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Samenvatting 
 

 

Organische coatings op waterbasis zijn een aantrekkelijk alternatief voor coatings die 

organische oplosmiddelen bevatten. Als gevolg van milieu- en gezondheidsoverwegingen 

worden de eisen die gesteld worden aan watergedragen coatings voortdurend 

aangescherpt. Het verkrijgen van een technisch hoogwaardige deklaag met superieure 

mechanische eigenschappen is nog steeds één van de belangrijkste uitdagingen voor de 

industrie. De watergedragen coatings bestaan uit een emulsie van polymeer-nanodeeltjes 

in water (“latex”), en de filmvorming hiervan is lastiger dan die van polymeren in 

organische oplosmiddelen. Filmvorming is een complex proces dat in meerdere stappen 

verloopt. Het is uitdagend vanuit een academisch perspectief en van direct praktisch 

belang voor de industrie. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift is gericht op 

vergroting van het inzicht in de filmvorming van latex materialen door gebruik te maken 

van fluorescentiemethoden. 

Hoofdstuk 1 illustreert het gebruik van fluorescentiespectroscopie voor het onderzoeken 

van diverse problemen in de polymeerwetenschappen. Vanwege de extreme gevoeligheid 

van fluorescentie en de hoge ruimtelijke en tijdsresolutie kan deze techniek informatie 

geven over een grote variëteit aan ruimte- en tijdsschalen van een breed scala van 

processen. Het onderzoek op moleculaire schaal is één van de grote voordelen van 

fluorescentiemethodes, wat niet mogelijk is met andere technieken. 

Om in de laatste fase van filmvorming de polymeerdeeltjes te doen samenvloeien 

(coalescentie) zijn organische cosolvents onmisbaar. Hoofdstuk 2 beschrijft het onderzoek 

aan cosolvents in emulsies van verschillende copolymeren waarin de kleurstof 

maleimidofluorotroop (MFT) is ingebouwd. MFT is een fluorescerende marker die 

gevoelig is voor de omgeving waarin hij zich bevindt. Een moleculaire modelverbinding 

van deze fluorofoor werd bereid door additie van n-butylamine aan de maleïmide dubbele 

binding van MFT. Het verkregen product vertoonde een enorme verschuiving van het 

emissiemaximum van ca. 250 nm naar langere golflengte, gaande van apolaire naar 

polaire oplosmiddelen. Hydrofobe en hydrofiele latices met lage en hoge glasovergangs-

temperaturen (Tg) werden bereid via emulsiepolymerisatie. Een serie latex monsters werd 

gesynthetiseerd met gecopolymeriseerde fluorofoor (“gelabeld”) en zonder fluorofoor 

(ongelabeld). Het gecopolymeriseerde MFT bleek kwantitatief de hoeveelheid van de 

coalescerende middelen in de latex materialen te kunnen detecteren via een 
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roodverschuiving (tot 20 nm) van de emissiemaxima. Deze verschuiving werd 

voornamelijk veroorzaakt door het beweeglijker worden van het materiaal, waardoor een 

structurele relaxatie mogelijk wordt op de nanoseconde tijdschaal van de fluorescentie. 

Deze bevindingen vormen de basis voor het onderzoek van de herverdeling van 

coalescerende middelen in latices in de volgende hoofdstukken. 

Hoofdstukken 3 en 4 behandelen de herverdeling van cosolvents in de met MFT gelabelde 

latices met verschillende Tg’s en chemische samenstellingen. Waargenomen werd dat 

herverdeling van cosolvents erg snel was in latex materialen met lage Tg (< 1 min) en 

trager (< 1 uur) in materialen met hoge Tg. De herverdeling was iets sneller in hydrofiele 

dan in hydrofobe latices met hoge Tg. Deze experimenten werden verder uitgevoerd met 

latexmengsels van verschillende samenstellingen en Tg’s (hoofdstuk 4). Texanol werd hier 

gekozen als cosolvent. De verdeling van texanol over verschillende polymeren in latex 

mengsels bleek vrijwel onafhankelijk van de samenstelling en de Tg van de materialen. 

