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Samenvatting

Vitrimeren, een materiaalklasse van dynamische polymeernetwerken, hebben het afgelopen 
decennium veel belangstelling gekregen omdat ze de voordelen van zowel thermoplasten 
(verwerkbaarheid) als thermoharders (robuustheid) combineren. Een verscheidenheid aan 
vitrimeren is gesynthetiseerd om sterke maar recyclebare materialen te verkrijgen. De 
aandacht voor vitrimeren mag echter niet alleen beperkt blijven tot het recyclen, aangezien 
zij een fantastisch platform kunnen bieden voor geavanceerde toepassingen. Daarom werd in 
dit onderzoek een reeks van verschillende vitrimeren ontwikkeld om een verscheidenheid aan 
uitdagingen aan te pakken, waaronder waterzuivering, bewegingsmonitoring, energiewinning 
en circulair 3D-printen.

Het proefschrift begint met een korte inleiding over dit onderwerp en de motivatie van dit project 
(Hoofdstuk 1). Daarna wordt het concept van dynamische polymeernetwerken besproken in 
Hoofdstuk 2. Op basis van hun dynamische interactie zijn de afgelopen decennia verschillende 
geavanceerde materialen ontwikkeld. Afhankelijk van het mechanisme van hun dynamische 
interactie, kunnen deze polymeernetwerken worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: 
supramoleculaire polymeernetwerken (SPNs) en covalente aanpasbare netwerken (CANs). 
De meest klassieke dynamische interactie is gebaseerd op supramoleculaire chemie, en is op 
grote schaal toegepast in een verscheidenheid aan functionele materialen en processen, zoals 
recycling, stimuli-responsiviteit, zelfgenezing en vormgeheugen. SPNs presteren echter 
ondermaats op het vlak van materiaalsterkte, robuustheid en stabiliteit.

Onlangs, dankzij diepgaand begrip van de uitwisselingsreacties tussen covalente bindingen, 
is een groep CANs, vitrimeren genaamd, ontwikkeld om de bovenstaande beperkingen aan te 
pakken. Vitrimeren kunnen tegelijkertijd hun netwerk van dynamische bindingen verbreken 
en vormen, wat resulteert in een reorganisatie van de topologie, maar tijdens dit proces blijft de 
crosslinkdichtheid behouden. Vanwege de sterke covalente bindingsinteractie en topologische 
reorganisatie vertonen vitrimeren vergelijkbaar mechanisch gedrag als klassieke covalente 
netwerken (thermoharders), terwijl ze SPN-achtige dynamische eigenschappen bezitten. 
In dit proefschrift is een reeks toepassingen geïntroduceerd die gebaseerd zijn op diverse 
dynamische covalente bindingen. Verschillende onderwerpen zijn onderzocht, waaronder 
constructie van superbenattende oppervlaktes (Hoofdstuk 3), fabricage van reksensoren 
(Hoofdstuk 4), energieopwekkende nano-generatoren (Hoofdstuk 5) en circulair 3D-printen 
(Hoofdstuk 6). Door de moleculaire structuur te variëren, tonen de ontwikkelde vitrimeren 
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niet alleen hun intrinsieke recycleerbaarheid, maar ondersteunen ze ook de ontwikkeling van 
geavanceerde toepassingen op basis van hun karakteristieke structuur.

In Hoofdstuk 3 werd een nieuwe generatie van superamfifiele vitrimeer-epoxyharsmembranen 
(SAVER) uitgevonden om olie en water efficiënt te scheiden. Als hoofdbestanddeel 
van SAVER wordt een vitrimeer epoxyhars gemaakt van appelzuur, een hernieuwbare 
grondstof. De intrinsieke structuur van appelzuur maakt een amfifiel netwerk mogelijk. 
Dankzij de dynamische uitwisselingsreactie in het netwerk werd er voldoende ruwheid 
op het oppervlak van het membraan geïntroduceerd om via een eenvoudig proces een 
superamfifiel membraan te verkrijgen. Net als klassieke epoxyharsen, vertoont SAVER 
sterke mechanische eigenschappen en weerstaat het de blootstelling aan aquaregia en 
natriumhydroxide-oplossingen. Bovendien kan het verstopte membraan gemakkelijk worden 
teruggewonnen wanneer het hevig verontreinigd is, door gebruik te maken van dynamische 
omesteringsreacties binnen het polymeernetwerk. Ondanks het gemak waarmee biobased 
SAVER kan worden vervaardigd, gebruikt, gerecycled en hergebruikt, is verdere opschaling 
nodig om de praktische toepassing ervan in de toekomst te realiseren.

