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, , crrbonrten met een zeer hoog molecuulge-
lfll *cnt. De resultaÍen van hun werk zijn in
lutr ss1 tiental bijdragen gepresenteerd op de

voor de condensatie polymeren.
De belangrijkste doorbraak in dit werk

wordt gevonden in de specifieke omstan-
digheden waaronder de cyclische monome-
ren gesynthetiseerd worden. Wordt de hy-
drolyse en condensatie van aromatische
bischloroformaten uitgevoerd in de grens-
laag van een twee-fasen systeem, dan wordt
een hoge opbrengst aan cyclische oligomere
carbonaten gevonden. In een pseudo-hoge
verdunnings reactie wordt het bischloro-
formaat in CHrCl, toegevoegd aan een
snel roerend mengsel van triethylamine,
CH2CI' en NaOH-water. Een nucleofiele
base, zoals triethylamine, is essentieel voor
de exclusieve vorming van cycli. Andere
basen, zoals pyridine geven tevens grote
hoeveelheden lineaire korte ketens. Aange-
nomen wordt dat het intermediaire acyl
ammonium zout een cruciale rol speelt in
de ringvorming. De verkregen cyclische
monomeren zijn een mengsel van carbona-
ten met 2-40 bisphenol-A eenheden in de
ring en hebben een relatief lage smeltvisco-
siteit (ongeveer l0 poise bij 250'C). Dit
laatste leidt tot belangrijke voordelen bij de
verwerking van deze monomeren, waarbij
de polymerisatie met de juiste initiator bin-
nen enkele minuten in een extruder kan

plaatsvinden.
De polymerisatie is niet beperkt tot bis-

phenol-A-polycarbonaten, maar een varië-
teit aan polyesters, polyamides, poly-
ether-imides en polyether-sulfonen zijn ge-
synthetiseerd gebruik makend van overeen-
komstige cycli. Met de recente group-trans-
fer polymerisatie van Du Pont is dit de
tweede doorbraak in korte tijd, waardoor
de eigenschappen van belangrijke polyme-
ren geoptimaliseerd kunnen worden. Dit
zal ontegenzeggelijk leiden tot nieuwe toe-
passingen van deze optisch transparante
polymeren.

ReÍerentle:
D.J. Brunelle, et al. Polymer Preprints 30 (2), 569

(1989) en artikelen op de pagina's 571,573,575,
577, 579, 581, 138, 140 en 142.
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Betere eigenschappen voor polymeten
Een groep onderzoekers van de General
Electric Company (Scenectady, U.S.A.)
heeft in een synthetisch hoogstandje cycli-
sche oligomere carbonaten weten te ms-
ken, welke te polymeriseren zijn tot poly-

ACS-meeting in Florida (September 19t9)
en zijn beschreven in een serie artikelen in
Polymer Preprints (ref.).

De polymerisatie van cyclische monomeren
tot polymeren vindt plaats zonder de vor-
ndng van bijprodukten en geeft veelal aan-
leiding tot regelmatige polymeren met een
hoog molecuulgewicht. Ringopenings poly-
merisatie is dan ook van groot belang bij de
synthese van vele polymeren, zoals van po-
lyepoxides, polyamides, alifatische poly-
esters en polysiliconen. Dat tot voor kort
de synthese van de belangrijke aromatische
polyesters en polycarbonaten plaats vindt
d.m.v. polycondensaties, met veelal lage
molecuulgewichten, komt door de ontoe-
gankelijkheid van de noodzakelijke cycli-
sche monomcren. Het werk van General
Electric geefi echter nieuwe mogelijkhe-
den:

In het schema staat de nieuwe synthese van
het bekende polycarbonaat van bisphe-

-lol-A weergegeven. De polymerisatie
wordt geïnitieerd door anionische katalysa-
toren, zoals butyllithium of lithium feno-
laat en wordt voornamelijk gedreven door
entropie. Deze levende polymerisatie kan
zowel in de smelt als in oplossing plaatsvin-
den. Het levende karakter van deze poly-
merisatie wordt aangetoond met het feit
dat de polymerisatie opnieuw gestart kan
worden door de toevoeging van nieuw mo-
nomeer.

