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Tabel met gebruikte afkortingen 

 

AA  :   Acrylzuur 

AAm  :   Acrylamide 

BCD  :   β-cyclodextrine 

BDG  :   Diethyleenglycol mono-n-butylether 

BMA  :   Bismethacrylaat 

CA  :   Contact Angle 

CD  :   Cyclodextrine 

CDCl3  :   Gedeutereerd chloroform 

CMC  :   Critical Micelle Concentration 

CMT  :   Critical Micelle Temperature 

CP (T)  :   Cloud Point (Temperature) 

CST  :   Critical Solution Temperature 

D2O  :   Deuteriumoxide (gedeutereerd water) 

Dex-Ma :   Dextraan-maleïnezuuranhydride  

di-TESi  :   di-triethylsiloxaan 

DNA  :   Desoxyribonucleïnezuur 

DSC  :   Differential Scanning Calorimetry 

DVS  :   Dynamic Vapour Sorption 

Et3N  :   Triethylamine 

Et2O  :   Diethylether 

EtOH  :   Ethanol 

FDA  :   Food and Drug Administration 

FTIR  :   Fourier Transform Infrared Spectroscopy 

GPC  :   Gel Permeatie Chromatografie 

HLB  :   Hydrofiele-Lipofiele balans 

HPLC  :   High Performance Liquid Chromatography 

IPTS  :   (3-isocyanatopropyl) triethoxysilaan  

LCST  :   Lower Critical Solution Temperature 
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m%  :   Massapercentage 

MALDI-TOF :   Matrix-assisted Laser Desorption/Ionization – Time of  
     Flight 

mol%  :   Molpercentage 

NMR  :   Nuclear Magnetic Resonance 

PEG  :   Polyethyleenglycol 

PEO   :    Polyethyleenoxide 

PET  :   Polyethyleentereftalaat 

p(N-IPAAm)  :   Poly(N-isopropylacrylamide) 

PP  :   Polypropeen  

ppm  :   Parts per million 

PPO  :    Polypropyleenoxide 

PU  :   Polyurethaan 

RP-HPLC :   Reversed Phase High Performance Liquid  
     Chromatography 

RTG  :   Reversibele thermische gelering 

SnOct2  :   Sn(II)2−ethylhexanoate 

TEOS  :   Tetraethoxysilaan  

TPA  :    Texture Profile Analysis 

TRIM  :   Trimethylolpropaantrimethacrylaat  

UCST  :   Upper Critical Solution Temperature 
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I. 

Inleiding, probleemstelling, doelstellingen 

en literatuurstudie 

 

1. Situering van het onderzoek  

De huidige textielindustrie is zeer dynamisch en staat voor tal van uitdagingen. De grootste 

uitdaging is de prijsconcurrentie met landen uit het Verre Oosten en de Magreb landen. 

Hierdoor kent de textielindustrie in West-Europa een evolutie van een arbeidsintensieve 

industrie naar een kennisintensieve industrie, waarbij bedrijven de omschakeling maken van 

de productie van ‘common goods’ naar de productie van ‘high tech’ materialen. Innovatie 

en creativiteit vormen de kernwaarden waarmee de Belgische en Europese textielindustrie 

haar bestaansrecht zal moeten trachten te behouden, nu en in de toekomst.[1] 

De toepassingsmogelijkheden van textiel worden enorm verbreed door de hedendaagse 

technologische ontwikkelingen op vlak van textielmaterialen. Nieuwe technieken en 

specifiek aangepaste materialen zorgen voor extra toegevoegde waarde en verhoogde 

functionaliteit.  

Een toepassingsvoorbeeld voor ‘textielmaterialen van de toekomst’ zijn stimuli-responsieve 

materialen, ook wel ‘smart materials’ genaamd. Deze materialen zijn in staat zich, op 

gecontroleerde wijze, aan te passen aan kleine veranderingen in externe omstandigheden 

zoals temperatuur, pH, licht, ionenconcentratie,... Een trend die zich, wanneer toegepast in 

de textielindustrie, voortzet onder de naam ‘actief textiel’. 

Het is dan ook in dit innovatieve kader dat deze scriptie zich situeert. Het voornaamste doel 

van deze scriptie is het ontwikkelen en vervaardigen van nieuwe stimuli-responsieve 

hydrogelen voor textieltoepassingen.  

Hydrogelen werden oorspronkelijk voornamelijk benaderd vanuit de medische en 

farmaceutische industrie maar het gebruiksnut ervan in de textielindustrie neemt 



 

exponentieel toe. Het nut van 

wordt in deze scriptie beschouwd vanuit twee pistes

- Verhogen en verbeteren van de comforteigenschappen van het textiel

- Fungeren als carrier voor de ‘controlled release’ van actieve producten.

 

Men tracht in te spelen op de comforteigenschappen van textielmaterialen door gebruik te 

maken van het zwel- en krimpgedrag

(figuur 1.1). Hydrogelen zijn drie

hoeveelheden water of biologische vloeistoffen te absorberen of vrij te stellen, gaande van 

één tiende tot duizenden keren hun drooggewicht. In het netwerk zijn hydrofiele groepen of 

domeinen aanwezig die gehydrateerd kunnen worden in een waterig

kan deze thermo-responsieve hydrogelen aanbrengen op de textielvezels om zo enerzijds 

isolatiekenmerken of ander

afhankelijk van de externe situatie.

 

Figuur 1.1: Thermoresponsief zwel

zwellen en ontzwellen van de hydrogel zorgt voor het afsluiten (isolatie) en openen (ventilatie) van de poriën 

Wanneer de hydrogel zich in gezwollen toestand bevindt, zal zij de poriën van het 

textielmateriaal afsluiten, en zorgen voor een goede isolatie van het materiaal, het lichaam 

kan dan als het ware ‘afgesloten’ worden van de buitenwereld. Dit zwellen van de 

exponentieel toe. Het nut van thermo-responsieve hydrogelen voor textieltoepassingen 

ie beschouwd vanuit twee pistes:  

Verhogen en verbeteren van de comforteigenschappen van het textiel

Fungeren als carrier voor de ‘controlled release’ van actieve producten.

Men tracht in te spelen op de comforteigenschappen van textielmaterialen door gebruik te 

en krimpgedrag van bepaalde soorten thermo-responsieve 

(figuur 1.1). Hydrogelen zijn drie-dimensionele polymeernetwerken, die in staat z

hoeveelheden water of biologische vloeistoffen te absorberen of vrij te stellen, gaande van 

één tiende tot duizenden keren hun drooggewicht. In het netwerk zijn hydrofiele groepen of 

domeinen aanwezig die gehydrateerd kunnen worden in een waterige omgeving.

responsieve hydrogelen aanbrengen op de textielvezels om zo enerzijds 

zijds een goede waterdampdoorlaatbaarheid

afhankelijk van de externe situatie.[2] 

sief zwel-en krimpgedrag van hydrogelen, aangebracht op textielvezels. Het 

zwellen en ontzwellen van de hydrogel zorgt voor het afsluiten (isolatie) en openen (ventilatie) van de poriën 

van textielmaterialen 

 

Wanneer de hydrogel zich in gezwollen toestand bevindt, zal zij de poriën van het 

textielmateriaal afsluiten, en zorgen voor een goede isolatie van het materiaal, het lichaam 

kan dan als het ware ‘afgesloten’ worden van de buitenwereld. Dit zwellen van de 
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hydrogelen voor textieltoepassingen 

Verhogen en verbeteren van de comforteigenschappen van het textiel. 

Fungeren als carrier voor de ‘controlled release’ van actieve producten. 

Men tracht in te spelen op de comforteigenschappen van textielmaterialen door gebruik te 

responsieve hydrogelen 

dimensionele polymeernetwerken, die in staat zijn grote 

hoeveelheden water of biologische vloeistoffen te absorberen of vrij te stellen, gaande van 

één tiende tot duizenden keren hun drooggewicht. In het netwerk zijn hydrofiele groepen of 

e omgeving.[72] Men 

responsieve hydrogelen aanbrengen op de textielvezels om zo enerzijds 

waterdampdoorlaatbaarheid te verkrijgen, 

 

en krimpgedrag van hydrogelen, aangebracht op textielvezels. Het 

zwellen en ontzwellen van de hydrogel zorgt voor het afsluiten (isolatie) en openen (ventilatie) van de poriën 

Wanneer de hydrogel zich in gezwollen toestand bevindt, zal zij de poriën van het 

textielmateriaal afsluiten, en zorgen voor een goede isolatie van het materiaal, het lichaam 

kan dan als het ware ‘afgesloten’ worden van de buitenwereld. Dit zwellen van de hydrogel 
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treedt op bij verlaagde temperaturen en is het resultaat van het negatief thermo-responsief 

karakter van de hydrogel.  

Anderzijds zal bij lichamelijke inspanning de temperatuur stijgen en wordt er eveneens 

zweet (met NaCl als hoofdbestanddeel) geproduceerd, factoren die beiden bijdragen tot de 

ontzwelling van de hydrogel. Hierdoor worden de poriën tussen de textielvezels weer 

geopend en kan waterdamp doorgelaten worden, waardoor het zweet veel gemakkelijker 

afgevoerd kan worden en een goede vochtregulatie kan bekomen worden. Hierdoor wordt 

waterdampdoorlaatbaarheid als één van de belangrijkste parameters beschouwd in het 

comfort van het textielmateriaal. 

De doelgroepen voor deze materialen zijn voornamelijk textielbedrijven die zich richten op 

de productie van materialen die langdurig in contact komen met de huid, of gedragen 

worden tijdens fysieke inspanningen en waar zowel comfortverbeterende eigenschappen als 

een goede waterhuishouding meer dan gewenst zijn. Zo beschouwen we enerzijds 

textielbedrijven uit de kledingsector, voor de productie van kledij voor alledaags gebruik, 

sportkledij (zowel indoor als outdoorsporten), maar eveneens technisch textiel zoals 

beschermkledij. Een voorbeeld van ‘sportkledij’ waarbij gebruik gemaakt wordt van de 

isolerende eigenschappen van hydrogelen zijn de zogenaamde ‘Wetsuits’ voor 

watersporten.[3] Midé Technology Corporation (Medford, MA, USA) ontwikkelde de 

SmartSkin™ technologie. In aanwezigheid van koud water zal de inwendige laag van de 

SmartSkin™ wetsuit, gebaseerd op een thermisch responsief polymeermateriaal, zwellen. 

Hierdoor zal de watertoevoer verminderen waardoor convectief warmteverlies wordt 

gereduceerd. In warmere condities krimpt het polymeermateriaal, waardoor de 

watertoevoer verhoogd wordt, wat aanleiding geeft tot verkoeling.  

Beschermkledij is het type van kledij dat de stempel draagt niet echt ‘comfortabel’ te zijn. Zo 

is brandweerkledij uiteraard brandveilig maar absoluut niet comfortabel om te dragen. 

Comfortverhogende hydrogelmaterialen zouden hier een oplossing kunnen bieden. 

Anderzijds beschouwen we de producenten van matrasmaterialen. Studies hebben 

aangetoond dat een persoon per nacht gemiddeld 250 ml vocht verliest door ademhaling en 

reguliere transpiratie en volgens metingen aan het instituut voor Toegepast Onderzoek van 

de universiteit van Kiel (H.W. Jürgens), kan dit zelfs oplopen tot 1,5 liter! [4,5,73,74] 

Bovendien brengen we meer en meer tijd door in bed, niet alleen om te slapen, maar ook 
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om te lezen of gewoon om te relaxen en tv te kijken. Een goed geventileerde en 

vochtregulerende matras is dan ook een noodzaak. Ook de producenten van 

autozetelbekleding kunnen zich aangesproken voelen door deze innovatieve materialen. De 

files worden steeds langer en we brengen steeds meer tijd door in de wagen, die vaak 

gepaard gaat met stress situaties die veelal aanleiding geven tot transpiratie. Ook hier is een 

verhoogd comfortgevoel wenselijk.  

Hydrogelen kunnen ook aangewend worden als carriers voor de gecontroleerde release van 

actieve componenten. Hydrogelen vertonen namelijk ‘slow release’ eigenschappen. Door 

opnieuw gebruik te maken van het zwel- en krimpgedrag van de hydrogelen, kunnen actieve 

componenten, ingebed in de hydrogel, op efficiënte wijze vrijgesteld worden. Dit is zeer 

belangrijk voor de ontwikkeling van geneesmiddelafgiftesystemen geïncorporeerd in 

textielmaterialen voor transdermale toepassingen. Een typisch voorbeeld van een dergelijk 

medisch textiel zijn de met hydrogel gecoate wondverbanden, gebruikt voor de behandeling 

van brandwonden.[6,7] Deze wondverbanden zorgen enerzijds voor een goede hydratatie 

van de brandwonde door het hoge watergehalte aanwezig in de hydrogel, ook vormen zij 

een efficiënte antiseptische barrière, zij kunnen gemakkelijk verwijderd worden zonder de 

nieuwgevormde epidermis te beschadigen, laten gasuitwisseling toe, beschikken over goede 

mechanische eigenschappen en anderzijds kunnen zij het wondherstel stimuleren door de 

incorporatie van anti-microbiële stoffen, groeifactoren,... [2, 75] 

In principe kunnen we twee benaderingen beschouwen wat betreft het beladen met en 

vrijstellen van actieve componenten uit een hydrogelmatrix. In een eerste benadering is de 

hydrogel zelf beladen met actieve componenten. Bij verlaagde temperatuur neemt de 

thermo-responsieve hydrogel veel vocht op, waardoor de actieve componenten mobiel 

worden. Wanneer de temperatuur vervolgens stijgt, bijvoorbeeld door contact met de huid, 

krimpt de hydrogel en stelt zij het vocht weer vrij, waarbij tegelijkertijd de mobiel gemaakte 

actieve componenten vrijgesteld worden (figuur 1.2). Eigenschappen van de hydrogelmatrix, 

zoals vernetting en interacties tussen de hydrogelmatrix en de actieve component zullen de 

releasekinetiek sterk beïnvloeden. Deze benadering gebruikt men vaak bij hydrofiele actieve 

componenten, die zich graag in een waterige omgeving bevinden.  
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variëteit aan hydrofobe gastmolecules te encapsuleren in de niet-polaire caviteit. Het 

toepassingsgebied van molecules zoals β-cyclodextrine is groot, en het gebruik als 

geneesmiddelafgiftesysteem staat bovenaan op het lijstje van mogelijke toepassingen. 

De doelgroepen voor het gebruik van textiel met ‘controlled release’-eigenschappen 

vertonen een grote verscheidenheid. We beschouwen enerzijds de producenten van 

‘cosmeto-textiel’. Dit soort textiel kan verschillende soorten componenten vrijstellen 

waaronder anti-microbiële componenten. Dit kan toegepast worden in chirurgische kledij 

(waarbij comforteigenschappen eveneens een belangrijke rol spelen). Andere mogelijkheden 

zijn anti-geurmoleculen of geuren in sportkledij om transpiratiegeuren tegen te gaan. Ook 

het vrijstellen van vitamines of hydraterende stoffen uit kousen, onderkleding,... zijn 

mogelijke toepassingen. Anderzijds beschouwen we de producenten van ‘technisch textiel’. 

Voorbeelden hiervan zijn medisch textiel met vrijstelling van medicijnen voor 

wondverzorging (bijvoorbeeld brandwonden) en agrotextiel met een gecontroleerde 

vrijstelling van pesticides of voedingsstoffen, bijvoorbeeld gebruikt voor sportgrasvelden.[2] 

 

2. Probleemomschrijving en doelstellingen 

Chronische, niet of slecht helende wonden vormen een groot probleem binnen de 

gezondheidszorg. Voorbeelden hiervan zijn decubitus (doorligwonden) en slecht genezende 

brandwonden. Deze wonden komen veel voor, leiden tot veel ongemak en pijn bij de 

patiënten en tot grote kosten voor de gezondheidszorg.[76] Ideale wondhelingsverbanden 

zouden moeten bestaan uit een textielbasis met voldoende hoge mechanische sterkte, 

waarop een hydrogelmateriaal is aangebracht waaruit bepaalde bio-actieve componenten 

kunnen worden vrijgesteld, die het genezingsproces sturen en versnellen en infecties tot een 

minimum beperken. Het hydrogelmateriaal zorgt voor het behoud van een vochtig milieu, 

een constante temperatuur en beschermt tegen verdere contaminatie van de wonde. Het 

hydrogelmateriaal laat bovendien ook gasuitwisseling toe, werkt bloedstelpend en is 

gemakkelijk te verwijderen (plakt niet in de wonde).[8]  

Om deze bioactieve wondverbanden te ontwikkelen en te vervaardigen zullen in deze 

scriptie een reeks thermo-responsieve hydrogelen gebruikt worden op basis van 

gemodificeerde Pluronic® materialen. Naast het ontwikkelen en karakteriseren van de 
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uitgangsmaterialen (macromonomeren) voor de productie van de hydrogelen wordt ook de 

bereiding en karakterisatie van de hydrogelen zelf beschouwd.  

Het voornaamste doel van deze scriptie is het ontwikkelen en vervaardigen van nieuwe 

stimuli-responsieve hydrogelen voor textieltoepassingen. Deze materialen kunnen 

vervolgens aangewend worden binnen de textielindustrie (ontwikkeling van kledij met 

comfortverhogende eigenschappen) en de biomedische sector (ontwikkeling van bio-actieve 

wondverbanden). 

Het gebruik van thermoresponsieve hydrogelen voor actief textiel is een welbekend 

onderwerp, maar in de literatuur echter weinig beschreven. De meeste bronnen [6,8-12,14,15, 

23,24, 28-30,34] beschrijven het gebruik van poly(N-isopropylacrylamide) als thermoresponsief 

materiaal. Ook thermoresponsieve materialen op basis van polysacchariden en proteïnen 

worden vaak beschreven [7, 13, 17-21, 25, 27]. In deze scriptie wordt ervoor gekozen gebruik te 

maken van Pluronics® als thermo-responsief materiaal. Pluronics® vormen een interessante 

klasse van thermoresponsieve materialen, wegens hun lage toxiciteit en hoge 

biocompatibiliteit. Er zijn verschillende Pluronics® commercieel beschikbaar, opgebouwd uit 

dezelfde bouwstenen, die echter van elkaar verschillen wat betreft hun fysische 

eigenschappen. Hierdoor kan gemakkelijk gevarieerd worden in de keuze van het Pluronic® 

materiaal, afhankelijk van de beschouwde toepassing. Het gebruik van Pluronics® als 

thermo-responsief materiaal is eveneens bekend in de literatuur, maar vrijwel nergens 

beschrijft men het gebruik ervan voor textieltoepassingen. Fysische hydrogelen op basis van 

Pluronic® materialen vertonen echter een beperkte mechanische integriteit. De doelstelling 

van deze scriptie is dan ook het ontwikkelen van Pluronic®derivaten die op hun beurt in 

staat zijn chemisch vernette hydrogelen te vormen, die wel kunnen aangewend worden 

voor langetermijntoepassingen. De manier van modificatie van de Pluronics® (door 

methacrylaatgroepen en triethylsiloxanen) is echter zeer weinig gedocumenteerd. In die zin 

vormt de voorgestelde studie een innovatieve piste met extreem veel mogelijkheden.  

3. Stimuli-responsieve polymeermaterialen 

Stimuli-responsieve polymeren worden gedefinieerd als polymeermaterialen die een 

relatief grote en abrupte fysische of chemische verandering kunnen ondergaan als respons 

op kleine, externe veranderingen in de omgevingsomstandigheden. Andere namen werden 
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bedacht voor deze groep van polymeermaterialen: ‘Stimuli-sensitieve polymeren’, 

‘intelligente polymeren’, ‘omgevingssensitieve polymeren’ of ‘smart polymers’.  

Deze polymeermaterialen kunnen een stimulus herkennen, de grootte ervan beoordelen en 

vervolgens op niet-lineaire wijze hun ketenconformatie veranderen als respons hierop. Deze 

bulkrespons van het polymeer is het gevolg van vele coöperatieve interacties, zoals bv. het 

verlies aan waterstofbrugbindingen, die, hoewel ze individueel heel erg klein zijn, uiteindelijk 

toch een grote structurele verandering veroorzaken wanneer ze opgeteld worden over het 

volledige polymeer.[9]  De verscheidenheid aan stimuli die zo’n respons kunnen uitlokken, is 

groot. Men kan deze stimuli classificeren als enerzijds fysische stimuli en anderzijds 

chemische stimuli. Voorbeelden van chemische stimuli zijn pH, ionenconcentratie en 

bepaalde chemische stoffen. Voorbeelden van fysische stimuli zijn temperatuur, licht 

elektrisch of magnetisch veld en mechanische belasting. 

Stimuli-responsieve materialen vormen een nieuwe klasse van materialen waar heden ten 

dage uitgebreid onderzoek wordt op uitgevoerd. De interesse in deze polymeermaterialen is 

exponentieel toegenomen dankzij hun unieke eigenschappen en door hun potentieel op 

geneeskundig, farmaceutisch, biomedisch en nanotechnologisch vlak. [10] 

3.1.  Thermo-responsieve polymeermaterialen 

Het onderzoek in deze scriptie concentreert zich voornamelijk op de comfort- en release-

eigenschappen van van hydrogelen met thermo-responsieve eigenschappen.  

Hydrogelen zijn drie-dimensionele polymeernetwerken, die grote hoeveelheden water of 

biologische vloeistoffen kunnen opnemen. Het polymeermateriaal vormt een colloïdale 

dispersiefase, het water vormt de gedispergeerde fase. De polymeernetwerken die gevormd 

worden kunnen enerzijds reversibel of ‘fysisch’ zijn. De polymeerketens kunnen zich 

verstrengelen, er kunnen kristallijne domeinen ontstaan of het systeem wordt overheerst 

door secundaire krachten zoals waterstofbrugbindingen, hydrofobe interacties,... 

Temperatuur-responsieve fysische hydrogelen ondergaan een zogenaamde sol-gel 

fasetransitie waarbij overgegaan wordt van een polymeeroplossing naar een polymeerrijke 

gelstructuur. Wanneer de knooppunten tussen de polymeerketens echter bestaan uit 

covalente verbindingen, wordt de hydrogel permanent of ‘chemisch’ genoemd. In dit geval 

ondergaan temperatuur-responsieve hydrogelen een zwel-krimp transitie, aangezien het 
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polymeernetwerk, door te sterke interacties, niet meer volledig kan desintegreren in het 

solvent. 

Temperatuur is wereldwijd de meest onderzochte stimulus voor omgevingsresponsieve 

polymeermaterialen. De verandering in temperatuur is niet alleen gemakkelijk te 

controleren maar is ook eenvoudig toepasbaar bij zowel in vitro als in vivo onderzoek.[10] 

Temperatuur-responsieve polymeren zijn materialen die fysische veranderingen ondergaan 

wanneer een externe thermale stimulus wordt aangelegd. De effecten van externe stimuli 

op bepaalde polymeren, zoals Poly(N-isopropylacrylamide) of p(N-IPAAm)  werden reeds in 

de jaren ‘60 door Heskins en Guillet onderzocht en gepubliceerd. [11] 

3.1.1. Critical Solution Temperature 

Een van de unieke eigenschappen van temperatuur-responsieve polymeeroplossingen is het 

bestaan van een zogenaamde ‘Critical Solution Temperature’ (figuur 1.4). Deze ‘kritische 

oplossingstemperatuur’ is die temperatuur waarbij de fase van polymeer en solvent op 

discontinue wijze verandert, namelijk van één homogene fase naar een situatie met 

faseseparatie. Dit alles is sterk afhankelijk van de samenstelling van de polymeeroplossing. 

In het geval van faseseparatie wordt enerzijds een polymeerrijke netwerkstructuur gevormd  

(gelering) en anderzijds een solventrijke fase.  

We maken onderscheid tussen polymeermaterialen met een ‘Lower Critical Solution 

Temperature’ (LCST) en polymeren met een ‘Upper Critical Solution Temperature’ (UCST). 

Indien de polymeeroplossing bestaat uit één fase beneden een specifieke temperatuur en 

een faseseparatie ondergaat wanneer de temperatuur stijgt boven die specifieke 

temperatuur, dan spreken we over een LCST-materiaal. De LCST is de laagste temperatuur 

op de faseseparatiecurve in het concentratie-temperatuur diagram, de laagste temperatuur 

waarbij faseseparatie kan optreden. Indien de polymeeroplossing bestaat uit één fase boven 

een specifieke temperatuur en een faseseparatie ondergaat wanneer de temperatuur zakt 

beneden die temperatuur, dan spreken we over UCST-materialen. De UCST is dan de 

hoogste temperatuur op de faseseparatiecurve, de hoogste temperatuur waarbij 

faseseparatie kan optreden. Er bestaan eveneens materialen die zowel een UCST als LCST 

vertonen. Dit is soms het geval bij ‘polymer blends’, bestaande uit zeer verschillende 

polymeren, zoals poly(acrylonitrile-co-styreen) of poly(acrylonitrile-co-butadieen).[10] 



 

 

Figuur 1.4: (A) Polymeeroplossing met LCST, 

UCST en LCST. De x-as duidt de polymeerconcentratie aan (1=100% polymeer, 0=100% solvent).
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Figuur 1.5a: Positief thermo-responsief gedrag

Figuur 1.5b: Negatief thermo-responsief gedrag of 

De hydrogelen die ontzwellen bij hogere temperaturen en op reversibele wijze weer zwellen 

bij lagere temperaturen zijn voor deze scriptie het meest interessant. De

vertonen een LCST, en bij overschrijding van deze temperatuur treedt er aggregatie op van 

de polymeerketens, waardoor het geheel krimpt en water wordt afgestoten. Voor 

toepassingen zoals comfortverhoging en vrijstelling van geneesmiddelen is 

wenselijk is. Hydrogelen die zich bij verlaagde temperatuur in gekrompen toestand bevinden 

hydrofobe groepen bevat, zal de LCST afnemen. De LCST kan dus aangepast worden door de 

verhouding van hydrofobe en hydrofiele ketensegmenten aan te passen. [12]
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en pas bij het overschrijden van de UCST vocht beginnen opnemen en uitzetten, zijn minder 

interessant, ook voor biomedische toepassingen. Deze materialen vallen dan ook buiten het 

kader van dit onderzoek. 

4. Overzicht van bestaande thermo-responsieve polymeer-

materialen 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van reeds bestaande materialen die kunnen 

aangewend worden als basismateriaal voor het vervaardigen van comfortverhogende 

textielmaterialen of voor toepassingen als geneesmiddelafgiftesystemen. Deze polymeren 

en polymeerderivaten vertonen thermo-responsieve gelering. 

4.1. Natuurlijke polymeren en derivaten 

Een groot aantal natuurlijke polymeren vertonen gelering als gevolg van een 

temperatuursverandering. Onderzoekers gebruiken deze alleen of in combinatie met 

synthetische polymeren om thermisch responsieve hydrogelen te creëren met de gewenste 

eigenschappen. 

4.1.1. Polysacchariden 

Hydrogelen gebaseerd op polysacchariden, eventueel in combinatie met thermo-

responsieve synthetische polymeren vertonen unieke eigenschappen zoals biocompatibiliteit 

en biodegradeerbaarheid, naast het stimuli-responsieve karakter. Deze “smart” hydrogelen 

vertonen een enkelvoudig of meervoudig responsief karakter, dat kan aangewend worden 

voor bepaalde biomedische toepassingen, zoals gecontroleerde geneesmiddelenafgifte, 

wondherstel en tissue-engineering. [13] 

 

Cellulose en cellulose derivaten 

Cellulose (figuur 1.6) is een natuurlijk, hydrofiel polysaccharide dat door zijn kristalliniteit 

onoplosbaar is in water en de meeste organische solventen. Substitutie van de 

hydroxylgroepen door meer hydrofobe units zoals methyl- of hydroxypropylgroepen maken 

het cellulose iets meer wateroplosbaar. Er wordt door deze transformatie overgegaan van 

een eerder kristallijne structuur naar een meer amorfe structuur, wat de oplosbaarheid 



 

verhoogt. Cellulose is de structurele component van de celwand van groene planten en 

bepaalde algen. Sommige bacteri

biofilmen. [14] 

Figuur 1.6: Structuur van cellulose. Cellulose is een polysaccharide, opgebouwd uit een lineaire keten van 

honderden tot tienduizenden ß(1

Methylcellulose is een cellulosederivaat dat reeds zeer uitvoerig werd onderzocht voor 

bepaalde biomedische toepassingen. Het ver

geleringseigenschappen in wa

60-80°C.  

Hydroxypropylmethylcellulose 

tussen de 75°C en de 90°C. Door deze hoge range van transitietemperaturen kunnen deze 

materialen niet gebruikt worden voor toepassingen zoals 

transitietemperatuur aangepast worden, door toevoegen van NaCl of door variatie van de 

substitutie groepen of het moleculair gewicht.

De gelering van methylcellulose en hydroxypropylmethylc

intermoleculaire hydrofobe interacties tussen de methoxy (

temperaturen zijn de macromoleculen volledig gehydrateerd, terwijl bij het verhogen van de 

temperatuur een geleidelijke dehydratie optreed

die de overhand nemen. 

Liu et al. [15] deden onderzoek naar het graften van het synthetische 

op methylcellulose, en combineerden zo de thermogelerende eigenschappen van beide 

materialen. [14,16] 

Gupta et al. [17] beschrijven 

gelerend, biodegradeerbaar en biocompatibel geneesmiddelenafgiftesysteem, voor de 

behandeling van verwondingen aan de rugge

verhoogt. Cellulose is de structurele component van de celwand van groene planten en 

epaalde algen. Sommige bacteriën zijn in staat cellulose te produceren onder de vorm van 

 

: Structuur van cellulose. Cellulose is een polysaccharide, opgebouwd uit een lineaire keten van 

honderden tot tienduizenden ß(1�4) verbonden D-glucose eenheden (hier twee eenheden afgebeeld).

is een cellulosederivaat dat reeds zeer uitvoerig werd onderzocht voor 

bepaalde biomedische toepassingen. Het vertoont thermoreversibele 

eigenschappen in waterige oplossingen, met geleringstemperaturen in de range van 

Hydroxypropylmethylcellulose is een cellulosederivaat en vertoont transitietemperaturen 

tussen de 75°C en de 90°C. Door deze hoge range van transitietemperaturen kunnen deze 

worden voor toepassingen zoals in situ gelering

transitietemperatuur aangepast worden, door toevoegen van NaCl of door variatie van de 

substitutie groepen of het moleculair gewicht. 

De gelering van methylcellulose en hydroxypropylmethylcellulose wordt veroorzaakt door 

intermoleculaire hydrofobe interacties tussen de methoxy (-OCH3) zijgroepen. Bij lage 

temperaturen zijn de macromoleculen volledig gehydrateerd, terwijl bij het verhogen van de 

temperatuur een geleidelijke dehydratie optreedt ten gevolge van die hydrofobe interacties 

deden onderzoek naar het graften van het synthetische N-isopropylacrylamide 

op methylcellulose, en combineerden zo de thermogelerende eigenschappen van beide 

 het gebruik van een hyaluronan-methylcellulose gel als snel 

gelerend, biodegradeerbaar en biocompatibel geneesmiddelenafgiftesysteem, voor de 

behandeling van verwondingen aan de ruggengraat.  
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Chitosan 

Chitosan (figuur 1.7) of Poly-(1→4)-β-D-glucosamine wordt geproduceerd via een 

deacetylatie van chitine, dat kan gevonden worden in het buitenste skelet van onder andere 

garnalen en insecten. Door de aanwezigheid van de amino-groep is chitosan positief geladen 

en oplosbaar in zure tot neutrale oplossingen. Door zijn kationisch karakter is chitosan 

bioadhesief en kan zij snel binden aan negatief geladen oppervlakken zoals mucosale 

membranen. 

 

Figuur 1.7: Structuur van Chitosan (R=NH2) 

Chitosan-gebaseerde hydrogelen vertonen een typisch pH-responsief karakter, maar door 

complexatie met andere biopolymeren, zouten of surfactantia kunnen ze gecontroleerd 

worden door een temperatuurstimulus en kunnen daarom aangewend worden in tal van 

toepassingen waar een thermo-responsief karakter vereist is. [14] 

Ahmadi et al. [18] beschrijven het gebruik van een chitosan-glycerolfosfaat hydrogel als een 

veelbelovend materiaal voor celinkapseling en injecteerbare tissue-engineering 

toepassingen (zoals neurale tissue engineering). Het materiaal vertoont een monolithische 

sol-gel transitie rond lichaamstemperatuur. In dit geval zijn verschillende interacties 

betrokken bij het geleringsproces, zoals elektrostatische interacties tussen de amino-

groepen van het chitosan en de fosfaatgroep van glycerolfosfaat, de vorming van 

waterstofbrugbindingen tussen de chitosanketens en chitosan-chitosan hydrofobe 

interacties. [14,19] 

Pourjavadi et al. [20] beschrijven een chitosan-sucrose hydrogel netwerk, met 

superabsorberende karakteristieken en pH-reversibele respons. Deze hydrogel vertoont 

echter geen thermoresponsieve karakteristieken maar kan aangewend worden voor een 

gecontroleerde afgifte van bioactieve agentia en voor wondbehandeling.  

 



 

Dextraan 

Dextraan (figuur 1.8) is een complex, vertakt polysaccharide, opgebouwd uit talrijke glucose 

moleculen in ketens met een variabele le

bepaalde melkzuurbacteriën uit sucrose gesynthetiseerd worden. De meest bekende van 

deze bacteriën zijn Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus mutans 

brevis. [21] 

Dextraan wordt vaak aangewend

erythrocyten, bloedplaatjes en vasculair endotheel, waardoor hun elektronegativiteit 

verhoogt en zo erythrocytaggregatie en bloedplaatjes adhesiviteit verlaagt. Gro

molecules van dextraan, die te groot zijn om door de bloedwanden te extravaseren, kunnen 

gebruikt worden als osmotische agentia voor de behandeling van hypovolemia.

 

Zhang et al. [23] beschrijven het gebruik van een dextraan

isopropylacrylamide) hydrogel, een polysaccharide

temperatuur- als pH-responsieve karakteristieken. De hydrogel is partieel biodegradeerbaar 

en vertoont een hogere LCST dan p(

natuur van dextraan-maleïnezuuranhydride (Dex

maken de hydrogel eveneens pH gevoelig. Door de verhouding van de twee precursoren 

Dex-Ma en p(N-IPAAm) te wijzigen, kan de fase

zodat ze overeenkomt met lichaamstemperatuur. Ook werden deze hydrogelen onderzocht 

naar het gebruik als geneesmiddelenafgiftesysteem (met doxorubicine als testagens). 

