
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Rhodium mediated stereoselective polymerization of carbenes

Jellema, E.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Jellema, E. (2010). Rhodium mediated stereoselective polymerization of carbenes. [Thesis,
fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/rhodium-mediated-stereoselective-polymerization-of-carbenes(6ad6d783-c8d3-442d-bddb-e0e63bffca79).html


 185

Samenvatting 

Polymerisatie van C=C binding bevattende substraten is momenteel de meest 
belangrijke methode om polymeren te maken. Dit is duidelijk als we kijken naar de 
bulk chemische industrie die grote hoeveelheden polyethyleen, polypropyleen, 
polystyreen, poly(vinyl chloride), poly(methyl methacrylaat) en een variatie aan 
andere polymeren uit vinyl substraten produceert (C2 polymerisatie, zie Schema 1). 

 
Schema 1. Polymerisatie van C2 en C1 monomeren. 

Een grote uitdaging in overgangsmetaal gekatalyseerde olefine insertie 
polymerisatie is de katalytische synthese van stereoregulaire polymeren uit polair 
gefunctionaliseerde monomeren. Voor zover bij ons bekend, zijn er op dit moment 
geen polymerisatie katalysatoren die de vorming van stereoregulaire koolstofketen 
polymeren, die gefunctionaliseerd zijn op elk koolstof atoom (uit 1,2-
digesubstitueerde vinyl monomeren), kunnen bewerkstelligen. C1 polymerisatie 
methoden bieden interessante mogelijkheden om zulke stereoregulaire polymeren, 
met een dicht op elkaar gefunctionaliseerde hoofdketen structuur, te maken. 
 In het inleidende Hoofdstuk 1 worden C1 polymerisatie methoden uit de 
literatuur beschreven. Dit omvat Lewis zuur en overgangsmetaal gekatalyseerde 
polymerisatie van carbenen vanuit bijvoorbeeld diazo verbindingen of zwavel 
ylides. Hoewel C1 polymerisatie een veelbelovend onderzoeksgebied betreft, zijn 
het begrip van het mechanisme en de ontwikkeling en toepassing van de beschreven 
C1 polymerisatie methoden verre van volwassen. Voor veel van de beschreven C1 
polymerisatie katalysatoren blijkt het lastig om polymeren met een hoog molecuul 
gewicht te verkrijgen. Bovendien is er vaak weinig controle over de tacticiteit. 
 Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van carbeen polymerisatie methoden 
met behulp van rhodium voor het maken van nieuwe stereoregulaire en hoog 
gefunctionaliseerde polymeren. In Hoofdstuk 2 wordt de reactie van simpele 
rhodium complexen met ethyl diazoacetaat (EDA) beschreven. Deze reactie 
resulteert in hoog stereoregulaire polymeren met een hoog molecuul gewicht en 
met een estergroep op elk koolstof atoom van de hoofdketen (Schema 2). 
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Schema 2. Stereoregulaire polymerisatie van ethyl diazoacetaat. 

Hoogstwaarschijnlijk wordt de stereochemie van het poly(ethyl 2-ylideenacetaat) 
(PEA) tijdens de reactie bepaald door het einde van de keten. Op basis van een 
vergelijking met 13C NMR spectroscopie data die verkregen zijn voor isotactisch 
verrijkte polyfumaraten, kunnen we de polymeren die zijn gemaakt met rhodium en 
EDA toekennen als syndiotactische polymeren. Deze toekenning wordt ondersteund 
door vaste stof NMR spectroscopie experimenten en moleculaire mechanica 
berekeningen. 

 Diazoacetaat moleculen met andere estergroepen kunnen ook gepolymeriseerd 
worden en dit resulteert in polymeren met een polaire functionele zijgroep aan elk 
koolstofatoom van de hoofdketen. 
 In het derde Hoofdstuk wordt een poging beschreven om de carbeen 
polymerisatie reactie te sturen en te controleren met supramoleculaire liganden. 
Supramoleculaire assemblages van [(cod)(NHC)Rh] complexen met ZnII-templaten 
werden toegevoegd aan ethyl diazoacetaat. Polymeren met hogere molecuul 
gewichten werden verkregen met deze katalysatoren, maar het effect van de ZnII-
templaten is generiek; dezelfde resultaten werden verkregen zonder de vorming van 
de assemblages. Het ‘echte’ actieve deeltje is waarschijnlijk gebaseerd op 
[Rh(cod)]+ (of een afgeleide hiervan) dat wordt gevormd als het NHC ligand van het 
metaal is gedissocieerd. De resultaten die beschreven zijn in Hoofdstuk 4 en 6 
maken dit duidelijker. 
 Het reactiemechanisme is bestudeerd in Hoofdstuk 4. Ligand variatie in 
combinatie met de resultaten die zijn beschreven in Hoofdstuk 2 en 3 leidden tot de 
conclusie dat het actieve deeltje voor de polymerisatie wordt gestabiliseerd door het 
dieen ligand. Kinetische experimenten laten een lage initiatie efficiëntie zien (1-5% 
van de toegevoegde prekatalysator wordt actief in de polymerisatie) voor de 
Rh(dieen)-katalysator systemen beschreven in dit Hoofdstuk. DFT berekeningen 
suggereren een ketengroei mechanisme met opeenvolgende insertiestappen van 