Het molecuulgewicht wordt bepaald
door de concentratie van de anionische ini-
tiator en de zuiverheid van de monomeren.
De gerapporteerde molecuulgewichten bij
deze nieuwe polymerisatie liggen signifi-
cant hoger dan bij de conventionele poly-
condensaties: 200-400.000 tegen 40-60.000
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Levensduur neutron bepaald
De levensduur van vrije neutronen is met behulp
van ultrakoude neutronen (een paar millikelvin)
bepaald. Vrije neutronen desintegreren spontaan
in een proton, een elektron en een neutrino (deel-
tje met elektron-massa en evengrote maar tegen-
gestelde lading). De haflwaarde tijd voor vrije
neutronen is bepaald op 615 + 2 seconden.
Dit gegeven is van belang voor cosmologen die
aan de hand van de nu gemeten aantallen neutro-
nen en pÍotonen de verhouding tussen beide aan-
tallen vlak na de Big Bang willen bepalen. Ook
voor de deeltjes-fysica is dit gegeven belangrijk
en wel voor het bepalen van koppelingsconstan-
ten van de zwakke krachten tussen kerndeeltjes.
Daarmee kunnen de zwakke kernkrachten geka-
rakteriseerd worden.
(Bron New Scientist 23 sept.)

Astma stopper in uien
Uien bevatten naast traanverwekkende verbin-
dingen en smakelijke aroma's ook verbindingen
die astma-aanvallen stoppen.
Onderzoekers uit Miinchen hebben deze astma-
stoppende verbinding geïsoleerd. Daarnaast heb-
ben zij andere interessante verbindingen geiso-
leerd die bijvoorbeeld een vertraging van de
bloedstolling veroorzaken. De verbindingen die
verantwoordelijk zijn voor het stoppen van de
astma aanvallen zijn thiosulfinaten:
CH3CH2CH2-SO-S-CH : CHCHr
Dit thiosulfinaat komt voort uit het aminozuur
propeencysteihe sulfoxide dat in het ui-weefsel
opgeslagen ligt en dat bij het opensnijden van
een ui door het enzym alliinase wordt omgezet in
propeensulfinezuur (CHTCH:CHSOH). Deze
verbinding is zeer reactief en wordt omgezet in
verbindingen die de kenmerken van de ui vor-
men.
Proeven met verschillende typen verbindingen
die het fragment SO-S bevatten suggereerden dat
dit essentieel is voor het stoppen van astma.
(Bron: New Scientist 3l sept.)

Ton Habers

Antwoorden over
ozon
In heÍ CW-Magazine van september stelt
Jan Boeke een aantal vragen over de stra-
tosferische ozonproblematiek. Aangezien
ik al vele jaren de literatuur over dit onder-
werp volg, meen ik hem zinnige antwoor-
den te kunnen geven.

Waar zit de ozon in de atnosfeer?
De veronderstelling, d,at 970/o van de at-

mosferische ozon zich in de troposfeer be-
vindt, is onjuist. Figuur 1 geeft een voor de
druk onafhankelijk beeld van de ozonge-
haltes in de atmosfeer tot 50 km hoogte en
in aÍhankelijkheid van de breedtegraad op
aarde.r De hoogste gehaltes bevinden zich
op ca.25 km hoogte boven de evenaar en
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het geval is op een normale zomerdag en de
dagdosis blijft zelfs lager.s Nu is met mo-
delproeven in proefbassins in het verleden
ungetoond, dat desondanks de verhoogde
Uv-stÍaling schade kan toebrengen aan het
maritieme milieu. Inmiddels is van deze ex-
primenten echter ook bekend geworden,
dat ze ongeldig zijnó en herhaalde proefne-
ningen hebben schadelijke effecten op het
leven in zee niet bevestigd.

