
 

 

 University of Groningen

Monolayer and thin film behaviour of stereoregular poly(methacrylates)
Brinkhuis, Richard Hendrikus Gerrit

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2006

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Brinkhuis, R. H. G. (2006). Monolayer and thin film behaviour of stereoregular poly(methacrylates). s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, 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), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/0d0f0f39-72dc-4e60-8c19-b53f99d06f95


RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 

MONOLAYER AND THIN FILM BEHAVIOUR OF 
STEREOREGULAR POLY(METHACRYLATES) 

Proefschift 

ter verkrijging van het doctoraat in de 
Wiskunde en Natuunvetenschappen 
aan de Rijksuniversiteit Groningen 

op gezag van de 
Rector Magnificus Dr. S. K Kuipers 

in het openbaar te verdedigen op 
maandag 16 december 1991 
des namiddags te 4.00 uur. 

door 

Richard Hendrikus G e m t  Brinkhuis 

geboren op 10 juni 1964 
te Zwolle. 



Promotor: Prof. Dr. G. Challa 

Referent: Dr. A.J. Schouten 



voor Anniek 



DANKWOORD 

Op deze plaats wil ik iedereen bedanken die op enigerlei wijze behulpzaam is 
geweest bij de totstandkoming van dit proefschrift In de eerste plaats ben ik dank 
verschuldigd aan mijn "herder" Arend-Jan Schouten, voor de begeleiding van het 
onderzoek Zijn soms enthousiaste, soms ontnuchterende reacties hebben een prima 
leerschool voor mij gevormd Bijzonder veel waardering heb ik voor de grote mate 
van vrijheid die mij geboden werd Mijn promotor, Prof. Dr. G. Challa, moet ik in de 
eerste plaats bedanken voor de mogelijkheid die hij mij geboden heeft om dit 
promotieonderzoek uit te voeren. Ik heb veel geleerd van zijn kritische benadering 
tijdens onze helaas te schaarse gedachtenwisselingen. Expliciet wil ik verder Gemt 
ten Bfinke noemen, die altijd behulpzaam was om mijn problemen op het fysisch- 
theoretisch-mathematische vlak te verduidelijken. De leden van de leescommissie, 
Prof. Dr. J.B.F.N. Engberts, Prof. Dr. G. Hadziioannou en Prof. Dr. AJ. Pennings, 
ben ik erkentelijk voor de snelle dan we1 kritische beoordeling van het manuscript. 
Wat betreft de experimentele zijde van mijn proefschrift gaat mijn dank in eerste 
instantie uit naar "whizkid" Joop Vorenkamp als mijn steun en toeverlaat op com- 
putergebied, vooral vanwege de manier waarop hij van mijn probeersels gebruikers- 
vriendelijke programma's wist te maken. Daarnaast was zijn praktische assistentie bij 
de IR apparatuur onmisbaar. Gert Alberda wil ik bedanken voor zijn hulp bij micro- 
scopie- en WAXS-experimenten Prof. Dr. D. Mijbius ben ik dankbaar voor de 
oppervlaktepotentiaalmetingen die ik in zijn laboratorium heb mogen uitvoeren. 

Tenslotte wil ik Anniek bedanken voor haar investeringen in dit boekje. 



CONTENTS 

Chapter 1 

Chapter 2 

Chapter 3 

Chapter 4 

Chapter 5 

Chapter 6 

Chapter 7 

Chapter 8 

Appendix 1 

Appendix 2 

Appendix 3 

Introduction 1 

Influence of the tacticity on the monolayer behaviour of 
poly(methacry1ates) 8 

Monolayer crystallization of isotactic PMMA 32 

Epitaxial crystallization in thin films of isotactic 
PMMA using crystalline LB films 65 

Stereocomplexation of isotactic and syndiotactic 
PMMA at the air water interface 84 

Monolayer phase behaviour in relation to 
crystallization and stereocomplexation 

Stereocomplexation in mixed monolayers of i-PMMA 
and partially hydrolyzed s-PMMA 140 

Monolayer behaviour of mixtures of PMMA 
and poly(isobutylmethacrylate) 

Experimental section 177 

Infrared spectral simulations 1 84 

Helix dichroism 191 

Samenvatting 197 