carbeenfragmenten in de Rh−C binding van de groeiende keten (Schema 3). Deze 
carbeenfragmenten zijn gevormd uit het koolstofgebonden diazo substraat door 
snelheidsbepalend stikstof verlies. De resultaten van deze berekeningen verklaren 
de vorming van syndiotactische polymeren via een zogenoemd ‘chain-end control’ 
mechanisme. 
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Schema 3. Voorgesteld mechanisme van de propagatiestappen van de polymerisatie van polair 
gefunctionaliseerde carbenen met behulp van rhodium (P = groeiende polymeerketen, E = COOMe). 

Hoofdstuk 5 beschrijft een mogelijke manier om bijproduct vorming te verkleinen. 
Het gebruik van op Me2cod-gebaseerde Rh uitgangsstoffen leidde tot polymeren 
met zeer hoge molecuul gewichten (Schema 4). Opmerkelijk hoge polymeer 
opbrengsten werden verkregen na ‘veroudering’ van de katalysatoren voor langere 
tijd aan de lucht. 

 
Schema 4. Vorming van stereoregulaire polymeren met hoge molecuul gewichten in hoge opbrengst. 

De resultaten beschreven in Hoofdstuk 6 leveren waardevolle informatie over 
katalysator activering, keten initiatie, terminatie en ketenoverdracht processen die 
optreden tijdens de rhodium gekatalyseerde carbeen polymerisatie reacties. Het 
gebruik van goed gedefinieerde (dieen)RhI-alkyl/aryl complexen leidde niet tot 
betere initiatie efficiënties en daarom lijkt katalysator activering onder de gebruikte 
reactieomstandigheden een belangrijke factor voor de vorming van stereoregulaire 
polycarbenen met een hoog molecuul gewicht. Verscheidene deeltjes bleken actief 
in de Rh-gekatalyseerde carbeen transformaties en daarmee kan de vorming van 
dimeren, oligomeren en polymeren in het begin van de reactie worden verklaard. 
Dit maakt deze reactie zeer complex. 

 Het lijkt erop dat de keten begint te groeien op (dieen)Rh−Y deeltjes (Y = 

anionische nucleofiel of nucleofiel ligand), die snelle β-waterstof eliminatie 

ondergaan in hun niet-gemodificeerde vorm. Dit leidt dus effectief tot dimerisatie 

activiteit (Schema 5). Modificatie van deze (dieen)Rh−Y en (dieen)Rh−H deeltjes 

onder de gebruikte reactie omstandigheden leidt tot deeltjes waarvoor β-waterstof 

eliminatie afwezig of onderdrukt is, wat resulteert in de vorming van atactische 
oligomeren. Verdere katalysator modificatie leidt tot de vorming van stereoregulaire 
polymeren. 
 Met MALDI-ToF massa spectrometrie analyse van de oligomeren werd de 

aanwezigheid van verzadigde H−(CHCOOEt)n−H en Y−(CHCOOEt)n−H ketens 
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aangetoond. Dit betekent dat de terminatie in alle gevallen via protonolyse verloopt. 
Ketenoverdracht vindt plaats onder de invloed van alcoholen (als deze in hoge 
concentraties worden toegevoegd). Onder zulke ketenoverdracht condities worden 

uitsluitend RO−(CHCOOEt)n−H ketens (R = Me, Et, Bu) gevormd. De 
aanwezigheid van de dimeren, DEF and DEM, beïnvloedt de polymerisatie reactie 
op een negatieve manier en leidt tot lagere opbrengsten als ze met opzet worden 
toegevoegd. 

 
Schema 5. Voorgestelde product vorming in de reactie van de Rh-prekatalysator met EDA (Y = nucleofiel 
donor ligand, anionische donor of H). 

