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Chapter 7
Summary

English version

Because of the severe environmental problem induced by the wide usage of polymeric
materials, new recyclable polymers and smart polymers attract more and more atten-
tion from researchers. This thesis focused on the study of the kinetics of thermally
reversible reactions in cross-linked polymers and the thermodynamics of organic so-
lutions that is the first step for polymer solutions related to the thermally reversible
polymers.

DA-based reactions are widely applied to prepare thermally reversible polymers
and self-healing materials. The samples in this work were prepared by cross-linking
three types of furan-modified polyketones with bis-maleimide. Their cross-linking
densities depend on different initial furan/maleimide ratios. Non-isothermal DSC
measurements were performed to study the kinetics of DA-based thermally reversible
reactions in these polymers. The reaction heat flow, calculated by substrating the base-
line from observed heat flow, was separated into two peaks: the one at the low temper-
ature is the heat flow for the reaction called ”reaction 1”, and another one at the high
temperature is the heat flow for the reaction called ”reaction 2”. Then, three proper-
ties, the reaction temperatures, the peak area fraction of reaction 1, and the integral of
heat flow as a function of temperature, were analysed. Afterwards, the FR model was
used to study the relationship of kinetic parameters between the DA and r-DA reac-
tions. Based on the results of this calculation, an explicit model for r-DA reactions was
proposed. From these two models, the kinetic parameters for the DA reaction were
calculated. In the end, a potential-energy profile was evaluated from the activation
energies and presented to explain the reaction mechanism in this work. There are two
conclusions to be made here. The first one is that the mechanism of r-DA reactions
in this work does not depend on the type of backbones, the initial furan-maleimide
ratios (nominal cross-linking densities), the heating cycle, or the heating rate signifi-
cantly. The second one is that the reaction rate can be affected by the material type.
To the best of our knowledge, this work first studied the kinetics of DA-based reac-
tions in thermally reversible polymers based on non-isothermal DSC measurements
quantitatively.

This part of the thesis provides a method to study the kinetics of DA-based reac-
tions by non-isothermal DSC measurements. Additionally, a generalized version of
this method here can be valid for other characterization techniques, in which detailed
models should be corresponding to the characterization technique.

Molecular Dynamics (MD) simulations are another method to study the kinetics of
DA-based reversible reactions. Dimerization of CycloPentaDiene (CPD) was chosen as
the DA reaction studied through MD simulations with Reactive Force Field (ReaxFF)
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under consideration of the reliability of the force field. Unfortunately, no DA reactions
were observed during the simulations. We did further work to find the reason for this
failure. Firstly, the reactivity of the dimerization of CPD was studied experimentally
and theoretically and compared with the other two DA reactions. It shows that this
reaction is not promising because of its low reactivity. Afterwards, further work was
done to check if ReaxFF is suitable to be applied to study the other two faster DA reac-
tions. Unfortunately, the current force field can not calculate the energies in the reaction
coordinates correctly. Even for the dimerization of CPD, which is in the training set of
ReaxFF, the calculated structure of the transition state is incorrect. Therefore, better
parameter sets of ReaxFF have to be assessed to describe the DA reaction accurately.

Although ReaxFF did not work well in this work, it is still one of the best reactive
force fields to study the kinetics of reactions. With a proper ReaxFF parameter set,
MD can be used to study the kinetics of thermally reversible polymers based on DA
reversible reactions at a molecular level.

Phase behaviour is crucial in the process of synthesizing thermally reversible poly-
mers in this work because this process involves the reactants as polymer and cross-
linker and the solvent. These molecules should be in one phase to make the reaction
occur. The UNIQUAC and UNIFAC models are widely used to study the thermody-
namics of polymer mixtures. The UNIQUAC model is chosen in this work; however,
the phase calculation based on this model is not mature. This work implemented this
model in an open-source software based on the CALPHAD technique that is Open-
Calphad. It simplified the use of the UNIQUAC model for multicomponent phase
diagram calculations. Additionally, it facilitates the use of thermodynamic properties
like excess enthalpy and activity coefficients to assess the interaction parameters.

This part of the thesis is the very beginning of calculating the phase diagram of
polymer solutions related to thermally reversible polymers. Future applications in-
clude the possibility to combine calculations using the UNIQUAC model for the liquid
phase together with the standard CALPHAD models for solid phases. In addition, this
work could encourage applications of the UNIQUAC model to polymer systems by
the implementation of modified UNIQUAC models in the OpenCalphad software.

