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1. Bevezetés 
 
 A környezetük változásaira gyorsan reagáló, ahhoz alkalmazkodó ún. reszponzív 

anyagok napjaink „legforróbb” kutatási témái közé tartoznak. Ezek az anyagok megfelelő 

külső hatásokra nagymértékű nemlineáris méretváltozással reagálnak, ezért alkalmasak 

lehetnek a környezetből jövő ingerek érzékelésére képes mikro- és nanoeszközök készítésére. 

A környezeti paraméterek megváltozását érzékelni képes gélrendszerek külön csoportját 

alkotják az ún. entrópiavezérelt gélek. Ezek az ozmózisnyomás és az ezzel ellentétes irányú 

erő (entrópiatag) között fennálló egyensúly megváltozásának következtében duzzadnak vagy 

gélkollapszust szenvednek, térfogatuk jelentős mértékben megváltozik. A térhálóban ébredő 

feszültségért korlátoltan elegyedő gél/duzzasztószer rendszereknél az elsőrendű 

fázisátalakulás a felelős.  

 A külső hatásokra válaszoló polimer gélek közül legintenzívebben a vizes közegben 

duzzadó hidrogéleket vizsgálják: miként reagálnak a környezeti paraméterek, így pl. a 

hőmérséklet vagy a koncentráció változására. A hidrogélek ionerősség, oldatösszetétel (pH), 

nyomás, fény (hν), elektromos és mágneses tér hatására változtathatják méretüket (1. ábra). 

Néhány ígéretes alkalmazási területük: elválasztástechnika, gyógyászat, aktuátorok, szelepek, 

érzékelők, robotok mozgatórendszerei, stb.  
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1. ábra A hidrogélek megfelelő külső hatásokra nemlineáris méretváltozással reagálnak. 

 
 A reszponzív tulajdonságú lágy anyagok iránti érdeklődés különösen megnőtt, amióta 

felismerték, hogy biológiai szövetek pótlására, orvosbiológiai és környezeti jelek 

szenzoraként alkalmazhatók. 
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2. Irodalmi áttekintés 
 
2.1 Polimer gélek és jellemzésük 
 
 A polimer géleket csoportosíthatjuk a láncok között fellépő vonzóerő alapján. Ez 

különbözteti meg egymástól a fizikai és kémiai géleket. A fizikai polimer gélek vázában 

másodlagos kölcsönhatások (ionos kötés, H-híd, van der Waals kölcsönhatás, koordinációs 

kötés) hatnak. Alakjuk már kis erő hatására is maradandó károsodást szenved. A kutatásom 

tárgyát is képező kémiai polimer gélek olyan makromolekulás hálószerkezetek, ahol a 

láncokat erős kovalens kötések tartják össze, a térháló szerkezete csak a kémiai kötéssel 

együtt bontható meg. A stabilis kémiai kötések végtelen molekulatömegű térhálót alakítanak 

ki. A kémiai gélek kialakítására három lehetőség kínálkozik : 

(a) A térhálósítás során már meglévő makromolekulákat kötünk össze megfelelő 

térhálósító molekulák segítségével (pl.: gumi vulkanizálása, PVA gél előállítása).  

(b) Kialakíthatunk kémiai géleket térhálósító polimerizációval is: a monomereket 

láncelágazást létrehozó vegyületek jelenlétében polimerizáljuk (pl.: bakelit, N-izopropil-

akrilamid gél szintézise).  

(c) A harmadik csoportba tartozó interpenetráló térhálók (IPN) előállítása során két 

egymásba hatoló térhálóból alakul ki a háromdimenziós szerkezet. A két térhálót másodlagos 

kötőerők tarják össze, függetlenül attól, hogy a térhálók fizikai vagy kémiai térhálók-e.  

PVA-ból és NIPA–akrilamid, illetve NIPA–2-akrilamid-2-metilpropil-szulfonsav 

kopolimerből álló IPN gélek negatív hőmérséklet-érzékenységüknek köszönhetően 

gélüvegként alkalmazhatók [Szilágyi 2005]. Az elmúlt években megnőtt az érdeklődés az 

amfifil térhálót is tartalmazó IPN gélek gyakorlati felhasználása iránt. Felhasználhatók pl. 

nanokristályos anyagok előállítására alkalmas nanoreaktorként [Scherble 2001], orvosi 

implantátumként [Isayeva 2002], szabályozott hatóanyag-leadásra [Iván 1991/I, 1991/II], 

kontaktlencse készítésre [Künzler 1997, Lai 1997], sejttenyésztésre [Haigh 2002, Rimmer 

2005]. Az ilyen gélek tulajdonságai a monomerek kémiai tulajdonságainak és összetételének 

megválasztásával akár kívánság szerint is szabályozhatók [Haraszti 2006, Moura 2006].  

 A fizikai és kémiai gélek közös jellemzője, hogy rugalmassági moduluszuk (akár a 

Young-modulusz, E akár a nyírómodulusz, G) több nagyságrenddel kisebb, mint az 

összenyomhatósági moduluszuk (K), így könnyen deformálhatók. Alakváltozáskor a gélben 

levő összes hálólánc deformálódik, függetlenül attól, hogy a feszültség milyen irányban hat. A 

gél alakváltozásának szabadenergiája tehát az összes hálólánc alakváltozásához tartozó 

 2 



szabadenergiák összege. (A térfogat állandósága miatt a hálóláncok és a duzzasztószer 

elegyedésével kapcsolatos elegyedési szabadenergia nem változik a deformáció során.) 

 A polimer gélek alaktartása a gélben szerteágazó polimer váznak köszönhető. A váz 

megakadályozza, hogy a folyadékfázis „kifolyjon” a gélből, a folyadék viszont 

megakadályozza, hogy a polimer térháló egyetlen kompakt tömbbé álljon össze. A gélt 

felépítő térháló szerkezetétől és a polimer – folyadék közötti kölcsönhatástól függően a gélek 

fizikai tulajdonságai széles határok között változhatnak. A viszkózus folyadéktól a kemény, 

szinte szilárd anyagig minden állapotban megtalálhatók. 

 A polimer gélek viselkedése minőségileg különbözik az azonos mennyiségű 

szárazanyagot tartalmazó polimer oldatok viselkedésétől. Mindkét esetben fellép a 

makromolekulák szolvatációja, ami a molekulák legombolyodásának irányába hat és az ezzel 

ellentétes irányú folyamat, melynek során a polimer vázának szegmensei a maximális 

entrópiára való törekvésnek megfelelően igyekeznek a számukra legkedvezőbb konformációt 

elérni. A polimer oldat az oldhatósági koncentráció alatt bármilyen híg tartományban stabilis 

lehet, a polimer géleknél azonban a hálópontok rögzítik a láncokat és ez határt szab a 

duzzadásnak.  

 Ha a funkciós csoportok reakciója egyértelmű, az átalakulás százszázalékos, akkor a 

kiindulási anyagok mennyiségi aránya meghatározza az egész térháló fizikai, fizikai-kémiai 

tulajdonságait. Az ilyen térhálókat az átlagos hálópontsűrűséggel, a térhálót felépítő láncok 

számával vagy átlagos polimerizációfokával jellemezhetjük. A térhálóképződés módjától 

függetlenül bármely ideális térháló jellemezhető ezekkel a mennyiségekkel. 

 Reális térhálók esetében a polimer térhálóban a láncok hurkolódása, átfedése 

következtében a hálóláncok mennyisége több, mint ideális esetben, ezért  

jellemzésükre célszerűen a monomer és térhálósító szintézisbeli mólarányát használjuk  

([monomer]/[térhálósító]).  

 A polimer gélek duzzadási képességének jellemzésére szolgál a q duzzadásfok. A qm 

tömegduzzadásfokot a 

gél
m

gél,száraz

m
q =

m
       (1) 

egyenlettel definiáljuk, ahol mgél a duzzadt gél tömege, mgél,száraz a duzzasztószer nélküli gél 

tömege. A gélek térfogatából a qv térfogati duzzadásfok értékét kapjuk: 

gél
V

gél,száraz

V
q =

V
     (2) 
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Vgél a duzzadt, Vgél,száraz a duzzasztószer nélküli gél térfogata. A térfogati duzzadásfok helyett 

használhatjuk ennek reciprokát, a polimer térfogattörtjét (φ): 

V

1=
q

φ           (3) 

A duzzadásfok és a térfogattört egyaránt alkalmas a polimer gélek jellemzésére. 

 A kémiai liogélekre a polimer oldatokhoz hasonló idő- és térbeli koncentráció-

fluktuáció jellemző [Tanaka 1973, de Gennes 1979]. Ez a jelenség a magyarázata annak, hogy 

külső hatásra (pl. koncentráció-gradiens) a teljes minta duzzad vagy összehúzódik [Tanaka 

1979], illetve, hogy kialakulhat a termodinamikai egyensúly: a tiszta oldószerben duzzasztott 

polimer gél térfogatváltozásának hajtóereje ugyanis a termodinamikai egyensúlyra való 

törekvés. A fluktuáló régiók kiterjedése a ξ korrelációs hosszal jellemezhető. 

 A tiszta duzzasztószerében lévő polimer gél a környezetével termikus és mechanikai 

kölcsönhatásban van. A duzzasztószer ∆µ 1  kémiai potenciál változása – a polimer váz és az 

oldószer elegyedése ill. a szolvatáció hatására bekövetkező hálólánc-deformáció miatt – 

felbontható egy elegyedéssel kapcsolatos ∆µ 1,elegyedési és egy ∆µ 1,rugalmas elasztikus tagra 

[Flory 1953]:  

∆ µ1,= ∆µ1,elegyedési + ∆µ1,rugalmas     (4) 

A klasszikus Flory-elmélet egy harmadik, ún. logaritmikus- vagy térhálótagot is tartalmaz 

[Flory 1950, Wall 1951, Flory 1953, Dusek 1969], ez a tag azonban erősen duzzadt 

rendszerek esetén elhanyagolható [Horkay 1982, Horkay és Zrínyi 1982]. Az elegyedési tag 

megadható a φ2 polimer koncentrációtól függő Π ozmózisnyomás és a duzzasztószer V1 

parciális móltérfogatának szorzataként [Flory 1953]: 

∆ µ1,elegyedési = –Π (φ2)V1 < 0       (5) 

Az elasztikus kémiai potenciálra általános, modellfüggetlen megfontolások alapján 

levezethető [Zrínyi 1984], hogy 

∆µ1,rugalmas = G(φ2)V1 > 0     (6) 

ahol G a gél rugalmassági (nyíró) modulusza. 

 A folyadékot a gélben tartó ozmózisnyomás és a térfogatot minimálni akaró 

rugalmassági modulusz különbsége az ω duzzadási nyomás [Flory 1953, Horkay 1982]: 

ω(φ2) = Π (φ2) – G(φ2) ≷ 0     (7) 
Ennek felhasználásával az oldószer kémiai potenciál változása 

∆µ 1  = –ω(φ2)V1          (8) 

formában is megadható. 
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 Duzzadási egyensúlyban (φ2 = φe) ω(φe) = 0, bárhol a gélben (φe a polimer egyensúlyi 

móltörtje). Ha φ2 ≠ φe, a gélben ébredő duzzadási nyomás hatására a rendszer egyensúlyra 

törekszik. Ha φ2 < φe, ω(φ2) < 0, a kiegyenlítődés szinerézis, φ2 > φe, ω(φ2) > 0 esetben 

duzzadás révén következik be (2. ábra). A duzzadás és a szinerézis nem tekinthető 

fázisátalakulásnak. Ezek csupán transzportfolyamatok, melyek során a polimer térhálóban, 

illetve a folyadékfázisban lévő duzzasztószer molekulái átlépik a gél – folyadék fázishatárt. A 

folyamat mindig olyan irányú, hogy a térhálóban a duzzasztószer kémiai potenciálja, illetve 

aktivitása elérje a tiszta oldószerét. 

∆ 1

∆ 1, elegyedési

∆ 1, rugalmas

e

2

szinerézis duzzadás

∆
=

−
1

1V

 
2. ábra Az oldószer kémiai potenciáljának változása a polimer φ2 térfogattörtjének függvényében.  

φe az egyensúlyi térfogattört. 
 

 A duzzasztófolyadék gélen belüli illetve gélen kívüli kémiai potenciálja egyensúlyban 

azonos. Flory és Huggins (FH) átlagtér elmélete alapján a kémiai potenciál változása a 
 

1,elegyedési

2 * 1/ 3
1 1 2 2 2 1

1,rugalmas

 ln(1 )V RT V
µµ

µ ω φ φ χ φ ν φ
∆∆

⎡ ⎤
⎢ ⎥

∆ = − = − + + ⋅ + ⋅⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
144424443 14243        (9) 

kifejezéssel adható meg. R az egyetemes gázállandó, T az abszolút hőmérséklet, χ a Huggins-

féle kölcsönhatási paraméter (általában 0,3 < χ < 0,5), ν* a térhálót felépítő hálóláncok 

koncentrációja a száraz térfogatra vonatkoztatva [Flory 1953]. 

 A φe  egyensúlyi térfogattört helyzete és így az egyensúlyi duzzadásfok többféle 

módon befolyásolható. 

(a) A térhálót felépítő hálóláncok koncentrációjának (ν*) megváltoztatásával: a 

nagyobb mértékben térhálósított gél egyensúlyi duzzadásfoka kisebb. 
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(b) A hőmérséklettől függő kölcsönhatási paraméter révén. Ez a paraméter a 

duzzasztószer és a gélváz közötti kölcsönhatás erősségét tükrözi: ha a szolvatáció gyengébb, 

akkor χ értéke nagyobb. Ha csökkentjük a duzzasztószer termodinamikai jóságát (χ-t 

növeljük), vagyis a duzzasztószer kevésbé képes szolvatálni a vázpolimert, akkor a 

duzzadásfok csökkeni fog. Ez pl. az elegyösszetétel vagy a hőmérséklet megváltoztatásával 

valósítható meg. 

 (c) Az aktivitás megváltoztatásával: mivel 1 1 ln 1∆ = − =µ ωV RT a , ha géllel 

egyensúlyban lévő közeg a1 aktivitását megváltoztatjuk, azaz egykomponensű 

duzzasztószerről két- vagy többkomponensű duzzasztóelegyre térünk át, szinerézist 

tapasztalunk. Ha a1 = 1, ω( 0
eφ ) = 0 (a 0 felső index a tiszta oldószerre utal), a rendszer 

egyensúlyban van. Ha a tiszta oldószert oldatra cseréljük ( 0
eφ → eφ * , a * felső index az oldatra 

utal), a1 < 1 lesz: a duzzadási nyomás megnő, ez szinerézist eredményez mindaddig, míg a 

szinerézis következtében a ω( eφ * ) = 0 új egyensúlyi állapot meg nem valósul. 

 A FH átlagtér elmélet igen sok esetben eredményesen alkalmazható polimer gélek 

viselkedésének leírására. Az elmélet itt nem részletezett hiányosságainak kiküszöbölésére 

számos megoldási javaslat született. Ezek közül mérsékelten tömény rendszerek leírására 

széles körben elfogadott a skálaelméleten alapuló de Gennes-féle tárgyalásmód [de Gennes 

1979]. Ennek alapján mérsékelten tömény polimer oldatokban jóoldószer állapotban a 

termodinamikai viselkedés a polimer-polimer korrelációs hossz, ξ függvénye. A korrelációs 

hossz, ξ ∼ φ x kifejezéssel adható meg, ahol x = –3/4. Így az ozmózisnyomás, Π ≈ kBT/ 3ξ  ∼ 

φ9/4 (k  a Boltzmann állandó). Ennek alapján egyensúlyi duzzadás esetén, azaz ha Π = G, a G 

rugalmassági modulusz ugyancsak 

B

9/ 4φe -nel arányos. 

 

2.2 A PNIPA gél 
 
 A poli(N-izopropil-akrilamid) gélt (PNIPA) N-izopropil-akrilamid (NIPA) és  

N,N’-metilén-bisz(akrilamid) (BIS) gyökös polimerizációjával állíthatjuk elő (3. ábra). A 

gyökkeltés leggyakrabban kémiai úton vagy γ-besugárzással történik.  
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3. ábra A poli(N-izopropil-akrilamid) (PNIPA) hidrogél. 

 
 A PNIPA gél igen előnyös tulajdonsága, hogy a kritikus szételegyedés (VPT=Volume 

Phase Transition) tiszta vízben  34 °C-on következik be [Tanaka 1978, Swislow 1980, 

Hirokawa 1984, Shibayama 1997, Kawasaki 1998]. A fázisátalakulási hőmérséklet (TVPT) 

alatt a gél nagy, duzzadt, a nagy víztartalom miatt törésmutatója megegyezik a vízével. TVPT 

felett a gél kifehéredik, kollapszust szenved, kiszorítja a benne lévő vizet. Az ugrásszerű 

térfogatváltozás, a gélkollapszus abban mutatkozik meg, hogy a duzzadásfok a kezdeti  

40-szeres értékről, kb. 2-szeresre esik vissza. Mivel a fázisátalakulás hőmérséklete az emberi 

test hőmérsékletének közelében van, ezt a polimert számos kutatócsoport vizsgálja különböző 

biológiai/orvosi felhasználási lehetőségek, pl. a szabályozott hatóanyag-leadás szempontjából 

vagy sejtnövekedésre (bőr, szív) alkalmas szubsztrátként.  

 A PNIPA és a víz korlátolt elegyedése a polimer kettős, amfifil természetének 

köszönhető [Dhara 2000]. A hidrofil (karbonil- és amidcsoport) és hidrofób (izopropilcsoport 

és a polimer szénváz) egységekből felépülő polimert vízzel elegyítve számos kölcsönhatás 

vezet H-hidak kialakulásához. A polimer poláris csoportjai H-híd kötés létesítése révén 

léphetnek kölcsönhatásba a vízmolekulákkal, saját (intermolekuláris) és szomszédos 

(intramolekuláris) polimer láncok hidrofil csoportjaival [Lele 1995]. Hidrofób kölcsönhatás a 

polimer hidrofób részeinek vízmolekulák általi szolvatációja révén, illetve a polimer láncok 

hidrofób részei között jöhet létre [Schild 1992, Mumick 1994]. Az elegyedést/szételegyedést a 

H-hidas szerkezet és a hidrofób kölcsönhatás versengése határozza meg. A PNIPA 

mindenkori szerkezetét tehát az egymás mellett jelenlevő és egymással versengő 

kölcsönhatások (H-híd, van der Waals, elektrosztatikus és hidrofób) határozzák meg. Erre utal 

a VPT reverzibilitása és a vele járó kis entalpiaváltozás is. A különféle kölcsönhatások 

entrópiaváltozása meghatározó lehet ezekben a folyamatokban.  

A PNIPA gél kollapszusa, a PNIPA – víz elegy fázisszétválása entrópia vezérelt 

folyamat, melynek számos mozzanata azonban még mindig feltáratlan [Feil 1993, Schild 
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1990, Schild 1991]. Nem ismert pl. a H-hidak felbomlásához szükséges energia vagy a 

hidrofób csoportok körül rendeződött vízszerkezet megbomlásának hozzájárulása a 

folyamathoz, illetve a fázisátalakulás mechanizmusa sem. A PNIPA hidrogél víztartalma a 

kollapszus után is mintegy 50%-os, azaz a poláris csoportok még a fázisátalakulás után is 

erősen hidratáltak, a láncmenti stabilizáló vízmolekulák hiányában azonban a polimer láncok 

aggregálódnak [Feil 1993, Shibayama 1996, Badiger 1998]. 

 A PNIPA gélt elfogadottan a semleges gélek közé sorolják. A gél méretváltozása igen 

hasonló pH=2,4-nél, illetve tiszta vízben [Suzuki 1996]. A duzzadási tulajdonságokban 

kéthetes inkubálás után sem tapasztalható változás sem pH=2-nél, sem pH=10-nél [Koga 

2001]. pH érzékenységet okozhat a kémiailag iniciált géleknél a láncvégeket lezáró 

szulfátcsoport, illetve magasabb pH-nál a peptidkötés hidrolízise [Filipcsei 2003].  

 Számos polimer/víz biner rendszer tartozik az alsó kritikus szételegyedési 

hőmérséklettel (LCST) rendelkező korlátoltan elegyedő rendszerek családjába [Zrínyi 2004], 

de kritikus hőmérsékletük légköri nyomáson jóval a víz forráspontja felett van. Korlátozott 

azon polimerek száma, melyek ezt a jelenséget 100 °C alatt mutatják. Ilyen többek között a 

PNIPA, poli(metil-viniléter), a poli(etilén-oxid), a hidroxi-propilcellulóz és a poli(dietil-

amino-etil-metakrilát) [Feil 1993, Schild 1990]. Az ilyen anyagokból készült membránokon 

az oldott anyag transzportja a hőmérseklet alkalmas növelésével leállítható [Taylor 1975]. 

 

2.2.1 A PNIPA gél fázisátmenetének szabályozása  
 

 A polimer hidrogélek duzzadásuk során száraz tömegük vagy térfogatuk többszörösére 

nőhetnek. Ilyenkor nemcsak az oldószert [Gotoh 2004], hanem a benne oldott különféle 

anyagokat, szennyezőket is megkötik. Ez a tulajdonságuk szerencsésen kamatoztatható 

biológiai vagy környezetkémiai folyamatokban, elválasztástechnikában. 

 A gélrendszerekben a térfogatváltozás különböző fizikai és kémiai ingerek 

(hőmérséklet, fény, ionerősség, elektromos/mágneses erőtér, pH, összetétel) hatására megy 

végbe, tehát fizikai vagy kémiai úton a gélek külsőleg szabályozhatók.  

 Az ingerérzékeny gélek egyik legfontosabb osztálya a hőmérséklet-érzékeny gélek 

csoportja. Beszélhetünk pozitív (pl. a részlegesen hidrolizált poliakrilamid), valamint negatív 

hőmérséklet-érzékenységről (PNIPA) attól függően, hogy a gél térfogata a hőmérséklet 

növelésével nő vagy csökken. Pozitív hőmérséklet-érzékenységet mutató géleknél a kioldódás 

a hőmérséklet csökkentésével, míg a negatív érzékenységet mutató géleknél ez a hőmérséklet  
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emelésével állítható le. Néhány fokos hőmérséklet-változással jelentős hatás érhető el. A 

hőmérséklet-változással előidézett kollapszusnak a hatóanyag kioldódására gyakorolt hatása 

az egyik legtöbbet vizsgált kutatási terület. 

 A térfogatcsökkenés következménye kettős: egyrészt jelentősen csökken a hálóláncok 

közötti átlagos méret, másrészt „bőrösödés” következik be. A felületi bőrképződést elsőként 

Zrínyi és munkatársai írták le a felső kritikus szételegyedési hőmérséklettel (UCST) 

rendelkező polivinil-acetát – izopropanol rendszeren [Zrínyi 1981, Zrínyi 1982]. Hogyha a 

duzzadt PNIPA gél hőmérséklete megközelíti a fázisátalakulási hőmérsékletet, a gél felülete a 

melegebb külső folyadék hatására zsugorodni kezd és a gél tömbfázisánál sokkal sűrűbb, 

bőrszerű réteg képződik, ami pl. a szabályozott hatóanyag-leadást a diffúzió lelassulása miatt 

hátráltatja [Park 1993, Okano 1998, Matsuo 1988, Suzuki 1999, Kobiki 1999, Filipcsei 2003]. 

Amíg ez a „bőr” jelen van, a polimer térháló zsugorodása kooperatív diffúzióval történik.  

