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S A M E N  VA TTZNG. 

In dit proefschift wordt het gedrag besproken van Langmuir Blodgett monolagen van 
een serie stereoregulaire poly(methacry1aten) en hun mengsels op het waterop- 
pervlak, alsmede de eigenschappen van multilagen gebouwd van deze systemen. 
Na een introductie in hoofdstuk 1 is hoofdstuk 2 gewijd aan het monolaaggedrag van 
verschillende stereoregulaire poly(methacry1aten) met korte ester zijketens (methyl, 
ethyl en isobutyl) en van poly(methacrylzuur); de tacticititeit van de hoofdketen van 
deze materialen blijkt een belangrijke rol te spelen. De isotactische poly(methacry- 
laten) vormen 'expanded' monolagen: de polymeren ondewinden 'goede oplosmiddel' 
condities in de tweedimensionale monolaag. De syndiotactische polymeren vormen 
'condensed' type monolagen, gekenmerkt door sterke cohesiekrachten tussen de 
polymeersegmenten in de monolaag. Deze verschillen kunnen worden gecorreleerd 
aan de verschillende ketenarchitectuur en de hieruit voortvloeiende verschillende 
orientatie van de zijgroepen ten opzichte van het wateroppervlak 
Hoofdstuk 3 behandelt de overgang die waargenomen kan worden in de isothermen 
van i-PMMA monolagen op het wateroppervlak Aangetoond kon worden dat deze 
overgang correspondeert met de vorming van kristallijne structuren in de monolaag 
onder invloed van de opgebouwde oppervlaktedruk, waarschijnlijk in de vorm van 
soortgelijke dubbelhelices als gevonden voor de normale 'bulk' kristalstructuur. Het 
overgangsproces vertoont een sterke analogie met het conventionele smeltkristal- 
Lisatieproces van i-PMMA en kan worden beschreven door middel van een kiemvor- 
mingsstadium, gevolgd door een eendimensionale (misschien lamellaire) groei, met de 
dubbelhelices parallel georienteerd aan het wateroppewlak De monolagen, gevormd 
in dit opmerkelijke tweedimensionale kristallisatieproces, kunnen worden over- 
gedragen naar vaste substraten en blijken, na annealen, hoogkristallijne dunne films 
te geven. Deze dunne films kunnen sterk georienteerd zijn, met de helices parallel 
aan het substraat, maar ook met een duidelijke anisotropie in het XY vlak Dit 
laterale orientatie-effect kan worden ge'interpreteerd als het gevolg van de orientatie 
van stijve structuren in de monolaag onder invloed van de stroming die optreedt bij 
het overdrachtsproces. De waarneming dat onder sommige omstandigheden mul- 
tilagen gebouwd kunnen worden met een helixvoorkeursrichting loodrecht op de 
transfemchting, kan worden verklaard door aan te nemen dat de stijve eenheden die 
door de stroming georienteerd worden, niet zozeer de afzonderlijke helices zijn, als 
we1 de monolaagkristallieten waar zij deel van uitmaken 
In hoofdstuk 4 wordt een procedure ge'introduceerd waarmee op een efficiente wijze 
sterk georienteerde films geprepareerd kunnen worden in een dikteregime dat niet 
eenvoudig toegankelijk is voor de conventionele techniek, waarbij multilagen laag 
voor laag worden opgebouwd In de voorgestelde aanpak worden kristallijne mono- 
lagen overgedragen op amorfe films van i-PMMA; tijdens annealen fungeert deze 
overlaag als kristallisatiekiem, waarbij het kristallisatiefront, ge'induceerd vanaf dit 
oppervlak, de oorspronkelijke orientatie van de kiemlagen blijkt over te nemen. Zelfs 



monolagen zijn voldoende om dit effect te veroorzaken. 
In hoofdstuk 5 is het gedrag van gemengde monolagen van isotactisch en syndiotac- 
tisch PMMA behandeld. Deze systemen vertonen een oppemlaktedruk-ge'induceerde 
overgang, gekenmerkt door een duidelijke 2:l (xi) stoechiometrie. Bij dit als stereo- 
complexering ge'identificeerde proces worden dubbelhelix structuren gevormd aan het 
lucht-water grensvlak, net als in het eerder genoemde kristallisatieproces van i- 
PMMA. Het stereocomplexeringsproces op het wateroppervlak vertoont een duide- 
lijke analogie met smelt- en oplossingsprocessen. Het feit dat de componenten in de 
monolaag waarschijnlijk niet gemengd zijn op het niveau van de monomere een- 
heden, blijkt tot onvolledige conversies te kunnen leiden, mede doordat immobili- 
satie-effecten een belangrijke rol spelen. Vooral bij gebruik van hoge molekuul- 
gewichten wordt dit aspect van het tweedimensionale fasegedrag erg belangrijk 
Het fasegedrag van gemengde monolagen is meer expliciet besproken in hoofdstuk 6. 
In dit hoofdstuk wordt gesuggereerd dat aggregatieprocessen van de syndiotactische 
ketens (gekenmerkt door sterke cohesieve interacties) in de monolaag belangrijk zijn, 
en tot een volledige onderdrubking van de stereocomplexering kunnen leiden bij 
gebruik van hoge molekuulgewichten. De efficientie van het stereocomplexerings- 
proces kan worden verhoogd door toevoeging van stereoblok PMMA, dat kan 
fungeren als een tweedimensionale 'compatibilizer', en dat verantwoordelijk is voor 
een betere dispersie van beide componenten in de monolaag. Hoofdstuk 6 behandelt 
ook de monolaagkristallisatie van i-PMMA in gemengde monolagen met andere 
polymeren als functie van de monolaageigenschappen van deze andere component 
Een alternatieve aanpak om de mengbaarheid van i- en s-PMMA in de monolaag te 
verhogen, wordt besproken in hoofdstuk 7. Bij gebruik van licht gehydrolyseerde (ca. 
5%) s-PMMA monsters in combinatie met een licht basische subfase, blijken de 
afstotende Coulombische interacties tussen de syndiotactische ketens, veroorzaakt 
door de gedeeltelijk ge'ioniseerde zuurgoepen, te leiden tot een betere menging met 
de isotactische component en zo tot een meer efficiente stereocomplexering dan in 
de gemengde monolagen op basis van het niet gehydrolyseerde s-PMMA. 
Tenslotte, in hoofdstuk 8, wordt het gedrag van gemengde monolagen van stereo- 
regulair PMMA en poly(isobuty1methacrylaat) onderzocht. Hoewel i-PMMA en s- 
PiBMA stereocomplexen geven in oplossing en smelt, en de isothermen van deze 
mengsels een overgang vertonen die sterk lijkt op de stereocomplexeringsovergang in 
gemengde monolagen van i- en s-PMMA, blijkt toch geen stereocomplexering op te 
treden in de monolagen van het eerstgenoemde mengseL De waargenomen overgang 
kon worden toegeschreven aan een druk-ge'induceerde menging, waarvoor geen hoge 
stereoregulariteit vereist is. De gunstige interacties tussen de PiBMA en de PMMA 
componenten werden verklaard op basis van de mogelijkheid voor de hoofdketens 
om elkaar dicht te naderen, relatief weinig gehinderd door sterische repulsies. 