Contribution and outlook: This thesis provides the basis for designing and prepar-
ing thermally reversible network polymers. The method introduced by the chapter 2
and 3 is a combination of measurements and a series of model calculations, which is
a convenient way to study kinetics and mechanism of thermally reversible DA-based
reactions in other network polymers. Moreover, this method can be applied to other
characterization techniques for thermally reversible polymers based on chemical in-
teractions. With known reaction kinetic parameters and mechanisms, researchers can
synthesize network polymers based on their applications. In the preparation of net-
work polymers based on reversible DA reactions, solvents usually play a crucial role.
Their conversion depends on the solubility of reactants in solvents. Generally speak-
ing, phase diagrams are applied to represent the solubility of solutions. However,
the calculation of phase diagrams in organic chemistry is not mature yet. This the-
sis provides the first step to calculate phase diagrams and thermodynamic properties
in multi-components organic liquid mixtures. It needs more work to calculate phase
diagrams for polymers.
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Dutch version

Vanwege de ernstige milieuproblemen dat het gebruik van polymerisch materiaal op
grote schaal met zich meebrengt, is er meer en meer aandacht voor nieuw recyclebaar
polymeren en slimme polymeren vanuit onderzoekers. Deze scriptie richt zich op de
studie van de kinetiek van thermisch omkeerbare reacties in crosslinked polymeren en
de thermodynamica van organische oplossingen dat de eerste stap zijn voor polymeer
oplossingen gerelateerd aan thermisch omkeerbare polymeren.

DA-gebaseerde reacties worden wijd toegepast in de voorbereiding van thermisch
omkeerbare polymeren en zelfherstellende materialen. De monsters gebruikt dit werk
zijn gemaakt door het crosslinken van drie types van furan-aangepaste polyketonen
met bis-maleimide. De verknoping dichtheid van deze monsters verschillen op ba-
sis van de aanvankelijke furan/maleimide verhoudingen. Niet-isotherme Dynamis-
che differentiecalorimetrie (DDC) metingen zijn gekozen voor het observeren van de
kinetiek van DA-gebaseerde thermisch omkeerbare reacties in deze polymeren. De
reactie hitte stroom, berekend door dusdanig geobserveerde reactie hitte stroom af te
trekken met de basislijn, is opgedeeld in twee pieken: de piek op lage temperatuur
is de hitte stroom voor de reactie benoemd als reaction 1, en de piek op hoge tem-
peratuur is voor de reactie benoemd als reaction 2. Vervolgens zijn drie eigenschappen
geanalyseerd: de reactie temperaturen, de piekoppervlakte fractie van reaction 1, en de
integraal van hitte stroom als een functie van temperatuur. Vervolgens is het FR model
gebruikt om de relatie van de kinetische parameters tussen de DA en r-DA reacties te
bestuderen. Gebaseerd op de resultaten van deze bestuderingen, is een expliciet model
voor r-DA reacties voorgesteld. Vanuit deze twee modellen zijn de kinetische parame-
ters voor de DA reactie uitgerekend. Uiteindelijk is een potentieel-energieprofiel gee-
valueerd vanuit de activeringsenergien en voorgesteld om de reactie mechanismen
in dit werk te verklaren. Er zijn twee conclusies hierbij te trekken. Allereerst is dat
het mechanisme van r-DA reacties in dit werk niet significant afhankelijk zijn van het
type van de ruggengraten, de aanvankelijke furan-maleimide verhoudingen (nominale
cross-linking dichtheid), de verhittings cyclus, of de verhittings graad. Ten tweede dat
de reactiesnelheid benvloed kan worden door het materiaal type. Tot zover wij vast
hebben kunnen stellen, is deze scriptie het eerste onderzoek naar de kinetiek van DA-
gebaseerde reacties in thermisch omkeerbare polymeren gebaseerd op niet-isotherme
DDC metingen op kwantitatieve wijze.

Dit onderdeel van de scriptie deelt een methode om de kinetiek van DA-gebaseerde
reacties door middel van non-isotherme DDC metingen te bestuderen. Daarbij, een
gegeneraliseerde versie van deze methode kan toepasbaar zijn voor overige karakter-
isatie technieken, waarin gedetailleerde modellen zouden moeten corresponderen met
de karakterisatie techniek.

