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Samenvatting

Dit proefschrift gaat over Monte Carlo simulatie van polymeersystemen. Poly-
meren zijn grote moleculen die opgebouwd zijn uit kleinere chemische een-
heden die ‘monomeren’ genoemd worden. Bekende polymeren zijn bijvoor-
beeld polyetheen, poly(vinylchloride) (PVC) en polystyreen. Plastics en veel
van de kunstmatige vezels (zoals nylon) bestaan uit synthetische polymeren.

In dit proefschrift wordt voornamelijk gekeken naar flexibele polymeren.
Tengevolge van de flexibiliteit kunnen deze veel verschillende ruimtelijke
vormen (‘conformaties’) aannemen die verschillen van molecuul tot mole-
cuul en van tijd tot tijd. Dit leidt tot een statistische beschrijving waarbij we
geinteresseerd zijn in de gemiddelde eigenschappen van het systeem, zoals
bijvoorbeeld de gemiddelde afmeting (‘gyratiestraal’) van een enkele poly-
meerkluwen. Zulke gemiddelden van fysische grootheden worden ensem-
ble-gemiddelden genoemd.

In de polymeerfysica is men vooral op zoek naar eigenschappen die een
universeel karakter hebben: eigenschappen die niet afhangen van de precieze
chemische details van het systeem. Een voorbeeld is de ‘Flory-exponent’
ν. Dit is de exponent die hoort bij de schaalrelatie voor de gyratiestraal
Rg als functie van het aantal monomeren (de ‘ketenlengte’) N: Rg ∝ Nν.
Voor flexibele polymeerketens onder zogenaamde ‘goed oplosmiddel con-
dities’ is de waarde van ν gelijk aan 0.588, onafhankelijk van de precieze
chemische samenstelling van het polymeer. Voor het berekenen van zulke
eigenschappen is het daarom mogelijk om gebruik te maken van versimpelde
modellen (‘coarse graining’): een monomeer (of een serie van opeenvolgende
monomeren: een zogenaamde ‘Kuhn segment’) wordt daarbij voorgesteld
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door een bolletje of door een roosterpunt in het geval van roostermodellen.

De Monte Carlo methode is een manier om met behulp van de com-
puter de conformaties van het systeem te genereren met de juiste statistiek.
De Monte Carlo methode ontleent zijn naam aan het bekende casino van
Monaco omdat het computerprogrammma veelvuldig gebruik maakt van
‘random’ getallen (willekeurige getallen). Een Monte Carlo simulatie bestaat
uit het genereren van zoveel mogelijk conformaties die dienen als steekproef
om daarmee de ensemble-gemiddelden uit te rekenen. De exacte ensemble-
gemiddelden worden steeds beter benaderd naarmate men langer simuleert,
omdat een grotere steekproef tot betere statistiek leidt.

Een belangrijk deel van dit proefschrift is gewijd aan ringpolymeren. Ring-
polymeren zijn lineaire ketens waarbij de ketenuiteinden verbonden zijn, zo-
dat het een gesloten geheel vormt. Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat een
ingesloten knoop niet meer ontward kan worden. Om dezelfde reden kunnen
twee gesloten ketens die met elkaar ‘gelinkt’ zijn niet losgemaakt worden.
Dit fenomeen wordt ‘topologische constraints’ genoemd. Door deze topolo-
gische constraints kan een polymeersysteem maar een deel van alle denkbare
conformaties aannemen.

Ook voor ongeknoopte en ongelinkte ringen hebben topologische con-
straints grote gevolgen. Naarmate twee zulke ringen elkaar dichter naderen
zullen ze elkaar in toenemende mate hinderen. Het aantal bereikbare confor-
maties van het systeem daalt. Dit leidt tot een entropische afstoting tussen de
ringen. Voor een systeem bestaande uit ongeknoopte en ongelinkte ringen in
oplossing leidt deze afstoting tot een verhoogde osmotische druk. In hoofd-
stuk 4 wordt dit effect onderzocht met behulp van een Monte Carlo simulatie-
methode die de topologie behoudt. Het is een off-lattice model waarbij er
puur wordt gekeken naar het effect van topologische constraints en elke an-
dere vorm van interactie is uitgeschakeld. We laten zien dat het effect van
deze topologische constraint equivalent is aan een effectief uitgesloten vo-
lume.

In hoofdstuk 2 en 3 wordt aandacht besteed aan fase-scheiding van ring-
polymeren in oplossing in een ringpolymeer-rijke en een ringpolymeer-arme
fase. Er wordt gebruik gemaakt van een theorie die een uitbreiding is van
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het bekende Flory-Huggins roostermodel. Deze uitbreiding is afkomstig van
Szleifer en brengt meer details van de ketenconformaties in rekening. Daar
waar de standaard Flory-Huggins theorie geen onderscheid maakt tussen
ketenarchitecturen, wordt er door Szleifer’s theorie wel degelijk een verschil
voorspeld. Binnen Szleifer’s theorie worden de conformaties van een enkele
keten exact meegenomen, terwijl de interacties tussen verschillende ketens
via een ‘mean field’ (gemiddeld veld) in rekening worden gebracht. De theo-
rie gebruikt het histogram voor het aantal ‘externe contacten’ (d.i. potentiële
polymeer-oplosmiddel contacten) van een enkele keten als uitgangspunt. Dit
histogram wordt geproduceerd m.b.v. een Monte Carlo algoritme. Szleifer’s
theorie is dan een recept om op basis van dit histogram de ontmeng-curves
(spinodaal en binodaal) te berekenen. In hoofdstuk 3 wordt hieraan vervol-
gens nog een extern veld toegevoegd om de invloed van rekstroming op het
fasegedrag te modelleren. Hier wordt een opmerkelijk verschil gevonden
tussen lineaire ketens en ringen. Voor lineaire ketens leidt een rekstroming
tot een verhoogde tendens tot fasescheiding, een tendens die groter is naar-
mate de rekstroming sterker is. Voor ringpolymeren wordt hetzelfde effect
gevonden voor niet al te grote rekstromingen terwijl verdere vergroting van
de rekstroming de oplosbaarheid juist weer verbetert. Dit is een gevolg van
het feit dat voor een lineaire keten het gemiddelde aantal externe contacten
monotoon toeneemt met de sterkte van de stroming, terwijl voor ringpoly-
meren dit gemiddelde op een zeker moment weer zal dalen.