 

(figuur 1.8) is een complex, vertakt polysaccharide, opgebouwd uit talrijke glucose 

len in ketens met een variabele lengte (van 10 tot 150 kilodalton). Dextraan kan door 

bepaalde melkzuurbacteriën uit sucrose gesynthetiseerd worden. De meest bekende van 

Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus mutans 

aangewend als antitromboticum.[22] Dextraan bindt zich aan 

erythrocyten, bloedplaatjes en vasculair endotheel, waardoor hun elektronegativiteit 

verhoogt en zo erythrocytaggregatie en bloedplaatjes adhesiviteit verlaagt. Gro

molecules van dextraan, die te groot zijn om door de bloedwanden te extravaseren, kunnen 

gebruikt worden als osmotische agentia voor de behandeling van hypovolemia.

 

Figuur 1.8: Structuur van Dextraan 

 

beschrijven het gebruik van een dextraan-maleïnezuuranhydride/poly(

isopropylacrylamide) hydrogel, een polysaccharide-gebaseerde hydrogel met zowel 

responsieve karakteristieken. De hydrogel is partieel biodegradeerbaar 

hogere LCST dan p(N-IPAAm) door de meer hydrofiele en biodegradeerbare 

maleïnezuuranhydride (Dex-Ma). De carboxyl eindgroepen van Dex

hydrogel eveneens pH gevoelig. Door de verhouding van de twee precursoren 

PAAm) te wijzigen, kan de fasetransitietemperatuur aangepast worden 

zodat ze overeenkomt met lichaamstemperatuur. Ook werden deze hydrogelen onderzocht 

naar het gebruik als geneesmiddelenafgiftesysteem (met doxorubicine als testagens). 
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gebruikt worden als osmotische agentia voor de behandeling van hypovolemia. 
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transitietemperatuur aangepast worden 

zodat ze overeenkomt met lichaamstemperatuur. Ook werden deze hydrogelen onderzocht 

naar het gebruik als geneesmiddelenafgiftesysteem (met doxorubicine als testagens). [14,24] 
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Xyloglucan 

Xyloglucan (figuur 1.9) maakt deel uit van de groep van hemicellulosen. Hemicellulosen zijn 

polysacchariden die voorkomen in de wand van plantaardige cellen, en zijn niet oplosbaar in 

water. Xyloglucan kan geëxtraheerd worden uit Tamarinde zaden. 

 

Figuur 1.9: Glucose-eenheden, voorkomend in de drie oligomeerstructuren (galactopyranose, glucopyranose en 

xylopyranose) in Xyloglucan 

 

Xyloglucan kan zich gedragen als een thermisch reversibele hydrogel. Hiervoor laat men het 

enzym ß-galactosidase (gewonnen uit fungi) inwerken op het xyloglucan met de vorming van 

een partieel gedegradeerd xyloglucan waarbij minstens 35% van het galactose is afgesplitst. 

De optimale ‘galactose removal ratio’ ligt tussen de 35 en de 50%. Xyloglucan kan gebruikt 

worden als huidpatches, orale en rectale geneesmiddelafgiftesystemen en intraperitoneale 

injectiesystemen. Deze geneesmiddelafgiftesystemen, gebaseerd op xyloglucan, vertonen 

langere geneesmiddelverblijftijden dan de reeds beschikbare commerciële zetpillen. [25] 

Carrageen 

Carragenen vormen een complex mengsel van gesulfateerde polysacchariden, afkomstig van 

rode zeewieren uit Europa, Amerika en Azië. Heel vaak worden ze toegepast als 

voedseladditieven, zoals verdikkingsmiddelen en stabilisatoren. [26] 
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Carragenen zijn grote, flexibele moleculen die zich vormen tot helicale structuren. Dit biedt 

hen de mogelijkheid om een variëteit aan verschillende gels te vormen, ook bij 

kamertemperatuur. Een welbepaald voordeel van carragenen is hun pseudoplasticiteit. 

Wanneer een schuifspanning wordt aangelegd verlaagt hun viscositeit (ze worden dunner) 

en eenmaal de spanning wordt verwijderd wordt hun oorspronkelijke viscositeit hersteld.. 

Dit betekent dat zij heel gemakkelijk met een spuit kunnen aangebracht worden, en achteraf 

hun stijfheid terugwinnen. 

Er bestaan 3 commerciële klassen van carragenen: 

-  κ-carrageen:  Sterke, rigide gelen, gewonnen uit Kappaphycus cottonii 

-  ι-carrageen:   Zachte gelen, gewonnen uit Eucheuma spinosum 

- λ-carrageen:  Vormt een gel wanneer deze gemengd wordt met proteïnen. 

Wordt  gewonnen uit Gigartina. 

4.1.2. Proteïnen 

Een tweede klasse van thermoresponsieve materialen omvatten de proteïnen gebaseerde 

systemen. 

Gelatine 

Gelatine is een gehydrolyseerde vorm van collageen met thermoreversibele eigenschappen. 

Bij temperaturen lager dan 25°C vormt een waterige gelatine oplossing helixstructuren en 

een vaste drie-dimensionale structuur. Wanneer de temperatuur stijgt boven 30°C, worden 

de helices meer flexibel en vormt er zich opnieuw een oplossing. Dit is een voorbeeld van 

een positief thermo-responsief gedrag. Aangezien het omgekeerde gedrag (vloeibaar bij 

lage temperatuur en vast bij hogere temperaturen) meer gewenst is, wordt gelatine vaak 

gecombineerd met andere (synthetische) polymeren. Gelatine is biodegradeerbaar en 

biocompatibel. 

Abbasi et al. [27] beschrijven het gebruik van gelatine en gelatine-maltodextrine hydrogelen 

als geneesmiddelafgiftesystemen. Door de dierlijke aard van gelatine, is het materiaal zeer 

biocompatibel.  
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Ohya et al. [28] onderzochten het graften van p(N-IPAAm) op gelatine, om zo een 

thermoresponsief extracellulair analoog te creëren. Waterige oplossingen (10 of 20%, w/v) 

vertoonden een sol-gel transitie bij fysiologische temperaturen wanneer de verhouding van 

p(N-IPAAm) ketens tot gelatine ketens hoger was dan 5.8. 

4.2. Synthetische polymeren 

4.2.1. Poly(N-isopropylacrylamide) (p(N-IPAAm)) gebaseerde systemen 

Poly(N-isopropylacrylamide) (figuur 1.10) is wellicht één van de meest onderzochte 

materialen in het onderzoek naar thermo-responsieve materialen. Het materiaal heeft zowel 

een hydrofobe (de koolstofruggegraat en de isopropylgroepen) als een hydrofiele structuur 

(de acrylamidestructuur).   

 

Figuur 1.10: Structuur van poly(N-isopropylacrylamide) 

p(N-IPAAm) gebaseerde hydrogelen worden meestal gesynthetiseerd via een 

oplossingspolymerisatie van N-IPAAm, met behulp van een redoxinitiator en een crosslinker. 

Deze reactie moet doorgaan bij temperaturen lager dan de LCST. De hydrogel kan eventueel 

ook gevormd worden via fotopolymerisatie. 

In een waterige oplossing vertoont p(N-IPAAm) een reversibele oplosbaarheid wat leidt tot 

een significante hydratatie-dehydratatie wissel als respons op een temperatuurstimulus. 

Wanneer het materiaal opgewarmd wordt boven zijn LCST treedt er een reversibele 

fasetransitie op, gaande van een gezwollen, gehydrateerde toestand naar een gekrompen, 

gedehydrateerde toestand, waarbij ongeveer 90% van de massa verloren gaat (onder de 

vorm van vocht dat afgestoten wordt). P(N-IPAAm) is een niet-biodegradeerbaar polymeer 

en vertoont een scherpe fasetransitie, met een LCST van ongeveer 32°C, iets lager dan 

lichaamstemperatuur. Beneden deze temperatuur neemt het p(N-IPAAm) een flexibele, 

uitgestrekte ketenconformatie aan, en zorgen interacties tussen de amide groepen en de 
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watermoleculen via waterstofbrugbindingen voor een goede oplosbaarheid. Vanaf 

temperaturen gelijk aan en boven de LCST wordt het materiaal meer hydrofoob, de 

waterstofbugbindingen worden gebroken en watermolecules worden afgestoten van de 

molecule, de hydrofobe delen gaan sterker interageren, de polymeerketens plooien zich op 

om uiteindelijk globulaire structuren te vormen die zorgen voor de precipitatie van het 

polymeer.[27] Eventueel kan p(N-IPAAm) gecopolymerizeerd worden met een meer hydrofiel 

monomeer, zoals acrylzuur of hydroxyethylmethacrylaat, om zo de algemene hydrofiliciteit 

van het polymeer te verhogen. Dit leidt tot sterkere polymeer-water interacties wat zorgt 

voor een verhoging van de LCST. Omgekeerd, copolymerisatie met een meer hydrofoob 

monomeer, zoals butylmethacrylaat, zorgt voor een extra verlaging van de LCST. De 

fasetransitietemperatuur wordt ook beïnvloed door de eventuele aanwezigheid van zouten 

(zoals NaCl), pH-veranderingen en solventsamenstellingen. 

Tengevolge van het extreem temperatuursgevoelig zwelgedraag van p(N-IPAAm), kan het 

hydrogelvolume in korte tijd heel snel af- en toenemen. De toename van het 

hydrogelvolume gaat gepaard met afname van mechanische sterkte (door de grote 

waterhoeveelheden aanwezig in de hydrogel bevinden de ketens zich minder dicht bij 

elkaar). 

Door de scherp uitgelijnde fasetransitie en goed gedefinieerde LCST van 32°C, dewelke heel 

dicht ligt bij lichaamstemperatuur, vinden de p(N-IPAAm) hydrogelen voornamelijk 

toepassingen in temperatuurgevoelige geneesmiddelenafgiftesystemen, 

enzymimmobilisatie, gentherapie, tissue engineering draagstructuren (scaffolds) en 

wondhelende verbanden. [12, 14, 29] 

Chen et al.[30] deden onderzoek naar het graften van een p(N-IPAAm) hydrogel op non-

woven textielmaterialen met behulp van foto-geïnduceerde graftcopolymerisatie en 

onderzochten de temperatuurresponsieve karakteristieken van het gemodificeerde textiel. 

In hun werk werd een temperatuursgevoelige p(N-IPAAm) hydrogel gegraft op een plasma-

geactiveerde polyethyleentereftalaat (PET) film en op een polypropyleen (PP) non-woven 

textieloppervlak. In deze studie deed men eveneens onderzoek naar de effecten van 

additieven op de graftcopolymerisatie. De gebruikte additieven waren ammoniumpersulfaat 

(APS) als initiator, N,N,N’,N’-tetramethylethyleen diamine (TEMED) als promotor en N,N’-

methyleen bisacrylamide (MBAAm) als vernetter. Resultaten toonden aan dat toevoeging 
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van deze additieven een positief effect hadden op het grafting rendement. De gegrafte 

hydrogelen vertoonden nog steeds een LCST van ongeveer 32°C, wat een indicatie was dat 

het temperatuursgevoelige gedrag van bulk p(N-IPAAm) bewaard was gebleven. Door de 

plasmavoorbehandeling (met Argon plasma) van het textielmateriaal werd de binding tussen 

textielmateriaal en hydrogel duidelijk verhoogd en nam de graft densiteit duidelijk toe.[19,21] 

Kubota et al.[32] beschrijven de synthese van absorberende textielmaterialen gebaseerd op 

cellulosederivaten. Hierbij werden acrylzuur (AA) en N-IPAAm met behulp van foto-

geïnduceerde graftcopolymerisatie aangebracht op carboxymethyl cellulose (CMC) vezels, in 

de aanwezigheid van MBAAm als vernetter. Het CMC sample werd hiervoor aanvankelijk 

behandeld met waterstofperoxide en zwavelzuur om CMC peroxiden te creëren, nodig voor 

de polymerisatie. Er werden twee types van bereidingsmethoden in deze studie beschouwd: 

enerzijds een éénstapsmethode, waarbij AA en N-IPAAm simultaan werden gefotograft op 

het CMC-materiaal en anderzijds een tweestapsmethode, waarbij eerst AA en vervolgens N-

IPAAm werden gefotograft. Uit onderzoek naar het verband tussen temperatuur en 

waterabsorptie was gebleken dat het materiaal, bekomen volgens de tweestapsmethode, 

een zeer grote waterabsorptie vertoont en hierdoor in aanmerking kwam voor het gebruik 

als ‘intelligent textiel’ met een temperatuursafhankelijke waterabsorptie functionaliteit. [29, 

32] 

In het artikel van Liu et al. [33]  wordt een stralingsgeïnduceerde graftingpolymerisatie van N-

IPAAm en acrylamide (AAm) op katoenvezels (cellulose) besproken. Aan de hand van een 

60Co (γ-straling) stralingsmethode worden op de katoenvezels radicalen gevormd die dan 

snel reageren met zuurstof uit de lucht tot de vorming van peroxiden, die bijdragen tot de 

polymerisatie. Uit de resultaten van een DSC studie is gebleken dat het gevormde p(N-

IPAAm)-g-katoen materiaal zijn temperatuursgevoeligheid heeft behouden en het materiaal 

een LCST vertoont van 35,4°C. 

Een andere methode voor het graften van N-IPAAm op cellulose textielmateriaal in 

aanwezigheid van MBAAm als vernetter wordt beschreven door Xie et al. [34]  Ammonium 

Cerium (IV) nitraat (CAN) werd gebruikt voor de initiatie van de grafting reactie. Eerst werd 

de geordende, kristallijne structuur van het katoencellulose vernietigd door een 

voorbehandeling met NaOH en ZnCl2. Dit voorbehandelde katoencellulose werd gebracht in 

een 20 mM oplossing van CAN gedurende 15 minuten, en vervolgens ondergedompeld in 
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een oplossing van N-IPAAm en MBAAm gedurende 30 minuten. Het grafting rendement kan 

oplopen tot 400% aan de hand van deze methode. Er werd een dikke hydrogellaag gevormd 

die nog steeds thermoresponsieve karakteristieken vertoont en potentieel bruikbaar zou 

kunnen zijn als wondverbanden. 

Hu et al.[35] beschrijven de creatie van een textielmateriaal dat zowel 

temperatuursgevoelige als pH-gevoelige karakteristieken vertoont. Hiervoor werd een ‘vinyl-

capped’ polyurethaan anionomeer 1 (VPUA) gesynthetiseerd, uitgaande van isophorone 

diisocyanaat, polyoxytetramethyleenglycol, 2,2-dimethylol propaanzuur en 2-

hydroxyethylmethacrylaat. Vervolgens  werden VPUA en N-IPAAm via random 

graftpolymerisatie aangebracht op nonwoven katoencellulose textielmaterialen. 

Ammoniumpersulfaat werd gebruikt als initiator. DSC-onderzoek van dit materiaal vertoont 

een endotherme piek, die typisch is voor het optreden van een LCST, bij 33°C, dicht bij de 

LCST van puur p(N-IPAAm), wat suggereert dat  de incorporatie van PU nauwelijks invloed 

heeft op de thermische eigenschappen. Het materiaal vertoont ook pH-gevoeligheid. Zo 

neemt de waterabsorptiecapaciteit toe in alkalische media, en neemt zij af in zure media. 

Het gebruik van β-cyclodextrine in p(N-IPAAm) hydrogelen wordt eveneens besproken [29].  

Poly(N,N-diethylacrylamide) (pDEAAm) (figuur 1.11) is een wateroplosbaar polymeer dat 

zeer sterk verwant is met  p(N-IPAAm) en eveneens thermo-responsieve karakteristieken 

vertoont. Het cloud point van pDEAAm ligt in de range van 30-35°C, afhankelijk van de 

opwarmsnelheid en polymerisatiemethode van DEAAm. Hierdoor wordt pDEAAm eveneens 

toegepast voor talrijke toepassingen zoals geneesmiddelafgiftesystemen.[36] 

 

Figuur 1.11: Structuur van poly(N,N-diethylacrylamide) 

                                                                 
1 Anionomeer: Behoort tot de klasse van de ionomeren. Dit zijn polymeren die naast elektrisch neutrale 
eenheden ook een fractie aan geïoniseerde eenheden bevatten, gewoonlijk niet meer van 15 procent. 
Ionomeren beschikken over unieke fysische eigenschappen, waaronder elektrische geleidbaarheid. 
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4.2.2. Polyethyleenoxide/polypropyleenoxide (PEO-PPO) gebaseerde 

systemen 

Triblock copolymeren zoals poly(ethyleenoxide)-poly(propyleenoxide)-poly(ethyleenoxide) 

(PEO-PPO-PEO), ook beter bekend als ‘Pluronics®’ of ‘Poloxamers’, vormen een andere 

belangrijke klasse van synthetische polymeren met een thermoreversibel karakter in 

waterige oplossingen. Deze polymeren vertonen een amfifiele structuur, als gevolg van de 

aanwezigheid van een hydrofiele polyethyleenoxide structuur en een hydrofobe 

polypropyleenoxide structuur. Deze amfifiele blokcopolymeren vertonen een zelf-

assemblage in de vorm van micellen. Boven een welbepaalde concentratie, ook wel de 

‘kritische micellaire concentratie’ genaamd, gaan de polymeermoleculen aggregeren en 

micellen vormen. Deze micelvorming is ook sterk temperatuursafhankelijk. Boven de 

‘kritische micellaire temperatuur’ worden de polypropyleenketens minder oplosbaar, wat 

resulteert in micelvorming. Hieruit volgt dat voor sommige Pluronics® door aanpassing van 

de samenstelling (minder of meer hydrofobe/hydrofiele eenheden), het moleculair gewicht 

en de concentratie er reversibele gelering kan optreden bij fysiologische temperaturen en 

pH. Meer informatie over Pluronics®,  hun eigenschappen, fasegedrag en toepassingen kan 

men vinden in paragraaf 5 van dit hoofdstuk.[14] 

4.2.3. Polyethyleenglycol/biodegradeerbare copolymeren 

De copolymerisatie van het hydrofiele, biocompatibele poly(ethyleenglycol) (PEG) met 

biodegradeerbare en biocompatibele polyesters geeft vaak aanleiding tot interessante 

hydrogelsystemen. Voorbeelden zijn poly(ethyleenglycol)-b-poly(D,L-lactide-co-glycolide)-b-

poly(ethyleenglycol) (PEG-PLGA-PEG), poly(ethyleenglycol)-b-poly(L-lactide) (PEG-PLLA) 

blokcopolymeren en methoxy poly(ethyleenglycol)-b-poly(propyleenfumaraat) (mPEG-PPF-

mPEG). Deze polymeren vertonen een sol-geltransitie, zijn biocompatibel én 

biodegradeerbaar en vinden voornamelijk hun toepassing in celcultuursystemen en tissue 

engineering. 

Chen et al. [37] beschrijven het gebruik van hoog-moleculair gewicht PLGA gecombineerd 

met laag-moleculair gewicht PEG wat resulteert in een hydrogel die een snelle gelatie 

vertoont bij kamertemperatuur. De verhouding melkzuur/glycolzuur ligt tussen de 2.0 en de 

3.5. Deze verhouding is o.a. bepalend voor de degradatiesnelheid van deze 



30 
 

biodegradeerbare materialen. Door de combinatie van hydrofobe en hydrofiele 

ketensegmenten gedraagt dit materiaal zich eveneens tensioactief wat een micelvormend 

gedrag toelaat. In het binnenste van deze micellen kunnen hydrofobe geneesmiddelen 

ingekapseld worden. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van PLGA-PEG-PLGA systemen 

voor de gecontroleerde release van testosteron, een typisch wateronoplosbare molecule, 

voor de behandeling van hypogonadisme.[14] 

4.2.4. Polyvinylether gebaseerde systemen 

Ishida et al.[38] beschrijven het gebruik van thermoresponsieve copolymeren, bestaande uit 

poly(2-ethoxyethylvinylether), ook bekend als EOVE200 en poly(hydroxyethylvinylether), ook 

bekend als HOVE400. HOVE400 is een hydrofiel segment, vervaardigd uit hydroxyethyl vinyl 

ether (figuur 1.12) via een levend kationisch polymerisatieproces. Dit materiaal is 

temperatuursongevoelig. EOVE200 is daarentegen een hydrofoob polymeer, bekomen via 

een levend kationisch polymerisatieproces, uitgaande van 2-ethoxyethyl vinyl ether (figuur 

1.12). Dit polymeer is sterk thermogevoelig en vertoont een duidelijke sol-geltransitie bij 

21,2°C.  

 

Figuur 1.12: Chemische structuur van 2-ethoxyethylvinylether (EOVE200) (links) en hydroxyethylvinylether 

(HOVE400) (rechts) 

Het copolymeer EOVE200-HOVE400 vertoont een hydrofiele-hydrofobe transitie bij 20,5°C. 

In deze studie onderzochten Ishida et al.[38] de controleerbare release-eigenschappen van 

Vitamine E uit EOVE200-HOVE400. Wanneer de temperatuur gereduceerd werd tot 10°C, 

kon men een duidelijke release waarnemen van vitamine E. Wanneer de temperatuur werd 

opgedreven tot 30°C zag men echter geen vrijstelling van vitamine E meer. Heel wat 

thermoresponsieve materialen, die een hydrofiele-hydrofobe transitie vertonen, vertonen 

een geneesmiddelafgifte bij hogere temperaturen, aangezien door krimping van het 

materiaal het geneesmiddel naar buiten wordt geperst. Bij het copolymeer EOVE200-

HOVE400 treedt net het omgekeerde op. Bij hogere temperaturen stopt de vrijstelling,  ten 

gevolge van de polymerische micellatie. Wanneer het copolymeer EOVE200-HOVE400 

gegraft wordt op het oppervlak van textielmaterialen, zou een nieuw materiaal met een 
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temperatuur-afgestemde vrijstelling van nutriënten en/of geneesmiddelen gevormd kunnen 

worden. [29,38] 

5. Pluronics®: (PEO)-(PPO)-(PEO) blokcopolymeren 

Enkele van de chemische componenten waarvan in deze scriptie veelvuldig gebruik wordt 

gemaakt, zijn de zogenaamde Pluronic®-materialen. Pluronics® behoren tot de groep van 

associërende, wateroplosbare polymeren met een amfifiel karakter.  

Dat deze materialen een geliefd onderwerp zijn voor wetenschappelijk onderzoek, blijkt uit 

verschillende uitvoerige studies en toepassingen.[39, 40-41, 47-53] 

Pluronics® zijn macromoleculaire systemen met enerzijds een hydrofiel gedeelte, dat zorgt 

voor de wateroplosbaarheid en anderzijds een hydrofoob gedeelte, dat zorgt voor het 

associatieve karakter van Pluronics® in water. Het is net dit amfifiel karakter dat aan de basis 

ligt van de unieke eigenschappen van Pluronics®. [39] 

Wanneer ze in water worden gebracht, vormen deze materialen moleculaire aggregaten (bv. 

micellen), en in bepaalde gevallen zien we zelfs dat ze aanleiding geven tot het vormen van 

een gelachtige structuur. In dit geval spreken we van reversibele thermische gelering (RTG), 

ook wel ‘thermisch binden’ of ‘thermothickening’ genaamd. Pas vanaf het moment een 

kritische temperatuurswaarde wordt overschreden, vormen deze wateroplosbare 

polymeren door zelf-assemblage een gelachtige structuur (sol-gel transitie), die op 

reversibele manier zal verloren gaan, wanneer gekoeld wordt tot onder een kritische 

temperatuurswaarde, die niet altijd dezelfde is als de temperatuur waarbij de gelvorming 

optreedt.[44] 

De gels die gevormd worden kunnen variëren van structuur. Enerzijds kunnen gels gevormd 

worden die zwak zijn, en zichzelf niet kunnen ondersteunen. Anderzijds kunnen ook gels 

gevormd worden met een sterke consitentie, die de vorm behouden van de container 

waarin ze werden vervaardigd (figuur 1.13). [45] 



 

Figuur 1.13: Illustratie van een zwakke en sterke hydrogel op basis van Pluronics®
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Pluronics® zijn uiteraard niet de enige RTG-systemen, maar wel enkele van de vaakst 

bestudeerde. Het gaat hier over polyethyleenoxide-polypropyleenoxide

PPO-PEO-systemen). De naam ‘Pluronics®’ is een commerciële 

naam voor deze blokcopolymeren (afkomstig van producent BASF). Ook de namen 

of ‘Synperonic®’ komen veelvuldig voor. BASF produceert ook 

Pluronics® voor de farmaceutische industrie, onder de naam Lutrol®.[44] 

Structuur, nomenclatuur en belangrijkste eigenschappen

Pluronics® zijn triblock copolymeren met een eenvoudige A-B-A architectuur, waarbij A en B 

blokken zijn, opgebouwd uit polyethyleenoxide (PEO) en polypropyleenoxide
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Figuur 1.14: Algemene chemische structuur van Pluronic®
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blokstructuur van ABA naar BAB. Deze Pluronic®
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ondubbelzinnige naamgeving. Producent BASF lost dit op door een weergave in het 

Pluronic® raster. Dit raster is een grafische we

commercieel beschikbare PEO

                                        
2  Een oppervlakactieve stof (ook wel tensioactieve stof of surfactant genaamd) is een stof die de 
oppervlaktespanning van een vloeistof kan verlagen. Oppervlakactieve stoffen hebben een amfifiel karakter. 
Een vloeistof met een verlaagde oppervlaktespanning kan gemakkelijker grote oppervlakken vormen, met als 
gevolg dat de vloeistof gemakkelijker schuim vormt. Toepassingen van oppervlakactieve stoffen zijn 
afwasmiddelen, emulgatoren, lijmen en inkten. Men maakt verder n
kationische en niet-ionaire oppervlakactieve stoffen.
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een meer hydrofoob karakter heeft. De aanwezigheid van een blokstructuur in Pluronics® 

zorgt voor een combinatie van het hydrofiele en hydrofobe karakter tot een amfifiel karakter. 

Deze amfifiele karakteristieken zijn sterk afhankelijk van de moleculaire architectuur 

enerzijds zoals bv. totaal moleculair gewicht, relatieve blokgrootte en bloksequentie, maar 

anderzijds ook afhankelijk van thermodynamische parameters zoals druk en temperatuur. 

Door variatie in het aantal structuureenheden m en n, kan het moleculair gewicht, de 

hydrofiliciteit en de hydrofobiciteit (lipofiliciteit) van het systeem aangepast worden. 

Door het amfifiel karakter worden Pluronics® gecatalogiseerd als ‘
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ende om een zekere betekenis op commercieel vlak te vertonen. 
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blokstructuur van ABA naar BAB. Deze Pluronic®-variant wordt op de markt aangeboden 

ic®R, waarbij R staat voor ‘Reverse’. [44] 

Door de grote variëteit in soorten Pluronics®, is er nood aan een overzichtelijke en 

ondubbelzinnige naamgeving. Producent BASF lost dit op door een weergave in het 

. Dit raster is een grafische weergave van de door BASF aangeboden, 

commercieel beschikbare PEO-PPO-PEO surfactantia (figuur 1.15). 

                                                                 
Een oppervlakactieve stof (ook wel tensioactieve stof of surfactant genaamd) is een stof die de 

oppervlaktespanning van een vloeistof kan verlagen. Oppervlakactieve stoffen hebben een amfifiel karakter. 
f met een verlaagde oppervlaktespanning kan gemakkelijker grote oppervlakken vormen, met als 

gevolg dat de vloeistof gemakkelijker schuim vormt. Toepassingen van oppervlakactieve stoffen zijn 
afwasmiddelen, emulgatoren, lijmen en inkten. Men maakt verder nog een onderscheid tussen anionische, 

ionaire oppervlakactieve stoffen. 
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Het rooster stelt de relatie voor tussen copolymeer structuur, fysische vorm en surfactant 
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Figuur 1.15: Pluronic® raster, het moleculair gewicht van het hydrofobe gedeelte (y
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opzichte van het totale moleculaire gewicht. 

 

Figuur 1.15: Pluronic® raster, het moleculair gewicht van het hydrofobe gedeelte (y-as) wordt uitgezet

opzichte van het gewichtspercentage van het  hydrofiel gedeelte (x-as).
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10, staat voor het gewichtspercentage aan polyethyleenoxide ten opzichte van het totale 
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® met het ‘beste ontschuimend effect’, ‘beste detergent’, ‘beste 

schuimvormer’, ‘beste emulgator’, ‘beste bevochtigingsmiddel’ en ‘beste gelvormer’.
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worden weergeven in volgende tabel :

Zoals reeds vermeld kunnen bepaalde waterige oplossingen van Pluronics® zich boven een 

vormen tot een gelachtige structuur (RTG). Vooral de Pluronics® 

met een hoger hydrofiel gewichtspercentage (rechts op de x-as) en een hoger moleculair 

gewicht hebben de neiging te gaan geleren (figuur 1.16). [77] 
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Tabel 1.1 : Fysico-chemische eigenschappen van verschillende Pluronics®. In deze tabel staat de benaderende 

structuurformule, Pluronic®-code, gemiddeld moleculair gewicht, gewichts% aan PEO, smeltpunt (°C), 

ontmengingspunt (ook wel Cloudpoint genaamd) in 1% waterige oplossing en HLB [39]. De Pluronics® die werden 

gebruikt in deze scriptie werden met rood omkaderd. 

Het ontmengingspunt, ook wel ‘Cloud point’ genaamd, is de temperatuur waarbij een 

macroscopische faseseparatie van een systeem, opgelost in water, optreedt, met turbiditeit 

tot gevolg. Het Cloud Point komt dus overeen met de ‘Critical Solution Temperature’. Deze 

temperatuur is duidelijk afhankelijk van de chemische samenstelling van de Pluronics®, 

ondermeer van het totale moleculaire gewicht en de molaire verhouding tussen de PPO en 

PEO-blokken. 

De aanwezigheid van hydrofobe blokken speelt een sleutelrol voor het vormen van 

aggregaten in waterige pluronic®-oplossingen. Om de hydrofobiciteit (en eveneens 

hydrofiliciteit) aan te duiden, maakt men gebruik van de Hydrofiele-Lipofiele Balans (HLB). 

De HLB-waarde wordt gegeven door de volgende empirische vergelijking: [39]   
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In deze vergelijking staat m voor het aantal ethyleenoxide-structuureenheden in het PEO 

segment en n voor het aantal structuureenheden propyleenoxide in het PPO segment. De 

HLB waarden variëren tussen 1 en 30. Hoe hoger deze waarde, des te groter de neiging om 

micellen te vormen. Het ontmengingspunt (Cloud Point), de temperatuur bij dewelke de 

polymeeroplossing een macroscopische faseseparatie vertoont, varieert van 10°C tot boven 

100°C, afhankelijk van de hoeveelheid PEO. Hoe meer PEO-segmenten in het 

blokcopolymeer, hoe hydrofieler het geheel, en hoe beter het geheel oplosbaar blijft in 

water. Vandaar dat blokcopolymeren met een hoog percentage aan PEO-segmenten meestal 

ook een hoger ontmengingspunt vertonen.[39,44] 

5.2. Synthese van Pluronics® 

Pluronics® worden op industriële wijze gesynthetiseerd door een stapsgewijze 

ringopeningspolymerisatie van propyleenoxide en ethyleenoxide (figuur 1.17). 
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Figuur 1.17: Industriële synthese van Pluronic®triblock copolymeren 

De oxyalkylatie-stappen worden uitgevoerd in een N2-gas atmosfeer en in de aanwezigheid 

van een basische katalysator, meestal natrium- of kaliumhydroxide. De structuur van de 

blokcopolymeren wordt bepaald door de gebruikte initiator, in dit geval 1,2-propaandiol, de 

volgorde van toevoegen van de monomeren propyleenoxide en ethyleenoxide, in dit geval 

eerst propyleenoxide en dan pas ethyleenoxide, en het uiteindelijke percentage van de 

beide monomeren. 
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Indien we vertrekken van ethyleenglycol als initiator voor de ringopeningspolymerisatie en 

eerst ethyleenoxide en pas daarna propyleenoxide toevoegen, synthetiseren we de 

Pluronic®R triblock copolymeren, met de B-A-B architectuur in plaats van de A-B-A 

architectuur. [40] 

Aangezien de synthese van Pluronics® een proces is dat industrieel reeds op grote schaal 

plaatsvindt, maken we in dit onderzoek gebruik van deze industrieel geproduceerde 

macromonomeren. Het bovenstaande syntheseschema werd voor deze scriptie in de praktijk 

niet toegepast. 

Eventueel kan ook gebruik gemaakt worden van ‘Tetronics®’ (BASF). Tetronics® zijn 

tetrafunctionele blokcopolymeren, gebaseerd op ethyleenoxide en propyleenoxide. Ze 

hebben een structuur, die gelijkaardig is aan deze van Pluronics® (figuur 1.18). Ze zijn 

opgebouwd uit blokken van ethyleenoxide en propyleenoxide, aan elkaar gekoppeld via een 

ethyleendiamine groep.  

 

Figuur 1.18: Structuur van Tetronics® 

Deze commercieel beschikbare surfactantia, ook bekend onder de naam ‘poloxamines’, 

worden veelvuldig toegepast in industriële toepassingen, als bevochtigingsmiddel en 

emulgator. Tetronics® bestaan net zoals Pluronics® ook in een reverse-variant. 

Tetronics® vormen een interessante klasse van materialen, aangezien zij een gelijkaardig 

temperatuursgevoelig fasegedrag vertonen zoals Pluronics®. Door de aanwezigheid van vier 

eindstandige hydroxylgroepen, kunnen, na modificatie van de eindgroepen, sterkere 

chemisch vernette hydrogelmaterialen gevormd worden. Vaak worden deze materialen 

gebruikt in combinatie met Pluronics®.  
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5.3. Fasegedrag van Pluronics® in water 

In oplossing kunnen amfifiele blokcopolymeren, zoals Pluronics®, een zeer rijk fasegedrag 

vertonen. Dit fasegedrag is uiteraard sterk afhankelijk van de combinatie van monomeren 

waaruit het blokcopolymeer is opgebouwd, moleculaire architectuur en afmetingen. 