In het laatste Hoofdstuk worden de synthese en karakterisering van syndiotactische 
copolymeren van verschillende diazoesters beschreven. De homopolymeren van 
ethyl en benzyl diazoacetaat werden geanalyseerd met polarisatie microscopie en 
lieten thermotrope en lyotrope vloeibare kristalliniteit zien (nematische fasen), wat 
opmerkelijk is voor sp3-gebaseerde koolstofketen polymeren. Ook hebben deze 
homopolymeren relatief hoge zogenoemde ‘storage moduli’ bij temperaturen ruim 
boven hun Tg.  
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Figuur 1. Schematische weergave van random en poly({M1}b-{M2-ran-M1}b) blok copolymeren gemaakt 
van ethyl, benzyl en t-butyl diazoacetaat. 

De vorming van random en blok copolymeren van de verschillende diazoesters 
(Figuur 1) werd bevestigd met behulp van verschillende technieken; NMR 
spectroscopie, GPC, thermische analyse en 2D vloeistof chromatografie. De 
thermische en mechanische materiaal eigenschappen van de homo- en copolymeren 

homo M1 blok random M2 > M1 blok (verrijkt in M2) 

random 
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werden onderzocht met behulp van meerdere technieken (thermografiemetrische 
analyse, DSC, polarisatiemicroscopie, dynamisch mechanische thermische analyse) 
en zijn in dit Hoofdstuk beschreven. 
 Concluderend, polymerisatie van carbenen van diazoesters door RhI pre-
katalysatoren biedt een waardevolle nieuwe methode voor het maken van 
stereoregulaire (co)polymeren met een hoog molecuul gewicht en een polaire 
zijgroep aan elk koolstofatoom in de hoofdketen. De polymeren hebben interessante 
materiaaleigenschappen, kunnen worden gemaakt in hoge opbrengsten en de 
methode kan gemakkelijk worden uitgebreid door het gebruik van andere diazo 
verbindingen. 
 

Perspectief 

Belangrijk om op te merken is dat polymerisatie van carbenen op commercieel vlak 
nooit kan concurreren met traditionele olefine polymerisatie methoden. Diazoester 
monomeren (C1 monomeren) zijn namelijk intrinsiek duurder dan olefines (C2 
monomeren). Elke toekomstige toepassing van de nieuwe carbeen polymerisatie 
methode ontwikkeld in dit proefschrift moet daarom worden gezocht in the markt 
voor zogenoemde ‘Performance Polymers/Engineering Plastics’, waar gebruik 
gemaakt wordt van hun speciale eigenschappen (bijvoorbeeld door de dichte 
pakking van de polaire functionele groepen te gebruiken voor energieoverdracht 
doeleinden, vloeibaar kristallijn gedrag, hoge thermische stabiliteit). Het onderzoek 
zou zich in de toekomst moeten richten op nog meer speciale 
materiaaleigenschappen van deze nieuwe en ongebruikelijke polymeren, die 
hopelijk leiden tot commerciële toepassingen in een markt voor ‘specialty-
polymers’.  
 Er zijn nog enkele synthetische uitdagingen te overwinnen t.a.v. de carbeen 
polymerisatie methode beschreven in dit proefschrift. De initiatie efficiënties zijn 
over het algemeen vrij laag en in afwezigheid van ketenoverdracht is de Rh 
katalysator in vrij hoge concentraties nodig (2 mol %) om redelijke polymeer 
opbrengsten te verkrijgen. De hoge rhodium prijs draagt dan ook in belangrijke 
mate bij aan de productiekosten van deze nieuwe polymeren. Toekomstig onderzoek 
zal zich dan ook moeten richten op het verhogen van de initiatie efficiëntie en het 
bereiken van gecontroleerde ketenoverdracht (zonder het maken van te korte 
polymeren). Het lijkt erop dat dit een oplosbaar probleem is. Aanwijzingen voor 
ketenoverdracht processen en hogere initiatie efficiënties in de aanwezigheid van 
alcoholen (zie Hoofdstuk 6) zijn veelbelovend voor dergelijk toekomstig onderzoek 
en zouden deze reactie uiteindelijk efficiënter en echt ‘katalytisch’ moeten maken. 
De nieuwe, hoog stereoregulaire ester gefunctionaliseerde sp3-koolstof keten 
(co)polymeren (met hoge MW), en hun ongebruikelijke materiaal eigenschappen 
maken deze toekomstige experimenten zeker de moeite waard, vanuit zowel 
commercieel als academisch oogpunt. 