Tot nu toe hebben we gekeken naar polymeren met een onvertakte archi-
tectuur (lineair of ring). De volgende stap is om naar vertakte structuren te
kijken. Een kampolymeer bestaat uit een backbone waaraan zijketens zijn
vastgemaakt (‘ge-ent’, eng: ‘grafted’). In hoofdstuk 5 bekijken we kampoly-
meren met een ringvormige backbone. Het gaat hier om een model met uit-
sluitend ‘uitgesloten volume wisselwerking’ (eng: ‘excluded volume inter-
action’). Hiermee wordt bedoeld dat de polymeersegmenten gemodelleerd
worden als harde bollen die elkaar niet mogen overlappen. De aanwezigheid
van vele en lange zijketens heeft vooral een sterke invloed op de conformatie
van de backbone. Ook hier is er een verschil tussen kampolymeren met een
ringvormige backbone en kampolymeren met een lineaire backbone. Theo-
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rie en (tot op zekere hoogte) simulaties laten zien dat de backbone van een
lineair kampolymeer steeds stijver wordt en dus steeds meer op een cilin-
dervormig object gaat lijken naarmate de zijketens langer zijn. Naar analo-
gie mag worden verwacht dat de backbone van een ringvormig kampoly-
meer steeds meer een cirkel zal benaderen naarmate de lengte van de zij-
ketens toeneemt. De simulaties in hoofdstuk 5 bevestigen dit voor een deel.
De backbone-conformatie wordt inderdaad steeds vlakker en cirkelvormiger,
maar slechts tot een bepaald niveau. Vergeleken met een lineaire backbone is
er namelijk de complicatie dat zijketens nu tegenover elkaar kunnen zitten en
gaan overlappen. Op dat ogenblik verdwijnt het “verstijvende” effect. Om
echte “donut”-vormige conformaties te genereren moet tegelijkertijd met de
zijketens de backbone ook langer gemaakt worden.

De invloed van zijketens op de conformatie van de vertakte structuur
is in twee dimensies nog sterker dan in drie dimensies. Daarom kijken we
ook naar kampolymeren in twee dimensies, waarbij we nog een extra ele-
ment hebben toegevoegd: attractie tussen de zijketenatomen via een poten-
tiaal van de vorm −1/r6. Verder beperken we ons tot een lineaire backbone
met starre zijketens. De twee dimensionale beperking komt fysisch overeen
met polymeren die sterk geadsorbeerd zijn aan een grensvlak of een vast op-
pervlak zoals bijvoorbeeld bij Langmuir-Blodgett films of bij substraten ge-
bruikt bij “Scanning Force Microscopy”. De verankering van stijve zijketens
aan een lineaire backbone leidt in dit geval ook weer tot een effectieve topo-
logische constraint met een daarmee overeenkomend uitgesproken “verstij-
vend” effect. De stijfheid van de backbone wordt gekarakteriseerd door de
zogenaamde ‘persistentie-lengte’ die groter is naarmate de backbone stijver
is. Het blijkt dat de backbone razendsnel stijver wordt naarmate de zijketens
langer worden. Een belangrijk extra element is de aanwezigheid van zijke-
tenattractie. Opmerkelijk is dat de persistentielengte blijkt af te nemen bij
toenemende sterkte van de attractie. Dit is het onderwerp van hoofdstuk 6.
Er worden twee varianten van het model behandeld: een variant waarbij het
omklappen van een zijketen van een kant van de backbone naar de andere
is toegestaan (dit noemen we ‘flippen’) en een variant waarbij flippen niet is
toegestaan. In het laatste geval kijken we naar een kam waarbij de zijketens
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om en om naar een andere kant van de backbone wijzen (‘alternerend’).
In het model waarbij flippen is toegestaan laten de snapshots zien dat

er zich bij voldoende sterke attractie domeinen vormen van zijketens die
dezelfde kant op wijzen. Deze zijketens gaan dicht tegen elkaar liggen. Dit
gaat gepaard met het gemakkelijker kunnen buigen van de backbone en re-
sulteert in een verlaging van de persistentielengte. Er vormt zich het be-
gin van karakteristieke spiraalvormige conformaties zoals die in de prak-
tijk al zijn waargenomen. Dit werd in de literatuur toegewezen aan een
“ingevroren” asymmetrische zijketen-oriëntatie met betrekking tot de back-
bone, een asymmetrische zijketen-oriëntatie die dus het resultaat van zijke-
tenattractie kan zijn. Voor het model zonder flippen maakt de opgelegde
alternerende zijketenplaatsing de vorming van dergelijke domeinen onmo-
gelijk. Wel wordt ook dan een afname van de persistentie-lengte bij toene-
mende interactiesterkte gevonden.
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