Texanol is blijkbaar even compatibel met hydrofobe als met hydrofiele latices. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de ontwikkeling van een methodiek om latex filmvorming te 

onderzoeken met behulp van confocale fluorescentiemicroscopie. Het chemisch inerte en 

fotostabiele Peryleen Rood werd gebruikt als fluorescerend label. Deze kleurstof werd 

toegevoegd aan de latex na emulsiepolymerisatie en heeft geen covalente binding met het 

copolymeer. Vanwege zijn hydrofobe karakter bevindt deze fluorofoor zich uitsluitend in 

het polymeermateriaal, niet in de waterfase. Experimenten werden uitgevoerd met een-, 

twee- en driedimensionale metingen om de verschillende verschijnselen die optreden bij 

latex filmvorming te onderzoeken. Met een 1D z-scan werd de dikte van de drogende film 

bepaald, waarmee kon worden aangetoond dat het grootste gedeelte van het water binnen 

~ 20 minuten uit de latex film verdampt. Met confocale beeldvorming kan men een snelle 

en visuele analyse verkrijgen van het tijdsverloop van de processen aan de oppervlakte 

maar ook in de bulk van de film. De 2D beelden verkregen door x-y scans op verschillende 

z-posities gaven informatie over de groottes van individuele latex deeltjes in de films. 

Verschillende hoeveelheden cosolvent werden toegevoegd aan de latex. De schijnbare 

deeltjesgrootte bleek iets verhoogd te worden bij een hogere concentratie van het 

cosolvent, maar bij een concentratie van 8 % werd de niet-covalent gebonden kleurstof 

snel verspreid over de hele latex. Bij lagere cosolvent concentraties verhinderden de 

polaire grenslagen tussen de deeltjes kennelijk een dergelijke snelle diffusie. Alleen na 

langdurige drogen en verwarmen diffundeerde het Peryleen Rood uit de oorspronkelijk 

gelabelde latex deeltjes. Belangrijk is dat de confocale beeldvormende techniek ons in 

staat stelt om duidelijk en direct te "zien" hoe de individuele latexdeeltjes zich gedragen in 

vers bereide en verouderde latex films.  
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Hoofdstuk 6 behandelt een toepassing van de methodologie ontwikkeld in hoofdstuk 5. 

Het doel van dit deel van onze studie was om de interdiffusie van polymeerketens te 

onderzoeken gedurende de laatste fase van de filmvorming. Om dit doel te bereiken was 

een covalent gebonden kleurstof nodig. Fluoroforen gebaseerd op peryleenimide en 

peryleen diimide werden gebonden aan hydrofobe en hydrofiele latex materialen met 

zowel hoge als lage Tg. De filmvorming van deze latices werd bestudeerd met behulp van 

2D- en 3D-beeldvorming. Het effect van cosolvent en het verwarmen van de films boven 

de minimale filmvormingstemperatuur van de latex werd onderzocht. Er werden geen 

veranderingen in de film morfologie waargenomen wanneer een hoge Tg hydrofobe latex 

film werd bewaard bij 50 ° C gedurende 45 uur. 

De interdiffusie van polymeerketens (coalescentie) vond echter wel plaats bij verhitting 

ruim boven Tg (90 ° C). Het uiteenvallen van de gelabelde deeltjes leidde tot de 

verspreiding van de aan de polymeerketens gebonden fluorofoor door de films. De 

beeldvorming in de diepte leverde ook interessante informatie. Waargenomen werd dat de 

filmvorming op verschillende z-posities zich niet in dezelfde mate had ontwikkeld. Aan het 

oppervlak en in het midden van de film bleek er een snellere coalescentie op te treden dan 

in de onderste laag dicht bij de glazen onderplaat waar bolvormige fluorescerende deeltjes 

nog steeds werden waargenomen na 30 uur verwarmen bij 90 ° C. 

Hoofdstuk 7 beschrijft initiële studies gericht op het volgen van het drogen van latex films 

met behulp van de fluorescentiespectrometer. Verwacht werd dat de spectrale respons van 

de fluorofoor in het copolymeer in de latex informatie zou geven over de voortgang van 

filmvorming. Helaas, en onverwacht, zagen we een drastische vermindering van de 

emissie-intensiteit van de fluorescerende labels bij het drogen van latex films. De 

emissiemaxima van de solvatochrome kleurstof MFT vertoonden wel de verwachte 

verschuiving naar kortere golflengte wanneer het medium in de gedroogde film vast werd. 

Verschillende experimenten werden uitgevoerd om het probleem van de onverwachte 

fluorescentiedoving op te lossen, zoals film drogen onder stikstof, verschillende manieren 

van excitatie en meting van de fluorescentie, vervanging van het fluorescerende label door 

Peryleen Rood, functionalisering van het substraat om de hechting te veranderen, 

filmvorming door latex zonder extra toevoegingen, en verwijdering van in water oplosbare 

bestanddelen van de latex door dialyse. Geen van deze wijzigingen loste het probleem 

volledig op. Omdat de dialyse de beste resultaten opleverde, veronderstellen we dat in 

water oplosbare bestanddelen van de latex de fluorescentie doven, en dus grotendeels 

verantwoordelijk zijn voor de afname van de emissie. 