Bovendien is het fasegedrag ook zeer gevoelig voor veranderingen van de 

interactieparameters tussen de verschillende polymeer-units en het solvent.[41] Aggregatie 

van triblock copolymeren in waterige oplossingen is ook sterk afhankelijk van de 

aanwezigheid van additieven in het water, zoals NaCl, NaF,... [49, 54-55] 

Wanneer de blokcopolymeren opgelost worden in water, bij relatief lage temperaturen 

(rond 20°C) en bij relatief lage concentraties, lossen ze op als unimeer-structuren, volledig 

gesolvateerde unimoleculaire entiteiten en vormen ze een transparante oplossing.[53] Bij 

deze temperatuur vormt water een goed solvent voor zowel de PEO als de PPO blokken. Dit 

kan onder andere uitgedrukt worden aan de hand van de Flory-Huggins polymeer-solvent 

interactie parameter χ. Voor een ideaal solvent is χ=0, als χ>0.5 is er meestal geen 

oplosbaarheid meer. Bij lage temperaturen is de χ–parameter voor Pluronics® in water 

kleiner dan 0.5. Op dat ogenblik vormt water een goed solvent. Men neemt echter waar dat 

de χ-parameter van het PPO blok gradueel stijgt naarmate de temperatuur stijgt. Deze 

geobserveerde stijging van de χ-parameter in functie van de temperatuur, kan verklaard 

worden door het feit dat water overgaat van een goed solvent voor de PPO-ketens naar een 

eerder slecht solvent bij toenemende temperatuur. De interactieparameter χ is dus een 

maat voor de solvent-sterkte. [42, 44-45] 

Wanneer blokcopolymeren in een solvent worden gebracht dat slechts één van de blokken 

gaat solvateren, dan associëren de molecules tot specifieke structuren, en vermijden op die 

manier het contact tussen het solvent en de blokken die onoplosbaar zijn. Deze zelf-

associatie geeft aanleiding tot het rijke fasegedrag dat amfifiele blokcopolymeren kunnen 

vertonen. Er worden micellen gevormd, met een grote variatie aan vorm en afmetingen. 

Eveneens kunnen complex gestructureerde micro-emulsies en vloeistof-kristallijne fasen 

gevormd worden. 

De associatie van amfifiele macromolecules tot complexe structuren is analoog aan het 

gedrag van surfactantia met kleinere afmetingen, zoals zepen. De polymeernatuur van 



 

amfifiele macromolecules geeft uiteraard aanleiding tot nieuwe eigenschappen die aan d

basis liggen van belangrijke uitbereidingen in gebruik van amfifiele moleculen. 

De micellen die gevormd worden, zijn opgebouwd uit een hydrofobe PPO

hydrofiele PEO-corona (figuur 1.19).
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Figuur 1.20: Turbiditeitsgedrag van Pluronic® L62 in waterige oplossing

De micelvorming van amfifiele blokcopolymeren is analoog maar inherent meer complex 

dan de micelvorming bij conventionele, laagmoleculair gewicht surfactantia. Men vindt geen 

scherpe unimeer-micel overgang meer, maar eerder een overgangsband, zelfs niet bij 

polymeren met een kleine polydispersiteitsindex. Typische breedte van de CMT of CMC 

overgangsband  bedraagt ongeveer 10K of een concentratie decade in het geval van de CMC. 

De CMC en de CMT nemen af met een toename van hoeveelheid PPO eenheden in de keten. 

Hoe meer hydrofobe ketensegmenten, hoe hoger de associatieneiging, met het vormen van 

micellen als gevolg. In de praktijk worden de CMT en CMC waarden met enige onzekerheid 

weergegeven.[47] 
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Point’ (CP), CMC en CMT, in de orde F- > Cl- > Br-. Stoffen zoals NaSCN en non-electrolyten 

zoals alcoholen (korte ketens) en urea vertonen het tegengestelde effect. Deze laatste 

stoffen zijn structuurbrekers, zij zorgen voor een toename in de oplosbaarheid van het 

copolymeer.  [49, 55, 56, 58, 59] 

5.4. Veiligheid van Pluronics® 

Pluronics® staan bekend om hun veelzijdigheid aan toepassingen. Ze worden gebruikt als 

anti-schuimmiddelen, bevochtigers, verdikkingsmiddelen, emulgatoren,... Ze worden ook 

gebruikt in de voedings- en farmaceutische industrie, en staan onder toezicht van de ‘Food 

and Drug Administration’ (FDA). 

Pluronic® F127 en F68 zijn FDA-goedgekeurde biocompatibele materialen voor inwendig 

gebruik. De andere Pluronics®materialen kregen (nog) geen FDA-goedkeuring, maar door de 

gelijkenis met Pluronic® F127 kunnen we aannemen dat voor extern gebruik (zoals 

wondverbanden) deze materialen geen noemenswaardige biocompatibiliteitsproblemen 

zullen veroorzaken. 

Aangezien het toch belangrijk is om een idee te krijgen van de veiligheid en toxiciteit 

wanneer men werkt met Pluronics®, zijn er verschillende “Safety data sheets” beschikbaar 

voor alle Pluronics® vervaardigd bij BASF, dit in het Engels en het Frans. [78] 

Als voorbeeld in Appendix A enkele onderwerpen uit de Safety data sheet van Pluronic® 

F127. 

5.5. Toepassingen van Pluronics® 

Pluronic® blokcopolymeren kunnen gebruikt worden in tal van toepassingen, gaande van 

eerder industriële toepassingen, zoals detergenten en ontschuimers tot echte biomedische 

toepassingen, zoals geneesmiddelafgiftesystemen en systemen voor gentherapieën. 

Aan de basis van de grote intresse in deze klasse van materialen, ligt hun specifieke 

fasegedrag. Pluronics® zijn amfifiele moleculen die in waterige oplossing micellen kunnen 

vormen. In bepaalde gevallen vertonen enkele Pluronics® een geleringsgedrag. Vooral 

wanneer de gelvorming optreedt bij een temperatuur tussen kamertemperatuur en 

lichaamstemperatuur, ziet met tal van mogelijkheden voor de biomedische sector. 
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5.5.1. Industriële toepassingen 

Pluronic® blokcopolymeren kunnen gebruikt worden als detergenten. Ze hebben een 

amfifiele structuur, waardoor ze zich zowel aan water als aan vuil kunnen hechten en zo het 

vuil kunnen verwijderen. 

Eveneens vinden de Pluronic® blokcopolymeren hun toepassingen als ontschuimers. 

Pluronics® gaan typisch weinig of niet schuimen. De beste ontschuimers zijn Pluronic® PE 

6100, PE 6120, PE8100 en PE10100. Deze materialen worden dan ook vooral gebruikt als 

zepen voor vaatwasmachines en industriële fleswasmachines. Zij onderdrukken het schuim 

heel goed, zelfs in de aanwezigheid van proteïnen, zetmeel of suikers. 

Pluronics® kunnen ook gebruikt worden voor de dispersie van pigmenten en verven, als 

emulgatoren voor monomeren, zoals vinyl en acryl monomeren in polymerisatieprocessen. 

Ook vinden Pluronics®  toepassingen  als bevochtigings- en spoelmiddelen, oplosmiddelen en 

verdikkingsmiddelen. Hierdoor worden Pluronics®  ook vaak gebruikt in de cosmetische 

industrie.  [47, 60]  

5.5.2. Geneesmiddelafgiftesystemen 

In de huidige literatuur vindt men veel informatie over het gebruik van Pluronics® als 

geneesmiddelafgiftesystemen. De Pluronics® vormen door hun amfifiel karakter micellen, 

met een hydrofobe kern en een hydrofiele corona. Zo hebben ze het vermogen van niet-

wateroplosbare medicijnen te incorporeren in de hydrofobe PPO micelkern, een soort van 

‘microcontainer’ voor gecontroleerde geneesmiddelenafgifte. [39, 47, 61-65] 

De eerste toepassing van thermoreversibele systemen, gebaseerd op PEO-PPO-PEO, werd 

gerapporteerd in het midden van de jaren tachtig. Tumordodende producten zoals 5-

Fluorouracil en Adriamycine (Doxorubicine) werden geïncorporeerd in thermoresponsieve 

Pluronic® gelen. [39, 44, 66] 

Ook injecteerbare fysische gelen van F108 en F127 werden gebruikt als media voor 

subcutane administratie van geneesmiddelen, er werd vastgesteld dat de 

geneesmiddelafgifte omgekeerd evenredig was met de polymeerconcentratie [39, 67] 
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Een andere interessante toepassing van Pluronics® is de behandeling van multi-drug 

resistente tumoren en de stabiliteit van geladen micellen die onder impuls van een externe 

stimulus (zoals Ultrasound) de geneesmiddelen gaan vrijstellen [39, 46, 68] 

Een ander voorbeeld van het gebruik van Pluronics® voor geneesmiddelafgiftesystemen, is 

het gebruik van cyclodextrines geïncorporeerd in Pluronic® hydrogelen. β-Cyclodextrine is 

een conusvormige molecule en is hydrofiel aan de buitenzijde door het bestaan van vele 

hydroxylgroepen en hydrofoob in de caviteit. Hierdoor is β-cyclodextrine oplosbaar in water, 

en kan het eveneens een hele range aan gast-moleculen inkapselen in de niet-polaire 

caviteit. Door β-cyclodextrine te mengen met Pluronic® hydrogelen, krijgt men een ideaal 

geneesmiddelafgiftesysteem. [29]  

5.5.3. Gentherapie 

Pluronics® kunnen eveneens gebruikt worden als bestanddeel voor systemen voor 

gentherapie. Pluronics®-gebaseerde polykation complexen kunnen gebruikt worden als non-

virale gentherapieën, en omzeilen zo de problemen die inherent zijn aan de huidige virus-

gebaseerde therapieën, zoals immuniteits- en toxische reacties. Het DNA wordt gemengd 

met synthetische polycationen en vormen zo ‘polyplexen’, die superieur zijn ten opzichte 

van de huidig gebruikte vectoren. Er werd aangetoond dat Pluronics® blokcopolymeren 

kunnen gebruikt worden voor het gentransport in skeletale spieren. [29, 44, 46] 

5.6. Pluronics® als kandidaat hydrogelen 

Pluronics® op zich zijn macromoleculaire entiteiten, die kunnen gebruikt worden voor tal van 

toepassingen. Zo kunnen ze gebruikt worden als injecteerbare in situ fysisch gelerende 

geneesmiddelafgiftesystemen. Een belangrijke vereiste voor deze systemen is de 

biodegradeerbaarheid, maar daarnaast is ook de permeabiliteit van de gels belangrijk. Het 

grootste nadeel van de fysische hydrogelen die gevormd worden, is hun zeer korte in vivo 

verblijftijd en de grote permeabiliteit van de gelen. Na 1 dag is de gel volledig opgelost en 

afgevoerd door het lichaam, waardoor de beoogde applicaties van het korte-termijntype 

zijn, zoals oculaire, nasale, vaginale en rectale toediening. Aangezien er ook nood is aan 

langetermijn toepassingen, voldoet dit systeem dus niet.  
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Ook het aanbrengen van fysiche hydrogelen op textiel zorgt voor tal van problemen. Door 

contact met de huid en zweet lossen de hydrogelen gewoon op. 

Als oplossing voor deze problemen kunnen we gebruik maken van covalente hydrogelen. De 

eindgroepen van de hydrogelen (hydroxyl-eindgroep) worden chemisch gemodificeerd tot 

een polymeriseerbare eindgroep (methacrylaat of siloxaan), waardoor de Pluronics® 

covalent gebonden hydrogelen kunnen vormen, waarbij alle interessante eigenschappen van 

de Pluronics®  bewaard blijven, maar aan tal van tekortkomingen tegemoet wordt gekomen. 

De permeabiliteit wordt sterk verlaagd, en de chemische hydrogelen kunnen permanent 

aangebracht worden op textielmaterialen. [44] 
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II. 

Synthese en karakterisatie van 

gemodificeerde Pluronic® 

macromonomeren 

 

1. Toepassing van vernetbare Pluronic® derivaten: rationale 

 

In deze scriptie wordt gebruik gemaakt van commercieel beschikbare (PEO)-(PPO)-(PEO) 

triblokcopolymeren of Pluronics® met de bedoeling hydrogelen met thermo-responsief 

gedrag te ontwikkelen. Door hun amfifiel karakter zijn Pluronics® goed oplosbaar in water, 

en zullen geconcentreerde oplossingen op basis van sommige Pluronics® geleren bij hogere 

temperaturen via hydrofobe associaties.  

Fysische hydrogelen op basis van Pluronics® vormen op zich een heel interessante klasse van 

materialen met een groot aantal toepassingsmogelijkheden, zoals in situ 

geneesmiddelafgiftesystemen. 

Door de reversibiliteit van de thermische gelering zijn de materialen wel niet altijd even 

gebruiksvriendelijk. Wanneer de temperatuur daalt beneden het Cloud Point, wordt 

opnieuw een vloeistof gevormd. De gevormde fysische hydrogelen vertonen ook niet 

allemaal dezelfde consistentie, sommige gelen zijn zeer sterk, andere hebben een zeer 

beperkte mechanische integriteit, wat het gebruik ervan voor langetermijntoepassingen, 

bijvoorbeeld textieltoepassingen, niet mogelijk maakt. 

Pluronics® beschikken over twee eindstandige hydroxylfuncties (aan de α en ω terminus 

van de polymeermolecule). De aanwezigheid van deze hydroxylfuncties biedt tal van 

mogelijkheden tot functionalisatie.  
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Wanneer de eindstandige hydroxylfuncties omgezet worden tot polymeriseerbare 

eindgroepen, worden gemodificeerde ‘macromoleculaire monomeren’ of ‘macromeren’ 

gevormd. Deze vormen dan het polymeriseerbaar basismateriaal waarvan men vertrekt om 

via polymerisatiereacties te komen tot chemisch vernette polymeernetwerken die in water 

wel kunnen zwellen maar niet desintegreren.  

Ondanks het feit dat de eindgroepen worden gemodificeerd, blijft de verhouding van de 

eindgroepen tot de volledige molecule beperkt, waardoor de fysische eigenschappen van 

het gemodificeerde macromonomeer in grote mate blijven overeenkomen met de fysische 

eigenschappen van de niet-gemodificeerde Pluronics®. Hierdoor kunnen hydrogelnetwerken 

bekomen worden die nog steeds een thermo-responsief gedrag vertonen, met een 

verbeterde mechanische sterkte als extra troef. 

In deze scriptie is het de bedoeling twee wegen te bewandelen wat betreft de modificatie 

van de Pluronics®:  

- Ontwikkeling van macromonomeren met UV-vernetbare eindgroepen (Type 1) 

- Ontwikkeling van  van siloxaangebaseerde macromonomeren (Type 2) 

 

1.1. Modificatie tot macromonomeren met UV-vernetbare 

eindgroepen 

Een eerste mogelijkheid tot modificatie van de Pluronics® is het modificeren van de 

eindstandige hydroxylgroepen tot vernetbare methacrylaatgroepen (figuur 2.1). 

R
O

O

R OH met R= Pluronic

 

Figuur 2.1: Omzetten van de eindstandige hydroxylgroepen tot vernetbare methacrylaatgroepen 

Het resultaat van deze modificatie zijn bismethacrylaat gemodificeerde Pluronics® of 

Pluronic® BMA (figuur 2.2). 

 

Figuur 2.2: Structuur van de gemodificeerde Pluronic® bismethacrylaat (Pluronic® BMA) 
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Er werd geopteerd voor het gebruik van methacrylaat gemodificeerde eindgroepen wegens 

de uitgebreide kennis over dit materiaal en deze modificatie binnen de onderzoeksgroep, 

wegens prijsoverwegingen en wegens de stabiliteit. Acrylaateindgroepen vormen ook een 

optie, maar de uitgangsmaterialen zijn veel duurder en de syntheseroute is complexer. 

Bovendien zijn de producten ook minder stabiel. Drie aspecten rond toepasbaarheid die 

zeker in overweging dienen genomen te worden.  

Het gemodificeerd Pluronic® BMA bezit eindgroepen met dubbele bindingen, waardoor een 

vinylpolymerisatie mogelijk wordt. De macromonomeren vormen na polymerisatie een 

covalent gebonden netwerkstructuur, waarvan de mechanische eigenschappen verbeterd 

kunnen worden door toevoeging van multifunctionele vernetters (“crosslinkers”) aan het 

monomeermengsel. Een voorbeeld van een dergelijke trifunctionele vernettermolecule is 

trimethylolpropaantrimethacrylaat (TRIM) (Figuur 2.3). 

O

O

O

O

O

O

 

Figuur 2.3: Trimethylolpropaantrimethacrylaat (TRIM) – Trifunctionele vernetter 

In het geval van Pluronic® BMA is de beste optie voor polymerisatie een UV-geïnitieerde 

polymerisatie. De gemodificeerde Pluronic® materialen vertonen nog altijd hun specifiek 

fasegedrag, waardoor bij verhoogde temperatuur een faseseparatie (en als gevolg daarvan 

vertroebeling) optreedt. Indien we zouden werken met temperatuursgevoelige initiatoren 

(zoals peroxiden), zouden we het monomeermengsel moeten verhogen in temperatuur, met 

als gevolg dat de polymerisatie plaatsvindt boven het Cloud Point. Door de faseseparatie zou 

de polymeerfilm niet homogeen kunnen uitharden. Vandaar de keuze voor UV-initiatoren, 

aangezien hiervoor geen verhoogde temperaturen noodzakelijk zijn.  

In de textielindustrie is het proces van ‘UV curing’ tevens zeer goed gekend. Ten opzichte 

van het meer traditionele ‘thermisch drogen’ vertoont UV-polymerisatie verkorte 

droogtijden met een hogere productiviteit tot gevolg. Het gebruik van UV-vernetting zorgt 
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ook voor een verlaagd energiegebruik en kan aanleiding geven tot een plaatswinst in het 

bedrijf ten opzichte van het klassieke ‘thermisch drogen’ procédé. UV-vernetting geeft 

eveneens aanleiding tot een verbetering van kwaliteit van de verkregen producten. 

Materialen die UV-gepolymeriseerd worden mogen evenwel niet te dik zijn, om een 

efficiënte penetratie van het UV-licht niet te verstoren.[1] 

In dit werk wordt gebruik gemaakt van UV-initiatoren (bv. Irgacure® 2959 of Irgacure® 819), 

die onder invloed van UV-licht vrije radicalen vormen, en de polymerisatie initiëren door te 

reageren met de C=C binding van de methacrylaateindgroepen. Aan deze reactie zijn 

evenwel ook nadelen verbonden. De nood aan gebruik van vaak toxische initiatoren en UV- 

licht, bemoeilijkt de in vivo toepassingen .  

De syntheseprocedure van Pluronic® BMA omvat verschillende stappen om tot het 

uiteindelijke gemodificeerde materiaal te komen. We onderscheiden volgende stappen: 

azeotrope destillatie (Dean and Stark) in tolueen, reactie in ijsbad (12 uur) en bij 

kamertemperatuur (12 uur), verwijderen van solvent en eventueel ongereageerde reagentia 

met behulp van een rotavapor, affilteren van de gevormde triethylamine hydrochloride 

zouten en precipitatie in pentaan. 

Het is een groot voordeel dat via UV-curing mooie hydrogelfilms kunnen geproduceerd 

worden (eventueel door toevoeging van filmvormende monomeren). Deze films gaan zich 

echter niet covalent vasthechten aan eventueel aangeboden substraatoppervlakken, wat 

aanleiding kan geven tot verminderde industriële mogelijkheden. 

Een andere mogelijkheid tot modificatie van Pluronics® door vernetbare eindgroepen is het 

invoeren van vinylethereindgroepen met de vorming van Pluronic® divinylether. Een 

voorbeeld hiervan is de synthese van Pluronic® PE 3500 di(2-methyl-1-propeen)ether, 

weergegeven in figuur 2.4. Het grote voordeel van dit product is zijn chemische inertie. 

Ethergroepen zijn in tegenstelling tot estergroepen (zoals bij de methacrylaateindgroepen) 

stabieler ten opzichte van hydrolyse, onder analoge omstandigheden. Groot nadeel van deze 

reactie is het gebruik van natriumhydride en broom-2-methylpropeen. Gezien de kostprijs 

van deze producten is de industriële toepassing beperkt. Daarom werd in deze scriptie enkel 

geopteerd voor het invoeren van methacrylaatgroepen. 
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Figuur 2.4: Reactieschema voor de synthese van PE 3500 di(2-methyl-1-propeen)ether 

1.2. Ontwikkeling van siloxaangebaseerde macromonomeren 

De tweede mogelijkheid tot modificatie van de Pluronics® is het omzetten van de 

hydroxyleindgroepen tot trialkoxysilanen (figuur 2.5). 

R OH R
O N Si(OEt)3

O

H

met R = Pluronic

 

Figuur 2.5: Omzetten van de eindstandige hydroxylgroepen tot trialkoxysilaaneindgroepen 

Deze modificatie is gebaseerd op het artikel van Cohn et al.[2], waarin beschreven staat hoe 

Pluronic® F127 kan gemodificeerd worden tot Pluronic® F127 di-triethoxysilaan en 

vervolgens kan gebruikt worden als matrixmateriaal voor geneesmiddelafgifte. 

Bij deze modificatie laten we de Pluronic® reageren met (3-isocyanatopropyl) triethoxysilaan 

(IPTS). Deze molecule bevat aan het ene uiteinde een isocyanaat functionele groep en aan 

het andere uiteinde een triethoxysilaan (figuur 2.6). 

 

 

Figuur 2.6: Structuur van (3-isocyanatopropyl) triethoxysilaan (IPTS) 
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De isocyanaat eindgroep kan reageren met de hydroxyl functionele eindgroep op de 

Pluronic® waardoor een urethaanbinding wordt gevormd: R-OH + O=C=N-R’ � R-O-C(=O)-

NH-R’. In het geval van Pluronics® gebeurt deze reactie in aanwezigheid van een katalysator : 

SnOct2 (Sn(II) 2-ethylhexanoaat), bij een temperatuur van 75°C, gedurende 1 uur. Het 

resultaat is de Pluronic® di-triethylsiloxaan of Pluronic® di-TESi (figuur 2.7). 

 

Figuur 2.7 : Structuur van de gemodificeerde Pluronic® di-triethoxysilanen (Pluronic® di-TESi) 

De reactiecondities zijn veel milder in vergelijking tot het BMA-procédé. De reactie is veel 

korter (slechts 1 uur) en er worden geen zouten gevormd die achteraf verwijderd moeten 

worden. Op dit vlak bieden de Pluronic® di-TESi materialen een veel grotere flexibiliteit voor 

industriële applicatie. 

Een volgende stap in het gebruik van siloxaangebaseerde macromonomeren is de hydrolyse 

van het Pluronic® di-TESi materiaal, waarbij de drie ethoxygroepen van de triethoxysilanen 

gehydrolyseerd worden tot reactieve silanol groepen (figuur 2.8). Deze reactie wordt 

uitgevoerd door toevoeging van een zuur, zoals HCl of CH3COOH. 

R Si(OEt)3

3H2O

3EtOH

R Si(OH)3  

Figuur 2.8: Hydrolyse van het triethylsiloxaan tot het overeenkomstige trisilanolderivaat 

Deze reactieve silanolgroepen kunnen vervolgens oligomeren en polymeren vormen via een 

polycondensatiereactie, bij verhoogde temperatuur (figuur 2.9). 



60 
 

R Si(OH)3

2Si(OH)3

2H2O

HO Si

R

OH

O Si

R

OH

O Si

R

OH

OH

 

Figuur 2.9: Polycondensatiereactie tussen de reactieve silanolgroepen 

Bij verhogen van de temperatuur zal het water verdreven worden, en verschuift het reactie-

evenwicht naar rechts. Een stevig, chemisch vernet hydrogelnetwerk zal gevormd worden. 

Ook hier kan deze covalent gebonden netwerkstructuur versterkt worden door toevoeging 

van multifunctionele vernetters, zoals tetraethoxysilaan (TEOS) (figuur 2.10). 

Si

O

O

O

O

 

Figuur 2.10: Tetraethoxysilaan (TEOS) – Tetrafunctionele vernetter 

De gevormde oligomeren/polymeren kunnen, in contact met een substraat waarop zich 

hydroxylgroepen bevinden (bijvoorbeeld cellulose), waterstofbrugbindingen vormen. 

Vervolgens kan bij drogen een covalente binding gevormd worden tussen het 

oligomeer/polymeer en het substraat (figuur 2.11, links), met verlies aan water. 

Het feit dat covalente bindingen tussen hydrogel en substraat kunnen gevormd worden, is 

een enorm voordeel ten opzichte van de methacrylaat gebaseerde hydrogelen. Deze vormen 

wel mooie polymeernetwerken, maar binden zich niet covalent aan de substraten. De 

siloxaan gebaseerde hydrogelen binden zich bij polymerisatie wel op een eventueel 

aanwezig substraat (dat hydroxylfuncties bevat), waardoor een goede hechting tussen 

substraat en polymeer kan bekomen worden. 

Aan de hand van IR-mapping (zie verder) kan de vorming van deze goede hechting 

gemakkelijk aangetoond worden. Figuur 2.11 (rechtsboven) toont het IR-spectrum van het 

oppervlak van een glasplaat. Deze glasplaat werd vervolgens gecoat met een laagje 
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gehydrolyseerd Pluronic® di-TESi materiaal en gebracht in een heteluchtoven waardoor 

condensatie tussen de reactieve silanolgroepen en de hydroxylgroepen aanwezig op het 

glasoppervlak kon optreden. Vervolgens werd de glasplaat meerdere malen gewassen 

teneinde de hydrogellaag te verwijderen. Van het oppervlak van deze gewassen glasplaat 

werd opnieuw een IR-spectrum genomen (figuur 2.11, rechtsonder) waarop duidelijk pieken 

zichtbaar zijn, afkomstig van een overblijvend laagje covalent gebonden siloxaanmateriaal. 

 
 

Figuur 2.11: Vorming van covalente bindingen tussen oligomeer/polymeer en substraat 

Pluronic® di-TESi materialen zijn het resultaat van een reactie tussen een Pluronic® en een 

zogenaamd Silane ‘Coupling Agents’.  

Silane ‘Coupling Agents’ hebben de eigenschap duurzame verbindingen te kunnen vormen 

tussen organische en anorganische materialen. Dit komt omdat er twee types van 

reactiviteit – anorganisch en organisch – bevat zitten in één molecule. De silane coupling 

agent zal zich gedragen als een interface tussen een anorganisch substraat (zoals glas, 

metaal, minerale stoffen) en een organisch materiaal (zoals een organisch polymeer of 

coating) en zal zo de twee verschillende materialen koppelen.[4] Volgende vereenvoudigde 

figuur 2.12 maakt dit principe duidelijk :  
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Figuur  2.12: Principe van een ‘Silane Coupling Agent’ 

De algemene formule voor een ‘Silane coupling Agent’ is: 

R (CH2)n Si X3

Organofunctional
group

Linker

Silicon 
atom

Hydrolyzable
groups

 

Figuur 2.13: Algemene formule van een ‘Silane Coupling Agent’ 

In figuur 2.13 stelt X een hydrolyseerbare groep voor, typisch een alkoxy, acyloxy of 

halogeen. We zien dat het IPTS het echte ‘Silane Coupling Agent’ is. Deze kan reageren via 

zijn organofunctionele groep (isocyanaatgroep) met het organisch materiaal (Pluronics®) 

met de vorming van Pluronic® di-TESi, dat dan als geheel een brug kan vormen met 

anorganische materialen zoals glas. 

Door hydrolyse worden reactieve silanolgroepen gevormd, die met andere silanolgroepen 

kunnen condenseren. Andere stabiele condensatieproducten kunnen gevormd worden 

tussen de reactieve silanolgroep en de oxides van aluminium, zirconium, tin, titanium en 

nikkel. Minder stabiele bindingen worden gevormd met oxides van boor, ijzer of koolstof. 

Alkalimetaaloxides en carbonaten vormen geen stabiele bindingen met de reactieve 

silanolgroepen.[3] 

2. Selectie van de gebruikte Pluronic® materialen 

 

Het aanbod aan commercieel beschikbare Pluronics® is erg groot en de fysische 

eigenschappen van deze materialen erg verschillend. Het Pluronic® raster, weergegeven in 

figuur 1.15, geeft een duidelijk overzicht van de bestaande Pluronic® materialen. De grootste 
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drijfveer in de keuze van materialen was het gewichtsprocent aan polyethyleenoxide-

segmenten, waardoor kon gevariëerd worden met de hydrofiliciteit en met het Cloud Point 

(CP). Hoe hydrofieler het materiaal, hoe hoger de CP (het systeem heeft minder de neiging 

om te associëren en blijft langer in oplossing). Op basis hiervan werd aanvankelijk verkozen 

om te werken met: 

- Pluronic® L31 (w% PEO=10, MWgem=1100 g/mol, CP (10% aqueous)=27-31°C, HLB=1-7) 

- Pluronic® L62 (w% PEO=20, MWgem=2500 g/mol, CP (10% aqueous)=22-26°C, HLB=1-7) 

- Pluronic® L43 (w% PEO=30, MWgem=1850 g/mol, CP (10% aqueous)=30-34°C, HLB=7-12) 

- Pluronic® L35 (w% PEO=50, MWgem=1900 g/mol, CP (10% aqueous)=78-82°C, HLB=18-23) 

- Pluronic® F127 (w% PEO=70, MWgem=12600 g/mol, CP (10% aqueous)>100°C, HLB=18-23) 

Uit preliminaire experimenten werd duidelijk dat Pluronic® L31 geen goede filmvormende 

karakteristieken vertoonde (nodig voor de textieltoepassing). Hierdoor werd beslist met dit 

materiaal niet verder te werken.  

3. Synthese en karakterisatie van Pluronic® BMA derivaten (type 1) 

De synthesereactie heeft tot doel de hydroxyl-eindgroepen van het Pluronic® materiaal om 

te zetten tot vernetbare methacrylaatgroepen.  

Dit gebeurt volgens onderstaand reactieschema (figuur 2.14):  
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Figuur 2.14: Reactieschema voor de synthese van Pluronic® BMA 
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De reactie is een voorbeeld van een nucleofiele acylsubstitutiereactie. De ‘leaving group’ is 

in dit geval Cl- dat bij afsplitsing reageert met waterstofprotonen met de vorming van HCl. 

Dit waterstofchloride wordt gecapteerd door het triethylamine waarbij het ammoniumzout 

triethylamine hydrochloride (TEA.HCl) wordt gevormd. Dit zout is wit van kleur en sterk 

hygroscopisch. Aan de reactie wordt ook 4-tert.butyl catechol toegevoegd, een 

radicaalinhibitor en bovendien werken we bij verlaagde temperaturen. Dit om te verkomen 

dat het pas gevormde Pluronic® BMA reeds zou polymeriseren tijdens de synthesereactie. 

De gevormde triethylamine hydrochloride zouten worden afgefilterd met behulp van een 

Celietfilter. Wat overblijft is de gemodificeerde Pluronic® BMA. 

Om tot een kwantitatieve omzetting te komen is een overmaat aan methacryloylchloride 

nodig. Een kwantitatieve omzetting kan bereikt worden bij een 8-voudige overmaat 

methacryloylchloride/Pluronic®, wat overeenkomt met een 4-voudige overmaat ten opzichte 

van het aantal eindstandige hydroxylgroepen. 

De omzetting van deze reactie kan op kwalitatieve wijze gevolgd worden met FT-IR 

spectroscopie en op kwantitatieve wijze met behulp van 1H-NMR. 

3.1. Karakterisatie met behulp van FT-infrarood spectroscopie 

3.1.1. Principe van FT-IR spectroscopie 

Infrarood spectroscopie is een spectroscopische techniek (kwalitatieve structuuranalyse) die 

gebruik maakt van het infrarode gedeelte van het elektromagnetische spectrum. Atomen in 

een molecule kunnen vibreren, omdat ze min of meer elastisch gebonden zijn. Elke molecule 

kan zich in een bepaalde vibrationele toestand bevinden, en bij die toestand hoort een 

welbepaalde frequentie en energie (discrete vibratiemodes). Experimenteel is gebleken dat 

moleculen licht kunnen absorberen met een golflengte tussen 2 en 100 µm, wat in het 

infrarood gebied ligt. Wanneer de molecule bestraald wordt met licht, waarvan de 

frequentie identiek is aan de frequentie van de vibratie, dan wordt er licht geabsorbeerd en 

wordt de molecule geëxciteerd (in een aangeslagen toestand gebracht).  

Veel-atomige moleculen voeren een groot aantal vibraties uit, die elk gekenmerkt worden 

door hun eigen frequentie en energie en die elk voor zichzelf licht van een bepaalde 

golflengte kunnen opnemen. Meting van absorptie van de infrarode straling in functie van 
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de golflengte (of golfgetal) geeft een idee over de vibraties die in een molecule voorkomen. 

Dit is het vibratie- of IR-spectrum. 

De vibraties kunnen ingedeeld worden in twee groepen: enerzijds die vibraties waaraan 

praktisch alle atomen van de molecule deelnemen. Deze vibraties zijn uniek voor de 

betreffende molecule en zijn dus zeer specifiek. In het spectrum komt dit overeen met het 

“fingerprint” gebied. Daarnaast heb je ook die vibraties waarbij slechts enkele atomen of 

groepjes van atomen van de molecule betrokken zijn. De bijhorende absorptiebanden zijn 

karakteristiek voor de betreffende functionele groepen. 

IR-spectra kunnen bekomen worden van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen, en er is 

slechts 1 à 2 mg product nodig. Een IR-spectrum wordt verkregen met behulp van een IR-

spectrofotometer. Deze bestaat uit een bron die IR-straling produceert. Deze straling wordt 

door middel van spiegels in twee gelijke bundels gesplitst. Eén van de bundels fungeert als 

referentie, de andere wordt door het monster (gebracht op KBr plaatje) gestuurd. Beide 

bundels gaan vervolgens door een monochromator, waar scheiding van de straling naar 

golflengte plaats vindt. Door middel van thermokoppels wordt de intensiteit van beide 

stralen gemeten. Van zodra de intensiteiten van beide stralen verschillend zijn, wordt een 

spanning geproduceerd, het resultaat is een IR-spectrum. Fourier Transform infrarood 

spectroscopie (FTIR) is een alternatieve manier om IR-spectra op te nemen. In plaats van het 

meten van de absorptie als functie van de frequentie met behulp van een monochromator 

wordt het infraroodlicht door een interferometer geleid, die alle IR-frequenties simultaan 

meet. Het gemeten signaal is direct de Fouriertransformatie van het infraroodspectrum. 

Hieruit wordt met behulp van een computer het infraroodspectrum berekend en 

weergegeven. 

Omdat een interferometer tegenwoordig goedkoper is dan een monochromator, is een FTIR 

instrument niet alleen sneller, maar ook goedkoper dan een traditioneel apparaat. Omwille 

van deze redenen zijn vrijwel alle moderne infraroodspectrometers van het FTIR type. [5,6] 

 

3.1.2. FT-IR spectroscopische analyse van Pluronic® L35 BMA 

In figuur 2.15 is het IR-spectrum van Pluronic® L35 (blauw) en het gesynthetiseerde product 

Pluronic® L35 BMA (rood) weergegeven.  

