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Er is een misdelmateriaal ontwikkeld, waarmee het drie-fasen model voor de beschrijving 
van het mechanisch gedrag van tussenwervelschijfweefsel, ontwikkeld door Snijders et al. 
[28,29], gevalideerd kan worden. 
Het modelmateriaal is opgebouwd uit een poreus kunststof dragermateriaal, waarin een 
waterabsorberend gecrosslinkt copolymeer van acrylzuur en acrylamide in-situ is gepoly- 
meriseerd. Voor het dragermateriaal werd uiteindelijk niet voor het zelf gemaakte poreuze 
polyurethaanschuim gekozen. Daarvoor in de plaats is gebruik gemaakt van een industrieel 
polyurethaan schuimplastic. 
Aan het materiaal zijn één-dimensionale 'confined compression' en 'confined swelling' 
experimenten uitgevoerd. In één experimentele cyclus wordt een proefstukje van het 
modelmateriaal eerst in contact gebracht met een zoutoplossing, waarbij de hoogte van het 
groefstukje toeneemt door het zwelgedrag van het materiaal (zwelstadium). Daarna wordt 
het materiaal mechanisch belast, waarbij de hoogte van het proefstukje afneemt door 
vloeistoftransport het weefsel uit (consolidatie stadium). Wanneer de belasting wordt 
weggenomen, zwelt het proefstukje weer terug tot bijna de hoogte die het had aan het 
einde van het zwelstadium (controlestadium). De experimentele data zijn vergeleken met 
de data die verkregen zijn door soortgelijke experimenten aan dood tussenwervelschijf- 
weefsel. Beide materialen vertonen vergelijkbaar gedrag. De tijdsconstanten van de 
verschillende stadia liggen voor beide materialen in dezelfde orde van grootte. De 
Permeabiliteit van het modelmateriaal is een faktor 2.5 groter dan de permeabiliteit van het 
tussenwervelschijfweefsel. 
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INLEIDING 

Biologische weefsels hebben door hun complexe samenstelling een afwijkend mechanisch 
gedrag ten opzichte van de gangbare technische materialen. Het materiaalgedrag is niet 
lineair elastisch, anisotroop en heeft een tijdsafhankelijk karakter. Meestal is er sprake van 
grote vervormingen. Om dit mechanisch gedrag te kunnen beschrijven worden modellen 
ontwikkeld. Bij de beschrijving van het mechanisch gedrag met behulp van niet-lineaire 
viscoelastische modellen wordt het materiaal beschouwd als een 'black-box'. Het verband 
tussen een opgelegde mechanische belasting en de tijdsafhankelijke respons van het 
materiaal daarop wordt beschreven met behulp van differentiaalvergelijkingen met als 
parameters de viskositeit en de modulus van dat materiaal. 
Een andere manier om het matenaalgedrag te beschrijven ontstaat wanneer ook de 
struktuur van het biologisch materiaal bij de modelvorming wordt betrokken. Voor kraak- 
been, huid en hartspierweefsel worden modellen gebruikt, waarbij het weefsel wordt 
beschouwd als een mengsel van vaste stof en vloeistof [34,35,36]. Recent is een drie-fasen 
model ontwikkeld voor de beschrijving van het mechanisch gedrag van tussenwervelschijf- 
weefsel door Snijders et al. [28,29]. Door toevoegen van een derde fase aan het mengsel, 
namelijk een ionen-fase, is het mogelijk om ook het door de chemische potentiaal 
gedreven zwelgedrag van het weefsel te beschrijven. 
De resultaten van consolidatie- en zwelexperimenten, uitgevoerd aan dood tussenwervel- 
schijfweefsel van honden, worden gebruikt om de constitutieve materiaalparameters te 
bepalen. Deze parameters worden berekend met behulp van een fittingsalgoritme, 
gebaseerd op een eindige elementenmethode. Daarbij wordt uitgegaan van de constitutieve 
vergelijkingen van het drie-fasenmodel. 
Omdat het uitvoeren van experimenten aan biologisch dood weefsel zeer gecompliceerd is 
en beperkingen met zich meebrengt, is het de bedoeling om een kunststof modelmateriaal 
te ontwikkelen, dat de eigenschappen van het biologische TWS-weefsel zoveel mogelijk 
benadert. De experimentele validatie van het numerieke model gebeurt door dezelfde 
consolidatie- en zwelexperimenten uit te voeren aan het modelmateriaal. 

Hiertoe bestaat een samenwerkingsverband tussen de vakgroep 'Fundamentele Werktuig- 
kunde (WFW)' van de Technische Universiteit Eindhoven en de vakgroep 'Bewegingswe- 
tenschappen' van de Rijksuniversiteit Limburg (fakulteit Gezondheidswetenschappen). 
De relaties tussen de deelgebieden van het 'tussenwervelschijfprojekt' kunnen schematisch 
worden voorgesteld: 

Biologische realiteit 

Numeriek model Materiaal model 
(mengseltheorie) - * (kunststof) 

RL TUE 
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Deformatie van ket TWS-weefsel wordt bereikt door het opleggen van een externe mecha- 
nische belasting (drukkracht). De vervorming van het weefsel wordt daarbij onder andere 
veroorzaakt door het verliezen van vloeistof. Er zal dan een niet-evenwichtssituatie wat 
betreft de ionenconcentratie ontstaan, waardoor in het weefsel een osmotische druk 
(zweldruk) ontstaat. Met vloeistoftransport het weefsel uit, dat gepaard gaat met een 
volume-ahame, gaat door tot een evenwichtsituatie is bereikt tussen de zweldruk en de 
opgelegde belasting. Wanneer de belasting wordt weggenomen zwelt het TWS-weefsel 
weer op tot de afmetingen die het had vóór de deformatie. 

Het kunststof modelmateriaal moet qua eigenschappen Ret biologische tussenwerver- 
schij fweefsel zo goed mogelijk benaderen en dus vergelijkbare zweleigenschappen 
bezitten. Daarom worden in het modelmateriaal die componenten van het biologische 
weefsel, die met name bepalend zijn voor het mechanisch gedrag (de proteoglycanen en 
het vezelnetwerk) zo goed mogelijk nagebouwd. 

Ter vervanging van het collageen vezelnetwerk, dat dient voor de stevigheid en het bij 
elkaar houden van de gelachtige grondsubstantie van het weefsel, wordt een poreus 
kunststof dragermateriaal gemaakt. De bereiding van poreuze kunststof morfologieën staat 
beschreven in hoofdstuk 2. 

De grondsubstantie van het TWS-weefsel, die onder andere bestaat uit macromolekulen 
met sterk hydrofiele eigenschappen door de aanwezigheid van geladen groepen, is 
verantwoordelijk voor het zwelgedrag. Om dit waterabsorberende vermogen ook in het 
modelmateriaal te verkrijgen, wordt in een poreus dragermateriaal een waterabsorberend 
copolymeer in-situ gepolymeriseerd. Dit staat beschreven in hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 4 wordt het constitutieve materiaalgedrag van het tussenwervelschijfweefsel 
besproken. Er wordt daarbij uitgegaan van de mengseltheorie voor een drie-fasen mengsel. 
Daarom wordt eerst de opbouw van het weefsel besproken. 
De metingen die zijn verricht aan het modelmateriaal worden vergeleken met de metingen 
aan TTVS-weefsel 1281. Er kan gekeken worden of de materiaaleigenschappen van het 
modelmateriaal (met name de tijdsconstanten van de optredende processen en de permea- 
biliteit van het materiaal) de eigenschappen vam ket biologisch materiaal benaderen. 

Omdat dit afstudeerondenverp bestaat uit drie afzonderlijke deelonderzoeken, beschreven 
in drie hoofdstukken, staan de conclusies en de suggesties voor verder onderzoek steeds 
direkt aan het einde van ieder hoofdstuk. 
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2. POREUS DRAGEKMATEWE 

2.1 INLEIDING 

Poreuze kunststof morfologieën kunnen op vele verschillende manieren gevormd worden. 
Het poreuze dragermateriaal voor het meer-fasen-modelmateriaal voor biologische weefsels 
moet aan een aantal eisen voldoen. 
Er moeten in de eerste plaats van het te realiseren poreuze materiaal proefstukjes gemaakt 
kunnen worden met een dikte van enkele millimeters tot enkele centimeters. De struktuur 
moet geheel of gedeeltelijk opencellig zijn, omdat er vloeistof- en ionentransport door het 
materiaal mogelijk moet zijn. Er wordt veel waarde gehecht aan de instelbaarheid van de 
poriegrootte en de porositeit, omdat daarmee de permeabiliteit en de stijfheid geregeld 
kunnen worden. Het is ook van belang dat de poriën uniform zijn en de materiaaleigen- 
schappen isotroop. Ten aanzien van de materiaalkeuze geldt dat het materiaal een lage 
stijfheid en elastische eigenschappen moet bezitten. Dit is nodig voor het beoogde 
zwelgedrag van het uiteindelijke modelmateriaal. 

Door rekening te houden met bovengenoemde eisen wordt de keuze van de bereidingsme- 
thode beperkt. Methoden die niet voldoen zijn technieken waarmee alleen dunne membra- 
nen gemaakt kunnen worden (faseninversie, coagulatie). Andere methoden leveren 
produkten met gesloten cellen, een te grote vaste stof fraktie, te grote poriën (schuimbla- 
zen) of met een te brede poriegrootte-verdeling (sinteren van polymeerdeeltjes). 
Een techniek die wel voldoet is een methode die berust op het principe van thermische 
fasenscheiding [l-lo]. In de volgende paragrafen wordt het principe van de vorming van 
poreuze kunststof morfologieën met behulp van fasenscheiding besproken. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen vloeistof/vloeistof (L/L) fasenscheiding (in 3 2.2) en vast/ 
vloeistof (S/L) fasenscheiding (in § 2.3). 
Zoals later blijkt is WE fasenscheiding met gecontroleerde afkoeling een methode die zeer 
geschikt is omdat de morfologie daarmee echt te sturen is. In de praktijk bleek het echter 
niet zo eenvoudig om een geschikt polyrneer/solvent systeem te vinden dat reageert 
volgens een zuiver L/L fasenscheidingsprincipe. 

2.2 FASENSCHEIDING (IJL) 

Mengbare blends of polymeeroplossingen zijn vaak niet over het gehele samenstellings-, 
temperatuur- en drukbereik mengbaar, maar vertonen onder bepaaide condities omtrnenggs- 
drag. Het ontmenggedrag van een polymeeroplossing is onder andere afhankelijk van de 
beginsamenstelling van het systeem en van de molmassa van het polymeer. Een dergelijk 
systeem zal niet in twee afzonderlijke fasen ontmengen, zoals dat wel gebeurt bij mengsels 
van laag-molekulaire stoffen. Er ontstaat een systeem waarbij een der frakties gedisper- 
geerd is in de andere. Dit komt enerzijds door de hoge viscositeit van polymeren en 
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anderzijds doordat de drijvende kracht voor volledige fasenscheiding bij relatief lage 
grensvlakspanning niet groot genoeg is. 

Het principe van de bereiding van poreuze kunststof morfologieën met behulp van 
fasenscheiding kan als volgt beschreven worden: 
Een thermoplastisch polymeer wordt opgelost in een geschikt solvent bij een voldoende 
hoge temperatuur, zodat er een homogene oplossing wordt verkregen. Deze oplossing 
wordt afgekoeld tot een bepaalde temperatuur (vlo~untstemperatuur), waarbij LL 
ontmenging (=fasenscheiding) wordt geïnitieerd. Tijdens het fasenscheidingsproces ontstaat 
een stmktuur waarin de solventfase in de polymeerfase gedispergeerd is. Door de 
temperatuur vervolgens nog verder te verlagen wordt de ontstane struktuur ingevroren. Dit 
gebeurt door kristallisatie van polymeer of solvent, of doordat de glasovergangstempera- 
tuur van het polymeer bereikt is. Na verwijderen van het solvent door extraktie, verdam- 
ping of sublimatie blijft een poreuze kunststof over. 

De eigenschappen die van belang zijn voor de poreuze drager van het modelmateriaal ten 
aanzien van de stijfheid en de permeabiliteit worden met deze methode instelbaar. 
De polymeerfraktie in de oplossing (rpJ bepaalt samen met de materiaaleigenschappen van 
het polymeer de sterkte van het dragermateriaal. De permeabiliteit is afhankelijk van de 
porositeit en de poriegrootte. De poriegrootte is te sturen door het kiezen van het juiste 
ajkoelmechanisme (afkoelkinetiek). Het afkoelmechanisme is ook verantwoordelijk voor 
het al dan niet open-cellig zijn van de uiteindelijke struktuur. 

Het fasenscheidingsgedrag wordt gepresenteerd in een fasendiagram (figuur 2. l), waarin 
de vlokpuntstemperatuur als funktie van de samenstelling van de polymeeroplossing wordt 
uitgezet. De vlokpuntstemperatuur is experimenteel te bepalen. 

I 1 One- Phase Region 

Figuur 2.1: Fasendiagram 

Het fasendiagram kan theoretisch verklaard worden aan de .,and van ircerrnodynamkckee 
wetten, waaraan systemen moeten voldoen. Voor correlaties tussen Îysisehe eigenschappen 
(bv. temperatuur) en de molekulaire struktuur is ook nog een molekulair model nodig. 
De thermodynamische basisfunkties worden berekend met behulp van de statistische 
mechanica voor het gekozen molekulair model. Uit deze basisfunkties kunnen vervolgens 
de andere fysische eigenschappen afgeleid worden. 
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In 0 2.2.1 wordt eerst de thermodynamica van polymeeroplossingen besproken. Daarna 
wordt in 0 2.2.2 een molekulair model ge’ïntroduceerd. In 0 2.2.3 komen de verschillende 
afkoelmechanismen aan bod. 

2.2.1 Thermodynamica van polymeeroplossingen 

Een systeem in evenwicht streeft altijd naar een zo laag mogelijke vrije enthalpie (AG). 
AG is een thermodynamische funktie die afhankelijk is van temperatuur, druk en samen- 
stelling van het systeem. Het fasendiagram ontstaat door de veranderingen in de AG- 
curven bij verschillende temperaturen uit te zetten. 
Voor AG (de vrije enthalpie) geldt bij constante temperatuur en druk in een systeem met n 
componenten: 

AG = npll, (2.1) 

Hierin is f i  de chemische potentiaal van component i 

Een systeem streeft naar een minimale vrije enthalpie: 

d(Aqp,, = O voor een extremum en minimaal als d2(AG) > O 

Curve a in figuur 2.2 geldt voor een niet mengbaar systeem. AG is over het gehele 
samenstellingsgebied positief. Van b naar d neemt de mengbaarheid toe. In een niet geheel 
mengbaar systeem (b en c) heeft de vrije mengenthalpiecurve een lokale negatieve 
kromming. Door fasenscheiding van cp, in cpb’ en cp,,”, kan het systeem zijn vrije enthalpie 
verlagen met öG, 

I 

Figuur 2.2: AG als funktie van de samenstelling 
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De raakpunten en buigpunten in de AG-curve worden resp. binodale punten en spinodale 
punten genoemd. 
Spinodale punten worden gedefinieerd als: 

ò2AG 

= O 

Bij verhogen van de temperatuur komen de raak- en buigpunten dichter bij elkaar. Bij de 
kritische temperatuur vallen de punten samen (qJ. De extra voorwaarde voor de kritische 
toestand is: 

[$g,T = O 

Door binodale en spinodale punten bij verschillende temperaturen uit te zetten tegen de 
polymeerfraktie ontstaat een fasendiagram, zoals in figuur 2.3. 

rv metastabiel 

T 

91 

niet stabiel 

spinodaal 

1 LCST I - cpl T O 

Figuur 2.3: T,cp, -fasendiagram voor een binair systeem (LCST), geconstrueerd 
uit de AG,qp, -curve van dat systeem 

Wanneer de mengbaarheid van een systeem afneemt bij veriaging van de iemperatUU:, 
wordt er gesproken van UCST (upper critical solution temperature) fasendiagrammen, die 
karakteristiek zijn voor polymeeroplossingen. Polymeermengsels vertonen vaak LCST 
(lower critical solution temperature) ontmenggedrag (zoals in figuur 2.3). Bij verhoging 
van de temperatuur zal het systeem ontmengen boven de kritische temperatuur. 
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De hierboven beschreven thermodynamica beschrijft in algemene termen de ontmenging 
van een homogeen mengsel in twee vloeibare h e n .  Voor kwantitatieve beschrijvingen is 
de thermodynamica alleen niet voldoende. De relatie met molekulaire kenmerken wordt 
gelegd door gebruik te maken van een molekulair model. Er kan dan een relatie afgeleid 
worden tussen AG en variabelen van experimentele interesse. 