Huidkanker en UV-straling
Dat toename van uv-straling tot ver-

hoogd voorkomen van huidkanker leidt, is
cn lang bekend gegeven. Er is van nature
cn sterke gradiënt in hoeveelheid uv-stra-
ling van Pool naar evenaar (een SO-voudige
toename!) en huidkanker neemt bij de
blanke rassen, die weinig natuurlijke be-
scherming bezitten tegen kortgolvige stra-
ling, in die richting ook belangrijk toe.3 In
Maastricht is bij gelijke weersomstandighe-
den de hoeveelheid uv-straling l5Vo hoger
dan in Groningen en dit verschil is al veel
poter dan men kan verwachten bij de aan-
tasting van de ozonlaag zoals die zich nu
manifesteert. Hoedt U dus voor een verhui-
zing, wanneer U in het noorden des lands
ryoont.

Vraag 5: Er zijn verschillende vormen
van huidkanker. maar alleen de melano-
nen leiden tot een aanzienlijke sterfte.
Tussen 1950 en 1983 is de huidkan-
ker-sterfte in Nederland met een factor 14
toegenomen tot ruim 280 personen per
jaar.7 Dit verontrustende feit wordt onge-
twijfeld veroorzaakt door uv-straling,
maar heeft niets te maken met een aan-
tasting van de ozonlaag. De oorzaak ervan
isongetwijfeld de mode om gekleed in een
ninimale hoeveelheid textiel de maximale
hoeveelheid uv-straling op te nemen, bij
voorkeur op een strand aan de Middelland-
yeZee.

Conclusie
De ozonlaag in de stratosfeer is de laatste

l0 jaar enkele procenten achteruit gegaan
en daarnaast (en er waarschijnlijk mee sa-
nenhangend) zijn er regelmatig ozongaten
aan de Zuidpool opgetreden. De vraag of
chloor afkomstig van cm hiervoor verant-
woordelijk is, lijkt me op dit moment nog
niet goed te beoordelen, omdat er nog en-
kele andere zinnige verklaringen mogelijk
zijn. Op zich is het gegeven dat het mecha-
nisme van een ozongat via reacties met
chloor verloopt nog niet het bewijs dat
chloor ook de oorzaak van het ozongat is.
Het is zelfs niet eens zo onwaarschijnlijk
0m aan te nemen, dat in de stratosfeer pe-
riodiek variërende ozongehaltes niet zo on-
natuurlijk zijn en zelfs dat het optreden
van ozongaten tot de normale verschijnse-
len gerekend kan worden. Hiervoor zijn er
toch wel aanwijzingen. Heel erg belangrijk
al het al of niet optreden van een ozongat
aan de Zuidpool in de maand oktober kun-
nen zijn in verband met het ontbreken van
wn echt diep gat vorig jaar. Als dit jaar
s'eer geen ozongat optreedt, zou het een te-

ken kunnen zijn dat de ozonlaag in de stra-
tosfeer zich aan het herstellen is. Een diep
gat zou de theorie van een aantasting door
crx goed ondersteunen. Nog een maand,
dan weten we het.

De manier waarop de pers en de politiek
gereageerd heeft op de ozonproblematiek
tot nu toe lijkt mij erg overtrokken. Een ze-
kere mate van beperking van het cFK-ge-
bruik is ongetwijfeld voorzichtigheidshalve
aan te bevelen, maar de noodzaak van een
totaal-verbod op korte termijn met alle ne-
gatieve effecten die daaraan verbonden zijn
is toch wel voorbarig. Eigenlijk was het
Montreal-verdrag wel een behoorlijk com-
promis. Maar ja, zo werkt dat in de huidige
wereld: wanneer I wetenschapper beweert

dat de wereld vergaat en l0O andere
minstens even geleerde heren ontkennen
dat, dan staat morgen
wereld zal vergaan!
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Nieuwe inzichten in asymmetrische synthese
Onlangs werd het eerste bewijs voor

enantioselectieve autokaÍalyse geleverd:
enantioselectieve synthese waarin het op-
tisch actieve produkt zelf de reactie in de
richting van een van de enantiomeren
stuuÍt.