 A felületi „bőr”-réteget optikai és pásztázó elektronmikroszkóppal valamint AFM 

technikával közvetlenül is megfigyelték [Kobiki 1999]. A gélben fellépő nyomás növekedése 

felületi buborékok kialakulásához vezet, és így a vízmolekulák újra ki tudnak lépni a gélből 

[Matsuo 1988, Okano 1998], a gél lassan zsugorodik tovább. 

 

2.2.2 A vízben oldott anyagok hatása a gélkollapszusra 

 
A PNIPA gél fázisátalakulási hőmérsékletét a vízben oldott anyagok befolyásolhatják. A 

hatás mértéke az oldott anyag kémiai tulajdonságaitól és koncentrációjától egyaránt függhet. 

A hatás a polimer gél – víz kapcsolat és/vagy a víz szerkezetének megváltoztatására vezethető 

vissza. 

Kétkomponensű oldószerelegyekben duzzasztott gélek tulajdonságait kiterjedten 

vizsgálták [Langevin 1978, Horkay és Zrínyi 1982]. A második komponens megváltoztathatja 

a polimer – víz kölcsönhatást [Geissler 1978, Amiya 1987, Horkay 2000], a vízszerkezet 

módosítása vagy szelektív feldúsulás révén befolyásolja a fázisátalakulási hőmérsékletet. 

Tapasztalat szerint a PNIPA fázisátalakulási hőmérséklete akkor is csökkenhet, ha a vízhez 

egy nála jobb oldószert adagolunk, ugyanis csökken a polimer – víz H-hidas kapcsolatok 

mennyisége és erőssége. A polimer – víz kölcsönhatás a vízmolekulák által is kevésbé 

preferált. 
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2.2.2.1 Kölcsönhatás vízben oldott aromás molekulákkal 

 
A PNIPA gélen elsőrendű fázisátalakulás kémiai ingerek útján, kis molekulák, ionok 

hozzáadásával is előidézhető. Bizonyos molekulákról régóta ismert, hogy a víz szerkezetét 

megváltoztatják. Ezeket a molekulákat az irodalom hidrotropoknak nevezi [Lawrence 1959, 

McKee 1946, Rath 1965, Friberg 1971, Cox 1981, Srinivas 1997, Srinivas 1991, 

Balasubramanian 1989].  

 Polimerek és vizes fenololdatok kölcsönhatásainak bonyolultságára Molyneux 

mutatott rá, amikor poli-vinil-pirrolidon és aromás molekulák kölcsönhatását vizsgálta 

[Molyneux 1961]. A szorpció entalpia-változását a következő öt összetevőre bontotta:  

1. a polimert és az oldott molekulákat körülvevő rendezett vízburok H-hídjainak 

megnyúlása, ill. felszakítása;  

2. a polimer és az oldott anyag hidrátburkának felszakítása;  

3. a „dehidratált” polimer és oldott anyag molekuláinak hőfejlődéssel járó kölcsönhatása 

(véleménye szerint ez az energetikailag meghatározó folyamat); 

4. a kölcsönhatás során létrejött rendszer exoterm hidratálódása; 

5. a vízszerkezet exoterm visszarendeződése. 

A PNIPA és hidrotrop molekulák kölcsönhatásával foglalkozó irodalom 

ellentmondásos. A cikkek összehasonlítását, értékelését az is megnehezíti, hogy a felhasznált 

PNIPA gélek előállításmódja, térhálósűrűsége, szárítási körülményei különbözőek. A kísérleti 

körülmények is sokfélék. A kísérletekben eltérő 

 a gél / szabad folyadékfázis arány 

 a hidrotrop molekula koncentrációja 

 hőmérséklet-intervallum 

 a kontaktidő (egyensúlyi-e a vizsgált rendszer) 

 a gélek kiindulási állapota (száraz vagy duzzasztott). 

A közölt oldatkoncentrációkról nem mindig derül ki, hogy kiindulási vagy egyensúlyi 

állapothoz tartoznak-e, ill. a szabad folyadékfázisra vonatkoznak-e. 

 Suzuki és munkatársai [Suzuki 1996, Suzuki 1997] fenol és hidrokinon vizes oldatainak 

kölcsönhatását vizsgálták PNIPA géleken. A géleket kémiai úton szintetizálták. Duzzadási 

kísérleteik alapján megállapították, hogy mindkét molekula 10-60 mM koncentrációban 

jelentősen (2-17 °C) csökkenti a vízben mért fázisátalakulási hőmérsékletet. A két molekula 

hatása között nem tapasztaltak eltérést. A hőmérséklet-eltolódást azzal indokolták, hogy a 

fenolmolekulák megzavarják a vízmolekulák tetrahedrális szerkezetét és növelik a vizes 
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tömbfázis entrópiáját. Véleményük szerint a folyadékfázisban oldott molekula minősége nem 

befolyásolja a fázisátalakulás mechanizmusát. A jelenséget a vízszerkezet kis koncentrációjú 

oldott anyagok által előidézett változásainak vizsgálatára javasolták. A Flory-elmélet χ 

kölcsönhatási paraméterének koncentráció- és hőmérsékletfüggéséből 
B

H T S(T )
k T

δ δχ −
=  

alapján (δH és δS az entalpia- és entrópiaváltozás, kB a Boltzmann állandó, T az abszolút 

hőmérséklet [Flory 1966]) δH értékét hidrokinon esetén a koncentrációtól függetlenül  

–2,6·10-22 Joule-nak találták. A negatív δS abszolút értéke a hidrokinon koncentrációval 

jelentősen növekedett. A gélkollapszus entrópiaváltozása a hidrokinon jelenlétében nagyobb, 

mint tiszta vízben. Tapasztalatuk szerint a lineáris χ-1/T függvény a fázisátalakulási 

hőmérséklet közelében elhajlik.  

 Dhara és munkatársai [Dhara 1999] nemcsak fenolokat, hanem egyéb 

benzolszármazékokat is vizsgáltak. Kísérleteikhez lineáris polimert és kémiailag térhálósított 

géleket használtak. Hidroxil-, karboxil- és metilcsoportokkal szubsztituált benzolszármazékok 

fázisátalakulásra gyakorolt hatását tanulmányozták (4 - 6. ábra). Méréseiket kiterjesztették 

anionos benzolszármazékokra is. Valamennyi vizsgált molekula a hidrotropok családjába  

du
zz

ad
ás

fo
k 

 koncentráció (M) 
4. ábra Hidroxi-benzolok hatása 24 °C-on a PNIPA gél duzzadására.  

1. pirogallol, 2. katekol, 3. hidrokinon, 4. rezorcin, 5. 4-metil-katekol [Dhara 1999] 
 

tartozott. Rezorcin, hidrokinon, katekol, pirogallol és 4-metil-katekol különböző 

koncentrációjú vizes oldatainak hatását követték nyomon 24 °C-on (4. ábra). A VPT-hez 

tartozó koncentráció (cVPT) legkisebb a 4-metil-katekol, legnagyobb a pirogallol esetén. A 

dihidroxi-benzolok hatása közül az 1,3-dihidroxi helyettesítés hatása a legerősebb. Az egyes 

molekulák eltérő hatását a hidrofób karakter változásával indokolták (5. ábra). A pirogallol a  
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5. ábra Hidrotrop molekulák hidrofób jellegének összehasonlítása.  
1. Pirogallol, 2. katekol, 3. p-hidrokinon, 4. rezorcin, 5. 4-metil-katekol [Dhara 1999] 

 
három OH-csoportja miatt a leghidrofilebb molekula. A leghidrofóbabb 4-metil-katekol 

molekula hatására következik be legkisebb koncentrációnál a gél fázisátalakulása. Az orto-, 

para- és meta-szubsztitúció különböző hatása is rávilágít arra, hogy a szerkezeti 

változásokban a hidrofil/hidrofób kölcsönhatások milyen fontos szerepet játszanak. A 

karboxilcsoportok hatását vizsgálva a következő sorrendet találták: a benzoesav befolyásolja a 

fázisátalkulási hőmérsékletet legkevésbé, legjobban pedig a 2,4-dihidroxi-benzoesav (6. ábra).  

            

COOH

<

COOH
OH

<

COOH

OH  

=
 

COOH

OH
<

COOH

OH

OH

 
        1.                  2.                       3.                          4.                    5. 

6. ábra A karboxilcsoportok hatása a TVPT-re. 1. Benzoesav, 2. o-hidroxi-benzoesav,  
3. m-hidroxi-benzoesav, 4. p-hidroxi-benzoesav, 5. 2,4-dihidroxi-benzoesav [Dhara 1999] 

 
Tehát a vizsgált hidrotrop molekulák VPT-re gyakorolt hatása főleg attól függ, hogy a PNIPA 

láncok konformációját milyen erők stabilizálják. Az éles fázisátmenet alapján arra a 

következtetésre jutottak, hogy azt többfajta kölcsönhatás egyidejű fellépése okozza. 

 Murase és munkatársai [Murase 2000] kémiai polimerizációval előállított géleken 

anionos erythrosine B színezék és benzil-alkohol hatását vizsgálták 0,2 mM alatti 

koncentrációknál. A Langmuir-modellel illeszthető szorpciós izotermáik alapján 

megállapították, hogy a fázisátalakulási hőmérséklet felett (40 °C) a színezék – gél 

kölcsönhatás erőssége és mértéke lényegesen meghaladja a VPT alatt (25 °C) meghatározott 

értéket. A vizsgált koncentráció-tartományban a színezék-molekulák nem befolyásolják a 

duzzadási tulajdonságokat a hőmérséklet függvényében. A benzil-alkohollal kapott izotermák 

kezdeti szakasza konkáv volt és jól tudták illeszteni a linearizált BET formulával. A felvett 

benzil-alkohol mennyisége nem függött a kísérleti hőmérsékletnek a TVPT-hez való 
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viszonyától. 25 °C-on 0,12 M koncentrációnál töményebb oldatok esetén a gél zsugorodását 

tapasztalták, majd az oldhatósági határt megközelítő koncentrációnál (0,4 M) a gél ismételt 

duzzadását figyelték meg. 40 °C-os kísérleteik során a gél végig zsugorodott állapotban volt, 

de az oldhatósági határ közelében 40 °C-on ismét duzzadni kezdett. Ezt mikrofázis - 

szeparációval magyarázták. Az oldhatósági határ közelében a gélben lévő folyadékfázis 

csaknem tiszta benzil-alkoholt tartalmaz. Véleményük szerint a benzil-alkohol által indukált 

fázisátalakulás akkor következik be, amikor a benzil-alkohol gélen belüli koncentrációja eléri 

az oldhatósági határt.  

 Koga és munkatársai benzoesav és fenol adszorpcióját és a duzzadásra gyakorolt 

hatását vizsgálták kémiailag térhálósított PNIPA géleken [Koga 2001]. A 0-20 mM (pH=2), 

ill. 0-40 mM koncentráció tartományban a molekulák nem okoztak a víztől eltérő viselkedést 

T<TVPT esetén. Ugyanakkor mindkét molekula jelentősen csökkentette a vízben mérhető 

fázisátalakulási hőmérsékletet. A növekvő, illetve csökkenő hőmérséklet irányában felvett 

duzzadásfok értékek hiszterézist mutattak. A koncentráció növekedésével a fázisátalakulás 

hőmérséklete csökkent, a hiszteréziságak magassága és a hurkok szélessége növekedett. 

Hiszterézist a duzzadás koncentráció-függését vizsgálva is tapasztaltak. Azonos koncentráció 

mellett a benzoesav molekulák hatása jelentősebb, illetve azonos hőmérsékleten már kisebb 

koncentrációknál kiváltották a VPT-t. A PNIPA gél fázisátalakulása 26,5 °C-on benzoesav-

molekulák jelenlétében már 10 mM, míg fenolmolekulák esetén 26,5 mM koncentrációnál 

következett be. Mindkét molekula koncentrációjának további növelése a gél folyamatosan 

duzzadását eredményezte. A duzzadt gél aromás felvevő képessége kisebb volt, mint a 

zsugorodott gélé. Ezt az izopropilcsoportok és a fenilcsoport közti hidrofób kölcsönhatással, 

illetve az amidcsoport és a savas funkciós csoport közt kialakuló H-híd kötéssel magyarázták, 

amit infravörös spektroszkópiával bizonyítottak. Megállapították, hogy tiszta vízben a TVPT 

felett a gél monomer egységenként 2,2 vízmolekulát köt meg. 600 mM fenolban idézve elő a 

fázisátalakulást, ez a megkötött víz is „eltűnik” és 1,3 fenolmolekula kötődik egy 

monomerhez. A magasabb koncentrációknál jelentkező duzzadás során a fenolmolekulák 

hidratált állapotban kötődnek a dehidratált polimer lánchoz. 100 mM alatti koncentrációknál 

az amino- és a fenolos hidroxil közti H-híd a tipikus. 100 mM felett a polimer és a 

fenilcsoport között fellépő hidrofób kölcsönhatás a jellemző, ami lehetővé teszi, hogy a 

szabadon maradó fenolos OH-csoport a vízzel lépjen H-hidas kapcsolatba [Koga 2004]. 

Fenolos PNIPA gélen végzett SAXS vizsgálataik alapján úgy találták, hogy a gélben 

maximum 12 Å távolságra elhelyezkedő egységek találhatók, melyek a fenolmolekulákhoz 

kötődő néhány monomer egység szegregációjával jönnek létre. Az amin–fenol komplex nem 
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elegyedik vízzel, hanem a fenolmolekulák közt fellépő π–π kölcsönhatás révén önszerveződő 

egységeket alakít ki. Erre a következtetésre jutottak Young-modulusz vizsgálataik alapján is. 

Alkil-szubsztituált fenolokkal végzett méréseik során a karakterisztikus méret az alkillánc 

hosszúságával nőtt, hasonlóan a polimer – fenol kölcsönhatás erősségéhez [Kawashima 

2005]. Az alkillánc hosszának növekedésével a cVPT csökken. Kismértékű megkötés esetén 

adszorpciós adataikat kooperatív megkötődésre utaló Hill-izotermával, 1-nél nagyobb 

fenol/monomer arány esetén a többmolekulás megkötődésre használt BET-izotermával 

illesztették. 

 Orlov és munkatársai [Orlov 2005] piridin - víz elegyben tanulmányozták kémiailag 

térhálósított PNIPA gélek duzzadási tulajdonságait 25 °C-on. A fázisátalakulás a 

térhálósűrűségtől függetlenül 5 m/m% piridin koncentrációnál következik be. A piridin-

koncentráció további növelésével a tiszta vízhez hasonló a duzzadás.  

 Coughlan és munkatársai [Coughlan 2006] lineáris és kémiailag térhálósított PNIPA 

gél egyensúlyi duzzadását és megkötését vizsgálták 25 és 37 °C-on benzoesav, p-metil- 

hidroxi-benzoát és p-propil-hidroxi-benzoát jelenlétében, pH=6,8-as (foszfát puffer) valamint 

pH=2-es (sósav) közegben. Bár a PNIPA gél nem pH érzékeny, az oldott kismolekulákban a 

pH hatására bekövetkező protoncsere miatt a géllel szemben mutatott kölcsönhatás is 

változik, így különböző módon befolyásolhatják a duzzadásfokot. A szorpciós vizsgálatokat 

37 °C-on, protonált molekulákkal (pH=2) végezték. Izotermáikat Langmuir-modellel 

értelmezték. A megkötött mennyiség az észtercsoport hidrofób jellegének növekedésével nőtt. 

Ezt a PNIPA hidrofób csoportja és az aromás gyűrű ill. az észtercsoport között kialakuló 

kölcsönhatással magyarázták. A duzzadásra gyakorolt hatás a benzoesav < p-metil-hidroxi-

benzoát < p-propil-hidroxi-benzoát sorrendben változott. Egy monomer egységre 3-3 

benzoesav és metil-hidroxi-benzoát, ill. 5 propil-hidroxi-benzoát molekula jut. Infravörös 

technikával lineáris PNIPÁ-n felvett spektrumaik megerősítették, hogy hidrofób kölcsönhatás 

lép fel a benzoesav aromás gyűrűje és a polimer között, ennek kialakulását azonban ionos 

formában a benzoát akadályozta. H-híd kötés jelenlétét is igazolták benzoesav és a polimer 

amidcsoportja között. 
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2.2.3. Kalorimetriás vizsgálatok PNIPA tartalmú rendszereken  

 

Az elegyedés, a duzzadt hidrogél spontán kialakulásának feltétele a negatív elegyedési 

szabadentalpia változás (∆G):  

∆ = ∆ − ∆G H T S      (10) 

Alacsony hőmérsékleten (T) a hidrofil csoportok és a vízmolekulák közötti erős H-hidas 

szerkezetből származó ∆H entalpianyereség (∆H < 0) dominál a hidrofób kölcsönhatással 

szemben. A H-hidak kialakulásakor a vízmolekulák erősen orientálódnak, ez csökkenti az 

elegyedési entrópiát (∆S). A vízmolekuláknak hidratálniuk kell a polimer láncok hidrofób 

részeit is, ez a vízmolekulák további strukturálódását és így az elegyedési entrópia további 

csökkenését jelenti. A vízmolekulák rendeződése olyan mértékű, hogy a PNIPA elegyedését 

kísérő entrópiaváltozás negatív [Schild 1990, Mumick 1994]. Az elegyedés akkor megy 

végbe, ha az entalpiaváltozás kompenzálja a negatív elegyedési entrópiát. Magasabb 

hőmérsékleten előtérbe kerül a hidrofób láncok közötti kölcsönhatás, amely a szételegyedési 

hőmérsékletet elérve válik dominánssá [Feil 1993]. A hőmérséklet emelésével a T∆S tag 

növekszik. Amikor az entrópiatag túlkompenzálja az entalpiát, bekövetkezik a szételegyedés. 

A polimer konformációs entrópiája ugyan csökken, de ezt kompenzálja az az 

entrópianyereség, ami a víz rendezettségének megszűnésével felszabadul. 

 A PNIPA gél endoterm fázisátalakulásának termodinamikájáról szóló irodalom igen 

gazdag. A fázisátmenet entrópia-kontrolláltsága miatt a pásztázó mikrokalorimetriás (DSC) 

méréstechnika nélkülözhetetlen a PNIPA gélek viselkedésének megértéséhez. Izoterm 

kalorimetriás vizsgálatokra nem találtam utalást. 

 A DSC által szolgáltatott csúcsok eredetének és alakjának értelmezéséhez számba kell 

venni a fázisátalakulás során szóba jöhető folyamatokat. Otake a PNIPA–víz biner 

rendszerben a fázisátmenetet a láncok hidrofób csoportjai körüli vízszerkezet változásával és 

a hidrofób csoportok asszociációjával magyarázta [Otake 1990]. Grinberg három folyamatot 

különböztet meg a fázisátalakulás során: a poláris csoportok dehidratációját, az apoláris 

csoportok dehidratációját és a polimer láncok közötti kölcsönhatást [Grinberg 2000]. A 

polimert körülvevő víz „kalitka”-modelljének H-híd kötései – amit a víz és a polimer poláris 

csoportjai, illetve a poláris csoportok körül közvetlenül elhelyezkedő további vízmolekulák 

alkotnak – összességében erősebbek, mint a tömbfázisban levő vízmolekulák között levő  

H-híd kötés [Privalov 1989, Tamai 1996, Frank 1945, Shinoda 1968, Hvidt 1983, Daoust 

1984]. Ezért a tömbvíz újrarendeződéséhez szükséges hőmennyiség endoterm, míg a PNIPA 
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láncok izopropil- és amidcsoportjának intermolekuláris kölcsönhatásait exoterm hőváltozás 

kíséri [Tamai 1996, Guenet 1988, Letcher 1996].  

 Otake és munkatársai lineáris és kémiailag térhálósított PNIPA polimerek 

fázisátalakulását hasonlították össze [Otake 1990]. A termogramokat 25 - 60 °C között,  

0,1 - 3 °C/perc sebesség mellett, fűtési és hűtési irányban vették fel (7.ábra). Készülékük 

stabilitása a 0,5 °C/perc sebességnél volt optimális. Ettől lassabb pásztázások esetén a jel 

zajos volt, míg nagy sebességeknél nőtt a meghatározás hibája. A DSC görbék a fűtési 

ciklusban a térhálósűrűségtől függetlenül egyetlen, éles, endoterm csúcsot adtak 34 °C-nál, az 

átmenethez tartozó hőmennyiség a keresztkötések számának  

 

 hőmérséklet (°C) 
7. ábra Felfűtési sebesség hatása a gélek DSC válaszgörbéjének alakjára [Otake 1990]. 

 
növekedésével szisztematikusan csökkent (40 J/g  29 J/g száraz gél). Ezt a vízszerkezet 

változásával hozták összefüggésbe: a hálópontokban gátolt a hidratált szerkezet kialakulása. A 

lineáris polimer estén TVPT 31-34 °C közé esett és a hőeffektus rendre nagyobbnak adódott 

(46 - 54 J/g száraz polimer), mint a géleken mérhető értékek. A fázisátmenet a lineáris és a 

térhálós polimer esetén is reverzibilis volt, de a pásztázás irányától függően TVPT hiszterézist 

mutatott (34 °C, illetve 35,3 °C). Rövid szénláncú alkoholmolekulák esetén a szénlánc 

növekedésével a PNIPA oldat fázisátalakulási hőmérséklete csökkent (8. ábra). 

 Nátrium-benzoát jelenléte ugyancsak csökkenti a PNIPA oldat endoterm átalakulási 

hőjét [Coughlan 2006]. 

 

 16 



T V
PT

 (°
C

) 

 A kismolekula koncentrációja (mM) 
8. ábra Kis molekulák hatása a PNIPA oldat TVPT értékére [Otake 1990] 

 
 Shibayama és munkatársai kémiailag térhálósított géleket vizsgáltak állandó térfogaton 

[Shibayama 1994]. Ezeket a mintákat az egyensúlyinál kevesebb víz hozzáadásával 

készítették. A hőmérséklet változtatásakor ezek az izochor gélek sokkal gyorsabban elérik 

egyensúlyi állapotukat, mert nem történik térfogatváltozás. Különböző térfogatúra duzzasztott 

mintákon vizsgálták a gélek termikus tulajdonságait (20-60 °C, 0,5; 1; 2 és 4 °C/perc). Nagy 

gélkoncentrációnál (95 m/m%, alacsony víztartalom) az endoterm görbén a korábbi egyetlen 

csúcs helyett kettős csúcs jelentkezett, ennek azonban nem tulajdonítottak jelentőséget. Otake 

csoportjáéval jól egyező eredményeket kaptak [Otake 1990]. Az átmenet során mért 

hőeffektusok egy nagyságrenddel kisebbek a H-híd tipikus kötési energiájánál, de valamivel 

nagyobbnak, mint az izopropil oldalláncot tartalmazó valin – valin hidrofil kölcsönhatás 

entalpiája [Nemethy 1962]. Megállapították, hogy a duzzadt állapot megszűnése monomer 

egységenként 13 vízmolekula elvesztésével jár. A gélszintézis hőmérsékletének hatását 

vizsgálva [Shibayama és Nakagawa 1997, Shibayama 1998] megállapították, hogy a 

fázisátalakuláshoz tartozó hő nem, de a hidrofób kötés kialakításában résztvevő vízmolekulák 

száma függ a hőmérséklettől.  

