden 

Van de spectra werden 5 opgenomen op de Shell-Central-Laborato

ries te Amsterdam bij temperaturen tussen 60 en 100°c, en 37 op 

de A.K.U., N.V.-Research te Arnhem bij temperaturen tussen 25 en 

60°c. In beide gevallen werd de Varian A-60 (60Mc/sec) gebruikt. 

Twee spectra werden opgenomen op de I.C.!., Petrochemical and 

Polymer Laboratory te Runcorn, Engeland bij een temperatuur van ± 
70°c met een Varian HA-100 (100 Me/sec). 

De oppervlakten der resonantiepieken werden gemeten met een Ott

Planimeter. 

De NMR-metingen werden verricht aan oplossingen, zo geconcen

treerd mogelijk zonder dat gelering optrad, in aethanol-vrije 

chloroform. 

Verzadiging: 

De meeste isotactische preparaten losten vrij slecht of zeer 

slecht op in zuiver chloroform. Het resonantiesignaal dat bij de 

NMR-metingen werd geregistreerd was daardoor zwak vanwege de lage 

concentraties, zodat een grote versterking van het radiofrequen

tieveld toegepast moest worden. 

Dit had het verschijnsel van verzadiging tot gevolg, waardoor het 

oppervlak der resonantiepieken te klein uitvalt. Door de grote 

versterking wordt ook de ruis versterkt waardoor de kleine a-me

thylprotonen-resonantiesignalen van de hetero- en syndiotactische 

configuraties slecht te onderscheiden zijn en te groot worden ge

tekend. 

Het relatief te grote percentage heterotactische triades,dat dan 

wordt bepaald,maakt dat de gemiddelde bloklengtes te klein uit

vallen. 

Dit was alleen het geval bij de 60 Me/sec-spectra daar hier de 

48 drie resonantiepieken van de a-methylprotonen elkaar overlappen. 



Resultaten 

Isotactische preparaten: 

Deze preparaten werden alle geanalyseerd bij 60 Me/sec. 

Uit tabel 5 is te zien dat de tacticiteiten van de ongefractio

neerde preparaten I
1

, r
4

, I
5

, 1
6

, I
7

, I
11

, I
14 

en het Rolun & Haas 

preparaat IR vari~ren van 92 tot 96,5. 

Het I 13-polymeer, het enige van de doorgemeten preparaten dat met 

isopropylmagnesiumbromide is bereid, bezit een tacticiteit die 

lager is dan 90% namelijk 88%. Het lijkt dus dat deze initiator 

minder stereospecifiek is dan phenylmagnesiumbromide. 

Vergelijkingsmetingen aan het I 7-polymeer, tabel 7, bij 60 en 100 

Me/sec doen vermoeden dat de voor de polymeren berekende tactici

teiten in werkelijkheid ± 2% hoger zijn. 

Zo zal het 1 14-preparaat een tacticiteit van± 99% bezitten. 

De tacticiteiten berekend uit de 100 Me/sec-spectra liggen hoger 

dan die berekend uit de 60 Me/sec-opnamen, daar vanwege de hogere 

frequentie de chemische verschuiving groter is waardoor de re

sonantiesignalen verder uit elkaar liggen en de oppervlakken der 

pieken nauwkeuriger bepaald kunnen worden. 

In tabel 5 is ook te zien dat voor de preparaten r 1 , r 4 , r 6 . I
7 

en IR geldt dat H > 2S en ns = 3. Dit zou kunnen betekenen dat 

geïsoleerde syndiotactische triades mede fungeren als overgangen 

tussen isotactische blokken. 

Zulke redeneringen blijven gevaarlijk, ook bij hoge isotactici

teit. 

Indien bijvoorbeeld een deel van het preparaat bestaat uit zuiver 

syndiotactische moleculen, zou de rest moeten bestaan uit isotac

tische ketens met louter alleen overgangen tussen isotactische 

blokken, die geen syndiotactische triades doch slechts syndiotac

tische diades bevatten, beter gezegd heterotactische overgangen. 

Fractionering naar tacticiteit is dan ook mogelijk zoals zal 

blijken in hoofdstuk IV.3. 

Het hoogst isotactische preparaat 1 14 , bereid met phenylmagne

siumbromide bij 2s0 c, heeft eveneens H > 2S. Bij dit polymeer is 

2 < < 3. Hier lijken zeker overgangen tussen isotactische 

blokken aanwezig te zijn. 49 



tabel 5: Resultaten der tacticiteitsmetingen aan de isotactische 

preparaten 

% 

PMl'!A ;;1 n s 
i s Io so 

I1 84 2 94,S S,S 28 

I4 134 1() 90,5 2,5 94 6 28 

IS 92 89 6 5 92 8 32 

Is(1) 105 91 94 6 32 3 

IS (2) 163 12 11 88 91 9 31 

IS (3) 97 11 14 80 9 11 84 16 20 

IS (I) 107 11 as 88 12 30 

IS (II) 113 11 11 82 10 87 13 19 

IS (IIl) 200 18 10 .as 8 92 24 

Is (IV) 188 19 11 S6 s 90 10 21 

IS(AA) 114 12 ss 89' s 10,S 21 

IS(B) 122 11 as 8 92 24 

r
5 

(l\c) 135 12 7 88 8 92 24 

16 115 91 6 94 32 

17 230 25 9 87 9 91,S s,s 21 

111 96 s 88 7 92 27 

r 11 (1 l 66 4 88 7 s 92 27 

1 11 c21 63 6 4 86 8 6 90 10 24 

111 (3) 79 7 12 81 7 12 84,5 15,5 25 

1
11 

(4) 79 11 13 76 11 13 82 18 20 

r 11 (S) 72 s 9 S1 9 10 85 15 20 

r 11 (6) 79 15 77 15 81 19 21 

1 11 !7) 85 9 6 ss 90 10 21 

1
11 

(8) 87 85 90 10 21 

1
11 

(9) 96 86 90 10 24 

1
11 

( 1 O) 67 12 9 76 14 10 83 17 13 

1 13 101 10 10 84 88 12 23 

1 13 {1) 122 5 89 93 7 27 3 

1
14 75 94 s 1. 96,S 3,S 40 2,5 

IR 91 88 92 22 

Deze waarden zijn bepaald uit 60 Me/sec-spectra. 

De aanduidingen tussen haakjes achter de preparaatcodes geven 

aan dat dit fracties zijn van de preparaten zonder deze extra 

50 aanduiding. 



Syndiotactische preparaten: 

De resultaten in tabel 6 laten zien dat met de polymerisaties in 

vloeibaar anunoniak met allerlei metaalkatalysatoren, t/m s 35 , 

het niet gelukt is preparaten te verkrijgen met een syndiotacti

citeit die veel hoger is dan 80%. De gemiddelde bloklengte n
5 

is 

dan ook meestal kleiner dan 10. Ook het Rohm & Haas preparaat 

wijkt in tacticiteit niet af van onze polymeren. 

Fractionering van het s11 -polymeer had niet veel sukses bij het 

verkrijgen van fracties met hogere tacticiteiten. 

Vergelijkingsanalyses aan het s11 -polymeer bij 60 en 100 Me/sec 

leren wel dat de meeste syndiotactische preparaten wel wat hoger 

in tacticiteit zullen zijn dan uit tabel 7 blijkt. 

Fractionering van het met Ticl 4/Al(Aethy1) 3 bereide preparaat van 

P. Piet (17), SP, gaf een vrijwel 100% syndiotactische fractie 

s ( 1 ) • 
p 

Hier is dus evenals bij de isotactische preparaten de fractione-

ring naar tacticiteit gelukt. 

tabel 6: Resultaten der tacticiteitsmetingen aan de syndiotactische 

preparaten 

planimeterwaarden tacticiteiten, in % 
1 

PMMA ;;1 ns 
1 h s I H s I 

0 so 

54 22 50 129 11 25 64 23,5 76,5 3 7 

511 16 69 134 7 32 61 23 77 2 6 

s, 1 (1) 58 82 268 14 20 66 24 76 4 9 

s16 12 42 91 8 29 63 23 77 3 6 

s17 16 91 231 5 27 68 18 82 3 7 

5 20 11 34 102 7 ,5 23 69,5 19 81 4 13 

5 24 19 111 261 5 28 67 19 81 3 7 

5 21 24 155 258 6 35 59 24 76 2 5 

5 32 23 122 260 6 30 64 21 79 3 6 

5 35 21 131 272 5 31 64 21 79 2 6 

SR 9 47 109 5 29 66 20 80 2 7 

SP - - - 0 15 85 7,5 92,5 2 13 

Sp(1) - - 0 1 99 0,5 99,S 2 200 

A 31 108 13~ 
1 

11 39 50 31 69 3 s 

Deze waarden zijn bepaald uit 60 Me/sec-spectra. 51 



tabel 7: Resultaten der tacticiteitsmetingen 

planimeterwaarden. taeticiteiten, in % 
r 

PMl-IA ni :n. 
i h " 1 H s 10 so 

i 

5 11 5 93 261 1,5 26 72,5 14,5 85' 5 2 8 

I7 214 11 7 92 5 3 94,5 5,5 39 3 

Deze waarden zijn bepaald uit 100 Me/sec-spectra. 

De getallen zijn op de volgende manier gecorreleerd: 

I 
i.100% s s.100% H h .100% 

i + h + $ i + h + $ i + h + s 

I I + !zH so S + !zH 
0 

2 I + H 2 so + H 
0 

ni H ns H 

Verband tussen het polymerisatiemechanisme en de tacticiteit 

Kern (4) heeft uit de tacticiteiten I, H en S de activeringsener

gieän berekend die nodig zijn voor de vorming van een iso- en een 

syndiotactische diade. 

Hierbij werd aangenomen dat de aanlegging van een nieuw monomeer 

slechts beïnvloed wordt door de laatste monomere eenheid van de 

groeiende keten. 

Bij de met radicalen geïnitieerde polymerisaties bleek dat voor 

de vorming van een isotactische diade ± 800 cal/mol meer nodig 

zijn dan voor de syndiotactische. 

Bij lagere temperaturen zal daarom de syndiotactische configura

tie steeds meer de voorkeur hebben. 

Bij ionisch geinitieerde polymerisaties in apolaire oplosmiddelen 

bleek dat voortzetting der bestaande configuratie gunstiger is 

dan afwisseling zodat blokcopolymeren gevormd zullen worden. 

De aanname van de propagatie-beinvloeding door de laatste monome

re eenheid van de groeiende keten is bij deze polymerisaties dus 

niet juist. 

Kern liet nu zien dat indien o de kans op een isotactische aan-

52 legging is ~114, en indien die aanlegging slechts beïnvloed wordt 



door de configuratie van de laatste aanwezige eenheid, de kans op 

vorming van een isotactische triade Pi cr 2 = 1 ~ 0 • 

Zo is de vormingskans voor een syndiotactische triade 

2 s (1-cr) = 100 en van een heterotactische triade 

H 2cr(1-cr) = 100 • 

In grafiek 3 Z1Jn de relaties Pi, en PH uitgezet tegen cr. In 

deze grafiek is te zien dat PH een maximale waarde bezit bij cr 

0,5, PH is dan 0,5, Pi en Ps allebei 0,25. Dit zijn de waarden 

voor een werkelijk atactisch polymeer. 

Voor polymerisaties aan vrije actieve ketenuiteinden zoals bij 

radicaalpolymerisaties en anionische polymerisaties in solvate

rende media {zoals met alkalimetalen in vloeibaar NH3 } is te ver

wachten dat slechts de configuratie van de laatste monomere een

heid van het groeiende ketenuiteinde die van het aanleggende mo

nomeer bepaalt. 

1.0 ~----------------------

p 

o.s 

0.5 

grafiek 3: De vormingskansen van iso-, syndio-

en heterotactische triades, Pi, Ps, PH, als functie 

van de vormingskans van een isotactische diade, cr. 53 



Als men nu voor de isotactische preparaten de gevonden isotacti

ci tei t 1 ~ 0 = Pi = cr 2 op de curve Pi - cr plaatst dan wordt de bij

behorende cr gevonden. Bij béînvloeding van de propagatie door 

slechts de laatste monomere eenheid moeten nu de experimentele 
S H b .. d d ti 

100 en PH îOö 1J eze cr op e curven - cr respec eve-

lijk PH - o vallen. 

Dit is nu voor geen enkel isotactisch preparaat het geval. Dit 

betekent dus dat niet alleen de laatste monomere eenheid doch 

ook zeker de voorlaatste stereoregelend werkt bij de additie van 

een nieuw monomeer. 

Op grond hiervan kan men zeggen dat voor de bepaling van een 

bloklengtedistributie men meer moet weten dan alleen maar de 

percentages I, H en S. 

Indien men voor de syndiotactische preparaten analoog te werk 

gaat en van de preparaten Ps 1 ~ 0 = {1-cr) 2 op de curve - cr 

legt, en bij de gevonden cr de experimentele PH = 1 ~0 en r3o 
uitzet, ziet men dat voor een grote meerderheid der preparaten 

(maar niet alle) de eenvoudige propagatietheorie redelijk opgaat. 

Bij de radicaalpolymerisatie en bij de ionaire in vloeibaar am

moniak blijkt dat slechts de laatste monomere eenheid van het 

groeiende ketenuiteinde de configuratie van het adderende mono

meer bepaalt. 

Bespreking van enkele in de literatuur vermelde tacticiteiten 

Bij de meeste isotactische preparaten vielen in de NMR-spectra de 

a-methylresonantiesignalen van de syndio- en heterotactische con

figuraties weg in de uitloop van de piek der- isotactische confi

guratie. De signalen werden dan ook grafisch gescheiden en de la

ge syndio- en heterotacticiteiten zijn relatief onnauwkeurig wat 

gebleken is uit de vergelijkingsmetingen bij 60 en 100 Me/sec. 

Dit is vermoedelijk de reden dat in vele publikaties vermeld 

wordt dat nauwelijks enige of geen hetero- of syndiotacticiteit 

aanwezig is. 

zo vermelden Fox (12), Johnsen {13), Sobue (14) en Nishioka (15) 

zeer hoge tacticiteiten die niet in overeenstemming zijn met de 

door hun gepubliceerde spectra. 

Wittmann (16) vermeldt een isotactisch PMMA met een tacticiteit 

54 van I = 95%, H = 0% en S = 5%. Deze stof was volgens hem (per-



soonlijke mededeling) niet een mengsel van de beide isomeren. De 

resonantiepiek van de heterotactische configuratie moet daarom 

niet zijn opgemerkt. 

De vermelding van Bovey (1,2,3),dat hij door fractionering van 

een isotactisch preparaat (I = 58%, H = 26%, s = 16%) er in ge

slaagd was 90/100e deel van deze stof af te scheiden als een zui

ver isotactisch polymeer.moet onjuist worden geacht. 

mogelijkheid tot het bepalen van de ketenlenqte-ver-

Tetrade-tellinq 

Zoals reeds vermeld is bestaat het resonantiesignaal van de me

thy leenprotonen der syndiotactische configuratie niet zoals ver

wacht was uit éên piek, maar uit een hoofdpiek en twee kleinere 

bij respectievelijk • = 8,17; 8,11 en B,O. 
Het signaal bij • = 8,11 is bij het s11 -preparaat ongeveer 2 x zo 

zwak als dat bij • = 8,17. 
De piek bij r 8,0 die bij het s11 -preparaat (100 Me/sec-spec

trum) alleen te zien is als een verhoogde ondergrond, is zeer 

klein. 

Becconsall (persoonlijke mededeling) veronderstelde nu dat deze 

drie signalen afkomstig zijn van drie verschillende groepen mono-

meertetrades, en wel; 

type 1 : -ddll- of -lldd-

type 2: -ldll- of of -lldl- of -dldd-

type 3: of -dldl-

~ stelt voor de overgangen tussen isatactische ketenstukken 

-dddddlllll- en/of heterotactische ketenstukken dus met de conf i

guratie -llddilddlldd-. Beide zullen in een syndiotactisch poly

meer slechts weinig voorkomen. Het kleinste signaal, bij • = 8,0, 

zou dus van dit type tetrade afkomstig kunnen zijn. 