2.2.2 Flory en Huggins starre rooster theorie 

De vergelijking van Flory en Huggins, die in deze paragraaf wordt afgeleid, beschrijft de 
vrije enthalpie (AG) als funktie van de samenstelling en de temperatuur van het binair 
systeem. Er wordt daarbij uitgegaan van een molekulair roostermodel. Hierbij wordt 
aangenomen dat solventmolekulen en segmenten van een pol ymeerketen bolvormig zijn en 
dat ieder één roosterplaats bezet. 

De entropie S van een binair systeem is gerelateerd aan het aantal realiseringsmogelijk- 
heden Q(N,,NJ. Dit is het aantal verschillende plaatsingsmogelijkheden van de bollen op 
het rooster. 

S = k lnQ(N,,NJ (2.5) 

Hierin is k de constante van Boltzmann, NI en N2 zijn het aantal molekulen van soort 1 en 
soort 2. Voor de mengentropie (AS) van het systeem geldt dan: 

AS = k ina(N,,NJ - k lnS2(Nl) - k InS2(NJ (2.6) 

Het aantal onderscheidbare combinaties voor Ni molekulen van komponent 1 en N, 
molekulen van komponent 2 op het rooster is: 

Invullen van (2.7) in (2.6) en toepassen van de formule van Sirling (in@) - n ln(n> - n 
voor grote n) levert: 

Nz - M2 In A s  Ni 
k Ni 4 2  Ni +N2 

- = -Ni In 

of 

Hierin zijn x, en x2 de molfrakties van resp. moleblen van soort 1 en soort 2. 

Een polymeeroplossing wordt voorgesteld door meerdere bolvormige molekulen (hier 
soort 2) aan elkaar te rijgen tot ketenmolekulen die m, bollen bevatten. Er zijn nu N2 
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makromolekulen, ieder met rn, segmenten. Voor het totale aantal roosterplaatsen N, geldt: 

N, = Ni + Nzmz 

Er geldt nu niet: 

(2.10) 

(2.11) 

De teller is hier veel te groot en zou alleen juist zijn wanneer de macromolekulen weer 
opgesplitst zouden zijn in hun vrije segmenten. De plaatsingsmogelijkheden van het 
tweede segment van een polymeerketen worden beperkt tot een kleiner volume V' door de 
connectiviteit met het vorige polymeersegment. De correctieterm voor dit tweede segment 
is dan v"lVbd. Voor de gehele polymeerketen is deze gelijk aan (V'/V,,d" en voor alle 
ketens ( V"/Vb&" (" -'). De gecorrigeerde uitdrukking voor Q wordt: 

(2.12) 

Invullen van (2.12) in (2.6) levert dan de mengentropie voor een polymeeroglossing: 

AS - -(pi lncp, - - ' p z  h i p ,  - -  
n,R rnz 

(2.13) 

Hierin zijn 'pi en 'p, respectievelijk de volumefrakties van oplosmiddel en polymeer, nq, is 
het totaal aantal molen roosterplaatsen en m, de relatieve ketenlengte van het polymeer. 

Het thermodynamisch verband tussen AG, AS en AH wordt gegeven door: AG = AH - TAS. 
Hierin is A H  de mengenthalpie. In het model is aangenomen dat het systeem athermisch 
is, zodat AH = AU (inwendige energie) = O en doordat alle roosterplaatsen bezet zijn geldt 
dat AV = O .  Hieruit volgt met (2.13) dat voor de binaire polgrmeroplossing de volgende 
relatie wordt gevonden: 

(2.14) 

De AG-curve, weergegeven door (2.14) is echter steeds positief gekromd. Met bovenstaan- 
de formule, waarbij athermisch gedrag wordt verondersteld, kan geen ontmenggedrag 
beschreven worden. 
Door rekening te houden met wisselwerkingen tassen naaste buursegmenten (interaktie- 
energie), kan de mengwarmte van het systeem in het model verdisconteerd worden. De 
mengenergie per eenheid van segmentvolume wordt gegeven door: 

waarin g de interaktiefunktie van Flory en Huggins is, die gegeven wordt door: 

12 

(2.15) 



zAw 
g = w  (2.16) 

Hierin is z het aantal naaste buursegmenten en Aw is de wisselwerkingsenergie. Deze 
wisselwerkingsenergie geeft het verschil tussen de contactenergie van een 1,2-contact (e 12) 
en de gemiddelde contactenergie van een 1,l-contact (eli) en een 2,2-contact (e2& In 
formulevorm: 

De interaktiefunktie is evenredig met de reciproke temperatuur. Het teken van de evenre- 
digheidskonstante wordt bepaald door Aw. Verder wordt aangenomen dat alleen naaste 
buursegmenten bijdragen tot de interaktie-energie. 

De algemene uitdrukking voor de vrije mengenthalpie van polymeeroplossingen wordt nu: 

(2.18) 

Deze vergelijking, die bekend staat als de vergelijking van Floty en Huggins, kan echter 
alleen UCST gedrag verklaren. Om ook LCST gedrag te kunnen beschrijven is het nodig 
om het model uit te breiden. 

De klassieke FH-theorie is ook te eenvoudig omdat er geen volumeveranderingen en dus 
geen drukeffekten mee beschreven kunnen worden. Dit komt door de aanname dat alle 
roosterplaatsen bezet zijn. Door enkele plaatsen vrij te laten kunnen volumeveranderingen 
wel beschreven worden. In het ternaire systeem, dat bestaat uit segmenten van componen- 
ten 1 en 2 en uit vrije roosterplaatsen, zullen de interaktiefunkties van de zuivere compo- 
nenten tesamen met de interaktiefunktie van de 1,2-contactparen een meer complexe totale 
interaktiefunktie opleveren. Deze modelverfijning kan in de starre roostertheorie geïntrodu- 
ceerd worden door de interaktiefunktie een meer complexe funktie van de temperatuur, de 
samenstelling en de molmassa te maken. 

In de Flory-theorie met uitgebreide interaktiefunktie wordt er een uitdrukking voor AG 
afgeleid, gebaseerd op de "equation of state" bijdragen van de zuivere componenten. De 
interaktiefunktie wordt nu: 

$=kl" zAw + B(T) (2.19) 

B(T) is een vrije volume term (compressibiliteitsbijdrage), die altijd positief is en een 
exponentiële temperatuurafhankelijkheid heeft. 

B(T) = B p P @ , q  (2.20) 

Hieruit volgt met de Taylor-reeks ontwikkeling: 
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B(T) = Bo(l + B,T + B2T2 + ...) (2.21) 

Fasendiagrammen kunnen dan bijvoorbeeld kwalitatief beschreven worden door een 
geschikte combinatie van go, g, en g, (empirisch): 

(2.22) 

Er treedt ontmenging op wanneer de waarde van g groter wordt dan de combinatore 
entropie (zie vgl 2.18). Als Aw klein positief is kunnen LCST en UCST dus beide 
optreden. 
Als g kleiner is dan nul, dan bestaan er specifieke interakties tussen de componenten, die 
energetisch onvoordelig zijn voor het optreden van ontmenging. Dit kunnen bijvoorbeeld 
dipool-dipool interakties of H-brugvorming zijn. De vorming van H-bruggen leidt tot een 
verlies in entropie door oriëntatie, maar ook tot een voordelige mengenergie. De waarde 
van g is dan groot negatief en er zal geen ontmenging optreden in een dergelijk systeem. 
Het starre roostermodel, dat gebaseerd is op de "mean-field" benadering zal niet meer 
geldig zijn voor dergelijke systemen met specifieke interakties, omdat de segmenten niet 
meer statistisch verdeeld zijn in het mengsel. Er zullen voorkeursoriëntaties optreden. 

2.2.3 Fasenscheidingsmechanismen 

Het ontmengmechanisme wordt bij polymeeroplossingen kinetisch bepaald. Er zijn bij L/L 
ontmenging in principe twee mogelijke mechanismen, namelijk nucleatie en groei en 
spinodale decompositie. 

Een systeem ontmengt volgens het mechanisme van nucleatie en groei in het metastabiele 
gebied tussen binodale en spinodale (figuur 2.4). De AG-curve Is daar positief gekromd 
(zie 3 2.2.1 figuur 2.2). Kleine concentratie fluctuaties zullen niet tot ontmenging leiden 
omdat de vrije energie van het systeem dan toeneemt. Alleen voor grote concentra- 
tieveranderingen daalt de vrije energie. 

- (P2 
SolvQnt 

Figuur 2.4: Fasendiagram 
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Er moeten dus in de originele oplossing nucleï gevormd worden van een nieuwe fase, die 
uit bijna puur solvent bestaat. De nucleï groeien tot druppels van maximale afmetingen en 
worden omgeven door een matrix die steeds rijker wordt aan polymeer. Het uiteindelijke 
resultaat is eem gedispergeerde solvent fase in een polymeermatrix. 
De afkoelsnelheid beïnvloedt de grootte van de resulterende gesloten cellen, omdat de 
mate van onderkoeling het aantal gevormde nucleï bepaalt. Bij toenemende afkoelsnelheid, 
dus grotere onderkoeling tijdens de vorming van de nucleï, ontstaan meerdere kleine 
cellen. 

Bij zeer hoge afkoelsnelheden treedt vloeistof-vloeistof ontmenging op volgens niet- 
evenwichtcondities. Het metastabiele gebied wordt als het ware overgeslagen. Het 
onstabiele gebied wordt direkt bereikt en er treedt ontmenging op volgens het mechanisme 
van spinodale decompositie. Een systeem dat zich in het onstabiele gebied bevindt zal 
spontaan ontmengen, omdat zelfs een zeer kleine concentratie fluctuatie de vrije energie 
verlaagt. De resulterende struktuur wordt gekarakteriseerd door twee co-continue fasen en 
is dus open-cellig. Het onstabiele gebied kan behalve door zeer snelle koeling ook bereikt 
worden door uit te gaan van een systeem dat juist de samenstelling bezit behorende bij de 
kritische temperatuur. 

23  FASENSCHEIDING (S/L) 

Naast L/L fasenscheiding is het ook mogelijk dat tijdens het afkoelen andere fasenover- 
gangen plaatsvinden. Wanneer de interaktie tussen polymeer en solvent erg groot is treedt 
WL ontmenging niet op en worden de soliduscurve(n)*) eerder bereikt. 
Er is dan sprake van vast/vloeistof ontmenging. Figuur 2.5a is een voorbeeld van een 
fasendiagram voor een systeem bestaande uit een solvent en een semi-kristallijn polymeer 
en figuur 2.5b geldt voor een amorf polymeer. 

~ 
~ 

f 
t B 

T 
i 

Figuur 2.5: Fasendiagrammen, (a) S / L  voor een semi-kristallijn polymeer, (b) S / L  voor 
een amorf polymeer, (c) zuivere L/E ontmengimg 

............................................................................................................... 
*) In een homogeen mengsel van twee componenten daalt het smeltpunt van de kristalli- 
seerbare component als er meer van de andere fase wordt toegevoegd (smeltpuntsdepres- 
sie). Dit wordt in het fasendiagram zichtbaar door dalende soliduscurven vanuit de zuivere 
componenten. 
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Wanneer de interakties minimaal zijn zal L/L fasenscheiding voorafgaan aan kistailisatie. 
Naast systemen met zuiver L/L ontmenggedrag (figuur 2.5~) en zuiver S / L  ontmenggedrag 
zijn er ook systemen die de verschillende vormen vertonen, afhankelijk van de samenstel- 
ling. Figuur 2.6a is hiervan een voorbeeld. Wanneer de interakties niet al te groot zijn, kan 
er een instabiel gebied aanwezig zijn onder de smeltpuntsdepressiecurve(n), zoals in 
figuur 2.6b. Dit gebied kan alleen bereikt worden door de oplossing te quenchen (afschrik- 
ken) naar de desbetreffende temperatuur. 

T 
t 

Figuur 2.6: Fasendiagrammen, (a) kombinatie L/L en S/L,  (b) instabiel gebied onder 
de soliduscurve 

Bij pol ymeersystemen zullen kinetische faktoren vaak belangrijke onderkoelingsverschijn- 
selen veroorzaken en zal zelden de s/l evenwichtssituatie worden bereikt. 
Bij sneile afkoeling hoort een lagere kristallisatietemperatuur ("supercooling"). 

De morfologieën die ontstaan bij s/l fasenscheiding zijn geheel anders dan bij IA fasen- 
scheiding. Er treedt bij afkoelen van de initiële polymeeroplossing bijvoorbeeld kristal- 
groei op van het solvent onder dissolutie van het polymeer aan de kristalgrenzen. De 
solventkristallen oriënteren zich in anisotrope domeinen (figuur 2.7). 
Het koelen van een mengsel van eutectische samenstelling (punt E in figuur 2.6b) zal vaak 
een zeer fijne verdeling van kkine kristallieten !aten zien. Bij quenchen ontstaan weer 
andere niorfo~sgieëaa. 

Figuur 2.7: Anisotrope kristalgroei van solvent (systeem PURDMSO) 
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2.4 MATERIAALKEUZE 

Voor het maken van het modelmateriaal is gekozen voor thermoplastische polyurethaan 
elastomeren. TPU elastomeren bezitten vele gunstige fysische en chemische eigen- 
schappen. Ze bezitten een hoge elasticiteit, zijn flexibel in een groot temperatuurbereik, en 
bezitten een grote chemische resistentie. 
Later in het onderzoek bleek de keuze voor polyurethaan minder gelukkig te zijn. PUR is 
een zeer "ingewikkeld" polymeer. Het is vrijwel onmogelijk om een goed gedefinieerd 
PUR/solvent systeem te verkrijgen, waarmee in de praktijk poreuze morfologieën gemaakt 
kunnen worden. Dit komt door de grote interakties tussen de polymeerketens en door de 
aanwezigheid van zowel polaire als apolaire segmenten. 

De stijfheid van de poreuze morfologie die gemaakt zal worden met polyurethaan zal 
behalve van de materiaaleigenschappen van het polyurethaan ook afhankelijk zijn van de 
porositeit. 