 Suetoh és munkatársai kémiailag térhálósított gélekből kétféle módon, különböző 

polimer koncentrációjú mintákat állítottak elő [Suetoh 2000]. Az „egyensúlyi” mintákat 

korábban teljesen kiszárított, majd újraduzzasztott gélből, a „nem-egyensúlyi” mintákat 

részleges szinerizálással hozták létre. 2 mm nagyágú mintákat vizsgáltak (20 - 50 °C,  

3 °C/perc, N2 atmoszféra). Az összességében endoterm folyamat a hidrofób disszociációval 

indul. Ennek hőmérséklete és a dehidratációhoz tartozó entalpia a minta előéletétől függött. A  
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„nem-egyensúlyi” mintáknál a polimer koncentráció növekedésével a TVPT csökkent, míg az 

„egyensúlyi” mintáknál minimumos görbét kaptak. A minimum helyét (φ=0,37) a 

monomer/víz hidratációs sztöchiometriai arányával azonosították. A sztöchiometriai aránynál 

nagyobb polimer koncentrációk esetén a „nem-egyensúlyi” mintákhoz kisebb entalpia 

tartozott, mint az egyensúlyi mintákhoz [Shibayama 1992, Shibayama és Suetoh 1996]. 

 Boutris és munkatársai kis molekulatömegű lineáris polimeren végeztek DSC 

vizsgálatokat (0-70 °C; 5 °C/perc) [Boutris 1997]. A polimer oldat összetételét  

0,5-20 m/m% között változtatták. A fázisátalakulási hőmérsékletek alacsonyabbak voltak, 

mint a felhősödési hőmérséklet mérésével meghatározott értékek. Az eltérés oka, hogy  

DSC-vel a H-hidakban molekuláris szinten bekövetkező változás is követhető, míg 

felhősödéssel csak a makroszkopikus jelenségek vizsgálhatók. A hőeffektusok endotermek 

voltak. A VPT reverzibilis volt, de a fűtési/hűtési ciklus során hiszterézist tapasztaltak. Ez 

utóbbit a szételegyedett polimer láncok gátolt mobilitásával magyarázták. A szételegyedési hő 

a polimer koncentrációjától függetlenül 32 J/g száraz polimernek adódott. Az irodalomban 

található értékek 11 - 55,5 J/g száraz polimer tartományban vannak [Heskins 1968, Fujishige 

1989, Schild 1990]. Ez monomer egységenként egy H-híd felbomlásának felel meg. A 

vízmolekulák és a PNIPA amid-, illetve karboxilcsoportja között az oldatban létesülő 

viszonylag erős H-híd kötés a hőmérséklet emelésével gyengül, majd a fázisátalakulás 

hőmérsékletén endoterm folyamatban megszűnik. 

 Kawasaki és munkatársai kémiailag térhálósított PNIPA gélek zsugorodási profilját és 

termikus viselkedését követték nyomon vízben (25-60 °C, 0,1; 0,5; 1 °C/perc) [Kawasaki 

1998]. A gél méretétől függően a csúcs alakja változott. Kis mintánál (0,3 mm) dupla 

endoterm csúcs jelentkezett, míg nagyobb mintánál (3 mm) egyetlen endoterm csúcsot kaptak 

(9. a és b ábra). A jelenséget a PNIPA láncok kétlépéses, versengő dehidratációjával 
 

←
⎯

   
en

do
te

rm
 

        hőmérséklet (°C )     hőmérséklet (°C ) 

9. ábra A fűtési sebesség hatása a DSC görbe alakjára 0,3 mm (a) és 3 mm (b) kezdeti  
átmérőjű gélmintán [Kawasaki 1998]. 
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magyarázták. Az első csúcsot a PNIPA láncok állandó térfogaton végbemenő 

dehidratációjához rendelték, míg a magasabb hőmérsékleten jelentkező csúcs véleményük 

szerint az ugrásszerű térfogatváltozáshoz tartozik. A nagy mintáknál a DSC ciklus során csak 

a dehidratáció játszódik le: a pásztázási sebesség általában sokkal gyorsabb, mint a 

gélszerkezet relaxációja, azaz egy új egyensúlyi állapot elérése (10. ábra). A polimer láncok  
 

du
zz

ad
ás
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k 

 
 hőmérséklet (°C ) 

10. ábra 3 mm kezdeti átmérőjű gélminta duzzadásának összehasonlítása egyensúlyi ( )  
és nem-egyensúlyi ( ) 0,1 °C/perc körülmények között [Kawasaki 1998].  

 

dehidratációja lokális, nincsen idő a makroszkopikus térfogatváltozásra. A minta felszínén 

kialakuló bőrréteg nem átjárható a belső folyadék számára, ez lassítja a zsugorodást. A gél 

méretétől függetlenül azt tapasztalták, hogy a nagyobb sebességnek csúcsszélesítő hatása van 

(a csúcsok átlapolása intenzívebb), ami véleményük szerint a minta és a referencia oldal 

közötti nagy hőmérsékletkülönbségből adódik. A fázisátalakulási hőmérsékletre és a 

hőeffektus nagyságára a felfűtési sebességnek alig van hatása. A kis mintáknál 40 J/g száraz 

gél endoterm hőeffektust mértek.  

 Grinberg és munkatársai [Grinberg 1999] Shibayamához hasonló megállapításra 

jutottak [Shibayama 1992, Shibayama és Suetoh 1996], amikor kémiailag térhálósított PNIPA 

hidrogélek fázisátmenetét tanulmányozták (2-80 °C; 0,125; 0,25; 0,5 °C/perc), 2 atm 

nyomáson. Úgy találták, hogy 0,125 °C/perc, illetve ennél lassabb pásztázási sebesség az 

egyensúlyi körülményeknek megfelelő hőeffektussal jár. Nagyobb sebességeknél a gél 

anizotrop módon zsugorodott. A fázisátmenet során mért hő és a csúcsok félértékszélessége 

rendre nagyobbnak adódott, mint az egyensúlyi értékek, egyensúlyi körülmények között 

ugyanis elegendő idő van a kooperatív diffúzióra. A lassú pásztázással a fázisátalakulás izobár 

hőeffektusa, azaz az entalpia mérhető. Nagyobb sebességeknél gyakorlatilag állandó 

térfogaton a belső energia változását mérjük. A gélszerkezet heterogenitása és az oldalláncok 

konformáció-változása befolyásolja a fázisátalakulás kinetikáját.  
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 Cho és munkatársai hőmérséklet modulált DSC (TMDSC) segítségével vizsgálták 

vizes PNIPA oldatok fázisátalakulását [Cho 2003]. A termikus válaszgörbék felbontásával két 

részfolyamatot különböztettek meg: a PNIPA hidrofil és hidrofób csoportjait körülvevő kötött 

víz átrendeződését és a PNIPA hidrofób láncrészeinek, illetve az oldalláncoknak a hidrofób 

kölcsönhatásait. Az összességében endoterm csúcs endoterm és exoterm részekre való 

felbontásával meghatározták a részfolyamatok entalpiáját. Az exoterm hőeffektus a PNIPA 

lánc izopropil- vagy amidcsoportok közti intermolekuláris kölcsönhatásból származik [Tamai 

1996, Guenet 1988, Letcher 1996]. Véleményük szerint a víz átrendeződése +34 kJ/mol NIPA 

monomer hőeffektussal jár. Mivel propán esetén +7,9-22,5 kJ/mol közti adatok találhatók az 

irodalomban feltételezték, hogy a fázisátalakulásban a hidrofil csoportokhoz kapcsolódó 

vízmolekulák is szerepet játszanak [Southall 2002, Abraham 1982]. (A –C=O és –NH 

csoportok vízzel +9-12 kJ/mol erősségű H-hidat képeznek [Tamai 1996, Letcher 1996]). A 

hidrofób kölcsönhatás hőeffektusát -28,4 kJ/mol-ra becsülték. 

 Belga kutatók a fázisátalakulást két eltérő kinetikájú folyamatra bontották. A  

PNIPA–víz elegy gyors szételegyedését az új egyensúlyi állapot lassú kialakulása követi, 

mely független a minta termikus előéletétől és néhány napig is eltarthat [Van Durme 2004].  

 A PNIPA gélek DSC vizsgálatainak legrészletesebb interpretálását Grinbergék 

közölték [Grinberg 2000]. Kalorimetriás adatokból számolták a kollapszust kísérő entalpia-, 

entrópia- és szabadentalpia-változás hőmérsékletfüggését (11. ábra). Az ábrából is kitűnik,  
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11. ábra PNIPA gél fázisátalakulását leíró termodinamikai függvények hőmérsékletfüggése.  

1: ∆tG szabadentalpia, 2: ∆tH entalpia, 3: ∆tS entrópia; 4 és 5: a ∆tG=0 és ∆tS=0 pontokat jelöli [Grinberg 2000]. 
 

hogy a gélkollapszus alacsonyabb hőmérsékleten entrópia-, magasabban pedig entalpia-

kontrollált. Az alacsony hőmérsékleten bekövetkező entrópianövekedés a PNIPA 

dehidratációjának következménye, mert ez teszi lehetővé a nagyszámú vízmolekula szabad 
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mozgását és a polimer lánc rugalmas relaxációját. Tiszta vizes rendszereket vizsgálva 

megállapították, hogy a lassú folyamatot az oldalláncok kollektív diffúziója határozza meg. A 

termodinamikai függvényeket a polimer poláris és nempoláris részeihez tartozó változásokra 

bontották. A leucin és a PNIPA oldalláncainak kémiai azonosságát felhasználva, irodalmi 

adatok alapján "korrekcióba vették" a dehidratációval járó hőeffektusokat (1. táblázat). 

Megállapításuk szerint nempoláris részek dehidratációja kb. 40-50 °C-ig  
 

1. táblázat Vizes PNIPA gél termodinamikai függvényei 
a fázisátalakulás hőmérsékletén (31,8 °C) [Grinberg 2000]. 

Entalpia Entrópia Szabadentalpia  
(J/g) (J/gK) (J/g) 

kísérleti eredmény 39 0,13 0 

apoláris dehidratáció 78 0,39 -39 

poláris dehidratáció 402 0,25 326 

dehidratáció összesen 480 0,64 287 

oldalláncok kölcsönhatása -441 -0,51 -287 
 

túlkompenzálja a poláris részek dehidratációját. A dehidratációs entalpia gátolja a 

fázisátmenetet. A fázisátmenet "dehidratációmentes" entalpiaváltozását alapvetően az 

összezsugorodott gél oldalláncainak van der Waals és H-hidas kölcsönhatásai határozzák 

meg. A megfelelő entrópiaváltozás a gélösszetétel megváltozásából és a rugalmas deformáció 

miatt bekövetkező konformációs entrópiaváltozásból adódik. A dehidratációs entrópia a 

fázisátalakulás irányában hat. A gélkollapszus hajtóereje a monomer egységek van der Waals 

típusú kooperatív kölcsönhatása (kb. -40 kJ/monomer egység), melyhez hozzájárul az apoláris 

csoportok dehidratációja is. A poláris csoportok dehidratációja gátolja a fázisátalakulást.  

 Suzuki alkohol és fenololdatok hatását vizsgálva viszont arra a megállapításra jutott, 

hogy a PNIPA gél kollapszusa a tömbfázisbeli víz tetraéderes szerkezetének megbomlása 

miatt következik be és a gélkollapszus mechanizmusát a rendszerhez adott idegen 

komponensek nem befolyásolják [Suzuki 1997].  

 Burova és munkatársai PNIPA - akrilsav kopolimereket vizes tenzidoldatok 

jelenlétében Grinbergékhez hasonló módon vizsgálva úgy találták, hogy a fázisátalakulás 

másodrendű [Burova 2003].  
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2.3 NIPA tartalmú kopolimerek 
 

 Irodalmazásom célja elsősorban a PNIPA–aromás kölcsönhatások összefoglaló 

áttekintése volt, röviden foglalkozom azonban a NIPA tartalmú kopolimerekkel is. A NIPÁ-t 

tartalmazó kopolimerek irodalma igen gazdag. Random és interpenetráló térhálók egész sorát 

állították elő, hogy a PNIPA fázisátalakulási tulajdonságait vizsgálják, illetve fázisátalakulási 

hőmérsékletét valamilyen irányban eltolják.  

 A PNIPA gél olyan semleges hidrogél, amelyben a poláris és apoláris csoportok 

kedvező eloszlása alakítja ki a polimer sajátos amfifil jellegét. Általános tapasztalat, hogy a 

hidrofób karakterű komonomerek csökkentik, míg hidrofil, illetve elektromos töltéssel 

rendelkező komonomerek növelik a NIPA tartalmú kopolimerek TVPT-jét [Feil 1993, 

Shibayama 1996, Matsukata 1998]. A kopolimerizációhoz leggyakrabban használt 

komonomerek: akrilsav [Xue 2001, Huglin 1997, Velada 1998], metakrilsav [Huglin 1997, 

Velada 1998], 2-metil-2-akrilamido-1-propánszulfonsav [Huglin 1997, Velada 1998, Szilágyi 

2005], trimetil-akrilamido-propil-ammónium [Lee 1998], nátrium-akrilát és nátrium-

metakrilát [Liu 1999], 1-(3-szulfo-propil)-2-vinil-piridinium-betain [Xue Eur Polym J 2001], 

oktadecil-akrilát [Shi 2000], poli(vinil-alkohol) [Szilágyi 2005, Maolin 2000], N-dipropil-

akrilamid, N-dioktil-akrilamid, didodecil-akrilamid [Xue 2002], N-akriliol-fenilalanin,  

N-benzil-akrilamid [Shinde 2001]. 

 Az általam is tervezett, aromás csoportokat tartalmazó nemionos komonomerrel vizes 

közegben történő módosításhoz igen kevés irodalmi hivatkozást találtam. NIPA, N,N-dimetil-

amino-etil-metakrilát, illetve orto-, meta- és paraszubsztituált benzoesav metakrilát 

származékaiból vizes közegben elektronbesugárzással, illetve szerves közegben kémiai úton 

állítottak elő kopolimer géleket [Lugo-Medina 2007]. A kémiai úton szintetizált gél 

polielektrolit tulajdonságokat mutatott, míg a vizes közegben elektronbesugárzással kapott gél 

amfoter jellegű volt. A besugárzással kapott gél duzzadása többszöröse a kémiai úton 

előállított gélnek, a fázisátalakulási hőmérséklet azonban a polimerizáció típusától függetlenül 

32 és 39 °C között változott. 

 Az általam tervezett kopolimerizációra olyan komonomer lehet alkalmas, amely a 

PNIPA eredeti hidrofil/hidrofób arányát megőrzi. A hidrofób aromás csoportot tartalmazó 

koronaéter jó célmolekula lehet, mert számos etoxicsoportot tartalmaz. Zhang és munkatársai 

H2O/THF keverékoldószerben állítottak elő poli(NIPA-ko-40-allil-dibenzo-18-koronaéter-6) 

hidrogélt [Zhang 2002]. A nagy gyűrű sztérikus gátlása miatt a koronaéter tartalom ennek 

ellenére max. 8 m/m % volt. A szintézis akkor volt sikeres, ha az oldószer víztartalma min.  
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50 V/V % volt, ellenkező esetben nem alakult ki 3D gélszerkezet. A gélek minden esetben 

opálosak voltak. A gélek duzzadása TVPT alatt a bevitt koronaéter növelésével csökkent, mert 

a gél hidrofób jellege nőtt. Maga a poli(etilén-oxid) növelné a hidrofilitást [Bhalerao 1998]. 

Az oldószer összetétele befolyásolta a keletkezett gél duzzadási tulajdonságait. A kopolimer 

gélek kollapszusa gyors, 4 percben belül elérik végső tömegüket, mert a keverékoldószerben 

történő szintézis során a kialakuló szerkezet heterogén.  
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3. Célkitűzés 
 

Doktori munkám célja olyan új poli(N-izopropil-akrilamid) (PNIPA) kopolimerek 

előállítása és jellemzése volt, melyek megőrzik az alapgél hőmérséklet-érzékenységét és 

duzzadási tulajdonságát, ugyanakkor fenolokra érzékenyebbek.  

A fenolok kiválasztását több szempont is indokolta. A PNIPA hőmérsékletindukált 

fázisátmenetében a polimer láncokat körülvevő víz szerkezetének meghatározó szerepe van. 

A fenolok úgynevezett hidrotrop molekulák, melyek vízszerkezet módosító hatásukról 

ismertek. Vizsgáltam, hogy ezek a molekulák hogyan befolyásolják a fázisátmenet 

hőmérsékletét.  

Nagyon kevés olyan szerves molekula van, amelyet kis koncentrációban alkalmazva a 

PNIPA kémiailag indukált fázisátmenete kiváltható. A fenol az ilyen molekulák közé tartozik. 

Vizsgáltam, hogy ez mennyire tipikus tulajdonsága a fenoloknak.  

Harmadsorban a fenol már kis koncentrációban kellemetlen ízt és szagot kölcsönöz az 

ívóvíznek. A víztisztitási eljárások során könnyen képez karcinogén tulajdonságú 

halogénezett vegyületeket. Vizsgáltam, hogy a PNIPA gél és módosított változatai 

alkalmasak-e a fenolmolekulák megkötésére, azaz használhatók-e nem konvencionális 

szorbensként, fenol szenzorként vagy aktuártorként.  

Munkám első lépése volt a módosítatlan PNIPA szisztematikus tanulmányozása 

polimer–víz és polimer–víz–fenol rendszerekben. A fázisátalakulás mechanizmusa és a 

közrejátszó termodinamikai tényezők szerepe ugyanis a mai napig nem teljesen tisztázott. 

A PNIPA fenolérzékenységét aromás monomerek bevitelével kívántam növelni. Olyan 

komonomereket kellett találni, ami az aromás csoport mellett a gyökös polimerizációhoz 

szükséges kettős kötést és hidrofil molekularészt is tartalmaz. A felhasznált két molekula: a 

N9-propenoil-3,6,12,15-tetraoxa–9,21-diaza-biciklo [15.3.1] henejkoza-1(21),17,19–trién (CE) 

és a 2-allilfenol (AP). A koronaéter esetében az etoxicsoportok és a nitrogén heteroatom, az 

AP esetében a gyűrűn lévő OH-szubsztitúció javította a monomer hidrofilitást. 

Tanulmányozni kívántam az új kopolimerek duzzadási és mechanikai tulajdonságait, 

valamint a komonomernek a polimer szerkezetére gyakorolt módosító hatását tiszta vizes 

rendszerben és fenolok jelenlétében. Vizsgálataim célja volt továbbá a hidrotropként ismert 

fenol, rezorcin és floroglucin megkötésének változása a módosított gélen.  

 A kialakuló anyagi tulajdonságok és kölcsönhatások ismerete – különösen közvetlenül 

a fázisátalakulási hőmérséklet közelében – kulcskérdés a VPT-n alapuló eszközök ill. 

eljárások szempontjából. 
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4. Kísérleti rész 
4.1 Felhasznált anyagok 
 A gélszintézisekhez felhasznált vegyületeket a 2. táblázatban foglaltam össze. A 

vegyszereket további tisztítás nélkül használtam fel. A kísérletekhez kétszer desztillált, illetve 

Millipore tisztaságú vizet használtam.  

 
2. táblázat A gélszintézisekhez használt vegyületek 

név szállító összegképlet M rövidítés 

N-izopropil-akrilamid 
Wako Pure 

 Chemicals 
C6H11NO 113,16 NIPA 

N,N’-metilén-bisz(akrilamid) Aldrich C7H10N2O2 154 BIS 

ammónium-perszulfát Aldrich (NH4)2S2O8 228,2 APS 

N,N,N’,N’-tetrametil-etilén-diamin Aldrich C6H16N2 116,2 TEMED 

N9–propenoil–3,6,12,15-tetraoxa–9,21– 
diaza–biciklo [15.3.1] henejkoza–1(21), 

17,19–trién 

BME Szerves
 Kémiai 
Tanszék 

C18O5N2H26 350 CE 

2-allilfenol Merck C9H10O 134,18 AP 
 

4.1.1 PNIPA gélek előállítása 

 A PNIPA géleket NIPA monomer és BIS térhálósító gyökös polimerizációjával 

állítottam elő. A víz közegben végrehajtott reakció katalizátora N,N,N’,N’-tetrametil-etilén-

diamin volt. Iniciátorként APS-t kevertem az elegyhez, melyet formába öntve 20 °C-on 

polimerizáltam. A [monomer]/[térhálósító] mólarányt (azaz a térhálópont-sűrűséget) a  

75 - 200 tartományban változtattam. 2 mm vastagságú gélfilmet, ill. a rugalmassági modulusz 

méréséhez 1x1 cm izometrikus hengereket öntöttem. A géleket dialízissel tisztítottam. A 

filmeket 7 ill. 16 mm átmérőjű korongokra szaggattam, majd a légszáraz állapot elérése után a 

maradék víz eltávolítása céljából kénsavas exszikkátorban tároltam. A hengerkéket hasonló 

módon kezeltem [Kosik 2003]. Az exszikkátorban tárolt gélek víztartalma termogravimetriás 

mérés alapján 0,59 m/m %. 
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4.1.2 Módosított PNIPA gélek előállítása 

 A random kopolimerek előállítása során a [NIPA]/[BIS] sztöchiometriai arányt 150-es 

értéken tartottam. A géleket a szintéziskor összemért [NIPA]/[BIS], [NIPA]/[komonomer] és 

a ([NIPA]+[komonomer])/[BIS]=[monomer]/[térhálósító] mólarányokkal jellemeztem.  

 

4.1.2.1 PNIPA – N9-propenoil-3,6,12,15-tetraoxa–9,21-diaza-biciklo [15.3.1] henejkoza-

1(21),17,19-trién gél (PNIPA/CE) előállítása 

4.1.2.1.1 N9-propenoil-3,6,12,15-tetraoxa-9,2-diaza-biciklo [15.3.1] henejkoza-1(21),17,19-

trién (CE) szintézise  

 A CE molekulát, amely az aromás csoport mellett a gyökös polimerizációhoz 

szükséges kettős kötést is tartalmaz, többlépcsős szintézissel a BME Szerves Kémia 

Tanszékén Dr. Nógrádi Mihály állította elő (12. ábra).  
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12. ábra N9-propenoil-3,6,12,15-tetraoxa-9,21-diaza-biciklo [15.3.1]  
henejkoza-1(21),17,19-trién (C18O5N2H26) szerkezeti képlete (CE). 

 

 A két lépésben előállított 3,6,12,15-tetraoxa-9,21-diaza-biciklo[15.3.1] henejkoza-

1(21),17,19-trién [Bordunov 1995, Krespan 1975] (ásványi olaj tartalom: 0,5 g) száraz 

tetrahidrofuránban (36 ml) trietilamint (1,8 ml, 13 mmol) adunk, majd jeges hűtés mellett 

frissen desztillált akriloil-kloridot (1,2 ml, 14 mmol) jutatunk a rendszerbe, majd 24 órán 

keresztül kevertetjük. A trietilamin-hidrokloridot szűrjük és kis mennyiségű 

tetrahidrofuránnal mossuk. Kevés metanol hozzáadása mellett (mely a feleslegben lévő 
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savkloridot bontja) az oldatot elpárologtatjuk. A visszamaradt anyagot szilikagélen (150 g) 

9:2 arányú toluol-etanol eluenssel kromatografáljuk.  

Kitermelés: 3,1 g (73%) viszkózus olaj, amely állás közben kristályosodik, op. 70 °C,  

ρ(25°C) =1,24 g/cm3, oldhatóság: 25 g/l(25°C), M = 350. 

Az előállított molekula szerkezetét proton- és szén- NMR vizsgálatokkal igazoltuk.  
 