Het sturen van een reactie waarin een
asymmetrische koolstof-koolstofbinding
wordt gevormd in de richting van overmaat
van een bepaald enantiomeer noemen we:
enantioselectieve synthese.
Er zijn verschillende methodes om deze
sturing tot stand te brengen. De belangrijk-
ste is het inzetten van een chirale hulpstof
als ligand in een stoichiometrisch of kataly-
tisch proces. Een factor waar tot nu toe
nauwelijks rekening mee is gehouden, is de
invloed van het optisch actieve produkt
zelf. Met name in reacties met organome-
taalreagentia (Grignard-reacties, lithium-
verbindingen etc.) die in oplossing geaggre-
geerd zijn, is het produkt als ligand aanwe-
zig en beinvloedt het als zodanig de enan-
tioselectiviteit. Zo kan bijvoorbeeld bij de
additie van ethyllithium aan benzaldehyde
tot asymmetrisch l-fenylpropanol-l door
toevoegen van een half equivalent optisch
actief produkt (verkregen uit een ander
enantioselectief proces) een tweede equiva-
lent l-fenylpropanol-l met een enantiome-
re overmaat van ongeveer 2090 ten gunste
van dezelfde ( + )-isomeer worden verkre-
gen (A.H. Alberts, H. Wynberg, J.Am.
Chem.Soc. in druk) (oplosmiddel benzeen,
deuteriumlabeling maakt de eeH-bepaling
in het gevormde eindprodukt - een meng-
sel van D- en H-verbinding - mogelijk):

EtLi + PhCHO PhC*D(OLi)Et>

Phc*D(oH)Et + Phc*H(oH)Et

eeH 18-2090.

E+ 7- ,  PhCHO (PhC*DEt(O)+Ti_

eeH 320/o

Wij noemen dit het principe van enantio-
selectieve autoinductie.

Een fascinerend idee van prof. H. Wyn-
berg (Chimia 43, 150, 1989) is om een der-
gelijk autoinductief proces katalytisch te
laten verlopen. Uitgaande van een kleine
hoeveelheid optisch actief materiaal (pro-
dukt) zou men zonder inzetten van (dure)
chirale hulpstoffen een optisch actieve ver-
binding 'in bulk' moeten kunnen maken.

Wij hebben dit idee in principe kunnen
realiseren. Onlangs meldden Japanse on-
derzoekers dat de additie van diethylzink
aan benzaldehyde gekatalyseerd kan wor-
den door titanium-alkoxides. Wij bereid-
den het Ti-alkoxide van optisch actief (+)-
l-fenylpropanol-l-ld en gebruikten dit ma-
teriaal als katalysator in de genoemde addi-
tiereactie. In het uiteindelijke produkt is de
verhouding van D- en H-carbinol l:5 en be-
paling van de rotatie geeft aan dat de ge-
vormde H-verbinding in een enantiomere
overmaat van rond de 3090 aanwezig is
(wederom ten gunste van de (+)-isomeer).
Aldus is het eerste bewijs voor enantiose-
lectieve autokatalyse geleverd.

Dit tweede experiment leidt tot een bij-
zonder intrigerende conclusie. Het is be-
kend dat om een klassieke racemaatsplit-
sing succesvol te laten verlopen, het niet
een vereiste is dat het splitsingsreagens
10090 optisch zuiver is. In dezelfde trant
hebben Orguni, Kagan, Noyori e.a., aan-
getoond dat men uit enantioselectieve reac-
ties een produkt kan verkrijgen met een op-
tische zuiverheid, die de optische zuiver-
heid van de gebruikte chirale hulpstof ruim
overtreft (dit door associatie-inactivering
van inreactieve'meso'-dimeren, aggrega-
ten met een inwendig spiegelvlak): het prin-
cipe van niet-lineaire enantioselectieve in-
ductie.

Op dezelfde manier stellen wij nu dat in
een enantioselectief autokatalytisch proces
de optische zuiverheid van het eindprodukt
niet a priori gelimiteerd is door de optische
zuiverheid van het in het begin toegevoegd
produkt.

Wij zullen proberen hiervoor experimen-
teel bewijs te vinden.

Albert Alberts
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