~ geeft de overgangen weer tussen iso- en syndiotactische 

ketenstukken, bijvoorbeeld: -llllldldldldddd-, en zou het signaal 

bij • = 8,11 kunnen veroorzaken. 55 
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~ vertegenwoordigt de syndiotactische configuratie -ldldldl

en zal in syndiotactisch PMMA het meeste voorkomen. De hoofdpiek 

bij T = 8,17 moet dan ook hieraan toegeschreven worden. 

Als deze drie resonanties van de methyleenprotonen in syndiotac

tisch PMMA (T = 8,17; 8,11 en 8,0) geïdentificeerd zouden kunnen 

worden en hun relatieve piekoppervlakten gemeten, zou dit een 

waardevolle aanvullende informatie geven over de verdeling der 

tactische ketenlengtes. 

Volgens Becconsall moet ook bij isotactisch PMMA rekening gehou

den worden met het optreden van magnetisch verschillende mono

meertetrades. De opsplitsing die hierdoor veroorzaakt zou worden 

in het toch al complexe.resonantiesignaal der methyleenprotonen, 

zou zeer moeilijk te meten zijn. 

Slechts bij NMR met zeer groot oplossend vermogen zouden deze 

signalen te vinden zijn. 

Bij isotactisch PMMA zouden de onderstaande drie tetrade-soorten 

beschouwd kunnen worden, waarbij verschillen in de methyleenpro

tonenrésonanties op zouden kunnen treden. 

type 1 : of -lddl-

type 2: -llld- of -dlll- of -dddl- of -lddd-

type 3: of -dddd-

Type 1 stelt voor de overgangen tussen twee syndiotactische ke

tenstukken -dldlldld-, of tussen twee heterotactische triades 

-ddlldd-. 
Type 2 stelt voor de overgangen tussen twee isotactische keten

stukken -lllldddd- of tussen een iso- en een syndiotactisch ke

tenstuk -lllldldl-. 

Type 3 geeft de isotactische configuratie weer. 

Hierbij neemt de kans dat deze tetrades voorkomen in een isotac

tisch PMMA toe van type 1 naar type 3. 
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HOOFDSTUK III. 4 

Glos- en sme/tpuntsmetingen 

Om de eigenschappen van de, volgens voorschriften van Rohm & Haas 

en met name volgens Goode (1), bereide preparaten te vergelijken 

met die van de door Goode zelf gesynthetiseerde PMMA-isomeren, 

werden naast infraroodspectraalanalyses en röntgendiffractieme

tingen ook dilatometermetingen verricht, de laatste voor de bepa

ling van het glas- en smeltpunt der isomeren. 

Deze metingen werden, hoewel ze karakteriseringsmetingen zijn, 

slechts uitgevoerd aan enkele preparaten, daar de resultaten van 

geen groot belang leken te zijn voor het structuuronderzoek. 

Dilatometer-beschrijving (teken1ng 4) 

De dilatometer, die geheel uit pyrex-glas was vervaardigd, be

stond uit een cylinder (A) (met een inwendige diameter van 15 mm 

en een lengte van ~ 4 cm) die aan één zijde voorzien was van een 

axiaal aangesmolten capillair, B. De andere kant kon door middel 

van de konische slijpstukken c
1 

en c2 aangesloten worden op een 

capillaire stijgbuis D (met een inwendige diameter van 2 mm en 

een lengte van 90 cm) • 

Het capillair D kon,evenals een thermometer F,geklemd worden op 

een maatlat E die voorzien was van een schaalverdeling in milli

meters. 

Gevolgde werkwijze 

In de vorm van cylindrische tabletjes werden de polymeren doorge

meten. 
2 Deze tabletjes werden geperst bij een druk van 5000 kg/cm , en 

hadden een diameter van 13 mm. 

Het cylindertje A werd na gevuld te zijn met één of meerdere ta-

bletjes van een 

c2 geklemd 

Vervolgens werd 

preparaat, door middel van de slijpstukien c1 en 

behulp van stalen veertjes) aan het capillair D. 

dit capillair D, in verticale stand, met het open 



einde in kwik geplaatst en capillair B verbonden met een oliedif

fusiepomp. Nadat de dilatometer gedurende 15 minuten onder een 

vacuilm van 10-
7 

atm. gestaan had, werd capillair B onder vacuilm 

afgesmolten. 

Door het schuin houden van het meetcapillair D, waarbij het uit

einde hiervan onder het kwikoppervlak bleef, werd de gehele dila

tometer met het kwik gevuld, waarna capillair D uit het metaal 

genomen kon worden. 

Om nu een prettige beginstand van de kwikhoogte in het meetcapil

lair te verkrijgen was het meestal nodig om met behulp van een 

1 nun-dikke teflon-slang, verbonden aan een waterstraalpomp, kwik 

uit dit capillair te zuigen. 

Capillair D werd,tesamen met een thermometer F geklemd op de 

maatlat E,in verticale stand in een te verwarmen oliebad ge

plaatst. 

Gemeten werd de kwikhoogte h, in het meetcapillair D, in afhanke

lijkheid van de oliebad-temperatuur. 

De kwikhoogte h is dan een maat voor de thermische expansie van 

de polymeertabletjes, gesuperponeerd op de thermische uitzetting 

van kwik, die tussen O en 200°c lineair met de temperatuur verlo

pend werd verondersteld. 

DILATOMETER 

E 

D 
c A 

8 

---
tekening 4 59 
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De nauwkeurigheden waarmee de kwikhoogte h en de temperatuur wer

den afgelezen bedroegen respectievelijk 0,2 mm en 0,1°c. 

De opwarmings- of afkoelingssnelheid van het oliebad bedroeg, in

dien de expansiecurve bi~ deze opwarming of afkoeling werd gere

gistreerd, 1-2°c/min. 

Aan de hand van de dilatometercurve van het I 4-preparaat (gra

fiek 5), die representatief is voor de andere metingen, wordt het 

verloop van een analyse besproken. 

De grafiek bestaat uit twee curven, namelijk no. I van de poreuze 

polymeertabletjes en no. II van de homogene. 

Beide curven zijn opgenomen tijdens het opwarmen. 

h 
20 

15 

10 

5 

Temperatuur ·in °C 

0 10 20 30 40 50 100 iso 

grafiek 5: Dilatometercurve van het I
4
-preparaat. 



ln het algemeen vingen de metingen aan bij temperaturen gelegen 

tussen 10 en 20°c. 

De eerst geregistreerde curve, die de thermische uitzetting van 

de poreuze tabletjes weergeeft, vertoont zeer duidelijk het glas

punt, A(I). 

Bij verdere verwarming wordt de beweeglijkheid der polymeerketens 

zo groot dat de porositeit der tabletjes verdwijnt en volumekrimp 

optreedt, zoals te zien is bij de punten 0 1 en B2 • Deze punten, 

waarvan het aantal varieerde tussen één en drie, werden vloeipun

ten genoemd en hebben hoogstwaarschijnlijk geen fysische beteke

nis, hoewel s 1 vrijwel steeds bij ± 60°c ligt bij de isotactische 

polymeren. Bij de laatste volumekrimp, in dit geval na punt B2 , 

doorloopt de curve een minimum waarna hij van punt D tot E, waar 

de metingen gestopt werden, recht was. 

Punt D werd als smeltpunt aangemerkt en werd uitsluitend bij de 

isotactische preparaten, en dan nog slechts in enkele gevallen, 

gevonden. 

Bij punt E werd de oliebad-verwarming uitgeschakeld. 

Na ± 20 uur, waarbij het oliebad weer tot kamertemperatuur afge

koeld was, werd de curve (Il) opgenomen van de nu homogene en 

glasheldere tabletjes. Daar de porositeit der tabletjes geheel 

verdwenen is, vangt curve (Il) bij lagere h-waarden aan dan curve 

( I) • 

Het glaspunt A(II) werd meestal bij een iets andere temperatuur 

geregistreerd dan A(l). Na punt A(II) was de expansiecurve mees

tal een rechte, die zonder hellingsverandering overging in het 

rechte stuk DE van curve (I). Dit betekende dat het preparaat 

tijdens de afkoeling na het beëindigen van meting (I) beneden het 

smeltpunt niet partieel kristalliseerde maar een onderkoelde 

vloeistof werd,die bij het glaspunt A(II), overging in een vol

ledig amorf glas. 

Ook bij het opwarmen tijdens meting (II) trad tussen het glas- en 

smeltpunt geen kristallisatie op binnen de meettijd. 

De enige periode,dat het preparaat partieel kristallijn was, was 

tijdens de me~ing (IJ tussen de punten C en D, waar curve (I) 

beneden de "onderkoelde vloeistof-lijn" van curve (II) ligt. 

Vaak trad bij de isotactische prepa~aten ontleding op bij tempe

raturen hoger dan ± 120°c, gepaard gaande met gasontwikkeling, 

waardoor het smeltpunt niet gevonden werd. 61 



Resultaten 

De meetresultaten zijn vermeld in de onderstaande tabel no. 8, 

waarin tevens, indien bekend, de tacticiteitsgegevens berekend 

uit NMR-metingen zijn opgenomen. 

De vermelde glaspunten zijn de voornoemde punten A(II). 

tabel 8: Resultaten der dilatometermetingen 

tactici tei ten 

PMMA Tg(I) T (S) 
g Tm overige punten 

I H s o:. o: 
1 • 

oc oc oc oc 

14 90' 5 7 2,5 28 3 48,0 148 

15 89 6 5 32 4 45, 5 

ls (!II) 88 8 4 24 3 40. 0 

I6 91 6 3 32 3 46,S 14 7 

IS 46,S 

r
11 

(4) 76 11 13 16 4 39 

111 (5) 81 9 10 20 4 38,5 

r12 45, 0 

IR 88 9 3 22 3 47 ,o 

S9 45,0 118 105 

s
11 

(1) 14 20 66 4 9 115 30, 62 

s12 46 113 

5 16 8 29 63 3 6 44 111 147 

SR 5 29 66 2 7 115 62 

s (1) 
p 

0 1 99 2 200 46 117 103-107 

A 11 39 50 3 5 64 ,84 

Verklaring der in de tabel gebruikte afkortingen: 

I, H, S: de percentages aanwezige iso-, hetero- en syndiotacti

sche monomeertriades. 

ni, ns : de aantalgemiddelde iso- en syndiotactische ketenleng

tes, uitgedrukt in een aantal rnonornere eenheden en berekend uit 

I, H, S. 

Een nauwkeurige beschrijving van deze vijf grootheden is te vin

den in hoofdstuk III.3. 

T (I), T (S): de glastemperaturen van respectievelijk iso- en 
g g 

syndiotactisch PMMA. 

Onder "overige punten" wordt verstaan die temperaturen, waarbij, 

door een hellingsverandering (knik} in de dilatometercurve, de 

62 aanwezigheid van een fysische overgang kenbaar gemaakt wordt. 



Bespreking der resultaten 

Het valt in de tabel direct op dat vier van de zes syndiotac

tische polymeren het glaspunt van isotactisch PMMA vertonen. Dit 

kan alleen als de preparaten blokcopolymeren zijn Öf mengsels van 

beide isomeren. Beide gevallen zijn denkbaar. 

Het "atactische" PMMA, A, vertoont twee overgangen namelijk bij 

64 en 84°c, wat volgens Goode (1) duidt op een blokcopolymere 

vorm. 

Dit geldt vermoedelijk ook voor de polymeren s11 (1) en SR die 

beiden bij 62°c een overgang bezitten. 

Het s 16-preparaat vertoont bij 147°c een knik in de dilatometer

curve. Deze temperatuur doet denken aan het smeltpunt van het 

isotactische PMMA. Daar s 16 ook het glaspunt van het isotac

tische PMMA bezit lijkt het mogelijk, vooral als er lange blokken 

in de ketens aanwezig zijn, dat ook het bij deze configuratie be

horende smeltpunt vertoond wordt. 

Het smeltpunt van syndiotactisch PMMA is tot nog toe nooit gevon

den. Volgens Fox (2) ligt dit boven 200°c. Fox extrapoleerde deze 

waarde uit gel-smeltpunten. 

De gevonden glas- en smeltpunten komen redelijk goed overeen met. 

de in de literatuur vermelde waarden (1,2,3,4,5,6 e.a.). 

Zo worden voor isotactisch PMMA waarden opgegeven voor het glas

en smeltpunt van respectievelijk 45-53°c en 150-160°c. 

Het glaspunt van syndiotactisch PMMA ligt volgens literatuuropga

ven bij ! 11s0 c. 

Volgens Wittmann (3) bezit isotactisch PMMA ook bij s0 c een fy

sische overgang. 

Dat niet alleen bij de blokcopolymeren (1) maar ook bij mengsels 

der isomeren de glasovergangen van de beide isomeren dichter bij 

elkaar liggen dan bij de zuivere iso- en syndiotactische prepara

ten, is aangetoond door Krause (6) 

63 



64 

LITERATUURLIJST VAN HOOFDSTUK III.4 

(1) W.E. Goode, F.H. Owens, R.P. Fellmann, W.H. Snyder, 

J.E. Moore: J. Pol. Sci. 46 (1960) 317 

(2) T.G. Fox, B.S. Garret, W.E. Goode, s. Gratch, J.F. Kincaid, 

A. Spell, J.D. Stroupe: J. Arn. Chem. Soc. 809 (1958) 1768 

(3) J.C. Wittmann, A.J. Kovacs: 

Int. Symp. o. Macromol. Chem. Praag 1965, p 568 

(4) H. Inagaki, s. Kawai: Makromol. Chem. 12. ( 1964) 42 

(5) P. Heydemann, H.D. Guicking: Koll. z. 193 {1963) 16 

(6) s. Krause, N. Roman: J. Pol. Sci. 3A (1965) 1631 



Llchtverstrooiingsmetingen 

De lichtverstrooiingsmetingen hadden als doel de vorm van de mo

leculen en hun uitbreiding in oplossing, in afhankelijkheid van 

de aard van het oplosmiddel en de mate van tacticiteit, te bepa

len. 

De metingen werden verricht met een Sofica, "Photo-Gonio-Diffuso

metre" no. 40.000 A. Voor de bepaling van de brekingsindexafhan

kelijkheid van de concentratie, ~~ , werd gebruikt een "Differen

tial refractometer" BP-1000 V (merk: Brice-Phoenix). De meettem
peratuur was steeds 25,0 ! o,1°c. 
De golflengte in lucht, À

0
, van het in beide apparaten gebruikte 

licht bedroeg 5460 Î. 

Bewerking van de meetresultaten 

De intensiteit van het verticaal gepolariseerde verstrooide licht 

{ten opzichte van het vlak door de primaire en gemeten verstrooi

de bundel), Iv, gereduceerd op de intensiteit van het verticaal 

gepolariseerde intredende licht Io,v' wordt voor moleculen, waar
van de dimensies veel kleiner zijn dan de golflengte À

0
van het 

gebruikte licht, in een verdund systeem gegeven door de formule: 

2 3 
n bad" Mw.c. ~3~.;;;....,.4-P-0 (I) 

Hierin zijn: 

r afstand van het bestraalde monster tot de detector. 

n brekingsindex van een oplossing met concentratie c {g/ml) • 

brekingsindex van de thermostaatvloeistof (tolueen) waarin 

de meetcuvetten zich tijdens de meting bevinden. 

gewichtsgemiddelde molecuulgewicht. 

h d' 1h ver ou ing Y-' waarin Ih de in onze experimenten steeds 
v 

zeer kleine verwaarloosbare horizontale component was van 

het verstrooide licht bij e = 90° afbuigingshoek. 65 
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2 De factoren n bad en sine zijn optische correcties. 

2 
n bad (

nbad )
2 

= nopl. . 
n2 

opl. 
De eerste factor is de correctiefactor 

voor de overgang van de verstrooide bundel van de oplossing naar 

het bad (1). 

getal van Avogadro, Na 6,02.10
23

• 

in het gebruikte Sofica-apparaat niet kon worden gemeten 

werd Iv,bij gelijke apparaatafstelling,vergeleken met de ver

strooiing van een zeer zuivere benzeen bij de afbuigingshoek 

e = 90°. 