1H NMR (CDCl3): δ = 3,31 (m, 2 H) és 3,45 (m, 2 H); (8,10-CH2); 3;58 (m, 4 H), és 3,51 (m, 

4 H) (4,5,7,11,13,14-CH2), 3,72 (m, 4 H), 4,63 (s, 4 H, 2,16-CH2), 5,66 (dd,  J = 10,5 és  

1,8 Hz, 1 H, 3’-Htrans), 6,18 (dd, J = 16,5, 1,8 Hz, 1 H, 2’-H), 6,66 (dd, J = 16,5, 10,5 Hz, 1 H, 

H-3’cis), 7.38 (dd, J = 7,8 és 3,5 Hz, 2 H, 18,20-H), 7,81 (t, J = 7,8 Hz, 1 H, 19-H). 

 
13C NMR (CDCl3): δ = 70,26; 71,03; 71,35; 71,53; 72,15; 72,19; 75,03; 75,10; 123,23; 

129,4; 159,29; 159,42; 130,08; 138,94.  

4.1.2.1.2 PNIPA/CE kopolimer gél előállítása 

Az irodalomban eddig le nem írt koronaétert tartalmazó gélt állítottam elő. A NIPA és a 

CE arányát a koronaéter oldhatósága határozta meg. 0,3063 g CE és 0,0094 g BIS térhálósító 

keverékét 12 ml 0,74 M NIPA törzsoldatban oldottam mágneses kevertetéssel. Nitrogénes 

átbuborékoltatás után adtam az elegyhez a 12 µl TEMED gyorsítót és a 60 µl 0,5 mM APS 

iniciátort. A kb. 12 ml oldatot buborékmentesen, üveglapokkal határolt öntőformába öntöttem 

és 20 °C-on légmentes körülmények között gélesítettem. A géllapokat a PNIPA gélhez 

hasonlóan tisztítottam.  

Az elemanalízis eredményét a 3. táblázatban adom meg. Az így kapott gélben 

[NIPA]/[BIS]=150, [NIPA]/[komonomer]=10 és [monomer]/[térhálósító]=158. A száraz gél 

relatív molekulatömegét a reakcióelegy sztöchiometriai összetétele alapján számítottam, 

M=148. Az exszikkátorban tárolt minta víztartalma termogravimetriás mérés alapján  

2,0 m/m % volt. Összehasonlításul olyan PNIPA gélt vizsgáltam, melyre [NIPA]/[BIS]=150.  
 

3. táblázat PNIPA/CE gél elemanalízésének eredménye. 

 Elméleti érték* Mért értékek  
(±0,4%) 

H/C 0,149 0,157 

N/C 0,180 0,179 
*a víztartalom elhanyagolásával 
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4.1.2.2 PNIPA – 2-allilfenol (PNIPA/AP) gélek előállítása 

 [NIPA]/[BIS]=150 és [NIPA]/[AP]=60 arányú gél készítéséhez 0,0266 g BIS-t és 

0,0576 g AP-t 35 ml 0,74 M NIPA törzsoldatban oldottam (13. ábra). A NIPA és az AP 

arányát az allilfenol oldhatósága határozta meg. Nitrogénes átbuborékoltatás után hozzáadtam 

35 µl TEMED-et és 175 µl 0,48 mM APS-t. Az oldatot buborékmentesen üveglapokkal 

határolt öntőformába öntöttem és 20 °C-on légmentes körülmények között gélesítettem. A 

továbbiakban a 4.1.1 pontban leírtak szerint jártam el. Az így kapott gélben 

[NIPA]/[BIS]=150, [NIPA]/[komonomer]=60 és [monomer]/[térhálósító]=153. A száraz gél 

relatív molekulatömegét a reakcióelegy sztöchiometriai összetétele alapján számítottam, 

M=115. Összehasonlításul olyan PNIPA gélt vizsgáltam, melyre [NIPA]/[BIS]=150. 

OH  
13. ábra 2-allilfenol szerkezeti képlete. 

Oldhatóság vízben 20 °C-on, 7 g/l [Merck]. 
 

4.1.3 Fenololdatok készítése 

A vizsgálatokhoz fenol, rezorcin és floroglucin Millipore vízzel készült oldatait 

használtam. A 4. táblázatban ezek jellemző fizikai-kémiai adatait gyűjtöttem össze. Fenolból 

és rezorcinból 100 mM-os, a floroglucinból a rossz oldhatóság miatt 80 mM-os vizes 

törzsoldatokat készítettem, melyeket igény szerint hígítottam.  
 

4. táblázat A felhasznált aromás gyenge savak néhány jellemző adata. 

 Fenol Rezorcin 
(1,3-dihidroxi-benzol) 

Floroglucin 
(1,3,5-trihidroxi-benzol)

 

OH OH

OH

OH

OHOH
M  94,11 110,11 126,11 

szállító Merck Merck Merck 

tisztaság 99,5% 99% 99% 

Oldhatóság vízben (g/l) 82 (15 °C)  1470 (12°C) 11,3 (25 °C)

pKa 9,89(20°C)*  9,81(25°C)* 8,8; 9,0; 14,1(20°C)# 

λ (nm) 265 278 271 
* [Perry 1966], # [Holm 1993] 
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4.2 Vizsgálati módszerek 

4.2.1 Mechanikai vizsgálatok 

 A G rugalmassági moduluszt Horkay és Zrínyi [Horkay és Zrínyi 1982] módszerével 

határoztam meg. Előzőleg a mintákat egy hétig 20,0 ± 0,2 °C-on a megfelelő oldatban 

duzzasztottam.  

 A mérésekből a nominális feszültség a =
0

σ x
N

F
A

 képlettel számolható, ahol F az x 

irányú erő, A0 a deformálatlan minta felülete. A méretváltozás a λx deformáció-aránnyal 

jellemezhető: =
0

λ x
x

h
h

, ahol h0 a deformálatlan minta magassága, hx a deformálté. Bevezetve 

a 2
x xD λ λ−= −  jelölést, a 

1

1 2
N

xC C
D

σ
λ

−

= +  Mooney-Rivlin egyenletnek megfelelően (C1 és C2 

anyagi állandók) a mérési eredmények σ N

D
 vs 1−λx  ábrázolása egyenest ad, melynek 

paramétereiből a rugalmassági modulusz G = C1 + C2-ként számítható [Mooney 1940]. Ha a 

duzzadásfok elegendően nagy, akkor a kísérleti tapasztalatok szerint C2 = 0. Ekkor G a mérési 

pontok σN vs D ún. neo-Hook reprezentációjára illesztett egyenes meredekségéből adódik. A 

14. ábra tiszta vízben, ill. 5 mM fenololdatban duzzasztott gél rugalmassági modulusz mérési 

adatainak Mooney-Rivlin-féle feldolgozását mutatja annak illusztrálására, hogy az általam 

vizsgált gélek esetén teljesül a C2 = 0 feltétel. Így a rugalmassági moduluszokat a 

későbbiekben a neo-Hook ábrázolás meredekségéből határoztam meg. 
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14. ábra Rugalmassági modulusz meghatározása a Mooney–Rivlin ábrázolás alapján 

( ) tiszta vízben és ( ) 5 mM fenololdatban duzzasztott 1x1 cm izometrikus PNIPA gélhengerek esetén 
([monomer]/[térhálósító] = 150). Az illesztett egyenesek egyenlete: ---- σN/D = 1,92; ____ σN/D = 2,03. 
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4.2.2 A duzzadásfok hőmérsékletfüggése 

 A száraz gélkorongokat egy hétig felesleges mennyiségű duzzasztószerben (Millipore 

víz ill. a fenolok vizes oldata) tartottam 20,0 ± 0,2 °C-on. A felvett folyadék mennyiségét 

tömegméréssel határoztam meg. A száraz PNIPA sűrűségét ρ = 1,115 g/cm3-nak mértük. A 

módosított gélek sűrűségét ezzel azonosnak vettem. Feltételeztem a térfogatok additivitását 

[László 2003]. A gél duzzadásfokát a  

1 gél,száraz gél,duzzadt gél,száraz folyadék
e

gél,száraz 

m  / (m -m ) /
/

m /
ρ ρ

φ
ρ

+
=    (11) 

képlet szerint határoztam meg, ahol mgél,száraz a száraz állapotú, mgél,duzzadt a nedves gél 

tömege, ρfolyadék a gélfázisban levő folyadék sűrűsége. A mérés reprodukálhatósága 3-5 %. 

 

4.2.3 A szorpciós izotermák felvétele  

 Az egyensúlyi szorpciós izotermák meghatározásához a száraz gélkorongokat  

20,0 ± 0,2 °C-on a megfelelő koncentrációjú vizes fenol-, rezorcin- ill. floroglucinoldatban 

duzzasztottam az egyensúlyi állapot eléréséig. A duzzadást tömegméréssel követtem nyomon, 

az aromás koncentrációt a külső oldat UV elnyeléséből számítottam (UVIKON 930, 

KONTRON, Zürich, Svájc). A gélfázisba került aromás molekulák mennyiségét (na) az 
 

,0 ,0 , ,L L L e L

gél,száraz
a

c V c V
n

m
e⋅ − ⋅

=      (12) 

összefüggésből nyertem. cL és VL a szabad fenolodatok kiindulási (0) és egyensúlyi (e) 

koncentrációja, illetve térfogata.  

 A duzzadt gélben lévő folyadék mennyiségét (Vgél,e) és annak egyensúlyi 

koncentrációját (cgél) az anyagmérlegből számítottam. Az aromás oldatok sűrűségét  

1 g/cm3-nek vettem. Feltételeztem a térfogatok additivitását [László 2003]. A kísérletek során  

mgél,száraz/VL,0 ≈ 1/150 volt. A szorpciós mérések adatait 3-3 mért pont átlagából számoltam, 

ezek szórása 3-5 %. 

 

4.2.4 Mikrokalorimetria 

 Izoterm és pásztázó kalorimetriás méréseket MicroDSCIII (SETARAM, 

Franciaország) készüléken végeztem. A mérésekhez a mérőcella méretének megfelelő száraz 

korong és achát mozsárban porított gélmintákat használtam.  
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4.2.4.1 Izoterm kalorimetria 

 Az izoterm üzemmódban végzett mérésekhez a mintaoldalon kb. 5 mg száraz 

gélmintát mértem be a mintatartó alsó cellarészébe és 180 µl Millipore tisztaságú vizet vagy 

fenololdatot injektáltam a felső cellatérbe. A referenciaoldalon a felső cellarész mérőcellájába 

a mintaoldaléval azonos minőségű és mennyiségű folyadékot töltöttem. A termikus egyensúly 

beállása után a mintaoldalon a két cellarészt egybenyitottam és összekevertem. Az 

eredményeket a keverési hővel korrigáltam. Az izoterm méréseket  

20 - 40 °C (± 0,001 °C) közti tartományban hajtottam végre. A műszerkönyv szerint a 

reprodukálhatóság ± 10%. Bizonyos koncentrációknál ismételt méréseket végeztem, amelyek 

a mérés reprodukálhatóságát mutatják.  

 

4.2.4.2 Pásztázó mikrokalorimetria (DSC) 

 A mikrokalorimetriás méréseket a MicroDSCIII ikercellás készülék DSC 

mérőcelláival végeztem. Kb. 10 mg porított száraz gélt és a hozzáadott megfelelő 

koncentrációjú 500 µl aromás oldatot 10 °C-on (szükség esetén 0 °C-on) inkubáltam. A 

stabilis alapvonal beállása után (kb. 2 óra) igen lassan, 0,02 °C/min sebességgel 50 °C-ig 

fűtöttem a rendszert. Az alkalmazott felfűtési sebesség lényegesen kisebb, mint az 

irodalomban alkalmazott szokásos értékek [László 2004]. Esetenként a fűtést követően a 

mintákat 0,02 °C /perc sebességgel 10, ill. 0 °C-ra hűtöttem. Ismételt ciklusok között a mintát 

1 órán keresztül 10 °C-on tartottam. A műszerkönyv szerint a reprodukálhatóság ± 5%. 

A nagyon lassú fűtési sebesség miatt (0,02 °C/min) a reakciókat egyensúlyinak tekintve, 

becsültem a folyamatok entrópiaváltozását. 

G H T S∆ = ∆ − ∆ = 0        (13) 

HS
T

∆
∆ =        (14) 

4.2.5 Dinamikus fényszórás (DLS) 

 A fényszórási mérésekhez ALV DLS/SLS 5022F goniométert használtam. A 

száloptika és az avalanche dióda (APD) lehetővé teszi a kis teljesítményű 22 mW HeNe lézer 

használatát. A szórt fény sztatikus és dinamikus komponensének elválasztását az ALV 5000E 

multi-tau korrelátor biztosította. (A sztatikus szórást a hálópontok, a dinamikus szórást a 

duzzasztó folyadékban mozgó polimer láncok okozzák.) A duzzadt gélkorongokat általában 

20,0 ± 0,1 °C-on, fölös folyadékmennyiség jelenlétében 5 különböző szórási szögnél (30°, 

60°, 90°, 120° és 150°) mértem [László 2004]. A 32 °C közelében végzett méréseknél a 

lézersugár által átadott hő kismértékben zavarja a mérést.  
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 A mérések alapján meghatározható a Dc a kollektív diffúziós együttható:  

    /∂Π ∂
=

φ
cD

f
       (15) 

ahol f a polimer láncok súrlódási együtthatója a fluid fázisban, δΠ/δφ pedig a gélháló aktuális 

térfogattörtjéhez tartozó rugalmasságot adja meg.  

 A fényszórási mérésekből számítható a szórt fény intenzitásának dinamikus 

komponense, az Rdin Rayleigh-arány: 

din /
φ

∂Π ∂φ
= Bk TR K          (16) 

ahol K az optikai állandókat tartalmazó tényező, kB a Boltzmann állandó, T pedig az abszolút 

hőmérséklet.  
 

4.2.6 Kisszögű röntgenszórás (SAXS) 

 A kisszögű röntgenszórási méréseket Grenoble-ban, a European Synchrotron Radiation 

Facility (ESRF) BM2 mérőhelyén végeztük. A belépő röntgensugárzás hullámhossza 0,69 Å 

(18 keV) volt. A szórt sugárzást kétdimenziós CCD kamerával (Princeton) detektáltuk. 

Szobahőmérsékleten duzzasztott mintákat használtunk. A méréseket 24 és 40 °C-on végeztük. 

Ez utóbbihoz a mintatartót előtermosztáltuk.  
 

4.2.7 Kisszögű neutronszórás (SANS) 

 A SANS méréseket Grenoble-ban, a Laue Langevin (ILL) Intézetben, illetve a Jülichi 

Kutatóközpontban végeztük. Mintáinkat a 0,002 Å−1 ≤ q ≤ 0,25 Å−1 szórási vektor 

tartományban 20 és 25 °C-on vizsgáltuk. A kisszögű neutronszórási mérések során 

úgynevezett kontrasztvariációs méréstechnikát is használtunk, ahol az oldószer összetétele, 

azaz a nehézvíz és könnyűvíz arányának változtatásával módosítottuk a detektálható jelet. Azt 

az oldószerösszetételt, ahol az oldószer szóráshosszsűrűsége azonos a vizsgált polimer 

szóráshosszsűrűségével, kontrasztillesztett összetételnek hívják. 

 A terner rendszerek vizsgálatához deuterált fenolt (D6, Polymer Source Inc., Canada) 

használtunk.  
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5. Eredmények és értelmezésük  

5.1 PNIPA gélek vizsgálata 

5.1.1 PNIPA – víz biner rendszerek 

5.1.1.1 A duzzadt PNIPA gél tulajdonságai 

 A különböző mértékben térhálósított PNIPA gélek duzzadása a térhálósítás mértékétől 

függ (15. ábra). Az irodalomban leírtakhoz hasonlóan a fázisátalakulási hőmérséklet független 

a térhálósűrűségtől [Hirokawa és Katayama 1984, Inomata 1995], ezért a későbbiekben 

[NIPA]/[BIS]=150 térhálósűrűségű géleket vizsgáltam részletesen. A hálópontok növelése 

gátolja a duzzadást. A kevesebb hálópontot tartalmazó gélek lágyabbak, jobban duzzadnak.  
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15. ábra PNIPA gélkorongok egyensúlyi duzzadásának függése a hőmérséklettől és a [NIPA]/[BIS] aránytól  

(  : 75;  : 125;  : 100;  : 150;  : 175; ▼: 200). 
 

 Az oldószerrel duzzadási egyensúlyban mért G rugalmassági modulusz, a gél 

duzzadási kinetikáját meghatározó Dc kollektív diffúziós együttható és a szórt intenzitás 

dinamikus összetevőjére jellemző Rdin Rayleigh állandó a fázisátalakulási hőmérsékletnél 

lényegesen kisebb hőmérsékleten (20 °C) a kísérleti hibahatáron belül az egyensúlyi 

koncentrációtól az elméleti megfontolások szerinti kitevő szerint függ (16. ábra) [Flory 1953, 

de Gennes 1979]. A mérési pontokra illesztett egyenesek egyenletét az 5. táblázat foglalja 
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össze. Ilyen körülmények között tehát a gél a térhálósítás mértékétől függetlenül jól elegyedik 

vízzel. 

1

2

3

4

5
6

0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

G
 (k

Pa
)

φ
e  

10-7

10-6

0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
D

c (c
m

2 /s
)

φ
e

10-4

10-3

0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

R
di

n  (
cm

-1
)

φ
e

a) b) c) 
16. ábra Különböző térhálósűrűségű egyensúlyi PNIPA hidrogélek (a) rugalmassági modulusza; (b) kollektív 

diffúziós együtthatója és (c) Rayleigh állandója, 20 °C-on a polimer koncentráció függvényében.  
 

5. táblázat A 16. ábrán bemutatott függvények legkisebb négyzetek módszerével illesztett egyenesei. 

φ kitevőjének elméleti értéke 
Paraméter Az illesztett φ függvény 

FH 
[Flory 1953] 

de Gennes  
[de Gennes 1979]

Rugalmassági modulusz G = 2,58 × 103 2,07 0,18
eφ ±  kPa 2 9/4a

Kollektív diffúziós együttható Dc = 3,1 × 10–6 0,57 0,15
eφ ±  cm2/s –b 0,5 - 0,7c

Rayleigh arány Rdin = 5,9 × 10–5 -0,23 0,17
eφ ±  cm2/s 0d –1/4e

a az 7 - 8. egyenlet alapján;  
b az FH átlagtér elmélet szerint Dc nem értelmezhető; 
c elméletileg Dc = kBT/(6πηξ) ∼ 3/4 φ . A 3/4 kitevőtől való eltérés oka, hogy az egyszerűsített 
skálaelmélet elhanyagolja a hosszú hatótávolságú hidrodinamikai kölcsönhatást;  
d 0

din ~ ~Bk T
R

φ
φ

Π
φ

∂
∂

a 8. egyenlet alapján;  

e 1/ 4
din ~ ~Bk T

R
φ

φ
Π
φ

−

∂
∂

, mivel Π  ∼ 9 4φ / . 

 
 A 17. ábrán a PNIPA gél hőmérséklet-indukált folytonos fázisátalakulási diagramja 

látható vízben és nehézvízben. Az ábra tanúsága szerint a nehézvíz ugyancsak jó oldószere a 

PNIPA gélnek. Ezt izoterm kalorimetriás méréseim is igazolták. A fázisátalakulási 

hőmérséklet közelében sem a duzzadásfokban sem a duzzadási entalpiában nem tapasztaltam 

a mérési módszerek hibáját meghaladó eltérést a nehéz- és könnyűvizes rendszerek között. 

 20 °C-on, duzzadt állapotban közel 200 vízmolekula szolvatál egy monomert. TVPT 

felett, ebből 27 vízmolekula marad. Ez kb. tízszerese az irodalomban található értékeknek 

[Koga 2001]. A monomer közelében lévő vízmolekulák száma a VPT során (34 és 36 °C 

között) közelítőleg 32-vel csökken, szemben a kalorimetriás eredményekből számított 13 

vízmolekulával [Shibayama 1994]. 
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17. ábra Felesleges mennyiségű vízben ( ) és nehézvízben (D2O) ( )  

duzzasztott PNIPA gél ([NIPA]/[BIS] = 150) duzzadásgörbéje. 
 

5.1.1.2 A hőmérséklet-indukált fázisátalakulás 

 A TVPT fázisátalakulási hőmérséklet alatt a gél duzzadt állapotban van. A nagy 

víztartalom miatt törésmutatója megegyezik a vízével. A fázisátalakulás pillanatában a 

gélkorongok kifehérednek, de megtartják eredeti méretüket. A kifehéredett gélkorongok 

lassan zsugorodnak, kiszorítják a bennük lévő vizet (18. ábra).  

 

 

 

 

 

 

A gélkorongok duzzadt  
állapotban „láthatatlanok”. 

A fázisátalakulás pillanatában a 
gélkorongok kifehérednek, de 
megtartják eredeti méretüket. 

A kifehéredett gélkorongok  
lassan zsugorodnak. 

 
18. ábra A PNIPA gél makroszkopikus megjelenése különböző hőmérsékleten.  

 

 A száraz gélminták duzzadását izoterm mikrokalorimetriával is vizsgáltam. A 19. ábra 

ezt a hőeffektust mutatja a 20 – 40 °C hőmérséklet-tartományban. A porított 150-es térháló-

sűrűségű PNIPA gélen 30 °C-on -70,7 J/g hőeffektust mértem. A duzzadáshő nem függött a 

minta alakjától: porított és korong mintákon azonos értékeket kaptam.  
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19. ábra A hőmérséklet által indukált fázisátmenet hatása PNIPA gélkorongok ([NIPA]/[BIS] = 150) duzzadási 

tulajdonságaira, : duzzadásfok, ×: bruttó entalpia. 
 

 A 19. ábrán a duzzadásgörbe inflexiója és az entalpiadiagram töréspontja gyakorlatilag 

azonos hőmérséklettel jellemezhető. Az elegyedési entalpiában alapvető változás a 

fázisátalakulás közelében következik be, ahol a hőmérsékletfüggés ugrásszerűen megváltozik. 

A gél rugalmas duzzadása/zsugorodása csökkenti a fázisátalakulás során mérhető összes 

entalpiát. A rugalmas tulajdonsághoz tartozó változást a 

1
2 2

2
3RTQ (3 ln

2M
ρ φ φ

−
−= − 3)−      (17) 

egyenletből becsülhetjük, ahol φ2 a polimer térfogattörtje [Treloar 1975]. Ennek értéke  

< 0,1 J/g az általam mért értékhez képest elhanyagolható. A mért entalpia tehát döntően a 

polimer láncok kölcsönhatásával és a molekulák oldaton belüli átrendeződésével kapcsolatos.  

 Egyensúlyi duzzadásfok méréseim azt mutatták, hogy a duzzadás a térhálósítás 

mértékétől függ, a fázisátalakulás hőmérsékletét azonban a hálópontok sűrűsége nem 

befolyásolja. Ezt igen lassú (0,02 °C/min) DSC mérésekkel is igazoltam. A szokásos 

csúcsjellemzők (onset és csúcsmaximum hőmérséklete) valamint az integrális hőáramok a 

hibahatáron belül függetlenek a hálópontok sűrűségétől (6. táblázat). A fűtési/hűtési ciklushoz 

tartozó hőmennyiségek abszolút értékét összehasonlítva megállapítottam, hogy a hűtési ciklus 

során mért értékek mindig nagyobbak, mint a fűtési ciklus során mért értékek. A különbség 

nem magyarázható a mérési eredmények szórásával. Valószínű, hogy az integrált hőáram 

alulbecsüli a fűtési ciklus során mérhető hőmennyiséget, mert a gél a nagyon lassú  

dT/dt = 0,02 °C sebesség ellenére sem kerül termodinamikai egyensúlyba. 
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6. táblázat Különböző térhálósűrűségű PNIPA hidrogélek DSC felvételeiből  
meghatározott duzzadási paraméterek (dT/dt = 0,02 °C/min, porított minta). 

