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Samenvatting

Doordat homopolymeren over het algemeen niet mengbaar zijn en de chemisch
verschillende ketens in een blokcopolymeer covalent aan elkaar verbonden zijn,
vormen deze laatste spontaan geordende structuren op de nanometerschaal. In
diblokcopolymeersystemen is het aantal mogelijke structuren redelijk beperkt,
omdat alleen het molecuulgewicht en één blokfractie vrij kunnen worden gekozen
als ontwerpparameters. Het opnemen van meer blokken in het copolymeer
(bijvoorbeeld in lineaire triblok terpolymeren) leidt gewoonlijk tot complexer
fasegedrag, maar maakt het bovendien ook mogelijk om complexere architec-
turen te maken, zoals stervormige copolymeren en multiblokcopolymeren.

De bereiding van zulke goed gedefinieerde macromoleculen is echter een zeer
uitdagende opgave, omdat in de meeste gevallen meerdere reactiestappen
benodigd zijn of omdat het noodzakelijk is om onder inerte omstandigheden
te werken. Daarnaast betekent een succesvolle synthese niet automatisch dat
het materiaal in een geordende morfologie zelf-assembleert. Door eenvoudige
lineaire diblokcopolymeren met supramoleculaire chemie te combineren, kunnen
zowel de complexe syntheseroutes als de verlaagde mobiliteit van hoogmolecu-
laire multiblokcopolymeren worden vermeden. Kamvormige copolymeren
gebaseerd op waterstofbruggebonden poly(4-vinylpyridine) (P4VP) en alkyl-
fenol oppervlakte-actieve moleculen, voornamelijk 3-pentadecylfenol (3-PDP)
en 4-nonadecylfenol (4-NDP), zijn de laatste decennia uitgebreid bestudeerd.
Als gevolg van een juiste balans tussen aantrekkende en afstotende krachten in
dergelijke supramoleculaire complexen ontstond een gelaagde glasachtig poly-
meer/kristallijn amfifiel structuur bij kamertemperatuur. Een unieke eigen-
schap van dit specifieke systeem is dat bij verwarming, voor het overgaan naar
een homogene toestand, eerst een vloeibaar-kristallijne lamellaire structuur
wordt verkregen na het smelten van de alkylfenolstaarten. Wanneer dit sys-
teem wordt uitgebreid van P4VP homopolymeren naar polystyreen-bevattende
(PS) diblokcopolymeren, worden vaak hiërarchische structuren (d.w.z. struc-
turen binnen een andere structuur) verkregen door gelijktijdige microfaseschei-
ding van het diblokcopolymeer en het kampolymeer.
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Het werk dat wordt beschreven in dit proefschrift richt zich op een verdere
ontwikkeling van dergelijke supramoleculaire blokcopolymeer-gebaseerde syste-
men, met zogenaamde dubbele-kam diblokcopolymeren in het bijzonder. In
plaats van het combineren van P4VP homopolymeren of P4VP-b-PS diblok-
copolymeren met alkylfenol oppervlakte-actieve stoffen, werd nu een P4VP-
bevattend diblokcopolymeer gebruikt waarbij het tweede blok ook
waterstofbruggen kon accepteren. Hiermee konden zulke kam-kam diblok-
copolymeren worden bereid. Ongebruikelijk fasegedrag werd verwacht in deze
nieuwe klasse supramoleculaire materialen.

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de recentste ontwikkelingen binnen het
blokcopolymeerveld, waarbij verschillende voorbeelden worden gegeven van zelf-
assemblage in zowel covalente als supramoleculaire blokcopolymeren. Verder
worden de belangrijkste karakterisatiemethodes gëıntroduceerd, waaronder
kleine-hoek Röntgenverstrooiing (SAXS) en transmissie elektronenmicroscopie
(TEM). Ten slotte wordt de synthese van blokcopolymeren kort behandeld.