2.4.1 Opbouw van polyurethanen 

Polyurethanen zijn additiepolymeren die gevormd worden door reaktie tussen di- of 
polyisocyanaten en polyols. Polyadditie is een additieve aaneenschakeling van monomeren, 
gepaard gaande met overspringen van atomen in een soort intramolekulaire omlegging. De 
reakties zijn exotherm. 

HO-R~-C+-C-N-R-N-C-O-R'-~- 

O O 
l l  H I! __ 

Flexibele polyurethanen zijn opgebouwd uit een gesegmenteerde stmktuur bestaande uit 
lange flexibele ketens van polyester of polyether oligomeren, verbonden door polyuret- 
haan-polyurea harde segmenten. 

Hard-block domain 

Figuur 2.8: Harde PUR segmenten tussen flexibele ketens 
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Bij het opleggen van een rek worden de flexibele gekronkelde diolsegmenten uitgerekt. De 
ketens komen dan dichter bij elkaar te liggen en worden versterkt door de sekundaire 
bindingen tussen de isocyanaatsegmenten, die fungeren als een soort crosslinks. Wordt de 
rek opgeheven, dan kronkelen de diolsegmenten weer terug. Flexibel PUR gedraagt zich 
dus zonder vulcanisatie ais een gevulcaniseerde rubber. 

De keuze van de isocyanaten en de diolen bepalen de eigenschappen van de uiteindelijke 
thermoplastische PUR-elastomeren. 
De meest voorkomende isocyanaten zijn methaan-difenyl-diisocyanaat (MDI), tolueen- 
diisocyanaat (TDI), 1,6- hexamethyleen-diisocyanaat en 175-naftaleendiisocyanaat (NDI). 

MDI TDI-2.4 en -2.6 NDI 

De belangrijkste polyolen zijn 1,4-butaandio17 polyesters van adipinezuur of ftaalzuur en 
diverse glycolen en polyethers. 

~ polytereftaalzure glycolester oligomeer ether 

Voor het maken van harde industriele schuimen neemt men polyolen met een molekuulge- 
wicit van 508-788 @mol: Voor flexibele -schuimen worden polyolen gebruikt met een 
molehdgewicht van 1000-6500 dmol met een funktionaliteit van 2 en meestal TDI. Voor 
polyurethaanrubbers is NDI de meest gebruikte grondstof. Thermoharders worden verkre- 
gen met trifunktionele grondstoffen. Verder wordt bij de bereiding van polyurethanen nog 
gebruik gemaakt van katalysatoren, stabilisatoren en chain-extenders. 

- -  

2.4.2 Materiaaleigenschappen 

De karakteristieke eigenschappen van een golyurethaan worden sterk bepaald door 
waterstofbrugvorming tussen polaire groepen in de polymeerketens (tussen de amide- en 
de carboxylgroep van PUR of tussen de amidegroep van PUR en de cafboxylgroep van de 
polyester of het zuurstofatoom in de ether). Deze sekundaire bindingen (figuur 2.9) dragen 
bij aan de verhoging van de treksterkte van het materiaal omdat afglijden van de ketens 
wordt voorkomen. 
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Figuur 2.9: Sekundaire bindingen tussen twee PUR ketens 

Ook de struktuur van het gebruikte poly01 bepaalt in belangrijke mate de eigenschappen 
van de uiteindelijke PUR. De CH,-ketens van de polyester- of polyethersegmenten, die in 
een vrije beweeglijke configuratie verkeren, zorgen voor de flexibiliteit en de rek. 
De funktionaliteit van de polyolsegmenten bepaalt de crosslinkgraad van de PUR. Deze 
heeft een dominerend effect op de stijfheid van het polymeer. Flexibele TPU elastomeren 
zijn niet of nauwelijks gecrosslinkt. 

Door het sterk polaire karakter van de isocyanaatsegmenten en het apolaire karakter van 
de flexibele segmenten is het moeilijk om een goed oplosmiddel te vinden voor polyure- 
thaan. 
De glasovergangstemperatuur van TPU elastomeren ligt ver beneden O OC. 
Dit brengt moeilijkheden met zich mee met het invriezen van de poreuze morfologie na 
fasenscheiding, zoals later zal blijken in 0 2.6. 
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2.5 EXPERIMENTEN EN TESTMETHODEN 

Zoals uit het voorafgaande blijkt, zijn de beste resultaten voor de bereiding van open- 
cellige poreuze morfologieën te behalen zijn met LB, fasenscheiding volgens het mecha- 
nisme van spinodale decompositie. Er is daarom gezocht naar een geschikt PURholvent 
systeem. 
Voor pol yurethanen zijn meerdere compatibele solvents te vinden. De interakties tussen de 
solventmolekulen en de polymeersegmenten mogen echter niet te groot zijn, omdat er dan 
geen ontmenging op zal treden. Gegevens uit de literatuur betreffende oplosbaarheden zijn 
alleen te gebruiken als richtlijn omdat ieder PUR weer zeer verschillende eigenschappen 
kan hebben. 

2.5.1 Bereidingsmethode voor de poreuze kunststof morfologie 

De bereidingsprocedure verloopt in de volgende stappen: 

De polymeeroplossing wordt gemaakt door in een bepaalde verhouding PUR granulaat op 
te lossen in een solvent in een glazen pot van 250 ml. De pot wordt afgesloten en door 
een roerder wordt via een teflon roergeleider in de oplossing gebracht. Het mengsel wordt 
verwarmd tot een temperatuur waarbij een homogene oplossing wordt verkregen door de 
pot te plaatsen in een warm oliebad met temperatuurregeling. De oplossing wordt 
langzaam geroerd. 
Vervolgens wordt de homogene oplossing met een injektiespuit in een koperen mal ge- 
bracht. De mal wordt eerst voorverwarmd op dezelfde temperatuur als het oliebad, opdat 
de oplossing niet al tijdens het injekteren aan de koude wanden afkoelt. 

Het afkoelen kan gedaan worden door de mal te plaatsen in een vriesvak bij -20' C. 
Langzaam koelen gebeurt bij kamertemperatuur, en quenchen door het omderdompelen van 

- 
~ de mal in vloeibare stikstof. - ~ ~~~ ~ 

De uiteindelijke poreuze polymeerstruktuur wordt verkregen door het solvent te verwijde- 
ren. Dit kan door extraktie met behulp van een non-solvent voor het polymeer of door 
sublimatie. 

2.5.2 Karakteriseringsmethoden 

Therm&che eigenschappen van polymeren, zoals glasovergangstemperatuur, kristalhiteit 
en smeltpunt, kunnen bepaald worden met 'Differential Scanning Calorymetry' (DSC). 
Met behulp van een Perkin-Elmer D.S.C.-7, gecallibreerd met Indium, zijn de giasover- 
gangstemperaturen (Tg's) van de gebruikte polyurethanen bepaald en is gekeken of ze 
eventueel semi-kristallijne eigenschappen bezitten. 

Uit Dynamisch Mechanische Thermische Analyse (DMTA) volgen gegevens over de 
waarde van de opslagmodulus (G)  en de verlieshoek (tan S) ,  waaruit de Tg bepaald kan 
worden. 
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Voor het bepalen van het binaire fasendiagram van het polymeer-solventsysteem is 
gebruik gemaakt van lichtintensiteitsmetingen. 
Wanneer een aanvankelijk homogene polymeeroplossing ontmengt, wordt deze zichtbaar 
troebel. De troebeling wordt veroorzaakt door verstrooiing van licht aan de gevormde 
druppeltjes, die een andere brekingsindex hebben dan de omringende oplossing. Van dit 
verschijnsel wordt gebruik gemaakt in de genoemde meetmethode. 
Een hoeveelheid van de polymeeroplossing wordt in een kleine meetcel opgewarmd. Een 
laserbundel, die door het monster straalt, wordt door de heldere oplossing niet verstrooid. 
De lichtopnemer die achter het monster onder een hoek van 45” de intensiteit van de 
verstrooide bundel meet, zal in eerste instantie geen intensiteitsverandering waarnemen. 
Vervolgens wordt de polymeeroplossing afgekoeld, waarbij de temperatuur wordt 
opgenomen door een thermokoppel dat dicht bij het monster is geplaatst. Wanneer de 
vlokpuntstemperatuur wordt bereikt, zal de lichtbundel wel verstrooid worden en zal de 
lichtopnemer een verhoogde lichtintensiteit waarnemen. De ontmengcurve kan bepaald 
worden door de metingen uit te voeren bij verschillende pol ymeerconcentraties. 
In plaats van het meten van de lichtverstrooiing, kan ook de intensiteit van de doorgaande 
bundel gemeten worden. Bij de nog niet ontmengde oplossing wordt de intensiteit van de 
doorgaande laserbundel gemeten. Tijdens het ontmengen wordt de oplossing troebel en 
neemt de intensiteit van de doorgelaten bundel af. 

Morfologie analyses zijn uitgevoerd. De verschillende strukturen zijn bekeken onder de 
lichtmicroscoop met fasencontrast, met vergrotingen van 100 en 400 maal. 
Ook zijn er opnamen gemaakt met behulp van ’Scanning Electron Microscopy’ (SEW. 
Van het poreuze polyurethaanschuim werden stukjes koud gebroken, door onderdompelen 
in vloeibare stikstof vóór het breken. Op het breukvlak werd een goud-paladium laagje 
gedampt dat dient voor de afvoer van elektronen. De opnamen zijn gemaakt met een 
Cambridge stereoscan 200 bij 15 kVolt. 
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2.6 RESULTATEN 

2.6.1 Systeem PUPP/Plimethyknlfox~de 

De materiaalgegevens van de gebruikte TPU elastomeren, verkregen uit thermische 
analyse, gelpermeatiechromatografie (GPC) en uit de brochure van de fabfikant, staan in 
appendix 2A. Van belang is dat de glasovergangstemperatuur van de elastomeren in 
oplossing altijd beneden -20 "C zal liggen. De stevigheid van een ontmengde oplossing bij 
die temperatuur zal dus niet het gevolg zijn van het bereiken van de Tg van het polymeer. 

Het gebruikte solvent is dimethylsulfoxide (DMSO). De struktuurformule is: 

H,C-S-CH, 
O 

DMSO is een zeer polair oplosmiddel. De kristallisatietemperatuur T," is 18 "C. Bij 
ongeveer 100 "C degradeert DMSO onder vorming van giftige gassen. 

Het PUR granulaat loste langzaam op in DMSO bij 270 "C (tijdsduur 1 dag). De oplossing 
werd niet geheel homogeen, maar bleef troebel. Er werden mengsels gemaakt van 5, 10, 
15 en 20% polymeer. De maximale fraktie polymeer die opgelost kon worden was 20% 
polymeer. 

Na afkoelen tot -20 "C (langzaam en snel) in de koperen mal was het mengsel vast. Door 
het monster in ijswater te leggen kon het solvent langzaam geëxtraheerd worden uit de 
poreuze struktuur. DMSO molekulen werden hierbij vervangen door watermolekulen. Het 
water moest wel een temperatuur hebben die beneden het smeltpunt van DMSO ligt, 
omdat anders de ontmengde struktuur weer gedeeltelijk verloren gaat doordat een gedeelte 
van het PUR oplost in het gesmolten DMSO. 

Bij de poging het fasendiagram van het polymeersysteem PURíDMSO te meten met 
behulp van lichtintensiteits metingen bleek dat bij alle samenstellingen DMSO al karistalli- 
seert voordat vloeistof/vloeistof fasenscheiding op kan treden. Het smeltpunt van zuiver 
DMSO is ongeveer 18 "C. Een 5% oplossing gaf een lichtintensiteitsafname bij 12 "C, een 
10% oplossing bij 11 "C en een 15% oplossing bij 9 "C. Voor de bereide oplossingen ziet 
het fasendiagram er dus als volgt uit: 

~ ~ - 
~ - 

~~ 

~~ _ _ ~  

20 I 

6 

4 
O 10 D 

phi 2 
Figuur 2.10: Fasendiagram van het systeem PURDMSO 
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Morfologie 

DMSO kristalliseert door het uitgroeien van naaldvormige kristallen die georiënteerd 
liggen in domeinen. Met behulp van de lichtmicroscoop was de anistrope domeinstruktuur 
van het uitgewassen solvent duidelijk te herkennen in de poreuze Inanststof (figuur 2.11). 

Figuur 2.11: Lichtmicroscoopopname van struktuur gevormd door kristallisatie 
van DMSO in PUR, vergroting 1OOx I 

Op SEM foto’s is de langwerpige struktuur van de poriën ook zichtbaar, zowel voor het 
langzaam gekoelde (figuur 2.12a) als het snel gekoelde preparaat (figuur 2.12b). 

Figuur 2.12: SEM opnamen 
(a) PURDMSO (15/85 gew%), langzaam gekoeld, vergroting 6 1 . 3 ~  
(b) PURDMSO (15/85 gew%), snel gekoeld, vergroting 6 0 . 7 ~  

De morfologie van het langzaam gekoelde monster wijkt af van die van het snel gekoelde 
monster. De verklaring kan gezocht worden in de manier waarop het fasendiagram wordt 
doorlopen tijdens het afkoelen. Door langzaam te koelen krijgt het systeem meer de kans 
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om de coëxistentie-curve te volgen. Dit wordt zichtbaar in figuur 2.13. 

Figuur 2.13: S/L fasendiagram 
- langzaam afkoelen 
... snel afkoelen 

Bij snelle koeling van een oplossing met samenstelling cp, worden direkt een solvent fase 
(cp2=O) en een polymeerrijke fase (cp,) gevormd (gestippelde lijn). Bij langzame koeling 
(getrokken lijn) is de polymeerfraktie in de eerst gevormde polymeerrijke fase lager (cpb). 
Deze fase ontmengt vervolgens weer in een solvent en een nieuwe polymeerrijke fase (cpJ. 
Hierdoor ontstaan uiteindelijk de gaatjes in de polymeerfase. Dit is te zien op de SEM 
foto’s van de langzaamgekoelde struktuur in figuur 2.14. SEM foto’s van de snel gekoelde 
struktuur staan in figuur 2.15. 

~ 

Figuur 2.14: SEM opnamen van een langzaam gekoeld PUR/DMSO systeem 
(151’85 gew%) 
van (a) naar (b) toenemende vergroting van 103x en 202x 
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Figuur 2.15: SEM opnamen van een snel gekoeld PURDMSO systeem (15/S5 gew%) 
van (a) naar (b) toenemende vergroting van 6 0 . 7 ~  en 512x 

De poriën zijn tussen de 250 en 500 pm lang met een diameter rond de 50 pn. 

2.6.2 Experimenteel bepalen van een geschikt PWsolvent systeem 

Het systeem uit 0 2.6.1 vertoonde S / L  fasenscheidingsgedrag. Omdat de morfologie 
daarmee niet op de gewenste wijze te sturen Is, is gezocht naar een ander binair systeem 
dat wel LA, fasensckeidingsgedrag vertoont. 

__ 

Omdat het in 0 2.2 besproken theoretische model niet geldt voor systemen waarin 
interakties tussen de komponenten een grote rol spelen, is het niet zinvol om te werken 
met kwantitatieve waarden voor oplosbaarheidsparameters, die berekend zijn aan de hand 
van een model dat niet geldig is. Interakties zijn namelijk zeker aanwezig in systemen 
waarin polyurethaan één der componenten is! 