MD simulaties zijn een andere methode voor het bestuderen van de kinetiek van
DA-gebaseerde thermische reacties. Dimerisatie van CPD is gekozen als de DA re-
actie bestudeerd door MD simulaties door de vertrouwbaarheid van het krachtveld
te overwegen. Onfortuinlijk zijn er geen DA reacties geobserveerd tijdens de simu-
laties. Wij hebben verder werk gedaan om een verklaring voor dit gemis te vinden.
Om deze reden is de reactiviteit van de dimerisatie van CPD bestudeerd op zowel
experimeterische als wel theoretische basis en allereerst met de overige twee DA reac-
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ties vergeleken. Dit toont aan dat deze reactie niet veelbelovend is vanwege de lage
reactiviteit. Vervolgens is er meer werk gedaan om te controleren of ReaxFF toepas-
baar is om de overige, snellere DA reacties te bestuderen. Helaas kan het huidige
krachtenveld niet de energien in de reactie cordinaten correct berekenen. Zelfs voor
de dimerisatie van CPD, wat aanwezig is in de training set van ReaxFF, is de berek-
ende structuur van de overgangstoestand incorrect. Om die redenen moeten betere
parameter sets van ReaxFF beproeft worden om de DA reactie accuraat te kunnen om-
schrijven.

Alhoewel ReaxFF niet toepasbaar bleek in deze scriptie, blijft het een van de beste
reactieve krachtvelden om de kinetiek van reacties te bestuderen. Met een juiste ReaxFF
parameter set, kan MD gebruikt worden om de kinetiek van thermisch omkeerbare
polymeren gebaseerd op DA omkeerbare reacties op een moleculair niveau te bestud-
eren.

Fase gedrag is cruciaal tijdens het synthetiseren van thermisch omkeerbare poly-
meren in dit werk omdat dit proces de reactanten as polymeer en crosslinker en als
oplosmiddel betrekt. Deze moleculen zouden in een fase moeten zijn om de react
plaats te laten vinden. De UNIQUAC en UNIFAC modellen worden wijd toegepast
om de thermodynamic van polymeermengsels te bestuderen. In dit werk is voor het
UNIQUAC model gekozen; echter zijn de fase calculaties gebaseerd op dit model niet
volgroeid. Dit werk heeft dit model gemplementeerd in een open-source software
gebaseerd op CALPHAD techniek, namelijk OpenCalphad. Dit heeft het gebruik van
het UNIQUAC model voor multicomponent fasediagram calculaties gesimplificeerd.
Daarbij, faciliteert het het gebruik van thermodynamische eigenschappen zoals over-
matige enthalpie en activiteitscofficint om de interactie parameters vast te stellen.

Dit onderdeel van de thesis is het uiterste begin voor het berekenen van de fase-
diagram van polymeeroplossingen relateerd aan thermische omkeerbare polymeren.
Verdere toepassingen omvatten de mogelijkheid om berekeningen te combineren door
het gebruik van het UNIQUAC model voor de vloeistoffase samen met de standaard
CALPHAD modellen voor vaste fasen. Eveneens zou dit werk het toepassen van
het UNIQUAC model op polymeersystemen aan kunnen moedigen door het imple-
menteren van aangepaste UNIQAUC! (UNIQAUC!) modellen in OpenCalphad.

Contributie en vooruitzicht: Deze scriptie biedt de basis voor het ontwerpen en
voorbereiden van thermisch omkeerbare netwerk polymeren. De methode gentro-
duceerd in hoofdstuk 2 en 3 is een combinatie van metingen en een serie van mod-
elberekeningen, wat een geschikte manier is voor het bestuderen van de kinetiek en
mechanismen van thermisch omkeerbare DA-gebaseerde reacties in andere netwerk
polymeren. Daarbij kan deze methode toegepast worden op andere karakterisatie
technieken voor thermisch omkeerbare polymeren gebaseerd op chemische interacties.
Mede door bekende reactie kinetische parameters en mechanismen, kunnen onder-
zoekers netwerk polymeren synthetiseren op basis van de desbetreffende toepassin-
gen. In de voorbereiding van netwerk polymeren gebaseerd op omkeerbare DA reac-
ties, spelen oplosmiddelen gebruikelijk een cruciale rol. De conversie is afhankelijk van
de oplosbaarheid van reactanten in de oplosmiddelen. In het algemeen worden fase-
diagrammen toegepast om de oplosbaarheid van oplossingen te representeren. Echter
is de het berekenen van de fasediagrammen in organische chemie nog niet voldragen.
Deze scriptie biedt een eerste stap voor het berekenen van fasediagrammen en ther-
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modynamische eigenschappen in multi-component organische vloeistof oplossingen.
Er is meer werk nodig om de fasediagrammen voor polymeren te kunnen berekenen.
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