Fűtés Hűtés 
Onset*  

hőmérséklet 

Csúcs- 

maximum 
Integrális hőáram

∆S Onset  

hőmérséklet

Csúcs- 

maximum 
Integrális hőáram 

∆S [ ]
[ ]
NIPA
BIS

 

°C °C J/g kJ/mol 
monomer J/(mol·K) °C °C J/g kJ/mol 

monomer J/(mol·K)

75 33,8 34,1 60 6,8 22 34,0 33,7 –63 -7,1 -23 

100 33,2 34,1 66 7,5 24 34,0 33,6 –62 -7,0 -23 

125 33,9 34,2 63 7,1 23 34,0 33,6 –75 -8,5 -28 

150 33,9 34,1 62 7,0 23 34,0 33,7 –72 -8,1 -26 

175 33,9 34,1 66 7,5 24 33,9 33,6 –81 -9,2 -30 

200 33,8 34,1 62 7,0 23 33,8 33,5 –71 -8,0 -26 
*a csúcs kezdetéhez tartozó hőmérséklet 

 

 A DSC mérések több „anomáliára” hívták fel a figyelmet: 

1. Az általam meghatározott hőmennyiségek kb. kétszer akkorák voltak, mint az irodalomban 

közöltek [Otake 1990, Shibayama 1994, Kawasaki 1998], ugyanakkor igen közel áll az 

izoterm körülmények között mért hőeffektusokhoz. Az irodalmi mérések pásztázási sebessége 

lényegesen nagyobb (0,1 - 10 °C/min) [Otake 1990, Kawasaki 1998, Shin 1998, Grinberg 

1999, Afroze 2000, Suetoh 2000, Li 2003, Salmeron Sanchez 2004].  

2. A DSC görbék alakja különösen a hűtési ciklusban érzékeny mind a minta geometriájára, 

mind a dT/dt fűtési sebességre (20. ábra).  
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20. ábra Felesleges mennyiségű vízben duzzasztott PNIPA gél ([NIPA]/[BIS] = 150) fázisátalakulásának DSC 
görbéi korong (—) és porított (—) mintán a) fűtés és b) hűtés (dT/dt = 0,02 °C/min). 
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 A fűtési sebességtől való függést már korábban is megfigyelték [Kawasaki 1998]. A 

korong alakú minta DSC görbéje bimodális lefutású mindkét ciklusban, míg a porított 

mintának egy-egy csúcsa van. A DSC görbék alakja függ a pásztázási sebességtől. Növekvő 

pásztázási sebességgel az exoterm hűtési csúcsok fokozatosan szétválnak, jelezve hogy a 

fázisátalakulás két jól elkülöníthető folyamatból áll. A hűtési sebesség növelésével egyre 

karakterisztikusabb váll alakul ki a csúcs magasabb hőmérsékletű oldalán (21. ábra). Mivel az 

ennek kezdetéhez rendelhető ún. onset hőmérséklet a fázisátalakulási hőmérsékletnél 

nagyobb, a különbség nem eredhet detektálási „késésből”. Ha a gyors hűtési ciklust lassú 

felfűtés előzi meg, a váll eltűnik. 
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21. ábra A hűtési sebességre normált hőáram függése a hűtési sebességtől vízben duzzasztott porított PNIPA  

([NIPA]/[BIS] = 150) esetén. A görbéket a függőleges tengely mentén önkényesen eltoltam. 
 

3. A hűtési és fűtési ciklus között hiszterézist tapasztaltam: az endoterm fűtési ciklus 

integrális hőáramának abszolút értéke a mérési bizonytalanságot meghaladó mértékben 

rendre kisebb, mint az exoterm hűtési ciklusból származó értékek (6. táblázat). A gél tehát 

nem kerül termodinamikai egyensúlyi állapotba, ezért a fűtési ciklusban mért 

hőmennyiségek alábecsülik a duzzadási hőt. 
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5.1.1.3 A fázisátalakulás kinetikája 

Az átalakulás részfolyamatainak további tisztázására SAXS méréseket végeztünk a 

fázisátalakulási hőmérséklet alatt (25 °C) és felett (40 °C). A SAXS görbéket a 22. ábra 

foglalja össze.  
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22. ábra PNIPA gél ([monomer]/[térhálósító] = 150) SAXS görbéi. 

(a) A 25 °C-on duzzasztott gél szórásgörbéje. (b) A minta hőmérsékletét 40 °C-ra emelve a SAXS válasz az 
adott reprezentációban egyenes, melynek meredeksége 1000 s múlva –3,7. (c) A 2000 s és (d) 4000 s-nál mért 
adatsor egybeesik (b)-vel, (e) a 30000 s után meghatározható –4 meredekség azt jelzi, hogy a szórás ekkor már 

sima felületről történik [László 2004]. 
 

 40 °C-on a gél azonnal kifehéredik, a szórási görbe alakja megváltozik. A gyors 

kifehéredésből arra lehet következtetni, hogy a polimer láncok aggregációja, azaz a 

fázisszeparáció mikroszkopikus szinten igen gyorsan végbemegy. Az oldószer hiánya és a 

többi lánc közelsége azonban erősen korlátozza a láncok mozgási szabadságát: a rendszer 

„befagy”. A 22. ábra b,c,d görbéinek -3,7 meredeksége kb. 8 óra alatt változik -4-re (e görbe).  

A b,c és d szórásgörbék e-hez képesti ∆I(q) különbségét a  

 
( )22 2

(0)( )
1

II q
q δ

∆
∆ =

+
     (18) 

Debye-Bueche kifejezéssel közelítettük (∆I(0) a q = 0 Å-1-hez tartozó intenzitáskülönbség, δ a 

szóróegységek mérete). 1000 s elteltével (22. ábra b görbe) δ = 90 Å (9 nm), mely a kísérlet 

során alig változik, 8 óra elteltével 120 Å-re (12 nm) nő.  

 A szórásgörbe meredekség-változásának τ időállandójából (23. ábra) és a 

szóróegységek δ karakterisztikus méretéből becsülni tudtam a lassú átrendeződés diffúziós 
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állandóját: δ2/6τ ≈ 10-17 cm2/s. Ez 10 nagyságrenddel kisebb, mint a fényszórással a duzzadt 

állapotban meghatározott kooperatív diffúziós együttható, Dc ≈ 10–7 cm2/s (16. b ábra).  
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23. ábra A SAXS görbe meredekségének változása a hőmérsékletugrás után eltelt idő függvényében.  

A legkisebb négyzetek módszerével illesztett adatok exponenciális csökkenést mutatnak,  
amely a τ0=1,07×104 s időállandóval jellemezhető. 

 

 Ennek alapján azonosítani tudtam a fázisátalakulás két lépését: a kezdeti, termo-

dinamikailag kontrollált mikrofázis-szétválás gyors (Dc ≈ 10–7 cm2/s), mert a polimer láncok 

még mozgékonyak, majd lassan „befagynak”, üvegszerű klaszterekké aggregálódnak 

(kinetikai kontroll). Ezek igen lassú relaxációja (10–17 cm2/s) okozza a kalorimetriás méréseknél 

is tapasztalt hiszterézist, illetve, hogy igen kis dT/dt pásztázási sebességnél sem alakul ki 

termodinamikailag egyensúlyi rendszer. Ez a duzzadási hiszterézis irodalomban leírt 

jelenségének is oka [Kawasaki 1998]. Továbbá ez lehet a magyarázata PNIPA gélek tipikus 

bőrösödés mechanizmusának.  

 A polimer – víz határfelület S nagyságát a  

  
I (q) = 2πr0

2∆ρ2 S
V

q−4    (19) 

képlettel becsültem [Porod 1982], ahol r0 az elektronsugár, ∆ρ a polimer és a víz 

elektronsűrűségének különbsége és V a szórási térfogat. Az egyensúly elérése után 1/φe=2 

feltételezésével:  

S 6,9
V

2

3
m

cm
=       (20) 

Ebből a szóróegységek sugara 4300 Å-nek (430 nm-nek) adódott.  
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 Ezen eredmények alapján a lassú relaxáció során a polimer láncok sima felületű 

kétdimenziós filmmé tapadnak össze, melyben 9-12 nm vastagságú polimer régiók választják 

el egymástól a több száz nm (430 nm) méretű vízklasztereket.  

 A PNIPA gél számos lehetséges alkalmazása hőmérséklet-érzékenységét használja ki. 

A hőmérsékletingerre adott gyors válasz alapján alkalmas lehet pl. optikai szenzornak. 

Hatóanyag leadása esetén, amely az oldószer kipréselésével jár, a kioldódás sebességét 

befolyásoló diffúziós együttható értéke a hőmérséklettől függően 10-7 és 10-17 cm2/s között 

változhat.  

 

5.1.2 PNIPA – víz – fenol terner rendszerek vizsgálata 

5.1.2.1 Szorpciós izotermák  

 A 24. ábra szerint a kis koncentrációjú tartományban az aromás felvétel – az 

irodalommal ellentétben [Murase 2000, Coughlan 2006] – Henry-modellel illeszthető, azaz a 

gélbe jutott aromás molekulák mennyisége egyenesen arányos a szabad folyadékfázisban mért 

egyensúlyi koncentrációjukkal. Az OH-szubsztitúciótól függő koncentrációknál a görbék 

elhajlanak, a gél telítődik. Nemcsak a telítéshez tartozó egyensúlyi koncentráció, hanem a 

megkötött fenolok mennyisége is az OH-csoportok számától függ. A kezdeti meredekségeket, 

az illesztés regresszióját és a telítési értékeket a 7. táblázatban foglaltam össze. A telítési 

értékekből becsültem a gélen belül az egységnyi monomerre jutó aromás molekulák illetve 

hidroxilcsoportok számát.  
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24. ábra Fenol ( ), rezorcin ( ) és floroglucin ( )szorpciós izotermái 20 °C-on.  
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 A meredekség a három aromás molekula esetén csak kismértében különbözik. A 

legkisebb a floroglucinnál, a legnagyobb a fenol esetén. Legjobban a fenol kötődik meg a 

PNIPA gélen, legkisebb mértékben pedig a floroglucin. Híg oldatokból történő adszorpció 

esetén tapasztalt törvényszerűség, hogy minél jobban oldódik valamely anyag egy 

oldószerben, annál rosszabbul adszorbeálódik belőle (Lundelius szabály) [Szántó 1987]. 

Ennek alapján (4. táblázat) a vízben legjobban oldódó rezorcinnak kellene a legkisebb 

dúsulást mutatnia a gélben. A megkötődés mértékét tehát – az irodalommal ellentétben 

[Murase 2000] - nem az oldhatóság szabályozza. Mind a meredekség, mind a telítési érték 

azonban függ a hidroxilcsoportok számától. A hidroxilcsoportok számának növekedésével a 

megkötődés mértéke jelentősen csökken. 

 A 7. táblázatban közölt eredmények alapján mind az aromás/monomer, mind a 

hidroxilcsoport/monomer arány kisebb, mint 1 és az OH-csoportok számával monoton 

változik. Az aromás molekulák a π-elektronrendszerükön vagy a hidroxilcsoportjukon  
 

7. táblázat Az izotermákból meghatározott jellemzők.  

Telítési érték 1 monomer egységre jutó 
Fenolok Kezdeti 

meredekség R2* mmol/g 
száraz gél 

mg/g  
száraz gél fenilcsoport hidroxilcsoport

Fenol 0,036 0,9968 1,90 180 0,21 0,21 

Rezorcin 0,033 0,9789 1,31 123 0,15 0,30 

Floroglucin 0,025 0,9767 1,02 96 0,12 0,35 
*R az illesztés regressziója 

keresztül kapcsolatba léphetnek a polimer lánccal. A monomer egységre vonatkoztatott 

fenolmolekulák száma többszöröse az irodalmi adatokból számítottnak [Koga 2001].  
 

5.1.2.2 A térhálósűrűség hatása 

 A duzzadásfok hőmérsékletfüggését 75–200 [NIPA]/[BIS] arányú géleken 5 és 50 mM 

kiindulási koncentrációjú duzzasztófolyadékban rezorcin esetén mutatom be (25. ábra). A víznél 

tapasztaltakhoz hasonlóan a duzzadásfok függ a térhálósűrűségtől és a fázisátmenet 

hőmérsékletét csak a rezorcinkoncentráció befolyásolja, a térhálósűrűség nem. A másik két 

fenol esetén kvalitatíve hasonló megállapításokra jutottam, ezért a további méréseimet 150-es 

térhálósűrűségű géleken végeztem. 
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25. ábra Különböző mértékben térhálósított PNIPA gél duzzadási tulajdonságainak változása a hőmérséklettel.  
a) híg és b) tömény ( 5 és 50 mM kiindulási koncentráció) rezorcinoldatban  

75 ( ), 100 ( ), 125 ( ), 150( ), 175 ( ), 200 ( ) [monomer]/[térhálósító] arány esetén. 
 

5.1.2.3 A fenolkoncentráció hatása  
 

 A fenolmolekulák jelenléte megváltoztatja a PNIPA duzzadási tulajdonságait (26. ábra). 

Kisebb koncentrációknál ez a hatás nem túl jelentős, 20 °C-on például a PNIPA gél a  
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26. ábra Az egyensúlyi duzzadásfok 20 °C-on a ( ) fenol, ( ) rezorcin és ( ) floroglucin   

cL,e koncentrációjának függvényében.  
 

0 - 25 mM egyensúlyi koncentrációjú fenol-, rezorcin- ill. floroglucinoldatokban a tiszta víz 

közeghez hasonlóan jól duzzad. Nagyobb koncentrációknál a PNIPA–vizes fenololdat 
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rendszerekben koncentráció-indukált fázisátalakulást tapasztaltam. A térfogat ugrásszerű 

csökkenése a vizes oldatokra jellemző 33-34 ºC-nál alacsonyabb hőmérsékleten következett 

be. A változás, mely lényegesen élesebb, mint a tiszta vízben termikusan indukált átalakulás 

(19. ábra), [László 2004], a gél kifehéredéséhez és zsugorodásához vezet. Ez a jelenség nem 

általános, PNIPA géleken csak néhány kismolekula jelenlétében észlelhető. Az adott fenolra 

érvényes cL,VPT „kritikus” koncentráció alatt a duzzadás a fenolok koncentrációjától csak 

kismértékben függ, de a koncentráció növekedésével az OH-csoportok számától függő 

csökkenést tapasztaltam. A vízszerkezetet megbontó hatásukról ismert hidrotrop tulajdonságú 

fenolmolekulák jelenlétében a polimer láncok szolvatációja kevésbé preferált. Minél több az 

OH-csoport, annál erősebb a hatás. Az egyes fenolok eltérő oldhatósága azonban nem játszik 

szerepet az oldószer minőségének megváltoztatásában: a lényegesen nagyobb oldhatóságú 

rezorcin hatása nagyobb, mint a fenolé, a fenolnál is rosszabbul oldódó florogluciné még 

nagyobb: a koncentráció-érzékenység a fenol < rezorcin < floroglucin irányban változott. A 

gélkollapszus a hidroxil-szubsztitúciótól függő egyensúlyi aromás koncentrációnál hirtelen 

következik be (8. táblázat). Az átmenet a hidroxil-szubsztitúció növekedésével kismértékben  
 

8. táblázat A koncentrációindukált fázisátalakulás jellemzői PNIPA gélen,  
[NIPA]/[BIS]=150, 20 °C.  

 A gélkollapszus koncentrációja 
cL,VPT  (mM) 

fenol 52,6 
rezorcin 49,8 

floroglucin 35,5 
 

kiszélesedik. A kb. 50 mM fenolkoncentráció különleges tulajdonságáról már mások is 

beszámoltak [Li 2006]. Li és munkatársai vizes fenololdatokban szintetizált PNIPA gélek 

morfológiáját vizsgálva megállapították (27. ábra), hogy a 50 mM alatti, illetve feletti 

fenolkoncentrációjú közegben szintetizált gélek szerkezete drámain különbözik. A gélek 

szerkezetét a bemutatott felvételeken fagyasztva szárítással rögzítették. A fagyasztva 

szárításhoz cseppfolyós nitrogént használtak. 50 mM fenolkoncentráció feletti 

szintézisközegben makropórusos szerkezetű gélt kaptak, kisebb koncentrációknál a gél 

szerkezete tömör maradt. Szerzők a fenol és a PNIPA között fellépő igen erős „kötéssel“ 

magyarázták a kialakuló porozitást. 
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27. ábra Tiszta vízben (CGel) és különböző koncentrációjú (30-100 mM) fenololdatokban szintetizált  

PNIPA hidrogélek SEM felvételei [Li 2006]. 
 

 Az irodalom szerint valamennyi két OH-csoporttal rendelkező fenol kisebb 

koncentrációban váltja ki a fázisátalakulást, mint a három OH-csoportot tartalmazó pirogallol 

[Dhara 1999]. A triszubsztituált floroglucin, illetve pirogallol hatása a szubsztituensek eltérő 

helyzete miatt tehát különböző. 

 Hasonló következtetést vonhatunk le a DSC görbékből is (28. ábra). A koncentráció, 

ill. az OH-szubsztitúció növekedésével nemcsak a fázisátalakulási hőmérséklet csökkenését, 

hanem csúcsszélesítő hatást is megfigyeltem. Ez utóbbi különösen szemléletes 25 mM 

rezorcin és floroglucin esetén. Az aromás molekulák térhálón belüli inhomogén eloszlása 

feltehetően több, eltérő időállandójú relaxációs folyamatot indukál. A mért entalpiaváltozás 

számos dehidratációs, rehidratációs, stb. folyamat eredménye. Egyidejűleg számos 

részfolyamat (a térháló összehúzódása, a fenol – polimer, víz – polimer kölcsönhatások 

megváltozása, a folyadékszerkezet átalakulása, diffúziós folyamatok, a fenol – víz elegy 

lokális koncentrációváltozásából eredő elegyedés) játszódik le. A fázisátalakulás 

időtartamának elnyúlásához és így a DSC görbék csúcsának kiszélesedéséhez többszörös  

OH-szubsztitúció esetén hozzájárulhat a víz – fenol, ill. fenol – polimer kölcsönhatások során 

fellépő sztérikus gátlás is.  
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28. ábra PNIPA gélek DSC válaszgörbéi;(a) tiszta vízben, (b) 5 mM fenolban, (c) 5 mM floroglucinban,  
(d) 25 mM fenolban (e) 25 mM rezorcinban és (f) 25 mM floroglucinban. A fűtési sebesség 0,02 °C/min.  

A görbéket a függőleges tengely mentén önkényesen eltoltam. 
 

9. táblázat Vizes fenololdatok DSC méréseiből meghatározható paraméterek. 

Fűtés 
Onset  

hőmér-
séklet 

Csúcs-
maximum

Integrális 
hőáram  ∆S Oldat 

°C °C J/g száraz gél  kJ/mol monomer J/(mol·K) 

víz 33,6 33,8 57 6,5 21 

5mM fenol 32,9 33,2 60 6,8 22 

5 mM floroglucin 31,5 32,2 61 6,9 23 

25 mM fenol 28,2 29,5 71 8,0 27 

25 mM rezorcin 26,6 27,9 68 7,7 26 

25 mM floroglucin 24,7 25,2 64 7,2 24 

70 mM fenol 15,1 21,7 79 8,9 31 

70 mM floroglucin 14,1 15,3 58 6,6 23 
 

 A 9. táblázat alapján megállapítható, hogy az aromás molekulák 5 mM 

koncentrációban nem, de 25 mM-nál már jól mérhetően növelik a fázisátalakulással járó 

endoterm hőt. A hőmennyiségek az OH-csoportok számának növekedésével csökkenek. Ez 

arra utal, hogy a hidroxilcsoportok dehidratációjának hőeffektusa jelentős mértékben járul 

hozzá a bruttó entalpiához.  

A kapott entrópiaváltozások nem nagyon térnek el egymástól, de szisztematikus 

változás figyelhető meg (9. táblázat). Az eltérő molekulák hatása különböző. Vízhez képest 

fenolban az entrópiaváltozások növekednek, míg floroglucin esetén az entrópiaváltozás 

gyakorlatilag nem különbözik a vízben mérhetőtől. A hidroxilcsoportok számának 
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növekedésével a 25 mM koncentrációnál kismértékű, de szisztematikus csökkenés látható.  

70 mM koncentráció esetén a csökkenés már jelentősebb. 0,6 mM koncentráció alatt, 

hidrokinonoldatban az irodalom ezzel némiképpen ellentmondó tapasztalatról számol be. A 

vízhez képest hidrokinon jelenlétében az entrópiaváltozás negatív, ugyanakkor az 

entrópiaváltozás abszolútértéke koncentráció növekedésével nő [Suzuki 1996]. 

 Izoterm mikrokalorimetriás módszerrel vizsgáltam az aromás molekulák hatását az 

elegyedési hőre. A 29. ábra a 20 °C-on különböző koncentrációjú vizes fenol-, ill. floroglucin-

oldattal végzett mérések eredményét mutatja. A mérés reprodukálhatóságát az ábrán is látható 

néhány pontban, 30 és 40 mM fenolkoncentrációnál ellenőriztem. Közvetlenül a 

fázisátalakulás előtt mindkét esetben éles változás (24 és 40 J/g száraz gél) tapasztalható az 

entalpiák abszolút értékében. A 19. ábrán ilyen anomáliát nem tapasztaltam. A 

minimumokhoz tartozó koncentrációk lényegesen kisebbek, mint a kollapszus cVPT 

koncentrációja. Hasonló eredményt kaptam a floroglucinnal is. Ez arra utal, hogy a  
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a)         b) 

29. ábra PNIPA gél egyensúlyi duzzadásfokának és elegyedési hőjének koncentrációfüggése 20 °C-on: 
 a) fenol- b) floroglucinoldatban.  

 

folyadékfázisban már a fázisátalakulást megelőzően megindul egy jelentős exoterm 

hőfejlődéssel járó átrendeződés, ami aztán a kollapszushoz vezet. A 19. és az 29. a ábra 

entalpiagörbéinek összehasonlításából látható, hogy a gélkollapszus feletti koncentrációknál a 

gél tiszta vízben mért -6– -8 J/g exoterm hőeffektusához képest pl. 100 mM koncentrációnál az 

effektus –55 J/g. 

 A kísérletileg mérhető hő számos, a koncentrációtól is függő folyamat eredője. c  0 

esetben a víz – gél kölcsönhatás és az ennek következtében bekövetkező duzzadás dominál. A 

c < 50 mM alatt a koncentrációfüggés a fenol entalpiagörbéjén utal arra is, hogy a víz – gél 

exoterm kölcsönhatása mellett további, ugyancsak exoterm kölcsönhatás(ok) is fellép(nek) a 
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rendszerben [Molyneux 1961]. A 29. a ábrán a duzzadásfok görbe azonos tartománya alapján 

ezek nem befolyásolják érdemben az erős duzzadást. A 30 – 50 mM tartományban a duzzadás 

mértéke gyakorlatilag változatlan, de a bruttó folyamat exoterm jellege nő. 50 mM 

koncentráció felett a fenololdat a korábbiakhoz képest már csak kismértékben képes a gélt 

duzzasztani, ehhez képest a mért hő tekintélyes. A 19. ábra 36 - 40 °C közti tartománya 

hasonló módon csak kismértékben duzzadt PNIPA állapothoz tartozik. A –6,05 J/g (19. ábra, 

40 °C) és –55,4 J/g (29. a ábra, 100 mM) közti különbség nagy valószínűséggel annak 

tulajdonítható, hogy a fenolmolekula preferáltan adszorbeálódik a hidrofóbbá vált gélen, mely 

folyamat exoterm. Ha feltételezzük, hogy ez a hőeffektus csak a kismértékű duzzadásból és a 

fenol megkötődéséből származik, becsülhetjük a fenol adszorpciós hőjét. A 24. ábra adatainak 

felhasználásával fenol esetén ez -46,3 kJ/mol, míg floroglucinnál -75,4 kJ/mol-nak adódott. 