Daarom is op experimentele wijze gezocht naar een geschikt solvent, waarmee bij hogere 
temperaturen een homogeen mengsel wordt verkregen. Van de onderzochte solvents staan 
enkele gegevens vermeld in appendix 2B. 
Er kan enigszins gericht gezocht worden naar een geschikt soh~erii, vmdzt, da? am een 
aantal eisen moet voldoen: 

1. In het solvent moet polyurethaan bij niet al te hoge temperatuur oplossen (anders kan 
degradatie optreden). Solvents die hierdoor afvallen zijn de geheel apolaire oplos- 
middelen en oplosmiddelen met een te laag kookpunt (lager dan 280 "C). 
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2. Voordat het solvent kristalliseert moet L/E ontmenging op kunnem treden. 
(a) Voor oplosmiddelen die grote interakties vertonen met polyurethaan is ontmenging 

niet waarschijnlijk bij temperaturen van -20 "C tot boven O "C. Fasenscheiding kan 
dan eventueel beneden -20 "C optreden. Het smeltpunt van het solvent moet dan 
beneden -20 "C liggen. 

(b) Ligt het smeltpunt wel boven -20 "C, dan moeten de interakties kleiner zijn. 

In verband met 2a werden solvents als dimethylacetamide (DMA) en dimethylforma- 
mide (DMF) geprobeerd. Boven -20 "C werd voor systemen van verschillende samen- 
stellingen geen ontmenging waargenomen. De oplossingen bleven bij die temperatuur 
visceus doorzichtig. 
1-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) leek wel fasenscheiding te vertonen bij -20 "C. Dit 
systeem wordt besproken in 0 2.6.4. 

In verband met 2b werd het systeem PUR/dioxaan aan experimenten onderworpen 
(0  2.6.3). 

2.6.3 Systeem PWdioxaan 

Dioxaan is een cyclische ether met een dipoolmoment gelijk aan nul. Het kookpunt van 
zuiver dioxaan is 101 "C en het smeltpunt 10 "C. 

Alleen lage polymeerfrakties (tot 10%) van het PUR losten op in dioxaan bij een 
temperatuur tot 90 "C. 

Uit lichtmicroscoop onderzoek bleek dat een 10% oplossing bij afkoelen wel L/L 
ontmenging vertoont voordat dioxaan kristalliseert, maar een 5% oplossing niet. 

Het verwijderen van dioxaan uit hef mengsel met een non-solvent voor het golyurethaan 
bleek niet gemakkelijk te zijn. Wanneer ijswater werd gebruikt, kromp de struktuur na 
enkele minuten volledig in elkaar. Na enige tijd was de struktuur voor minstens 50% 
gekrompen. Een verklaring hiervoor kan de volgende zijn: 
De sof3 segmenten van het PUR lossen op in dioxaan, maar de crosslinks, gevormd door 
de harde segmenten blijven gedeeltelijk aanwezig. Dit is een vorm van intra-molekulaire 
fasenscheiding. Bij temperatuurverlaging treedt L/L fasenscheiding van de soft segmenten 
en dioxaan op. De soft segmenten 'voelen zich goed' in het minder polaire dioxaan en 
nemen de ongestoorde kluwen conformatie aan. Wanneer een minder compatibel solvent in 
de buurt komt, zoals water, kronkelen de ketens verder in elkaar. Dit gaat gepaard met 
krimp van de stnaktuur. In het zeer polaire DMSO losten ook de harde segmenten op. 
DMSO werd daarom wel gemakkelijk vervangen door water. 
Extraktie van dioxaan met andere non-soivents, die minder pd2i: zijn, zoals ethanol, 
diethylether en dibuthylamine leverde geen betere resultaten. Wanneer aceton werd 
toegepast als non-solvent zwol de struktuur op, maar werd tegelijkertijd zeer slap. Aceton 
is namelijk een weekmaker voor PUR. Wanneer een kleine hoeveelheid natriumlau- 
rylsulfaat aan het ijswater werd toegevoegd, bleek de struktuur aanvankelijk wel in elkaar 
te krimpen, maar na enkele dagen had de struktuur toch water opgenomen. Natrium- 
laurylsulfaat werkt als een zeep. De apolaire staarten van de molekulen richten zich naar 

__ 
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de apolaire zijde van de poriën van het PUR en de polaire kop naar het water, waardoor 
de interaktie van het polymeer met water beter wordt, De zo verkregen struktuur werd 
gedroogd en er werden SEM opnamen gemaakt (figuur - 2.16). 

Figuur 2.16: SEM opnamen van poreuze struktuur gevormd uit een PUR/dioxaan 
systeem (90/10 gew%), vergroting 58.5~ en 250x 

De morfologie laat een poreuze struktuur zien met min of meer ronde poriën in het 
midden, die waarschijnlijk zijn gevormd door L/L fasenscheiding. Aan de wand zijn de 
poriën meer langwerpig. De poriegrootte ligt rond de 50 pa 

2.6.4 Systeem PeTR/P-metPiyl-2-pyrro~~~o~ 

PUR loste tot een polymeerfraktie van 20% goed op in i-methyl-2-pymolidon (NMP) bij 
een temperatuur tot 90 "C. 
Zuiver NMP kristalliseert gas bij -20 "C, dus NMP met een opgelost polymeer zal door 
smeltpuntsdepressie bij een nog lagere temperatuur kristalliseren. Bij afkoelen tot -20 "@ 
werd het mengsel een troebele vaste gel, waaruit geconcludeerd kan worden dat Òf de 
glasovergangstemperatuur van het PUR is bereikt, Òf  L/L fasenscheiding heeft plaatsge- 
vonden. 
Het verwijderen van het solvent was ook nu weer een probleem. Extraktie met ijswater 
was niet mogelijk, omdat bij een temperatuur van O "C de poreuze struktuur geheel 
verloren gaat. Bij die temperatuur lost het PUR namelijk weer op in NMP. Extraktie bij 
-18 "C met aceton of diethylether leverde geen mooie poreuze struktuur op. Vriesdrogen 
(sublimeren van het solvent) zal hier waarschijnlijk de beste manier zijn om het solvent te 
verwijderen. 

- 
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2.7 CONCLUSIES 

E/L fasenscheiding volgens het mechanisme van spinodale decompositie levert open- 
cellige poiewe polymeentnikturen op. Tijdens het onderzoek is gebleken dat met het 
gekozen polymere materiaal (thermoplastische polyurethaanelastomeren) het een gecompli- 
ceerde zaak is om een systeem te vinden dat L/L ontmenging vertoont in een experimen- 
teel aanvaardbaar temperatuurbereik. 

Het systeem PURfdimethylsulfoxide ontmengt via SLL fasenscheiding. Er ontstaat een 
anisotrope poreuze struktuur met langgerekte poriën, die een lengte van ongeveer 300 p en 
een diameter van i 50 ,D hebben. 

Het systeem PUR/dioxuun vertoont wel (gedeeltelijke) L/L fasenscheiding. Het verwijde- 
ren van het dioxaan is hier echter moeilijk. De poriediameter is ongeveer 50 p. 

Het systeem PURfí-methyl-2-pyrrulidone (NMP) ontmengt via L/L ontmenging. Het ver- 
wijderen van het solvent door extraktie met een non-solvent voor het polymeer is niet 
mogelijk. NMP kan waarschijnlijk alleen verwijderd worden door vriesdrogen van de 
stmktuur bij een temperatuur lager dan -23 "C (kristallisatietemperatuur van zuiver NMP). 

2.8 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

In het systeem PUR/NMP lijkt L/L ontmenging op te treden. Met behulp van vriesdrogen 
kan ket solvent verwijderd worden. 

Omdat polyurethaan een polymeer is met ingewikkelde interakties, kan de keuze van een 
ander polymeer een oplossing zijn. De problemen die optreden door die interakties kunnen 
dan geëlimineerd worden. 

L/L fasenscheiding is een goede manier voor het maken van een poreuze kunststof- 
morfologie met instelbare poriegrootte [l-91. Wanneer toch verder gewerkt wordt met 
polyurethaan kunnen andere solvents misschien wel voldoen als uitgangssysteem voor LL 
fasenscheiding. 

De poreuze stmktuur, die gevormd wordt door kristallisatie van het systeem PURDMSO 
( S L  ontmenging), kan door gecontroleerde afkoeling ook een enigszins instelbare porie- 
grootte geven. Door afschrikken in vloeibare stikstof zullen zeer kleine solventkhistalllen 
gevormd worden. 

Als poreus dragermateriaal voor het modelmateriaal kan ook een industrieel schuimplastic 
worden toegepast. Het dragermateriaal heeR dan wel zeer grote poriën waardoor een zeer 
grote permeabiliteit en een zeer lage stijfieid. In hoofdstuk 4 zal blijken dat het modelma- 
teriaal dat gemaakt is met behulp van een industrieel schuimplastic toch voldoet. De 
stevigheid moet voor het belangrijkste gedeelte verkregen worden door de osmotische 
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zweldruk in het materiaal. Het dragermateriaal dient voornamelijk voor het bij elkaarhou- 
den van de grondsubstantie. In figuur 2.17 staat een foto van een S.E.M. opname van een 
industrieel polyether polyurethaan schuim. Poriediameter i 0.5 mm. 

Figuur 2.17: SEM opname van een industrieel polyether polyurethaan schuim 
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3. WATERABSORBERENDE COPOLYMEREN 

3.1 INLEIDING 

Het modelmateriaal moet de eigenschappen van biologische weehels zoveel mogelijk 
benaderen. Het gaat hierbij voornamelijk om de respons van het materiaal op een externe 
belastingscyclus. Bij het aanbrengen van een mechanische belasting wordt het materiaal 
gedeformeerd, waarbij vloeistof wordt uitgedrukt. Wanneer de mechanische belasting 
wordt, opgeheven moet het materiaal terugzwellen naar de toestand vóór deformatie, onder 
opname van vloeistof. In biologische weefsels zijn de proteoglycanen verantwoordelijk 
voor het zwelgedrag. De proteoglycanen zitten vast in een netwerk van collageenvezels. 
Om dit zwelgedrag ook te verkrijgen in het modelmateriaal is gezocht naar een synthetisch 
polymeer, dat eigenschappen bezit die vergelijkbaar zijn met die van de proteoglycanen. 
Het polymeer moet, zoals de proteoglycanen, in de vorm van een gel bij elkaar gehouden 
kunnen worden door een vezelnetwerk of vastgehouden kunnen worden in een dragerma- 
teriaal. De belangrijkste eis is dat het polymeer door de aanwezigheid van geladen groepen 
een grote hoeveelheid water moet kunnen opnemen en vasthouden. Een proefstukje van 
het uiteindelijke modelmateriaal (polymeer in dragermateriaal) moet kunnen opzwellen 
wanneer het in contact wordt gebracht met een zoutoplossing. In een fysiologische 
zoutoplossing met een concentratie van 0.15 M NaCl moet het proefstukje meer opzwellen 
dan in een meer geconcentreerde zoutoplossing. Bij het opleggen van een externe 
mechanische belasting op het proefstukje moet weer water uitgedreven kunnen worden, 
zonder verlies van copolymeer naar de omringende vloeistof. 
Een polymeer dat superabsorberende eigenschappen bezit is een zeer ijl vernet copolymeer 
van acrylamide en acrylzuur [BI.  In § 3.2 wordt de theorie van radikaal-copolymerisa- 
tiereakties besproken. Daarna volgen voor de copolymerisatie van acrylzuur en acrylamide 
in 3 3.3 de optredende reakties en de reahiecondities. In 8 3.4 wordt de experimentele 
bereidingsmethode besproken. In 5 3.5 worden de resultaten bekeken en in 9 3.6 worden 
suggesties gegeven voor verder onderzoek aan alle nog in te stellen of te verbeteren 
reaktieparameters en mogelijkheden. 

3.2 RADIKAAL-COPOLYMERISATIE 

Het gecrosslinkte copolymeer van acrylamide en acrylzuur wordt bereid door oplossings- 
radikaal-copolymerisatie. Het principe van radikaalreakties wordt besproken in 3 3.2.1. In 
3 3.2.2 worden copolymerisatiereakties besproken. De verschiiiende reahiecondities en 
hun gevolgen komen pas in 3.3 aan de orde. 
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3.2.1 Radikaalpolymerisatie 

Radikaalpolymensatie-reakties zijn kettingreakties. Kettingreakties worden gekenmerkt 
door eem snel opeenvolgende additie van monomeren aan het ketenuiteinde via een aktief 
centrum (in dit geval een radikaal). Wet aktief centrum wordt bij de additie overgedragen 
aan de aanleggende eenheid. De aktieve centra zijn aanwezig in zeer lage concentraties. 
De additiesnelheid is zeer hoog (103-104 eenheden per sekonde), waardoor de groeitijd van 
de ketens zeer kort is (0.1-1 sekonde) ten opzichte van de totale reaktietijd, die in de orde 
van uren kan liggen, afhankelijk van de gewenste conversie. Kettingreakties zijn sterk 
exotherm en zeer temperatuurgevoelig. De viskositeit van het reaktiemengsel neemt al bij 
lage conversie sterk toe. Bij de vorming van een polymeerketen treden achtereenvolgens 
de volgende processen op: 

1. Radikaalvormin% bijvoorbeeld via thermische ontleding van een initiator: 

R. is de weergave voor een radikaal. 
De snelheid waarmee een radikaal gevormd wordt is (ur): 

u = - -  drRwl - 2kr[I] 
dt 

[R-], [rJ zijn de concentraties van resp. radikalen en initiator 
kr is de reaktiesnelheidsconstante en is een funktie van de temperatuur. 
Deze reakties hebben een hoge aktiveringsenergie. 

2. Initiatie: de aanleg van de eerste monomere eenheid aan het gevormde radikaal. 

R.+ M -+ RM* 
- 

De initiatiesnelheid (ur) is: 

ui = k;[R=][M] 

[M] is de monomeerconcentratie, kj is de reaktiesnelheidsconstante van de initiatiereaktie. 

3. ProDaEatie: het groeiproces van de ketens. 

De propagatiesnelheid (vp) wordt gegeven door: 

31 



v, = k,[-M] [MI (3.3) 

De reaktiesnelheidsconstante k, wordt hetzelfde verondersteld voor gelijksoortige funktio- 
nele groepen, onafhankelijk van de ketenlengte. 

