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SAMENVATTING

Patroon- en rimpelvorming op oppervlakken is alomtegenwoordig in de natuur: van mense-
lijke huid tot bladeren, vruchten en groenten. Dergelijke patronen zijn ook interessant voor
veel moderne technologische toepassingen, zoals in flexibele elektronica, optische roosters,
microfluidische devices en lab-on-a-chip systemen. Echter, de fabricage van deze structuren
op zeer kleine schaal (orde nano- en micrometer) is een uitdagende taak. Recentelijk is er
een nieuwe techniek ontwikkeld, gebaseerd op het release and bondback mechanisme. Deze
methode bestaat uit drie stappen: (i) het groeien van een dunne film met voorspanning op
een substraat (ii) het relaxeren van de film door het verminderen van de hechtsterkte (door
chemisch etsen of elektrolyse) en tenslotte (iii) bondback, het terugvallen van de vrijgekomen
film op het substraat als gevolg van de cohesiekracht tussen de film en het substraat.

In dit proefschrift is theoretisch onderzoek gedaan naar de vorming van micro- en nano-
kanaaltjes op basis van deze release and bondback methode. Er is een nieuwe eindige-
elementen-methode ontwikkeld om het proces van delaminatie en bondback te bestuderen.
De uiteindelijk gevormde kanaalafmetingen en structuren van verschillende systemen is on-
derzocht als functie van de verschillende systeemparameters, zoals laagdikte, laaggrootte,
elastische eigenschappen en cohesie-energie tussen de dunne laag en het substraat. Een
dimensie-analyse van de systeemvergelijkingen resulteert in een reeks dimensieloze param-
eters die het gehele proces van kanaalvorming vastleggen in de vorm van master-krommen.
In dit proefschrift zijn vier verschillende systemen onderzocht: twee-dimensionale lijnpa-
tronen (hoofdstukken 2 en 3), lineaire kanalen (hoofdstuk 4), polygoon-vormige patronen
(hoofdstuk 5) en netwerken van nanokanaaltjes (hoofdstuk 6). De resultaten laten zeer goede
overeenkomsten zien met experimentele kanaalstructuren, waardoor de resultaten gebruikt
kunnen worden als design-tool voor toekomstige kanaalsystemen.