Uit een vergelijking van de twee spectra kunnen we volgende zaken afleiden :  
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3.1.3. FT-IR spectroscopische analyse van Pluronic® L43 BMA

 

Figuur 2.16: FT-IR spectrum van Pluronic®L43 en het 
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(figuur 2.16) afleiden dat de gewenste reactie, waarbij hydroxylgroepen omgezet worden tot 
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opnieuw een piek waarneembaar, tengevolge van de ester functionele groep in de 

methacrylaat eindgroep. 

3.1.4. FT-IR spectroscopische analyse van Pluronic® L62 BMA

Ook hier kunnen we uit vergelijking van de twee spectra (figuur 2.17) afleiden

gewenste reactie, waarbij hydroxylgroepen omgezet worden tot methacrylaatgroepen, heeft 
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substitutie is dus bijna volledig en geeft aanleiding tot een vrij

golfgetal 3480-3300 cm-1. 
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IR spectroscopische analyse van Pluronic® L43 BMA 
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Figuur 2.17: FT-IR spectrum van Pluronic®L62 en het gemodificeerde Pluronic®L62 BMA 

 

3.1.5. FT-IR spectroscopische analyse van Pluronic® F127 BMA 

In het geval van Pluronic® F127 BMA (figuur 2.18) zien we een duidelijke piek verschijnen bij 

golfgetal 1720 cm-1, wat opnieuw duidt op het voorkomen van een ester functionele groep 

in de methacrylaat eindgroepen.  

 

Figuur 2.18: FT-IR spectrum van Pluronic® F127 en het gemodificeerde Pluronic® F127 BMA 
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3.2. Karakterisatie met behulp van 
1
H-NMR spectroscopie 

3.2.1. Principe van NMR spectroscopie 

Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR) is een fysisch fenomeen, gebaseerd op 

quantummechanische magnetische eigenschappen van atoomkernen. 

Alle atoomkernen die beschikken over een oneven aantal protonen of neutronen vertonen 

een magnetisch moment en een angulair moment (spin), die bovendien gealigneerd zijn. 

Voorbeelden van veelgebruikte kernen met een oneven aantal protonen of neutronen zijn: 

1H (het meest voorkomende natuurlijke isotoop) en 13C.  Maar ook andere kernen kunnen 

onderzocht worden, zoals 113Cd, 15N, 19F, 31P, 17O en 29Si. 

Deze kernen vertonen een NMR resonantiefrequentie, die specifiek is voor de beschouwde 

kern, en die proportioneel is met het aangelegde statische magneetveld B0, we spreken over 

de “Larmor precessie frequentie”. 

Kernen zoals 1H en 13C vertonen twee spin-toestanden, wanneer zij in een statisch, 

homogeen magnetisch veld worden gebracht. Er is een toestand van lagere energie, waarbij 

de spins een zelfde richting hebben als het aangelegde magnetische veld. Anderzijds is er 

een toestand van hoge energie, de spins bewegen dan in een richting, omgekeerd aan het 

aangelegde magnetische veld (zie figuur 2.19). De splitsing in deze 2 energieniveaus, 

wanneer kernen gebracht worden  in een statisch, sterk magnetisch veld, noemt men het 

“Zeeman-effect”. 

 

Figuur 2.19: In een statisch magnetisch veld (B0) aligneren de spins zich met het magnetisch veld. De spins 

bevinden zich in een toestand van lage energie (↑) of een toestand van hoge energie (↓) 

Wanneer een perturbatie wordt veroorzaakt in dit aangelegde magnetische veld, onder de 

vorm van een radiofrequent variërend, orthogonaal magnetisch veld B1, kan resonantie 

optreden. Resonantie treedt op wanneer de energie, toegevoerd via het radiofrequent 
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signaal, overeenkomt met het energieverschil ∆E tussen de twee ontstane energieniveau’s 

van de spins. Spins die zich in een lagere energietoestand bevonden, kunnen deze energie 

opnemen en omklappen tot de hogere energietoestand. Wanneer het B1 signaal weer wordt 

onderbroken, keren de omgeklapte spins terug naar de lagere energietoestand, en het 

teveel aan energie wordt opnieuw uitgezonden onder de vorm van een radiofrequent 

signaal. Het is dit signaal dat wordt opgemeten.  

Belangrijk bij NMR spectroscopie, is de zogenaamde “chemical shift”. Afhankelijk van de 

lokale, chemische omgeving, kunnen kernen resoneren bij lichtjes verschillende frequenties 

(hoewel het hier gaat over dezelfde kernen). Deze frequentieshift is proportioneel met de 

sterkte van het aangelegde veld B0. Door deze afhankelijkheid wordt de frequentieshift 

omgezet in een veld-onafhankelijke dimensieloze waarde, de ‘chemische shift’. De shifts zijn 

zeer klein (in de orde van 100 Hz), in vergelijking met de fundamentele NMR frequentie 

(orde 100 MHz en meer). De chemische shift wordt daarom meestal uitgedrukt in parts per 

million (ppm). 

Deze chemische shift kan gebruikt worden om informatie te bekomen over structurele 

samenstelling van een molecule in het sample. 

Moderne analyse software laat toe om een analyse van de grootte van de pieken uit te 

voeren, om zo te bepalen hoeveel kernen aanleiding geven tot een welbepaalde piek. Dit is 

gekend als het ‘integratie’ proces, waarbij de oppervlakte onder de curve wordt berekend. 

NMR spectroscopie laat op deze manier toe op kwantitatieve manier onderzoek te doen 

naar de structuur van moleculen, dit in tegenstelling tot IR-spectroscopie, dat eveneens 

toelaat onderzoek te doen naar de structuur van moleculen, zij het wel enkel op een 

kwalitatieve manier. [5, 7, 8] 

3.2.2. 1
H-NMR (300 MHz) analyse van Pluronic® L35 BMA 

In figuur 2.20 is het 1H-NMR spectrum van Pluronic® L35 BMA weergegeven, waarbij het 

product werd opgelost in CDCl3 en gebracht in een NMR-buisje voor analyse. Gedeutereerd 

chloroform is een vaak gebruikt solvent voor NMR analyse. Vele stoffen lossen hierin op, het 

is vluchtig, niet reactief en zal zijn gedeutereerde protonen niet uitwisselen met de protonen 

van de bestudeerde molecule. Het is een ‘stil’ solvent voor NMR, aangezien er geen pieken 

worden gevormd die interfereren met het spectrum van het onderzochte materiaal.  
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Op het protonenspectrum kunnen we volgende signalen waarnemen (op figuur 2.21 werden 

de overeenkomstige protonen aangeduid): 

δ[ppm] Multipliciteit Integratie Toekenning 

7.28 1 0.0013 CDCl3 

6.09 1 0.0075 Ha 

5.54 1 0.0075 Ha 

4.27 3 0.0153 Hd 

3.86-3.36 m 0.5721 Hf,g,h,i 

1.92 1 0.0229 Hb 

1.11 3 0.2078 Hj 

Tabel 2.1: Toekenning protonsignalen in het 
1
H-NMR spectrum van Pluronic® L35 BMA 

 

 

 

Figuur 2.20: 
1
H-NMR (300 MHz) spectrum van Pluronic® L35 BMA opgelost in CDCl3 
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Figuur 2.21: Structuur van Pluronic® BMA met aanduiding van de verschillende protonen die aanleiding geven 

tot een signaal in het NMR spectrum 

Dat de gewenste reactie is doorgegaan (substitutie van de hydroxylgroepen door 

methacrylaatgroepen), kunnen we afleiden uit dit spectrum. De pieken bij 6.09, 5.54 en 1.92 

ppm zijn afkomstig van protonen aanwezig op de ingevoerde methacrylaateindgroepen. 

Aan de hand van dit spectrum kunnen we ook op kwantitatieve wijze bepalen in welke mate 

de reactie is doorgegaan. De substitutiegraad (of functionalisatierendement) kan bekomen 

worden na vergelijking van de integraties van de karakteristieke pieken die overeenstemmen 

met protonen uit de eindstandige methacrylaatgroepen (6.09, 5.54 en 1.92 ppm) en de 

integratie van een piek die overeenstemt met protonen die niet betrokken zijn bij de 

modificatiereactie, zoals de protonen van de methylgroep van de PPO-eenheden (1.11 ppm). 

Een voorbeeld van de berekening van de substitutiegraad van Pluronic® L35 BMA is 

hieronder weergegeven:  

Structuur Pluronic® L35 : (PEO)11-(PPO)16-(PEO)11 

Aantal protonen in de methylgroep van de PPO-segmenten : 16 x 3 = 48 protonen 

Aantal CH2-protonen in de eindstandige methacrylaatgroepen : 2 x 2 = 4 protonen 

We bekomen dus aan de hand van de CH2-protonen in de eindstandige 

methacrylaatgroepen:  

Theoretisch: 0.2078/48 = 0.004329 E/proton 

Praktisch : (0.0075 + 0.0075)/4 = 0.00375 E/proton 

Waaruit volgt : � �
��������

�����������
 = (0.00375/0.004329)x100 = 87% 

We kunnen deze substitutiegraad ook berekenen aan de hand van de CH3-protonen in de 

eindstandige methacrylaatgroepen : 

Aantal CH3-protonen in de eindstandige methacrylaatgroepen : 3 x 2 = 6 protonen 

Theoretisch : 0.2078/48 = 0.004329 E/protonen 
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Praktisch : 0.0229/6 = 0.003816 E/protonen 

Waaruit volgt η= 0.003816/0.004329 = 88% 

De kleine afwijking op de resultaten kan het gevolg zijn van mogelijke afrondingsfouten bij 

het manueel integreren van de spectra. 

3.2.3. 1
H-NMR (300 MHz) analyse van Pluronic® L43 BMA 

Net zoals bij het spectrum van Pluronic® L35 BMA kunnen we op het spectrum van Pluronic® 

L43 BMA volgende signalen waarnemen (figuur 2.22). 

δ[ppm] Multipliciteit Integratie Toekenning 

7.28 1 0.0002 CDCl3 

6.07 1 0.0063 Ha 

5.51 1 0.0062 Ha 

4.24 3 0.0117 Hd 

3.70-3.32 m 0.4917 Hf,g,h,i 

1.89 1 0.0194 Hb 

1.09 3 0.2678 Hj 

Tabel 2.2: Toekenning protonsignalen in het 
1
H-NMR spectrum van Pluronic® L43 BMA 

 

 

Figuur 2.22: 
1
H-NMR (300 MHz) spectrum van Pluronic® L43 BMA opgelost in CDCl3 
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Dat de gewenste reactie is doorgegaan (substitutie van de hydroxylgroepen door 

methacrylaatgroepen), kunnen we afleiden uit dit spectrum. De pieken bij δ=6.07, 5.51 en 

1.89 ppm zijn afkomstig van protonen aanwezig op de ingevoerde methacrylaateindgroepen. 

Ook hier kunnen we de substitutiegraad van de reactie berekenen :  

Structuur Pluronic® L43 : (PEO)6-(PPO)22-(PEO)6 

Theoretisch : 0.2678/66 = 0.004057 E/protonen 

Praktisch : (0.0063+0.0062)/4 = 0.003125 E/protonen 

Waaruit volgt η= 0.003125/0.004057 = 77% 

3.2.4. 1
H-NMR (300 MHz) analyse van Pluronic® L62 BMA 

Op het spectrum van Pluronic® L62 BMA (figuur 2.23) kunnen de volgende signalen 

waargenomen worden: 

δ[ppm] Multipliciteit Integratie Toekenning 

7.16 1 0.0009 CDCl3 

5.98 1 0.0057 Ha 

5.42 1 0.0057 Ha 

4.16 3 0.0132 Hd 

3.61-3.18 m 0.5855 Hf,g,h,i 

1.80 1 0.0186 Hb 

1.00 3 0.2947 Hj 

Tabel 2.3: Toekenning protonsignalen in het 
1
H-NMR spectrum van Pluronic® L62 BMA 

Dat de gewenste reactie is doorgegaan (substitutie van de hydroxylgroepen door 

methacrylaatgroepen), kunnen we afleiden uit dit spectrum. De pieken bij δ=5.98, 5.42 en 

1.80 ppm zijn afkomstig van protonen aanwezig op de ingevoerde methacrylaateindgroepen. 

Ook hier kunnen we de substitutiegraad van de reactie berekenen :  

Structuur Pluronic® L62 : (PEO)6-(PPO)34-(PEO)6 

Theoretisch : 0.2947/102 = 0.0028892 E/protonen 

Praktisch : (0.0057+0.0057)/4 = 0.00285 E/protonen 

Waaruit volgt η= 0.00285/0.0028892 = 99% 
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Figuur 2.23: 
1
H-NMR (300 MHz) spectrum van Pluronic® L62 BMA opgelost in CDCl3 

 

3.2.5. 1
H-NMR (300 MHz) analyse van Pluronic® F127 BMA 

Op het spectrum van Pluronic® F127 BMA (figuur 2.24) kunnen we volgende signalen 

waarnemen:  

δ[ppm] Multipliciteit Integratie Toekenning 

7.28 1 0.0032 CDCl3 

6.13 1 0.0012 Ha 

5.57 1 0.0013 Ha 

4.31 3 0.0030 Hd 

3.89-3.37 m 0.8018 Hf,g,h,i 

1.95 1 0.0060 Hb 

1.15 3 0.1399 Hj 

Tabel 2.4: Toekenning protonsignalen in het 
1
H-NMR spectrum van Pluronic® F127 BMA 

Dat de gewenste reactie is doorgegaan (substitutie van de hydroxylgroepen door 

methacrylaatgroepen), kunnen we afleiden uit dit spectrum. De pieken bij δ=6.13, 5.57 en 

1.95 ppm zijn afkomstig van protonen aanwezig op de ingevoerde methacrylaateindgroepen. 
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Figuur 2.24: 
1
H-NMR (300 MHz) spectrum van Pluronic® F127 BMA opgelost in CDCl3 

We berekenen de substitutiegraad van de reactie :  

Structuur Pluronic® F127 : (PEO)100-(PPO)65-(PEO)100 

Theoretisch : 0.1399/195= 0.000717436 E/protonen 

Praktisch : (0.0012+0.0013)/4 = 0.000625 E/protonen 

Waaruit volgt η= 0.000625/0.000717436 = 87 % 

Vergelijken we de 4 1H-NMR -spectra met elkaar, dan zien we duidelijke shifts van dezelfde 

pieken naar andere frequenties. Dit wordt veroorzaakt door de verschillende structuur van 

de Pluronic® materialen (door het verschillend aantal PEO en PPO segmenten), waardoor de 

protonen zich in een licht verschillende chemische omgeving bevinden. We zien ook een 

duidelijk verschil tussen de piekoppervlaktes, bijvoorbeeld tussen Pluronic® F127 en L35. In 

het geval van Pluronic® F127 is het moleculair gewicht hoger dan bij Pluronic® L35 (12.000 

g/mol vs. 1900 g/mol). Hierdoor wegen de signalen, afkomstig van de 

methacrylaateindgroepen, veel minder door ten opzichte van de pieken veroorzaakt door de 

CH2-protonen van de PEO- en PPO-segmenten. 
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4. Synthese en karakterisatie van Pluronic® di-TESi derivaten   

(type 2) 

Zoals hoger vermeld werd ook een 2e soort vernetbare eindgroepen ingevoerd op de 

Pluronics®. 

De tweede synthesestrategie heeft tot doel de hydroxyleindgroepen op de Pluronic® 

materialen om te zetten tot triethylsiloxanen die vervolgens na hydrolyse aanleiding zullen 

geven tot vernetbare trisilanolderivaten. 

Dit gebeurt volgens onderstaand reactieschema (figuur 2.25): 

 

Figuur 2.25: Reactieschema voor de synthese van Pluronic® di-TESi 

Deze reactie is een voorbeeld van een reactie, waarbij een isocyanaat functionele groep 

reageert met een hydroxylgroep met vorming van een urethaanbinding: R-OH + O=C=N-R’ � 

R-O-C(=O)-NH-R’. We maken gebruik van (3-isocyanatopropyl) triethoxysilaan (IPTS). Deze 

molecule heeft aan haar ene terminus een isocyanaat-functie, die nodig is voor de koppeling 

van de molecule aan de Pluronic®. Aan de andere terminus zit de triethoxysilaan-eindgroep, 

de groep die we voorop stelden voor de functionalisatie van de Pluronics®. De reactie 

gebeurt in aanwezigheid van een katalysator, SnOct2 (Sn(II) 2-ethylhexanoaat), bij een 

temperatuur van 75°C, gedurende 1 uur. Na de reactie dient het bekomen materiaal enkel 

nog opgezuiverd te worden via precipitatie in pentaan. Het resultaat is de Pluronic® di-

L35: x=11, y=16 
L43: x=6, y=22 
L62: x=6, y=34 
F127: x=100, y=65 
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triethoxysilaan of Pluronic® di-TESi, een olie-achtige vloeistof (of een witte poederachtige 

materie in het geval van Pluronic® F127 di-TESi). 

4.1. Karakterisatie met behulp van FT-IR spectroscopie 

4.1.1. FT-IR spectroscopische analyse van Pluronic® L35 di-TESi 

Figuur 2.26 toont het FT-IR spectrum van Pluronic® L35 (blauw) en de gemodificeerde 

Pluronic® L35 di-TESi (rood). 

Uit een vergelijking van de twee spectra kunnen we volgende zaken afleiden :  

- De piek, gelegen rond golfgetal 3480-3300 cm-1 wordt veroorzaakt door de 

aanwezigheid van hydroxylfuncties. Deze piek is sterk uitgesproken bij Pluronic®L35 

en veel minder uitgesproken bij het gemodificeerde L35 di-TESi. Dit wijst op een 

verminderd aantal hydroxylgroepen bij de gemodificeerde Pluronic®, wat we ook 

verwachten, aangezien deze hydroxylgroepen vervangen worden door 

hydrolyseerbare triethoxysilaangroepen. 

- Door de gevormde urethaanbinding worden er twee extra pieken waargenomen in 

het IR spectrum: rond golfgetal 3329 cm-1, toegekend aan de N-H binding in de 

urethaanbinding en rond golfgetal 1716 cm-1, het IR-signaal van een carbonylfunctie 

(C=O) in de urethaanbinding. Het signaal is het resultaat van inbouwen van het IPTS  

op het Pluronic® L35. 

 

Deze wijzigingen in het spectrum van Pluronic® L35 di-TESi ten opzichte van het spectrum 

van Pluronic® L35 geven op kwalitatieve wijze aan dat gewenste reactie, waarbij de 

hydroxylgroepen omgezet worden tot triethoxysilaan groepen, via een urethaanbinding, 

inderdaad heeft plaatsgevonden. 

 

 



 

Figuur 2.26: FT-IR spectrum van Pluronic®L35 en de gemodificeerde Pluronic®L35 di

4.1.2. FT-IR spectroscopische analyse van Pluronic® L43 di

Figuur 2.27: FT-IR spectrum van Pluronic®L43 en de gemodificeerde Pluronic®L43 di

 

Net zoals bij het Pluronic® L35 di

de twee spectra kwalitatief afleiden dat de gewenste reactie, waarbij hydroxylgroepen 

vervangen worden door triethoxysilanen, via een urethaanbinding, heeft plaatsgevonden. 

De piek rond golfgetal 3480
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IR spectrum van Pluronic®L35 en de gemodificeerde Pluronic®L35 di-TESi 

IR spectroscopische analyse van Pluronic® L43 di-TESi 

 

IR spectrum van Pluronic®L43 en de gemodificeerde Pluronic®L43 di-TESi 

TESi kunnen we ook hier (figuur 2.27) via vergelijking van 

de twee spectra kwalitatief afleiden dat de gewenste reactie, waarbij hydroxylgroepen 

vervangen worden door triethoxysilanen, via een urethaanbinding, heeft plaatsgevonden. 
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minder uitgesproken en bij golfgetal 3308 en 1718 cm-1 zijn opnieuw pieken verschenen, 

tengevolge van de N-H en C=O binding in de urethaanfunctie. 

4.1.3. FT-IR spectroscopische analyse van Pluronic® L62 di-TESi 

Ook hier (figuur 2.28) zien we het verschijnen van de twee pieken rond golfgetal 3317 en 

1720 cm-1, tengevolge van de urethaanfunctie en het verdwijnen van de brede piek golfgetal 

3480-3300 cm-1 door het verdwijnen van de hydroxylfuncties. We kunnen dus kwalitatief 

afleiden dat de gewenste reactie, waarbij hydroxylgroepen vervangen worden door 

triethoxysilanen, via een urethaankoppeling, heeft plaatsgevonden. 

 

Figuur 2.28: FT-IR spectrum van Pluronic®L62 en de gemodificeerde Pluronic®L62 di-TESi 

 

4.1.4. FT-IR spectroscopische analyse van Pluronic® F127 di-TESi 

Op figuur 2.29 kunnen twee pieken waarnemen: een eerste piek rond  golfgetal 1720 cm-1 en 

tweede piek rond rond golfgetal 3279 cm-1, tengevolge van de urethaanfunctie. Bovendien is 

de brede piek rond golfgetal 3480-3300 cm-1 verdwenen door het verdwijnen van de 

hydroxylfuncties. We kunnen dus kwalitatief afleiden dat de gewenste reactie, waarbij 

hydroxylgroepen vervangen worden door triethoxysilanen, via een urethaankoppeling, heeft 

plaatsgevonden. 
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Figuur 2.29: FT-IR spectrum van Pluronic®F127 en de gemodificeerde Pluronic®F127 di-TESi 

 

4.2. Karakterisatie met behulp van 
1
H-NMR spectroscopie 

Ook in de Pluronic® di-TESi molecule bevinden zich verschillende protonen die aanleiding 

geven tot chemische shifts. Onderstaande figuur (figuur 2.30) geeft een overzicht van de 

verschillende protonen. 

  

Figuur 2.30: Structuur van Pluronic® di-TESi met aanduiding van de verschillende protonen die aanleiding geven 

tot een signaal in het NMR spectrum 

4.2.1. 1
H-NMR (300 MHz) analyse van Pluronic® L35 di-TESi 

Op het protonenspectrum (figuur 2.31) kunnen we volgende signalen waarnemen :  

δ[ppm] Multipliciteit Integratie Toekenning 

7.28 1 0.0012 CDCl3 

5.01 1 0.0047 HSi-OH 

3.80 4 0.0567 Hb 
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3.68-3.34 m 0.5306 Hg,h,i,j 

3.15 4 0.0207 He 

2.33 1 0.0004 HN-H 

1.59 5 0.0232 Hd 

1.20 3 0.0389 Ha 

1.12 2 0.1720 Hk 

0.60 3 0.0194 Hc 

Tabel 2.5: Toekenning protonsignalen in het 
1
H-NMR spectrum van Pluronic® L35 di-TESi 

 

Figuur 2.31: 
1
H-NMR (300 MHz) spectrum van Pluronic® L35 di-TESi opgelost in CDCl3 

Uit dit spectrum kunnen we op kwalitatieve en kwantitatieve wijze berekenen dat de 

gewenste reactie, namelijk het invoeren van triethoxysilaan eindgroepen, heeft 

plaatsgevonden. Zo zijn de  pieken bij 3.80 en 1.20 ppm afkomstig van protonen van de 

ingevoerde triethoxysilaangroepen. De pieken bij 1.12 ppm zijn afkomstig van protonen van 

de methylgroep van de PPO-segmenten, die niet betrokken zijn bij de modificatiereactie. 

We maken dus als volgt een kwantitatieve berekening van de substitutiegraad: 

Structuur Pluronic® L35 : (PEO)11-(PPO)16-(PEO)11 

Aantal protonen in de methylgroep van de PPO-segmenten : 16 x 3 = 48 protonen 

Aantal CH2-protonen in de eindstandige triethoxysilaaneindgroepen : 2 x 3 x 2 = 12 protonen 

Hieruit volgen de volgende theoretische en praktische signaalresultaten : 

Theoretisch: 0.172/48 = 0.003583 E/proton 

Praktisch : 0.0389/12 = 0.003241 E/proton 
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Waaruit volgt : � �
��������

�����������
 = (0.003241/0.003583)x100 = 90% 

We kunnen deze substitutiegraad ook berekenen aan de hand van de CH3-protonen in de 

eindstandige triethoxysilaangroepen : 

Aantal CH3-protonen in de eindstandige methacrylaatgroepen : 3 x 3 x 2 = 18 protonen 

Theoretisch : 0.172/48 = 0.003583 E/protonen 

Praktisch : 0.0567/18 = 0.00315 E/protonen 

Waaruit volgt η= 0.00315/0.003583 = 88% 

We nemen als substitutiegraad de gemiddelde waarde van de bekomen waarde: η=89% 

De kleine afwijking op de resultaten kan het gevolg zijn van mogelijke afrondingsfouten bij 

het manueel integreren van de spectra. 

4.2.2. 1
H-NMR (300 MHz) analyse van Pluronic® L43 di-TESi 

Op het protonenspectrum (figuur 2.32) kunnen volgende signalen waargenomen worden:  

δ[ppm] Multipliciteit Integratie Toekenning 

7.28 1 0.0007 CDCl3 

5.02 1 0.0058 HSi-OH 

3.77 4 0.0365 Hb 

3.62-3.24 m 0.4921 Hg,h,i,j 

3.12 4 0.0232 He 

2.11 1 0.0016 HN-H 

1.56 5 0.0225 Hd 

1.15 3 0.0498 Ha 

1.10 2 0.2450 Hk 

0.59 3 0.0185 Hc 

Tabel 2.6: Toekenning protonsignalen in het 
1
H-NMR spectrum van Pluronic® L43 di-TESi 

Aan de hand van dit spectrum kunnen we zien dat de gewenste reactie, namelijk het 

invoeren van triethoxysilaan eindgroepen, heeft plaatsgevonden. Zo zijn de  pieken bij 3.77 

en 1.15 ppm afkomstig van protonen van de ingevoerde triethoxysilaangroepen. De pieken 

bij 1.10 ppm zijn afkomstig van protonen van de methylgroep van de PPO-segmenten, die 

niet betrokken zijn bij de modificatiereactie. 
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Figuur 2.32: 
1
H-NMR (300 MHz) spectrum van Pluronic® L43 di-TESi opgelost in CDCl3 

Ook hier kunnen we op kwantitatieve wijze de substitutiegraad van de reactie berekenen:  

Structuur Pluronic® L43 : (PEO)6-(PPO)22-(PEO)6 

Theoretisch : 0.245/66 = 0.003712 E/protonen 

Praktisch : 0.0365/12 = 0.003042 E/protonen (berekend aan de hand van de CH2-protonen) 

Praktisch : 0.0498/18 = 0.002767 E/protonen (berekend aan de hand van de CH3-protonen) 

η1= 0.003042/0.003712 = 82%  en η2=0.002767/0.03712 = 75% 

We nemen als substitutiegraad de gemiddelde waarde van de bekomen waarde: η=78% 

4.2.3. 1
H-NMR (300 MHz) analyse van Pluronic® L62 di-TESi 

Op het protonenspectrum (figuur 2.33) kunnen volgende signalen waargenomen worden:  

δ[ppm] Multipliciteit Integratie Toekenning 

7.28 1 0.0019 CDCl3 

5.01 1 0.0044 HSi-OH 

3.82 4 0.0295 Hb 

3.69-3.30 m 0.4993 Hg,h,i,j 

3.17 4 0.0160 He 

2.16 1 0.0005 HN-H 

1.60 5 0.0169 Hd 
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1.24 3 0.0397 Ha 

1.14 2 0.2656 Hk 

0.61 3 0.0143 Hc 

Tabel 2.7: Toekenning protonsignalen in het 
1
H-NMR spectrum van Pluronic® L62 di-TESi 

Aan de hand van dit spectrum kunnen we zien dat de gewenste reactie, namelijk het 

invoeren van triethoxysilaan eindgroepen, heeft plaatsgevonden. Zo zijn de  pieken bij 3.82 

en 1.24 ppm afkomstig van protonen van de ingevoerde triethoxysilaangroepen. De pieken 

bij 1.14 ppm zijn afkomstig van protonen van de methylgroep van de PPO-segmenten, die 

niet betrokken zijn bij de modificatiereactie. 

 

 

Figuur 2.33: 
1
H-NMR (300 MHz) spectrum van Pluronic® L62 di-TESi opgelost in CDCl3 

 

Ook hier kunnen we de substitutiegraad van de reactie berekenen: 

Structuur Pluronic® L62 : (PEO)6-(PPO)34-(PEO)6 

Theoretisch : 0.2656/102 = 0.002604 E/protonen 

Praktisch : 0.0295/12 = 0.002458 E/protonen (berekend aan de hand van de CH2-protonen) 

Praktisch : 0.0397/18 = 0.002205 E/protonen (berekend aan de hand van de CH3-protonen) 

4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5

0.260.04

0.
64

1.
12

1.
14

1.
21

1.
24

1.
603.
15

3.
17

3.
39

3.
54

3.
63

3.
77

3.
79

3.
82



86 
 

- η1= 0.002458/0.002604 = 94%  en η2=0.002205/0.002604 = 85% 

- We nemen als substitutiegraad de gemiddelde waarde van de bekomen waarde: 

η=90% 

 

4.2.4. 1
H-NMR (300 MHz) analyse van Pluronic® F127 di-TESi 

Door het feit dat Pluronic® F127 di-TESi een molecule is met een moleculair gewicht dat 

hoger is dan dit van Pluronic® L35, L43 en L62, wegen de signalen, afkomstig van de 

eindgroepen, minder door ten opzichte van het signaal van de PEO- en PPO-segmenten. In 

het spectrum van Pluronic® F127 di-TESi (figuur 2.34) zien we een aantal signalen 

verschijnen:  

δ[ppm] Multipliciteit Integratie Toekenning 

7.28 1 0.0117 CDCl3 

5.09 1 0.0001 HSi-OH 

3.88 4 0.0037 Hb 

3.64-3.39 m 0.5773 Hg,h,i,j 

3.15 4 0.0014 He 

2.22 1 0.0094 HN-H 

1.58 5 0.0010 Hd 

1.25 3 0.0063 Ha 

1.15 2 0.1039 Hk 

0.63 3 0.0009 Hc 

Tabel 2.8: Toekenning protonsignalen in het 
1
H-NMR spectrum van Pluronic® F127 di-TESi 

 

Aan de hand van dit spectrum kunnen we zien dat de gewenste reactie, namelijk het 

invoeren van triethoxysilaan eindgroepen, heeft plaatsgevonden. Zo zijn de  pieken bij 3.88 

en 1.25 ppm afkomstig van protonen van de ingevoerde triethoxysilaangroepen. De pieken 

bij 1.15 ppm zijn afkomstig van protonen van de methylgroep van de PPO-segmenten, die 

niet betrokken zijn bij de modificatiereactie. 
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Figuur 2.34: 
1
H-NMR (300 MHz) spectrum van Pluronic® F127 di-TESi opgelost in CDCl3 

Ook hier berekenen we de bekomen substitutiegraad van de reactie: 

Structuur Pluronic® F127: (PEO)100-(PPO)65-(PEO)100 

Theoretisch : 0.1O39/195 = 0.00053282 E/protonen 

Praktisch : 0.0037/12 = 0.0003083 E/protonen (berekend aan de hand van de CH2-protonen) 

Praktisch : 0.0063/18 = 0.0003500 E/protonen (berekend aan de hand van de CH3-protonen) 

- η1= 0.0003083/0.00053282 = 58%  en η2=0.0003500/0.00053282 = 66% 

- We nemen als substitutiegraad de gemiddelde waarde van de bekomen waarde: 

η=62% 

 

5. Bepaling van het moleculair gewicht door middel van Gel 

Permeatie Chromatografie (GPC) 

Gelpermeatiechromatografie is een chromatografische scheidingstechniek die, gebaseerd 

op het verschil in grootte van moleculen, meer bepaald het hydrodynamisch volume 

(volume in oplossing), wordt gebruikt om de gemiddelde moleculaire gewichten van 

polymeren te bepalen. In de literatuur spreekt men ook wel over Size Exclusion 

Chromatography (SEC) of Gel Filtration Chromatography [9].  
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Men maakt gebruik van een 

materiaal bestaat bijvoorbeeld uit gezwollen korrels van een vernet polymeer zoals 

gehydroxyleerd polymethacrylaa

in dit geval afhangen van de vernettingsgraad (hoe kleiner de vernettingsgraad, hoe groter 

de poriën), van de zwelling van het netwerk door het eluens en van de temperatuur. 

Figuur 2.35: 

Indien men een idee wil krijgen van de 

polydispersiteitsindex, dient men een kleine hoeveelheid oplossing van het te onderzoeken 

polymeer in de kolom te injecteren.  Tegelijkertijd

Onder invloed van het doorstromend eluens wordt het polymeermateriaal meegevoerd 

doorheen de kolom. Grotere moleculen kunnen

polymeernetwerk van de korrels

meegevoerd. Kleinere moleculen daarentegen dringen wel tot in het poriënnetwerk en 

vertonen zo een langere verblijftijd of re

Men dient voorafgaand een serie standaarden (bijvoorbeeld polystyreen of

injecteren met een gekend moleculair gewicht en een nauwe gewichtsspreiding. Op basis 

van de retentietijden van deze standaarden en hun gekende moleculair

calibratiecurve opgesteld worden. 

Men maakt gebruik van een kolom, gevuld met korrels van een poreus materiaal

materiaal bestaat bijvoorbeeld uit gezwollen korrels van een vernet polymeer zoals 

gehydroxyleerd polymethacrylaat (soft gel packings). De poriëngrootte van het netwerk zal 

in dit geval afhangen van de vernettingsgraad (hoe kleiner de vernettingsgraad, hoe groter 

de poriën), van de zwelling van het netwerk door het eluens en van de temperatuur. 

Figuur 2.35: Principe van gelpermeatiechromatografie 

Indien men een idee wil krijgen van de moleculaire gewichtsspreiding

, dient men een kleine hoeveelheid oplossing van het te onderzoeken 

polymeer in de kolom te injecteren.  Tegelijkertijd wordt de kolom gespoeld met eluens. 

Onder invloed van het doorstromend eluens wordt het polymeermateriaal meegevoerd 

kolom. Grotere moleculen kunnen niet of moeilijker in de poriën van het 

polymeernetwerk van de korrels binnendringen, en worden dus enkel langsheen de korrels 

meegevoerd. Kleinere moleculen daarentegen dringen wel tot in het poriënnetwerk en 

een langere verblijftijd of retentietijd (figuur 2.35). 