4. Terminatie: de beëindiging van het ketengroeiproces. 

Terminatie vindt plaats via twee typen biradikaalreakties: 

- combinatie: -Mi. + -Mj -+ -Mi+j- 

- disproportionering: -Mi* + -Mj -+ -Mi + -Mj-,=M 

De terminatiesnelheid (vt) is: 

V# = 2k#[M]2 

Voor de overall polymerisatiesnelheid geldt: 

- 4MI VPl - -- = vi + v, = v, = , [ M . ]  [MI 
d t  

(3.4) 

(3.5) 

Er geldt natuurlijk dat het monomeerverbruik door propagatiereakties veel groter is dan het 
monomeerverbruik door initiatiereakties (v, >> vi), omdat anders geen hoogmolekulair 
produkt zou ontstaan. 
[Me] is geen makkelijk meetbare grootheid. De radikaalconcentratie zal aan het begin van 
de reaktie stijgen. Wanneer de terminatie op gang komt kan verondersteld worden dat de 
radikaalconcentratie ongeveer constant blijft, omdat de zeer reaktieve radikalen even snel 
verdwijnen door reakties als dat ze gevormd worden. In formulevorm: 

- dCJ4-1 = ki[R*] [MI - 2kt[M-l2 = O ( 3 4  
dt 

- -  d[R*l - 2kJ]  - ki[R;l[M] = o 
dt 

Uit (3.6) en (3.7) volgt dat: 

1R 

[M.] = [y) 

(3.7) 

zodat voor de polymerisatiesnelheid geldt: 
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De initiator ontleedt langzaam, zodat aan het begin van de reaktie [IJ bij benadering 
constant is. De polymerisatiesnelheid is dan evenredig met de monomeerconcentratie [M]. 
[Ml neemt exponentieel af in de tijd volgens: 

Hierin is [Ml, de monomeerconcentratie aan het begin van de reaktie. De overall polyme- 
risatiesnelheid neemt dus ook exponentieel af met de tijd, waardoor in het begin van de 
reaktie de langste ketens gevormd worden: 

- -  - d[MI = k'exp(-kt) 
dt '.pol - (3.11) 

3.2.2 Copolymerisatie 

Bij de bereiding van copolymeren worden twee of meer verschillende monomeersoorten in 
de ketens ingebouwd. Er zijn dan vier verschillende propagatiestappen: 

-Ml* + Ml t -Ml. met reaktiesnelheidsconstante k,, 
-Ml. + M2 + -M2* >7 9, k12 
-M2. + Ml + -Ml. 9, ,, k21 
-M2* + M, 4 -M2* >, 7, k22 

Voor de snelheden van monomeerverbruik geldt: 

De reaktiesnelheidsvergelijking voor de vorming van -Ml. is: 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

Combinatie van (3.12), (3.13) en (3.14) levert de copolymerisutievergelijking: 
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Hierin worden de reaktiviteitsverhoudingen gegeven door: 

kil 4 2  

4 2  kzi 
rl = - en r2 = - 

(3.15) 

(3.16) 

De reaktiviteitsverhoudngen geven de voorkeur aan van een radikaal voor additie van een 
eigensoortig monomeer boven dat van de andere soort. Bijvoorbeeld als r, > 1, dan 
reageert een radikaal van soort 1 bij voorkeur met een monomeer van soort 1. De reaktivi- 
teitsverhoudingen bepalen de opbouw van het copolymeer. 

d[M,I 
4M,I 
- geeft de momentane verhouding waarin beide monomeren worden aangelegd. 

Verder geldt nog voor de fraktie vrij monomeer van soort 1 in de voeding u,): 

en de molfraktie monomeer 1 ingebouwd in het momentaan gevormde copolymeer F, is: 

(3.18) 

In het algemeen geldt fi # F,, zodat de voedings- en produktsamenstelling veranderen met 
toenemende conversie van de reaktie. Voor de manier van copolymerisatie zijn een aantal 
gevallen te onderscheiden op basis van de waarden van r, en r, (de nummers corresponde- 
ren met de nummers in figuur 3.1): 

1. Alternerende copolymerisatie treedt op als r, = r, = O. Elk radikaal reageert dan 
uitsluitend met het andere monomeer. 

2. Ideale copolymerisatie treedt op als r, = rz = 1. De gemiddelde bloklengte bedraagt 
1-3 eenheden. 

3. Niet-ideale copolymerisatie treedt op ais I ,  # I ,  en is onder te verdelen in: 
- 3a als r, >> r,. Er ontstaat dan een copolymeer met aanvankelijk veel 

monomeer 1. Bij hogere conversie raakt soort 1 op en wordt het resterende deel 
van monomeer 2 ingebouwd (blokvorming bij hoge conversie). 3a’ treedt op als 
r, >> r,. 
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- 3b als r,. r2 = 1 em 7, > I, en 3b'als r, < 1. Beide radikaaluiteinden hebben 
dezelfde voorkeur voor één der monomeren. 

- 3c als O c r, - r, c 1. Deze situatie geldt voor de copolymerisatie van acrylzuur en 
acrylamide. Voor één bepaalde fi snijdt de curve de lijn fi = F,; er treedt 
azeotropische copolymerisatie op. Invullen van fi = F, in (3.15) levert: 

1 -r2 
f i =  (1-rJ +(l-r,) 

(3.19) 

.O 

Figuur 3.1: F, versus fi voor verschillende waarden van r, en r2 

33.1 Reakties 

Als initiator werd azobisisobutyronitril (AIBN) gebruikt. De thermische ontleding van 
AIBN verloopt als volgt: 

Bij aanwezigheid van zuurstof worden radikalen snel weggevangen uit het reaktiemengsel, 
waardoor de reaktiesnelheid te laag zou worden. Zuurstofvrij werken is dus zeer belang- 
rijk. 
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De monomeren die gebruikt werden voor het copolymeer zijn: 

H,C=CHCONH, en H,C=CHCOOH 

acrylamide acrylzuur 

Het acrylzuur werd geneutraliseerd (voor of na de polymerisatiereaktie) met natriumhy- 
droxide. Het "ion wordt vervangen door een bijna vrij Na+-ion. Het negatief geladen 
acrylaat-ion is verantwoordelijk voor de hydrofiele eigenschappen. De amidegroep werkt 
aktiverend bij de copolymerisatie. 

De optredende radikaalreaktie is: 

waarbij het afhankelijk van de reaktiviteitsverhouding is hoe de monomere eenheden over 
het uiteindelijke polymeer zijn verdeeld. 

Voor de vorming van crosslinks werd een monomeer met funktionaliteit 4 gebruikt, nl. 
N,N' -methyleenbisacrylamide. 

De - stellen polymeerketens voor. Het methyleenbisacrylamide-monomeer verbindt de 
twee polymeerketens (I) en (11) met elkaar. 

33.2 Reaktiecondities 

De Peaktiviaitsverh~~d~~ge~ rl en r, zijn te beïnvloeden omdat ze afiaankel& zijn van 
reaktieeo;;di:ies, zoals tempe:atwx-, re&,iemedium, eventlide zn'itadditie., homogeniteit e n  
pH. Er wordt bij de bespreking van de reaktiecondities meteen uitgegaan van de copoly- 
merisatiereaktie van acrylamide en acrylzuur uitgevoerd in water. 

Truong et al. [ll] geven aan dat het effekt van de temperatuur op de reaktiviteitsverhou- 
dingen klein is in het trajekt van 25-60 "C. 
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Wanneer de reaktie maar bogere conversie gaat neemt de viscositeit sterk toe (conversies 
tot 75% [15]). Roeren is dan niet meer mogelijk; bij te hard roeren treedt degradatie op. 
Het reaktiemengsel is dan niet meer homogeen. De reaktiviteitsverhoudingen kunnen 
veranderen door een verschil in mobiliteit van de monomeren. Voor acrylamide en 
acrylzuur, die qua struktuur toch zeer veel op elkaar lijken, is dit effekt waarschijnlijk niet 
groot. 

I 5 -  

c= 

<* 1.0- 

05- 

Een reaktieparameter die wel van zeer grote invloed is op de waarden van de reaktiviteits- 
verhoudingen is depH. Dit wordt duidelijk in figuur 3.2. 

I -. 
O L-------i-- 2 4 ~ p!i i IO 12 

Figuur 3.2: Variatie van de reaktiviteitsverhoudingen van acrylamide (rM) en acrylzuur 
(rA) als funktie van de pH uit verschillende literatuurreferenties 
(0:[12], A:[13], O:[14]), [li]. 

De minimale waarde voor rA bij pH 6 (en hoger) is een resultaat van de lagere propagatie- 
snelheid van de acrylaat-anionen ten opzichte van de vrije zuren, die bij pH 2-4 aanwezig 
zijn. De polymerisatiemelheid van achgrlaat gaat weer omhoog bij toenemende gH tot 10 
door de afnemende teiinatignelheid, yeroortaakt door ~~~ coulombische repulsie tussen de 
anionradikalen en acrylaatmonomeren. In basisch milieu worden hogere conversies bereikt 
door deze lagere terminatiesmelheid (tot 70%). 
De reaktiviteitsverhoudingen bij pH 7 zijn ongeveer 0.3 en 0.7 voor resp. r, (acrylzuur) en 
rM (acrylamide). Met (3.19) geldt dat als fA = 1/8, ook FA gelijk is aan 1/8. In figuur 3.1 
(3c) is te zien dat FA in ieder geval kleiner zal zijn danf,, die gelijk is aan 50%. 

- -  ~ 

De crosslinkdichtheid kan gevarieerd worden, maar dit heeft geen invloed op de reaktie- 
snelheid of de verdeling van de acrylzuur en acrylamide over de ketens. Een te hoge 
crosslinkdichtheid verlaagt de zwellingscapaciteit. 

TT 7 w anlieer het copdymeeï in poeder;om vertvgen meet W(?rden ~?li*vQorbeekl \ 3  voor D S C e  
metingen) kan toevoegen van enkele percenten zout (bijvoorbeeld Na,SO,) leiden tot ket 
ontstaan van een suspensie in plaats van een gel. De suspensie kan dan gemakkelijk 
afgefiltreerd en gedroogd worden. Het drogen van de gel kan door de gel meerdere malen 
in aceton 'neer te slaan' en af te filtreren. Het is echter zeer moeilijk om de grote hoeveel- 
heid water in de gel te verdringen met aceton. 
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3.4 EXPERIMENTELE BEREPDINGSMETHODE 

3.4.1 Polymerisatiereaktie 

De copolymerisatiereakties worden uitgevoerd in een dubbelwandige glazen reaktor. De 
temperatuur wordt tijdens de reakties op een constante waarde gehouden door water van 
constante temperatuur te cirkuleren tussen binnen- en buitenwand van de reaktor. Vóór en 
tijdens de reaktie wordt de reaktor doorborreld met argongas om het vervangen van 
radikalen door zuurstof te voorkomen. De reaktor is voorzien van een mechanische 
roerder. 

De reakties worden uitgevoerd door polymerisatie van 8-20 mol% monomeer (acrylzuur en 
acrylamide) in gedestilleerd water. Voor het crosslinken wordt 1-3% methyleenbisacryla- 
mide op monomeerbasis gebruikt. De initiator wordt toegevoegd in een molaire verhou- 
ding van 1 deel initiator op 1000 delen monomeer. Voor de neutralisatie van het acrylzuur 
wordt 70% van de theoretische hoeveelheid natriumhydroxide-oplossing gebruikt tot een 
pH van ongeveer '7 is bereikt. Voor exakte gegevens van de hoeveelheden en gegevens 
over de reaktanten wordt verwezen naar appendix 3A. 

Het opstarten van de reaktie gebeurt in de volgende achtereenvolgens uit te voeren 
stappen: 

- Het gedestilleerd water dat gebruikt wordt als reaktiemedium wordt eerst gedurende 
2 1/2 uur gekookt om zuurstof te verwijderen. Daarna wordt ongeveer 3/4 deel van het 
water overgebracht in de reaktor. De temperatuur van de reaktor wordt ingesteld op 
60 "C en argongas wordt door een pasteurspipet door het water geborreld. Op de reaktor 
wordt een koeler geplaatst. 

- Het acrylmiar wordt vaciaaim gedestilleerd om de inhibitor (hydroquinon) en eventuele 
onzuiverheden te verwijderen. ~ In het destillatievat wordt aan het acrylzuur nog ~ -~ een extra 
hoeveelheid hydroquinon toegevoegd om pÖly merisatie 6 voorkomen tiidens het opwar- 
men. De vacuümdestillatie wordt uitgevoerd bij 2 100 mbar, waarbij de damp een 
temperatuur heeft van 65-70 "C (het kookpunt van acrylzuur bij 1 bar is 140 "C). Om 
voortijdige polymerisatie van de damp te voorkomen wordt de koeler inwendig voorzien 
van enkele gewikkelde spiralen van blank rood-koperen draad. Het destillaat wordt in 
een met ijs gekoelde kolf opgevangen. De destillatie wordt uitgevoerd tot maximaal 98% 
opbrengst. Tot gebruik wordt het gedestilleerde acrylzuur diep gekoeld bewaard. 

__ 

- De juiste hoeveelheden acrylamide, acrylzuur en methyleenbisacrylamide worden 
afgewogen en overgebracht in de reaktos. Wanneer de realctie wordt uitgevoerd met 

NaOH-oplossing wordt het overgebleven gedeelte van het gekookte water gebruikt. 
nn+m 1 uaLI;ma,iLjLim., t-m 1 -=7 "eIuc e~* het m-ylz~w s e ~ t  geneutrdfseerd. Voor het maken van de t 

- Het pasteurspipet wordt afgebroken, zodat het argongas niet meer door het reaktiemeng- 
se1 borrelt, maar eroverheen wordt geleid (ter voorkoming van het meevoeren van acryl- 
zuur met de argondeeltjes). De roerder wordt aangezet op de laagste roersnelheid. 

38 



- Het reaktiemengsei moet zo ongeveer twee uur blijven staan, om alle zuurstof te verwij- 
deren en het mengsel op de juiste temperatuur te brengen. 

- Als laatste wordt de initiator in de juiste hoeveelheid toegevoegd. 

De reaktietijd voor de polymerisatie bedraagt ongeveer 48 uur. 

Wanneer het acrylzuur niet vooraf geneutraliseerd wordt, moet de neutralisatie na de 
polymerisatie uitgevoerd worden. De polymeergel wordt overgebracht in een bekerglas van 
2 liter. De NaOH-oplossing wordt onder langzaam roeren in gedeelten toegevoegd aan de 
gel. Hard roeren leidt tot degradatie van het copolymeer en moet dus voorkomen worden. 
Vooraf neutraliseren van het acrylzuur heeft als voordeel dat de bereiding in hogere 
concentraties mogelijk is (20 mol% monomeer ten opzichte van 5 8 mol% zonder 
neutralisatie), en dat een hogere conversie bereikt kan worden. 

De keuze van de concentratie van de hoeveelheid crosslinker is beperkt. Bij een te lage 
concentratie treedt geen vernetting op. Een te hoge concentratie levert een te dicht vernet 
polymeer op, waardoor het waterabsorptievermogen (gedeeltelijk) verloren zouden gaan. 
De concentratie moet gekozen worden tussen 0.5 en 3% op monomeerbasis. 

N.B. Om te controleren of de radikaalreaktie wel op gang komt met het gebruikte 
acrylzuur in het zuurstofvrije water, kan de polymerisatie het beste eerst uitgevoerd 
worden met alleen acrylzuur bij 40 "C. Er is dan maar weinig initiator nodig. 
De polymerisatiecondities kunnen gecontroleerd worden door eerst de radikaalreaktie uit te 
voeren zonder crosslinker. Het reaktieprodukt moet dan viskeus zijn door het hoge 
molekuulgewicht van de polymeerketens, dat hoger dan lo6 gram/mol moet zijn. 

3.4.2 In-situ polymeriatie 

-~ - In-situ- polymerisatie - houdt- in dat de golymerisatiereakties-in de gonën van een poreus 
open-cellig dragermateriaal plaatsvinden. 
Daartoe worden er stukjes polyurethaan zachtschuim van ongeveer 1 cm dikte aan het 
reaktiemengsel toegevoegd. Het reaktiemengsel, dat bestaat uit in water opgeloste 
monomeren en de initiator, heeft vóór de polymerisatie een lage viscositeit en kan de 
poriën van het dragermateriaal in diffunderen. Tijdens de reaktie neemt de viscositeit sterk 
toe. De ontstane polymeergel zou na de reaktie met geen mogelijkheid meer in de poriën 
van het dragermateriaal te krijgen zijn. Verder zorgen de in-situ gevormde crosslinks dat 
het copolymeer vast zit in de poreuze drager. 