(A fenol oldáshője vízben -58,0±0,7 kJ/mol [Guedes 2000]).  

 A kölcsönhatások erősségét duzzadási és rugalmassági modulusz méréseim 

eredményei alapján a Flory-Huggins átlagtér elmélet segítségével is próbáltam becsülni. A 

módosított FH egyenlet alapján [Flory 1953, Treloar 1975] a duzzadási nyomás a 

ω = –(RT/V1)[ln(1 – φ) + φ + χ1φ2+χ2φ3]–G0φ1/3           (21) 

kifejezéssel írható le. G0 a G rugalmassági modulusz száraz gél állapotra extrapolált értéke, χ1 

és χ2 a másod-, illetve harmadrendű kölcsönhatási paraméter. A χ1 két egymással kölcsönható 

polimer szegmens közti kölcsönhatás erőssége a közeghez képes, χ2 pedig három polimer 

szegmens kölcsönhatását jellemzi. Termodinamikai egyensúlyban ω értéke 0, így az 

összefüggésből a χi kölcsönhatási paraméterek meghatározhatók. A fenti összefüggésből: 

1/ 3
0 e 1

1 2 e e e2
e

1  +  = - +ln(1- )+G V
RT
φ

χ χ φ φ φ
φ

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

          (22) 

A különböző térhálósűrűségű gélekkel nyert egyensúlyi duzzadási adatokból a 22. egyenlet 

jobboldalát a φe függvényében ábrázoltam. A pontokra a legkisebb négyzetek módszerével 

illesztett egyenes tengelymetszete, ill. meredeksége adta meg χ1 és χ2 értékét. A 30. ábrán 

mutatom be ezeknek a paramétereknek az értékeit az egyensúlyi fenolkoncentrációk 

függvényében. A 30. a ábra adatai alapján a mérés hibahatárán belül az elsőrendű 

kölcsönhatási paraméter, χ1 a koncentrációtól és az OH-csoportok számától független, ezért 

értékét mindhárom fenolra állandónak, 0,478-nak vettem. Ez a feltételezés csökkenti a  

22. egyenlet változóinak számát és a χ2 paraméter meghatározásának hibáját.  

A 30. b-d ábrákon a három fenolra számolt χ2 paraméterek láthatók. c<cVPT esetén az  

 48 



0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 10 20 30 40 50 60 70

χ 1

c 
L,e

 (mM)

χ
1,fenol

= 0,478±0,001

χ
1,rezorcin

= 0,478±0,002

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 10 20 30 40 50 60 7

χ 2

c 
L,e

 (mM)
0

            a)              b) 

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 10 20 30 40 50 60 7

χ 2

c 
L,e

 (mM)
0

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 10 20 30 40 50 60 7

χ 2 

c 
L,e

 (mM)
0

        c)            d) 
30. ábra a) χ1 kölcsönhatási paraméterek (meghatározásuk egyensúlyi körülmények között a 22. egyenlet 

alapján kapott pontok illesztésével történt, legkisebb hibanégyzetek módszerével) fenolt ( ) ill. rezorcint ( ) 
tartalmazó oldatokban 20 °C-on. A további ábrákon a másodrangú kölcsönhatási paraméter (χ2) szerepel  
b) fenol ( ), c) rezorcin ( ) és d) floroglucin ( ) oldatokban. A szaggatott vonalak a VPT-t előidéző 

koncentrációt jelzik 20 °C-on. 
 

egyenesek meredeksége az OH-csoportok számának növekedésével nő. A három polimer 

szegmens közti kölcsönhatás és annak koncentrációfüggése tehát erősödik, míg a két 

szegmens közti kölcsönhatás nem függ sem a fenol minőségétől, sem a koncentrációtól.  

 

5.1.2.4 A fenolok eloszlása a gélfázisban 
 
 A szorpciós és kalorimetriás vizsgálatok eredményei alapján nyilvánvaló, hogy a 

fenolok jelentősen megváltoztathatják a gél – víz kölcsönhatást, nem adnak azonban 

információt a fenolok elhelyezkedéséről. Szorpciós vizsgálataim anyagmérlege alapján 

felrajzoltam a fenolok megoszlási diagramját (31. ábra). Ennek alapján a fázisátmenethez tar- 
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31. ábra A szabad folyadékfázis és a gélben lévő egyensúlyi ( ) fenol, ( ) rezorcin és ( ) floroglucin 
koncentráció összehasonlítása a cVPT alatt 20 °C-on.  

 
tozó koncentráció alatt a gélben és a vele egyensúlyban lévő folyadékfázisban a 

fenolkoncentráció az OH-szubsztitúciótól függetlenül azonos. A módszer maga nem túl 

pontos és eredménye nem áll összhangban izoterm mikrokalorimetriás méréseim 

következtetésével, nevezetesen, hogy már a fázisátalakulási koncentráció alatt megváltoznak a 

kölcsönhatások. Erre a FH kölcsönhatási paraméterekből sem következtethetünk, aminek oka, 

hogy a modell az átlagtér elméletek közé tartozik. Mindezek a megfigyelések, továbbá az 

összetett DSC görbék és a Lundelius szabálytól való eltérés is arra utal, hogy a gélben való 

dúsulásért nem kizárólag a polimer láncok és a fenolmolekulák között kialakuló kölcsönhatás 

felelős. 

 Dinamikus fényszórási vizsgálatokból indirekt információ nyerhető a fenolmolekulák 

elhelyezkedéséről a duzzadt gélben. A Dc kollektív diffúziós állandó és az Rdin Rayleigh arány 

kombinációjából származtathatunk egy olyan összefüggést, mely adott gél – duzzasztószer 

rendszer esetén állandó hőmérsékleten kizárólag az f súrlódási együtthatótól függ: 

1η
φ
⋅ ⋅

≈din c

e

R D
f

      (23) 

A Stokes-Einstein összefüggés [Einstein 1908, 1956] alapján a viszkozitás, η=állandó 

feltételezésével f csak a fluktuáló polimer láncok a ξH hidrodinamikai keresztmetszetétől függ. 

A 32. a ábra fenol, rezorcin és floroglucin vizes oldataiban duzzasztott PNIPA géleken kapott 

DLS eredményeimet mutatja. Fenol és rezorcin esetén az RdinDc/φe kifejezés a meghatározás 

hibahatárán belül állandó. Ez arra utal, hogy a súrlódási együttható gyakorlatilag független a  
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            c)  
32. ábra PNIPA 150 gél DLS vizsgálatából számított paraméterek 20 °C-on. a) A (Dc Rdinη)/φe koncentráció- 

függése vizes ( ) fenol,( ) rezorcin és ( ) floroglucin oldatokban. b) A ξH hidrodinamikai keresztmetszet 
koncentrációfüggése. c) A ξH hidrodinamikai keresztmetszet hőmérsékletfüggése floroglucinban  

(▼ 15 °C,  20 °C,  25 °C). 
 

vizsgált fenolok koncentrációjától és minőségétől. Floroglucin esetén a koncentráció 

függvényében kismértékű, de szisztematikus a csökkenés. Ez a polimer láncok 

hidrodinamikai tulajdonságainak megváltozására utal: az aromás molekulák a hálólánchoz 

tapadva vagy annak konformációját megváltoztatva növelik a súrlódási tényezőt. Mindkét 

lehetőség a hőmérséklet emeléséhez hasonlóan a ξH hidrodinamikai keresztmetszet 

megnövekedését eredményezi (32. b és c ábra). Ezek az eredmények indirekt módon utalnak 

bizonyos duzzadt állapotú kölcsönhatás lehetőségére. A fázisátmenet a gél kifehéredésével 

jár, ezért ezzel a méréstechnikával nem vizsgálható. 

 Ezt a nehézséget SAXS és SANS vizsgálatokkal hidalhatjuk át. A SAXS mérések 

információt adnak a polimer láncok eloszlásáról. Ha kellően nagy q értékekig mérünk, akkor a 

polimer láncok lokális szerkezetéről is felvilágosítást kaphatunk. A 33. a ábra vízben illetve 
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20 és 40 mM vizes fenololdatban duzzasztott PNIPA gélek I(q) szórásgörbéit mutatja.  
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33. ábra a) Vízben (×) és 20 (O) ill. 40 mM (+) vizes fenololdatban duzzasztott PNIPA 150 gélek SAXS szórási 
görbéi 24 °C-on. A folytonos vonal a 24. egyenlet szerinti illesztés b) 40 °C-on vízben (×), 20 mM (O) ill.  

40 mM (+) fenololdat tartalmú gélminták részletes SAXS szórási spektrumai nagy q régióban. A folytonos (kék) 
vonal a 24 °C-os vizes minta válaszgörbéje. 

 

Kis szórásvektor értékeknél (0,01 Å-1>q) a görbék közti kismértékű eltérést a lágy gélekre 

jellemző nagy kiterjedésű statikus inhomogenitások okozzák [Geissler 1993]. A  0,01< q <0,1 Å-1 

tartományban mindhárom szórásgörbe illeszthető az Ornstein-Zernike függvénnyel [Ornstein 

1918, 1926]: 

         
I (q) =

I (0)

1+ (qξ )2
      (24) 

I(q) a szórt intenzitás, q a szórási vektor, 4 sin
2

nq π θ
λ

= , θ a szórási szög és n a közeg 

törésmutatója. Az illesztések alapján meghatároztam a ξ a polimer-polimer korrelációs hossz 

értékeket. A 33. a ábra 20 mM vizes fenololdatban duzzasztott gél szórásgörbéjére illesztett 

görbét mutat be.  

 
10. táblázat Karakterisztikus távolságok duzzadt PNIPA mintákban 24 °C-on. 

L (Å)minta ξ (Å)  
24 °C 24 °C 40 °C 

0 mM fenol 20±2 12 10 

20 mM fenol 23±2 12 10 

40 mM fenol 17±2 12 10 
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 A 10. táblázatban bemutatott statikus ξ értékek valamivel kisebbek, de azonos 

nagyságrendűek, mint a fényszórás mérésekből kapott ξH hidrodinamikai keresztmetszet  

(32. b ábra). A q ≈ 0,5 Å-1értéknél megjelenő váll arra utal, hogy a polimer szegmensek 

folyadékszerű rendezettséget mutató klasztereket képeznek. 40 °C-on ezek a vállak határozott 

csúcsokká fejlődnek (33. b ábra). A qmax ≈ 0,57 Å-1 helyen jelentkező, a polimerre jellemző 

csúcs, az irodalomban közöltekkel ellentétben, független a fenolkoncentrációtól [Koga 2004]. 

A Guinier-Fournet közelítés felhasználásával:  

     L=5,76/qmax       (25) 

a rendezett részecskék távolsága 40 °C-on L = 10 Å [Guinier 1955]. 24 °C-on ez 12 Å. A 

méretek alapján a rendezett egységeket a PNIPA oldalláncaival azonosíthatjuk. 

Ha az izoterm mikrokalorimetriánál megfigyelt, a fázisátalakulást megelőző 

hőeffektus az oldószernek a polimer lánc közelében történő átrendeződésétől származik, erről 

a fényszórásnál érzékenyebb, kontrasztvariációs SANS méréstechnikával bizonyítékot 

nyerhetünk. Ez a módszer a 10 - 1000 Å mérettartományban különösen érzékeny. A 34. ábrán 

látható, hogy tiszta nehézvízben a PNIPA jellegzetes válaszjelet ad. 82 V/V% könnyűvíz -  

18 V/V% nehézvíz duzzasztószer esetén a jel "eltűnik", mert ez éppen a kontrasztillesztett 

állapotnak megfelelő oldószer. Ha ezen összetétel mellett deuterált fenol molekulákat is 

viszünk a rendszerbe, elrontjuk az illesztést. A kapott információ egyértelműen a fenolhoz 

rendelhető majd. A fenolmolekulák egyenletes eloszlása esetén jelük nem különböztethető 

meg az oldószerétől. A hígabb, 20 mM-os fenololdat szórási görbéje fedi a kontrasztillesztett 

válaszjelet. Ha viszont a fenolok valahol felhalmozódnak, akkor az intenzitás már kis 

mennyiségű fenol jelenlétének hatására is jelentősen megnő [Kosik 2007].  
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34. ábra Nehézvízben ( ), 0 mM (+) és 44 mM (×) deuterált fenol 82%H2O:18%D2O V/V %  

összetételű oldószerben duzzasztott PNIPA gél SANS szórásgörbéi 20 °C-on. 
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A 44 mM ( ) deuterált fenololdatában – bár a jel/zaj arány igen rossz – a válaszjel 

nullától eltérő és alakja megegyezik a nehézvízben duzzasztott mintáéval. Ez arra utal, hogy a 

fenolmolekulák a polimer láncok körül rendeződnek. A 34. ábrán szereplő szórásgörbék 

amplitúdóinak arányából a polimer lánccal kapcsolatba kerülő deuterált fenolmolekulák 

száma becsülhető. A φ=0,03 térfogattörtű PNIPA gélt 44 mM fenolban duzzasztva a 

fenolmolekulák 34% ±10 %-a halmozódik fel a polimer körül. Ez 100 monomer egységenként 

kb. 6 fenolmolekulát jelent. A SANS mérések szerint tehát nem sokkal a VPT-hez tartozó 

koncentráció alatt a fenolmolekulák többsége ugyan többé-kevésbé egyenletesen oszlik el az 

oldószerben, egy részük már rendeződik a polimer lánc környezetében. Ezen fenolmolekulák 

csekély száma magyarázza, hogy a DLS és SAXS módszerrel nem tudtam észlelni őket.  

 

5. 2 Módosított hidrogélek  

 Doktori munkám eddigi fejezeteiben a PNIPA polimer – víz és polimer – víz – fenol 

rendszereken mért eredményeimet mutattam be. A fenoloknak a PNIPA duzzadására 

gyakorolt komplex hatását (pl. kismértékű preferált szorpció, duzzadási tulajdonságok 

jelentős megváltozása, hidroxil-szubsztitúciótól való függés) értelmezendő, a PNIPA  

hidrogél – fenol kölcsönhatás lehetőségét a térhálóba beépített aromás gyűrű segítségével 

szándékoztam növelni. Ehhez a kopolimerizáció módszerét választottam. 

 Olyan komonomereket kellett találni, ami az aromás csoport mellett a gyökös 

polimerizációhoz szükséges kettős kötést és hidrofil molekularészt is tartalmaz. A felhasznált 

két molekula: az N9-propenoil-3,6,12,15-tetraoxa–9,21-diaza-biciklo[15.3.1]henejkoza-1(21), 17,19-

trién (CE) és a 2-allilfenol (AP). A koronaéter esetében az etoxicsoportok és a nitrogén 

heteroatom, az AP esetében a gyűrűn lévő OH-szubsztitúció javította a monomer 

hidrofilitását.  

 

 54 



5.2.1 PNIPA/CE kopolimer vizsgálata 
 
5.2.1.1 Duzzadási vizsgálatok vízben 
 

Vizsgáltam a vízben duzzadt PNIPA/CE gél egyensúlyi duzzadásfokának 

hőmérsékletfüggését. (A [monomer]/[térhálósító] arány a PNIPÁ-nál 150 és PNIPA/CE-nél 

158 volt.) Eredményeimet a PNIPA hidrogél egyensúlyi duzzadási görbéjével összehasonlítva 

a 35. ábrán mutatom be. A PNIPA/CE hidrogél a PNIPÁ–nál kevésbé duzzad, de a két  
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35. ábra PNIPA/CE gél ( ) egyensúlyi duzzadásfokának hőmérsékletfüggése tiszta vízben.  

Összehasonlításképpen bemutatom a PNIPA görbéjét is ( ). 
 

duzzadási görbe igen hasonló lefutású. A PNIPA/CE gél rugalmassági modulusza a mérés 

hibáját figyelembe véve gyakorlatilag azonos a módosítatlan PNIPÁ-val (2,1 kPa, ill. 1,9 kPa 

[Kosik 2003]). Ez azt jelzi, hogy a CE molekulák a polimerben random módon helyezkednek 

el és továbbviszik a láncot. A koronaéterben található poláris etoxicsoportok ugyanis kellő 

mértékben elősegítik a molekula szolvatációját a kettős kötés környezetében. Ez biztosítja a 

lánc további növekedését. A duzzadásfokban megnyilvánuló jelentős eltérésért a komonomer 

felelős, mert összességében növeli a gél hidrofób jellegét. Ennek következtében a TVPT is 

csökken, értéke a 39. ábrán bemutatott DSC felvétel alapján 25,9 °C. A fázisátalakulás során a 

gél kifehéredik és kollapszust szenved. A zsugorodott PNIPA/CE gél monomer egységeként 

csak kb. 8 vízmolekulát tartalmaz a PNIPA kb. 27 vízmolekulájához képest. 
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A gélkollapszus kinetikájának vizsgálata céljából 20 °C-on duzzasztott gélkorongokat 

50 °C-os vízbe dobtam és fényképezéssel követtem nyomon a változást. A 36. ábra 

féllogaritmikus léptékben hasonlítja össze a PNIPA/CE és a PNIPA gélkorongok 4 mérésből 

számított átlagos átmérőjének időbeli változását.  
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36. ábra A PNIPA/CE ( ) és PNIPA ( ) gélkorong átlagos méretének változása.  

A mérési pontokra az y=y0+A·e-x/τ görbét illesztettem. 
 

A mérési pontokra y=y0+A·e-x/τ egyenlettel leírható exponenciális függvényt 

illesztettem. τ a gélkollapszus időállandója. Az illesztés paramétereit a 11. táblázat 

tartalmazza. 

11. táblázat A 36. ábra y=y0+A·e-x/τ exponenciálisok illesztési paraméterei. 
 PNIPA/CE PNIPA 

y0 3,22 3,46 
A 4,16 3,66 

τ (s) 122 340 
R2 0,98772 0,97781 

 

A τ értékek tükrözik, hogy a PNIPA/CE gyorsabban zsugorodik, mint a PNIPA. A 

kopolimerizációval bevitt heterogenitás tehát gyorsítja a fázisátalakulást, így a 

kopolimerizációval a gélkollapszus kinetikája várhatóan hangolható. A PNIPA gél 

hőmérsékletindukált fázisátalakulásának SAXS vizsgálatával tapasztalt lassú folyamatot a 

módosított gélnél nem tapasztaltam (22. ábra, 11. táblázat).  
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5.2.1.2 PNIPA/CE kopolimer – víz – fenol terner rendszerek 
 
5.2.1.2.1 A duzzadás koncentrációfüggése 
 

Fenol jelenlétében a PNIPA/CE fázisátalakulási tulajdonságai is megváltoznak. A 

kopolimer duzzadása a fenol koncentráció függvényében a PNIPÁ-hoz hasonlóan három jól 

megkülönböztethető szakaszra tagolódik (37. ábra). A PNIPA/CE esetén cVPT alatt a  

PNIPÁ–hoz képest meredekebben változik a duzzadásfok.  
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37. ábra PNIPA/CE ( ) és PNIPA ( ) gél egyensúlyi duzzadásának koncentrációfüggése  

vizes fenololdatokban (T = 20 °C). 
 

A kezdeti kisebb meredekségű szakaszt éles átmenet követi kb. 30 mM egyensúlyi 

koncentrációnál, az átmenet azonban kevésbé éles, mint a PNIPA gélnél. A kollapszust 

követő koncentráció-tartományban a duzzadás független a koncentrációtól. A kisebb cVPT azt 

jelenti, hogy a PNIPA/CE fenol-érzékenysége nagyobb, mint a PNIPÁ-é.  

 

5.2.1.2.2 Fenolfelvétel 
 

A fenol PNIPA/CE gélen megkötött mennyiségét az egyensúlyi koncentráció 

függvényében a 38. ábra mutatja. Az ábra legszembetűnőbb sajátsága a két görbe eltérő 

alakja. A cVPT-ig tartó kezdeti lineáris szakasz a PNIPA/CE esetén a PNIPÁ-nál kisebb  

meredekségű (m=0,016). A cVPT feletti koncentráció-tartományban kialakuló szorpciós 

lépcsőnek köszönhetően a PNIPA/CE fenolmegkötő képessége lényegesen meghaladja a 
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38. ábra PNIPA/CE ( ) és PNIPA gélek ( ) fenol felvétele  
a szabad folyadékfázis egyensúlyi koncentrációjának függvényében (T = 20 °C).  

 

módosítatlan gélét. 70 mM egyensúlyi koncentrációnál a fenolfelvétel 3,3 mmol/g száraz gél, 

ami 310 mg/g-nak felel meg. A kopolimer gél 100 monomer egységenként kb. 49, míg a 

PNIPA gél csak kb. 20 fenolmolekulát képes megkötni.  

 A hidroxil-szubsztitúció hatását 10 mM és 40 mM koncentrációjú vizes fenol, rezorcin 

és floroglucin oldatokban duzzasztott PNIPA/CE géleken DSC-vel vizsgáltam. A 39. ábra a  
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39. ábra PNIPA/CE gélek vizes fenololdatokban felvett DSC görbéi (dT/dt=0,02 °C/min).  

(a) tiszta vízben, 10 mM (b) fenol-, (c) rezorcin- és (d) floroglucin-, illetve 40 mM (e) fenol-, (f) rezorcin- és  
(g) floroglucinoldatokban. A görbéket a szemléletesség kedvéért az y tengely mentén eltoltam.  
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DSC válaszgörbéket mutatja. Az eredmények a 12. táblázatban láthatók. Valamennyi vizsgált 

gélkollapszus endoterm. A kopolimer gél DSC válaszgörbéin látható diffúz jelalak arra utal, 

hogy a PNIPÁ-hoz hasonlóan a görbék több, egymás mellett és eltérő kinetikával lejátszódó 

folyamat entalpiaváltozásaiból tevődnek össze.  

A biner rendszer esetén a kiszélesedett csúcs a duzzadási mérésekből is meghatározott 

~30 °C-nál jelentkezik. 10 mM-os fenololdat esetén a maximum helye kismértékben csökken, 

az entalpiaváltozás a tiszta vízhez hasonló nagyságú. 10 mM oldatoknál az onset, a 

csúcsmagassághoz tartozó hőmérséklet, és az entalpiaváltozás egyaránt szisztematikusan 

csökken az OH-csoportok számának növekedésével. 40 mM koncentrációjú fenolokban a 

csúcsmaximum helye a vízhez viszonyítva jelentősen csökken, az entalpiaváltozás 

számottevően nő, a hidroxil-szubsztitúció hatása kifejezettebb. A trend hasonló a PNIPA 

gélnél tapasztaltakhoz (28. ábra, 9. táblázat).  
 

12. táblázat Vizes fenololdatokban duzzasztott PNIPA/CE pásztázó mikrokalorimetriás  
vizsgálatainak eredményei (dT/dt=0,02 °C/min). 