Men dient voorafgaand een serie standaarden (bijvoorbeeld polystyreen of

met een gekend moleculair gewicht en een nauwe gewichtsspreiding. Op basis 

van de retentietijden van deze standaarden en hun gekende moleculaire 

opgesteld worden.  
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De retentietijd van een ongekend materiaal kan bepaald worden aan de hand van het 

retentievolume waarbij het elueert, en op basis hiervan kan, via de gekende calibratiecurve, 

het onbekende moleculaire gewicht bepaald worden. De concentratie  van het polymeer in 

het eluaat wordt continu gemeten via bijvoorbeeld een UV detector of door een differentiaal 

refractometer. Deze laatste bepaalt de concentratie aan de hand van het verschil in 

brekingsindex tussen zuiver oplosmiddel en het eluaat. [10] 

Er zijn verschillende kolommen commercieel beschikbaar, gevuld met gels met verschillende 

poriëngrootten die kunnen gebruikt worden voor de analyse van polymeren in verschillende 

moleculaire gewichtsgebieden. Men vind gels met poriëngroottes van 60 tot 500 Å die 

geschikt zijn voor de karakterisatie van oligomeren en polymeren met een gemiddeld 

moleculair gewicht tot 20.000 dalton. Voor hogere moleculaire gewichten, zoals 100.000 tot 

500.000 dalton, worden gels met een poriëngrootte van 1000 Å of meer gebruikt. 

5.1. Resultaten 

  

Figuur 2.36: GPC chromatogram van Pluronic® F127 (links) en PE 6200 (rechts) 

Na opname van de GPC chromatogrammen (figuur 2.36) kunnen we, aan de hand van de 

calibratiegegevens, de volgende waarden berekenen: 

Pluronic® Mn (Da) Mw (Da) Mp (Da) Polydispersiteit 

F127 Piek 1: 16443 

Piek 2: 9501 

Piek 1: 16652 

Piek 2: 9548 

Piek 1: 16138 

Piek 2: 9595 

Piek 1: 1,0127 

Piek 2: 1,0049 

PE 3500 2136 2290 2512 1,0819 

PE 4300 1993 2251 2451 1,1296 

PE 6200 3290 3589 3833 1,0908 

Tabel 2.9 : GPC resultaten van de gebruikte Pluronic® materialen 

 



90 
 

6. Bepaling van de Cloud Points volgens de NEN-EN 1890 norm 

Oplossingen van niet-ionaire oppervlakteactieve agentia, bekomen door reactie tussen 

ethyleenoxide en een hydrofobe molecule (zoals propyleenoxide), in water of in een 

mengsel van water en organische solventen vertroebelen (zie figuur 2.37) bij een zekere 

temperatuur wanneer de temperatuur opgedreven wordt en splitsen uiteindelijk in twee 

vloeistoffasen. Dit proces is reversiebel, en de oplossing wordt weer homogeen (helder) 

wanneer men koelt. De temperatuur bij dewelke de oplossing weer helder wordt bij 

afkoeling is de zogenaamde “Cloud Point” Temperatuur. Deze temperatuur is karakteristiek 

voor een bepaalde oppervlakteactieve stof, en zal stijgen met een toenemende hoeveelheid 

ethyleenoxide segmenten in de molecule. Het Cloud Point is eveneens sterk afhankelijk van 

de concentratie van het surfactant en zeer gevoelig aan de aanwezigheid van elektrolyten of 

organische substanties in de waterige oplossing. Het Cloud Point geeft ons een indicatie van 

de temperatuur waarbij een groot aantal functionele eigenschappen van de surfactantia 

drastisch wijzigen, wat voor ons belangrijk is, aangezien we sterk geïnteresseerd zijn in 

dergelijk thermo-responsief gedrag.  

 

 

Figuur 2.37: Vertroebeling van een waterige oplossing van een niet-ionair oppervlakteactief surfactant, bij 

temperaturen hoger dan het Cloud Point. 

 

De bepaling van het Cloud Point gebeurt volgens vastgelegde protocollen, bepaald door het 

Europees Commité voor normalisatie. Voor de bepaling van de Cloud Points maken we 

gebruik van de NEN-EN 1890:2006, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut. 

Het principe van de Cloud Point-bepaling is eenvoudig: de surfactantoplossing wordt 

opgewarmd tot deze volledig troebel is. Dan wordt de troebele oplossing geleidelijk 
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afgekoeld onder constant roeren, terwijl de temperatuur gemeten wordt. De temperatuur 

bij dewelke de turbiditeit verdwijnt en de oplossing weer helder en homogeen wordt, wordt 

beschouwd als de Cloud Point temperatuur. 

In de norm NEN-EN 1890:2006  worden er 5 methoden voor ‘Cloud Point’ bepaling 

beschreven : 

- Methode A : wateroplossing (1,0 g van het sample + 100 g water) 

Deze methode wordt voornamelijk gebruikt wanneer de waterige oplossing van 1 g 

van het sample en 100 g water troebel wordt tussen 10°C en 90°C. 

- Methode B : Zoutoplossing van NaCl (50g/l) (1,0 g van het sample + 100 g NaCl-

oplossing met concentratie van 50g/l) 

Deze methode wordt voornamelijk gebruikt wanneer de waterige oplossing van 1 g 

van het sample en 100 g water troebel wordt boven 90°C. 

- Methode C : Zoutoplossing van NaCl (100g/l) (1,0 g van het sample + 100 g NaCl-

oplossing met concentratie van 100g/l) 

Deze methode wordt voornamelijk gebruikt wanneer de waterige oplossing van 1 g 

van het sample en 100 g water troebel wordt boven 90°C. 

- Methode D : Oplossing in 45 g BDG/water (5,0 g van het sample + 45 g van een 25% 

waterige oplossing van diethyleen glycol mono-n-butylether). 

Deze methode wordt voornamelijk gebruikt wanneer de waterige oplossing van 1 g 

van het sample en 100 g water troebel wordt beneden 10°C. 

- Methode E : Oplossing in 25 g BDG/water (5,0 g van het sample + 25 g van een 25% 

waterige oplossing van diethyleen glycol mono-n-butylether). 

Deze methode wordt voornamelijk gebruikt wanneer de waterige oplossing van 1 g 

van het sample en 100 g water troebel wordt beneden 10°C. 

 

6.1. Bepaling Cloud Points van de niet-gemodificeerde Pluronic® 

materialen 
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Als resultaat wordt, zoals opgelegd in de NEN-EN 1890:2006 norm, het wiskundig 

gemiddelde genomen van de twee (of meerdere) resultaten die niet meer dan 0.5°C van 

elkaar verschillen. 

Cloud Point (°C) L62 L43 L35 F127 

Methode A 33,1 42,9 72,8 * 

Methode B 27,7 30,9 60,3 83,1 

Methode C 18,4 19,4 50,9 68,3 

Methode D 60,5 64,3 79,9 ** 

Methode E 55,9 60,1 76,9 ** 

Tabel 2.10: Cloud Points van de niet-gemodificeerde Pluronics® volgens de verschillende testmethoden 

beschreven in norm NEN-EN 1890:2006. (*Cloud Point van nature uit te hoog om te meten volgens de 

beschreven methoden, ** Cloud Point te hoog wegens de toevoeging van diethyleen glycol mono-n-butylether) 

 

Figuur 2.38:  Verloop van de Cloud Points van de niet-gemodificeerde Pluronics® volgens de verschillende 

testmethoden beschreven in norm NEN-EN 1890:2006 

Hoe groter het gewichtsprocent aan polyethyleenoxide-segmenten in de molecule, hoe 

hydrofieler het materiaal en hoe minder de neiging om te associëren. Dit manifesteert zich 

onder de vorm van een hoger Cloud Point. In figuur 2.38 komt dit verband duidelijk naar 

voor. De materialen zijn gerangschikt volgens toenemende hydrofiliciteit, en we zien een 

duidelijke stijging van het Cloud Point. Verder zien we een duidelijke variatie tussen de Cloud 

Points bij de verschillende testmethoden. Er werd reeds vermeld dat additieven, aanwezig in 

het solvent, een grote invloed kunnen hebben op het Cloud Point. Elektrolyten zoals F-, Cl- en 

Br- gedragen zich als structuurvormers, dit zorgt voor een afname in oplosbaarheid van het 
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surfactant, er zullen sneller micellen gevormd worden, en dit zorgt voor een afname van het 

Cloud Point. Stoffen zoals NaSCN en non-elektrolyten zoals alcoholen (met korte ketens) 

vertonen het tegengestelde effect, zij zijn structuurbrekers, zorgen voor een toename in 

oplosbaarheid van de Pluronic® en dus een toename in Cloud Point.[11] Deze effecten zijn 

ook zichtbaar in bovenstaande figuur: NaCl (methode B en methode C) doet het Cloud Point 

dalen terwijl diethyleen glycol mono-n-butylether (C4H9-O-(CH2)2-O-(CH2)2-OH) het Cloud 

Point doet stijgen. 

6.2. Bepaling van de Cloud Points van de gemodificeerde Pluronic® 

materialen 

Cloud Point (°C) L62 BMA L43 BMA L35 BMA F127 BMA 

Methode A 12,6 13,6 36,2 * 

Methode B 4,4 *** 22,4 64,5 

Methode C *** *** 9,3 48,9 

Methode D 41,7 52,5 54,4 ** 

Methode E 36,5 49,3 49,4 ** 

Tabel 2.11: Cloud Points van de gemodificeerde Pluronics® BMA volgens de verschillende testmethoden 

beschreven in norm NEN-EN 1890:2006 (***Cloud Point te laag, *Cloud Point van nature te hoog om te meten 

volgens de beschreven methoden, ** Cloud Point te hoog door toevoeging van diethyleen glycol mono-n-

butylether) 

 

Cloud Point (°C) L62 di-TESi L43 di-TESi L35 di-TESi F127 di-TESi 

Methode A 20,7 19,6 37,2 * 

Methode B 10,4 8,1 19,4 * 

Methode C *** *** 9,7 62,9 

Methode D 22,7 31,9 35,8 ** 

Methode E 22,1 18,6 32,7 ** 

Tabel 2.12: Cloud Points van de gemodificeerde Pluronics® di-TESi volgens de verschillende testmethoden 

beschreven in norm NEN-EN 1890:2006 (***Cloud Point te laag, *Cloud Point van nature te hoog om te meten 

volgens de beschreven methoden, ** Cloud Point te hoog door toevoeging van diethyleen glycol mono-n-

butylether) 

Modificatie van de eindgroepen op het Pluronic® materiaal heeft een uitgesproken effect op 

de waarde van het Cloud Point. Vergelijken we de resultaten volgens methode A, dan kan 
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waargenomen worden dat het Cloud Point daalt door de modificatie, en deze daling is groter 

in het geval van de Pluronic® BMA derivaten dan in het geval van de Pluronic® di-TESi 

derivaten. In sommige gevallen daalt in aanwezigheid van NaCl (methode B en C) het Cloud 

Point zo sterk dat er bij kamertemperatuur altijd een opake vertroebeling bestaat, en zelf bij 

afkoelen in een ijsbad geen omslag van opaak naar helder optreedt. In bovenstaande 

tabellen is dit aangeduid met ***. In andere gevallen is het Cloud Point hoger dan 100°C, 

waardoor deze niet opgemeten kan worden. Dit wordt aangeduid met *. In die gevallen 

treedt er geen omslag van helder naar opaak op. Pluronic® F127 vertoont van nature uit een 

zeer hoog Cloud Point, F127 BMA en F127 di-TESi vertonen eveneens hoge Cloud Points. Bij 

Pluronic® F127 BMA kunnen we het Cloud Point toch nog bepalen via toevoeging van NaCl 

(zowel methode B als C). In het geval van Pluronic® F127 di-TESi moet er zelfs al een sterk 

geconcentreerde NaCl oplossing toegevoegd worden (methode C) om het Cloud Point te 

bepalen. Door toevoeging van diethyleen glycol mono-n-butylether zal het Cloud Point 

verhogen, zo sterk dat deze niet meer kan opgemeten worden, dit wordt in de tabel 

aangeduid met **. 

Belangrijk om op te merken is het feit dat, hoewel het Cloud Point wijzigt door modificatie 

van de eindgroepen, het thermo-responsief karakter van de Pluronics® toch behouden blijft. 

Het vormen van micellen, sol-gel transities en krimp-zwelgedrag zijn fenomenen die blijven 

optreden bij de gemodificeerde Pluronics®, zij het wel bij andere temperaturen, en dit maakt 

deze Pluronic® derivaten dan ook zo interessant voor de in deze scriptie voor ogen 

gehouden textieltoepassingen.  

Daarnaast moet ook worden opgemerkt dat de uiteindelijke concentraties van de Pluronics®, 

toegepast voor de productie van de hydrogelen, gevoelig hoger liggen dan concentraties, 

gebruikt bij de Cloud Point bepaling (Concentraties � 10 m% vs. concentraties 30 m% en 50 

m% voor hydrogelproductie). Dit heeft ongetwijfeld een effect op het Cloud Point. 

L. Jianqin et al. [12] beschrijven het gebruik van DSC-metingen voor het bepalen van de LCST 

en het thermoresponsieve karakter van p(N-IPAAm) hydrogelen. In deze scriptie werd 

eveneens getracht aan de hand van DSC-metingen een idee te krijgen over de LCST van de 

gemodificeerde Pluronic® hydrogelen. De praktische resultaten tonen echter geen 

overeenkomst met de in de literatuur gevonden resultaten en  eenzelfde trend kon niet 

worden waargenomen.  
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7. Stabiliteitsstudie van de gemodificeerde Pluronic® derivaten 

Het is tevens belangrijk te weten onder welke condities de gevomde Pluronic® BMA en 

Pluronic® di-TESi materialen stabiel zijn. Hiervoor werden de gemodificeerde Pluronic® 

materialen bewaard bij 3 verschillende temperaturen: -18°C (diepvriezer), 1.2°C (koelkast) 

en 20°C (kamertemperatuur). Op geregelde tijdstippen werd aan de hand van 1H-NMR de 

substitutiegraad van deze materialen bepaald, aangezien dit een goede indicatie geeft van 

optredende spontane polymerisaties. Eventuele polymerisaties kan men herkennen aan een 

relatieve oppervlaktedaling van de vinylprotonen. De gemodificeerde Pluronic® materialen 

werden voor het 1H-NMR onderzoek opgelost in gedeutereerd chloroform.  
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Figuur 2.39: Verloop van de substitutiegraad als functie van de tijd voor de verschillende Pluronic® BMA 

materialen 

In het geval van de gemodificeerde Pluronic® BMA materialen kunnen we een lichte daling 

van de functionalisatiegraad waarnemen, die voor alle materialen het sterkst blijkt voor de 

bewaring bij 20°C. De Pluronic® BMA materialen worden het best bewaard bij lagere 

temperaturen, bijvoorbeeld in de koelkast of in de diepvriezer. De koudere temperaturen 

verlagen de kans op vroegtijdige spontane polymerisaties. 
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Figuur 2.40: Verloop van de substitutiegraad als functie van de tijd voor de verschillende Pluronic® di-TESi 

materialen 

In het geval van de gemodificeerde Pluronic® di-TESi materialen kunnen we eveneens een 

lichte daling van de functionalisatiegraad waarnemen, die het sterkst blijkt voor de bewaring 

bij 20°C. Ook de Pluronic® di-TESi materialen worden het best bewaard bij lagere 

temperaturen.  
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III. 

Bereiding en karakterisatie van hydrogelen 

op basis van gemodificeerde Pluronics® 

 

1. Bereiding van chemisch vernette Pluronic® BMA hydrogelen 

1.1. Chemisch vernette hydrogelen gevormd door radicalaire 

vinylpolymerisatie 

Wanneer men spreekt over “vinyl” polymerisaties (figuur 3.1) dan bedoelt men die 

polymerisaties die tot stand komen door de omzetting van een C=C dubbele binding naar 

twee enkele bindingen, m.a.w, het omzetten van een π-binding in twee σ-bindingen. We 

spreken hier ook over een ‘additie-polymerisatie’. Er bestaan verschillende manieren om 

een vinylpolymerisatie te laten verlopen, waarbij alles afhankelijk is van de aard van het 

actief centrum op het eind van de groeiende polymeerketen. De aard van het actief centrum 

wordt bepaald door de aard van de initiator. Zo kunnen we een onderscheid maken tussen 

radicalaire, anionische, kationische en cooördinatieve polymerisaties.[1] 
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Figuur 3.1: Eenvoudig schema van een vinylpolymerisatiereactie 

 

Beschouwen we de evolutie van het moleculair gewicht (figuur 3.2) van de gevormde 

polymeren als functie van de omzetting voor kettingpolymerisaties, dan zien we dat vanaf 

het begin van de reactie het gemiddeld moleculair gewicht zeer snel toeneemt tot een 

maximum, om dan geleidelijk aan te dalen. Deze daling wordt veroorzaakt door het feit dat 



 

naarmate de reactie vordert, steeds minder monomeermoleculen aanwezig zijn om nog

extreem lange ketens te vormen.

Figuur 3.2: Kettingpolymerisaties 

In deze scriptie maken we gebruik van

vernetbare eindgroepen, met de bedoeling 

macromonomeren een chemisch vernette

uitvoerig beschreven welke mogelijkheden er bestaan ter modificatie van de Pluronic® 

materialen, waarbij de keuze viel op de synthese van 

derivaten.  

Dit gemodificeerd Pluronic® BMA bezit eindgroepen met dubbele bindingen, waardoor een 

vinylpolymerisatie mogelijk wordt. 

UV-initiatoren die, onder invloed van UV

spreken over een radicalaire vinylpolymerisatie

Radicalaire vinylpolymerisaties zijn typisch

afzonderlijke deelreacties : 

- De initiatie of kettingstart

- De propagatie of kettingreactie zelf

- De terminatie 

 

Bij dit soort polymerisatie is het 

koolstofradicaal. 

naarmate de reactie vordert, steeds minder monomeermoleculen aanwezig zijn om nog

extreem lange ketens te vormen. [1-3] 

 

Figuur 3.2: Kettingpolymerisaties -  Evolutie van het moleculair gewicht als functie van de omzetting 

maken we gebruik van Pluronic® materialen die gemodificeerd werden

vernetbare eindgroepen, met de bedoeling aan de hand van deze gemodificeerde 

chemisch vernette hydrogel te vormen.  In hoofdstuk 2 werd 

welke mogelijkheden er bestaan ter modificatie van de Pluronic® 

materialen, waarbij de keuze viel op de synthese van Pluronic® bismethacrylaat

BMA bezit eindgroepen met dubbele bindingen, waardoor een 

vinylpolymerisatie mogelijk wordt. Aangezien we in deze scriptie gebruik zullen maken van 

die, onder invloed van UV-licht, splitsen tot radicalen, kunnen we in dit geval 

radicalaire vinylpolymerisatie. 

inylpolymerisaties zijn typische kettingreacties, gekenmerkt door drie 

of kettingstart 

of kettingreactie zelf 

Bij dit soort polymerisatie is het actief centrum van de groeiende polymeerketen een 
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De belangrijkste vereiste voor een radicalaire polymerisatie is dat er in eerste instantie een 

radicaal gevormd wordt. Hiertoe wordt een verbinding toegevoegd die onder de gebruikte 

reactieomstandigheden in radicalen splitst. 

Veel gebruikte initiatoren zijn peroxiden. Deze producten zijn bij kamertemperatuur stabiel, 

maar splitsen in radicalen door een temperatuursverhoging. Een veel gebruikt peroxide is 

benzoylperoxide (BPO). Een andere soort temperatuursgevoelige initiatoren zijn azo-

verbindingen, waarvan het bekendste azobisisobutyronitrile (AIBN) is.[1] 

Soms is het gewenst de polymerisatie bij lagere temperaturen te laten verlopen. Opdat de 

klassieke peroxiden bij deze lagere temperaturen toch radicalen zouden leveren, wordt een 

activator toegevoegd. Bekende activatoren zijn cobaltzouten.[1] 

In het geval van Pluronic® BMA maken we gebruik van zogenaamde foto-initiatoren. 

Meestal liggen de absorptiemaxima van monomeren in het lage UV gebied (<250 nm), 

daarom wordt bij fotopolymerisatie algemeen gebruik gemaakt van fotoinitiatoren die bij 

hogere golflengte dissociëren. [1]  

1.2. Pluronic® BMA hydrogelen 

1.2.1. Principe van UV-curen 

UV-curen [4,6] is een proces waarbij men gebruik maakt van UV-licht (of eventueel een 

combinatie met zichtbaar licht) dat gericht wordt op een mengsel van bi- of multifunctionele 

moleculen en een bepaalde foto-initiator. De foto-initiator [5,6] is een kritische component 

in het UV-curing proces, hij absorbeert de UV-energie, fragmenteert in reactieve species, 

waardoor vrije radicalen gegenereerd worden die de polymerisatiereactie initiëren. Op die 

manier wordt het vloeibare mengsel op snelle wijze omgezet in een vaste, gepolymeriseerde 

film (figuur 3.3). Naast de foto-initiator is ook de UV-lichtbron van groot belang. Er bestaan 

twee types van lichtbronnen: het ‘arc light’ type en het ‘laserlight’ type.  

Onder het ‘arc light’ type vallen de middendruk kwiklampen en de hogedruk xenonlampen. 

Vooral de kwiklampen worden industrieel het vaakst gebruikt wegens hun hoog vermogen 

en de belangrijkste emissielijnen die geabsorbeerd worden door de meeste commercieel 

beschikbare foto-initiatoren. Het ‘laserlight’ type van UV-lichtbronnen laat toe om een 
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verhoogde intensiteit van heel specifieke golflengten te bekomen. We spreken hier ook over 

‘Excimer’ lampen. 

 

Figuur 3.3: Principe van UV-curen 

Voor het curen van dikkere lagen en gel coatings wordt een meer diffuus UV-lampsysteem 

geprefereerd. Belangrijk is dat het emissiespectrum van de lamp moet overlappen met het 

absorptiespectrum van de gekozen foto-initiator.[5] 

1.2.2. Selectie van de foto-initiator 

In het geval van Pluronic® BMA is de beste optie voor polymerisatie een UV-geïnitieerde 

polymerisatie. De gemodificeerde Pluronic® materialen vertonen nog altijd hun specifiek 

fasegedrag, waardoor bij verhoogde temperatuur een faseseparatie (en als gevolg daarvan 

vertroebeling) optreedt. Indien we zouden werken met temperatuursgevoelige initiatoren 

(zoals peroxiden of azo-verbindingen), zouden we de macromonomeeroplossing moeten 

verhogen in temperatuur, wat ongunstige gevolgen kan hebben op de uiteindelijke 

eigenschappen van de polymeerfilmen. 

In deze scriptie maken we gebruik van volgende commercieel beschikbare foto-initiatoren:   
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Figuur 3.4: Irgacure® 2595 (links) en Irgacure® 819 (rechts) 

 

Irgacure® 2959 (1-[4-(2-hydroxyethoxy)-fenyl]-2-hydroxy-2-methyl-1-propaan-1-on) 

(MW=224.3 g/mol) is een heel efficiënte, niet-geelkleurende radicalaire foto-initiator 

gebruikt voor het UV-curen van systemen, bestaande uit ongesatureerde monomeren en/of 

prepolymeren. Het is vooral interessant voor toepassingen waar weinig geur gewenst is en 

voor systemen op waterbasis (Irgacure® 2959 is relatief goed wateroplosbaar door de 

aanwezigheid van  hydroxyl functionele groepen). Irgacure® 2959 is gevoelig voor zichtbaar 

licht en elke blootstelling aan zonlicht moet vermeden worden. De belangrijkste 

absorptiepiek van Irgacure® 2959 komt voor bij 276 nm (zie figuur 3.5) 

 

Figuur 3.5: Absorbantie i.f.v. de golflengte voor verschillende producten van Ciba, waaronder Irgacure® 2959 
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smeltpunt 86.5°C – 89.5°C 
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Oplosbaarheid bij 20°C (g/100g oplossing) Aceton: 15, methanol: >50, ethanol: 10,   

water:  1 

Volatiliteit Laag 

Geur Beperkte geur 

Tabel 3.1: Eigenschappen van Irgacure® 2959 

Irgacure® 819 (bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phenylphospineoxide) (MW= 418.5 g/mol) is een 

veelzijdige foto-initiator voor radicalaire polymerisatie van ongesatureerde 

monomeersystemen. Het is vooral geschikt voor het curen van heldere coatings en ‘thick 

section’ curen. Irgacure® 819 vertoont een uitstekende performantie bij zeer lage 

concentraties en de buitengewone absorptiekarakteristieken laten het curen van dikkere 

lagen toe. Irgacure® 819 is gevoelig voor zichtbaar licht en elke blootstelling aan zonlicht 

moet eveneens vermeden worden. De belangrijkste absorptiepieken van Irgacure® 819 

komen voor bij 295 en 370 nm (zie figuur 3.6) 

 

Figuur 3.6: Absorbantie i.f.v. de golflengte voor verschillende producten van Ciba, waaronder Irgacure® 819 

 

Voorkomen Geel poeder 

Smeltpunt 127°C – 133°C 

Oplosbaarheid bij 20°C (g/100g oplossing) Aceton: 14, tolueen: 22, butylacetaat: 6 

Volatiliteit Laag  

Geur Karakteristieke geur (wel beperkt) 

Tabel 3.2: Eigenschappen van Irgacure® 819 
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In de Material Safety Data Sheets staat beschreven dat zowel Irgacure® 2959 en Irgacure® 

819 zo goed als niet-toxisch zijn voor vissen, aquatische invertebraten en aquatische 

planten. Zowel de oogirritatie als de huidirritatie werden getest bij konijnen waaruit men 

kon afleiden dat zowel Irgacure® 2959 als Irgacure® 819 kunnen beschouwd worden als niet-

irriterende stoffen. Uit testen met cavia’s is gebleken dat Irgacure® 819 kan beschouwd 

worden als een ‘skin sensitizer’, een stof die een allergische reactie kan induceren ten 

gevolge van contact met de huid. 

Wanneer men gebruik maakt van foto-initiatoren wordt het algemeen aangeraden de 

initiator vooraf op te lossen en de oplossing toe te voegen aan het (vloeibare) monomeer 

om een goede menging te bekomen. Het gebruik van een vaste dispersie van foto-initiator 

zal de efficiëntie van de foto-initiator verminderen en kan aanleiding geven tot een slechte 

curing performantie. [6] 

Irgacure® 2959 lost zeer goed op in methanol. Eventueel kan deze stof ook opgelost worden 

in ethanol of in water. Bij deze laatste dient verwarmd te worden om het oplossen te 

versnellen. Irgacure® 819 lost zeer goed op in aceton. 

1.2.3. Rheologische evaluatie van het UV curingsproces 

Rheologie is het vakgebied dat een aantal fysische stromingseigenschappen van materialen 

bestudeert. Deze wetenschap beschrijft de relatie tussen de opgelegde spanning (of kracht) 

op een materiaal en de vervormingen die daardoor teweeg gebracht worden. 

De fotovernettingsreactie kan gevolgd worden via dynamische oscillatierheologie [7] 

uitgerust met een UV-optie. Hierbij worden kleine vervormingen op het materiaal 

aangebracht, zodat de visco-elastische eigenschappen van het materiaal ongewijzigd blijven 

als gevolg van de aangebrachte vervorming. Er wordt dus gewerkt binnen het lineair visco-

elastisch gebied. Het vermogen nodig om een constante oscillatieamplitude te behouden is 

evenredig met de viscositeit van het materiaal. De moleculen slaan een gedeelte van de 

ingebrachte energie op (elastische vervorming) en verliezen een gedeelte ervan in de vorm 

van warmte (visceuze vervorming). Bij een gecontroleerde vervorming: γ=γ0 sin ωt is de 

respons op de afschuifspanning: τ=τ0 sin (ωt-δ), met een faseverschil tussen 0° en 90°. γ0 en 

τ0 zijn respectievelijk de strain-amplitude en stress-amplitude, ω is de hoekfrequentie 

(ω=2πf, f=frequentie) en δ de faseverschilhoek (figuur 3.7). Door meting van de 
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faseverandering en de amplitudes kunnen de elasticiteitsmodulus G’ en de 

viscositeitsmodulus G’’ berekend worden: G’ = τ0/γ0 cos δ en G’’= τ0/γ0 sin δ. De 

elasticiteitsmodulus G’, ook wel de opslagmodulus genoemd, is proportioneel met de 

elastische energie, opgeslagen in het visco-elastisch materiaal. De viscositeitsmodulus of 

verliesmodulus G’’ stelt het visceuze gedrag van het materiaal voor en is proportioneel met 

de verloren energie onder de vorm van warmte. De totale modulus wordt de complexe 

modulus G* genoemd. Het verband tussen complexe modulus, opslagmodulus en 

verliesmodulus wordt wiskundig weergegeven door gebruik te maken van de complexe 

getallentheorie: G*=G’+ iG’’. Een ander belangrijk begrip in de visco-elasticiteit is de 

verliestangens of dissipatiefactor: tan δ=G’’/G’. Indien tan δ >1, dan vertoont het materiaal 

een meer visceus gedrag; indien tan δ <1, dan is het meer elastisch dan visceus.  

 

Figuur 3.7: Principe van dynamische oscillatierheologie 

In huidig onderzoek werd geopteerd voor het gebruik van 1 mol% Iragcure® 819 en 2.5 mol% 

Irgacure® 2959 aangezien deze foto-initiatorconcentraties aanbevolen zijn door Ciba 

Specialty Chemicals Inc.[5,6] 

Om de vernettingskinetiek te volgen beschouwen we oplossingen van PE 3500 BMA (50m%) 

met verschillende doto-initiatoren (i.e. Irgacure® 819 en Irgacure® 2959). Deze oplossingen 

worden bestraald met UV-licht en als functie van de tijd wordt de opslagmodulus G’ 

bepaald. De experimenten werden uitgevoerd onder isotherme omstandigheden 

(kamertemperatuur) en bij constante frequentie, gap (i.e. afstand tussen de parallelle 

platen) en vervormingshoek.  
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Figuur 3.8: Rheologische evaluatie van de UV-vernetting van PE 3500 BMA (50m%) in aanwezigheid van 

verschillende foto-initiatoren 

Figuur 3.8 illustreert dat de aangewende foto’initiatoren, Irgacure® 819 en Irgacure® 2959, 

aanleiding geven tot een snelle polymerisatie van de hydrogelen. De opslagmodulus (G’) 

kent een initiële toename als gevolg van de UV-irradiatie gedurende 40 seconden en 80 

seconden voor respectievelijk Irgacure® 819 en Irgacure® 2959. Vervolgens wordt een 

plateauwaarde bereikt welke erop wijst dat de polymerisatie beëindigd is. Beide foto-

initiatoren zijn dus uitermate geschikt om de vernetting van de gesynthetiseerde Pluronic® 

derivaten te initiëren in hun aanbevolen concentraties (i.e. 1 mol% voor Irgacure® 819 en 2.5 

mol% voor Irgacure® 2959 respectievelijk). 

1.2.4. Bereiden van de Pluronic® BMA hydrogelen 

Alle hydrogelen werden bereid via een analoge procedure. De gemodificeerde Pluronic® 

BMA materialen werden opgelost in gedemineraliseerd water, waarbij oplossingen van 

30m% en 50m% werden gevormd. Pluronic® F127 lost zeer traag op in water (overnacht bij 

2°C) en een concentratie van 50m% is onmogelijk. Er werd dan ook beslist om in het geval 

van Pluronic® F127 BMA enkel met een 30m% oplossing verder te werken. Vervolgens werd 

de juiste concentratie aan foto-initiator toegevoegd (1.0 mol% voor Irgacure® 819 en 2.5 

mol% voor Irgacure® 2959 ten opzichte van het aantal dubbele bindingen, uitgaande van 
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oplossingen van 0.5 g in 10 ml aceton voor Irgacure® 819 en 0.5 g in 10 ml methanol of 

water voor Irgacure® 2959). De oplossing werd geroerd en ontgast en vervolgens met een 

spuit tussen twee parallelle glasplaten, gescheiden door een siliconen spacer (1 mm dik) 

geïnjecteerd (figuur 3.9). Op de glasplaten werd een siliconen folie aangebracht, zodat na 

het uitharden de gevormde hydrogelfilm gemakkelijk verwijderd kon worden. 

Figuur 3.9: ‘Cast’ voor de bereiding van 1mm dikke hydrogelfilmen 

 

Vervolgens werd het geheel afgedicht met behulp van klemmen en gedurende 30 minuten 

gecured onder UV-licht. Na uitharden werden de bekomen hydrogelen voorzichtig van 

tussen de twee platen verwijderd en lieten we deze overnacht drogen (figuur 3.10) zodanig 

dat alle overtollige water verwijderd kon worden.  

 

 

Figuur 3.10: Voorbeeld van een aantal gecurede hydrogelen na drogen bij kamertemperatuur 

Siliconen spacer  

Siliconen folie 

Glasplaat 

Vulopening 



 

2. Bereiding van vernette Pluronic® di

2.1. Chemisch vernette hydrogelen gevormd door reactie tussen 

complementaire eindgroepen (polycondensaties)

Polycondensaties zijn stapsgewijze polymerisaties.

reacties tussen bi- of polyfunctionele monomeren onder 

molecule, afkomstig van de reagerende functionele groepen. Wanneer we gebruik maken 

van tri- of multifunctionele moleculen, 

gevormd worden. 