In het biologische materiaal wordt de proteoglycanen-gel bij elkaar gehoudepi door eem 

om diffusie van de proteoglycanen uit het weefsel tegen te gaan. De waterabsorberende 
copolymeermolekulen van het modelmateriaal moeten ook weinig beweeglijk zijn. Daarom 
worden ze vastgezet in de poreuze drager door het vormen van crosslinks tussen de 
polymeerketens, zodat een netwerk wordt gevormd dat verstrengeld is in en om de poriën 
van het dragermateriaal. Door de crosslinks is het polymeer als het ware vastgeknoopt in 
de poriën van het dragermateriaal. Schematisch is dit voor te stellen zoals in figuur 3.3. 

coi~ageen aep;Ieïb. D~ DP---- ..a... i i u id~uii l i ) ie~i le ï ì  i -..- A,.,.-.L-- ------.- L---- --i**i- n . A  * uadluuu1 WGL& ucwecgiijn. uil is i~ûdig 
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Figuur 3.3: Schematische voorstelling van een gecrosslinkt polymeer in een 
open-cellige poreuze drager 

3.4.3 Karakterisering 

Voor de karakterisering van het materiaal zijn alleen enke-2 DSC opnamen gemaad, die 
vergeleken zijn met de DSC-curve van een soortgelijk lineair copolymeer van acrylamide 
en natriumacrylaat van ’Polysciences’ . 
Gelfraktiemetingen leverden geen resultaat, omdat de experimenten niet praktisch 
uitvoerbaar zijn. De extraktiehulzen scheurden open doordat het materiaal niet oplost, maar 
zeer sterk opzwelt. 

Met het modelmateriaal dat gemaakt wordt door in-situ polymerisatie zijn verder ’confined 
compression tests’ en zwdexperimenteo gedaan. Deze ~QIXMI in hoofdstuk4- aan de orde. ~ 

-~ 
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3.5 RESULTATEN 

De copolymerisatiereakties bleken goed uitvoerbaar te zijn indien zeer zuiver en zuurstof- 
vrij gewerkt wordt. Be DSC-curven van het copolymeer vertonen overeenkomst met de 
DSC-opname van het lineair copolymeer van 'Polyscienses' (appendix 3B). 
De conversie zal lager zijn dan 70% 1151. De acrylaat-inhoud van de copolymeren die 
gevormd zijn bij pH 7 zal lager zijn dan de fiaktie acrylaat in de voeding, die 50% 
bedraagt. De copolymeren die gevormd zijn bij pH 2.5 zullen juist meer dan 50% 
acrylzuur bevatten. 

De in-situ polymerisatie verliep goed. Alleen waren de stukjes materiaal die boven in het 
reaktiemengsel hadden gelegen niet geheel opgevuld met de pol ymeergel. 
Wanneer de stukjes modelmateriaal in water worden gelegd zwellen ze zeer sterk op. De 
gel blijft wel vastzitten in het dragermateriaal, maar komt toch gedeeltelijk naar buiten 
door het opzwellen. Het gedeelte dat buiten de drager zwelt is gemakkelijk af te brokke- 
len. Voor de 'confined compression tests' bleek dit gelukkig niet problematisch te zijn, 
omdat proefstukjes van het modelmateriaal dan goed opgesloten zitten in de testruimte (zie 
verder in hoofdstuk 4). 

3.6 SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK 

De eigenschappen van het modelmateriaal, dat gemaakt is volgens de bereidingsmethode 
zoals beschreven in 0 3.4.1, kunnen afwijken van de eigenschappen van een bepaald 
biologisch weefsel. Door aanpassing van de reaktiecondities of van de hoeveelheden van 
de reaktanten kunnen de eigenschappen van het modelmateriaal veranderd worden. 
Hieronder volgt een opsomming van mogelijke problemen gevolgd door suggesties die een 
gewenste wijziging in het materiaalgedrag tot gevolg kunnen hebben. 

Problemen: 
~ 

~ 
~ ~~ ~ 

~ ~ ~~ 
~ ~~ 

~ ~~~ ~~~ 
~ ~~ ~ ~~ ~ 

_ _ ~  ~ 

1. Er treedt bij mechanische belasting van proefstukjes van het modelmateriaal een te 
groot verlies van copolymeer uit het dragermateriaal op. 

2. Het zwellingspercentage is te groot bij contact met een fysiologische zoutoplossing. 

3. In een dragennateriaal met kleinere poriën wordt de diffusie van de monomeren en de 
initiator snelheidsbegalend voor de reaktie, of diffusie treedt bijna niet op waardoor de 
reaktie eerder buiten het dragermateriaal verloopt dam epim. 

Mogeliike oplossing: 

ad 1. Door de crosslinkgraad te verhogen worden de ketens op meerdere plaatsen 'vastge 
knoopt' in het dragermateriaal. Dit kan wel ten koste van de zwelcapaciteit gaan. 
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ad 2. - De zwelcapaciteit kan verlaagd worden door de crosslinkdichtheid te verkogem. 
- Wanneer de vaste stoffraktie groter is en de poriën kleiner zijn, is het materiaal 

waarschijnlijk stijver en is de permeabiliteit lager, waardoor het minder kan zwel- 
len. 

de initiële acrylaatconcentratie zijn moeilijk te voorspellen, omdat de conversie- 
graad niet bekend is. Bij lage conversie wordt toch eerst een groter gedeelte 
acrylamide ingebouwd. Gedeeltelijk neutraliseren vóór de reaktie is ook geen goede 
oplossing omdat de pH en dus de reaktiviteitsparameters daarmee veranderen. Een 
mogelijke oplossing is het gedeeltelijk modificeren van de acrylaatgroepen tot 
ongeladen acetaatgroepen na afloop van de reaktie. De reaktiviteitsparameters 
blijven dan onveranderd. 

- Het aantal acrylaatgroepen kan verminderd worden. De effekten van verlaging van 

ad 3. Er zou gekozen kunnen worden voor een andere initiator die wel goed in water 
oplost, zoals bijvoorbeeld redoxinitiators: persulfaat-bisulfiet of een persulfaat- 
metaalion systeem (bij een temperatuur van 50-70 "C bruikbaar) [ll]. 

Andere suggesties: 

Het copolymeer kan ook bereid worden door emulsiepolymerisatie. De Na+-ionen zitten 
dan dichter bij de acrylaatgroep zodat repulsie tussen buuracrylaatunits wordt gereduceerd. 
Er worden dan meer acrylaatgroepen ingebouwd (rA gaat omhoog) [15]. 

In plaats van in-situ polymerisatie in een poreus dragermateriaal kunnen lange vezels 
worden ingemengd, die verstrengelen met de copolymeergel. 
Het dragermateriaal van schuimplastic kan misschien vervangen worden door een netwerk 
van collageenvezels. 
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4.1 INLEIDING 

In de vakgroep ’Bewegingswetenschappen’ van de Rijksuniversiteit van Maastricht zijn 
consolidatie- en zwelexperimenten uitgevoerd aan tussenwemelschijfweefsel door Snijders 
et al [28]. Het is de bedoeling om de constitutieve parameters van het weefsel te bepalen 
met behulp van een fittingsalgoritme gebaseerd op een ’eindige elementen methode’. Er 
wordt daarbij uitgegaan van een drie-fasen model voor tussenwervenschij fweefsel. De 
constitutieve vergelijkingen die het mechanisch gedrag van het tussenwemelschijfweefsel 
beschrijven worden gefit op experimentele gegevens en na oplossen volgen daaruit de 
waarden voor de constitutieve parameters. 

Het uitvoeren van experimenten aan biologische weefsels blijkt een gecompliceerde 
aangelegenheid te zijn. Het maken van de proefstukjes van dood weefsel is erg moeilijk en 
tijdsintensief. De maximale tijdsduur van experimenten wordt bepaald door de snelheid 
van autolyse van het betreffende materiaal. Tijdens de experimenten moet vochtverlies 
tegengegaan worden. Verder vertonen de metingen aan proefstukjes van biologisch 
materiaal een zekere spreiding, omdat de eigenschappen leeftijdsafhankelij k zijn en kunnen 
verschillen per individu. Tijdens de levensduur van een organisme worden de weefsels 
namelijk voortdurend hersteld en vervangen en daarbij kunnen ze zich binnen bepaalde 
grenzen aanpassen aan externe omstandigheden. 
Deze moeilijkheden kunnen gedeeltelijk omzeild worden wanneer de experimenten 
uitgevoerd worden aan een kunststof modelmateriaal, dat het materiaalgedrag van het 
biologische weefsel sterk benadert. 

Biologische weefsels hebben door hun complexe samenstelling een afwijkend mechanisch 
- gedrag ten apzichte-van de ‘klassieke materialen’ die in-de techniek gebruikt worden. De 
materiaaleigenschappen zijn een resultaat van de eigenschappen van de afionderlijke 
componenten en van de gecompliceerde interakties tussen die componenten. Qok het 
chemische milieu is van grote invloed op de eigenschappen van biologische materialen. 

De opbouw van biologisch weefsels wordt daarom eerst besproken in 3 4.2. Daarna volgt 
de opbouw van het modelmateriaal in 5 4.3. 

In 0 4.4 wordt het mechanisch gedrag van biologische weefsels besproken. De constitutie- 
ve vergelijkingen staan in § 4.5. 

De resultaten van experimenten die uitgevoerd zijn met het mocieîmateriaai worden in 
3 4.7 vergeleken met resultaten van metingen aan biologisch weefsel. 
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4.2 OPBOUW VAN BIOLOGISCHE WEEFSELS 

Biologische materialen bestaan uit een mengsel van (levende) cellen en extracellulaire 
produlden Biologische weefsels, die onderworpen worden aan grote mechanische 
deformaties, zoals bijvoorbeeld de gewrichten (kraakbeen) en de tussenwervelschijven, 
bezitten een relatief grote hoeveelheid tussencelstof, omdat vooral de tussencelstof het 
materiaalgedrag bepaalt. De levende cellen kunnen namelijk slechts een zeer beperkte 
mechanische belasting weerstaan, zodat het de intercellulaire materialen zijn die de aan het 
weefsel opgelegde krachten moeten doorleiden. Door afzetting van mineralen (voorname- 
lijk calcium-verbindingen) kunnen de weefsels een zeer grote hardheid verkrijgen, zoals bij 
botweefsel het geval is. 

In § 4.2.1 volgt een beschrijving van de componenten waaruit connectieve weefsels zijn 
opgebouwd. Daarna wordt de opbouw van de tussenwervelschijf (TWS) besproken in 
8 4.2.2, omdat aan TWS-weefsel metingen zijn verricht, die vergeleken worden met 
metingen aan het modelmateriaal. 

4.2.1 Connectieve biologische weefsels 

De genoemde weefsels zijn opgebouwd uit een complex samengesteld materiaal. Ze 
bestaan voor het grootste gedeelte uit water met daarin opgeloste mineralen, de interstitiële 
vloeistof. Samen met de proteoglycanen en levende cellen vormt dit de grondsubstantie 
van het weefsel. De proteoglycanenmatrix is een gelachtige struktuur, die bij elkaar wordt 
gehouden en verstevigd wordt door collageenvezels. 

Prot eorrlvcanen 

De proteoglycanen zijn belangrijk voor het verkrijgen van de tijdsafhankelijke viskoelasti- 
- ~ - ~ ~ sche eigenschappen van de biologischecconnedieve weefsels door hun- fysisch-chemische 

eigenschappen en hun interaktie met collageenvezels. Proteoglycanen kunnen door de grote 
dichtheid aan negatieve ladingen een zeer grote hoeveelheid water en kationen vasthouden. 
Het grootste gedeelte van dit water is ongebonden en vrij uitwisselbaar. 

Proteoglycanen bestaan uit proteïne eenheden (25%) en glycosaminoglycanen (595%). De 
glycosaminoglycanen zijn polysaccharide ketens, die opgebouwd zijn uit repeterende 
disacchariden die een derivaat van een aminosuiker bevatten (glycosamine of galactoami- 
ne). Ten minste één van de suikers van de disaccharide heeft een negatief geladen 
carboxylaat- of sulfaatgroep waardoor de glycosaminoglycanen een hoge dichtheid aan 
negatieve ladingen bezitten. De meest voorkomende disacchariden staan in figuur 4. I. 
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í i  

Heparin Hyaluronate 

Figuur 4.1: Struktuurformules van de meest voorkomende disacchariden 
in glycosaminoglycanen [27] 

De polysaccharide ketens zijn covalent gebonden aan een polypeptide backbone, het 'core 
protein'. Deze eenheden worden PG-units genoemd. Ongeveer 140 van deze units zijn, 
met intervallen van 300 niet-covalent gebonden aan een lang filament van polyhyaluro- 
naat. De interaktie komt tot stand door een klein 'link protein' (zie figuur 4.2a). Het totale 
proteoglycaan aggregaat heeft een lengte van enkele micrometers (figuur 4.2b). 