Fűtés 
Onset Csúcsmaximum Integrális hőáram ∆S Oldat 

°C °C J/g száraz gél kJ/mol monomer J/(mol·K) 

víz 25,9 30,2 37 5,5 18 

10mM fenol 25,1 28,6 39 5,8 19 

10 mM rezorcin 22,7 27,0 38 5,6 19 

10 mM floroglucin 20,1 26,1 36 5,3 18 

40mM fenol 17,1 21,3 52 7,7 27 

40 mM rezorcin 12,5 18,6 47 7,0 24 

40 mM floroglucin 9,3 14,9 38 5,6 21 
 

Az entrópiaváltozások előjele pozitív. A PNIPA/CE – tiszta víz, illetve 10 mM koncent-

rációjú fenolok esetén a ∆S értéke gyakorlatilag azonos. ∆S a hidrokinonnál tapasztaltakkal 

egyezően nő a koncentrációval [Suzuki 1996]. 40 mM koncentrációnál a hidroxilcsoportok 

számának növelésével csökken az entrópianövekmény. A PNIPA adataival összehasonlítva 

megállapítható, hogy a kopolimer gél esetén az entrópianövekedés szignifikánsan kisebb. 

Ennek oka, hogy az entrópia eleve nagyobb, azaz rendezetlenebb a rendszer, mint a 

módosítatlan PNIPA gél esetén. Az OH-szubsztituensek számának növekedésével az 

entrópiaváltozás hasonló okok miatt csökken: a több OH-csoport miatt eleve nagyobb a 

rendezetlenség. 
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5.2.1.2.3 A fenolok eloszlása a gélfázisban 

 
 A 40. ábra az egyensúlyi szabad folyadékfázis és a gélben lévő folyadék egyensúlyi 

koncentrációját hasonlítja össze a cVPT alatti tartományban. A fenol megoszlása a két  
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40. ábra A szabad folyadékfázis és a gélben lévő egyensúlyi fenolkoncentráció  
a cVPT alatt (  PNIPA/CE gél,  PNIPA gél).  

 
folyadékfázis között azt jelzi, hogy a kopolimer esetén a fenol már a cVPT alatt feldúsul a 

gélben. Ez feltehetően a koronaéterhez kapcsolódó aromás gyűrű és a fenilcsoport  

π-π kölcsönhatásának eredménye. 

 Kis fenolkoncentrációknál a duzzadt PNIPA/CE gélen fényszórási mérésekből 

meghatározható Dc és Rdin értéke. A belőlük számított Rdin·Dcη/φe kifejezés ellentétben a 

PNIPÁ-nál tapasztaltakkal szisztematikusan csökken a koncentrációval (41. a ábra). A 

súrlódási együttható tehát növekszik, ami azt jelzi, hogy a fenolmolekulák jelenlétében 

csökken a polimer lánc mozgékonysága a koncentrációval. A fenolmolekulák tehát – a  

PNIPÁ-val ellentétben – kölcsönhatásba lépnek a polimer lánccal. A kollektív diffúziós 

együtthatóból η=állandó feltételezésével meghatározható ξH hidrodinamikai keresztmetszet 

értéke lényegesen nagyobb, mint a PNIPA esetén. A ~80 Å másfélszerese a PNIPA gélének 

(~50 Å, 32. b ábra) és a PNIPA/AP gélre később bemutatásra kerülő értéknél is nagyobb  

(~67 Å, 49. b ábra). A különbségekhez az is hozzájárul, hogy a PNIPA/CE esetén csak  

10 °C-ra vagyunk a TVPT-től, míg a másik két gélnél ez 12, ill. 14 °C. A hidrodinamikai 

keresztmetszet koncentrációfüggése (41. b ábra) – a fenolfelvétel eredményével összhangban 

– azt jelzi, hogy a komonomert is tartalmazó polimer lánccal a fenolmolekulák már a cVPT 

alatt is kölcsönhatásba lépnek.  
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41. ábra PNIPA/CE gél DLS vizsgálatából számított paraméterek fenolkoncentráció függése 20 °C-on. 

 (a) Dc Rdinη/φe és (b) a ξH hidrodinamikai keresztmetszet. 
 

 A SAXS vizsgálatok a fázisátalakulás hatására bekövetkező szerkezetváltozásról is 

informálnak. A PNIPA/CE kopolimer gél különböző koncentrációjú fenol jelenlétében felvett 

SAXS válaszgörbéit a 42. ábrán mutatom be. TVPT alatt, a 0,01 Å-1 > q értékeknél az 

intenzitásértékek a lágy gélekre jellemző nagy kiterjedésű statikus inhomogenitásokból 

származó többletszórást mutatnak. A polimer láncok gélen belüli helyezkedését a 0,1 Å-1 > q 

szórásvektor értékeknél a látszólagos Guinier sugár (rG) meghatározásával és adott sugarú (r), 

gömbmodell közelítéssel próbáltam leírni. Az elektronsűrűség-különbségre érzékeny SAXS 

intenzitásgörbéből meghatározható rG olyan átlagos sugár, amelynek méretét a szóróegység 

elektronsűrűség eloszlása érzékenyen befolyásolja. Értéke pl. növekszik, ezáltal rG  r, ha a 

gömbszerű objektum héjának és belsejének elektronsűrűsége jelentősen eltér egymástól. A 

számítások alapján r és rG értéke meglepően közel esik egymáshoz (13. táblázat). A gömbnek 

feltételezett szórási egységek valószínűleg héjszerűek. A nagyobb elektronsűrűségű réteget a 

CE-dús burok körül szerveződő fenolmolekulák alakítják ki. A héjon belül többségében 

vízből és hidratált NIPA egységekből álló elektronszegényebb közeg helyezkedik el. Ezt az 

elképzelést erősíti az is, hogy a PNIPA/CE tiszta vizes rendszerben meghatározott rG fenol és 

floroglucin jelenlétében kb. kétszeresére nő.  
 

 61



0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

0,001 0,01 0,1 1

I(
q)

 (c
m

-1
)

q (Å-1)

24 °C

40 °C

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

0,001 0,01 0,1 1

I(
q)

 (c
m

-1
)

q (Å-1)

40 °C

24 °C

                 a)                  b) 
 

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

0,001 0,01 0,1 1

I(
q)

 (c
m

-1
)

q (Å-1)

40 °C

24 °C

               c) 
42. ábra Duzzasztófolyadékával egyensúlyban lévő PNIPA/CE gélek SAXS szórási görbéi.  

24 °C-on és 40 °C-on (a) vízben; (b) 20 mM fenol és (c) 40 mM fenol vizes oldatában.  
 
 

13. táblázat PNIPA/CE gél SAXS szórási görbéiből meghatározható  
karakterisztikus méretek 24 °C és 40 °C-on. 

L (Å) 
minta rG (Å) 

24 °C 

r (Å) 

24 °C 24 °C 40 °C 
0 mM fenol 102 -* 11 10 
20 mM fenol 192 ~200 11 11 
40 mM fenol 185 204 11 10 

20 mM floroglucin 224 206 10 10 
* nem meghatározható 

 
 

A 0,1 Å-1 < q szórásvektor értékeknél a PNIPA/CE gél polimer láncainak lokális 

szerkezetéről kapunk információt. A TVPT alatti hőmérsékleten PNIPA géleknél q ≈ 0,5 Å-1 

értéknél jelentkező váll itt is megjelenik. Ezen a hőmérsékleten cVPT > 40 mM esetén már jól 

definiált csúcsot kapunk. A TVPT felett már mindhárom koncentrációnál csúcsokat találunk. A 
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csúcsok azonos szórásvektorhossznál találhatók, így ebben a tartományban meghatározható a 

Guinier-Fournet közelítéssel (25. képlet) a rendezett részecskék L távolsága. A számított 

karakterisztikus méreteket a 13. táblázat tartalmazza. L értéke nem változik a hőmérséklettel. 

Ebben a mérettartományban klaszterek méretét a fenolok jelenléte, illetve a hidroxilcsoport 

száma tehát nem befolyásolja. A VPT hatására kialakuló lokális szerkezet így a PNIPA és 

PNIPA/CE gélben megegyezik. A szórási görbén jelentkező csúcs az oldalláncok 

asszociációjából származik. 

 

5.2.2 PNIPA/AP kopolimer vizsgálata 
 

5.2.2.1 Duzzadási vizsgálatok vízben 
 
 A PNIPA/AP gél egyensúlyi duzzadásfokának hőmérsékletfüggését a 43. ábrán 

mutatom be. A diagramon összehasonlításképpen feltüntettem a PNIPA hidrogél 

([NIPA]/[BIS]=150) egyensúlyi adatait is. A PNIPA/AP kopolimer gél [monomer]/[térhálósító]  
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43. ábra PNIPA/AP gél ( ) egyensúlyi duzzadásfokának hőmérsékletfüggése tiszta vízben. 

Referenciaként a módosítatlan PNIPA ( ) görbéje is szerepel. 
 

aránya (153) közel esik a PNIPA gél megfelelő arányához. Érdemes megjegyezni, hogy a két 

gél duzzadási görbéje keresztezi egymást. A PNIPA/AP a TVPT alatt széles tartományban jobb 
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duzzadást mutat a PNIPÁ-nál, ugyanakkor az éles fázisátalakulás alacsonyabb hőmérsékleten, 

a 47. ábrán látható DSC mérés alapján 32,6 °C-nál következik be. A TVPT felett a gél a 

PNIPÁ-nál kevésbé duzzad. A zsugorodott gél monomerenként kb. 15 vízmolekulát 

tartalmaz. A fázisátmenet SAXS vizsgálata során nem tapasztaltuk a lassú relaxációt. 

 A komonomerként bevitt AP tehát kismértékben lágyítja a gélt. Ez 

összhangban van a tiszta vízben 20 °C-on mért rugalmassági modulusz mérések 

eredményével. A 44. ábrán két PNIPA/AP kopolimer G értékét mutatom be a PNIPA 

mellett. A komonomer arányának növelésével a rugalmassági modulusz csökken, 

azaz a gél lágyul. Ennek magyarázata, hogy a vízben rosszul oldódó AP monomerek 

többsége lánczáróként viselkedik. Jelenlétükkel hozzájárulnak az ozmózis-

nyomáshoz, de a rugalmas tulajdonságok szempontjából inaktívak.  

PNIPA [NIPA]/[AP]=80 [NIPA]/[AP]=60
0,0
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44. ábra A komoner tartalom hatása PNIPA/AP gél rugalmassági  

moduluszára 20 °C-on, [NIPA]/[BIS]=150. 
 

 

5.2.2.2 PNIPA/AP kopolimer – víz – fenol terner rendszerek 

5.2.2.2.1 A duzzadás koncentrációfüggése 
 

 A PNIPA/AP gél duzzadási görbéje fenololdatokban is keresztezi a PNIPÁ-ét  

(45. ábra). A fázisátalkulási koncentráció alig tér el a PNIPÁ-étól, 20 °C-on 48 mM. Efelett a 

gél duzzadása független a koncentrációtól.  
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45. ábra PNIPA/AP gél ( ) duzzadása vizes fenololdatban T = 20 °C-on, referenciaként  
a PNIPA gél ( ) görbéjét is bemutatom, [PNIPA]/[BIS]=150. 

 
5.2.2.2.2 Fenolfelvétel 
 

A PNIPA/AP gélen 20 °C-on megkötött fenol mennyiségét az egyensúlyi koncentráció 

függvényében a 46. ábrán mutatom be. A szorpciós görbe igen hasonló a PNIPA/CE géléhez: 

cVPT felett újabb lépcső alakul ki. A lineáris szakasz (m=0,039) meredeksége kismértékben  
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46. ábra PNIPA/ AP ( ) és PNIPA gélek ( ) fenol felvétele  

az egyensúlyi koncentráció függvényében (T = 20 °C).  

 65



meghaladja a módosítatlan gélét. A 3,0 mmol/g száraz gél (280 mg/g) telítési értéknek 

megfelelően a kopolimer gél 100 monomer egysége kb. 35 fenolmolekulát képes megkötni. 

 A fenolok koncentrációjának és az OH-csoportok számának befolyásoló hatását 

DSC méréstechnikával vizsgálva a PNIPA gélnél tapasztalt trend mutatkozik. A görbék 

jelalakja összetett, ami a VPT során több, egymás mellett lejátszódó, kooperatív 

folyamatra utal (47. ábra). A kopolimer tiszta vízben felvett DSC görbéje különbözik a 

PNIPA gél vízben mérhető válaszgörbéjétől. A viszonylag éles csúcsot követő váll 

alapján legalább két, eltérő kinetikával lejátszódó folyamat különíthető el. A fenolok 

bevitelével és koncentrációjának emelésével ez a váll egyre inkább belesimul a 

főcsúcsba, amely kiszélesedik. A koncentráció növelésével az onset és a csúcsmaximum 

hőmérséklete csökken.  
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47. ábra PNIPA/AP gélek DSC válaszgörbéi. (a) tiszta vízben, (b) 20 mM, (c) 50 mM floroglucinban és (d) 50 mM 
fenolban. A fűtési sebesség 0,02 °C/min. A görbéket a függőleges tengely mentén önkényesen eltoltam. 

 

 A PNIPÁ-nál tapasztalakkal egyezően a fenolmolekula kevésbé tolja el TVPT értékét, 

mint a három OH-csoportot is tartalmazó floroglucin. A többi géllel ellentétben a DSC görbe 

kezdeti meredeksége fenol jelenlétében kisebb, mint floroglucinnál.  

 A hidroxil-helyettesítés növelése a PNIPÁ-hoz és a PNIPA/CE-hez hasonlóan a víznél 

kisebb endoterm integrális hőt eredményez (14. táblázat) és kisebb entrópianövekedéssel jár. 

A vizsgált floroglucinoldatokban az entrópiaértékek hibahatáron belül állandók.  
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14. táblázat Vizes fenololdatok DSC méréseiből meghatározható paraméterek PNIPA/AP gélen 
 (dT/dt = 0,02 °C/min, porított minta). 

Fűtés 
Onset 

hőmér-
séklet 

Csúcs- 
maximum

Integrális 
hőáram  ∆S Oldat 

°C °C J/g száraz gél kJ/mol monomer J/(mol·K) 

víz 32,6 33,4 63 7,2 24 

20 mM floroglucin 25,2 27,1 58 6,7 22 

50 mM floroglucin 17,7 19,5 57 6,6 23 

50 mM fenol 20,3 24,8 72 8,3 28 
 

5.2.2.2.3 A fenolok eloszlása a gélfázisban 
 
 A szabad folyadékfázis és a gélben lévő folyadék egyensúlyi koncentrációját a cVPT 

alatti tartományban a 48. ábrán hasonlítom össze. A mérési pontokra illesztethető egyenes 

meredeksége nagyobb, mint a PNIPA gél egyenesének meredekségét. Az 1,2 meredekség azt 

jelzi, hogy a fenol már a fázisátalakulási koncentráció alatt preferáltan kötődik a gélfázisban. 

Ez feltehetően a komonomer aromás gyűrűje és a fenilcsoport közötti π-π kölcsönhatás 

eredménye.  
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48. ábra A szabad folyadékfázis és a gél egyensúlyi fenol koncentrációjának összehasonlítása  
a cVPT alatt, 20 °C-on (  PNIPA/AP,  PNIPA). 
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 A duzzadt PNIPA/AP gélben a fenolmolekulák megoszlását 20 °C-on DLS technikával 

is vizsgáltam. A meghatározható Dc és Rdin értékekből η=állandó feltételezéssel számolható, 

csak a súrlódási együtthatótól függő Dc·Rdinη/φe értékek a hibahatáron belül – a PNIPA gélnél 

tapasztaltakhoz hasonlóan – a koncentráció függvényében nem mutatnak változást (49. a ábra). 
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            a)               b) 
49. ábra Vizes fenololdatban duzzasztott PNIPA/AP gél DLS vizsgálatából számított paraméterek.  

a) a (Dc Rdinη)/φe koncentráció függése, b) A ξH hidrodinamikai keresztmetszet koncentrációfüggése (T=20 °C). 
 

 A Dc értékéből, a viszkozitás állandóságát feltételezve becsülhető a ξΗ hidrodinamikai 

keresztmetszet értéke. Vízben ez meghaladja a PNIPA gél ξΗ értékét (~50 Å, 32. b ábra), 

ehhez azonban az is hozzájárul, hogy a PNIPA/AP gél esetén közelebb vagyunk a TVPT-hez. 

A PNIPA/AP gél ξΗ értékei fenol jelenlétében a hibahatáron belül függetlenek a 

koncentrációtól (49. b ábra). A polimerláncba komonomerként bevitt AP molekula aromás 

csoportja tehát nem befolyásolja a duzzadt gélben a fluktuáló régiók távolságát.  

 A kopolimerben lévő fenolok lehetséges elrendeződéséről SAXS és SANS mérésekkel 

próbáltunk információhoz jutni. SAXS méréseket a TVPT alatti és feletti hőmérsékleteken is 

végeztünk. Az 50. ábrán különböző koncentrációjú fenololdatokban duzzaszott PNIPA/AP 

gélek SAXS válaszgörbéit mutatom be. A válaszgörbék jellemzését a PNIPA gélhez 

hasonlóan végeztem. A válaszgörbe 0,1 Å-1>q szórásvektoroknál a lágy gélekre jellemző 

többletszórást mutat. 24 °C-on a 0,01<q<0,1 Å-1 tartományban az Ornstein-Zernike 

összefüggés (24. egyenlet) segítségével becsülhető a statikus polimer-polimer korrelációs 

hossz ξ, mely 28-32 Å között változik (15. táblázat). A 40 mM esetén ξ értékének 

meghatározását a kezdődő fázisátalakulás zavarja. 
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50. ábra Duzzasztófolyadékával egyensúlyban lévő PNIPA/AP gélek SAXS szórási görbéi  
24 °C-on és 40 °C-on (a) vízben; (b) 20 mM fenol és (c) 40 mM fenol vizes oldatában.  

 

15. táblázat PNIPA/AP gél SAXS szórási görbéiből  
meghatározható karakterisztikus méretek 24 °C és 40 °C -on. 

L (Å) minta 
ξ (Å) 

24 °C 24 °C 40 °C 

0 mM fenol 28±3 12 10 

20 mM fenol 32±3 12 10 

40 mM fenol - 12 11 
 

 Nagyobb szórásvektoroknál (0,1 Å-1 < q) a TVPT alatti hőmérsékleten mért válasz-

görbéken vállakat találunk. A hőmérséklet emelésével (40 °C) a vállak jól definiált csúcsokká 

fejlődnek. A vállak helyzete és a csúcsok maximumhelye alapján meghatározható a lokális 

szerkezet rendezett egységeinek átlagos L távolsága. A 15. táblázatban feltüntetett értékek 
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alapján elmondható, hogy a fenol jelenléte ezt nem befolyásolja. A PNIPA, illetve PNIPA/CE 

gél esetén is adódó 10 - 12 Å feltehetően a szomszédos izopropilcsoportok távolságát adja 

meg. A 0,1 Å-1>q értékeknél a válaszgörbe meredeksége kb. -3,8. A -4 értéktől való eltérés 

azt jelzi, hogy a szórási felület nem teljesen sima. 

 A kisszögű neutronszórási méréseket ez esetben is a kontrasztvariációs 

méréstechnikával kombináltuk. 10% H2O : 90% D2O V/V%-os oldószerelegyben a polimer és 

az oldószer szóráshosszsűrűsége között fennálló különbség miatt a polimertől származó jel 

nem tűnik el (51. a. ábra). Deuterált fenol hozzáadására 40 mM alatt a szórásgörbék  
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51. ábra a) 0 mM ( ) és 40 mM ( ) deuterált fenol 10% H2O : 90% D2O V/V% oldatában duzzasztott  
PNIPA/AP gélek SANS szórásgörbéi 20 °C-on.  

b) A különbséggörbe modellillesztése  ( ) koncentrikus gömbök modell, ( )  független gömbök modell. 
 

átfednek a tiszta keverékoldószerben mért görbével. 40 mM-os minta esetén a  

0,03 Å-1>q értékeknél szignifikáns eltérést detektáltunk. Ebből arra következtethetünk, 

hogy a fenol eloszlása a gélben 40 mM felett már nem homogén. 

 A 40 mM fenol hatására létrejött változást modellezéssel próbáltam értelmezni. 

Az irodalomban gyakran használt gömbmodell közelítéseket használtam [Guinier 

1955]. Képeztem a 40 mM deuterált fenololdatban, ill. a 10% H2O : 90% D2O V/V%-os 

vízben duzzasztott minta szórásgörbéinek különbségét. Az általam alkalmazott 

egyszerű modell bidiszperz, gömbalakú szóróegységeket feltételez, melyek egymástól 

függetlenül vagy koncentrikusan helyezkednek el (52. ábra). 
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r2

 
a)    b) 
52. ábra A szóróegységek modellje.  

a) független gömbök b) koncentrikus gömbök modell. 
 

 A 51. b ábrán a 40 mM-os rendszerhez tartozó különbséggörbére illesztett két modellt 

mutatom be. A 0,1 Å-1<q értékeknél a jel és az illesztés közötti különbség mindkét esetben a 

polimerláncok szórásából adódik. A független gömbök modell adja a jobb illesztést. Ennek 

alapján a szerkezet ~ 800 Å és ~ 150 Å sugarú gömbök keverékéből áll. 

 A 82% H2O : 18% D2O V/V%-os oldószerelegyben a SANS jel eltűnik, azaz a közeg 

és a polimer szóráshosszsűrűsége azonos. Az ilyen, kontrasztillesztett oldószerben duzzasztott 

gélek 20 és 25 °C-on mért válaszgörbéit a 53. a és b ábra vízszintes pontsorai mutatják. 

Deuterált fenol hozzáadására 0-tól eltérő intenzitásokat ismét csak a 40 mM-os fenololdat 

esetén mértünk, kisebb koncentrációknál nem. Ennél a fenolkoncentrációnál 20 °C < TVPT < 25 °C, 

tehát 20 °C-on a duzzadt, 25 °C-on a kollapszus utáni mintát mérjük. A megnövekedett 

intenzitás a fenolmolekulák inhomogén eloszlására utal. A válaszgörbék modellezésére az 

előbbi két gömbmodellen kívül monodiszperz gömbökből álló modellt is vizsgáltam.  
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53. ábra 0 mM (O) és 40 mM ( ) deuterált fenol kontrasztillesztett oldatában  
(82% H2O : 18% D2O) duzzasztott PNIPA/AP gél SANS válaszgörbéi a) 20 °C és b) 25 °C -on. 

r1

r1 r2
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 20 °C-on a 10% H2O : 90% D2O V/V%-os oldószerelegyben kapott eredményre 

jutottam. A jobb illesztést adó független gömbök modellből ~ 800 Å és ~ 150 Å sugarak 

adódtak (54. a ábra). Magasabb hőmérsékleten viszont a monodiszperz modell bizonyult a 

legjobbnak (54. b ábra). A gömbök sugara ~ 800 Å-nek adódott. A mérési pontok és az 

illesztett görbe közti eltérés abból adódik, hogy a valódi szerkezet nem teljesen monodiszperz.  
 

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

0,001 0,01 0,1 1

I(
q)

  (
cm

-1
)

q (Å-1)

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

0,001 0,01 0,1 1

I(
q)

  (
cm

-1
)

q (Å-1)  
a)      b) 

54. ábra Duzzasztófolyadékával (40 mM deuterált fenol 80% H2O : 20% D2O V/V% oldata) 
 egyensúlyban lévő PNIPA/AP gélek SANS válaszgörbéi a) 20 °C-on ( ) független gömbök ( ) 

modellillesztéssel  és b) 25 °C-on ( ) monodiszperz gömbök ( ) modellillesztésével. 
 

 A kontrasztvariációs mérések alapján TVPT alatt a duzzadt gél szórása kétfajta méretű, 

egymástól függetlenül elhelyezkedő gömbszerű szórócentrumokról történik. Az alacsonyabb 

hőmérsékleten jelenlevő kisebb sugarú egységek magasabb hőmérsékleten további ~800 Å 

sugarú gömbszerű objektumokat hoznak létre. Így TVPT felett a gömbszerű egységek 

gyakorlatilag monodiszperzek. 