Voor de verstrooide intensiteit van benzeen geldt: 

2 
R 90 

b 
n bad 
-2-

n b 

2 
• 1 + 3Po,b 

(II) De index b slaat op 

benzeen. 

R 90 
b 

het Rayleigh-quoti~nt voor benzeen. 

Combinatie van de vergelijkingen I en II leidt tot: 

1 + 3P o,b ,,.2 2 (dn/ I • sine I v,b . R 90 
. n b' de • M v 2 N À w 

b a o 

Stellen we ~90 16,3.10-6 cm -1 (2) 

nb 1, 501 (3) 

Po,b 0,28 dan is: 

Iv.sine 1v,b • 0,93 (dn) 
2 

M • de • w . c . 3 
3 - 4po 

c 

(III) 

Deze formule III geldt voor de strooiintensiteiten voor grotere 

deeltjes mits ge§xtrapoleerd wordt naar zeer kleine afbuigings

hoeken. Voor grotere afbuigingshoeken geldt, wanneer tevens een 

correctie wordt ingevoerd voor de thermodynamische wisselwerking 

tussen de deeltjes bij kleine concentraties: 

c (ddnc)2 IV.sine • o, 93 Iv,b • 
3 

3 - 4P 
0 

(IV) 



Men kan laten zien dat zeer algemeen geldt dat de interferentie

functie P0 voor kleine hoeken geschreven kan worden als: 

h2 R2 
1 - --3- , met h . sin ~ e. 

R2 gemiddelde kwadraat van de traagheidsstraal. 

À golflengte in het verstrooiende medium. 

(V) 

Hierin is K ( ddnc) 2 0,93 • Iv,b • 3 
3 (VI) 

Wordt nu het linkerlid van vergelijking V, , uitgezet te-

gen k.c + sin2 ~e, waarbij k een arbitraire constante is, dan 

wordt het zogenaamde Zimm-plot verkregen waar alle waarnemings

punten van een hele serie metingen bij verschillende concentra

ties en afbuigingshoeken in verenigd zijn, wat een gezamenlijke 

beoordeling van een gehele serie ten goede komt. 

Er zijn in deze grafiek twee extrapolatielijnen te trekken: 

1°: geldend voor c o en a # o, de zogenaamde interferentielijn, 

welks verloop de interferentie binnen het molecuul en de uit

breiding van het deeltje geeft. 

2°: geldend voor e o en c # o, die de concentratieafhankelijk

heid geeft van de thermodynamische potentiaal van het oplos

middel, de 2e-viriaalcoëfficiënt A2 • 

De interferentielijn: I c. e 
v.sin 

161f 2 .~ 
K Ï\, 

heeft als helling 

1 + 161f .R sin2~ e 
( 

2 2) 
3À 2 

Deelt men deze, uit de grafiek ontleende, helling door het van de 

ordinaat afgesneden stuk 1 = [E...... l e=o dan is R2 te berekenen. 
K Mw IvJc=o 

Met behulp van de met het linkerlid van de vergelijking VI bere

kende waarde van K is tevens uit dit afgesneden stuk Mw te bere

kenen. 67 



Van de tweede lijn is de helling gegeven door I c. 8 v.sin 

Vermenigvuldiging van het linkerlid van deze vergelijking met K 

levert ons de 2e-viriaalcoëfficiënt A
2

• 

De metingen zijn verricht aan 6 oplopende concentraties waarvan 

de eerste nul was, dat wil zeggen het zuivere oplosmiddel. De 

verschillende concentraties werden gemaakt dóor verdunning van 

een oplossing,met concentratie cm, met behulp van één enkele 

pipet. 

Om de gebruikte lichtverstrooiingsapparatuur te testen werden 

vooraf twee metingen verricht aan een standaard polystyreen-mon

ster van de BASF. Het in duplo bepaalde moleculairgewicht kwam 

goed overeen met de door het Centraal Laboratorium van de Staats

mijnen en de Shell-Central-Laboratories te Amsterdam opgegeven 

waarden. 

De resultaten der metingen aan de PMMA-preparaten zijn vermeld in 

tabel no. 9. 

De uitbreiding der moleculen v=i2-, de traagheidsstraal,wordt al

leen door het verloop van de logaritme van de intensiteit met de 

hoek e bepaald en niet door de intensiteit zelf of door ~~ de 

brekingsindex-afhankelijkheid van de concentratie der oplossin

gen. Het molecuulgewicht echter en de 2e-viriaalcoëfficiënt, wel

ke laatste grootheid de wisselwerking met het oplosmiddel be

schrijft, worden beide in hun nauwkeurigheid sterk beïnvloed door 

de nauwkeurigheid waarmee het kwadraat van de grootheid ~~ be

paald kan worden en die is in sommige gevallen niet erg groot 

(zie hiervoor ook hoofdstuk III.1.3: anomalie). 

Syndiotactische preparaten 

Metingen in chloroform van ~~ bleken zeer gevoelig voor de onzui

verheid van het oplosmiddel. Gewone alcohol-bevattende chloroform 

<± 1%) bleek een lage ~~ op te leveren~wat duidt op absorptie van 

de alcohol aan het polymeer (experiment 2 aan het s 20-polymeer). 

Het uit de verstrooide intensiteit bepaalde molecuulgewicht kan 

in dat geval zeer afwijken van de werkelijke waarde en is zeer 

onbetrouwbaar. 

De metingen 3 en 4 in MEK en aethylacetaat, waarin de ~~-waarden 
met die(in de literatuur (4,5» voor atactisch PMMA bepaalde over

eenkomen, kloppen onderling uitstekend en zijn als juist geaccep-

68 teerd. 



tabel 9: Resultaten der lichtverstrooiingsmetingen 

cm.103 v;.2 ::ï " No. PMMA oplosmiddel dn/dc litt.dn/dc .... iiv A2 (~) 
0 

(g/ml) (in CHCL
3

) A ml/g 
in )( 

1 5 20 100%CHCL
3 

3 0,071 0 ,0629 (4) 493.000 471.000 572 5,4.10-4 0,82 

2 5 20 CHCLJ 6 0,053 1.273.000 611 1,3.10-4 0,54 

3 5 20 MEK 1,5 0 ,111 0,109 (5) 600.000 457 1,a.10-4 0,59 

4 5 20 AA 1 0,119 O, 118 (4) 608.000 425 1,2.10-4 0,55 

5 5 20 AC 3 0,141 0,1293{4) 485.000 417 1 ,5.10-4 0,60 

0,1391 (6) 

0,133 (5) 

6 511 AA 3 0,105 0,118 (4) 476.000 230 .000 415 1,6.10-4 0,60 

7 511 AA 3 0,105 " 454. 000 374 1,s.10-4 0,56 

8 5 11 11 > AA 3 0,105 " 973 .ooo 634.000 421 1,s.10-4 0,38 

9 511 (2) AA 3 O, 105 .. 118.000 32.000 - 3,1.10-4 -
10 r 11 (1) 100%CHCL

3 
3 o,oaa 0,0629(4) 3. 600 .ooo 434.000 2260 1, 7 .1 o-5 1 ,20 

11 1
11 

(1) 1,5 .. 2.400.000 2585 0 1,67 

12 r 11 (2) 3 0,114 . 457 .ooo 408.000 1443 1,a.10-4 2, 14 

13 r
5 

(1) 1,5 0,099 . 400 .ooo 1.152.000 1060 0 1,68 

14 I6 3 0,087 465.000 263.000 1508 0 2,21 

Verklaring der in tabel 9 gebruikte afkortingen: 

100%CHC1 3 

CHC1 3 
MEK 

AA 

Ac 

met water gewassen, gedroogde en gedestilleerde chlo

roform. Deze chloroform bevat geen aethanol meer. 

aethanol-bevattende chlo1oform p.a. 

methylaethylketon = butanon p.a. 

aethylacetaat p.a. 

aceton p.a. 

Deze bovengenoemde chemicaliën waren van het fabrikaat Merck. 

Mw gewichtsgemiddelde molecuulgewicht. 

M viscositeitsgemiddelde molecuulgewicht, bepaald met de 
v 25 -5 - 0 8 

dn 
de 

dn 
litt. de 

formule [n) = 4,8.10 • Mv ' uit de intrinsieke 

viscositeiten van oplossingen in chloroform. De dimen

sie van [n] is dl/g. 

afhankelijkheid van het brekingsindex-verschil tussen 

oplossing en oplosmiddel van de concentratie bij de 

golflengte 5460 ~-
dn de in de literatuur vermelde de" 

wortel uit het gemiddelde kwadraat van de gyratie- of 

traagheidsstraal. 

2e-viriaalcoëfficiënt. 

de hoogste bij de metingen gebruikte concentrarie. 69 
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De meting 1 in het gezuiverde chloroform aan het zelfde prepa

raat vertoont een ~~ die hoog is in vergelijking met de uit de 

literatuur verkregen waarde. 

Gezien de moeilijke reproduceerbaarheid van metingen aan oplos

singen in chloroform moet geen al te grote waarde gehecht worden 

aan de juistheid van de molecuulgewichten. De geschatte fout door 

onnauwkeurigheid in ~~ alleen is ± 20%. 

Vergelijken we echter de traagheidsstralen,dan valt op dat die in 

chloroform het grootst is; ook de 2e-viriaalcoëfficiënt is in dit 

oplosmiddel buiten kijf het grootst zodat de regel: "goede oplos

middelen blazen de moleculen op", hier zeker opgaat. 
- ~ 

De grootheid ( ;
2

) , die een maat is voor de uitbreiding der mole-

w 0 
culen ligt tussen 0,54 en 0,82 A hetgeen met de door Flory (7) 

0 
gegeven waarde 0,28 A voor gefractioneerde preparaten bij 0-tem-

peratuur redelijk overeenkomt. Deze uitbreidingen zijn zeker in 

overeenstemming met waarden voor kluwenmodellen met een Gausse 

segmentverdeling in de ruimte. Voor de hier gemeten preparaten 

met een betrekkelijk lage syndiotacticiteit (ns < 13) is de vorm 

dus weinig afwijkend van die der atactische moleculen en in over

eenstemming met alle andere resultaten uit dit onderzoek. 
-~ 

De geringe afwijkingen naar boven van de ( ;
2

) -waarden der syn

w 
diotactische preparaten kunnen voor een deel verklaard worden 

door de breedte der moleculairgewichtsverdeling die leidt tot een 
-~ 

vergroting van (;
2

) , daar R een Z- en Mw een gèwichtsgemiddelde 

w 
is. Bovendien zijn deze metingen zeker boven e-temperaturen ver-

richt, wat leidt tot een extra vergroting van de traagheidsstraal 

der moleculen. 

Isotactische preparaten 

Ook hier bleken de ~~-metingen moeilijk. De uitkomsten zijn vaak 

onbegrijpelijk en ook hier lijkt een anomalie bij lage concentra

ties op te treden. 

Nemen we de onwaarschijnlijke ~~-waarden voor waar of wel nemen 

we voor alle isotactische preparaten~~ = 0,0629 dan valt het 

grote verschil tussen M en M op voor alle preparaten behalve de 
e w v 

1 fractie van r 5 • 



-\ 
De ( ;

2
) -waarden zijn hoog wat te wijten zou kunnen zijn aan het 

w 
feit dat R een Z-gemiddelde is, die dus voor zeer brede verdelin-

gen bij een veel hoger molecuulgewicht dan M hoort. w 

Een andere verklaring voor de hoge Mw's en~2-waarden zou, gezien 

de lage 2e-viriaalco~ffici~nten, vergeleken met die der syndio

tactische preparaten, gezocht kunnen worden in associatie van de 

slecht oplosbare isotactische moleculen ook bij lagere concentra

ties. 

Dat dan tevens toch een lage viscositeit zou worden gevonden, 

corresponderende met een lage Mv, zou geweten kunnen worden aan 

de lage af schuif snelheden in de Ubbelohde-viscosimeters. Hierdoor 

kunnen fysische bindingen de tijd krijgen om los te laten waar

door de viscositeit gegeven wordt door de aparte moleculen. Bij 

sterke thermodynamische polymeer-polymeer wisselwerkingen (lage 
- \ 

A2 ) zou echter ook een lage (;
2

) te verwachten zijn. Bij aanname 

1 w 
echter van 5 -helices (5 monomere eenheden per periode) volgens 

:2 \ 
De Santis (8) verkrijgt men grote (; ) -waarden van 1 à 2 die 

w 
inderdaad gevonden worden. 

Hoe het ook zij de metingen aan de zeer slecht oplosbare prepara

ten zijn nog te weinig in getal geweest om een definitieve uit

spraak te doen. 

De associatie-netwerken van moleculen zouden een goede verklaring 

geven voor de viscositeitsverhoging gevonden voor isotactische 

polymeren bij verhoging van schuifspanning (zie hoofdstuk IV.2). 

Een zeer speciale structuur, zoals de helix er één is, wordt 

waarschijnlijk, .als verklaring voor de complexen in oplossing, 

aangetoond bij de viscositeitsmetingen van mengsels der isomeren 

(9) en bij de ultravioletspectraalanalyses bij verschillende tem

peraturen aan oplossingen van de isomeren (10). 
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HOOFDSTUK IV 

Bijzonderé metingen verricht aan enkele preparaten 

In dit hoofdstuk worden metingen of experimenten besproken die 

slechts aan enkele preparaten zijn verricht. 

Deze metingen betreffen: 

IV.1: Oplosbaarheid als functie van de tacticiteit der polymeren. 

IV.2: Viscositeit als functie van de afschuifsnelheid en de tac

ticiteit der polymeren. 

IV.3: Fractioneringen voor het verkrijgen van hoogmoleculaire po

lymeren. 

IV.4: Röntgendiffractie aan de verschillende stereoisomeren. 

IV.5: Metingen van het Wéissenberg-effect en de spinbaarheid van 

oplossingen als functie van de tacticiteit der polymeren. 

IV.6: Titraties van de gehydrolyseerde stereoisomeren •• 

IV.7: Ultravioletspectraalanalyses. 

IV.8: Metinqen aan opgeloste of vaste menqsels der stereoisome

ren. 

Bij vrijwel al deze metingen is gebleken dat er bijzondere struc

turen en soms zeer speciale associatiecomplexen optreden in op

lossingen van de individuele stereoisomeren of van mengsels der 
beide isomeren. 
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HOOFDSTUK IV .1 

Oplosbaarheid 

In tegenstelling tot wat in de literatuur vermeld wordt over goe~ 

de oplosmiddelen voor isotactisch PMMA, (1 ,2,3,4,5) is tijdens 

dit onderzoek steeds gebleken dat slechts één oplosmiddel hoog 

isotactisch PMMA volledig opgelost, zij het vaak nog in lagere 

concentraties, namelijk chioroform. 

Bij de meeste in de literatuur vermelde vloeistoffen blijft (in 

het geval dat er iets oplost) een deel van het polymeer ondanks 

langdurige extractie onopgelost. 

Een duidelijk voorbeeld van oplosbaarheid in afhankelijkheid van 

de tacticiteit vormde de extractie van het I 5 -polymeer met 

aethylacetaat (AA), aceton (Ac) en benzeen (B). 

De intrinsieke viscositeiten van de in de drie vloeistoffen opge

loste fracties en van het moederpreparaat waren gelijk en leidden 
-5- 0 8 met de formule [D] = 4,8.10 .Mv ' , tot hetzelfde molecuulgewicht 

219.000. Aangezien de tacticiteiten van de opgeloste fracties en 

het moederpreparaat verschillen, zullen de moleculairgewichten 

wel niet gelijk zijn doch niet zodanig verschillen dat het onop

geloste polymeer (20 gewichtsprocenten) sterk van dit moleculair

gewicht afwijkt. 