Keratan sulfate 
~~~~~ ~ 

ondroitin sulfate 

b. - 
0.5 prn 

Figuur 4.2: (a) Schematische voorstelling van een proteogl ycaan aggregaat 
(b) Elektronen microscoop opname van een proteoglycaan aggregaat uit 

kraakbeen [27] 
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FG van verschillende weefsels hebben een verschillende struktuur. De mechanische eigen- 
schappen zijn sterk afhankelijk van het chemische milieu. 

Collageenvezels 

De proteoglycanenmatrix wordt bij elkaar gehouden door een vezelnetwerk van collageen- 
vezels. Er zijn vijf typen collageen te onderscheiden. In weefsels die met grote drukken 
belast worden komen voornamelijk type-1 en type-2 collageen voor, die zijn opgebouwd 
uit verschillende typen helices. Type-2 collageenvezels zijn dun, hebben een relatief hoge 
stijfheid en vertonen een hoog interaktieniveau met de glycosaminoglycanen van de grond- 
substantie. Het komt voor in weefsels die met grote drukken belast worden (bijvoorbeeld 
tussenwervelschijfweefsel). Type-1 collageen komt voornamelijk voor in bindweefsel en 
kraakbeen. De vezels zijn dik en liggen dicht opeen gepakt in het weefsel. De interaktie 
met de grondsubstantie is gering. 

Collageen is een proteïnestruktuur, die is opgebouwd zoals te zien is in figuur 4.3. Een 
aminozuurketen (primaire struktuur), die bestaat uit ongeveer duizend aminozuurresiduen 
(voor een derde deel glysine en proline), vormt door wisselwerkingen in de ketens (met 
name waterstofbruggen tussen amidegroepen) een helix (de sekundaire struktuur) (a). De 
tertiaire struktuur ontstaat door het opwinden van drie helices tot een drievoudige 'super- 
helix' (tropocollageen) (b). De drievoudige helix is 3000A lang met een diameter van 15A 
en wordt gestabiliseerd door waterstofbruggen. Meerdere drievoudige helices kunnen 
aggregeren tot buigzame strengen, de microfibillen (c). Deze microfibrillen zijn in een 
tetragonaal rooster verenigd tot fibrillen, die ondeling ook nog verbonden worden door 
proteoglycanen (d). De interakties tussen de fibrillen en de glycosaminoglycanen zijn zelfs 
sterke covalente bindingen. Het drie-dimensionale vezelnetwerk ontstaat door vorming van 
intra- en intermolekulaire crosslinks tussen de vezels. 

Tropocollagen 

b. 

C h  C N  

C -  

Figuur 4.3: Opbouw van collageenvezels 
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4.2.2 Tussenwervelschij f-weefsel 

De tussenwervelschijf bestaat uit de nucleus pulposus (NP), die omgeven is door de anulus 
fibrosus (AF) (figuur 4.4) 

I PULPOSIS 

\/I INTERLAMELLAR 
ANGLE, 6 

Figuur 4.4: Schematische weergave van de tussenwervelschijf [33] 

De samenstelling van de NP en de AF vertoont grote overeenkomsten. De verschillen 
bevinden zich in de relatieve concentraties van de componenten en in de soort collageen. 

De anulus fibrosus bestaat uit een aantal vezelversterkte lamellen gescheiden door de 
grondsubstantie, die bestaat uit water, proteoglycanen en losse glycosaminoglycanen units, 
levende cellen en mineralen. De collageenvezels in de lamellen maken afwisselend een 
hoek van ca. -60 en 60 graden met de vertikale as. Zet watergehalte in de AF bedraagt 
014-7Q%;-Type-I en-type-ZsoIkigeera kernen v ~ ~ € ~ ~ ~ - ~ e n - ~ e i n e l i o e v e e l h e i d  elastinevezels. 

De reucleus pulposus bestaat uit een drie-dimensionaal netwerk van collageenvezels 
(type-2), waarbinnen zich de grondsubstantie bevindt. De collageenvezels zijn random 
georiënteerd. De grondsubstantie bestaat voornamelijk bestaat uit de sterk hydrofiele PG- 
gel. De NP bevat een relatief lage concentratie levende cellen. Het watergehalte is 70- 
90%. 

Het TWS-weefsel bevindt zich in de wervelkolom tussen twee kraakbeenplaten. De 
fibrillaire lamellen van de AF verbinden zich met de kraakbeenplaten. Het buitenste 
gedeelte van de fibrillaire bundels is verankerd met het botweefsel van de wervels, 
waardoor een stabiele verbinding tussen de opeenvolgende wervels wordt gevormd. 

Wanneer in het lichaam de TWS wordt belast door een externe druk, dan worden de 
compressiekrachten verplaatst door de schijf naar de vezels van de uitwendige lamellen. 
Het uitstulpen van de perifere lamellen wordt geminimaliseerd door ronding van het 
wervelinterface en door de gradient van de waterinhoud, waardoor water wegstroomt 
vanuit de interne lamellen en de nucleus naar de kraakbeenplaten. Hierdoor is de verdeling 
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van de ionen tussen het WS-weefsel en de omringende vloeistof niet meer in evenwicht. 
Er ontstaat een zweldruk in de tussenwervelschijf. De vloeistofuitstroom gaat door totdat 
een evenwichtssituatie ontstaat tussen de externe druk en de zweldruk. Bij het wegnemen 
van de belasting neemt het TWS-weefsel weer vloeistof op. Voor de viskoelastische 
eigenschappen zijn het watertransport en de invloed van de lamellen van de anulus dus 
beide van belang. 

4 3  OPBOUW VAN HET MODELMATERIAAL 

Het modelmateriaal bestaat net als het biologische weefsel uit een gelachtige grondsub- 
stantie die bij elkaar wordt gehouden door een netwerk. Het matrixmateriaal bestaat uit het 
gecrosslinkte copolymeer van acrylamide en acrylaat, zoals beschreven in hoofdstuk 3. De 
chemische en fysische eigenschappen van het copolymeer zijn vergelij kbaar met die van 
de proteoglycanen. De polymeergel bezit een hoge concentratie aan negatieve ladingen en 
kan vele malen zijn eigen gewicht aan water vasthouden. In het modelmateriaal wordt de 
copolymeergel bij elkaar gehouden door de vorming van crosslinks in en om de poriën 
van de poreuze drager van polyurethaan (figuur 3.3 op pag.40). 
Deze situatie is vergelijkbaar met die in het biologische weefsel. Hierin wordt de grond- 
substantie bij elkaar gehouden door interakties tussen de collageenfibrillen en proteoglyca- 
nen (of glycosaminoglycanen) en door onderlinge verstrengeling. 

4.4 MECHANISCH MATERIAALGEDRAG VAN BIOLOGISCHE WEEFSELS 

Biologische materialen hebben door hun complexe samenstelling afwijkende mechanische 
~ ~~ ei penschapgen ten opzichte van de 'klassieke materialen' die in de techniek gebruikt 

worden. De mechanische eigenschappen zijn een resultaat van de eigenschappen van elk 
der afzonderlijke componentenen van de interakties tussen de componenten. Biologische 
materialen hebben een intern aanpassingsmechanisme dat hun in staat stelt hun samenstel- 
ling aan te passen aan de externe belasting. Dit inwendig herstellings- en aanpassingsme- 
chanisme maakt van biologische materialen voorbeelden van 'smart materials' bij uitstek. 

Het mechanisch gedrag is anisotroop door de inhomogene samenstelling van zowel de 
matrix als vezels, en door de voorkeursrichting van de macromolekulaire ketens. 
Biologische materialen hebben een niet-lineair karakter en er is meestal sprake van grote 
vervormingen. Biologische materialem vertomen visco-elastisch gedrag. Wamneer het 
matelraal aan een constante belasting wûïdi ûnderw-ûiyen, dan is de daaïdoûï veïûûzzaakte 
vervorming zelf niet constant. De vervorming neemt aanvankelijk snel toe als een direkte 
respons op de opgelegde belasting, en neemt daarna steeds langzamer toe om tenslotte een 
evenwicht te bereiken. Het materiaalgedrag heeft een tijdsafhankelijk karakter. 

Tenslotte is ook het chemische milieu van grote invloed op de eigenschappen van 
biologische materialen. In levende weefsels wordt door een ingewikkeld regelsysteem het 
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interne milieu zo constant mogelijk gehouden (homeostasis). De chemische eigenschappen 
van de elektrisch geladen polymeren, waaruit de proteoglycanenmatrix is opgebouwd, zijn 
zeer gevoelig voor veranderingen in de zuurgraad, de elektrolytconcentratie en het 
watergehalte. 

De constitutieve vergelijkingen voor tussenwervelschijfweefsel worden in de volgende 
paragraaf behandeld. 

4.5 CONSTITUTIEVE VERGELIJKINGEN 

Bij de mathematische beschrijving van het constitutieve materiaalgedrag en bij het 
uitvoeren van post-mortem experimenten is uitgegaan van tussenwervelschijfweefsel door 
Snijders et al. [28,29]. De experimentele data betreffende het materiaalgedrag van TWS- 
weefsel worden gefit met een drie-fasen model dat het constitutieve materiaalgedrag 
beschrijft. Daaruit worden vervolgens de constitutieve parameters (bijvoorbeeld de 
permeabiliteit, de stijfheid en de diffusieconstante) bepaald. 

4.5.1 Mengseltheorie (3-D) 

Voor TWS-weefsel wordt een drie-fasenmodel gebruikt omdat het weefsel bestaat uit een 
mengsel van drie verschillende componenten. Omdat ze ten opzichte van elkaar bewegen 
en interakties met elkaar hebben, veroorzaken deze componenten samen het tijdsafhan- 
kelijke gedrag van het geheel. Het drie-fasen model voorspelt de totale respons van het 
weefsel op mechanische en chemische belasting, zodat het zwelgedrag beschreven kan 
worden. Zwelling wordt namelijk geïnitieerd door de verandering in chemische potentiaal 
van de omringende lichaamsvloeistof en de vloeistof in de poriën van het weefsel. Er 

~ wordt ~~~ hierbij uitgepaan van de menpeltheorie, die beschrikinpen levert van het tijdsaf- 
hankelij ke gedrag van samengestelde materialen. 
De drie componenten waaruit het weefsel is opgebouwd zijn: de vaste stof die bestaat uit 
vezelnetwerk en grondsubstantie (s), de vloeistof (I) en de ionen (i). Het volume van de 
ionen wordt verwaarloosd ten opzichte van het volume dat ingenomen wordt door de vaste 
fase en de vloeistoffase. 

De basisaanname, die de grondslag vormt van de mengseltheorie, gaat ervan uit dat een 
mengsel beschouwd mag worden als een superpositie van een aantal componenten. Elke 
component van het mengsel is een continuum, dat uitgesmeerd is over het gehele mengsel- 
vol~me. Een component kan dan in feite een plaats innemen die al door een andere 

de positievektor van dat deeltje in de onvervormde toestand: 
CGmponent is bezet. De positie%&krr \"an e k e  CGmpGnent is een funkctie %'ZE de tijd en v2n 

Ra = @"(T,t) voor a = 1,2,3 (4.1) 

Aangenomen wordt dat binnen een gemiddeld volume de verschillende componenten 
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homogeen verdeeld zijn. In de onvervormde toestand hoeven ga 
De beweging van een component mag geïsoleerd worden van de beweging van het meng- 
sel. 

niet samen te vallen. 

a@ a 
at  

v" = - 

Als van een fysische grootheid de materiële tijdsafgeleide wordt genomen, dan wordt 
daarbij één component als referentie gebruikt. Er geldt dan: 

. 
Q" = -i$= D" = - asa + (Vip)"* v'* 

Dt at 
(4.3) 

Hierna volgen de balanswetten per component. Er worden daarbij interaktietermen 
toegevoegd die de invloed van de aanwezigheid van de andere componenten in rekening 
brengen. 

1. Wet van behoud van massa: 

p a  + p"+P" = Ca (4-4) 

De interaktieterm ca is gelijk aan O als geen chemische reakties optreden. Bij homogene 

verdeling van het materiaal geldt verder dat "Vp"=O . pa is onafhankelijk van de tijd, 
want het mengsel is intrinsiek incompressibel. Voor de volumefrakties geldt dat 
n" + d = 1. De massabalansen van de afzonderlijke componenten worden dan: 

f i s  +- nsG*qs  = Q (4.5) 

Optellen van (4.5) en (4.6) levert: 

V-lF + +(nf ($f-P)) = o 

2. Wet van behoud van impuls: 

- o" is de partiële Cauchy spanningstensor. q zijn externe volumekrachten, die hier verwaar- 
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loosd worden, za is eem volumekracht die ontstaat door interaktie-e€€ekten met de andere 
componenten, omdat ze ten opzichte van elkaar bewegen. Voor de afionderlijke compo- 
nenten worden de impulsvergelijkingen: 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

interaktie: ?ts + 3f + 3' = o' (4.13) 

Een proces is thermodynamisch toelaatbaar als voldaan wordt aan de balanswetten en aan 
de 2" hoofdwet. De 2" hoofdwet ziet er als volgt uit: 

O"@," C[-pa- + - -  #:Da - 3a-P] 2 0 voor a = Z,s 
Dt 

(4.14) 

Aan de balansvergelijking voor impuls kan altijd voldaan worden. De wet van behoud van 
massa is wel een bijvoorwaarde. Voorvermenigvuldigen van de wet van behoud van massa 
met Lagrange-multiplicatoren A, K en optellen bij (4.14) geeft de voorwaarde waaraan de 
constitutieve wetten van het mengsel moeten voldoen. Uit die vergelijking wordt vervol- 
gens een set onafhankelijke variabelen gekozen. Na enig ingewikkeld rekenwerk [29] 
volgen de vereenvoudigde relaties voor de Cauchy spanningstensoren 
ten: 

- cíf = -nfp'pI 

van de componen- 

(4.15) 

(4.16) 

(4.1 7) 

Hierin is cfff  de effektieve spanningstensor, die de contactspanning tussen de vaste deeltjes 
van het mengsel aangeeft. p is de hydrostatische druk. 
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Wet van Darcy: relatief vloeistoftransport wordt veroorzaakt door de gradiënt van de 
chemische potentiaal van de ionen en de vloeistoffase: 

nf(V'f-V'') = -K* ["vp - RT(2VC-+VCPG)] (4.18) - 

waarin K de permeabiliteitstensor is. 
Substitutie van (4.18) in de wet van behoud van massa leidt tot: 

3.v'" + "v. K*V(p-E) - = O 

Hierin is is de osmotische druk 

5 =RT(2C- + cp? 

(4.19) 

(4.20) 

Diffusievergeliikinn voor ionentransport: differentiaalvergelijking waarin rekening wordt 
gehouden met diffusie van mobiele ionen. Diffusie van de vastzittende PG-ketens wordt 
verwaarloosd, waardoor de massabalans voor de ionen overblijft: 

(4.21) 

D is de diffusietensor. De eerste term in het rechterlid wordt veroorzaakt door de gradiënt 
in de chemische potentiaal, de tweede term is een convectieterm ten gevolge van het 
meeslepen van de ionen door de macroscopische vloeistof. 

4.5.2 Eén-dimensionale vergelijkingen 

Bij het uitvoeren van één-dimensionale 'confined compression' en 'confined swelling' 
tests, zijn één-dimensionale vergelijkingen voldoende voor het beschrijven van het 
consti t ütiëvë mat eri äälgëdräg . -Bij dëzë tëstSwordtpëëÏpprëpaäät- inmët  alen-citindrischë 
testruimte geplaatst. De onderzijde van deze testruimte is een poreus filter. Het groefstukje 
wordt vervolgens belast met een stempel, die goed in de cilindrische testruimte past. Het 
weefsel vervormt alleen in de axiale richting (x-richting) en alleen door stroming van 
vloeistof ten gevolge van de incompressibiliteit van zowel vaste stof als vloeistof (zie 
figuur 2.5). 

~- ~~ 

F 

piston 

tight fitting 
ring 

porous filter + 

Figuur 4.5: Testopstelling voor één-dimensionale 'confined compression tests' 