Ondanks dat voorheen voor P4VP(3-PDP)1.0 en P4VP(4-NDP)1.0 was aange-
toond dat beide een gelaagde structuur vormden via zelf-assemblage, verschilde
hun thermisch gedrag aanzienlijk. De langere alkylstaart van 4-NDP veroor-
zaakte inderdaad een hoger smeltpunt van het complex, maar vergeleken met
3-PDP werd de orde-wanorde overgang (ODT) met bijna 30 ◦C verhoogd naar
97 ◦C. Doordat de syntheseroute, welke wordt beschreven in Hoofdstuk 2,
synthese van ieder denkbaar alkylfenol mogelijk maakt, zijn er additionele
alkylfenol amfifielen gemaakt en vervolgens gecomplexeerd aan P4VP. Door
systematische variatie van de staartlengte (van 13 tot en met 21 methyleeneen-
heden) en de positie van de hydroxylgroep (ortho, meta en para), werden er ver-
schillende interessante waarnemingen gedaan in de stoichiometrische (d.w.z. x =
1.0) supramoleculaire P4VP(n-alkylfenol)x kam copolymeren. Zoals verwacht,
ging zowel het smeltpunt als de grootte van de lamellaire structuur omhoog bij
verhoging van de staartlengte. Verassend genoeg en ongeacht de staartlengte,
bleef TODT constant in de meta- en para-gesubstitueerde complexen, terwijl
microfasescheiding in de ortho-gebaseerde complexen kristallisatiegestuurd bleek
te zijn. Aangezien de sterkte van de waterstofbruggen niet wordt bëınvloed door
de positie van de hydroxylgroep, moest het verschil in fasegedrag
worden veroorzaakt door een zuiver sterisch effect. Om deze reden werd de
hoogste orde-wanorde transitie in de sterisch minst gehinderde para complexen
gevonden.
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Het hygroscopisch karakter van poly(N,N -dimethylacrylamide) (PDMA) in ons
eerste [P4VP-b-PDMA](3-PDP)x supramoleculair dubbel-kam diblok-
copolymeer maakte analyse van dit complex behoorlijk lastig. Hierom werd dit
blok vervangen door een ander acrylamide: poly(N -acryloylpiperidine) (PAPI).
Hoofdstuk 3 beschrijft de synthese en zelf-assemblage van zuivere P4VP-b-
PAPI diblokcopolymeren in detail. Verscheidene diblokken met een variërend
molecuulgewicht en samenstelling werden gemaakt met behulp van reversibele
additie-fragmentatie ketenoverdracht (RAFT) polymerisatie. Microfasescheid-
ing van deze copolymeren resulteerde in de vorming van een aantal klassieke
morfologieën, waaronder bollen, cilinders en lamellen. Bovendien werd een be-
nadering voor de Flory-Huggins interactieparameter verkregen via een aanpak
gebaseerd op mengsels van random copolymeren. Zijn grootte (χ4VP,API ≈ 0.03)
bleek uitstekend overeen te komen met het fasegedrag van enkele symmetrische,
laagmoleculaire blokcopolymeren.