Bij een stapsgewijze polymerisatie is

initiatie, propagatie en terminatie

onafhankelijk van andere groepen of andere reacties. Indien de monomeren, waarvan 

vertrokken werd, bifunctioneel waren, dan zullen de moleculen aanwezig op gelijk welk 

stadium van de reactie ook bifunctioneel zijn, maar de gemiddelde grootte van de moleculen 

zal met de reactietijd steeds toenemen. Het gemiddeld moleculair 

met de omzettingsgraad. Aanvankelijk worden vooral dimeren gevormd. Deze dimeren 

kunnen dan reageren met monomeren of dimeren met de vorming van trimeren en 

tetrameren (oligomeren). Deze kunnen op hun beurt eveneens reageren met monomeren 

en oligomeren en worden zo steed

grote fragmenten reageren met andere grote fragmenten, waardoor het gemiddeld 

moleculair gewicht heel snel stijgt (figuur 3.11

Figuur 3.11: Stapsgewijze polymerisatie 

Bereiding van vernette Pluronic® di-TESi hydrogelen

Chemisch vernette hydrogelen gevormd door reactie tussen 

complementaire eindgroepen (polycondensaties)

zijn stapsgewijze polymerisaties.[1,8] Hierbij ontstaan polymeren door 

of polyfunctionele monomeren onder afsplitsing van een (meestal) kleine 

molecule, afkomstig van de reagerende functionele groepen. Wanneer we gebruik maken 

multifunctionele moleculen, kunnen (heel vormvaste) polymeernetwerken 

Bij een stapsgewijze polymerisatie is er, in tegenstelling tot bij vinylpolymerisaties, 

initiatie, propagatie en terminatie. Iedere reactie tussen twee functionele groepen gebeurt 

onafhankelijk van andere groepen of andere reacties. Indien de monomeren, waarvan 

neel waren, dan zullen de moleculen aanwezig op gelijk welk 

stadium van de reactie ook bifunctioneel zijn, maar de gemiddelde grootte van de moleculen 

zal met de reactietijd steeds toenemen. Het gemiddeld moleculair gewicht 

gsgraad. Aanvankelijk worden vooral dimeren gevormd. Deze dimeren 

kunnen dan reageren met monomeren of dimeren met de vorming van trimeren en 

tetrameren (oligomeren). Deze kunnen op hun beurt eveneens reageren met monomeren 

en oligomeren en worden zo steeds groter. Pas naar het einde van de reactie toe gaan heel 

grote fragmenten reageren met andere grote fragmenten, waardoor het gemiddeld 

ht heel snel stijgt (figuur 3.11).[8] 

 

: Stapsgewijze polymerisatie - Evolutie van het moleculair gewicht als  functie van de omzetting
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TESi hydrogelen 

Chemisch vernette hydrogelen gevormd door reactie tussen 

complementaire eindgroepen (polycondensaties) 

Hierbij ontstaan polymeren door 

afsplitsing van een (meestal) kleine 

molecule, afkomstig van de reagerende functionele groepen. Wanneer we gebruik maken 

kunnen (heel vormvaste) polymeernetwerken 

er, in tegenstelling tot bij vinylpolymerisaties, geen 

. Iedere reactie tussen twee functionele groepen gebeurt 

onafhankelijk van andere groepen of andere reacties. Indien de monomeren, waarvan 

neel waren, dan zullen de moleculen aanwezig op gelijk welk 

stadium van de reactie ook bifunctioneel zijn, maar de gemiddelde grootte van de moleculen 

gewicht zal dus toenemen 

gsgraad. Aanvankelijk worden vooral dimeren gevormd. Deze dimeren 

kunnen dan reageren met monomeren of dimeren met de vorming van trimeren en 

tetrameren (oligomeren). Deze kunnen op hun beurt eveneens reageren met monomeren 

s groter. Pas naar het einde van de reactie toe gaan heel 

grote fragmenten reageren met andere grote fragmenten, waardoor het gemiddeld 

moleculair gewicht als  functie van de omzetting 
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In deze scriptie werken we met Pluronic® di-TESi als gemodificeerd 

macromonomeermateriaal. Dit product wordt verkregen via de reactie tussen Pluronics®  en 

(3-isocyanatopropyl) triethoxysilaan (IPTS). Deze laatste molecule bevat aan het ene uiteinde 

een isocyanaat functionele groep en aan het andere uiteinde een triethoxysilaan. De 

isocyanaat eindgroep van IPTS valt aan op de eindstandige alcoholfunctie van de Pluronic® 

triblokcopolymeren en vormt zo een urethaanbinding, met als resultaat het Pluronic® di-TESi. 

De Pluronic® di- TESi kan vervolgens gehydrolyseerd worden door toevoeging van een zure 

oplossing van bijvoorbeeld HCl of CH3COOH. Dit geeft aanleiding tot de creatie van reactieve 

silanol groepen die via silanol-silanol polycondensatie een polysiloxaan netwerkstructuur 

kunnen vormen, onder afsplitsing van water (figuur 3.12). Verwarmen we het 

gehydrolyseerde Pluronic® di- TESi, dan zal de silanol-silanol condensatie sneller en 

veelvuldig optreden. Door de opwarming zal het vrijgekomen water verdampen, wat de 

reactie naar rechts drijft. Aangezien op elke gehydrolyseerde Pluronic® di-TESi molecule zes 

silanolfuncties staan (dus 6 hydroxylfuncties), kan via silanol-silanol condensatie een stevig, 

chemisch hydrogelpolymeernetwerk gevormd worden. [9] 

 

Si OH + HO Si Si O Si + H2O
Condensatie

Hydrolyse
 

Figuur 3.12: Creatie van een netwerkstructuur via silanol-silanol condensatie, onder afsplitsen van water 

2.2. Bereiden van de Pluronic® di-TESi hydrogelen 

Vertrekken we van de gemodificeerde Pluronic® di-TESi materialen, dan dienen deze 

gehydrolyseerd te worden. De gemodificeerde di-TESi materialen werden opgelost in 

gedestilleerd water, waarbij oplossingen van 30m% en 50m% werden gevormd. Door de 

verschillen in hydrofobiciteit van de materialen, zien we dat in het geval van Pluronic® PE 

3500 di-TESi het materiaal onmiddelijk oplost in water en een heldere oplossing wordt 

gevormd. In het geval van PE 4300 di-TESi en PE 6200 di-TESi treedt er echter, wegens de 

hogere hydrofobiciteit, een faseseparatie op. Er wordt namelijk boven het Cloud Point van 

deze materialen gewerkt en er treedt dus een vertroebeling op. Deze vertroebeling is echter 

heel interessant, aangezien deze ons helpt te bepalen hoeveel zuur er dient toegevoegd te 
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worden om een gehydrolyseerde oplossing te krijgen. In het geval van PE 4300 di-TESi en PE 

6200 di-TESi voegden we net zoveel zuur toe (bijvoorbeeld enkele druppels HCl 10 N) tot de 

oplossing helder werd. Door de hydrolyse worden de ethoxysilaan-eindgroepen omgevormd 

tot hydroxyleindgroepen die er voor zorgen dat het materiaal veel beter wateroplosbaar 

wordt en hierdoor een heldere oplossing kan gevormd worden. In het geval van PE 3500 di-

TESi is het moeilijker te bepalen hoeveel zuur moet toegevoegd worden om een volledig 

gehydrolyseerd mengsel te krijgen aangezien het materiaal bij kamertemperatuur reeds 

volledig wateroplosbaar is. Om dit probleem te omzeilen, werden de oplossingen van PE 

3500 di-TESi verwarmd tot boven hun Cloud Point, zodanig dat er toch vertroebeling optrad. 

Ook hier kon dan een hoeveelheid zuur toegevoegd worden tot er een heldere oplossing 

werd gevormd. Pluronic® F127 di-TESi lost veel moeilijker op in water, het duurt ongeveer 

één nacht bij 2°C tot er een volledige oplossing kon bekomen worden. De maximale 

oplosbare concentratie bedroeg 30m%. Pluronic® F127 di-TESi vormt, wegens haar hoge 

hydrofiliciteit, een heldere oplossing in water. In tegenstelling tot het geval van Pluronic® PE 

3500 di-TESi kan nu niet opgewarmd worden tot boven het Cloud Point om vertroebeling te 

verkrijgen. Het Cloud Point ligt immers veel te hoog en bovendien begint het materiaal te 

geleren bij verhoogde temperaturen. Het blijkt dus veel moeilijker in te schatten hoeveel 

zuur moet toegevoegd worden om een gehydrolyseerde oplossing te krijgen. Verschillende 

hoeveelheden zuur werden toegevoegd. In het geval waar eerder weinig zuur werd 

toegevoegd, trad geen hydrolyse op en werd er geen vernette polymeerfilm gevormd. Indien 

een eerder hogere hoeveelheid zuur werd toegevoegd zag men eveneens geen 

polymerisatie, wellicht door hydrolytische afbraak van de ketens. 

De gehydrolyseerde oplossingen werden vervolgens snel uitgegoten in plastic mallen. (Indien 

te lang zou gewacht worden, bestaat de kans dat er reeds silanol-silanol condensaties 

optreden waardoor het materiaal onbruikbaar wordt om nog mooie hydrogelstalen te 

vormen.) De hoeveelheid oplossing per mal werd exact uitgerekend, zodanig dat alle 

gevormde hydrogelstalen ongeveer even dik waren (1mm).  Deze stalen werden vervolgens 

een paar uur in een propere ruimte geplaatst ter stabilisatie, waarbij reeds silanol-silanol 

condensaties konden optreden. Het resultaat is een gelachtig materiaal. Na stabilisatie 

werden de stalen gedurende 1 uur geplaatst in een heteluchtoven bij ongeveer 100°C. Het 

water verdampt en wat overblijft zijn sterke, chemisch vernette netwerkstructuren. 
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3. Karakterisatie van de vernette Pluronic® BMA en Pluronic® di-

TESi hydrogelen 

3.1. Bepaling van de sol-/gel fractie 

Een eerste belangrijke parameter in de karakterisatie van hydrogelen, is het bepalen van de 

sol-/gelfractie van het hydrogelnetwerk. De gelfractie is het percentage aan droge stof 

(polymeermateriaal) dat resteert in de gel na zwellen (en dus niet wordt uitgeloogd) en de 

solfractie is het percentage aan polymeer dat wel in oplossing gaat. Een betere vernetting 

geeft aanleiding tot een hogere gelfractie. Door de vernetting is er veel minder van het 

relatief hydrofiele polymeermateriaal in staat om in oplossing te gaan. Een betere vernetting 

onderdrukt eveneens de zwelcapaciteit van het materiaal. [10, 11] 

Voor de berekening van de sol-/gelfractie is het belangrijk dat we rekening houden met het 

feit dat het gewichtsverlies na zwellen en drogen niet alleen veroorzaakt wordt door het 

uitlogen van polymeermoleculen maar ook door het verdwijnen van de initieel aanwezige 

hoeveelheid water in de hydrogel. We onderscheiden daarom twee stappen in de procedure 

om de sol-/gelfractie te bepalen.  

- We bepalen het watergehalte in de hydrogelstalen. Hierbij vertrekken we van 

hydrogelschijfjes, geperst uit een hydrogelfilm bewaard in het labo bij normale 

luchtvochtigheid en kamertemperatuur. Van deze hydrogelschijfjes bepalen we het gewicht 

vóór en na drogen. Aan de hand hiervan kan een gemiddeld initieel watergehalte bepaald 

worden. Er wordt gedroogd met behulp van een excitator (met NaOH als extra 

droogmiddel).  

- We laten de hydrogelstalen uitlogen. Hierbij vertrekken we van nieuwe hydrogelschijfjes, 

evenwel geperst uit dezelfde hydrogelfilm als voorheen (eveneens bewaard in het labo bij 

normale luchtvochtigheid en kamertemperatuur). We bepalen eerst het gewicht van deze 

hydrogelschijfjes. Vervolgens worden de schijfjes geïncubeerd in gedemineraliseerd water 

en gedurende 24 uur bij kamertemperatuur geroerd. Hierna worden de stalen enkele dagen 

gedroogd met behulp van een excitator en opnieuw gewogen. 

Deze procedure werd opgestart voor alle gekozen Pluronic® materialen (PE 6200, PE4300, PE 

3500 en F127), voor de twee modificaties (BMA en di-TESi) en voor twee concentraties (30 
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m% en 50 m%).  In het geval van Pluronic® F127 BMA werd enkel de concentratie 30 m% 

beschouwd. In het geval van Pluronic® F127 di-TESi werd wegens hydrolyseproblemen geen 

enkele concentratie beschouwd.  

De metingen werden uitgevoerd in drievoud en de gemiddelde waarde voor de sol/gelfractie 

werd bepaald. We kunnen de gel- en solfractie bepalen met behulp van volgende formules : 

Watergehalte (%) = (1-(Wd,1/Wn,1)) x 100% 

Hierbij stelt Wn,1 het gewicht voor van de hydrogelschijfjes vóór drogen en Wd,1 het gewicht 

voor van de hydrogelschijfjes ná drogen. 

Dit watergehalte wordt bepaald als een gemiddelde van het watergehalte van drie staaltjes 

per beschouwde materiaalsoort. 

Vervolgens wordt het residuele gewicht bepaald (gewicht van de hydrogelschijfjes zonder 

het aandeel van initieel aanwezig water) : 

Wres = Wn,2-((Watergehalte/100)*Wn,2) 

Waarbij Wn,2 het gewicht voorstelt van de hydrogelschijfjes vóór uitlogen. 

Uiteindelijk kan de gelfractie en de solfractie bepaald worden : 

Gelfractie (%) = (Wd,2/Wres) x 100% 

Solfractie (%) = 100% - gelfractie 

Hierbij stelt Wd,2 het gewicht voor van de hydrogelschijfjes na uitlogen en drogen. 

 

Figuur 3.13: Gelfractie (%) van de vernette Pluronic® BMA hydrogelen 
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Figuur 3.14: Gelfractie (%) van de vernette Pluronic® di-TESi hydrogelen 
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Bij deze resultaten moet wel nog worden opgemerkt dat een polymeer die via één zijde aan 

het polymeernetwerk gebonden is, na uitlogen van de hydrogel, aanwezig blijft in het 

polymeernetwerk. De bekomen resultaten leren ons dus niet rechtstreeks iets over het 

aantal vernette groepen die gereageerd hebben. 

3.2. Bepaling van de zwellingseigenschappen 

Een tweede belangrijke parameter in de karakterisatie van thermo-responsieve hydrogelen 

is het bepalen van de zwellingseigenschappen en hun temperatuursafhankelijkheid. Het 

zwel- en krimpgedrag van de hydrogelen is immers van groot belang voor de beschouwde 

textieltoepassingen. Eenerzijds willen we inspelen op de comforteigenschappen van het 

textiel net door gebruik te maken van het zwel- en krimpgedrag. De thermo-responsieve 

hydrogel zal zich bij verlaagde temperaturen in gezwollen toestand bevinden en voor een 

isolerend effect zorgen, terwijl bij verhoogde temperaturen (en eventueel door contact met 

zweet) de hydrogel zal krimpen en een verbeterde waterdampdoorlaatbaarheid zal toelaten. 

Ook maken we opnieuw gebruik van het krimp- en zwelgedrag van de hydrogelen voor de 

‘controlled release’ van actieve componenten, aanwezig in de hydrogel. Eenerzijds is een 

hoog watergehalte belangrijk, zeker in het geval van wondverbanden, aangezien dit zorgt 

voor een goede hydratatie en verkoeling van de wonde. Anderzijds zal bij verlaagde 

temperatuur veel vocht worden geabsorbeerd door de hydrogel, waardoor eventueel 

aanwezige actieve componenten mobiel worden en vervolgens bij verhoging van de 

temperatuur (bijvoorbeeld door contact met de huid) vrijgesteld worden door de krimpende 

gel. Ook wanneer we werken met functionele reservoirs (cyclodextrines) is het zwel- en 

krimpgedrag belangrijk voor een efficiënte vrijstelling van actieve componenten.  

Wanneer de hydrogel in droge toestand water begint te absorberen, zullen de eerste 

watermoleculen de meest polaire, hydrofiele groepen eerst hydrateren. Hierdoor begint het 

netwerk te zwellen waardoor ook meer hydrofobe groepen met de watermoleculen kunnen 

interageren. Ook wordt er een hoeveelheid water geabsorbeerd ten gevolge van de 

osmotische druk in de hydrogel. Deze osmotische zwelling wordt tegengewerkt door de 

covalente (en fysische) crosslinks die onbeperkt zwellen onmogelijk maken. Uiteindelijk 

wordt een zeker evenwichtszwelniveau bereikt. Wanneer vervolgens de temperatuur stijgt, 

krimpt de hydrogel waardoor minder hydrofobe groepen bereikbaar zijn ter interactie en 
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waardoor er water wordt uitgestoten. Het evenwichtszwelniveau zal dus lager komen te 

liggen. Deze veranderingen zijn reversibel. [10-12, 13-15] 

De temperatuursgevoelige zwellingseigenschappen van de gemodificeerde Pluronic® 

hydrogelen worden nagegaan door de gelen gedurende 24 uur te bewaren bij verschillende 

temperaturen (kamertemperatuur, 37°C en 50°C) en de zwelratio’s bij deze verschillende 

temperaturen op te meten. Hiervoor vertrekken we van hydrogelschijfjes (Ø 8 mm), geperst 

uit een hydrogelfilm bewaard in het labo bij normale luchtvochtigheid en 

kamertemperatuur. Van deze hydrogelschijfjes bepalen we het gewicht na drogen. Er wordt 

gedroogd met behulp van een excitator om alle initieel aanwezige water te verwijderen (met 

NaOH als extra droogmiddel). Vervolgens worden de hydrogelschijfjes geïncubeerd in 

gedemineraliseerd water en gedurende 24 uur bij de betreffende temperatuur geroerd. Na 

24 uur worden de gezwollen hydrogelschijfjes verwijderd uit het medium, afgedept met 

filtreerpapier en opnieuw gewogen. 

De resultaten worden uitgedrukt in zwellingspercentage of watergehalte en worden 

berekend aan de hand van volgende formules: 

Zwelling(%) = [(Wn – Wd)/Wd] x 100% 

Watergehalte(%) = [(Wn – Wd)/Wn] x 100% 

Waarbij Wd het gewicht voorstelt van de droge hydrogelschijfjes vóór zwellen en waarbij Wn 

het gewicht voorstelt van de gezwollen hydrogelschijfjes na 24 uur zwellen bij een 

welbepaalde temperatuur. 

De metingen werden uitgevoerd in drievoud en de gemiddelde waarde voor de zwelling en 

het watergehalte werd bepaald. 



 

Figuur 3.15: Zwelling(%) van de vernette Pluronic® BMA hydrogelen als functie van de temperatuur 

Figuur 3.16: Watergehalte(%) van de vernette Pluronic® BMA hydrogelen als functie van de temperatuur 
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Figuur 3.17: Zwelling(%) van de vernette Pluronic® di

Figuur 3.18: Watergehalte(%) van de vernette Pluronic® di
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TESi hydrogelen als functie van de temperatuur 

Uit bovenstaande figuren blijken zeer duidelijk de temperatuursgevoelige 

zwellingseigenschappen van de gemodificeerde Pluronic® hydrogelen in een waterige 

oplossing, over een brede range van temperaturen, veroorzaakt door Pluronic® micellen met 

gedrag. Bij hogeren temperaturen zijn de evenwichtzwelniveaus 

beduidend lager, tengevolge van het krimpgedrag bij hogere temperaturen. 

Bij de Pluronic® BMA hydrogelen zien we een duidelijk verband tussen de hydrofiliciteit en 

spercentage. Hoe hydrofieler het materiaal, dus hoe groter de bijdragen aan 

PE 3500 di-
TESi 50m%

PE 3500 di-
TESi 30m%

173,9 164,2

110,5 120,0

59,0 63,6

PE 3500 
di-TESi 
50m%

PE 3500 
di-TESi 
30m%

63,5 62,1

52,5 54,5

37,1 38,9



120 
 

PEO-segmenten, hoe hoger het evenwichtszwelniveau. Deze zwellingspercentages kunnen 

enorme waarden aannemen. Zo vertoont een Pluronic® F127 BMA hydrogelmateriaal een 

zwellingspercentage van wel 400% (bij kamertemperatuur) en bevat dit gezwollen materiaal 

tot 80% aan water. Er is eveneens een klein verschil waarneembaar tussen de 

evenwichtszwelniveau’s bij 30m% en 50m%  concentratie. De 30m% geconcentreerde 

materialen vertonen een iets hogere zwellingsgraad, ten gevolge van de iets lagere 

vernetting en verstrengeling (vernetting heeft namelijk een negatief effect op de zwelling 

van de hydrogelen). Vergelijken we de Pluronic® BMA materialen met de Pluronic® di-TESi 

materialen, dan zien we een duidelijk verschil in zwellingscapaciteit. De di-TESi materialen 

vertonen lagere evenwichtzwelniveau’s, wat kan verklaard worden door de hogere graad 

aan vernetting die zij vertonen (zie ook  §3.1). Het verband tussen hydrofiliciteit en 

zwellingspercentage komt hier ook naar voor, zij het echter niet zo uitdrukkelijk. Pluronic® 

L35 di-TESi vertoont duidelijk het hoogste zwellingspercentage, tussen Pluronic® L43 di-TESi 

en Pluronic® L62 is weinig verschil waar te nemen. Ook tussen de verschillende 

concentraties, 50m% en 30m% is weinig verschil waarneembaar, overeenkomstig met wat 

bleek uit de sol-/gelbepaling. 

De incubatie gebeurde in gedemineraliseerd water en niet in een gefosfateerde zoutbuffer. 

Bepaalde additieven, bijvoorbeeld ionen zoals Cl-, hebben een duidelijke invloed op het 

fasegedrag van de Pluronic® hydrogelen. Er werd geopteerd om eerst en vooral het 

fasegedrag van de hydrogelen in gedemineraliseerd water te onderzoeken, aangezien het 

niet duidelijk is welke invloed zweet heeft op krimpen van de hydrogel, aangebracht op het 

textielmateriaal. Afhankelijk of de hydrogel in rechtstreeks contact staat met de huid of niet, 

zal zweet al dan niet invloed hebben op het temperatuursafhankelijke zwel-en krimpgedrag. 

Bepaling van de zwellingseigenschappen in aanwezigheid van zoutionen kan onderwerp zijn 

van eventueel vervolgonderzoek. 

3.3. Texturometrie 

Aan de hand van texturometrische evaluaties kunnen we op eenvoudige en snelle manier 

hydrogeleigenschappen meten. Deze test wordt gebruikt voor de studie van mechanische 

eigenschappen bij relatief grote deformaties (bvb. compressie), in tegenstelling tot 



 

rheologische testmethodes, 

vervormingen (bvb. oscillatie) 

Dit testsysteem wordt hoofdzakelijk gebruikt in de 

kwaliteitscontroles. Een voorbeeld hiervan is het testen van de hardheid van een appel.

Figuur 3.19

Een texturometer (figuur 3.19

kan cilindervorming, bolvorming, naaldvormig,... zijn. Deze plunjer zal met een welbepaalde 

snelheid het monster perforeren of in

compressiekracht uitoefenen (figuur 3.20

Figuur 3.20: Schematische voorstelling van een cyclus bij een compressietest

testmethodes, waarbij het mechanisch gedrag van materialen bij kleine 

bvb. oscillatie) wordt onderzocht. [10] 

Dit testsysteem wordt hoofdzakelijk gebruikt in de voedingsindustrie

kwaliteitscontroles. Een voorbeeld hiervan is het testen van de hardheid van een appel.

 

Figuur 3.19: schematische voorstelling van een texturometer 

(figuur 3.19) bestaat onder andere uit een ‘plunjer’ of ‘probe

kan cilindervorming, bolvorming, naaldvormig,... zijn. Deze plunjer zal met een welbepaalde 

snelheid het monster perforeren of indrukken, en hierbij op het testmateriaal een 

uitoefenen (figuur 3.20). 

: Schematische voorstelling van een cyclus bij een compressietest

121 

waarbij het mechanisch gedrag van materialen bij kleine 

voedingsindustrie, met name voor 

kwaliteitscontroles. Een voorbeeld hiervan is het testen van de hardheid van een appel. [16] 
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: Schematische voorstelling van een cyclus bij een compressietest 



 

De tafel in de opstelling heeft een ronde opening, waarover de hydrogelfilm wordt 

aangebracht. De tafel staat zo opgesteld dat de probe zich net boven de opening in de tafel 

bevindt. 

Met een texturometer zijn verschillende testprocedures

een ‘Texture profile analysis test

bijvoorbeeld de hardheid, adhesiviteit en de 

hydrogelmatrix na compressie te meten. Verder zijn er ook 

waarbij het sample onderworpen wordt aan een

verandering van elasticiteit gemeten gedurende de verschillende cycli. 

worden er ook breektesten uitgevoerd. Deze twee laatste testen geven ons veel informatie 

over de sterkte en het visco-elastisch gedrag van de hydrogelen.

TPA-test (Texture Profile Analysis test)

Bij een TPA-test wordt het sample tweemaal ingedruk

als opwaarts beweegt met eenzelfde constante snelheid. Hierdoor wordt een curve 

bekomen, waarbij kracht wordt u

over de afstand. Aan de hand van de gemeten krachten, het profiel van de curve en het 

oppervlak onder de curve kunnen verschillende parame

(figuur 3.21). 

Figuur 

In onderstaande tabel vindt men de verschillende param

test kunnen bekomen worden.

De tafel in de opstelling heeft een ronde opening, waarover de hydrogelfilm wordt 

aangebracht. De tafel staat zo opgesteld dat de probe zich net boven de opening in de tafel 

verschillende testprocedures mogelijk. Een eerste mogelijkheid is 

Texture profile analysis test’ of TPA-test.[16] Deze test wordt toegepast om 

de hardheid, adhesiviteit en de ‘recovery’-eigenschappen van een 

hydrogelmatrix na compressie te meten. Verder zijn er ook vermoeidheids

waarbij het sample onderworpen wordt aan een cyclische belasting. Hier

verandering van elasticiteit gemeten gedurende de verschillende cycli. 

uitgevoerd. Deze twee laatste testen geven ons veel informatie 

elastisch gedrag van de hydrogelen. [17] 

test (Texture Profile Analysis test) 

sample tweemaal ingedrukt, waarbij de probe zowel neerwaarts 

als opwaarts beweegt met eenzelfde constante snelheid. Hierdoor wordt een curve 

bekomen, waarbij kracht wordt uitgezet in functie van de tijd, waarbij de tijd ons iets zegt 

Aan de hand van de gemeten krachten, het profiel van de curve en het 

oppervlak onder de curve kunnen verschillende parameters gemeten en berekend 

Figuur 3.21: TPA-test : een kracht-tijd curve 

In onderstaande tabel vindt men de verschillende parameters die aan de hand van een TP

test kunnen bekomen worden. 
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Parameter Eenheid Definitie 

Hardheid 1 N De vereiste kracht voor een bepaalde deformatie. Uit de figuur 
afgeleid is dit de maximale kracht uit de eerste compressiecyclus 

Hardheid 2 N De maximale kracht uit de tweede compressiecyclus. 

Oppervlak 1 J Het positieve oppervlak (A1) onder de eerste compressiecurve, tot aan 
het punt van maximale compressie. De decompressie-oppervlakte en 
het negatieve oppervlak dat overeenkomt met de adhesiviteit, worden 
niet meegerekend. Het oppervlak onder de curve stelt een arbeid 
voor. 

Oppervlak 2 J Het positieve oppervlak (A2) onder de tweede compressiecurve. 

Adhesiviteit J Het negatieve oppervlak (A3) onder de curve gedurende de eerste 
cyclus. Deze parameter stelt de vereiste arbeid voor om de 
aantrekkingskracht tussen het monsteroppervlak en het 
plunjeroppervlak te overwinnen. 

Adhesiekracht N De maximale negatieve kracht die optreedt gedurende het 
verwijderen van de plunjer van het monsteroppervlak. 

Cohesiviteit - Verhouding van A2/A1. De sterkte van de interne bindingen in het 
materiaal. Een waarde 1 impliceert totale elasticiteit, en bij waarde 0 is 
er geen herstel na compressie. 

‘Springiness’ mm De afstand waarover het monster terugkeert (recovery) gedurende de 
tijd tussen het einde van de eerste compressie en het begin van de 
tweede compressie. 

‘Springiness index’ - Verhouding van de springiness ten opzichte van de maximale 
deformatie. Het geeft een indicatie over de ‘recovery’ eigenschappen 
van het materiaal. Waarde 1 komt overeen met totale terugkeer, 
waarde 0 betekent geen terugkeer naar de beginpositie. 

‘Stringiness’ mm De afstand (uitgerekt) bij decompressie vooraleer de 
compressieplunjer het monster loslaat in de eerste compressiecyclus. 

‘Gumminess’ N Het product van hardheid en cohesiviteit. 

‘Chewiness’ J Het product van gumminess en springiness (=hardheid x cohesiviteit x 
springiness). 

Tabel 3.3: Texturometrische parameters, bekomen uit een TPA-test 

Vermoeidheidstesten 

Een vermoeidheidstest is analoog aan de TPA test. Het monster wordt hierbij onderworpen 

aan meerdere compressiecycli. In tegenstelling tot een TPA-test, waarbij slechts twee 

compressiecycli worden uitgevoerd, kan men bij een vermoeidheidstest het aantal cycli vrij 

instellen. In deze scriptie wordt het hydrogelstaal onderworpen aan 20 compressiecycli. Het 

doel is een verandering in elasticiteit waar te nemen ten gevolge van herhaalde belasting. 

Breektesten 

Het monster wordt bij een breektest onderworpen aan één compressiecyclus, waarbij het 

monster wordt ingedrukt tot het breekt. Parameters zoals brekingskracht, 

brekingsdeformatie, brekingsarbeid en stijfheid worden bekomen. Bij brosse materialen zal 

een snelle en plotse breuk optreden. Ductiele materialen zullen traag en geleidelijk breken. 
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3.3.1. Texturometrische evaluatie van de gemodificeerde Pluronic® 

BMA hydrogelen 

Uit een texturometrische evaluatie van de gemodificeerde Pluronic® BMA hydrogelen 

kunnen veel parameters bepaald worden. Deze laten toe de textuur van materialen te 

analyseren. Aangezien niet alle parameters relevant zijn voor de beschouwde materialen, zal 

in de huidige scriptie gefocust worden op de voornaamste texturometrische eigenschappen. 

 

Figuur 3.22: TPA-analyse van Pluronic® 3500 BMA, vervaardigd uit een 50m% macromonomeeroplossing 

Aan de hand van een TPA-analyse (figuur 3.22) kan de hardheid van de verschillende 

materialen bepaald worden. De hardheid van een materiaal wordt gedefinieerd als de 

weerstand die het materiaal biedt tegen (al dan niet plastische) vervorming, het geeft een 

idee van de sterkte, de vastheid van een materiaal. De probe wordt tegen een constante 

snelheid tegen het materiaal gedrukt en wat men meet is de kracht die wordt waargenomen 

om te kunnen blijven bewegen tegen die constante snelheid. Hoe vaster en hoe sterker het 

materiaal, hoe meer weerstand zal geboden worden en hoe meer kracht zal moeten worden 

uitgeoefend. In het geval van de Pluronic® BMA hydrogelen is de verwachting dat de 

materialen waarbij werd vertrokken van 30m% aan macromonomeer een 70m% aan water 

een lagere sterkte hebben dan de materialen waarbij werd vertrokken van 50m% aan 

macromonomeer. Door de verminderde hoeveelheid uitgangsmateriaal, het lagere aantal 

chemische crosslinks en de hogere waterhoeveelheid verwachten we een verlaging wat 

betreft hardheid. Dit is ook wat waar te nemen is op onderstaande figuur 3.23. 
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Figuur 3.23: Hardheid 1 en hardheid 2 van de gemodificeerde Pluronic® BMA materiale, uitgedrukt in Newton 

Aangezien er geen significant verschil bestaat tussen hardheid 1 en hardheid 2, treedt er 

geen verzwakking op van de gelstructuur na de eerste compressiecyclus.  

Hydrogelstalen die sterk gehydrateerd zijn (na incubatie in water of een fysiologische 

vloeistof) vertonen een veel lagere hardheid, deze materialen zijn veel brosser en breken 

zeer snel. Dit wordt veroorzaakt door de grotere afstand tussen de netwerkknooppunten als 

gevolg van het aanwezige water. 

Uit deze test blijkt ook dat F127 BMA het sterkste materiaal is. Dit kon ook manueel 

waargenomen worden. F127 BMA is een stevige, bijna onvervormbare en weinig flexibele 

film terwijl de andere hydrogelen meer flexibel zijn, plooibaar en sterk vervormbaar. 

De cohesiviteit is gelijk aan de verhouding van oppervlak 2 en oppervlak 1. Deze parameter 

geeft een idee over de sterkte van de interne bindingen in het materiaal. Bij een zeer lage 

waarde is er nauwelijks herstel na compressie. Hoe hoger de waarde, hoe beter de 

elasticiteit van het materiaal. De waarden van de cohesiviteit liggen voor de Pluronic® BMA 

materialen relatief dicht tegen de waarde 1, waaruit we kunnen besluiten dat er bijna 

volledig herstel optreedt na de eerste compressiecyclus. 

De  adhesiviteit is de arbeid die moet worden uitgeoefend om de attractieve krachten 

tussen het oppervlak van de probe en het hydrogeloppervlak te overwinnen. Uit onderzoek 

is gebleken dat er zeer weinig attractieve krachten heersen tussen de oppervlakken, 

waardoor het nauwelijks energie kost om de oppervlakken van elkaar te scheiden. 
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De ‘springiness’ is de afstand waarover het monster terugkeert (recovery) gedurende de tijd 

tussen het einde van de eerste compressie en het begin van de tweede compressie. 

Sommige materialen blijven eerder langer ingedrukt, andere keren vrijwel onmiddelijk terug 

naar hun beginpositie. De Pluronic® BMA materialen (figuur 3.24) vertonen allemaal een 

vrijwel gelijkaardige ‘springiness’ waarde. De stalen werden over een afstand van 3 mm 

ingedrukt. De springiness waarde van een aantal van de geëvalueerde stalen is kleiner dan 3, 

wat erop wijst dat de betreffende hydrogelen niet volledig terugkeren naar hun 

begintoestand vooraleer de tweede compressiecyclus start. 

 

Figuur 3.24: ‘Springiness’ van de verschillende Pluronic® BMA materialen 

Aan de hand van de vermoeidheidstest kunnen we nagaan of er eventuele veranderingen 

optreden in de elasticiteit van de beschouwde materialen. De stalen worden aan een 

herhaalde belasting onderworpen (20 cycli), zoals te zien in  figuur 3.25. 
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Figuur 3.25: Vermoeidheidstest uitgevoerd op Pluronic® 6200 BMA - 50 m% 

Uit de vermoeidheidstest is gebleken dat de Pluronic® BMA materialen geen significant 

verschil in elasticiteit vertonen, zelfs na 20 belastingscycli. Opnieuw werd vastgesteld dat 

F127 BMA het sterkste van alle testmaterialen is. 

In het geval van een breektest wordt het sample maar aan één compressie onderworpen, tot 

het moment dat het staal breekt, zoals afgebeeld in figuur 3.26. 

 

Figuur 3.26: Breektest uitgevoerd op Pluronic® 6200 BMA - 50 m% 

Aan de hand van deze test kan de breeksterkte bepaald worden, de maximale kracht die 

door de plunjer wordt uitgeoefend op het hydrogelstaal, net voor het staal breekt (figuur 

3.27). 
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Figuur 3.27: Resultaten breektest uitgevoerd op Pluronic® BMA materialen 

De brekingskracht van het Pluronic® F127 staal was niet te bepalen gezien de gevoeligheid 

van de load cell slechts reikt tot 100N.  

