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Samenvatting 

Een polymeer is een lang en flexibel ketenmolecuul, dat is 
opgebouwd uit kleinere moleculen, genaamd monomeren. Het wordt vaak 
vergeleken met een kralenketting, waarbij de kralen de monomeren zijn en 
de ketting het polymeer. Een paar bekende polymeren zijn polystyreen 
(koffiebekertjes), polyethyleen (plastic zakjes) en poly(vinyl chloride) oftewel 
PVC. Maar natuurlijk zijn er vele andere polymeren, en met de komst van 
nieuwe monomeren en polymerisatiemethoden (manieren om monomeren 
aan elkaar te koppelen), kunnen tegenwoordig polymeren gemaakt worden 
met uiteenlopende eigenschappen zoals stevigheid, biodegradeerbaarheid, 
elektrische geleiding, fluorescentie etc. Echter, (bijna) al deze verschillende 
polymeren hebben één gemeenschappelijke eigenschap: net als olie en 
water mengen ze niet met elkaar. Juist deze eigenschap heeft het 
onderzoek naar zogenaamde blokcopolymeren enorm populair gemaakt bij 
polymeerchemici. 

Blokcopolymeren worden gemaakt door twee verschillende polymeren 
(de blokken) met elkaar te verbinden door middel van een chemische 
binding. Dit is te vergelijken met het aan elkaar knopen van twee 
verschillende kettingen, maar misschien nog wel meer met het aan elkaar 
binden van de staarten van een hond en een kat. Beide dieren willen zo ver 
mogelijk bij de ander vandaan lopen, maar komen niet veel verder dan hun 
lichaam lang is. Een polymeerketen daarentegen is niet veel langer dan 
enkele tientallen nanometers (een nanometer = één miljardste meter), en 
daarom scheiden de beide blokken van elkaar op een nanometer 
lengteschaal. Afhankelijk van de relatieve lengte van beide blokken ten 
opzichte van elkaar kan een verzameling blokcopolymeren zichzelf 
organiseren (= microfasescheiden) om verschillende geordende structuren 
te vormen. Wanneer beide blokken ongeveer even lang zijn wordt een 
afwisselende lamellenstructuur gevormd (te vergelijken met de 
laagjesstructuur van een Indonesische spekkoek), wanneer het ene blok 
duidelijk kleiner is dan het andere vormen de kleine blokken hexagonaal 
geordende cilinders in een matrix van de andere blokken, en bij een nog 
groter verschil in lengte worden in plaats van cilinders bollen gevormd. 
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Deze zogenaamde microfasegescheiden structuren (Figuur 1) zijn erg 
interessant voor de nanotechnologie. Zo kan in een cilindrische structuur 
het polymeer dat de cilinders vormt selectief worden verwijderd, waardoor 
een poreuze structuur achterblijft, welke bijvoorbeeld gebruikt kan worden 
als een nanoporeus membraan. Ook kan de poreuze structuur worden 
opgevuld als een soort sjabloon om zo nanocylinders van een ander 
materiaal te creëren. Anderzijds kunnen bij verwijdering van de matrix (het 
langste blok) losse nano-objecten zoals nanobuisjes en nanobollen worden 
gevormd. Ook deze nano-objecten kunnen verder gebruikt worden als een 
sjabloon voor het maken van nano-objecten van andere materialen, wat 
interessant is omdat materialen op nanoschaal vaak andere eigenschappen 
hebben dan het bulk materiaal. 

Verder zijn vooral dunne films van netjes geordende blokcopolymeren 
interessante kandidaten voor de nanotechnologie. Zo kan een geordend 
stippenpatroon, verkregen uit een dunne film van bolletjes of korte 
rechtopstaande cilinders bijvoorbeeld worden gebruikt als sjabloon om 
goed geordende stippen van een ferroelektrisch materiaal te maken. Een 
dergelijk materiaal kan zich in twee verschillende toestanden bevinden, 
welke afgewisseld kunnen worden door het aanbrengen van een elektrisch 
veld. Op deze manier kunnen de stippen dienen als enen en nullen, oftewel 
bits, in computergeheugens. 

 