MXenes (Ti3C2Tx) worden toegepast als veelbelovende 2D-materialen voor de ontwikkeling 
van reksensoren. Op MXene gebaseerde sensoren hebben doorgaans echter last van uitval 
als gevolg van kleine structurele defecten die tijdens hun langdurige gebruik worden 
gegenereerd. Daarnaast is chemische oxidatie van Ti3C2Tx een ander belangrijk obstakel, 
maar dit wordt helaas over het hoofd gezien, met name voor ontwikkelde zelfherstellende 
hydrogels, aangezien water en de aangelegde spanning onomkeerbare oxidatie kan 
versnellen. In Hoofdstuk 4 werd een nieuw (op covalente binding gebaseerd) dynamisch 
en flexibel composiet, genaamd MXene acrylaat vitrimeer netwerk (MAVIN), ontworpen 
voor gebruik in reksensoren. Door de overvloedige hydroxylgroepen in het materiaal kan 
Ti3C2Tx homogeen in het netwerk worden gedispergeerd. Als sterke microgolfabsorbers 
zorgen de MXene-vlokken in het netwerk ervoor dat MAVIN binnen 1 minuut kan worden 
gerepareerd met een hoge efficiëntie van maarliefst 92,4%, wat zo hoog is als het beste 
voorbeeld in de literatuur vermeld tot nu toe, maar dan 30 keer sneller. Tegelijkertijd zorgt 
ons oplosmiddelvrije vitrimeer voor een optimale conditie waarin MXene stabiel en continu 
kan werken, wat een nieuw perspectief biedt voor de ontwikkeling van een zelfherstellende 
sensor, met name voor gevoelige materialen (zoals perovskieten).

Als nieuwe materialen voor het opwekken van energie hebben tribo-elektrische 
nanogeneratoren (TENG) recent de aandacht getrokken, omdat ze een groot potentieel 
hebben als energiebron voor draagbare apparaten. Er zijn op grote schaal verschillende 
zelfherstellende mechanismen geïntroduceerd om hun duurzaamheid te verbeteren. In 
Hoofdstuk 5 werd een zelfherstellende, energieopwekkende tribo-elektrische nanogenerator 
van vitrimeer (VITENG) ontwikkeld op basis van diacrylaatpoly(dimethylsiloxaan) (AA-
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PDMS) via een snelle thiol-Michael-reactie. Conventionele op polyester gebaseerde tribo-
elektrische nanogeneratoren vereisen vaak een hoge temperatuur en een lange tijd om te 
crosslinken, waardoor ze niet bruikbaar zijn voor grootschalige toepassing. Om dit probleem 
aan te pakken werd 2,3-dihydroxypropylmethacrylaat gebruikt, wat resulteerde in moleculair 
bungelende zijketens die de flexibiliteit en transesterificatie-efficiëntie van het gecreëerde 
polydimethylsiloxaan (PDMS) netwerk verbeterden. De overvloedige dynamische 
hydroxylesterbindingen in het netwerk werden efficiënt uitgewisseld, wat resulteerde in 
100% effectief schadeherstel. Mechanische energie uit kleine periodieke vervorming kon 
worden omgezet in elektriciteit met een lage frequentie (135 V, 1 Hz), wat het potentieel 
onthult voor energieopwekking met een langere levensduur en een hoge ontwerpflexibiliteit.

Digital Light Processing (DLP) 3D-printen is een aantrekkelijke techniek voor het 
vervaardigen van complexe structuren. Nadat de objecten zijn geprint, kunnen ze echter niet 
meer worden verwerkt vanwege het doorgaans irreversibele uithardingsmechanisme. Om deze 
tekortkoming aan te pakken, wordt in Hoofdstuk 6 een duurzamere printtechniek beschreven. 
Een grote hoeveelheid dihydroxypropylmethacrylaat (DHPMA) werd gesynthetiseerd 
met een lage viscositeit en een hoog gehalte aan hydroxylgroepen door een eenvoudig en 
rendabel proces, waardoor het een ideale kandidaat is voor het 3D-printen van vitrimeren. 
Door een methacrylaatfosfaat en diacrylaat toe te voegen, werden complexe 3D-objecten 
geprint via bottom-up DLP met een functiegrootte van ongeveer 50 µm. Bovendien kunnen 
deze objecten met een hoge resolutie na het printen worden gerepareerd dankzij versnelde 
omesteringsreacties bij hoge temperaturen. Door de temperatuur te verhogen, maakt deze 
uitwisselingsreactie binnen het geprinte netwerk herstelbaarheid mogelijk tot 95% van 
de initiële sterkte. Om deze duurzame manier van printen verder te ontwikkelen, zullen 
monomeren met meer reactieve dynamische bindingen worden ontwikkeld, van waaruit 
vervolgens 3D print filamenten kunnen worden gerecycled. Zo zal in de toekomst een 
volledig gesloten printcyclus worden bereikt.

Katalysatoren spelen een belangrijke rol in de vitrimeersystemen beschreven in dit proefschrift. 
Opgemerkt moet worden dat het lekken van katalysatoren de levensduur van de ontwikkelde 
materialen kan beperken. Daarom zouden katalysatorvrije systemen in de toekomst verder 
moeten worden ontwikkeld. Dynamische netwerken van amino-esters hebben bijvoorbeeld 
een lagere energiebarrière voor het activeren van de omestering, wat in de nabije toekomst 
verder zal worden onderzocht.

Daarnaast is het onvermijdelijk dat de snelheid van de uitwisselingsreactie in CANs lager is 
dan in het geval van supramoleculaire interactie. Een duaal netwerk, dat beide combineert, zou 
een ideale oplossing kunnen zijn om een sterk en snel zelfherstellend systeem te ontwikkelen. 
De waterstofbruggen zullen zich bijvoorbeeld vormen tussen de aminogroepen en de 
carbonylgroepen binnen het genoemde amino-ester-vitrimeersysteem, wat kan resulteren in 
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een snellere hersteltijd van het netwerk.
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