Ondanks dat voorheen een dubbele loodrechte lamellaire-in-lamellaire morfolo-
gie werd waargenomen in [P4VP-b-PDMA](3-PDP)1.0, bleek uit eerder
ontwikkelde theoretische modellen dat andere soorten structuren mogelijk
zouden moeten zijn door het molecuulgewicht, samenstelling of zijketendichtheid
aan te passen. Verbeterde zelf-assemblage van een symmetrisch (fP4VP ≈
0.5) [P4VP-b-PAPI](3-NDP)x supramoleculair dubbel-kam diblokcopolymeer
wordt getoond in Hoofdstuk 4. Zelf-assemblage van het complex met een
hoge kamdichtheid (x = 1.0) gaf een dubbele loodrechte lamellaire-in-lamellaire
structuur, terwijl de voorspelde stabielere parallelle oriëntatie werd gevonden
in het x = 0.5 complex. Gebruikmakend van hetzelfde symmetrische P4VP-
b-PAPI diblokcopolymeer werd de voorkeur van 3-NDP voor het acrylamide
blok zichtbaar bij verdere verlaging van de concentratie 3-NDP naar x = 0.3,
resulterend in de spontane vorming van cilinders-in-lamellen. Verdere verdun-
ning naar x = 0.1 maakte het voor 3-NDP alleen nog mogelijk om als week-
maker op te treden, waarbij een interne structuur afwezig bleef. Zodoende
werden verschillende, unieke hiërarchische structuren gevonden in [P4VP-b-
PAPI](3-NDP)x supramoleculaire dubbele-kam diblokcopolymeren door slechts
één P4VP-b-PAPI copolymeer te gebruiken en simpelweg de dichtheid van de
zijketens te veranderen.

In Hoofdstuk 5 wordt een gedetailleerdere analyse van de twee interessantste
dubbele-kam structuren gepresenteerd: de dubbele loodrechte (x = 1.0) en
dubbele parallelle (x = 0.5) oriëntatie van de interne lamellen. Voor deze studie
werd juist de kamdichtheid x constant gehouden, terwijl het molecuulgewicht
van de symmetrische, lammelvormende diblokcopolymeren werd gevarieerd.
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Temperatuurgestuurde SAXS liet zien dat, ondanks dat de zeer verdunde x =
1.0 complexen een homogene smelt vormden bij hoge temperaturen, opeenvol-
gende kristallisatie van 3-NDP in beide kamblokken de vorming van dubbele
loodrechte lamellen mogelijk maakte. Bovendien vergemakkelijkt het vloeibaar
kristallijne P4VP(3-NDP) blok thermische behandeling en oriëntatie. Aan de
andere kant lieten de x = 0.5 complexen een toename van het aantal interne
lagen zien bij verhoging van het molecuulgewicht. De vorming van meerdere
kleine lamellen in plaats van een enkele amfifiele laag werd als
entropisch gunstiger beschouwd, terwijl de vaste grootte van de kleine structuur
werd toegeschreven aan de voorkeur van 3-NDP’s staarten om zich in een in
elkaar grijpende oriëntatie te pakken. Het waargenomen schalingsgedrag van
het aantal interne lamellen met molecuulgewicht maakt nauwkeurig ontwerp
van dergelijke multiblokachtige structuren mogelijk.

De combinatie van 3-NDP en asymmetrische cilinder- en bolvormende P4VP-
b-PAPI diblokcopolymeren wordt besproken in het laatste hoofdstuk (Hoofd-
stuk 6), omdat in zulke complexen behoorlijk interessante structuren zouden
kunnen ontstaan. Echter, hun kristallijne karakter en de voorkeur van deze
flessenborstelachtige blokcopolymeren voor een vlak grensvlak, zorgden ervoor
dat bij hoge kamdichtheden (x = 0.5 − 1.0) behoorlijk ongedefinieerde grote
lengteschaalstructuren werden gevormd. Lagere kamdichtheden (x = 0.1− 0.3)
resulteerde voor de meeste dubbele-kam copolymeren in kam-kluwen copoly-
meerachtig gedrag, doordat de amfifielen zich voornamelijk in de PAPI fase
bevonden, waardoor alleen binnen dit acrylamide blok een kleine structuur
kon worden gevormd. Het waargenomen fasegedrag bleek dus sterk gerelateerd
te zijn aan zelf-assemblage van semikristallijne blokcopolymeren: doorgaans
resulteerde fasescheiding voor hoge waarden van x in een uitbraak kristallisatie-
mechanisme, terwijl begrensde kristallisatie binnen een grote, glazige blok-
copolymeerstructuur werd waargenomen bij lagere 3-NDP concentraties.