Figuur 1. Microfasescheiding van blokcopolymeren in geordende cilinders, lamellen 
en bollen. 
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Helaas is het selectief verwijderen van één van beide 
polymeerblokken om de sjablonen te maken vaak niet zo makkelijk als het 
klinkt, omdat de chemische binding tussen beide blokken relatief moeilijk 
te verbreken is. Dit proefschrift gaat daarom nog een stapje verder. Het is 
gebaseerd op blokcopolymeren van poly(4-vinyl pyridine) (P4VP) en 
polystyreen (PS). Kleine pentadecylfenol (PDP) ketens worden met 
zogenaamde waterstofbruggen, die minder sterk zijn dan een chemische 
binding, aan de monomeereenheden in P4VP gekoppeld, waardoor kam-
achtige supramoleculen (PS-b-P4VP(PDP)) ontstaan. PDP is een 
ketenmolecuul dat bij lange na niet de lengte heeft van een polymeer, maar 
in combinatie met deze polymeren wel hetzelfde (niet-) menggedrag heeft. 
Hierdoor zal niet alleen microfasescheiding optreden tussen beide 
polymeren PS en P4VP, maar ook tussen P4VP en PDP. Dit laatste gebeurt 
op nog kleinere lengteschaal door de korte lengte van de PDP ketens, 
waardoor structuren-in-structuren ontstaan. PDP en P4VP vormen samen 
altijd een lamellaire structuur met een periode van ongeveer 4 nanometer, 
terwijl PS en P4VP blijven fasescheiden op een lengteschaal van 10-100 
nanometer, waarbij de structuur afhankelijk blijft van de relatieve lengte 
van beide polymeren (Figuur 2). Het voordeel van deze systemen is dat na 
structuurvorming de licht gebonden PDP moleculen gemakkelijk kunnen 
worden weggewassen met oplosmiddel, waardoor het vormen van 
nanoporeuze membranen en nano-objecten versimpeld wordt. Op deze 

 

Figuur 2. Cilinders-in-lamellen en lamellen-in-cilinders structuren van PS-b-
P4VP(PDP) supramoleculen, waaruit door wegwassen van PDP nanobuizen en 
nanoporeuze structuren kunnen worden gemaakt. 
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manier hoeven de chemische bindingen tussen PS en P4VP niet verbroken 
te worden. Doordat PDP een relatief groot volume inneemt, zorgt het 
wegwassen ervan vanzelf al dat er bijvoorbeeld poriën ontstaan voor 
toepassing als een nanoporeus membraan. In het omgekeerde geval valt de 
matrix makkelijk uit elkaar om bijvoorbeeld nanobuizen te maken. Deze 
nanobuizen hebben dan een kern van PS en een corona van P4VP. 

Na een korte introductie tot microfasescheiding in blokcopolymeren 
begint dit proefschrift met een bespreking van de beschikbare literatuur 
over dunne films van blokcopolymeren, en in het bijzonder dunne films 
van supramoleculaire systemen (systemen waarin niet-chemische 
bindingen zoals waterstofbruggen voorkomen) zoals PS-b-P4VP(PDP). 

Hoofdstuk 2 en 3 gaan over de losse nanobuizen die met behulp van 
bulk PS-b-P4VP(PDP) gemaakt zijn. Deze nanobuizen bleken zeer slechte 
mechanische eigenschappen te hebben, waardoor het gebruiken van losse 
buizen als sjabloon moeilijk zou worden. Deze zouden namelijk sterk 
genoeg moeten zijn om manipulatie en verplaatsing te kunnen weerstaan. 
De mechanische eigenschappen werden verbeterd door het toevoegen van 
een kleine hoeveelheid polymeer met zeer goede mechanische 
eigenschappen: PPE. PPE en PS zijn één van de weinige polymeerparen die 
wel met elkaar mengen. In hoofdstuk 3 wordt de precieze locatie van de 
PPE ketens in de PS kern van de nanobuizen besproken. 

De overige hoofdstukken gaan over dunne films van PS-b-P4VP(PDP). 
Hoofdstuk 4 bespreekt het gedrag van relatief lange ketens, waarbij 
P4VP(PDP) cilinders vormt in een matrix van PS. Van dit systeem zouden 
in principe nanoporeuze membranen gemaakt kunnen worden, maar 
helaas oriënteren de cilinders zich in alle PS-b-P4VP(PDP) dunne films bij 
voorkeur parallel aan de film in plaats van loodrecht erop, wat het maken 
van een membraan met behulp van dunne films sterk bemoeilijkt. In 

 

Figuur 3. Schematische weergave van de formatie van geordende nanobuizen uit 
dunne films. In de dunne films oriënteren de buizen zich parallel aan het oppervlak. 
De bovenste lagen nanobuizen worden hierna tegelijkertijd met PDP verwijderd, 
terwijl een geordende laag nanobuizen achterblijft. 
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hoofdstuk 5 wordt gebruik gemaakt van enigszins kortere ketens van het 
omgekeerde systeem, ook gebruikt voor het maken van de nanobuizen uit 
hoofdstuk 2. Ook hiervan wordt het gedrag in dunne films besproken. 
Bovendien wordt door het wegwassen van PDP een geordende laag 
nanobuizen gecreëerd (Figuur 3). In hoofdstuk 6 en 7 worden deze 
geordende nanobuizen gebruikt als sjabloon om nano-objecten van 
polypyrrool, een elektrisch geleidend polymeer, en loodtitanaat, een 
ferroelektrisch materiaal, te maken. 

Samengevat bespreekt dit proefschrift het gedrag van PS-b-
P4VP(PDP) kam-achtige supramoleculen in verschillende samenstellingen 
in bulk en dunne films, terwijl het ook laat zien hoe de nanobuizen die met 
dit systeem gevormd worden kunnen dienen als sjabloon om nano-
objecten van andere functionele materialen te maken, door deze óf te 
verstevigen met PPE óf te ordenen in dunne films. 
 