De NMR-resultaten van het in chloroform oplosbare moederpreparaat 

en de in chloroform oplosbare fracties zijn vermeld in tabel 10 

De waarde van de percentages van de heterotactische triades in de 

opgeloste fracties zijn buiten de meetfout hoger dan die van het 

moederpreparaat. Het lijkt wel of de oplosbare fracties (80 ge

wichtsprocenten van het moederpreparaat) ongeveer alle heterotac

tische triades bevatten die in het moederpreparaat aanwezig wa

ren, namelijk 0,8 x 8 ~ 6. Het onopgeloste polymeer bevat dus 

slechts syndio- <± 5%) en isotactische triades (± 95%) en is dus 

waarschijnlijk een blokpolymeer met zeer lange iso- en syndiotac

tische blokken. Ook zou het een mengsel van beide zuivere isome

ren zijn. Gezien echter de oplosbaarheid van de syndiotactische 

74 preparaten is dit welhaast uitgesloten. 



Tabel10 Resultaten der extracties van het IS-preparaat 

Polymeer I H s Io so n n. s 1 

IS 89 6 s 92 8 4 32 

IS(AA) 8S 9 6 89,S 10,S 3 21 

I 5 (Ac) 88 8 4 92 8 3 24 

(B) 88 8 4 92 8 3 24 

Het verschil in oplosbaarheid van iso- en atactische polymeren 

zou verklaard kunnen worden door verschil in stabiliteit van de 

vaste fase. (Isotactisch PMMA kristalliseert het atactische niet. 

(Hoofdstuk IV.4: röntgendiffractie)) Het is echter zeer goed mo

gelijk dat een extra effect geleverd wordt door het verschil in 

conformatie tussen isotactische moleculen in oplossing. Deze con

formaties kunnen bovendien nog van oplosmiddel tot oplosmiddel 

verschillen zoals bij de in de inleiding genoemde polybenzylglu

tamaten van Blout (6). 

P.Piet (7) (zie ook hoofdstuk II.3} heeft bij fractionering van 

het door hem bereide zeer hoog syndiotactische PMMA gemerkt, dat 

ook hier de minst oplosbare delen de hoogste tacticiteit in dit 

geval syndiotacticiteit bezaten. De oplosbaarheid was echter nog 

factoren groter dan die der isotactische polymeren. 

Enkele der doelstellingen van dit proefschrift hebben betrekking 

op het vergelijken van verschillend tactische preparaten opgelost 

in verschillende oplosmiddelen. De onoplosbaarheid van hoog iso

tactisch PMMA in alle oplosmiddelen behalve soms chloroform, be

moeilijkte het onderzoek daarom in hoge mate. 

Eén duidelijk extremum ontbreekt daarom in de rij van experimen

ten namelijk die aan oplossingen van hoog isotactisch PMMA in een 

rij van oplosmiddelen. 

Een tweede extremum,oplossingen van hoog syndiotactisch PMMA,ont

brak tot het eind van het onderzoek daar zeer hoog syndiotacti

sche preparaten niet werden verkregen. 

Eind 1966 slaagde P.Piet (7) er in een syndiotactisch PMMA te be

reiden met behulp van een Ziegler-katalysator (hoofdstuk II.3) 

dat volgens de NMR-metingen een syndiotacticiteit bezat van ~ 92% 

Een minder oplosbare fractie van dit preparaat bleek zelfs een 

syndiotacticiteit te bezitten van± 99,5% (zie hoofdstuk IV.3). 75 
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HOOFDSTUK IV.2 

Structuurviscoslteltsmetingen 

Ori~nteringsviscositeit, dat wil zeggen het afnemen van de visco

siteit bij hoge afschuifsnelheden, treedt op indien de macromole

culen,die een bepaalde conformatie bezitten, door het krachtige 

stromingsveld, tegen de warmtebeweging in worden gericht waardoor 

ze een geringere weerstand tegen deze stroming gaan vertonen. 

De viscositeiten werden gemeten met behulp van een capillair-vis

cosimeter naar Umstätter (fabrikaat Herzog, Berlïjn-W), waarbij 

onder een gemeten druk de oplossing door een capillair van beken
de lengte en diameter wordt geperst in een wijdere meetburet, zo

dat het verloop van het debiet met de druk kon worden bepaald. 

De apparatuur werd zo goed mogelijk op een constante temperatuur 
gehouden met behulp van een metalen mantel met circulerende ther

mostaatvloeistof rondom het gehele apparaat. 

dv 
is gedefinieerd door de formule De viscositeit, n, 

voor een laminaire in 
dv 

T =n__y 
y dx 

__;;y_ het verval van de dx 

de y-richting stromende vloeistof, waarbij 

snelheid v in de x-richting voorstelt. 
y 

Nu meet men in een capillair viscosimeter druk en opbrengst. 

Voor een newtonse vloeistof geldt de wet van Poiseuille die men 

als volgt kan opschrijven: 

D , waarbij 

TR = - n~LR de schuifspanning aan de wand van het capillair voor

stelt. 

dv = het verval van de axiale vloeistof snelheid in radiale richdr 

ting. 77 
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R straal van het capillair. 

nR viscositeit aan de capillairwand. 

Q vloeistofdebiet uitgedrukt in volume/tijdseenheid. 

L capillair lengte. 

-Ap drukverschil over het capillair. 

nR is dus de viscositeit behorend bij de schuifspanning 'R aan de 

wand. 

De Poiseuille-formule geldt voor een newtonse vloeistof waarbij 

nR onafhankelijk is van de schuifspanning. 

Bij een niet-newtonse vloeistof is n een functie van de schuif

spanning die over de capillairdiameter varieert. 

Dan geldt: 

\D (3+n) Q (3+n) 

11R3 

De afhankelijkheid van de afschuifsnelheid en de viscositeit van 

de locale afschuifspanning wordt gegeven door de term \ (3+n), 

waarin n d log D / d log 'R· 
Voor n is bij een gegeven capillair het debiet Q evenredig 

met de druk voor elke druk, en de vloeistof newtons. 

Zet men nu uit in een grafiek het gereduceerde debiet D 4Q 
1lR3 

dit aequivalent gen de gereduceerde druk 'R (-AP)R/2L dan is 

met het uitzetten van de over de capillairdoorsnede gemiddelde 

afschuifsnelheid, (~~) , tegen de afschuifspanning aan de wand 

'R· 

te-

De helling van de curve is dan een reciproke gemiddelde viscosi

teit_ ( 3+~). nR Construeert men nu een nieuwe grafiek door het 

uitzetten van \D (3+n) tegen 'R' dan is de helling de reciproke 

viscositeit 1/nR' behorend bij de schuifspanning 'R en afschuif

snelheid (~~)R: \D (3+n}. Dit is de echte stromingscurve. 

Gewoonlijk zet men uit log D tegen log 'R' waarbij 

log D - log 'R 



De helling van de curve n is 1 voor newtonse vloei-

stof fen en groter dan één voor vloeistof fen met normale struc-

tuurviscositeit. 

Onder normale structuurviscositeit wordt verstaan het gedrag van 

dalende viscositeit bij grote afschuifsnelheden, meèstal als ge

volg van oriëntering van langgerekte deeltjes of moleculen. 

Bij bolvormige kluwen-moleculen treedt meestal wel vervorming op 

tot ellipsoïden, gevolgd door oriëntatie in de stroomrichting. 

Indien dus in een grafiek log D uitgezet wordt tegen log TR' bei

de in dezelfde schaaleenheden, zal het verband bij newtonse 

vloeistoffen weergegeven worden door een rechte, lopend onder een 

hoek van 45°c (grafiek 6). 

Bij een structuurvisceuze vloeistof neemt de viscositeit bij ho

gere snelheid af tot een constante waarde. In tekening 6 nadert 

dus de viscositeitslijn asymptotisch tot een rechte die weer on

der een hoek van 45° loopt en die bij hogere log D-waarden ligt 

dan de lijn voor de newtonse vloeistoffen. 

De afmetingen der gebruikte capillairen waren: 

L = 10,0 cm, 2R 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 mm enz. 

Gemeten werd het per zekere tijd t (in seconden) doorgestroomde 

volume V (in milliliters) in afhankelijkheid van het drukverschil 

grafiek 6: Structuurviscositeit. 79 
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6p (in atmosferen) . Bij lage drukken werd een èorrectie voor de 

hydrostatische druk in rekening gebracht. 

Berekend werden Q in ml/sec en daaruit D in 1/sec, en 'R (in at

mosferen). 

In grafieken werd log D uitgezet tegen log 'R· 

De resultaten zijn weergegeven in de grafieken 7,8,9 en 10. 

Bij deze grafieken zijn vermeld de preparaten, het oplosmiddel, 

grafiek 7: Structuurviscositeit. 

n• PMMA C in dl Rin mm T in'C 
logo 1 la 2 /CHCl3 0,1 25 

2 la 1 /CHC~ 0.1 25 

3 Is 2/CHCl3 0,15 25 
4 Is 1 /CHCl3 0.15 25 
5 lg J/CHCl3 0,1 2U 
6 lg 3/CHCl3 0,1 49.4 

4.0 

l5 

lO 

2,5 

2,0 

·Q5 Q5 1,0 



grafiek 8: Structuurviscositeit. 

logo 

4 

3.5 

'PMMA C in /dl R 1nmm T1n'C 

2 
1 112 3/ CHCl3 0,1 OJ 
2 112 3/CHC~ 0.1 10.0 
3 112 31 CHCl3 0,1 2113 
·4 112 31 CHCl3 0.1 50.0 
5 11 6/ CHC!a 0,1 25 
6 lto 3/ CHCl3 0.1 0.8 
7 110 3/CHCl3 0.1 4!1.4 

,5 togi;~ +3 

de concentraties der ~ebruikte oplossingen, de capillairstralen 

en de temperaturen waarbij de metingen zijn verricht. 

De oplossingen in benzeen van de isotactische preparaten werden 

gemaakt van de in benzeen oplosbare fracties. 

{Zie hiervoor ook hoofdstuk IV.1). 

Er werd berekend dat de kinetische energieverliezen kleiner tot 

zeer veel kleiner zijn dan 1%. Ook werd berekend dat in de capil

lairen door de stroming hoogstens slechts een temperatuursverho

ging van 1 à 2°c optreedt, die gezien de curven in grafiek 8 van 

het r 12-polymeer slechts weinig effect sorteert. 81 



grafiek 9: Structuurviscositeit. 

s.o 

45 

lS 7 C in R in mm T in•c 

112 3/bennen 0.1 32 

& !12 3/benzeen 0,1 50 
3 112 3lb•nZ«n 0,1 52 
4 110 IJ benzeen 0.1 27,5 
5 !10 4/blonzeen 0,1 60.2 
6 !13 S/CHCl3 0,1 O.ó 
7 !13 5/CHCl3 Q1 22.5 
8 113 5/CHCl3 0.1 312 

1.0 1.5 logl:'- +3 

Om de oriënteringsviscositeiten van de isomeren te vergelijken 

werd bij log T R = 2 , de schuifspanning waarbij de helling der 

meeste curven groter is dan één en de oplossingen dus structuur

visceus zijn, de hellingen der curven n = d log D bepaald. 
d log 'R 

De grootheid n geeft zoals reeds eerder vermeld is de afwijking 

van het newtonse gedrag weer. 

In deze grafiek, no. 11, is te zien dat er geen verschil is tus

sen de iso- en syndiotactische preparaten in het optreden van 

oriënteringsviscositeit. 

Dat er wel verschillen zijn in viscoëlasticiteit tussen de isome

ren is aangetoond met de metingen van het Weissenberg-effect en 

82 de spinbaarheid (hoofdstuk IV.5). Dit verschil kwam ook tot uit-



drukking bij stromingen door filters, waarbij Schoots (1) bij ge

schatte schuifspanningen van 10-3 atm. vond, dat bij stijgende 

schuifspanningen de viscositeit steeg. 
-2 Dit was sterk uitgesproken bij schuifspanningen van ongeveer 10 

à 10-3 atm, bij metingen aan een door hem bereid isotactisch 

PMMA. Syndiotactisch materiaal vertoonde dit verschijnsel niet. 

Bij het preparaat r 8 (grafiek 7) werd bij schuifspanningen bene

den log 'R = - 2,3, dus bij zeer lage schuifspanningen, gevonden 

dat n < < 1. 

grafiek 10: Structuurviscositeit. 

log 0 

• PMMA .C in /dl mmm rm•c 
1 520 61CHCl3 0.1 10,0 
2 520 6/CHCl3 0.1 28,3 

6 3 5io 61CHCl3 0,1 sQO 
4 S7 8/CHCl3 0,1 25 
5 A 3/CHCl3 0,1 25 
6 S12 8/CHCl;i 0,1 25 

o.s 1.0 1.5 logt •3 83 



grafiek 11: n-waarde als functie van het molecuulgewicht bij 

log TR = - 2. 

L s7 6: 
2, 110 7: 
3: 11 8: 
4: S,2 9: 

n 5: A 10: 

2 

0.5 

?o 
1~ 
113 
112 

3 
0 

2 

4 
0 5 

3 4 5 

10 
0 

- -5 My•IO 

Dat wil zeggen dat de viscositeit van de oplossing stijgt bij 

stijgende schuifspanningen. Voor nog lagere schuifspanningen, be

neden log TR = - 3,2, werd gevonden dat n weer naar 1 gaat. 

Gaande van lage naar hoge schuifspanningen is de vloeistof blijk

baar eerst newtons, vervolgens neemt de viscositeit toe en weer 

af, waarna n van één naar waarden groter dan één gaat. 

Voor nog hogere schuifspanningen laten alle grafieken zien dat n 

weer naar 1 gaat. 

Het verloop van de waarde n met log kan dus in de onderstaande 

grafiek no. 12 schematisch weergegeven worden. 

grafiek 12: Visceusgedrag van het r 8-polymeer. 

n 
d -, 

4 ' '\ 
'\ 

'\ 
'\ 

' -~~-----

Dit viscositeitsgedrag kan als volgt verklaard worden. 

Bij zeer lage afschuifsnelheden, in het afschuifspanningsgebied 

tussen a en b vindt er ontknoping plaats van de bestaande mole

cuulassociaties, zödat de oplossing zich newtons gedraagt, n = 1. 

Bij hogere schuifspanningen is deze "disentanglement" niet meer 

mogelijk waardoor, ten gevolge van de blijvende molecuul-netwer

ken en de nog niet optredende ori~ntatie, de viscositeit ver

hoogd wordt (tussen b en cl • Bij schuifspanningen groter dan log 

84 TR = c zijn de afschuifsnelheden hoog genoeg om de netwerken te 



richten wat een viscositeitsdaling tot gevolg h'eeft (tussen c en 

d}. Bij nog hogere schuifspanningen wordt de oriëntering verder 

doorgevoerd en gaat de vloeistof zich weer newtons gedragen. Het 

is ook mogelijk dat bij de hoge spanningen de netwerken losge

trokken worden, hetgeen hetzelfde effect sorteert. 

Er werd nu nagegaan of de andere preparaten ook in een bepaald 

schuifspanningsgebied een verhoogde oplossingsviscositeit (n < 1} 

vertonen. 

De onderstaande tabel no. 11 werd het resultaat. 

tabel 11 

PM.MA ii v oplosmiddel log TR gebied waarde van n 

I1 175.000 CHC13 - 2 à - 3 > 1 

IS 554.000 CHC13 - 2 à - 3 « 1 

I9 507.000 CHC13 - 2 à - 3 < 1 

110 138.000 CHC1 3 - 2 à - 3 > 1 

110 138.000 benzeen - 2 > 1 

112 630.000 CHC13 - 2,6 < 1 

112 630.000 benzeen - 2,4 < 1 

113 560.000 CHC13 - 2,8 > 1 

S7 70.000 <JHC1 3 - 2 à - 2,4 > 1 

512 261.000 CHC13 - 2 à - 2,4 > 1 

S20 471 .ooo CHC13 - 2 à 2,8 > 1 

A 37 5. 000 CHC13 - 2,2 ~ 1 

Deze tabel laat zien dat de isotactische preparaten met molecuul

gewichten die ± 500.0.00 of hoger zijn, dit verschijnsel van ver

hoogde viscositeit vertonen. Dat het r 13 -preparaat de verhoogde 

viscositeit bij lage schuifspanningen niet bezit is wellicht te 

wijten aan de wat lagere isotacticiteit van dit preparaat. 

