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Ćwiczenie 7.  

Próba zastosowania ultradźwięków do sieciowania polimerów  

– wytwarzanie hydrożeli polimerowych 

 

Hydrożele to trójwymiarowe sieci połączonych ze sobą makrocząsteczek, w których to 

sieciach wolne przestrzenie są lub mogą być wypełnione cząsteczkami wody. W zależności 

od rodzaju wiązań łączących cząsteczki polimeru w sieć, wyróżniamy hydrożele odwracalne 

(fizyczne, nietrwałe) oraz hydrożele nieodwracalne (trwałe, chemiczne). W tych ostatnich 

połączenia między makrocząsteczkami mają charakter wiązań kowalencyjnych. 

Istotną cechą hydrożeli jest ich zdolność do pęcznienia w wodzie, przy zachowaniu kształtu. 

Ilość wody, jaką może wchłonąć typowy hydrożel może wielokrotnie przekraczać jego suchą 

masę, i jest uzależniona od budowy chemicznej polimeru, gęstości usieciowania i struktury 

sieci przestrzennej. Niektóre hydrożele wykazują ponadto zdolność do samorzutnych 

istotnych zmian stopnia spęcznienia pod wpływem takich bodźców jak temperatura, pH 

otoczenia, obecność określonych substancji, pole elektryczne, itp. 

Trwałe hydrożele są znane i wytwarzane od ponad czterdziestu lat. Materiały te znalazły 

najszersze zastosowanie w medycynie i farmacji, jako tzw. biomateriały, na przykład jako 

miękkie soczewki kontaktowe, opatrunki, układy do kontrolowanego, lokalnego uwalniania 

leków (transdermalne i inne), a także jako elementy sztucznych organów. Powszechne jest 

również zastosowanie hydrożeli w niektórych metodach analitycznych, np. elektroforeza.  

 

Celem ćwiczenia jest zbadanie, czy za pomocą ultradźwięków można wytwarzać trwałe, 

nieodwracalne hydrożele polimerowe, co pozwoliłoby całkowicie wyeliminować konieczność 

stosowania potencjalnie toksycznych inicjatorów i katalizatorów, oraz znacznie uprościć 

proces syntezy. 

 

 

Sprzęt i odczynniki: 

1. Diakrylanu poli(glikolu etylenowego) - PEGDA o średnim ciężarze cząsteczkowym 

równym 700 Da. 

2. Kolba płaskodenna o pojemności 100 ml, 
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3. Mieszadło magnetyczne, 

4. Butla z argonem i układ do nasycania próbek tym gazem,  

5. Igły długie do nasycania (4 sztuki), 

6. Ampułki o pojemności 5 ml (10 sztuk), 

7. Septa gumowe dopasowane do ampułek, 

8. Zlewki o pojemności 150 ml (6 sztuk), 

9. Butelka szklana z niebieskim korkiem o pojemności 100 ml (do autoklawu), 

10. Reaktor sonochemiczny z przetwornikiem o częstotliwości 622 i 70 kHz, 

11. Generator i wzmacniacz prądu zmiennego z miernikiem mocy elektrycznej, 

12. Termostat z obiegiem cieczy, 

13. Autoklaw, 

14. Stoper, 

15. Cylinder miarowy 500 ml, pipetor automatyczny na 1-5 ml i wymienne końcówki, 

16. Naczynko scyntylacyjne (50 ml), pisak do szkła, pinceta, parafilm, 

17. Woda specjalnie oczyszczona – około 2 l, 

18. Ciekły azot, układ do liofilizacji. 

 

 

Wykonanie ćwiczenia (obsługa reaktora i termostatu – jak w poprzednich ćwiczeniach) 

 

1) Przygotuj 10% r-r PEGDy w 100 ml kolbie. Roztwór umieść na mieszadle magnetycznym 

i pozostaw na 30 min. 

2) Do przygotowanych ampułek odmierz 5 ml r-ru PEGDy i zamknij ampułkę za pomocą 

gumowego septum. 

3) Nasycaj roztwory przez 20 minut argonem, w tym czasie przygotuj do pracy reaktor 

sonochemiczny (punkty 4-5). 

4) Napełnij reaktor sonochemiczny 500 ml wody i zamontuj statyw oraz uchwyt do ampułek 

według wskazówek prowadzącego. 

5) Poddaj wodę w reaktorze wstępnemu sonikowaniu przez 15 minut (622 kHz, 30 W, 20 

ºC), aby odpowietrzyć wodę. 

6) Poddaj badane roztwory w ampułkach sonikowaniu w warunkach: 622 kHz, 50 W, 20 ºC. 

Wybrane czasy sonikowania to 1 i 15 min. Powtórz sonikowanie tak, aby dla każdego 

czasu sonikowania otrzymać po 3 próbki do dalszych badań (analiza żel-zol).  



 3 

7) Po zakończeniu sonikowania rozbij ampułkę młotkiem, usuń szkło i przenieś żel do 

zlewki (zlewka powinna być wcześniej zważona). Zważ żel na wadze analitycznej a 

następnie zlewkę uzupełnij wodą filtrowaną i umieść w cieplarce w temperaturze 25 ºC. 

8) Zmień przetwornik na 70 kHz i przeprowadź kolejne sonikowanie próbek dla czasu 15 

min tak jak w podany wyżej sposób (moc 50W, 20 ºC). 

9) Wykonaj test na trwałość otrzymanych hydrożeli. Wybrany hydrożel umieść w szklanej 

butelce z wodą. Umieść próbkę w autoklawie (121 ºC, 15 min). 

10) Starannie umyj sprzęt szklany po zakończeniu sonikowania. 

 

Do analizy żel-zol: 

1) Woda w zlewkach z hydrożelami powinna być wymieniana codziennie, tak aby usunąć z 

układu nieprzereagowany monomer. 

2) Po kilku dniach spęczniania hydrożeli, zważ je na wadze analitycznej. 

3) Hydrożele przenieś do probówek i poddaj liofilizacji. 



 4 

Opracowanie wyników: 

1) Podaj wzór strukturalny i podstawowe właściwości PEGDy. 

2) Wyznacz dawkę żelowania na podstawie obserwacji próbki podczas sonikowania. 

3) Dla wszystkich otrzymanych hydrożeli oblicz: 

 stopień spęcznienia hydrożelu - DS 

 zawartość frakcji żelowej - z 

korzystając z zależności: 
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gdzie: ms – masa żelu w stanie spęcznienia równowagowego, 

           md – masa żelu wysuszonego, 

           mo – początkowa masa monomeru w próbce. 

4) Umieść w tabeli i skomentuj uzyskane wyniki stopni spęcznienia i zawartości żelu.  

5) Przedstaw i skomentuj uzyskane wyniki z sonikowania PEGDy przy częstotliwościach 70 

i 622 kHz. 

6) Omów wyniki z przeprowadzonego testu w autoklawie na trwałość hydrożeli.  

 