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De drie-dimensionale vergelijkingen reduceren tot: 

K is de permeabiliteitscoëfficiënt. 

a c -  a a a 
at ax ax ax - = -D -C- - -C-(V~-V') 

(4.22) 

(4.23) 

(4.24) 

D is de diffusiecoëfficiënt. X is een met de vaste stof meebewegende coördinaat; de 
vloeistofstroom wordt relatief bekeken ten opzichte van de vaste stof. 
Als niet-lineariteiten verwaarloosd worden (dit is eigenlijk niet realistisch voor biologische 
materialen), geldt ook nog: 

oeff = H * e  (4.25) 

Deze formule wordt alleen gebruikt om een grove schatting te maken van de stijfheidsmo- 
dulus (H). 

4.6 EXPERIMENTEN 

4.6.1 Experimentele o p  telling 

r ~~~~~~~ 

~ ~~ ~ ~~ ~ ~~-~ ~~~~ - _ _ ~  ~ 

De uniaxiale 'confined compression tests' worden uitgevoerd in de opstelling van 
figuur 4.6. 

De testruimte (a) heeft een diameter van 10 mm en een hoogte van 5 mm. De wand van 
de testruimte bestaat uit een metalen ring, terwijl de bodem een poreus gesinterd glasfilter 
(b) is (poriegrootte van 40 p). Mechanische belasting komt tot stand door een passende 
metalen stempel, die op het proefstukje wordt gedrukt (c). De metalen stempel is verbon- 
den met een lange belastingsarm (d), waardoor fouten ten gevolge van belasten onder een 
hoek geminimaliseerd worden. De mechanische belasting wordt aangebracht door het 
plaatsen van gewichten op de plaat (e). De positie van de stempel wordt tijdens de 
experimenten mtoniitisch geregistreerd door een 'Schaevitz DC operated linear variable 
displacement transducer (LVDT)' die verbonden is door een 'Labmastei AD converter9 
met een IBM-XT (0. De sample frequentie is ingesteld op 0.0167 Hz (één meetpunt per 
minuut). Om te voorkomen dat de stempel blijft steken in de testruimte wordt het 
testapparaat gedurende twee sekonden voor elke meting gevibreerd door een trilapparaat. 
Door het poreuze glasfilter wordt via een leidingsysteem (g) een elektrolytoplossing 
gepompt. 
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Figuur 4.6: Experimentele opstelling 

4.6.2 Deformatie van weefsels door chemische en mechanische belasting 

Deformatie van het TWS-weefsel kan optreden door een chemisch belasting. Zwelling van 
het weefsel wordt geïnitieerd door een direkte verandering in de chemische potentiaal van 
de vaste fase (collageennetwerk met vrijwel immobiele PG-matrix en vastzittende ionen) 
en de vloeistoffase (water met daarin opgeloste ionen). De verdeling van de ionen tussen 
beide fasen is de drijvende kracht voor het vloeistoftransport dat gaat optreden. 
Van deze zweleigenschappen wordt gebruik gemaakt tijdens de zwelstadia van de 
experimenten (zie 0 4.6.3 proefopzet). 

Deformatie van het TWS-weefsel kan ook bereikt worden  OOK het opleggen van een 
m e c ~ a n t ~ ~ ~ e - ~ e I ~ ~ t i P e g - - q ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ a a n  het-we-efsel. Het kruipgedrag van __ het -~ TWS- 
weefsel wordt voornamelijk veroorzaakt door het verliezen van vloeistof onder invloedvan 
de opgelegde belasting. In de experimentele opstelling is uitstulpen van het materiaal niet 
mogelijk omdat het proefstukje ingesloten zit in de testruimte. Er zal dan een niet-even- 
wichtssituatie wat betreft de ionenconcentratie ontstaan. De concentratie aan negatieve 
lading in de PG-matrix neemt toe, waardoor ook de osmotische druk (zweldruk) toeneemt. 
Het vloeistoftransport het weefsel uit, dat gepaard gaat met een volume-afname, gaat door 
tot een evenwichtsituatie is bereikt tussen de zweldruk (die toeneemt naarmate meer 
vloeistof het weefsel verlaat) en de opgelegde belasting (die constant is). De in het TWS- 
weefsel optredende meldruk, die afhankelijk is van de concentratie aan negatieve ladingen 
en de stijfheid van de vaste stof, is dus de faktor die bepaalt in welke mate het weefsel zal 
deformeren bij het opleggen van een constante exteïne belasti43 Tijde~s het consolidatie 
stadium van de experimenten ( 5  4.6.3) wordt gebruik gemaakt van mechanische belasting, 

_ ~ _  

In het controle stadium wordt de belasting weggenomen. Er wordt vloeistof opgenomen 
door de PG-matrix. Dit gaat gepaard met een volumetoename. De PG-concentratie neemt 
hierdoor af en de zweldruk daardoor ook. Door de volumetoename neemt de spanning in 
het collagene netwerk toe. Dit leidt ook tot afname van de neiging tot zwellen. Er 
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wordt weer een nieuw evenwicht bereikt. 

Stadium a b C 

De experimenten worden uitgevoerd bij kamertemperatuur. Eerst wordt de referentiepositie 
bepaald, door zonder proehtukje het nulniveau te bepalen. Het proefstukje wordt vervol- 
gens in de testruimte geplaatst en de beginhoogte wordt geregistreerd. 

d 

De proefopzet bestaat uit vier stadia (tabel 4.1). Stadium a is het conditioneringsstadium. 
Stadia b en c zijn de experimentele stadia en stadium d is een controlestadium, waarin de 
condities hetzelfde zijn als die in stadium b. 

Experiment 1 

[NaCII 

druk 

Tabel 4.1: Proefopzet 

conditionering zwelling consolidatie controle 

- 0.2 M 

0.064MPa - - 

I I , II I1 

- ~ _ _ _ _ _ _ ~  ~ ~ ~ - - ~ ~ - ~ ~ _ ~ _ _ _ _  ~ 

De proefstukjes van het modelmateriaal waaraan de experimenten 1,2 en 3 zijn uitgevoerd 
bestaat uit 'Pslyurethaanether 35" van Uxem B.Fr* met het daarin gepol ymeriseerde 
copolymeer van 50% acrylaat en 50% acrylamide gecrosslinkt met 1% methyleenbisacry- 
lamide op monomeerbasis. 

Experiment 1 werd uitgevoerd om de ordegrootte van de tijdsconstante te bepalen en om 
de mate van zwellen vast te stellen. 
In experiment 2 ontbreekt het conditioneringsstadium. 
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4.7 WESULTATEN 

In de figuren staat steeds de hoogte van een proefstukje uitgezet tegen de tijd. 

Experiment 1: 

Het proefstukje met een begindikte van 2 2.5 mm zwelt bijna 100%. Voordat de stempel 
uit de testruimte (hoogte 5mm) komt is de meting afgebroken. Er is dan juist evenwicht 
bereikt, waaruit volgt dat de tijdsconstante ongeveer 20 uur is. Na ongeveer 6 uur is de 
pomp die de zoutoplossing cirkuleert uitgezet, waardoor een lichte knik in de grafiek te 
zien is. 

tijd [h] 

Figuur 4.7: Zwelexperiment 1 aan het modelmateriaal 

tijd [h] 

Figuur 4.7: Resultaten van experiment 2 aan het modelmateriaal 
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Stadium a ontbreekt bij deze proef. in stadium b zwelt het proefstukje tegen een initiële 
extern opgelegde druk van 0.064 MPa (500 g). De dikte van het proefstukje was vóór het 
plaatsen van het gewicht gelijk aan 1.76 mm. Het eerste meetpunt dat geregistreerd wordt, 
is de initiële hoogte na het aanbrengen van het gewicht. Deze bedroeg 1.54 mm. Het 
proefstukje zwelt tot een evenwichtshoogte van 3.17 mm. Het zwellingspercentage is 
105.8% (AL& 9 100%). Dit percentage is berekend uitgaande van de condities waaronder 
het materiaal uit de reaktor komt, en niet relatief ten opzichte van een preconditionerings- 
stadium. De tijdsconstante bedraagt 2 25 uur. 
In stadium c wordt de externe druk verhoogt tot 0.159 MPa (1250 g). De hoogte van het 
proefstukje neemt af van 3.17 mm tot 2.54 mm. De afname in hoogte is 0.63 mm, wat 
overeen komt met 20%. De elastische respons direkt na het plaatsen van het gewicht 
bedraagt 0.05 mm. Dit is 8.4% van de totale afname in hoogte. De curve verloopt nog niet 
geheel horizontaal na 28 uur. De tijdsconstante zal in de buurt van 30 uur liggen. 
In stadium d, waarin de condities weer hetzelfde zijn als in stadium b, zwelt het proefstuk- 
je op tot een evenwichtshoogte van 3.13 mm. Het kleine verschil in hoogte met het einde 
van stadium b (3.17 mm) is 1.3% en is waarschijnlijk een gevolg van een klein verlies aan 
copolymeer naar de contactvloeistof. 

Vergelijken van experiment 2 met een experiment aan TWS-weefsel: 

De resultaten van een experiment dat verricht is aan TWS-weefsel door Snijders et al. [28] 
staan in figuur 4.8. Deze kunnen vergeleken worden met de resultaten van experiment 2. 

I I I I I I I I I 

'1 .zo t 
1.15 

h 1.10 
E ~- ~ z--- 
u 1.05 
cn 
a> c 
.- 

0.95 

0.901 , , , , _  ~ I 

O 2 4 6 8 10 12-  14 16 18 ZO 

time (hours )  

Figuur 4.8: Resultaten van de 4 stadia van TWS-weefsel [28] 

De zwelstadia in beide figuren zijn kwalitatief vergelijkbaar. Beide materialen zwellen tot 
een evenwichtshoogte. Voor de stadia b zijn de tijdsconstanten en de relatieve maat van 
zwelling niet met elkaar vergelijkbaar, omdat voor het modelmateriaal het preconditi- 
oneringsstadium ontbreekt. 
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De consolidatie stadia kunnen wel met elkaar vergeleken worden. Het WS-weefsel 
vervormt bij een belasting van 0.08 MPa ongeveer 10% door het uitdrukken van vloeistof. 
Het modelmateriaal vervormt bijna 20% bij een belasting van 0.064 MPa. De tijdsconstan- 
te is 4 h voor TWS-weefsel en >27 h voor het modelmateriaal, wat overeenkomt met 
ongeveer een faktor 7 verschil. Voor beide materialen is tijdens dit stadium de initiële 
respons sneller dan bij het zwelstadium. 
Tijdens de controle stadia zwellen beide materialen weer tot bijna de hoogte aan het einde 
van de stadia b. Het kleine verschil in hoogte bedraagt voor beiden ongeveer 1%, en wordt 
veroonaakt door verlies aan proteoglycanen en waterabsorberende copolymeren uit resp. 
TWS-weefsel en modelmateriaal. De tijdsconstante is ook hier weer ongeveer een faktor 7 
groter (15 h voor MM, 2 h voor TWS). 

Voor de tijdsconstante van de één-dimensionale experimenten geldt als niet-lineariteiten 
worden venvaarloosd, en diffusie van de ionen in beide materialen gelijk wordt veronder- 
steld (zie appendix 4): 

L2 
HK 

z-- (4.26) 

L is de hoogte van het proefstukje. 
De verhouding van de tijdsconstanten van het experiment aan het modelmateriaal (MM) en 
aan het TWS-weefsel (TWS) wordt gegeven door: 

Invullen van de getalwaarden uit de experimenten levert op: 

O.  1 
0.20 

HMM = - = 0.5 MPa 

LMM is 3.17 mm en Lm. is 1.19 mm: 

Experimelitee! wsrd gsvcndm dat de tijdscmstante van stadium c voor hef mnde!mate_riaa! 
ongeveer een faktor 7 groter was. Dit leidt tot: 

KMM = 2.5Kms 

De permeabiliteit 
TWS-weefsel. 

van het modelmateriaal is ongeveer 2.5 maal groter is dan die van het 
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4.8 CONCLUSIES 

Het modelmateriaal vertoont vergelijkbaar materiaalgedrag met het biologische tussenwer- 
velschijfweefsel. Wanneer het modelmateriaal in contact wordt gebracht met een zoutop- 
lossing, zwelt het op tot een evenwichtshoogte. De tijdsconstante van consolidatie 
experimenten, die zijn uitgevoerd aan het modelmateriaal, zijn een faktor 6 à 7 groter dan 
de tijdsconstante van soortgelijke experimenten, die zijn uitgevoerd aan TWS-weefsel. 
Rekening houdend met een initieel verschil in hoogte tussen de proefstukjes, kan gecon- 
cludeerd worden dat de permeabiliteit van het modelmateriaal ongeveer 2.5 maal groter is 
dan de permeabiliteit van het TWS-weefsel. 
Het materiaal zwelt na het wegnemen van de mechanische belasting weer naar een 
evenwichtshoogte. Deze is bijna gelijk is aan de hoogte van het proefstukje vóór het 
aanbrengen van de belasting. Het hoogteverschil bedraagt maar -+ 1%. De copolymeren 
blijven dus goed in het dragermateriaal zitten. 

4.9 SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK 

Het is zeker raadzaam om meer experimenten uit te voeren met het modelmateriaal, omdat 
de reproduceerbaarheid van de kwantitatieve data niet is bewezen. 

Aan het materiaal zijn veel parameters instelbaar, zoals aan de orde kwam in de aanbeve- 
lingen genoemd in hoofdstuk 3 (pag. 41). Er kunnen dan materialen gemaakt worden, die 
verschillen vertonen in zweleigenschappen, stijfheden, en permeabiliteit. 
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APPENDIX 2A 

De gebruikte polyurethanen zijn TPU elastomereren 
naam 'Desmopan' door Bayer AG. 
Er is gewerkt met vijf soorten 'Desmopan': 

die verhandeld worden onder de 

PUR KA 8366 polycarbonaatester polyurethaan 
PUR KA 8375 polyether polyurethaan 
PUR 588 polycarbonaatester polyurethaan 
PUR 487 polycarbonaatester polyurethaan 
PUR JCU2 8600 polyether-polyester polyurethaan 

Deze polyurethanen worden gebruikt voor extrusie en spuitgieten en kunnen verwerkt 
worden tot temperaturen van 200 "C. Degradatie treedt op bij 240 "C. 

Het gemiddelde molekuulgewicht en molekuulgewichtsverdellng volgen uit GPC: 

polyurethanen 

f i l e n a a r n =  A; \CCPUESTU.CHR 
Mn= 0.3.9 k y / m o l  
Mw= 19; k g / m o l  Mn= 2.Z 
Mz= 401 P g / m o l  Mtap=  145 

i : g / m o l  

k g i m o l  

GPC van KA 8375 en KA 8366 
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De G' versus T-curve uit de brochure van Bayer; hier is te zien dat de T, ligt tussen -20 
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DSC-curve van PUR 588: ? 
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APPENDIX 2B 

Gegevens van solvents die zain getest bij het zoeken naar een geschikt polymeerhol- 
vent systeem voor L/L fasenscheiding: 

-64 1 

I 

' -96 

Solvent I bP I"c1 

1 -32 

chloroform 

dibuthylamine 

N,N'-dimethylformamide (DMF) 

N,N'-dimethylacetamide (DMA) 

1,4-dioxaan 

dichloormethaan 

159 

153 

165 

101 

I 40 

1 -met hyl-2-p yrrolidon/et hanol 
(60/40 gew%) 

1,1,l-trichloorethaan 

? 

I 75 
di-ethylketon I 103 

dimethylacetamide/water (95/5 gew%) I ?  
dioxaadaceton (70/30 gew%) I ?  
1-methyl-2-pyrrolidon (NMP) I202 

-42 

-51 

-6 1 

-20 

10 

? 

? 

-23 

? 



APPENDIX 3A 

Mengsel totaal kl 
Gedestileerd water k1 
Mol% monomeer % 

Gegevens van de reaktanten: 

750 750 750 

690 690 600 

8 8 20 

Acrylzuur: bp = 139-141 "C 
mp = 13 "C 
M = 72g/mol 

Acrylamide: bp = 125 "C 
mp = 83-85 "C 
M = 71 @mol 

AIBN: M = 164 g/mol 

Methyleenbisacrylamide: 
M = 154 g/mol 
rnp > 300 "C 

Gegevens van de hoeveelheden van reaktanten en hulpstoffen: 

I I I 

AIBN I 0.136 I 0.342 
I I I 

NaQH [gl I -  I 11.67 I 29.12 

PUR-schuim I niet I niet I wel 

I: Reaktie zonder crosslinken 
11: Reaktie met crosslinken, neutralisatie na de reaktie 
111: Reaktie met crosslinken, vooraf neutralisatie en in-situ in PUR-schuim 





APPENDIX 4 

Afleiding van (4.26): 

(4.25) Kan geschreven worden als: 

ax aeff=H, =u- 
ax 

(4.22) wordt dan: 

Invullen in (4.23) leidt tot: 
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