De syndiotactische preparaten, ook het s 20 -polymeer met het hoge 

molecuulgewicht, vertonen dit effect ook niet. 

Essentieel voor de verklaring lijkt te zijn de aanwezigheid van 

vrij stabiele fysische netwerken van moleculen voor de isotac

tische preparaten ~n het ontbreken hiervan voor syndiotactische 

preparaten. 85 



Deze netwerken zullen eerder gevormd worden als de wisselwerking 

tussen de polymeermoleculen groot is en tussen het polymeer en 

het oplosmiddel klein. In slechte oplosmiddelen treden ze dus 

eerder op dan in goede. Ook is voor de vorming der netwerken 

noodzakelijk dat de polymeren molecuulgewichten hebben die boven 

een kritische waarde liggen. Dit kritische molecuulgewicht is af

hankelijk van de concentratie der oplossingen volgens: 

constant kritische molecuulgewicht 

M
0 

molecuulgewicht van de monomere een

heid 

P polymeermassa/volume eenheid 
(g/ml) 

Volgens Bueche (2) geldt voor polymethylmethacrylaat: 

• p 100 , daar M
0 

= 100, volgt hieruit Mb.p = 10-4 • 

Indien de concentraties c gegeven worden in g/dl, is 

-2 
p = c.10 of: 

De bij de structuurviscositeitsmetingen gebruikte concentraties 

lagen tussen 1 en 8 g/dl, en het merendeel bij t 3 g/dl. 

Bij deze concentratie is het kritische molecuulgewicht, waarbo

ven de polymeermoleculen kunnen vernetten, t 350.000. 

De polymeren, waarbij het afwijkende viscositeitsgedrag gevonden 

is, hebben alle molecuulgewichten die groter zijn dan dit kri

tische molecuulgewicht, hetgeen een bevestiging is voor de net

werktheorie. 

Als de syndiotactische preparaten het verschijnsel van verhoogde 

viscositeit bij lage schuifspanningen niet vertonen, en daar 

lijkt het op gezien de metingen aan het s 20 -polymeer, zouden de 

resultaten van dit viscositeitsonderzoek volledig in overeenstem

ming zijn met de resultaten der lichtverstrooiings- en oplosbaar

heidsrnetingen en van de metingen van het Weissenberg-ef fect en 

de spinbaarheid. 

Ook het verschil in Huggins-constante en de resultaten van het 

86 ultravioletspectraalonderzoek zouden hiermee samen kunnen hangen. 



Uit al deze metingen werd geconcludeerd dat de isotactische mole

culen onderling een grotere wisselwerking vertonen dan de syndio

tactische en een kleinere wisselwerking met de oplosmiddelmolecu

len, waardoor ze minder oplosbaar zijn, netwerken gaan vormen, 

een grotere uitbreiding hebben en meer interne structuur bezit

ten. 

Er dient nog vermeld te worden dat oorspronkelijk niet alleen aan 

ontknoping, verknoping en oriëntering van molecuulnetwerken werd 

gedacht als verklaring voor het bovengenoemde verschijnsel maar 

ook aan het niet-stationair zijn van de stroming. 

Vinogradov (3} vond namelijk dat bij het aanbrengen van een con

stante schuifspanning op een polymeersmelt de viscositeit een 

maximale waarde doorloopt om na enige tijd tot een constante 

waarde te dalen die hoger was dan de beginviscositeit. 

Deze inductietijd beliep 20 of meer seconden. Dit effect is vol

gens Burow (4) ook aanwezig bij polymeeroplossingen, waarbij 

zelfs inductietijden van 6 minuten werden gevonden. 

Deze inductietijd zal van preparaat tot preparaat verschillend 

kunnen zijn. In tekening 13 is dit verschijnsel scnematisch weer

gegeven. 

Indien nu de meettijden t, (Q liggen in het gebied waarin 

de instabiele viscositeit optreedt, kan een effect, zoals bij het 

r 8-polymeer gemeten is, optreden. 

tijd 

grafiek 13: Viscositeit als functie van de tijd, 

bij constante schuifspanning. 87 



Indien deze viscositeitsafhankelijkheid van de tijd gemeten zou 

worden bij zeer veel verschillende, hoge en lage, schuifspannin

gen, kon wel eens blijken dat beide verklaringen, die welke uit

gaat van de netwerken en die van de niet-stationaire stroming, 

een en dezelfde structuur-oorzaak zullen hebben. 

Het lijkt namelijk mogelijk dat het niet-stationair zijn van de 

stroming veroorzaakt wordt door het al dan niet ontknopen of ver

knopen van de moleculen bij bepaalde schuifspanningen. 

Om de gegeven verklaringen grondig te te.sten lijkt het nodig zo

wel gefractioneerde isotactische als syndiotactische preparaten 

van zeer verschillende molecuulgewichten te onderzoeken. 
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HOOFDSTUK IV.3 

Fractionering 

Voor het verkrijger. van preparaten met hoge molecuulgewichten die 

goed meetbare afwijkingen zouden kunnen geven van het Newtonse 

stromingsgedrag bij hoge afschuifsnelheden (hoofdstuk IV.2) wer

den aan enige iso- en syndiotactische preparaten fractioneringen 

uitgevoerd. 

Een tweede reden voor het fractioneren was het vetkrijgen van 

100% isotactische polymeren. Bovey (1,2,3) maakte namelijk mel

ding van een fractionering van een isotactisch PMMA waarbij het 

zuivere isomeer werd verkregen. Later herriep hij dit (1965, per

soonlijke mededeling). 

De fractioneringen werden als volgt uitgevoerd: 

Isotactisch PMMA 

Aan een verdunde oplossing van het polymeer in chloroform 

(2 g/dl) werd bij kamer~emperatuur onder krachtig roeren langzaam 

het asolvent petroleumaether (kooktraject 40-60°c) toegedrup

peld. Bij voldoende troebeling werd de toevoeging gestopt waarna 

de temperatuur op werd gevoerd (maximaal tot 6o0 cJ tot de troebe

ling verdween. 

Vervolgens werd de oplossing afgekoeld tot kamertemperatuur, 

waarbij het precipiterende polymeerpoeder de gelegenheid kreeg te 

bezinken. Na decantatie werd de toevoeging van het asolvent 

voortgezet en het afgescheiden polymeer gedroogd. 

Syndiotactisch PMMA 

De uitvoering was gelijk aan die bij de isotactische isomeren met 

dit verschil, dat hier het solvent/asolvent-systeem, aceton/water 

gebruikt werd. Eén preparaat, het sp-polymeer,werd gefractioneerd 

met chloroform/pentaan. 

In de literatuur worden nog de volgende fractioneringssystemen 

vermeld: 

benzeen/petroleumaether (4),(5) 89 
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benzeen/cyclohexaan (6) 

benzeen/methanol (7) 

aceton/methanol (8). 

De resultaten zijn vermeld in tabel12 

Tabel 12: fractioneringsresultaten 

PMMA fractie lnl 2soc j.j 
·V 

in % in CHCL3 

IS 100 0,900 219.000 

r 5 (1) 17 4,390 1.1s2.ooo 

r 5 (2) 33 0,605 133.000 

I 5 (3) 4 0,180 29.000 

IS (I) 6 4,450 1,618.000 

IS (II) 5 2,280 644.000 

IS (III) 30 0,680 155.000 

r 5 (IV) 3 0,232 40.000 

113 100 1,903 S60.000 

I13 (1) 31 5,425 2.070.000 

111 100 0,830 198.000 

111 (1) 8,7 1,555 434.000 

I11 (2) 11 , 7 1,480 408.000 

r
11 

(3) 10,4 1 ,210 335.000 

I 11 (4) 5,7 0,960 238.000 

111 (5) 11,4 0,8SO 204.000 

I11 (6) S,3 0,66S 150.000 

r 11 (7) 8,7 0,665 150.000 

I11 (8) 11 ,4 0,430 87.000 

I11 (9) 11 ,4 0,135 20.000 

r 11 (10) 6,7 0,058 7.000 

S11 100 0,900 220.000 

S11 (1) 20 1,97S 635.000 

511 (2) 18 

511 (3) 13 0, 193 32.000 

SP 100 0,960 240.000 

SP (1) 20 1,470 405.000 

Sp(2) 10 0,28 59.000}-

s {3) 7 0, 11 13,000 ·p 

tacticiteit 

I H s ii. n. 
l. s 

6 s 32 4 

6 3 32 4 

6 6 31 4 

9 11 20 4 

85 6 9 30 5 

82 10 8 19 4 

88 8 4 24 3 

86 9 5 21 3 

84 8 8 23 4 

89 7 4 27 3 

88 7 5 27 4 

8.8 7 s 27 4 

86 8 6 24 4 

81 7 12 25 6 

76 11 13 16 4 

81 9 10 20 4 

77 8 15 21 6 

85 9 6 21 3 

BS 9 6 21 3 

86 7 7 24 4 

76 14 10 13 3 

7 32 61 2 6 

14 20 66 4 9 

0 15 85 2 13 

0 1 99 2 200 

atactisch (12) 



Bespreking der resultaten 

De gemeten intrinsieke viscositeiten z1Jn in moleculairgewichten 
25oc -5- o 8 omgezet met de formule:((~] (in chloroform) = 4,8.10 Mv ' ) 

Isotactische preparaten 

De uitvoerigste fractioneringsgegevens, namelijk van het r 11 -pre

paraat, werden volgens de methode van Mark en Raff (9) verwerkt 

tot een integrale moleculairgewichtsverdeling (grafiek 14). 

Daar te verwachten is (hoofdstuk III.5) dat verschillen in con

formatie tussen iso- en syndiotactisch PMMA aanleiding kunnen ge-
-5- 0 8 ven dat de formule [~l 4,8.10 Mv ' niet geldt voor isotac-

tisch PMMA, is de bepaalde moleculairgewichtsverdeling niet ge

heel juist. 

grafiek 14: Integrale moleculairgewichtsverdeling van het I 11 -

preparaat. 

Het is opvallend dat deze grafiek een overgang lijkt te vertonen 

omstreeksde 4e fractie. Nu is het uit de NMR-metingen gebleken 

(tabel 11) dat de fracties 3,4,5 en 6, die dus om de overgang 

heen liggen, alle blokcopolymeren zijn, daar het percentage he

terotactische triades, dat wil zeggen overgangen, kleiner is dan 

dat der syndiotactische. De ketens van deze preparaten moeten 

dus langere syndiotactische blokken bevatten dan de andere frac

ties. Bovendien is de gemiddelde isotactische ketenlengte van de 

4e fractie het kleinst namelijk 16 in vergelijking met 20 tot 27 

van de andere fracties. De berekeningen aan de NMR-gegevens van 

de 10e fractie zijn zeer dubieus daar de tacticiteitsformules 

slechts gelden voor zeer lange ketens en de moleculaire keten van 

het r11 (10)-polymeer slechts uit ± 70 eenheden bestaat. 91 



Daar de eerste en tweede fractie zeer slecht oplosbaar ZlJn in 

chloroform, treedt bij de NMR-metingen signaalverzadiging op ten 

gevolge van het geringe aantal moleculen in oplossing (zie hoofd

stuk III.3). 

Dit resulteert in een te laag percentage gemeten isotactische 

triades. Het verloop in isotacticiteit der fracties is dus veel 

steiler dan uit tabel 12 blijkt en van fractionering naar molecu

lairgewicht alleen is dan ook zeker geen sprake. 

Ook Bovey (1,2,3) Glusker (10) en Wiles (11) maken bij fractione

ring of extractie melding van scheiding naar tacticiteit. 

Het verschil in oplosbaarheid in chloroform, tussen de fracties 

1,2 en 3 van het r 11 -polymeer na fractionering en isolatie, is 

alleen te verklaren door verschillen in de stabiliteit van de 

vaste fase (zie ook hoofdstuk IV.1). 

Volgens grafiek 14 neemt de oplosbaarheid toe van de hoogst iso

tactische fracties 1 en 2 via de blokcopolymeren 3,4,5,6 naar de 

minder isotactische fracties 7,8,9 en 10. 

Deze fractionering naar tacticiteit is niet alleen het geval met 

de r 11 -fracties maar ook met die van de r 5- en r 13-polymeren. 

Hierbij bleek steeds dat de minst oplosbare fracties, die dus de 

hoogste isotacticiteit bezaten, na isolatie tevens vrijwel onop

losbaar geworden waren in chloroform. 

Syndiotactische preparaten 

Bij de fractionering van het s11 -preparaat werden geen duidelijke 

effecten gevonden van fractionering naar tacticiteit, doch dit 

preparaat was dan ook niet zo hoog syndiotactisch. 

Van het door P. Piet (12) met behulp van TiC1
4
/Al(aethyl)

3 
berei

de hoog syndiotactische (92%) preparaat (S ) is bij fractionering 
p 

door hem wel gevonden dat het hoogst syndiotactische (99,5%) het 

slechtst oplosbaar was. 

Conclusie: 

Fractionering van iso- en syndiotactische preparaten is gedeelte

lijk naar molecuulgewicht en gedeeltelijk naar tacticiteit. 

De hoogst isotactische fracties zijn het slechtst oplosbaar en 

92 lossen na isolatie niet of nauwelijks meer in chloroform op. 
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HOOFDSTUK IV.4 

Rontgendi(f ractie 

Om de verschillen in kristallisatieneiging en kristalstructuur 

tussen de iso- en syndiotactische isomeren van PMMA te bepalen en 

te vergelijken met de resultaten van andere in de literatuur ver

melde onderzoekingen, werden aan de vaste preparaten röntgendif

fractie-metingen uitgevoerd. 

De opnamen werden nog gemaakt door de in 1962 helaas overleden 

Dr. s. Weidinger (indertijd verbonden aan de A.K.U.-N.V.) te 

Delft. 

In eerste instantie gebruikte Weidinger een Astbury-camera. 

Het hierbij gebruikte röntgenlicht is niet geheel monochroma

tisch, maar bevat nog naast de cu-Ka-straling een zekere hoeveel

heid wit röntgenlicht, daar het slechts nikkel-gefilterd is. 

De vorm van de vlakke preparaten (tabletjes) bleken echter zeer 

geschikt voor de focusserende Guinier-camera en bovendien is het 

oplossend vermogen van deze camera groot ten gevolge van de fo

cussering. 

Een extra voordeel bij het gebruik van de Guinier-camera was dat 

de röntgenstraling vrijwel monochromatisch was door reflectie van 

het nikkel-gefilterde röntgenlicht tegen een kwartskristal. 

De resultaten, die in tabel 13 vermeld zijn, zijn dan ook alle 

verkregen uit de opnamen gemaakt met de Guinier-camera. 

Uitvoering der opnamen: 

Camera: Guinier-vacu!1mcamera. 

lichtbron: Metalixbuis, 40 kV. 

röntgenlicht: monochromatisch Cu-Ka-straling. 

afstand preparaat-film: 40 mm. 

belichtingstijd: 30 tot 90 minuten. 

94 Aan de camera was een automatische fotometer gekoppeld. 



tabel 13: d-waarden in 1kgstr~m van enkele PMMA preparaten. 

'1 '2 l.l.t. T!Ht0°c; 

'• . b c d . b c d 1-6 1 I
2

(a} I
2

(b) 

20,5 

10,53 10,6 10,Sl 10,SJ 10,S3 10,65 10,0 10,52 10,6 10,6 

6,S8 ". 
6,23) .".) 6,Ji) 6,23 6,26 6,23 6,12 6,JO 6,23 

6,02 6,-0 

S,31 

"" 1 

5,26 5~34 5,2 S.,25 S,31 5,28 

., •2 lit. T(160°cJ 

SR . b c d . b c d 1-6 7 s
1 

(a} 

21,0 
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Verklaring der afkortingen: 
a, b, c, d: de voornoemde fracties verkregen bij de kristallisa

tiebehandeling met heptanon-4. 
lit.: 1-6 en 7: literatuurvermeldingen van voorkomende interferen

ties. 
T(1oo0 c) en T{16Q0 c): geven aan de voornoemde warmtebehandelingen. 
) : geeft aan dat de betreffende interferentie opgesplitst is. 