3.3.2. Texturometrische evaluatie van de gemodificeerde Pluronic® di-

TESI hydrogelen 

De hydrogelstalen, gevormd uit de gemodificeerde Pluronic® di-TESi hydrogelen zijn zeer 

stevig doch sterk krullend en omplooiend waardoor het zeer moeilijk bleek op een 

reproduceerbare manier de mechanische eigenschappen van deze materialen op te meten 

met de beschikbare apparatuur. Er werd daarom beslist deze metingen niet uit te voeren. 

We konden wel op een kwalitatieve manier waarnemen dat de Pluronic® di-TESi  

hydrogelstalen veel steviger en sterker zijn dan de Pluronic® BMA hydrogelstalen. 

3.4. Contacthoekmetingen 

3.4.1. Principe van contacthoekmetingen 

Contacthoekmetingen laten toe om op kwantitatieve wijze de bevochtiging (‘wettability’) 

van een vast materiaal door een vloeistof in beeld te brengen. In dit geval zijn de vaste 

materialen de gehydrateerde gemodificeerde Pluronic® stalen terwijl we water als vloeistof 

gebruiken. [8] 

Indien een vloeistofdruppel wordt aangebracht op een materiaaloppervlak zal deze zich min 

of meer uitspreiden over het oppervlak al naargelang de oppervlakte-energieën van 
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oppervlak en vloeistof. Een molecule die zich aan het oppervlak van een materiaal bevindt, 

ondervindt namelijk cohesiekrachten in de richting van de kern van het materiaal, terwijl bij 

een molecule in de kern deze cohesiekrachten elkaar opheffen. Vandaar dat het 

materiaaloppervlak een hogere vrije energie bezit dan de kern van het materiaal. Dit is de 

oppervlakte-energie. 

De vorm van de druppel en de grootte van de contacthoek worden bepaald door drie 

interactie oppervlaktespanningen ter hoogte van de drie fasegrenzen waar vloeistof, gas (of 

een tweede onmengbare vloeistof) en de vaste stof elkaar snijden (figuur 3.28). Het is een 

directe meting van de interacties die plaatsgrijpen tussen de aanwezige fasen. In het ideale 

geval neemt de druppel op een vlak oppervlak bij evenwicht de vorm aan van een sferisch 

kapje. In dat geval kan de relatie tussen de aanwezige spanningen en de contacthoek θ 

beschreven worden door de vergelijking van Young :  

��� � � · cos !" � ��# 

Hierbij stelt ��� de oppervlaktespanning van het grensvlak vast/gas voor, �  de 

oppervlaktespanning van het grensvlak vloeistof/gas, ��#de oppervlaktespanning van het 

grensvlak vast/vloeistof en θ de contacthoek. 

 

Figuur 3.28: Contacthoek θ en overeenstemmende oppervlaktespanningen 

In sommige omstandigheden zullen niet-ideale omstandigheden zoals omgevingseffecten, 

ruwheid van het oppervlak en chemische heterogeniteit leiden tot afwijkingen op deze 

relatie. Vele andere theoretische benaderingen gebaseerd op de vergijking van Young 

werden ontwikkeld om te corrigeren voor deze niet-idealiteiten. Men benoemt deze niet-

ideale contacthoeken vaak als apparente contacthoeken. 



 

Beschouwen we een vloeistofdruppel op een vast oppervlak. Wanneer de vloeistof sterk 

aangetrokken wordt naar het oppervlak van het vast materiaal, dan zal de druppel zich 

volledig verspreiden op het oppervlak en zal de contacthoek een waarde hebben rond 0°. Is 

de vloeistof water, dan spreken we over 

is θ=0°, bij partiële bevochtiging geldt 0°<

laatste geval spreken we over 

De contacthoek kan gemeten worden via een 

generatie van systemen maken gebruik van hoge resolutie 

beeld te brengen terwijl de hoek ber

3.29). 

Figuur 3.29 a) Contacthoekmeting bij 

3.4.2. Contacthoekmetingen op Pluronic® di

Aan de hand van contacthoekmetingen kan de 

Pluronic® hydrogelen bepaald worden.

De Pluronic® di-TESi hydrogelen vertonen een 

temperaturen, beneden het 

karakter terwijl bij hogere temperaturen de gel krimpt, water zal uitstoten en zich eerder 

hydrofoob zal gedragen. Het is dan ook belangrijk de contacthoek op te meten bij 

verschillende temperaturen. In deze s

meten bij 5°C, dat zeker gelegen is beneden 

het Cloud Point van de beschouwde materialen. De contacthoek wordt gemeten als functie 

een vloeistofdruppel op een vast oppervlak. Wanneer de vloeistof sterk 

aangetrokken wordt naar het oppervlak van het vast materiaal, dan zal de druppel zich 

volledig verspreiden op het oppervlak en zal de contacthoek een waarde hebben rond 0°. Is 

tof water, dan spreken we over hydrofiele oppervlakken. Bij complete bevochtiging 

ële bevochtiging geldt 0°<θ<90° en bij slechte bevochtiging geldt θ>90°. In dit 

laatste geval spreken we over hydrofobe oppervlakken indien de vloeistof wat

De contacthoek kan gemeten worden via een contacthoek goniometer

generatie van systemen maken gebruik van hoge resolutie camera’s om de contacthoek in 

beeld te brengen terwijl de hoek berekend wordt aan de hand van analysesoftware

 

a) Contacthoekmeting bij een hydrofieler Pluronic® materiaal, b) Contacthoekmeting bij 

hydrofober Pluronic® materiaal 

Contacthoekmetingen op Pluronic® di-TESi stalen

Aan de hand van contacthoekmetingen kan de oppervlakte-energie van polymeren zoals 

Pluronic® hydrogelen bepaald worden. 

TESi hydrogelen vertonen een temperatuursgevoelig karakter. Bij lagere 

 Cloud Point, vertonen deze materialen een eerder hydrofiel 

karakter terwijl bij hogere temperaturen de gel krimpt, water zal uitstoten en zich eerder 

hydrofoob zal gedragen. Het is dan ook belangrijk de contacthoek op te meten bij 

verschillende temperaturen. In deze scriptie werd ervoor gekozen om de contacthoek te 

, dat zeker gelegen is beneden het Cloud Point en bij 40°C, zeker gelegen boven 

Cloud Point van de beschouwde materialen. De contacthoek wordt gemeten als functie 
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van de tijd. Deze metingen worden uitgevoerd op reeds gehydrateerde stalen om 

absorptiefenomenen uit te schakelen.  

De volgende tabel 3.4 geeft de dynamische contacthoeken weer, gemeten op 5 seconden en 

op 30 seconden na het aanbrengen van de vloeistofdruppel. Figuur 3.30 toont een voorbeeld 

van het volledige verloop van de dynamische contacthoek bij verschillende temperaturen. 

 

Pluronic Contacthoek op t=5 sec. Contacthoek  op t=30 sec. 

PE 3500 di-TESi, 30m%, 40°C 
PE 3500 di-TESi, 30m%, 5°C 

53.0 
28.3 

41.1 
25.9 

PE 3500 di-TESi, 50m%, 40°C 
PE 3500 di-TESi, 50m%, 5°C 

58.3 
23.4 

50.5 
20.4 

PE 4300 di-TESi, 30m%, 40°C 
PE 4300 di-TESi, 30m%, 5°C 

57.7 
47.5 

48.0 
46.0 

PE 4300 di-TESi, 50m%, 40°C 
PE 4300 di-TESi, 50m%, 5°C 

53.5 
42.8 

45.5 
30.9 

PE 6200 di-TESi, 30m%, 40°C 
PE 6200 di-TESi, 30m%, 5°C 

38.4 
22.8 

33.2 
20.8 

PE 6200 di-TESi, 50m%, 40°C 
PE 6200 di-TESi, 50m%, 5°C 

58.5 
34.7 

47.9 
32.5 

Tabel 3.4: Dynamische contacthoekmetingen op gehydrateerde Pluronic® di-TESi stalen 

 

 

Figuur 3.30: Contacthoekmeting van Pluronic® PE 3500 di-TESi, 30m% als functie van de tijd en temperatuur 

3.4.3. Contacthoekmetingen op Pluronic® BMA stalen 

De Pluronic® BMA hydrogelen vertonen eveneens een temperatuursgevoelig karakter dat 

kan waargenomen worden via contacthoekmeting. Ook hier wordt de contacthoek gemeten 
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bij 5°C, dat zeker gelegen is beneden het Cloud Point en bij 40°C, zeker gelegen boven het 

Cloud Point van de beschouwde materialen (behalve voor het F127 materiaal). Deze 

metingen worden uitgevoerd op reeds gehydrateerde stalen om absorptiefenomenen uit te 

schakelen.  

De volgende tabel 3.5 geeft de dynamische contacthoeken weer, gemeten op 5 seconden en 

op 30 seconden na het aanbrengen van de vloeistofdruppel. Figuur 3.31 toont een voorbeeld 

van het volledige verloop van de dynamische contacthoek bij verschillende temperaturen. 

 

Pluronic Contacthoek op t=5 sec. Contacthoek  op t=30 sec. 

F127 BMA, 30m%, 40°C 
F127 BMA, 30m%, 5°C 

61.0 
38.2 

45.8 
32.5 

PE 3500 BMA, 30m%, 40°C 
PE 3500 BMA, 30m%, 5°C 

53.9 
42.5 

47.8 
35.3 

PE 3500 BMA, 50m%, 40°C 
PE 3500 BMA, 50m%, 5°C 

63.8 
26.4 

53.5 
22.3 

PE 4300 BMA, 30m%, 40°C 
PE 4300 BMA, 30m%, 5°C 

51.2 
25.8 

42.9 
22.6 

PE 4300 BMA, 50m%, 40°C 
PE 4300 BMA, 50m%, 5°C 

77.8 
49.1 

70.3 
41.9 

PE 6200 BMA, 30m%, 40°C 
PE 6200 BMA, 30m%, 5°C 

48.1 
2.8 

36.6 
0.0 

PE 6200 BMA, 50m%, 40°C 
PE 6200 BMA, 50m%, 5°C 

57.7 
11.1 

43.1 
0.0 

Tabel 3.5: Dynamische contacthoekmetingen op gehydrateerde Pluronic® BMA stalen 

 

 

Figuur 3.31: Contacthoekmeting van Pluronic® PE 3500 BMA, 50m% als functie van de tijd en temperatuur 
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Uit de resultaten van beide types materialen (methacrylaat en siloxaan gemodificeerd) kan 

dus duidelijk worden afgeleid dat de materialen inderdaad bij hogere temperatuur een meer 

uitgesproken hydrofoob karakter bezitten. Het regelen van de hydrofobe/hydrofiele 

eigenschappen kan dus gebeuren door het optimaliseren van de uiteindelijke formulering 

(concentratie Pluronic®, eventuele combinatie verschillende Pluronics®,...). 

 

3.5. Dynamic Vapour Sorption (DVS) metingen 

3.5.1. Principe van Dynamic Vapour Sorption (DVS) 

Dynamic Vapour Sorption (DVS) is een techniek waarbij een sample wordt onderworpen aan 

variërende omstandigheden van vochtigheid en temperatuur waarbij de respons van het 

sample op deze variaties op gravimetrische wijze wordt opgemeten. Men meet dus de 

opname en/of het verlies van vocht door het sample. Het is namelijk van belang te begrijpen 

wat het effect is van de structuur en de eigenschappen van een polymeer op de 

wateropname. Een DVS-toestel is opgebouwd uit een microbalans (met een resolutie van 0.1 

µg) en een compartiment waarvan zowel de temperatuur als de vochtigheid ingesteld 

kunnen worden (figuur 3.32). Aan de hand van een DVS-meting (figuur 3.33) kunnen o.a. 

sorptie en desorptie isothermen bepaald worden en kan men kinetische metingen uitvoeren 

van de waterdampsorptie bij een bepaalde relatieve vochtigheid en temperatuur. De 

meettijd van sorptie-isothermen kan gereduceerd worden tot enkele uren of dagen door te 

werken met een beperkte hoeveelheid polymeer, in combinatie met de dynamische 

waterdampflow. 21] 

 

Figuur 3.32: Principe van een Dynamic Vapour Sorption systeem 
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Figuur 3.33: DVS data – verloop van de massaverandering als functie van de relatieve vochtigheid en als functie 

van de tijd voor Pluronic® PE 6200 BMA, 50m%, 37°C 

3.5.2. DVS-metingen op gemodificeerde Pluronic® hydrogelstalen 

Een select aantal hydrogelstalen werden geëvalueerd om de invloed van volgende 

parameters op de sorptie/desorptiekarakteristieken na te gaan:   

- Hydrofiliciteit/hydrofobiciteit (Pluronic® PE 6200 BMA  vs. Pluronic® F127 BMA) 

- Eindgroep (Pluronic® PE 6200 BMA vs. Pluronic® PE 6200 di-TESi) 

- Massapercentage van de hydrogel (30m% vs. 50m%) 

- Temperatuur (10°C vs. 37°C) 
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Figuur 3.34 a-d): Isotherme sorptie/desorptie analyse van verschillende gemodificeerde Pluronic® 

hydrogelstalen 

Op figuren 3.34 a-d zien we duidelijk dat het veranderen van een bepaalde parameter een 

invloed heeft op de sorptie/desorptiekarakteristieken. Een hydrogel, vervaardigd uit 

Pluronic® F127 BMA is veel hydrofieler dan een hydrogel vervaardigd uit Pluronic® PE 6200 

BMA. F127 BMA is in staat veel meer water te absorberen (17% massatoename bij een 

relatieve vochtigheid van 80%) dan het PE 6200 BMA hydrogelmateriaal (8,5% 

massatoename). Bovendien werd ook vastgesteld dat een toenemende 

polymeerconcentratie gepaard gaat met een hogere wateropname (cfr. 10,4% versus 8,5% 

voor respectievelijk 50m% en 30m% Pluronic® PE 6200 BMA bij een relatieve vochtigheid 
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van 80%). Sorptie/desorptie karakteristieken verschillen eveneens naargelang de aanwezige 

eindgroepen. Een hydrogel, vervaardigd uit Pluronic® PE 6200 di-TESi vertoont slechts een 

massatoename van 5 % in vergelijking met de BMA variant (i.e. 8,5% bij een relatieve 

vochtigheid van 80%). De verandering van temperatuur heeft geen uitgesproken invloed op 

het sorptie/desorptiegedrag van PE 6200 BMA, 50m%. Het thermoresponsief karakter van 

de hydrogelen wordt veroorzaakt door het optreden van een faseseparatie en micelvorming 

bij temperaturen boven de LCST. Echter, om deze fenomenen toe te laten, is een zekere 

graad van mobiliteit in het materiaal vereist. Vermoedelijk was het hydratatieniveau van PE 

6200 BMA, 50m% te laag bij een relatieve vochtigheid van 80% om faseseparatie en 

micelvorming toe te laten. Bijgevolg werd geen significant verschil waargenomen in 

sorptie/desorptiegedrag boven of onder de LCST, in tegenstelling tot de 

zwellingsexperimenten (zie hoofdstuk 3, §3.2) waar de temperatuur wel een invloed had op 

de wateropnamecapaciteit. Gezien het hoge hydratatieniveau bij zwellingstesten, hebben de 

polymeerketens wel voldoende mobiliteit om faseseparatie en micelvorming toe te laten.  
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IV. 

Experimenteel gedeelte 

 

1. Synthese en karakterisatie van gemodificeerde Pluronic® 

macromonomeren 

1.1. Synthese van bismethacrylaat gemodificeerde Pluronics® 

1.1.1. Synthese van Pluronic® L62 BMA 

Deze synthese heeft tot doel de hydroxyl-eindgroepen van Pluronic® PE 6200 om te zetten 

tot vernetbare methacrylaatgroepen (PE 6200 bismethacrylaat) volgens het onderstaande 

reactieschema (figuur 5.1). In het geval van Pluronic® PE 6200 geldt in dit reactieschema dat 

$ � 6 en & � 34. 

 

Figuur 5.1:  Reactieschema voor de synthese van Pluronic® BMA 

Het gevormde product kan na opzuivering aangewend worden om een vernetting op o.a. 

textielmaterialen te realiseren.  

Opstelling:  1-halzenkolf (2L), roermagneet, ijsbad en Ar-ballon 
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Reagentia:  - Pluronic® PE 6200 (BASF) 

- Triethylamine (Sigma-Aldrich) 

- 4-tert.butyl Catechol (radicaalinhibitor) (Fluka – Sigma-Aldrich) 

- Methacryloylchloride (Fluka – Sigma-Aldrich) 

 

Reagens MM[g/mol] ρ[g/ml] Hoeveelheid # mol Equivalenten 

PE 6200 2450  250 g 0.102 1.0 

Et3N 101.19 0.728 82.604 g 

=113.467 ml 

0.816 8.0 

4-tert.butyl catechol 166.21  169.6 mg 0.00102 0.01 

Methacryloylchloride 104.53 1.08 85.331 g 

=79.010 ml 

0.816 8.0 

Tabel 5.1: Benodigde hoeveelheden reagentia voor de synthese van Pluronic® PE 6200 BMA 

Procedure 

- Vooraleer de eigenlijke synthese werd uitgevoerd, werd de Pluronic® PE 6200 

gedroogd via een azeotrope destillatie (Dean & Stark opstelling), waardoor eventueel 

aanwezig water volledig verwijderd werd. Hiervoor werd 250 g Pluronic® PE 6200 

opgelost in 500 ml gedestilleerd tolueen en werd de oplossing hierna gedurende 2 

uur gerefluxt. 

- Vervolgens werden aan de gedroogde Pluronic® PE 6200 de verschillende reagentia 

(gedestilleerd triethylamine (Fluka) en 4-tert.butyl catechol, zie tabel 5.1) 

toegevoegd. De oplossing werd hierna in een ijsbad bij 0°C geïncubeerd. 

- Het methacryloylchoride (zie tabel 5.1) werd druppelsgewijs aan de oplossing 

toegevoegd, en dit onder argon atmosfeer. Hierbij werd goed geroerd. Eventueel is 

er rookontwikkeling (HCl-gas ontwikkeling). 

- Dit mengsel lieten we gedurende 12 uur reageren bij 0°C en gedurende 12 uur bij 

kamertemperatuur. 

- Na 24 uur, nadat de reactie beëindigd was, werden het ongereageerde 

methacryloylchloride en triethylamine verwijderd via een rotatieverdamper onder 

verlaagde druk (Rotavapor, 30-35°C). 
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-  In een volgende stap werden de gevormde triethylamine hydrochloride zouten 

afgefilterd via een ‘Celiet’ filter (Celite® 545, Acros Organics).   

- Het filtraat werd vervolgens ingedampt met de rotavapor (40-50°C) om het 

overblijvende tolueen te verwijderen. 

- Hierna werd het geheel opgelost in pentaan om eventueel aanwezige onzuiverheden 

te verwijderen. Aangezien de radicaalinhibitor eveneens oplost in pentaan, plaatsen 

we het geheel in een ijsbad. 

- Vervolgens werd het geheel gedecanteerd, werd de radicaalinhibitor opnieuw 

toegevoegd en werd het geheel gedroogd in de rotavapor (bij kamertemperatuur). 

De omzetting van deze reactie werd op kwalitatieve wijze gevolgd met FT-IR spectroscopie 

(Bio-Rad 575C Spectrometer), waarbij ongeveer 10 mg product werd opgelost in 

dichloormethaan (CH2Cl2) en op kwantitatieve wijze met behulp van 1H-NMR (Bruker 300 

MHz), waarbij ongeveer 15 mg product werd opgelost in gedeutereerd chloroform (CDCl3). 

1.1.2. Synthese van Pluronic® L43 BMA 

De synthese van Pluronic® PE 4300 BMA verloopt volledig analoog aan deze van 

Pluronic®PE 6200 BMA. Hierbij geldt wel dat $ � 6 en & � 22. 

De omzetting van deze reactie werd op kwalitatieve wijze gevolgd met FT-IR spectroscopie 

(Bio-Rad 575C Spectrometer), waarbij ongeveer 10 mg product werd opgelost in 

dichloormethaan (CH2Cl2) en op kwantitatieve wijze met behulp van 1H-NMR (Bruker 300 

MHz), waarbij ongeveer 15 mg product werd opgelost in gedeutereerd chloroform (CDCl3). 

Reagens MM[g/mol] ρ[g/ml] Hoeveelheid # mol Equivalenten 

PE 4300 1840  250 g 0.136 1.0 

Et3N 101.19 0.728 109.99 g 

=151.08 ml 

1.087 8.0 

4-tert.butyl catechol 166.21  225.829 mg 0.00136 0.01 

Methacryloylchloride 104.53 1.08 113.620 g 

=105.203 ml 

1.087 8.0 

Tabel 5.2: Benodigde hoeveelheden reagentia voor de synthese van Pluronic® PE 4300 BMA 

1.1.3. Synthese van Pluronic® L35 BMA 

De synthese van Pluronic® PE 3500 BMA verloopt volledig analoog aan deze van 

Pluronic®PE 6200 BMA. Hierbij geldt wel dat $ � 11 en & � 16. 
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De omzetting van deze reactie werd op kwalitatieve wijze gevolgd met FT-IR spectroscopie 

(Bio-Rad 575C Spectrometer), waarbij ongeveer 10 mg product werd opgelost in 

dichloormethaan (CH2Cl2) en op kwantitatieve wijze met behulp van 1H-NMR (Bruker 300 

MHz), waarbij ongeveer 15 mg product werd opgelost in gedeutereerd chloroform (CDCl3). 

Reagens MM[g/mol] ρ[g/ml] Hoeveelheid # mol Equivalenten 

PE 3500 1897  250 g 0.132 1.0 

Et3N 101.19 0.728 106.684 g 

=146.544 ml 

1.054 8.0 

4-tert.butyl catechol 166.21  219.043 mg 0.00132 0.01 

Methacryloylchloride 104.53 1.08 110.206 g 

=102.042 ml 

1.054 8.0 

Tabel 5.3: Benodigde hoeveelheden reagentia voor de synthese van Pluronic® PE 3500 BMA 

1.1.4. Synthese van Pluronic® F127 BMA 

De syntheseprocedure van Pluronic® F127 BMA wijkt lichtjes af van deze van de 

Pluronics® L62 BMA, L43 BMA en L35 BMA. Pluronic® F127 is geen viskeuze vloeistof maar 

bestaat uit witgekleurde korrels. Er geldt dat $ � 100 en & � 65. 

 

Reagens MM[g/mol] ρ[g/ml] Hoeveelheid # mol Equivalenten 

F127 12600  250 g 0.0198 1.0 

Et3N 101.19 0.728 16.062 g 

=22.063 ml 

0.159 8.0 

4-tert.butyl catechol 166.21  32.98 mg 0.000198 0.01 

Methacryloylchloride 104.53 1.08 16.592 g 

=15.363 ml 

0.816 8.0 

Tabel 5.4 : Benodigde hoeveelheden reagentia voor de synthese van Pluronic® F127 BMA 

 

Procedure: 

- Vooraleer de eigenlijke synthese werd uitgevoerd, werd 250 g Pluronic® F127 

opgelost in 500ml gedestilleerd tolueen en gedroogd via een azeotrope destillatie 

(Dean & Stark opstelling), waardoor eventueel aanwezig water volledig verwijderd 

werd. De oplossing werd gedurende 2 uur gerefluxt. 
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- Vervolgens werden aan de gedroogde Pluronic® F127 de verschillende reagentia 

(gedestilleerd triethylamine (Fluka) en 4-tert.butyl catechol, zie tabel 5.4) 

toegevoegd. De oplossing werd hierna in een ijsbad bij 0°C geïncubeerd. 

- Het methacryloylchoride (zie tabel 5.4) werd druppelsgewijs aan de oplossing 

toegevoegd met een spuit, en dit onder argon atmosfeer. Hierbij werd goed geroerd. 

Eventueel is er rookontwikkeling. 

- Dit mengsel lieten we gedurende 12 uur reageren bij 0°C en gedurende 12 uur bij 

kamertemperatuur. 

- Na 24 uur, nadat de reactie beëindigd was, werden het ongereageerde 

methacryloylchloride en triethylamine verwijderd via een rotatieverdamper onder 

verlaagde druk (Rotavapor, 30-35°C). 

-  In een volgende stap werden de gevormde triethylamine hydrochloride zouten 

afgefilterd via een ‘Celiet’ filter (Celite® 545, Acros Organics). Er werd tot 3 keer toe 

gespoeld met tolueen. 

- Het filtraat werd vervolgens voor de helft ingedampt met de rotavapor (40-50°C) en 

vervolgens geprecipiteerd in een overmaat (2 liter) diethylether (Sigma-Aldrich). 

Eventueel aanwezige onzuiverheden lossen hierin op (eveneens de radicaalinhibitor), 

terwijl het gevormde Pluronic® F127 BMA neerslaat. 

- Hierna werd het gevormde product gefilterd onder vacuüm. 

- De filterkoek werd nagespoeld met diethylether. 

- Het overblijvende F127 BMA poeder werd gedroogd met behulp van een exicator 

(onder vacuüm) 

De omzetting van deze reactie werd op kwalitatieve wijze gevolgd met FT-IR spectroscopie 

(Bio-Rad 575C Spectrometer), waarbij ongeveer 10 mg product werd opgelost in 

dichloormethaan (CH2Cl2) en op kwantitatieve wijze met behulp van 1H-NMR (Bruker 300 

MHz), waarbij ongeveer 15 mg product werd opgelost in gedeutereerd chloroform (CDCl3). 

Ter voorbeeld werd ook het rendement van bovenstaande reactie berekend: 

We vertrekken van 250g Pluronic® F127 BMA (MW=12600 g/mol), wat overeenkomt met 

0,019841 mol. De substitutiegraad bedraagt 94,2%. We gaan ervan uit dat dit overeenkomt 

met volledig bigefunctionaliseerd Pluronic® F127 BMA (MW=12736 g/mol). De overige 5,8% 

komt overeen met niet-gefunctionaliseerd Pluronic® F127. Dit komt overeen met 0,01869 
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mol of 238,0419 g bigefunctionaliseerd Pluronic® F127 BMA en 0,0011507 mol of 14,5 g niet-

gefunctionaliseerd Pluronic® F127, of een totale massa van 252,5419048 g. Er werd een 

drooggewicht van 215 g bekomen, wat overeenstemt met een rendement van 

(215/252,5419048)x100% = 85.1%  

1.2. Synthese van di-triethoxysilaan gemodificeerde Pluronics® 

1.2.1. Synthese van Pluronic® L62 di-TESi 

Deze synthese heeft tot doel de hydroxyleindgroepen van Pluronic® PE 6200 om te zetten 

tot hydrolyseerbare triethoxysilaangroepen (Pluronic® PE 6200 di-TESi) volgens het 

reactieschema in figuur 5.2. In dit reactieschema geldt dat $ � 6 en & � 34. 

De ethoxysilaangroepen van het gevormde, opgezuiverde product kunnen vervolgens door 

hydrolyse onder zure omstandigheden (bv. door toevoeging van HCl) omgezet worden tot 

reactieve silanolgroepen. Deze silanolgroepen kunnen dan via polycondensatie aanleiding 

geven tot de vorming van vernette structuren.  

 

 

Figuur 5.2:  Reactieschema voor de synthese van Pluronic® di-TESi 

 

Opstelling:  3-halzenkolf (1L), elektrische roerder, oliebad en Ar-atmosfeer 
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Reagentia:  - Pluronic® PE 6200 (BASF) 

- 3-isocyanatopropyl triethoxysilaan (IPTS), (Sigma-Aldrich) 

- Sn(II) 2-ethylhexanoaat (SnOct2), (Sigma) 

 

Reagens MM[g/mol] ρ[g/ml] Hoeveelheid # mol Equivalenten 

PE 6200 2450  250 g 0.102 1.0 

IPTS 247.97 0.999 63.258 g 

=63,321 ml 

0.255 2.5 

SnOct2 405.14 1.251 6,201 g 

= 4,957 ml 

0.0153 0.15 

Tabel 5.5 : Benodigde hoeveelheden reagentia voor de synthese van Pluronic® PE 6200 di-TESi 

 

Procedure:  

- Vooraleer de eigenlijke synthese werd uitgevoerd, werd 250 g van Pluronic® PE 

6200 gedurende twee uur gedroogd aan de rotavapor, bij 85°C, waardoor 

eventueel aanwezig water volledig verwijderd werd.  

- Vervolgens werd aan de gedroogde Pluronic® PE 6200 de katalysator SnOct2 

toegevoegd (zie tabel 5.5) en werd het geheel geplaatst in een oliebad van 77°C. 

Het geheel werd stevig geroerd met een elektrische roerder (stand 7) en eveneens 

geflusht met Ar. 

- Wanneer het mengsel (Pluronic® + katalysator) een temperatuur van 75°C had 

bereikt, werd druppelsgewijs IPTS toegevoegd (zie tabel 5.5), onder stevig roeren. 

Toevoegen van IPTS geeft aanleiding tot een exotherme reactie, waardoor de 

temperatuur stijgt. 

- Het geheel lieten we reageren gedurende 1 uur. 

- Na de reactie werd het geheel uit het oliebad verwijderd en afgekoeld tot 

kamertemperatuur. 

- Wanneer het product was afgekoeld tot kamertemperatuur, werd het geprecipiteerd 

in 2,5 liter pentaan, waarbij goed werd geroerd. Eventueel aanwezige onzuiverheden 

lossen op in pentaan, terwijl het gevormde eindproduct niet oplost, en aanleiding 

geeft tot een duidelijke faseseparatie. Om nog een betere faseseparatie te krijgen, 

plaatsten we het geheel in een ijsbad. 
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- Het geheel werd na verloop van tijd gedecanteerd en nog 2 maal gespoeld met 

telkens 1 à 1,5 liter pentaan. 

- Vervolgens werd het product gedroogd aan de oliepomp (zonder verwarming). Het 

uiteindelijke product toonde zich als een donkerrode visceuze olie. 

De omzetting van deze reactie werd op kwalitatieve wijze gevolgd met FT-IR spectroscopie 

(Bio-Rad 575C Spectrometer), waarbij ongeveer 10 mg product werd opgelost in 

dichloormethaan (CH2Cl2) en op kwantitatieve wijze met behulp van 1H-NMR (Bruker 300 

MHz), waarbij ongeveer 15 mg product werd opgelost in gedeutereerd chloroform (CDCl3). 

1.2.2. Synthese van Pluronic® L43 di-TESi 

De synthese van Pluronic® PE 4300 di-TESi verloopt volledig analoog aan deze van 

Pluronic®PE 6200 di-TESi.  Hierbij geldt wel dat $ � 6 en & � 22. 

De omzetting van deze reactie werd op kwalitatieve wijze gevolgd met FT-IR spectroscopie 

(Bio-Rad 575C Spectrometer), waarbij ongeveer 10 mg product werd opgelost in 

dichloormethaan (CH2Cl2) en op kwantitatieve wijze met behulp van 1H-NMR (Bruker 300 

MHz), waarbij ongeveer 15 mg product werd opgelost in gedeutereerd chloroform (CDCl3). 

Reagens MM[g/mol] ρ[g/ml] Hoeveelheid # mol Equivalenten 

PE 4300 1840  250 g 0.136 1.0 

IPTS 247.97 0.999 84.229 g 

=84.313 ml 

0.340 2.5 

SnOct2 405.14 1.251 8.257 g 

= 6.600 ml 

0.0204 0.15 

Tabel 5.6: Benodigde hoeveelheden reagentia voor de synthese van Pluronic® PE 4300 di-TESi 

 

1.2.3. Synthese van Pluronic® L35 di-TESi 

De synthese van Pluronic® PE 3500 di-TESi verloopt volledig analoog aan deze van 

Pluronic®PE 6200 di-TESi.  Hierbij geldt wel dat $ � 11 en & � 16. 

De omzetting van deze reactie werd op kwalitatieve wijze gevolgd met FT-IR spectroscopie 

(Bio-Rad 575C Spectrometer), waarbij ongeveer 10 mg product werd opgelost in 

dichloormethaan (CH2Cl2) en op kwantitatieve wijze met behulp van 1H-NMR (Bruker 300 

MHz), waarbij ongeveer 15 mg product werd opgelost in gedeutereerd chloroform (CDCl3). 
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Reagens MM[g/mol] ρ[g/ml] Hoeveelheid # mol Equivalenten 

PE 3500 1897  250 g 0.132 1.0 

IPTS 247.97 0.999 81.698 g 

=81.780 ml 

0.329 2.5 

SnOct2 405.14 1.251 8.009 g 

= 6.402 ml 

0.0198 0.15 

Tabel 5.7: Benodigde hoeveelheden reagentia voor de synthese van Pluronic® PE 3500 di-TESi 

1.2.4. Synthese van Pluronic® F127 di-TESi 

De syntheseprocedure van Pluronic® F127 di-TESi wijkt lichtjes af van deze van de 

Pluronics® L62 di-TESi, L43 di-TESi en L35 di-TESi. Pluronic® F127 is geen viskeuze vloeistof 

maar bestaat uit witgekleurde korrels. Er geldt dat $ � 100 en & � 65. 

Reagens MM[g/mol] ρ[g/ml] Hoeveelheid # mol Equivalenten 

F127 12600  125 g 0.00992 1.0 

IPTS 247.97 0.999 6.150 g 

=6.156 ml 

0.0248 2.5 

SnOct2 405.14 1.251 602.887 mg 

= 481.924 µl 

0.00149 0.15 

Tabel 5.8: Benodigde hoeveelheden reagentia voor de synthese van Pluronic® F127 di-TESi 

Procedure: 

- Vooraleer de eigenlijke synthese werd uitgevoerd, werd de Pluronic® F 127 gedroogd 

via een azeotrope destillatie (Dean & Stark opstelling), waardoor eventueel aanwezig 

water volledig verwijderd werd. Hiervoor werd 125 g Pluronic® F 127 opgelost in 500 

ml gedestilleerd tolueen, en werd de oplossing hierna gedurende 2 uur gerefluxt. 

- Vervolgens werd aan de gedroogde oplossing van Pluronic® F127 en tolueen de 

katalysator SnOct2 toegevoegd (zie tabel 5.5) en werd het geheel geplaatst in een 

oliebad van 77°C. Het geheel werd stevig geroerd met een elektrische roerder 

(stand 7) en eveneens geflusht met Ar. 