De preparaten kregen vooraf een kristallisatiebehandeling, met 
behulp van heptanon-4 (1,2,3), die bestond uit het gedurende eni

ge uren koken van het polymeer in heptanon-4. 
Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen: 
a: het onbehandelde preparaat 
b: de fractie die tijdens het koken oploste maar bij afkoeling 

precipiteerde 
c: de onoplosbare fractie 
d: de fractie die ook na afkoeling in oplossing bleef en door in

damping werd teruggewonnen. 95 



Bovendien werd onderzocht of een warmtebehandeling, waarbij het 

preparaat gedurende 24 uur op een temperatuur gelegen tussen het 

glas- en smeltpunt werd gehouden, eveneens de kristallisatie be

vordert. 

De behandelingstemperatuur was voor isotactisch PMMA ± 100°c en 

voor syndiotactisch PMMA ± 160°c. 

Ook de van Rohm & Haas verkregen monsters werden geanalyseerd 

maar kregen geen kristallisatiebehandeling. 

Op de Astbury-opnamen zijn interferenties te zien bij 20 tot 21 
0 
A, welke eveneens in de literatuur vermeld worden (1,2,3,4,5,6). 

Volgens Weidinger is deze interferentie een parasitaire, veroor

zaakt door een golflengte uit het witte röntgen-licht, die door 

de film selectief wordt geregistreerd. 

Interpreteren we deze reflectie als behorend bij de golflengte 
0 

van de zilverabsorptiekant, 0,484 A, dan levert de relatie van 
0 

Bragg een netvlakafstand van 6,5 A wat goed correspondeert met 

een bekende netvlakafstand in PMMA-preparaten. Bij Guinier-opna

men met bijna perfect monochromatisch licht is deze interferentie 

dan ook niet te zien. 

Resultaten: 

Slechts aan enkele monsters werden de metingen verricht, daar al 

spoedig duidelijk werd dat niet meer dan een eerste aanwijzing 

omtrent de tacticiteit van de monsters te verkrijgen was. 

In tabel 13 zijn de resultaten der opnamen vermeld. 

Bespreking der resultaten 

Het atactische (± 68% syndiotactisch) preparaat (niet in de tabel 

opgenomen) vertoont in tegenstelling tot wat in de literatuur 
0 

vermeld wordt (21,0; 7,9; 5,7 en 4,6 A) (1,2,3) slechts één dif-
o 

fuse interferentie bij 6,6 A. Vermoedelijk is dit preparaat zeer 

amorf, wat kennelijk ook het geval is met het SR-polymeer van 

Rohm & Haas. Ook het s1 - en s 2-preparaat vertonen minder interfe

renties dan de in de literatuur vermelde preparaten. 

Een door P. Piet in vloeibaar ammoniak met NaNH 2 bereid syndio

tactisch PMMA (7) schijnt echter, gezien het aantal interferen

ties, redelijk kristallijn te zijn. Toch verschilt dit preparaat 

96 in tacticiteit niets van de s 1 - en s 2-polymeren, indien het J-



getal berekend uit de infraroodabsorptiespectra (hoofdstuk III.2) 

een tacticiteitswaarde toegekend mag worden. 

De kristallisatiebehandelingen met heptanon-4 of warmte zijn voor 

de syndiotactische preparaten niet of weinig effectief gebleken. 

Dit kan de lage tacticiteit van deze preparaten <± 80%) als oor

zaak hebben, maar het kan ook een snelheidseffect zijn. De syn

diotactische polymeerketens zijn veel stijver dan de isotac

tische, gezien de ligging der glaspunten (respectievelijk 115 en 

45°C). Vermoedelijk moet dan ook de temperatuur bij de warmtebe

handeling hoger zijn dan de gebruikte 160°c, of de behandeling 

moet veel langer duren. 

Bij de isotactische preparaten blijken de kristallisatiebehande

lingen door middel van de "borderline liquid" heptanon-4 of warm

te wel effectief te werken, daar de behandelde fracties meer in

terferenties vertonen dan het onbehandelde preparaat. 

Daar gebleken is dat de stereoisomeren van PMMA naar tacticiteit 

te fractioneren zijn (hoofdstuk IV.1 en IV.3) en de minst oplos

bare delen de hoogste tacticiteiten bezitten, zullen de fracties 

c (die bij de syndiotactische preparaten niet voorkwamen) het 

hoogst isotactisch zijn en, naar verwacht wordt, het makkelijkste 

kristalliseren. Vanwege de precipitatie vanuit de warme oplossing 

bij afkoeling is eveneens te verwachten dat de fracties b kris

tallijner zullen zijn dan de onbehandelde preparaten a en de bij 

lage temperatuur oplosbare fracties d. 

Dit lijkt voor het hoog isotactische I 1 -polymeer inderdaad het 

geval te zijn, minder duidelijk is dit bij het preparaat 1 2 , waar 

het, zelfs in koude heptanon-4, oplosbare deel de grootste kris

talliniteit bezit. 

zoals reeds gezegd is de kristallisatiesnelheid niet altijd een 

functie van de tacticiteit. Vaak speelt ook het moleculairgewicht 

een grote rol. Zo zullen langere moleculen, vanwege de langer du

rende ontknoping, een lagere kristallisatiesnelheid hebben dan 

kortere. Dat de polymeren r 1 (b) en I 1 (c) kristallijner zijn dan 

I 1 (a) en IR is niet alleen te concluderen uit de beginnende op-
o 

splitsing van de ± 6,3 A-interferentie, die te zien is op de fo-

tometercurven, maar ook aan de veel lagere ondergrond der fotome

tercurven, met name in de piek-put verhouding. 
0 

Bij de 10,5 A-interferentie is deze piek-put verhouding (put bij 
0 ± 9 A) voor de bovengenoemde preparaten I 1 (b), I 1 (c}, I 1 (a) en IR 

respectievelijk 3,6; 3,5: 1,2 en 2,1. 97 



Conclusies 

1°: Het interferentiebeeld der isotactfsche preparaten verschilt 

van dat der syndiotactische, zodat de isomeren met röntgen

diffractie te identificeren zijn. 

De kristallisatiebehandelingen zijn voor de twee isotactische 

preparaten effectief geweest, voor de syndiotactische nauwe

lijks. 

Dit kan komen door het verschil in tacticiteit tussen de iso

meren, echter ook door een te lage kristallisatiesnelheid van 

de syndiotactische macromoleculen. 

De Santis (5) heeft met behulp van röntgenopnamen aan georiën

teerde films van isotactisch PMMA berekend, dat de moleculen de 

s1-helixconformatie bezitten (5 monomere eenheden/periode) in te

genstelling tot de 5 2-helix (5 monomere eenheden/2 periodes) die 

door Stroupe (6) en Fox (8} berekend was. 

Eveneens berekende De Santis (9) uit röntgenopnamen aan homogene 

mengsels (in de vorm van films} van iso- en syndiotactisch PMMA 

in de verhouding van 1:2, de vorm van het door hem geponeerde 

stereocomplex dat bi{ deze mengverhouding aanwezig zou zijn (zie 

hierover ook hoofdstuk IV.8). Dit complex nu zou opgebouwd zijn 

uit georiënteerde (parallel 'gerichte) 51-helices van isotactisch 

PMMA die door min of meer gestrekte syndiotactische moleculen, 

die in de helix-groeven lig~en, gebundeld zijn. 

Wunderlich (4) heeft uit röntgenopnamen aan oplossingen van iso

en syndiotactisch PMMA in benzeen berekend dat de syndiotactische 

moleculen als helices gewonden zijn. Over de vorm der isotac

tische moleculen kon hij door afwezigheid van interferenties 

niets zeggen. 

Al deze onderzoekers, De' Santis {5,9), Stroupe (6), Fox (8) en 
0 

wunderlich (4), gebruikten bij hun berekeningen de 21 A-interfe-

rentie. Het bij hun opnamen gebruikte röntgenlicht is slechts 

nikkel-gefilterd om de cu-S-straling te onderdrukken. Over een 

daarop volgende absorptie van het nog aanwezige witte röntgen

licht door reflectie van de bundel tegen een (kwarts)kristal, 

waardoor vrijwel alleen de Cu-K~-straling overblijft, werd door 

hun geen melding gemaakt. 
0 

Het is daarom waarschijnlijk dat de + 20 A-interferentie een pa-

rasitaire is, behorend bij de netvlakafstand van + 6,5 ~, die wel 

98 steeds vermeld werd. 



Er dient daarom getwijfeld te worden aan de door de bovengenoemde 

onderzoekers berekende conformaties. 
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HOOFDSTUK IV.5 

Metingen van het Weissenberg-effect en de spinbaarheid 

Weissenberg-effecten kunnen optreden bij bepaalde visceuze oplos

singen van polymeren. Het kan zich bijvoorbeeld uiten als (1,2,3): 

a: in de oplossingen, door de aangebrachte schuifspanningen, op-

tredende normaalspanningen (normaal heeft hier betrekking op 

de richting loodrecht op die van de afschuiving), die gemeten 

kunnen worden met een Weissenberg-rheogoniometer. 

b: het omhoog kruipen van een polymeeroplossing langs een, in de

ze oplossing, roterende staaf. 

c: het stijgen van een polymeeroplossing in een holle buis, in

dien de oplossing geroteerd wordt rond de hartlijn van de 

buis. 

Het hangt van de concurrentie tussen de normaalspanningen en de 

middelpuntsvliedende kracht in de oplossingen af of het 

Weissenberg-effect zichtbaar wordt. 

Hierna zal over het Weissenberg-effect en de spinbaarheid gespro

ken worden als over "beide effecten". 

Uitvoering der metingen 

Beide effecten werden slechts visueel bepaald. 

a: Het al dan niet optreden van het weissenberg-effect werd beke

ken met een in de polymeeroplossing roterende staaf. 

b: Het al dan niet verspinbaar zijn van een polymeeroplossing 
• werd bepaald met een van de volgende methoden: 

b.1: Het trekken van een draad uit een oplossing met behulp van 

een roerstaaf. 

b.2: Het maken van een draad, door de oplossing met een injectie

spuit voorzien van een naald, uit te spuiten in lucht. Deze 

eenvoudige droogspinmethode werd het meest toegepast. 

De "metingen" werden verricht aan oplossingen van isotactische 

preparaten (met verschillende, lage en hoge, molecuulgewichten) 

100 in chloroform, en aan oplossingen van syndiotactische en atac-



tische preparaten (eveneens met verschillende molecuulgewichten) 

in chloroform, benzeen, aceton, aethylacetaat, butanon, dimethyl

formamide, tetrachloorkoolstof, pyridine en een 1:1 pyridine/ 

water-mengsel. In deze laatste vloeistof,die naar aanleiding van 

een publikatie van Toms (2,3) over het optreden van beide effec

ten in goede en slechte oplosmiddelen voor PMMA gebruikt werd, 

losten de syndiotactische preparaten niet op. 

De effecten werden niet bij verschillende temperaturen maar 

slechts bij kamertemperatuur bekeken. 

Resultaten 

Isotactisch PMMA opgelost in chloroform (de enige vloeistof die 

isotactisch PMMA volledig oplost} vertoonde zeer sterk beide ef

fecten, wat ook het molecuulgewicht van het gebruikte preparaat 

was. Met de injectiespuit konden soms draden met een lengte van 

30 meter verkregen worden. 

In hoofdstuk IV.1 zijn beschreven drie extracties van het IS-po

lymeer met aethylacetaat, aceton en benzeen, waarbij een schei

ding optrad tussen het in deze vloeistoffen oplosbare en onoplos

bare deel. De oplossingen in deze drie vloeistoffen van de op

losbare fracties vertoonden eveneens beide effecten. 

Dit was eveneens het geval met de voor de structuur viscositeits

metingen gebruikte oplossingen van isotactisch PMMA in benzeen. 

De syndiotactische preparaten vertoonden in de bovengenoemde op

lossingen nooit de beide effecten, zelfs niet indien de oplossin

gen geconcentreerd en zeer visceus waren. Mogelijk is dit wel het 

geval bij lagere temperaturen (2,3) daar de oplosbaarheid in het 

algemeen dan kleiner wordt en er een grotere kans bestaat op vor

ming van molecuulassociaten. 

Dat de syndiotactische preparaten en het atactische "opgelost" in 

pyridine of het pyridine water-mengsel de beide effecten niet 

vertonen is in tegenspraak met de resultaten van de experimenten 

van Toms (2,3). Het door hem gebruikte atactische PMMA kan echter 

sterk vertakt zijn, of een veel hoger moleculairgewicht bezitten 

dan het door ons bereide atactische polymeer. Dat echter de even

tuele aanwezigheid van zeer lange moleculen en de brede Verdeling 

van de isotactische preparaten niet alleen de oorzaak kan zijn 

bewijst de aanwezigheid van beide effecten bij de metingen aan de 

moleculairgewichts-fracties van Is die oplosbaar waren in aethyl-

acetaat, aceton en benzeen (hoofdstuk IV.1). 101 



Conclusies 

Deze verschillen tussen iso- en syndiotactisch PMMA, die goed 

overeenkomen met de bij de structuurviscositeitsmetingen gevonden 

verschillen, zijn alleen te verklaren door aan te nemen dat de 

isotactische moleculen in tegenstelling tot de syndiotactische 

in oplossingen geassocieerd of verknoopt zijn, al dan niet onder 

invloed van de stroming. 

De in hoofdstuk IV.2 gegeven verklaring van de verhoogde viscosi

teit bij bepaalde schuifspanningen zou dan ook hier toegepast 

kunnen worden, daar de in de injectienaald bij het droogspinnen 

optredende schuifspanningen overeenkomen met die waarbij de vis

cosi tei tsverhoging werd geregistreerd. 

Ook de verschillen in Huggins-constante tussen de isomeren en de 

verschillen in moleculaire dimensies,die bij de lichtverstrooi

ingsmetingen zijn gevonden, zijn hoogstwaarschijnlijk het gevolg 

van een grote wisselwerking tussen de isotactische moleculen on

derling, waardoor associaties kunnen ontstaan. 

De ultravioletabsorptiespectra (hoofdstuk IV.7) toonden aan dat 

de isotactische moleculen in tegenstelling tot de syndiotac

tische, een grote ordening bezitten. Of deze ordening betrekking 

heeft op associaten of afzonderlijke moleculen is nog niet be

kend, maar is wel een bewijs te meer van de grotere onderlinge 

wisselwerking tussen delen van isotactische moleculen. Bovendien 

zijn de isotactische moleculen ten gevolge van de grote interne 

wisselwerking en de daardoor relatief kleine met de oplosmiddel 

moleculen minder goed oplosbaar dan de syndiotactische. 
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HOOFDSTUK IV.6 

Hydrolyse en titratie 

Leyte (1) beschrijft in zijn dissertatie titraties van atactisch 

polymethacrylzuur (PMAz) • De titratiecurven (neutralisatiegraada 

uitgezet tegen de pH van de oplossing) lijken opgebouwd te zijn 

uit twee afzonderlijke curven, mogelijk toebehorend aan verschil

lende structuren van het gedeeltelijk geneutraliseerde PMAz. 

Viscositeitsmetingen bij verschillende neutralisatiegraden gaven 

eveneens een overgang in de viscositeit. Ter verduidelijking zijn 

twee, met goedkeuring van Leyte uit zijn dissertatie overgenomen, 

grafieken weergegeven. In deze grafieken no. 15 en 16 zijn de 

Qvergangen te zien bij een neutralisatiegraad a ~ 0,2. 

Ook onder andere Gregor (2), Mandel (3) en Arnold·(4) vermelden 

soortgelijke curven. Volgens Gregor geeft ook polyacrylzuur (PAz) 

deze conformatieovergang, dit werd door Mandel en Leyte echter 

bestreden. 

De ligging van deze curven blijkt afhankelijk te zijn van de 

basen waarmee het polymeer getitreerd wordt. 
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Het is nog niet bekend in hoeverre de overgang temperatuur-gevoe

lig is. 