- Wanneer het mengsel (Pluronic® + katalysator + tolueen) een temperatuur van 

75°C had bereikt, werd druppelsgewijs IPTS toegevoegd (zie tabel 5.8), onder 

stevig roeren. Toevoegen van IPTS geeft aanleiding tot een exotherme reactie, 

waardoor de temperatuur stijgt. 

- Het geheel lieten we reageren gedurende 1 uur. 
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- Na de reactie werd het geheel uit het oliebad gehaald en afgekoeld tot 

kamertemperatuur. 

- Wanneer het product was afgekoeld tot kamertemperatuur, werd het geprecipiteerd 

in 2,5 liter diethylether, waarbij goed werd geroerd. Eventueel aanwezige 

onzuiverheden lossen op in diethylether, terwijl het gevormde eindproduct 

neerslaat.  

- Het geheel werd gefilterd. Het filteren verliep extreem traag, waardoor werd 

geopteerd om het geheel te centrifugeren om het diethylether te verwijderen.  

- Vervolgens werd het product gedroogd met behulp van een excitator. Wat overblijft 

is een witkleurige korrelige stof. 

De omzetting van deze reactie werd op kwalitatieve wijze gevolgd met FT-IR spectroscopie 

(Bio-Rad 575C Spectrometer), waarbij ongeveer 10 mg product werd opgelost in 

dichloormethaan (CH2Cl2) en op kwantitatieve wijze met behulp van 1H-NMR (Bruker 300 

MHz), waarbij ongeveer 15 mg product werd opgelost in gedeutereerd chloroform (CDCl3). 

1.3. Bepaling van het moleculair gewicht door middel van Gel 

permeatie Chromatografie (GPC) 

De moleculaire gewichten van de niet-gemodificeerde Pluronic® materialen werden bepaald 

door middel van gelpermeatie chromatografie. Hiervoor werd ongeveer 10 mg product 

opgelost in 1 ml chloroform (Sigma-Aldrich), dat tevens als eluens werd gebruikt. Er werd 

gebruik gemaakt van een Plgel 3µm Mixed-E GPC-kolom, 300x7.5mm (Polymer 

Laboratories), ideaal voor moleculaire gewichten tot 30.000 Dalton. De moleculaire 

gewichten werden berekend aan de hand van een kalibratiecurve op basis van 

polystyreenstandaarden (MW = 1200, 2100, 7200 en 28500 Dalton). Het injectievolume 

bedroeg 20 µl, de vloeisnelheid bedroeg 1ml/min. De detectie gebeurde op basis van de 

refractieindex (RI). De berekeningen werden uitgevoerd met software van Empower 

Software Technologies, Inc. 

1.4. Bepaling van de Cloud Points volgens norm NEN-EN 1890 

Voor de bepaling van de Cloudpoints maakten we gebruik van volgende reagentia:  
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- Gedemineraliseerd water (bekomen via het Synergy®-Millipore filtersysteem, 

geleidbaarheid van het water: 10-18 S.cm-1) 

- Diethyleen glycol mono-n-butylether (butyldiglycol) (Fluka, Sigma-Aldrich) 

We maakten gebruik van een 25% oplossing van butyldiglycol/water. Hiervoor losten 

we 250 g butyldiglycol op in 750 g water. 

- Waterige NaCl-oplossing 

Enerzijds maakten we gebruik van een zoutoplossing van NaCl van 50 g/l. Hiervoor 

werd 50,00 g NaCl afgewogen en aangelengd tot 1 liter oplossing. 

Anderzijds maakten we gebruik van een zoutoplossing van NaCl van 100 g/l. Hiervoor 

werd 100,00 g NaCl afgewogen en aangelengd tot 1 liter oplossing. 

Het principe van de Cloud Point-bepaling is eenvoudig: De surfactantoplossing wordt 

opgewarmd (met behulp van een waterbad) tot deze volledig troebel is. Dan wordt de 

troebele oplossing geleidelijk afgekoeld onder constant roeren, terwijl de temperatuur 

gemeten wordt. De temperatuur bij dewelke de turbiditeit verdwijnt en de oplossing weer 

helder en homogeen wordt, wordt beschouwd als de Cloud Point temperatuur. 

In de norm NEN-EN 1890:2006  worden er 5 methoden voor ‘Cloud Point’ bepaling 

beschreven : 

- Methode A : wateroplossing (1,0 g van het sample + 100 g water) 

Deze methode wordt voornamelijk gebruikt wanneer de waterige oplossing van 1 g 

van het sample en 100 g water troebel wordt tussen 10°C en 90°C. 

- Methode B : Zoutoplossing van NaCl (50g/l) (1,0 g van het sample + 100 g NaCl-

oplossing met concentratie van 50g/l) 

Deze methode wordt voornamelijk gebruikt wanneer de waterige oplossing van 1 g 

van het sample en 100 g water troebel wordt boven 90°C. 

- Methode C : Zoutoplossing van NaCl (100g/l) (1,0 g van het sample + 100 g NaCl-

oplossing met concentratie van 100g/l) 

Deze methode wordt voornamelijk gebruikt wanneer de waterige oplossing van 1 g 

van het sample en 100 g water troebel wordt boven 90°C. 

- Methode D : Oplossing in 45g BDG/water (5,0 g van het sample + 45 g van een 25% 

waterige oplossing van diethyleen glycol mono-n-butylether). 
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Deze methode wordt voornamelijk gebruikt wanneer de waterige oplossing van 1 g 

van het sample en 100 g water troebel wordt beneden 10°C. 

- Methode E : Oplossing in 25 g BDG/water (5,0 g van het sample + 25 g van een 25% 

waterige oplossing van diethyleen glycol mono-n-butylether). 

Deze methode wordt voornamelijk gebruikt wanneer de waterige oplossing van 1 g 

van het sample en 100 g water troebel wordt beneden 10°C. 

Als resultaat word, zoals opgelegd in de NEN-EN 1890:2006 norm, het wiskundig gemiddelde 

genomen van de twee (of meerdere) resultaten die niet meer dan 0.5°C van elkaar 

verschillen. 

1.5. Stabiliteitsstudie van de gemodificeerde Pluronic® materialen 

Er werd ongeveer 15 mg van de gemodificeerde Pluronic® BMA en Pluronic® di-TESi 

materialen, gebracht in een NMR-buisje, opgelost in gedeutereerd chloroform (Aldrich). 

Deze buisjes werden bewaard bij kamertemperatuur (22°C), in de koelkast (1,2°C) en in de 

diepvriezer (-18°C). Op geregelde tijdstippen werd van deze stalen een 1H-NMR spectrum 

opgenomen en de substitutiegraad werd bepaald.  

2. Bereiding en karakterisatie van de hydrogelen 

2.1. Bereiding hydrogelstalen uit bismethacrylaat 

gemodificeerde Pluronics® 

Hydrogelstalen uit bismethacrylaat gemodificeerde Pluronics® kunnen vervaardigd worden 

door het overeenkomstige gemodificeerde Pluronic® materiaal te vermengen met de 

correcte hoeveelheid gedemineraliseerd water (MilliQ). Er werd geopteerd voor het 

vervaardigen van hydrogelen met een hoeveelheid van 30 m% en 50 m% aan gemodificeerd 

Pluronic® materiaal. Aan deze oplossingen werd vervolgens een UV-gevoelige foto-initiator 

toegevoegd. We maakten gebruik van twee soorten initiatoren : Irgacure® 2959 en Iragcure® 

819 (beiden afkomstig van Ciba Specialty Chemicals). Uit rheologische experimenten is 

gebleken dat de optimale concentratie aan Irgacure® 2959 ongeveer 2,5 mol% ten opzichte 

van het aantal dubbele bindingen bedraagt. Irgacure® 819 is veel reactiever en vereist een 
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lagere hoeveelheid, namelijk ongeveer 1 mol% ten opzichte van het aantal dubbele 

bindingen.   

De oplossing (Pluronic® BMA + gedemineraliseerd water + initiator) werd vervolgens 

ontgast, waarbij een afscherming tegen UV-licht werd voorzien met aluminiumfolie. 

De oplossing (± 12 ml) werd vervolgens met behulp van een spuit en naald aangebracht 

tussen twee glazen platen. Direct zonlicht werd gemeden. In het geval van Pluronic® F 127 

werden deze platen eerst in de diepvriezer gekoeld, om gelering tegen te gaan. Deze glazen 

platen werden tevens bedekt met een teflonfolie (Sentrex™ Release Foil, nr. 19901, NU-

Source Inc.), belangrijk voor de loslaatkarakteristieken na de polymerisatie. De glazen platen 

werden van elkaar gescheiden door middel van een siliconen spacer met een dikte van 1 

mm. 

Het geheel werd vervolgens gedurende 30 minuten gecured onder UV-licht. 

Na de polymerisatie werd de hydrogelfilm verwijderd van tussen de glasplaten, en lieten we 

deze minstens één dag drogen aan de lucht om het overtollige water te verwijderen. 

De foto-initiator Irgacure® 819 is veel reactiever gebleken dan de foto-initiator Iragcure® 

2959, waardoor in deze scriptie vooral geopteerd werd om deze initiator te gebruiken. Voor 

biomedische toepassingen, waarbij een rechtstreeks contact bestaat tussen het lichaam van 

de patiënt en de hydrogel, is het gebruik van Irgacure® 2959 aangeraden, wegens 

verbeterde biocompatibiliteit,  We maken gebruik van een initiatoroplossing van 0,5 g 

Irgacure® 819 [MM=418,46 g/mol] in 10 ml aceton. Dit komt overeen met een concentratie 

van 1,19485.10-4 mol initiator per milliliter oplossing. 

2.1.1. Bereiding hydrogelstalen uit Pluronic® L62 BMA 

In onderstaande tabellen staan de berekeningen voor de bepaling van de hoeveelheid 

initiatoroplossing die dient toegevoegd te worden aan de macromonomeeroplossing. In het 

geval van de foto-initiator Irgacure® 819 maken we gebruik van een concentratie van 1 

mol%. Deze concentratie is ideaal om enerzijds voldoende vernetting te verkrijgen en 

anderzijds het nadelige filtereffect te vermijden. 

PE 6200 BMA – 50 m% - 1 mol% Irgacure® 819  

Hoeveelheid 50 g PE 6200 BMA + 50 g gedemineraliseerd water 
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Molaire massa (g/mol) Pluronic® BMA 2586 g/mol 

# mol Pluronic® BMA 0.019335 mol 

Rendement van reactie 98.64 % 

# mol dubbele bindingen 0.038144 mol 

# mol initiator 3.8144.10-4 mol 

# ml initiatoroplossing 3.19235 ml 

Tabel 5.9: Berekening van de hoeveelheid initiatoroplossing nodig voor de polymerisatie van Pluronic® PE 6200 

BMA- 50m% 

PE 6200 BMA – 30 m% - 1 mol% Irgacure® 819  

Hoeveelheid 30 g PE 6200 BMA + 70 g gedemineraliseerd water 

Molaire massa (g/mol) Pluronic® BMA 2586 g/mol 

# mol Pluronic® BMA 0.01160 mol 

Rendement van reactie 98.64 % 

# mol dubbele bindingen 0.022886 mol 

# mol initiator 2.28863.10-4 mol 

# ml initiatoroplossing 1.91541 ml 

Tabel 5.10: Berekening van de hoeveelheid initiatoroplossing nodig voor de polymerisatie van Pluronic® PE 6200 

BMA- 30m% 

2.1.2. Bereiding hydrogelstalen uit Pluronic® L43 BMA 

PE 4300 BMA – 50 m% - 1 mol% Irgacure® 819  

Hoeveelheid 50 g PE 4300 BMA + 50 g gedemineraliseerd water 

Molaire massa (g/mol) Pluronic® BMA 1976 g/mol 

# mol Pluronic® BMA 0.025304 mol 

Rendement van reactie 77,02 % 

# mol dubbele bindingen 0.038978 mol 

# mol initiator 3.8978.10-4 mol 

# ml initiatoroplossing 3.262 ml 

Tabel 5.11: Berekening van de hoeveelheid initiatoroplossing nodig voor de polymerisatie van Pluronic® PE 4300 

BMA- 50m% 

PE 4300 BMA – 30 m% - 1 mol% Irgacure® 819  

Hoeveelheid 30 g PE 6200 BMA + 70 g gedemineraliseerd water 

Molaire massa (g/mol) Pluronic® BMA 1976 g/mol 

# mol Pluronic® BMA 0.015182 mol 

Rendement van reactie 77.02 % 

# mol dubbele bindingen 0.023387 mol 
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# mol initiator 2.3387.10-4 mol 

# ml initiatoroplossing 1.957 ml 

Tabel 5.12: Berekening van de hoeveelheid initiatoroplossing nodig voor de polymerisatie van Pluronic® PE 4300 

BMA- 30m% 

2.1.3. Bereiding hydrogelstalen uit Pluronic® L35 BMA 

PE 3500 BMA – 50 m% - 1 mol% Irgacure® 819  

Hoeveelheid 50 g PE 3500 BMA + 50 g gedemineraliseerd water 

Molaire massa (g/mol) Pluronic® BMA 2033 g/mol 

# mol Pluronic® BMA 0.024594 mol 

Rendement van reactie 86,6 % 

# mol dubbele bindingen 0.042597 mol 

# mol initiator 4.25971.10-4 mol 

# ml initiatoroplossing 3.565 ml 

Tabel 5.13: Berekening van de hoeveelheid initiatoroplossing nodig voor de polymerisatie van Pluronic® PE 3500 

BMA- 50m% 

PE 3500 BMA – 30 m% - 1 mol% Irgacure® 819  

Hoeveelheid 30 g PE 3500 BMA + 70 g gedemineraliseerd water 

Molaire massa (g/mol) Pluronic® BMA 2033 g/mol 

# mol Pluronic® BMA 0.014756 mol 

Rendement van reactie 86.6 % 

# mol dubbele bindingen 0.025558 mol 

# mol initiator 2.5558.10-4 mol 

# ml initiatoroplossing 2.139 ml 

Tabel 5.14: Berekening van de hoeveelheid initiatoroplossing nodig voor de polymerisatie van Pluronic® PE 3500 

BMA- 30m% 

2.1.4. Bereiding hydrogelstalen uit Pluronic® F127 BMA 

Pluronic® F127 lost zeer traag op in water. De maximale concentratie aan Pluronic® F127 

bedraagt 30m%.  

F127 BMA – 30 m% - 1 mol% Irgacure® 819  

Hoeveelheid 30 g F 127 BMA + 70 g gedemineraliseerd water 

Molaire massa (g/mol) Pluronic® BMA 12736  g/mol 

# mol Pluronic® BMA 0.0023555 mol 

Rendement van reactie 87.11 % 

# mol dubbele bindingen 0.0041038 mol 
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# mol initiator 4.1038.10-5 mol 

# ml initiatoroplossing 343.457 µl 

Tabel 5.15: Berekening van de hoeveelheid initiatoroplossing nodig voor de  polymerisatie van Pluronic® F 127 

BMA- 30m% 

2.2. Bereiding hydrogelstalen uit di-triethoxysilaan 

gemodificeerde Pluronics® 

Hydrogelstalen op basis van di-triethoxysilaan gemodificeerde Pluronics® kunnen 

vervaardigd worden door het overeenkomstige gemodificeerde Pluronic® materiaal te 

vermengen met de correcte hoeveelheid gedemineraliseerd water (MilliQ). Er werd 

geopteerd voor het vervaardigen van hydrogelen met een hoeveelheid van 30 m% en 50 m% 

aan gemodificeerd Pluronic® materiaal. Het recipiënt waarin de polycondensatiereacties 

doorgingen, was een plastic mal. De hoeveelheid oplossing (± 10 ml) per mal werd 

uitgerekend, zodanig dat alle gevormde hydrogelstalen ongeveer even dik waren (1mm). 

Vervolgens werden de oplossingen (Pluronic® di-TESi + gedemineraliseerd water) 

gehydrolyseerd door toevoeging van een sterk zuur, zoals HCl (10 N). De oplossingen van 

Pluronic® PE 4300 di-TESi en PE 6200 di-TESi vertonen een vertroebeling door faseseparatie. 

Er werd net zoveel zuur toegevoegd tot een omslag troebel�helder kon waargenomen 

worden. De Pluronic® PE 3500 di-TESi oplossingen werden eerst opgewarmd tot boven hun 

Cloud Point zodat vertroebeling kon optreden. Vervolgens werd ook zuur toegevoegd tot 

een omslag troebel�helder kon waargenomen worden. Wegens hydrolyseproblemen 

werden geen gehydrolyseerde oplossingen van Pluronic® F127 di-TESi bereid. 

De gehydrolyseerde oplossingen werden vervolgens uitgegoten in de plastic mallen en ter 

stabilisatie in een propere ruimte geplaatst, waarbij reeds silanol-silanol concensaties 

konden optreden en overmatig water kon verdampen. Na stabilisatie werden de stalen 

gedurende 1 uur geplaatst in een heteluchtoven bij ongeveer 100°C. Wat overblijft zijn 

sterke, chemisch vernette structuren. 

2.3. Bepaling van de sol-/gelfractie 

Uitgaande van 30m% en 50m% hydrogelschijfjes (Ø 8 mm), geperst uit hydrogelfilmen op 

basis van gemodificeerd Pluronic® BMA en di-TESi, kan de sol- en gelfractie bepaald worden. 
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Eerst werd het gewicht vóór en na drogen bepaald, waaruit het gemiddeld initieel 

watergehalte bepaald kon worden. Drogen gebeurde aan de hand van een excitator met 

NaOH als droogmiddel, gedurende 48 uur. Vervolgens werden een nieuwe reeks 

hydrogelschijfjes, geperst uit dezelfde hydrogelfilm als voorheen, gewogen en geïncubeerd 

in 10 ml gedemineraliseerd water bij kamertemperatuur, onder constant roeren. Na 24 uur 

werden de schijfjes verwijderd uit het medium en gedroogd aan de hand van een excitator. 

Na 48u drogen werd het drooggewicht opnieuw bepaald. De metingen werden telkens in 

drievoud uitgevoerd. 

2.4. Bepaling van de zwellingseigenschappen 

Uitgaande van 30m% en 50m% hydrogelschijfjes (Ø 8 mm), geperst uit hydrogelfilmen op 

basis van gemodificeerd Pluronic® BMA en di-TESi, kunnen de thermoresponsieve 

zwellingseigenschappen bepaald worden. Eerst werd het gewicht vóór zwellen op tijdstip nul 

bepaald, vervolgens werden de hydrogelschijfjes geïncubeerd in gedemineraliseerd water en 

onder constant roeren gedurende 24 uur bewaard bij kamertemperatuur, 37°C en 50°C. Na 

24 uur werden de schijfjes verwijderd uit het medium, afgedept met filtreerpapier en 

opnieuw gewogen.  De metingen werden telkens in drievoud uitgevoerd. 

2.5. Texturometrie 

Voor het uitvoeren van de texturometrische analyses werd gebruik gemaakt van een Lloyd 

TA 500 Texture Analyser, uitgerust met een load cell van 10 N en een load cell van 100 N. 

De hydrogelfilmen op basis van gemodificeerd Pluronic® BMA (5 cm x 5 cmnx 1 mm) werden 

aangebracht in het midden van de vlakke onderplaat met ronde uitsnijding (Ø 20 mm). De 

hydrogelen werden gefixeerd op deze onderste plaat aan de hand van plakband. De 

metingen werden bij kamertemperatuur (±20°C) en in drievoud uitgevoerd. 

2.5.1. TPA-analyse 

Bij de ‘Texture Profile Analysis’-testen werd de hydrogel tweemaal met een bolvormige 

probe (Ø 12,5 mm) ingedrukt over een afstand van 3 mm, tegen een snelheid van 20 

mm/min. We maakten gebruik van de load cell met een meetbereik tot 10 N. 
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2.5.2. Vermoeidheidstesten 

Bij de cyclische of vermoeidheidstesten werd de hydrogel onderworpen aan 20 cycli. De 

indrukkingen werden uitgevoerd met een bolvormige probe (Ø 12,5 mm) over een afstand 

van 2 mm en tegen een snelheid van 20 mm/min. We maakten gebruik van de load cell met 

een meetbereik tot 10 N. 

2.5.3. Breektest 

Bij de breektesten werd de hydrogel slechts eenmaal ingedrukt tegen een snelheid van 20 

mm/min tot het moment dat breuk optrad. Hierbij maakten we gebruik van een bolvormige 

probe (Ø 12,5 mm) en de load cell met een meetbereik tot 100 N. Breuk werd gedefinieerd 

als een terugval van de kracht tot 20% van zijn maximale waarde. 

2.6. Contacthoekmetingen 

Voor het uitvoeren van contacthoekmetingen werd gebruik gemaakt van het video-

ondersteund Contact Angle System OCA20 van DataPhysics Instruments. Hierbij werd op 

geautomatiseerde wijze met behulp van een dunne naald een druppel water (100 µl) 

aangebracht op het oppervlak van de hydrogelfilmen. Deze filmen werd vooraf gehydrateerd 

door deze een uur te incuberen in gedemineraliseerd water met een temperatuur van 40°C 

of een temperatuur van 5°C. Het verloop van de vorm van de druppel werd gevolgd met 

behulp van een CCD-camera. De contacthoek werd bepaald aan de hand van de SCA20-

software, waarbij de contacthoeken werden berekend aan de hand van een Young-Laplace 

benadering. De stalen werden tijdens de metingen op de correcte temperatuur gehouden 

via een ‘Microcontroller-based Peltier Temperature Controller’. 

2.7. ‘Dynamic Vapour Sorption’ metingen 

Aan de hand van Dynamic Vapour Sorption kon nagegaan worden wat de respons was van 

de hydrogelmaterialen op variërende omstandigheden van vochtigheid en temperatuur. 

Deze respons werd op gravimetrische wijze opgemeten. Hierbij werd gebruik gemaakt van 

het DVS-1 systeem van Surface Measurements Systems Ltd. Dit toestel heeft een zeer 

gevoelige microbalans met een sensitiviteit van 0.1 µg. De temperatuursrange kan 

gevarieerd worden tussen 5 en 60°C en de vochtigheidsbereik tussen 0 en 98% relatieve 

vochtigheid. Verschillende stalen werden onderzocht met de bedoeling de invloed van 



158 
 

verschillende parameters op de sorptie/desorptiekarakteristieken na te gaan. Deze 

parameters zijn:  

- Hydrofiliciteit/hydrofobiciteit ( Pluronic® PE 6200 BMA vs. Pluronic® F127 BMA) 

- Eindgroep (Pluronic® PE 6200 BMA vs. Pluronic® PE 6200 di-TESi) 

- Massapercentage van de hydrogel (30m% vs. 50m%) 

- Temperatuur (10°C vs. 37°C) 

De procedure die werd toegepast bestond uit 3 gelijke sorptie/desorptiecycli, waarbij de 

relatieve vochtigheid gevarieerd werd gaande van 0 tot 80 (0 – 20 – 40 – 60 – 80) en 

omgekeerd en waarbij de temperatuur constant werd gehouden. De verandering in massa 

werd uitgezet als functie van de tijd, en ten opzichte van de initiele droge massa. Dit 

betekent dat er pas begonnen werd aan de sorptie/desorptiecycli wanneer het 

aangebrachte staal volledig droog was. De resultaten werden berekend en weergegeven in 

een excel bestand. Sorptie/desorptie isothermen en hysteresiscurven werden bepaald. 
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Algemeen besluit 

Deze scriptie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe 

generatie stimuli-responsieve hydrogelen. Thermo-responsieve hydrogelen vormen een 

interessante klasse van materialen die kunnen aangewend worden binnen een breed 

toepassingsgebied, waaronder de verbetering van comforteigenschappen van 

textielmaterialen en het gebruik ervan voor bioactieve wondverbanden. 

Triblokcopolymeren op basis van poly(ethyleen oxide)-b-poly(propyleen oxide)-b-

poly(ethyleen oxide) (PEO-PPO-PEO), ook beter bekend als Pluronics® of Poloxamers vormen 

een interessante groep van synthetische polymeren met een lage toxiciteit, een hoge mate 

aan biocompatibiliteit en een thermo-responsief faseseparatiegedrag in geconcentreerde 

waterige oplossingen. 

Als gevolg van dit thermo-responsief fasegedrag vertonen een aantal Pluronics® thermo-

reversibele gelering bij temperaturen rond lichaamstemperatuur. Deze fysische hydrogelen 

vertonen echter een beperkte mechanische integriteit, wat het gebruik ervan voor 

langetermijntoepassingen onmogelijk maakt. 

Met het oog op de verbetering van de mechanische sterkte, werd ervoor gekozen twee 

polymeriseerbare Pluronic® derivaten te synthetiseren: Pluronic® bismethacrylaat (BMA) en 

Pluronic® di-triethoxysilaan (di-TESi). Deze derivaten vormen het polymeriseerbaar 

basismateriaal waarvan werd vertrokken om te komen tot chemisch vernette 

hydrogelnetwerken die in water wel kunnen zwellen maar niet kunnen desintegreren. 

Pluronic® BMA kon gesynthetiseerd worden via een reactie tussen het Pluronic® materiaal 

en methacryloylchloride, in aanwezigheid van triethylamine en 4-tert.butyl cathecol gebruikt 

als radicaalinhibitor. Pluronic® di-TESi werd gesynthetiseerd via een reactie tussen het 

Pluronic® materiaal en (3-isocyanatopropyl) triethoxysilaan (IPTS) in de aanwezigheid van 

Sn(II) 2-ethylhexanoaat als katalysator. 

Op basis van het gemodificeerde Pluronic® BMA materiaal konden covalent vernette 

hydrogelen bekomen worden via een fotopolymerisatiereactie terwijl uitgaande van de  

gemodificeerde Pluronic® di-TESi materialen covalent vernette hydrogelen konden bekomen 

worden via een polycondensatiereactie. 
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Aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve analysen werd aangetoond dat de Pluronic® 

derivaten succesvol gesynthetiseerd werden, waarbij eveneens een voldoende hoge 

substitutiegraad werd bekomen. Experimentele gegevens tonen aan dat het 

thermosresponsief karakter evenwel behouden blijft. Stabiliteitstesten tonen aan dat de 

gesynthetiseerde Pluronic® derivaten stabiel zijn bij verlaagde temperatuur en dus bewaard 

kunnen worden.   

Van de gevormde hydrogelen werd nagegaan wat het percentage was aan 

polymeermateriaal dat werd uitgeloogd tijdens zwellingsproeven. De gelfractie van de 

Pluronic® di-TESi hydrogelen bleek hoger te zijn dan deze van de Pluronic® BMA hydrogelen, 

wat wijst op een hogere vernettingsgraad bij de Pluronic® di-TESi materialen. Vervolgens 

werden de temperatuursafhankelijke zwellingseigenschappen bepaald aan de hand van 

zwellingsproeven bij verscheidene temperaturen. Zoals verwacht bij materialen die een 

negatief thermo-responsief gedrag vertonen, was het evenwichtszwelniveau bij lagere 

temperaturen het hoogst. De mogelijkheid tot wateropname bleek kleiner in het geval van 

de Pluronic® di-TESi materialen, ten gevolge van hun hogere vernettingsgraad.   

De bekomen hydrogelnetwerken werden eveneens beoordeeld op basis van hun 

mechanische eigenschappen en de invloed van verscheidene parameters zoals temperatuur, 

hydrofobiciteit en eindgroep op de sorptie-/desorptiekarakteristieken werd onderzocht. 
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Crosslinkable Pluronic® derivatives as a new generation of 
stimuli responsive polymer materials 
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Supervisor: Prof. Dr. Peter Dubruel 

 

I. Introduction 

Thermo-responsive polymeric hydrogels 
represent an interesting class of materials that 
can be tailored for a wide range of 
applications, such as the amelioration of 
comfort properties of textile materials and the 
use in bioactive wound dressings. [1,2] 

Triblock copolymers poly(ethylene oxide)-b-
poly(propylene oxide)-b-poly(ethylene oxide) 
(PEO-PPO-PEO), also known as Pluronics® or 
Poloxamers, form an interesting group of 
synthetic polymers wich demonstrate low 
toxicity, high biocompatibility and a thermo-
responsive phase-separation behaviour in 
aqueous solutions.[3] 

Based on this thermo-responsive phase-
seperation behaviour, some Pluronics® show 
thermo-reversible gelation around body 
temperature. These physical hydrogels  
demonstrate low mechanical integrity, which 
makes them unusable for long term 
applications. 

In order to improve mechanical strength, we 
chose to synthesize two polymerizable 
Pluronic® derivatives: Pluronic® 
bismethacrylate (BMA) and Pluronic® di-
triethoxysilane (di-TESi). Polymerization of 
these modified Pluronics® form strong 
covalently crosslinked hydrogels that can swell 
or shrink but cannot desintegrate when placed 
in water. 

II. Experimental 

Pluronic® BMA was synthesized by reaction of 
Pluronics® and methacryloyl chloride in the 
presence of triethylamine and 4-tert.butyl 
cathechol used as radical inhibitor (Scheme 1). 

 

 

Sheme 1.  Synthesis of Pluronic® BMA 

Pluronic® di-TESi was synthesized by reaction 
of Pluronics® and (3-isocyanatopropyl) 
triethoxysilane (IPTS) in the presence of Sn(II) 
2-ethylhexanoate as polymerization catalyst 
(Scheme 2). 

 

Scheme 2. Synthesis of Pluronic® di-TESi 

Based on Pluronic® BMA, covalently 
crosslinked hydrogels could be produced by 
photopolymerization while based on Pluronic® 
di-TESi, covalently crosslinked hydrogels could 
be produced by polycondensation. 

The obtained Pluronic® derivatives where 
analysed by FT-IR spectroscopy and 1H-NMR 
spectroscopy. Influence of endgroup 
modification on thermo-responsive behaviour 
were investigated by Cloud Point 
measurements. Stability of the obtained 
Pluronic® derivatives was considered by 1H-
NMR spectroscopy. 



 

Mechanical properties of the obtained 
Pluronic® hydrogels were investigated by 
texturometry. Thermo-dependent swelling 
characteristics where examined by incubation 
in water at different temperatures. The 
influence of hydrophobicity, temperature, 
endgroup and mass percentage of the 
hydrogel on sorption/desorption 
characteristics was investigated by DVS 
measurements.  

 

III. Results and Discussion

The reaction of Pluronics® an
methacryloylchloride produced Pluronic® BMA. 
This modification reaction was analysed 
qualitatively by FT-IR. On the IR spectrum, 
different peaks due to the methacrylate 
endgroup could be detected (Figure 1). The 
reaction was also analysed  by 1H
2). By integration of the newly appeared 
proton peaks, the degree of substitution could 
be calculated. Depending on the type of 
Pluronic® used, degree of substitution ranged 
from 99 to 77% 
 

Figure 1. IR spectrum of Pluronic® BMA
 

Figure 2. 
1H-NMR spectrum of Pluronic® BMA

 

The reaction of Pluronics® and IPTS produced 
Pluronic® di-TESi. This modification was  
analysed as well by FT-IR and 
spectroscopy. DS ranged from 88 tot 33%.
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End group modification lowered the Cloud 
Point of the considered Pluronics® but the 
thermoresponsive character was maintained.
Stability analysis showed a decrease of DS of 
the Pluronic® derivatives when stored at room 
temperature. 
By Texture Profile analysis, mechanical 
parameters such as hardness of the hydrogel 
could be determined (figure 3). Hydrogels 
based on Pluronic® F127 BMA appeared to be 
the strongest materials. 
 

Figure 3. TPA analysis of Pluronic® BMA hydrogels

 
Incubation of Pluronic® hydrogels in water at 
different temperatures showed that more 
water is absorbed at lower temperatures and 
at higher hydrofilicity of the Pluronics 
considered (Figure 4). Pluronic® di
less water due to their higher amount of 
crosslinks. 

Figure 4. Swelling behaviour of Pluronic® hydrogels
 

DVS measurements allowed us to quantify the 
effects of hydrophobicity, temperature, 
endgroup and mass percentage of the 
hydrogel on sorption/desorption 
characteristics. At higher percentages of 
hydrofilicity and at higher mass percentages
more water could be absorbed. Pluronic® di
TESi materials could absorb less water than 
the Pluronic® BMA materials, and the 
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influence of temperature was less pronounced 
than what we had expected. 
 
 

IV. Conclusions 

Thermo-responsive hydrogels based on 
Pluronic® derivatives show excellent physical 
and mechanical characteristics to be applied in 
textile industry and in biomedical domains. 
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Appendix A: Veiligheid van Pluronics® - Onderwerpen uit de Safety 

data sheet van Pluronic® F127 

Hazard Identification  
Acute toxiciteit Niet toxisch na inslikken, opname van grote hoeveelheden kan 

leiden tot diarree en zwakte, niet toxisch na huidcontact 
Irritatie Langdurige of herhaalde blootstelling aan huid of ogen kan 

resulteren in een lichte, tijdelijke irritatie 
Aquatische toxiciteit Het product is niet schadelijk voor waterorgansimen 
 

Eerste hulp maatregelen  

Algemene raad Verwijder gecontamineerde kledij 
Bij inademing Kalmeer de persoon, breng hem in ruimte met verse lucht 
Bij contact met de huid Was grondig met zeep en water 
Bij contact met de ogen Spoel het oog tenminste 15 minuten met stromend water 
Bij inslikking Spoel de mond en drink voldoende water 
 

Toxicologische informatie 
(Acuut) 

 

Oraal LD50, rat > 10g/kg 
Dermaal LD50, konijn > 5g/kg 
Irritatie van de huid (konijn) Geen 
Irritatie van het oog (konijn) Geen 
 

Toxicologische informatie 
(Chronisch) 

 

Genetische toxiciteit Er werden geen mutagene effecten aangetoond in 
verscheidene testen met bacterieën en celculturen van 
zoogdiercellen 

 

Ecologische informatie  
Biodegradatie Slechte eliminatie via waterbehandelingssysteem 
Bioaccumulatie Er wordt geen accumulatie in organismen verwacht 
Acute toxiciteit (vissen) Zebravis : LC50 (96h) > 10g/l 

Regenboogforel : LC50 (96h) > 99 mg/l 
Acute toxiciteit 
(invertebraten) 

Ceriodaphnia sp., EC50 (48h) > 1.1 mg/l 

Toxiciteit waterplanten Algen, EC50 (72h) > 970 mg/l 
 

 

Transportinformatie  
Grond-, zee-, en luchttransport Niet beschouwd als gevaarlijk onder de beschouwde 



 

transportregulaties 
 

Brandinformatie   
Vlampunt >150°C 
Zelfontbrandingstemperatuur >250°C 
Geschikte blusmiddelen Water, schuim, zand, droge blusmiddelen 
Ongeschikte blusmiddelen Koolstofdioxide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