Daar te verwachten was dat de stereoisomeren van PMAz de confor

matieovergang verschillend zullen vertonen werd getracht de PMMA

isomeren te hydrolyseren. 

De hydrolyse van tactisch en atactisch PMMA is, gezien de vele 

publikaties, reeds vaak en met sukses uitgevoerd door bijvoor

beeld Makimoto (5), Mandel (3), Glavis (6,7) Loebl ($) en vooral 

door Smets en De Loecker (9,10). 

In navolging van deze publikaties werd getracht aan enkele iso

en syndiotactische preparaten de volgende hydrolyses uit te voe

ren. 

a: heterogene alkalische hydrolyse, met behulp van NaOH in wate

rige iso-propylalcohol, bij so-ss0 c, gevolgd door aanzuren met 

zoutzuur (6,7,8}. 

b: homogene alkalische hydrolyse, met behulp van een oplossing 

van NaOH in waterige aceton bij SQ-60°c. Na hydrolyse wordt 

het mengsel aangezuurd met zoutzuur (S}. 

c: heterogene zurige hydrolyse, met behulp van zoutzuur, waarbij 

het polymeer is opgelost in methanol (5). 

d: homocrene zurige hydrolyse: 

d 1 : door het polymeer op te lossen in een mengsel van p-tolu

eensulfonzuur, azijnzuur en water (3:40:10) (6,7,S). 

door het polymeer, eventueel bij verlaagde temperatuur op· 

te lossen in geconcentreerd zwavelzuur, gevolgd door het 

uitgieten van het mengsel in ijswater, waarbij het poly

zuur precipiteert (S,9,10). 

Deze laatste methode wordt geacht de beste te zijn (9,10}. 

Al deze bovengenoemde, sununier beschreven, methoden zijn toege

past maar zonder sukses. Infraroodspectra van de behandelde pre

paraten toonden aan dat deze stoffen identiek waren met de moe

de~prepar aten, dat wil zeggen polymethylmethacrylaten. 

Dit is voor syndiotactisch PMMA niet zo verwonderlijk, daar alle 

bovengenoemde onderzoekers vermelden dat dit isomeer 4 à 5 x zo 

langzaam hydrolyseert als het isotactische PMMA. 

In geen enkel geval werd een wateroplosbaar polymeer verkregen. 

Verder is het mogelijk dat de hoge tacticiteit der gebruikte iso

tactische preparaten mede een oorzaak is van het mislukken der 

104 hydrolyses van die isomeren. 



Bij het oplossen in geconcentreerd zwavelzuur, bij hoge of lage

re temperatuur, trad bij beide isomeren, bij de isotactische meer 

dan bij de syndiotactische, ogenblikkelijk verkoling op. Indien 

het zwavelzuur enigszins verdund werd om het oxydatievermogen te 

verminderen, verdween meteen de solvatatie. 

Leyte vermeldde (persoonlijke mededeling) in december 1966 dat 

het hem gelukt was een isotactisch PMMA te hydrolyseren met 96% 

zwavelzuur bij ~ 40°c. De hydrolysetemperatuur mocht daarbij de 

60°c niet overschrijden. Bij deze hydrolyse met enigszins verdund 

zwavelzuur bleef verkoling achterwege. 

De titratiecurve van het isotactische PMAz verschilde van die van 

het conventionele PMAz. 

De hydrolyse-methoden b en d werden op isotactisch PMMA toege

past. De isotactische isomeren bleken niet oplosbaar te zijn in 

deze media en merkbare hydrolyse trad niet op. 

Daar het zeer de vraag is of de informatie die verkregen wordt 

uit conformatieverschillen van PMAz van veel waarde is voor het 

onderzoek naar de conformatie van tactisch PMMA, vooral vanwege 

het grote verschil in milieu waarin de metingen verricht worden, 

werden de hydrolyseproeven voorlopig gestaakt. 

Het ligt echter in de bedoeling PMAz stereoregulair te bereiden, 

direct uit het MAz (methacrylzuur). Dat dit in meerdere of minde

re mate mogelijk is, is aangetoond door Bovey (11). 
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HOOFDSTUK IV.7 

Ultravioletspectraalanalyses 

Met het doel nog meer inlichtingen te verkrijgen over de invloed 

van de tacticiteit op de conformatie van PMMA in oplossingen wer

den enkele UV-absorptiemetingen verricht, aan oplossingen van 

iso- en syndiotactisch PMMA. 

De Santis stelde reeds eerder vast (1) dat oplossingen van iso

en syndiotactisch PMMA in dioxaan of acetonitril verschillende 

uv-absorptiebanden vertonen, waarbij die der isotactische prepa

raten zeer gevoelig bleken te zijn voor de temperatuur der oplos

singen. 

Aan oplosbare isotactische preparaten en aan syndiotactische pre

paraten opgelost in dioxaan werden enkele metingen verricht. 

De concentratie der oplossingen bedroeg 0,5 g/l. 

De gebruikte apparatuur was: Cary-14-spectrophotometer. 

De resultaten zijn gegeven in de onderstaande tabel no. 14. 

tabel 14: In het UV-spectrum van PMMA voorkomende absorpties 

T, 0c PMMA band schouders 

25°c !6 209 mµ 214,0/218,0/220,5/228,0 l"P 

25°c !11 (8) 207 213,0/218,0/220,0/228,0/ (232) 

17,5°C I(ref. (1)) 207 211,5/216,5 

60°c " 216 -
25°c s1 213,5 -
25°c 520 213 -
17,5°C S (ref. (1)) 213 -
60°c " 213 -

De schouder bij 228 mµ komt ook voor in de door De Santis (1) ge-

106 publiceerde spectra, maar er werd geen melding van geinaakt. 



Er werd ook getracht aan het hoog isotactische 1 5 (1)-polymeer op

namen te maken. Het bleek echter zelfs in deze zeer lage concen

traties niet oplosbaar in dioxaan. 

Zoals uit de tabel is te zien, is de overeenkomst met De Santis' 

resultaten zeer bevredigend. Het grote aantal schouders bij de 

isotactische preparaten 1 6 en 1 11 (8) zijn of te wijten aan een 

wellicht hogere tacticiteit der preparaten of aan een groter op

lossend vermogen van onze apparatuur. 

De Santis veronderstelt dat het bezit van een fijnstructuur in 

het UV-spectrum (211 - 216µ) afkomstig is van isotactische heli

ces in oplossing. Deze structuur zou bij hogere temperatuur wor

den afgebroken met als gevolg het verdwijnen van de schouders en 

de band in het spectrum bij 60°c, op de schouder bij 216 mµ na. 

Hoewel het indertijd niet mogelijk was spectra op te nemen bij 

verschillende temperaturen, waardoor de absorpties slechts bij 

2s0 c gemeten werden, mag aangenomen worden dat de veranderingen 

der spectra van de isotactische polymeren bij temperatuursvaria

ties, ook door de isotactische preparaten uit dit onderzoek zul

len worden vertoond. 

Daar de preparaten s1 en s 20 niet zeer hoog syndiotactisch zijn 

is het wellicht nuttig om bijvoorbeeld het Sp(1)-polymeer aan een 

onderzoek te onderwerpen. Dit preparaat bezit een tacticiteit van 

99,5%. 

Eveneens lijkt het nuttig om, voor het bevorderen van een interne 

ordening in een molecuul, de goed oplosbare syndiotactische pre

paraten ook bij lagere temperaturen door te meten. 

LITERATUURREFERENTIE VAN HOOFDSTUK IV.7 
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HOOFDSTUK IV.8 

Metingen aan mengsels van de stereoisomeren 

De Santis (1} meent met lichtverstrooiingsmetingen en ultravio

letspectraalanalyses aan oplossingen van mengsels der stereoiso
meren van PMMA, in acetonitril en dimethylformamide (DMF} aan te 

tonen dat bij de mengverhoudingen 1:2, iso-:syndiotactisch PMMA 

een "stereocomplex" optreedt. 

Röntgendiffractie-opnamen aan georiënteerde vezels van dit spe

ciale mengsel gaven een interferentiebeeld te zien waaruit De 

santis concludeerde dat het stereocomplex bestaat uit parallel 

georiënteerde iéotactische helices, gebundeld of gekoppeld door 

min of meer gestrekte syndiotactische moleculen die in de spi

raalgroeven, de zogenaamde trekken, liggen onder een hoek van ± 
60° met de helix-assen. Röntgenopnamen aan georiënteerde vezels 

van de blokcopolymere vorm van PMMA toonden aan dat dit isomeer 

dezelfde structuur kan hebben. 

Volgens De Santis komt deze complex-conformatie nauwkeurig over

een met die van nucleohistone (2) zoals die door Zubay is opge

steld. De stereocomplexen werden bij verwarming in een klein tem

peratuursgebied (± 1s0 c) ontbonden, wat volgens De Santis de 

scherpte heeft van een faseovergang. 

Dit temperatuursinterval waarin de opbreking plaats vindt ver

schoof naar lagere temperaturen indien de componenten van het 

mengsel een lagere tacticiteit bezaten. Het complex wordt dan dus 

minder stabiel. 

Over de stereochemische zuiverheid van het door De Santis ge

bruikte iso- en syndiotactische PMMA (molecuulgewichten respec

tievelijk 900.000 en 26.000) kon hij niets meedelen {persoonlijke 

mededeling, Praag 1965). Echter het feit dat het hoogmoleculaire 

isotactische polymeer oplosbaar is in DMF en acetonitril doet 

vermoeden dat de tacticiteit niet hoog is. 

Bij de berekening van de complex-conformatie uit de röntgenopna

men maakte De Santis gebruik van de reeds eerder vermelde hoogst-
o 

waarschijnlijk parasitaire, 21 A-interferentie (hoofdstuk IV.4). 

108 Naar aanleiding van de genoemde publikatie werden viscositeits-



en lichtverstrooiingsmetingen en infraroodspectraalanalyses uit

gevoerd aan enkele mengselseries. 

Daar de isotactische preparaten niet oplosten in DMF of acetoni

tril werd als oplosmiddel chloroform gebruikt. 

De infraroodspectra werden opgenomen volgens de film-techniek. 

Deze polymeerfilms werden gemaakt op NaCl-vensters door verdam

ping van de oplossingen. 

a. Metingen bij één temperatuur 

De concentratie der oplossingen bestemd voor de lichtverstrooi

ingsmetingen (LV) bedroeg 0,30000 ± 0,00005 g/100 ml, die voor de 

viscositeitsmetingen 0,60000 ± 0,00005 g/100 ml. 

Bij de lichtverstrooiingsmetingen werd de intensiteit van 

verstrooide licht bepaald bij een strooiingshoek van 90°, 

het 
v 90 

v • 
Hierbij waren het invallende en verstrooide licht verticaal gepo-

lariseerd ten opzichte van het vlak door beide lichtbundels. 

Bij de viscositeitsmetingen, uitgevoerd met een Ubbelohde visco

~~meter No. 322 (doorstroomtijd van chloroform bij. 25°c was 86,1 

sec.), werd de specifieke ~ereduceerde viscositeit bepaald, 
spec 

n red • 
Beide metingen werden uitgevoerd bij 25,0 ± 0,1°c. 

Uit de infraroodabsorptiespectra werden, het in hoofdstuk III.2 

reeds besproken, J-getal en de Baumann-extinctieverhouding bere

kend. 

In tabel 15 is aangegeven welke metingen aan de verschillende 

mengselseries werden uitgevoerd. Hierbij betekenen n, LV en IR 

respectievelijk viscositeits-, lichtverstrooiingsmetingen en in

fraroodanalyses. 

tabel 15: uitgevoerde metingen 

mengselcomponenten metingen 

NO. 

I H s M n LV IR v v 

a I7 223.000 5 11 219.000 + 

b I5 219.000 ~1 219.000 + + 

c 1 14 378.000 5 34 
34.000 + 

d Ik 75.000 5 18 341.000 + + + 

e 11 175.000 s,, 219.000 + 
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De oplossingen der mengsels a en b werden bereid door elke meng

verhouding afzonderlijk in te wegen, die der mengsels c, d en e 

door het in verschillende verhoudingen mengen van twee standaard

oplossingen van de isomeren met identieke concentraties. Deze me

thode verdient vanwege de grote nauwkeurigheid de voorkeur boven 

de eerste. 

Het Ik-preparaat is een door L.J. Koppens (student T.H. Eindho

ven) in 1966 bereid isotactisch PMMA. Koppens verrichtte ook de 

metingen aan de serie d. 

De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in de grafieken 

no. 17, 18, 19 en 20, waarin de berekende grootheden uitgezet 

zijn tegen het gewichtspercentage van de syndiotactische compo

nent in het mengsel. 

Bespreking der resultaten 

De resultaten der metingen aan de series a, b, c, d en e, weerge

geven in de grafieken 17, 18, 19 en 20, laten zien dat er min of 

meer duidelijk krommingen en buigpunten in de curve optreden. 

Hoewel het bijzondere verloop soms niet zeer sprekend is, is niet 

slechts bij de door De Santis vermelde verhouding 1:2 (iso-:syn

diotactisch PMMA) doch ook bij de verhouding 2:1 een buigpunt of 

afwijking in het verloop van de curven te vinden. Vooral de me

tingen aan de mengselserie d hebben dit duidelijk getoond. 

De vele krommingen der grafiek, die wijzen op beïnvloeding van 

het J-getal door de wisselwerkingen tussen iso- en syndio- en 

eventueel heterotactische blokken, bij mengsel d lieten nog eens 

extra duidelijk zien dat het uit de infraroodspectra berekende J

getal volgens Geode (3) weinig waarde als tacticiteitsmaat bezit. 

b. Metingen bij verschillende temperaturen 

Aan oplossingen in chloroform van het syndiotactische preparaat 

I 5 en van een mengsel van deze twee polymeren in de verhouding 

1:1, werden met de Ubbelohde-viscosimeter no. 322 de doorstroom

tijden te (in seconden) gemeten bij verschillende temperaturen. 

De concentraties van deze drie oplossingen waren bij 25,00 ± 
o,os0 c gelijk namelijk 0,50000 ± 0,00005 g/dl. 

no De resultaten zijn weergegeven in grafiek 21. 
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grafiek 21: Viscositeitsmetingen bij verschillende tempe

raturen aan oplossingen van het r 5- en s
11

-preparaat en 

aan een mengsel van deze twee polymeren. 



Zoals in grafiek 21 te zien is ligt de curve voor het s 11 poly

meer tussen 5 en 60°C steeds lager dan die van I 5 • 

Daar de intrinsieke viscositeit bij 25°c voor beide polymeren de

zelfde is heeft dus het syndiotactische polymeer een kleinere 

Huggins-constante dan het isotactische (hoofdstuk III.1.2). 

Het isotactische heeft. zoals reeds vaak is vermeld de grootste 

polymeer-polymeer wisselwerking. 

De uitstroomtijd van het mengsel ligt tussen 5 en 40°c tussen de 

curven der isomeren in, boven 40°c echter wordt de viscositeit 

van het mengsel nog lager dan die van het s11 -preparaat. 

Er is kennelijk een zwakke wisselwerking tussen de isomeren. De 

neiging tot compactheid boven 40°c van de moleculen is bij het 

mengsel sterker dan bij de isomeren. Dit duidt op een gezamen

lijke structuur of op een wederzijdse afstoting, eveneens gepaard 

gaande met compactere moleculaire conformaties. 

Het ligt in de bedoeling om aan een mengsel serie, dus mengsels 

met verschillende samenstellingen, de viscositeiten te bepalen 

bij verschillende temperaturen om de invloed van de temperatuur 

op de bij de mengverhoudingen 1:2 en 2:1 optredende, speciale 

wisselwerkingen na te gaan. 
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HOOFDSTUK V 

Samenvatting 

Resultaten en conclusies aangaande de doelstelling 
van het onderzoek 

Zoals reeds in de inleiding,hoofdstuk I,is vermeld was het vol

gende plan opgesteld, dat hieronder in verkorte vorm is weergege

ven, om de ruimtelijke bouw der moleculen in oplossing te onder

zoeken. 

Bij alle gebezigde methoden was het de bedoeling de te meten of 

te berekenen grootheid te bepalen als functie van de tacticiteit 

der preparaten en van de wisselwerking tussen het polymeer en het 

oplosmiddel. 

a: Lichtverstrooiinasmetinaen, voor het bepalen van de 2e-viri

aalcoëfficiënt A2 en het verband tussen de gemiddelde traag-

heidsstraa1 .J':.2 der moleculen en het gewichtsgemiddelde mole

cuulgewicht, Mw (hoofdstuk III.5). 

De 2e-viriaalcoëfficiënt is een maat voor de thermodynamische 

wisselwerking tussen oplosmiddel en opgeloste stof. Het ver-

band tussen ~2 en M geeft algemene inlichtingen over de con-w 
formatie der moleculen. 

b: Metingen van de viscositeit van oplossingen in afhankelijkheid 

van de concentratie, voor het bepalen van de Huggins-constante 

k, en de correlatie tussen de intrinsieke viscositeit [n] en 

het gewichtsgemiddelde molecuulgewicht Mw (hoofdstuk III.1). 

De Huggins-constante is evenals de 2e-viriaalcoëfficiënt een 

maat voor de moleculaire interacties. De correlatie tussen (n) 

en M kan evenals het verband tussen ..{;2 en M aanwijzingen w w 
geven over de moleculaire structuur. 

c: Metingen van de viscositeit van oplossingen in afhankelijkheid 

van de aangebrachte schuifspanningen (structuurviscositeit) 

kunnen aanwijzingen geven over conformaties of conformatiever

schillen (hoofdstuk IV.2). 

d: Metingen van het Weissenberg-effect en de verspinbaarheid van 

oplossingen in combinatie met de drie voorgaande metingen kun

nen eveneens waardevolle inlichtingen geven over de structuur 

116 der opgeloste moleculen (hoofdstuk IV.5). 



e: Titraties van tactische of atactische polymethacrylzuren zou

den de aanwezigheid van speciale conformaties kunnen aantonen 

(hoofdstuk IV.6). 

Er volgt nu een opsomming van de resultaten van het onderzoek in 

de volgorde waarin de hoofdstukken behandeld zijn. Daarna volgt 

de bespreking van deze resultaten en worden de conclusies ver

meld, getrokken uit de meetresultaten. 

1°: Hoofdstuk III.1.2 

Oplossingen van isotactisch PMMA in chloroform vertonen een 

grotere Huggins-constante dan die van syndiotactisch PMMA. 

2°: Hoofdstuk III.S 

De gemiddelde traagheidsstraal v=:?-, der isotactische molecu

len is bij gelijke molecuulgewichten aanzienlijk groter dan 

die der syndiotactische. 

Beter komt dit tot uitdrukking in de 

- ~ 

grootheid ( ~
2

) , 

w 
maat is voor de uitbreiding der moleculen. 

die een 

Voor syndiotactisch PMMA ligt de waarde hiervan tussen 0,5 en 
0 0 

0,8 A, voor isotactisch PMMA daarentegen tussen 1,2 en 2,2 A. 

De 2e-viriaalcoëfficiënt, een maat voor de thermodynamische 

wisselwerking tussen oplosmiddel en opgeloste stof, is voor 

de isotactische preparaten zeer veel kleiner dan voor de syn

diotactische isomeren. 

3°: Hoofdstuk IV.1 

Hoog isotactisch PMMA is slechts in chloroform volledig op

losbaar, zij het vaak in lage concentraties. In de vloeistof

fen waarin syndiotactisch PMMA oplost is isotactisch PMMA 

slechts partieel oplosbaar waarbij het niet-oplosbare deel 

een hogere isotacticiteit bezit dan de opgeloste fractie. Het 

onoplosbare deel is na isolatie ook in chloroform onoplosbaar 

geworden. 

4°: Hoofdstuk IV.2 

lso- en syndiotactisch PMMA vertonen geen verschillen in 

oriënteringsviscositeit, dat wil zeggen in de verlaging van 

de viscositeit bij hogere schuifspanningen, met dien verstan-

de dat het bij isotactisch PMMA waarschijnlijk meer netwerk- 117 



oriëntatie en bij syndiotactisch PMMA meer molecuuloriëntatie 

betreft. 

Dit volgt uit het dat oplossingen van isotactisch PMMA, 

in tegenstelling tot die van syndiotactisch P~~IA, bij lage 

afschuifsnelheden viscositeitsverhoging vertonen. Dit is 

alleen te verklaren uit het bestaan van netwerken van isotac

tische moleculen. 

s0
: Hoofdstuk IV.4 

Isotactisch PMMA is gemakkelijker te kristalliseren dan syn

diotactisch PMMA. 

Verschil in tacticiteit kan hiervan de oorzaak zijn, maar ook 

een lagere kristallisatiesnelheid der syndiotactische molecu

len. Bovendien kan de wisselwerking tussen de isotactische 

moleculen onderling groter zijn dan tussen de syndiotac

tische. 

Hoofdstuk IV.5 

Oplossingen van isotactisch PMMA, in tegenstelling tot die 

van syndiotactisch PMMA, vertonen het Weissenberg-ef fect en 

zijn spinbaar. 

7°: Hoofdstuk IV.7 

Isotactisch PMMA vertoont in het Ultravioletabsorptiespectrum 

(opgenomen aan oplossingen) in tegenstelling tot syndiotac

tisch PMMA, een fijnstructuur wat duidt op een grotere regel

maat en orde in de isotactische moleculen. 

8°: Hoofdstuk IV.8 

In mengsels van isotactisch en syndiotactisch PMMA, in vaste 

of opgeloste toestand, treden bij speciale mengverhoudingen, 

namelijk 1:2 en 2:1, bijzondere wisselwerkingen op tussen de 

isomeren. 

Bespreking der resultaten; conclusies 

Een grote Huggins-eonstante (k 1 ) is een aanwijzing voor een ster

ke hydrodynamische wisselwerking tussen de polymeermoleculen on

derling. Dit correspondeert met de kleine 2e-viriaalcoëfficiënt. 

Dit duidt op een neiging tot associatie, leidend tot geringe op-

118 losbaarheid. Beide zijn aangetoond, de lage 2e-viriaalcoëfficiënt 



bij de lichtverstrooiingsmetingen (hoofdstuk III.5) en de geringe 

oplosbaarheid der isotactische preparaten in hoofdstuk IV.1. De 

sterke wisselwerking tussen de isotactische moleculen kan tot 

uiting komen in een grotere intramoleculaire ordening maar ook in 

een.neiging tot associaatvorming. 

Dat de isotactische moleculen een grotere regelmaat bezitten dan 

de syndiotactische is aangetoond-met de ultravioletspectraalana

lyses aan oplossingen (hoofdstuk IV.7). 

De associatieneiging, de neiging tot netwerkvorming der isotac

tische moleculen, is gebleken bij de metingen van het Weissen

berg-effect en de spinbaarheid der oplossingen en eveneens bij de 

structuurviscositeitsmetingen, waar het verschijnsel van viscosi

teitsverhoging bij bepaalde lage afschuifsnelheden uitsluitend 

bij de oplossingen van isotactisch PMMA voorkwam (hoofdstukken 

IV. 5 en IV. 2.) • 
-~ 

Voor de grootheid (~
2

) , die een maat is voor de uitbreiding der 

w 
moleculen is bij de lichtverstrooiingsmetingen (hoofdstuk III.5) 

voor de syndiotactische moleculen een waarde berekend gelegen 

tussen 0,5 en 0,8. Deze waarde is in overeenstemming met die voor 

kluwenmodellen met een Gausse uitbreiding. 

Voor de isotactische preparaten werden echter waarden berekend 

gelegen tussen 1,2 en 2,2 die kunnen wijzen op staafvormige mole

culen of op associaties bij zeer lage concentraties. 

De helix-conformatie bezit de combinatie van staafvormige molecu

len met een grote inwendige regelmaat en orde (UV-spectraalanaly

se) en een grote kristallisatieneiging (Röntgendiffractie) • 

Met deze conformatie van de isotactische moleculen zouden even

eens verklaard kunnen worden: de grote uitbreiding der moleculen, 

de geringe wisselwerking met het oplosmiddel (2e-viriaalcoëffi

ciënt), de geringe oplosbaarheid en de grote hydrodynamische wis

selwerking tussen delen der polymeermoleculen (Huggins-constan

te). 

Ook zou hiermee de mogelijkheid tot fractionering naar tactici-

tei t verklaard kunnen worden, daar de hoogst isotactische molecu-

len de minst gestoorde helix-conformatie zullen bezitten en daar

door de grootste Huggins-constante en de geringste oplosbaarheid. 

De bovengenoemde netwerken of associaties kunnen uit verknoopte 

helices bestaan, dit hoeft echter niet. Naast helix-vormige mole- 119 
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culen zullen ook molecuulkluwens voorkomen die door onderlinge 

vernetting niet tot grotere ordening kunnen overgaan. 

De syndiotactische preparaten waren echter niet hoog syndiotac

tisch. 

Indien nu inderdaad de mogelijkheid tot fractionering naar ~acti

ci tei t vooral terug te voeren is naar een geordende, eventuele 

helix-conformatie, zou kunnen worden vermoed dat de moleculen van 

de zeer hoog syndiotactische, door P. Piet bereide, preparaten 

eveneens de helix-vorm bezitten daar ook bij deze preparaten een 

duidelijk verband bestond tussen tacticiteit en oplosbaarheid. 

Dat deze zeer hoog syndiotactische preparaten altijd nog veel be

ter oplosbaar zijn dan de hoog isotactische preparaten kan ver

klaard worden uit verschillen in de vorm der helices (meer of 

minder compact) • 

Het is dan ook de bedoeling om aan deze hoog syndiotactische pre

paraten ultravioletspectraalanalyses, lichtverstrooiings- en 

structuurviscositeitsmetingen en metingen van het Weissenberg-ef

fect en de spinbaarheid uit te voeren. 

Als we de spinresultaten van het iso- en syndiotactische PMMA ge

neraliseren dan zou kunnen worden gesteld dat polymeeroplossingen 

die een dalende viscositeit hebben bij hoge schuifspanningen en 

die bij lag~ afschuifsnelheden een met de afschuifspanning stij

gende viscositeit hebben, waaruit blijkt dat de moleculen min of 

meer permanente fysische netwerken vormen, bijzonder geschikt 

zijn voor het verspinnen tot een samenhangende draad. 



Summary 

As far as was known, it was never found that the molecules of 

vinylpolymers in solution do have another conformation than the 

random coil. 

So measurements were carried out on the stereo-isomers of 

polymethylmethacrylate (PMMA) that could inform us of the 

molecular shape ·in solution. 

PMMA was chosen because it turned out from literature that the 

stereoregular isomers of this polymer were easy to synthesize and 

that their stereochemical purity could be well defined. 

Besides the characterising of the synthesized polymers the 

following measurements were performed to obtain structural 

informations. 

1°: Lightscatterinq measurements to determine the 2nd_virial 

coeff icient and the correlation between the radius of gyration 

and the weightaverage molecular weight (~) ~ 

2°: Viscosity measurements in dependence of the concentration to 

determine the Huggins-constant and the connection between the 

intrinsic viscosity [n] and the molecular weight M w 
[rt] k.Mw a 

3°: Measurements of the structure viscosity at high shearstresses 

4°: Measurements of the Weissenberg-effect and the spinability to 

obtain information about the viscoelasticity and the tendency 

towards network forming. 

It was established that the isotactic molecules in solutions own 

a higher Huggins-constant and a lower 2nd_virial coefficient and 

were less soluble than the syndiotactic ones. 

Likewise the isotactic polymers seem to have a larger value of 
-1; 

(~2 ) , that agrees fairly with values for rod-like molecules, and 121 

Mw 
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show a tendency to association or network forming. 

With ultraviolet spectralanalysis it was found that the isotactic 

molecules, in contrast with the syndiotactic, have a great regu

larity in their conformations in solution. 

It was concluded that most probably the isotactic PMMA-molecules 

in solution possess the at least partly. 

The syndiotactic molecules however seem to have the 
-~ 

shape according to the value of(=
2

) for their extension and 

w 
their larger 2nd_virial coefficient which is about that for atac-

tic PMMA. 
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aan het Gemeentelijk Lyceum te Enschede waarna hij tot 1956 

scheikunde studeerde aan de Technische Hogeschool te Delft. Na 

het vervullen van de militaire dienstplicht van 1956 tot 1958 

vervolgde hij de scheikunde studie aan de Technische Hogeschool 

te Eindhoven. Zijn afstudeerwerk voerde hij uit onder leiding van 

Prof. Dr. c. Koningsberger op het laboratorium voor chemische 

technologie. In januari 1963 legde hij het ingenieursexamen af 

wàarna hij in februari 1963 in dienst trad van de Technische 

Hogeschool te Eindhoven als wetenschappelijk medewerker bij de 

sectie kunststoftechnologie van de groep chemische technologie. 
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raat 11a, met een tacticiteit van I 58%, H = 26% en S = 
16%, een stereochemisch zuiver isotactisch polymeer ve~kregen 

werd dat 90% van het totaal bedroeg kan niet juist zijn. 

F.A. Bovey, G.v.p. Tiers: Fortschr. Hochpolym. Forsch. 

3 (1963) 139. 

2. De resonantiesignalen in het NMR-spectrum van dé methyleen

protonen van PMMA, die volgens Bovey en Kern gebruikt kunnen 

worden voor de tacticiteitsbepaling, zijn daartoe totaal on

geschikt. 

F.A. Bovey, G.V.D. Tiers: Fortschr. Hochpolym. Forsch. 

l (1963) 139. 

D. Braun, M. Herner, U. Johnsen, W. Kern: 

Makromol. Chem. 51 (1961) 15. 

3. Bij het gebruik van nikkel-gefilterde cu-straling bij r~nt

gendiffractie moet de registr~tie van de interferenties niet 

plaats vinden op een film. 

J.D. Stroupe, R.E. Hughes: J. Am. Chem. Soc. !!Q (1958) 234. 

W. Wunderlich, R.G. Kirste: Ber. d. Bunsenges. f. Phys. 

Chem. 68 (1964) 647. 

V.M. Coiro, P. de Santis, A.M. Liquori, L. Mazzarella: 

~~t. Symp. o. Macromol. Chem. Praag (1965) P 600. 



4. Bij de interpretatie van de titratiecurven van polymethacryl

zuur is er ten onrechte met de aanwezigheid van· stereoisome

rie in de preparaten geen rekening gehouden. 

J.C. Leyte: Dissertatie, Leiden (1961). 

M. Mandel, M.G. Stadhouder: Makrornol. Chem. §..Q. (1964) 141. 

H.P. Gregor, M. Frederick: J. Pol. Sci. ±]. (1957) 451. 

F.A. Bovey, G.V.D. Tiers: Fortschr. Hochpolyrn. Forsch. 

3 (1963) 139. 

5. Bij tacticiteitsbepalingen aan polymeren, op welke manier dan 

ook, dienen de metingen verricht te worden aan (zeer) verdun

de oplossingen. 

W.E. Goode, F.H. Owens, R.P. Fellmann, W.H. Snyder, 

J.E. Moore:· J. Pol. Sci. 46 (1960) 317. 

u. Baumann, H. Schreiber, K. Tessmar: Makromol. Chem. 

(1960) 81. 

F.A. Bovey, G.V.D. Tiers: Forts·chr. Hochpolym. Forsch. 

l (1963) 139. 

6. Het is kortzichtig van Craubner te beweren dat stromingssto

ringen de enige oorzaak zijn van het anornalieverschijnsel. 

H. Craubner: Makrornol. Chem. (1964) 123. 

7. Dat een stof volgens Natta en Bunn principieel niet kristal

liseerbaar zou zijn indien de dichtheid van de amorfe fase 

groter is dan ·die van de kristallijne is onjuist. 

G. Natta, F. Danusso, D. Sianesi: Makromol. Chem. 

28 (1958) 253. 

c.w. Bunn: J. Appl. Phys. 3:2,7 (1954) 820. 
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