5.2.3 Az aromás kopolimerizáció hatása 

A fázisátalakulási hőmérséklet alatt vízben a PNIPA/AP gélek jobban, a PNIPA/CE 

gélek pedig kevésbé jól duzzadnak, mint a hasonló térhálósűrűségű, módosítatlan PNIPA. Az 

eltérés arra vezethető vissza, hogy a két komonomer különböző módon épül be a gélbe. Mind 

a CE, mind az AP kevésbé hidrofil, mint a NIPA, a CE-ben jelenlévő poláris etoxicsoportok 

miatt a CE azonban jobban oldódik vízben, mint az AP. A CE beépül a gélbe, bár növeli 

annak hidrofób jellegét: csökken a duzzadás. Az AP molekula ezzel szemben nagy 

valószínűséggel lánczáróként viselkedik, a rugalmas tulajdonságok szempontjából inaktív. 

Különböző mértékben csökkentik a TVPT-t (16. táblázat), melyet ugyancsak a két gél eltérő 
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hidrofobitásával magyarázhatunk. Ehhez hozzájárul a jelentősen eltérő [NIPA]/[komonomer] 

arány is. A komonomerek eltérő oldhatósága miatt a PNIPA/CE gélbe elméletileg 6-szor több 

komonomer került beépítésre, mint a PNIPA/AP-be. A módosítatlan PNIPÁ-nál fellépő igen 

lassú relaxációt a módosított géleknél nem tapasztaltuk.  

16. táblázat Biner rendszereken nyert eredmények összehasonlítása. 

 PNIPA PNIPA/CE PNIPA/AP

[NIPA]/[komonomer] - 10 60 

[monomer]/[térhálósító] 150 158 153 

TVPT (°C) 33,6 25,9 32,6 

duzzadásfok, 1/φe (20 °C) 30 16 41 

hidrodinamikai keresztmetszet, ξH (Å)  ∼50 ∼80 ∼67 

polimer láncok távolsága, ξ (Å)  ∼20  -* ∼28 

oldalláncok távolsága, L (Å) (20 és 40 °C-on) 10-12 10-11 10-12 
*nem meghatározható 

A kopolimerek megőrzik a PNIPA fizikai-kémiai tulajdonságait, a kopolimerizáció 

ugyanakkor növeli a gélek fenolérzékenységét. Fenol jelenlétében adott hőmérsékleten a 

koncentráció-indukált fázisátalakulás kisebb koncentrációknál jelentkezik, mint a 

módosítatlan gélben (17. táblázat). A PNIPÁ-hoz hasonlóan a fenolok koncentrációja és az  
 

17. táblázat Vizes fenololdatban nyert eredmények összehasonlítása. 

 PNIPA PNIPA/CE PNIPA/AP

cVPT (20 °C) 53 30 48 
maximális fenolfelvétel   (mg/g száraz gél) 

                                         (molekula/100 monomer)  

180 

∼20 

310  

∼49  

280  

∼35  

hidrodinamikai keresztmetszet, ξH (Å) cVPT alatt ∼50 ∼80-135* ∼67 

polimer láncok távolsága, ξ (Å) (20 mM) ∼23 -** 32 

oldalláncok távolsága, L (Å) (20 és 40 °C) 10-12 10-11 10-12 
szóróegységek sugara, r (Å)   duzzadt állapotban 

                                               zsugorodott állapotban  
- 

- 

200 

- 

150, 800 

800 
* a koncentrációtól függően 

** nem határozható meg 
 

OH-szubsztitúció mértéke egyaránt befolyásolja az endoterm átalakulást. A kopolimerek 

esetén már a cVPT alatti koncentráció-tartományban feldúsul a fenol a gélfázisban, cVPT felett 
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pedig egy újabb szorpciós lépcső alakul ki. Ez utóbbi eredményeként 70 mM egyensúlyi 

koncentrációnál 20 °C-on a PNIPA/CE 75, a PNIPA/AP kb. 60%-kal több fenolt köt meg a 

PNIPÁ-nál. A komonomerrel bevitt aromás gyűrűk körül a CE komonomer esetén 3, míg az 

AP esetén 8-9 fenolmolekula rendeződik. A megnövekedett fenolfelvétel a komonomer által 

bevitt aromás gyűrűk és a vízben oldott fenolmolekulák között kialakult π−π kölcsönhatás 

eredménye.  
 

A gél finomszerkezete nem változik a kopolimerizáció, a fenolfelvétel ill. a 

hőmérsékletindukált fázisátalakulás hatására: a szomszédos izopropil oldalláncok távolsága 

minden esetben 10-12 Å. A polimer láncok duzzadt állapotú PNIPÁ-ban mért 20 Å átlagos 

távolsága a PNIPA/AP-nál 28 Å-re nő (PNIPA/CE esetén ez a méret nem határozható meg). 

Híg fenololdatban a módosított gélekben már duzzadt állapotban is képződnek klaszterek. A 

gömbszerű egységek sugara PNIPA/CE esetén a legnagyobb, kb. ~200 Å, amely a 

koncentráció-indukált fázisátalakulás során sem változik. A duzzadt PNIPA/AP-ben ~ 150 Å 

és ~ 800 Å sugarú egységek alakulnak ki, cVPT feletti koncentrációknál azonban már csak a 

nagyméretű szóróegységek vannak jelen.  
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6. Összefoglalás 
A hidrogélek legalább kétkomponensű háromdimenziós rendszerek. Tetszőleges alakban 

szintetizálhatók. Alakjukat változatlan környezeti feltételek mellett gyakorlatilag végtelen 

ideig megőrzik. Bizonyos hidrogélek környezeti inger hatására (fizikai és kémiai inger) 

reverzibilis elsőrendű fázisátalakuláson (VPT) mennek keresztül. 

PhD munkám során N-izopropil-akrilamid (NIPA) alapú hidrogéleket tanulmányoztam. 

Célom olyan új NIPÁ-t és aromás gyűrűt tartalmazó kopolimerek előállítása és jellemzése 

volt, melyek megőrzik az alapgél hőmérséklet-érzékenységét, ugyanakkor a fenolokkal 

szemben annál preferáltabb kölcsönhatást mutatnak.  

A fenolok kiválasztását több szempont is indokolta. A fenolok úgynevezett hidrotrop 

molekulák, melyek vízszerkezet módosító hatásukról ismertek. A poli(N-izopropil-akrilamid) 

(PNIPA) hőmérsékletindukált fázisátmenetében a polimer láncokat körülvevő víz 

szerkezetének meghatározó szerepe van. A fenol azon kevés szerves molekulák közé tartozik, 

amelyek már kis koncentrációban (cVPT) kiváltják a PNIPA kémiailag indukált fázisátmenetét.  

A fenolok vizsgálatát gyakorlati szempont is indokolja. Már kis koncentrációban 

kellemetlen ízt és szagot kölcsönöznek az ívóvíznek. A víztisztitási eljárások során könnyen 

képeznek karcinogén tulajdonságú halogénezett vegyületeket. Vizsgáltam, hogy a PNIPA és 

módosított változatai alkalmasak-e fenolmolekulák megkötésére, azaz használhatók-e 

nemkonvencionális szorbensként, fenol szenzorként vagy aktuátorként. Fenol (hidroxi-

benzol), rezorcin (1,3-dihidroxi-benzol) és floroglucin (1,3,5-trihidroxi-benzol) hatását 

tanulmányoztam. 

Duzzadási és fenolfelvétel mérésekből, továbbá pásztázó (DSC) és izoterm 

mikrokalorimetriás vizsgálatokból, dinamikus fényszórás (DLS), kisszögű röntgen- (SAXS) 

és neutronszórás (SANS) segítségével megállapítottam, hogy tiszta vízben a PNIPA 

duzzadása függ a térhálósítás mértékétől, ez azonban a fázisátmenethez tartozó hőmérsékletet 

(TVPT = ~34 °C) és az endoterm átalakulás entalpiaváltozását (7 kJ/mol monomer) nem 

befolyásolja. Fenolt is tartalmazó rendszerekben a fenolmolekulák az OH-szubtitúciótól és a 

fenolkoncentrációtól függő mértékben csökkentik a TVPT-t. A fenol és a gél között közvetlen 

kölcsönhatás csak a fázisátalakulási koncentrációhoz közeli fenoltartalomnál alakul ki.  

A gél – fenol kölcsönhatás fokozására vizes közegű kémiai térhálósítással aromás 

csoportokat építettem be a gélbe. A felhasznált két komonomer az N9-propenoil-3,6,12,15-

tetraoxa-9,21-diaza-biciklo [15.3.1] henejkoza-1(21),17,19-trién (CE) és a 2-allilfenol (AP) 

volt. Vízben a PNIPA/AP gélek jobban, a PNIPA/CE gélek kevésbé jól duzzadnak, mint a 
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hasonló térhálósűrűségű PNIPA, mert az aromás komonomerek eltérő hidrofilitásuk miatt 

nem azonos módon épülnek be a gélbe. Különböző mértékben csökkentik a TVPT-t. Ehhez az 

előbbieken kívül hozzájárul a jelentősen eltérő [NIPA]/[komonomer] arány is. A vízben 

duzzasztott kopolimerek TVPT felett a PNIPÁ-nál gyorsabban reagálnak a hőmérséklet 

emelésére.  

A gél finomszerkezete szabályos rendezettséget mutat. A rendezett egységek közti 

távolság 10-12 Å, melyet nem befolyásol a hőmérséklet, a fenolok jelenléte és a komonomer 

bevitele sem, a gélek oldalláncainak távolságával azonosítható. SAXS és SANS mérések 

alapján a vízben duzzasztott kopolimerekben a PNIPÁval ellentétben, duzzadt állapotban is 

találhatók nagyobb, néhány száz angström sugarú klaszterek. 

A kopolimerizáció megnövelte a fenolérzékenységet. Fenolok jelenlétében adott 

hőmérsékleten a koncentráció-indukált fázisátalakulás kisebb koncentrációknál jelentkezik, 

mint a módosítatlan gélben. A PNIPÁ-hoz hasonlóan a duzzasztószer fenolkoncentrációja és 

az OH-szubsztitúció mértéke egyaránt befolyásolja az endoterm átalakulást. A kopolimer 

esetén már a cVPT alatti koncentráció-tartományban feldúsul a fenol a gélfázisban, cVPT felett 

pedig egy újabb szorpciós lépcső alakul ki. Ez utóbbi eredményeként a fenolfelvétel  

60-75%-kal nő.  

 76 



Summary 
Hydrogels are three-dimensional networks consisting of at least two components. They 

are easily moulded into different forms and, under constant external conditions, they keep 

their shape indefinitely.  

Certain hydrogels exhibit a first order volume phase transition (VPT) when an external 

stimulus is applied. At the transition an abrupt change in the volume occurs, in which the gel 

collapses and expels the solvent phase. The VPT is reversible and can be triggered by various 

physical or chemical stimuli. For the experiments in this work the widely used  

poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPA) gel was employed as the stimulus responsive hydrogel.  

The goal of the present work was to synthesize and characterize new types of hydrogels 

made from NIPA together with aromatic ring-bearing co-monomers. It was desirable that the 

new hydrogels should exhibit a swelling ability and temperature sensitivity similar to that of 

the original PNIPA gel, but having increased phenol sensitivity.  

Many reasons justify interest in phenol sensitivity. It is well known that in binary 

PNIPA–water systems the temperature-induced VPT (TVPT) is related to the structure of the 

water immediately surrounding the polymer chains. Phenols are hydrotropes, which are well 

known for their ability to change the structure of water. 

Phenol is among the few organic compounds that, even at low concentrations, can 

trigger chemically induced VPT in PNIPA gels. It is of interest therefore to determine whether 

this is a general property of phenolic compounds. 

There is a further, practical, reason. As a contaminant in drinking water, phenols impart 

an unpleasant taste and odour even at very low concentrations. Of greater concern for public 

health, however, in the chlorinating process used for drinking water purification, it reacts with 

the chlorine and produces carcinogenic polychlorinated compounds. PNIPA hydrogels have 

been considered in possible applications as nonconventional adsorbents, or as 

sensors/actuators.  

In this work on the interactions between phenols and PNIPA gels, the following 

techniques were employed: equilibrium swelling measurements, phenol uptake, isothermal 

and scanning microcalorimetry (DSC), dynamic light scattering (DLS), small angle X-ray 

scattering (SAXS) and neutron scattering (SANS). The aromatic molecules were 

hydroxybenzene (phenol), 1,3-dihydroxybenzene (resorcinol) or 1,3,5-trihydroxybenzene 

(phloroglucinol). 

 77



In binary systems the swelling ability of gels depends on the cross-link density. The 

monomer/crosslinker ratio, however, does not influence either the TVPT (~34 °C) or the 

enthalpy of the transition (7 kJ/mol monomer).  

In ternary PNIPA–water–phenol systems, TVPT decreases with increasing phenol 

concentration and also with the number of the OH-groups. Isothermal microcalorimetry and 

SANS under contrast matched conditions both confirm that the interaction between the phenol 

molecules and the gel is already detectable slightly below the concentration of the VPT (cVPT), 

and that an appreciable fraction, roughly one third, of the phenol molecules begins to replace 

the water molecules around the polymer chains. 

To enhance the interaction between the gel and the phenols NIPA was copolymerized 

with two different co-monomers by chemically induced radical polymerization. The co-

monomers were N9-propenoyl-3,6,12,15-tetraoxa-9,21-diaza-bicyclo [15.3.1] heneicosa-

1(21), 17,19-triene (CE) and 2-allylphenol (AP). The CE and AP content of the copolymers is 

limited by their different solubility. In the binary aqueous system the swelling ability of 

PNIPA/AP gel is greater, while that of the PNIPA/CE gel is lower than in the unmodified 

PNIPA gel of similar monomer/cross-linker ratio. The TVPT of aqueous gels is also different 

and, above the TVPT, their rate of deswelling is much faster than the unmodified gel.  

All the gels display a local order with a characteristic spacing of 10-12 Å, due to the side 

groups on the polymer chain. This distance is influenced neither by the co-monomer, nor by 

the presence of phenol molecules, nor by the temperature. In the copolymer gels swollen in 

pure water, larger clusters of radius several hundred angström units are visible in SAXS and 

SANS observations.  

The copolymerisation increases phenol-sensitivity in the gel. At constant temperature 

the phenol-induced VPT shifts to lower concentrations. The endothermic heat of the transition 

changes in the same way as in the unmodified gel, i.e. the phenol content increases, while 

increasing the number of the OH-groups decreases the enthaply. The copolymers show a 

phenol affinity already below the cVPT. Above this concentration a new sorption step 

develops, resulting in a 60 - 75% increase in the phenol uptake. 
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7. Új tudományos eredmények 
1. Az irodalomban eddig le nem írt random kopolimereket állítottam elő  

N-izopropil-akrilamid (NIPA) monomer és N9-propenoil-3,6,12,15-tetraoxa-9,21-diaza-

biciklo [15.3.1] henejkoza-1(21),17,19-trién (CE) illetve 2-allilfenol (AP) komonomer 

vizes közegű kémiailag iniciált gyökös polimerizációjával. A poli(N-izopropil-akrilamid) 

(PNIPA) gélbe való beépítési lehetőségnek a komonomerek oldhatósága szab határt.  

A [monomer]/[komonomer] arány a PNIPA/CE gélben 10, PNIPA/AP gélben 60 volt.  

A [monomer]/[térhálósító] arány mindkét esetben ~150. 

2. A kopolimerizáció hatására módosulnak a gél tulajdonságai. Biner kopolimer–víz 

rendszerek vizsgálata során megállapítottam, hogy a PNIPA/AP gélek jobban, a 

PNIPA/CE gélek pedig kevésbé duzzadnak, mint a hasonló [monomer]/[térhálósító] 

arányú PNIPA gél, az aromás komonomerek eltérő hidrofilitása miatt. A kopolimerizáció 

következtében a fázisátalakulási hőmérséklet (TVPT) csökken: TVPT,PNIPA = 33,6 °C; 

TVPT,PNIPA/CE = 25,9 °C; TVPT, PNIPA/AP = 32,6 °C. A fázisátmenet endoterm hőeffektusa a 

PNIPA gélhez képest (6,5 kJ/mol) PNIPA/CE esetén kismértékben csökken (5,5 kJ/mol), 

míg PNIPA/AP esetén kismértékben növekszik (7,2 kJ/mol). 

3. PNIPA–víz–fenol, PNIPA/CE–víz–fenol és PNIPA/AP–víz–fenol terner rendszerek 

vizsgálatával megállapítottam, hogy a fenol, rezorcin és floroglucin a koncentrációjától és 

az OH-csoportok számától függően csökkenti a fázisátalakulás hőmérsékletét. Adott 

hőmérsékleten tehát a fázisátalakulás az OH-szubsztitúciótól függő koncentrációnál (cVPT) 

megy végbe. Megállapítottam, hogy 20 °C-on PNIPA gélen a fázisátmenet fenol esetén 

∼53 mM, rezorcin esetén ∼50 mM, floroglucin esetén ∼35 mM koncentrációnál 

következik be. A kopolimerizáció megnöveli a gélek fenolérzékenységét.  

A fázisátalakulási koncentráció csökken, PNIPA/CE ill. PNIPA/AP esetén 20 °C-on  

∼30 mM, illetve ∼48 mM.  

  Az endoterm hőeffektus nagysága, a módosítatlan PNIPA gélhez hasonlóan, a fenol 

koncentrációtól és a fenolos OH-csoportok számától függ.  

4. A fenol szorpciós izotermája cVPT alatti tartományban valamennyi vizsgált gélen Henry-

típusú. A cVPT felett a PNIPA gél izotermája telítésbe hajlik. Megállapítottam, hogy a 

PNIPA 1 g száraz gélre vonatkoztatva maximálisan 180 mg fenolt, 120 mg rezorcint, 

illetve 90 mg floroglucint köt meg. A kopolimerek esetén – az aromás gyűrű és a 
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fenolmolekula között létrejövő π−π kölcsönhatás eredményeként – a fázisátalakulási 

koncentráció felett újabb szorpciós lépcső alakul ki. 70 mM egyensúlyi koncentrációnál 

20 °C-on a PNIPA/CE 75%-kal, a PNIPA/AP kb. 60%-kal több fenolt köt meg, mint a 

hasonló térhálósűrűségű PNIPA gél. 

5. Vizsgáltam a fenolmolekulák gélfázisbeli eloszlását 20 °C-on a cVPT alatti tartományban. 

Igazoltam, hogy kopolimer géleken a fenolmolekulák már a cVPT alatti tartományban 

feldúsulnak. PNIPA–víz–fenol neutronszórási és izoterm mikrokalorimetriás vizsgálatával 

kísérletileg igazoltam, hogy a fenol és a gél között csak kevéssel a fázisátalakulási 

koncentráció alatt alakul ki közvetlen kölcsönhatás. 44 mM-nál a fenolmolekulák 

egyharmada a lánc közelében rendeződik. Modellszámítások alapján megállapítottam, 

hogy a Flory-Huggins elmélet másodrendű χ1 kölcsönhatási paramétere független a 

fenolkoncentrációtól és az OH-csoportok számától, míg a harmadrendű χ2 paraméter 

növekszik a fenolok koncentrációjával és az OH-csoportok számával.  

6. Megállapítottam, hogy a gélek szabályos rendezettséget mutatnak. A rendezett egységek 

közötti távolság 10-12 Å a gélek oldalláncainak, azaz az izopropil-csoportok távolságával 

azonosítható. Ezt a távolságot a hőmérséklet, a fenolok jelenléte és a komonomer jellege 

nem befolyásolja.  

  A vízben duzzasztott kopolimerekben a PNIPÁ-val ellentétben, duzzadt állapotban is 

találhatók nagyobb klaszterek. 40 mM fenol jelenlétében a duzzadt állapotú PNIPA/CE 

gélben a klaszterek sugara ∼200 Å-nek, PNIPA/AP gélben ~150 Å és ~800 Å-nek 

adódott. Ez utóbbi esetén TVPT felett a gyakorlatilag monodiszperz klaszterek 

sugara ~800 Å. 

7. Megállapítottam, hogy a PNIPA gél hőmérsékletindukált fázisátalakulása két jelentősen 

eltérő időállandójú folyamatból áll. Az első, termodinamikailag kontrollált lépésben a 

hidrofób kölcsönhatással kapcsolódó oldószer kipréselődik a polimer láncok közül.  

A második lépés kinetikusan kontrollált. A mozgásukban korlátozott láncok 

relaxációja igen lassú.  

  TVPT felett a kopolimerek a PNIPÁ-nál gyorsabban zsugorodnak, mert a 

kopolimerizációval létrehozott inhomogenitások megkönnyítik a gélkollapszust. 
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New scientific results 

1. New random co-polymers have been synthesized by copolymerization of  

N-isopropyl-acrylamide (NIPA) with two different co-monomers by chemically induced 

radical polymerization in aqueous solution. The co-monomers were N9-propenoyl-

3,6,12,15-tetraoxa-9,21-diaza-bicyclo [15.3.1] heneicosa-1(21), 17,19-triene (CE) and 2-

allylphenol (AP). The CE and AP content of the poly(N-isopropylacrylamide)  

(PNIPA) – copolymer is limited by their different solubility. The ratio of  

[monomer]/[co-monomer] is 10 and 60 in PNIPA/CE and PNIPA/AP gels, respectively. 

The ratio of [monomer]/[cross-linker] is ~150 for both of the gels. 

2. The co-polymerization changed the properties of the PNIPA gel. In the binary aqueous 

system the swelling ability of PNIPA/AP gel is greater, while that of the PNIPA/CE gel is 

lower than in the unmodified PNIPA gel of similar [monomer]/[cross-linker] ratio, due to 

the different hydrophobicity of the co-monomers. The volume phase transition (VPT) of 

the copolymers occurs at lower temperature (TVPT) than in the unmodified gel  

(TVPT,PNIPA = 33.6 °C; TVPT,PNIPA/CE = 25.9 °C; TVPT, PNIPA/AP = 32.6 °C). The endothermic heat of 

the transition slightly decreases in the case of PNIPA/CE (5.5 kJ/mol) and increases in the 

case of PNIPA/AP gel (7.2 kJ/mol) with respect to the unmodified gel (6.5 kJ/mol).  

3. In the ternary systems (PNIPA–water–phenol, PNIPA/CE–water–phenol and PNIPA/AP–

water–phenol) TVPT decreases either upon increasing the concentration of phenols or upon 

increasing the number of the OH-groups on the phenol. At constant temperature the 

phenol-induced VPT shifts to lower concentrations as the number of the OH-groups 

increases. At 20 °C in PNIPA gels the concentrations are the following: ∼53 mM for 

phenol; ∼50 mM for resorcinol and ∼35 mM for phloroglucinol. The effect of the co-

polymerization resulted in an increased phenol sensitivity. The criticial concentration cVPT 

of the concentration induced VPT decreases. At 20 °C it is ∼30 mM and ∼48 mM for 

PNIPA/CE and PNIPA/AP, respectively.  

  The endothermic heat of the transition, similarly to PNIPA gel, depends on the phenol 

concentration and on the number of the phenolic OH-groups.  

4. The sorption isotherms of the gels are of Henry-type below cVPT. At this concentration 

PNIPA reaches its maximum capacity and it saturates. The sorption capacity of PNIPA 

with respect to 1 g of dry gel is 180 mg, 120 mg and 90 mg phenol, resorcinol and 

phloroglucinol, respectively. A new sorption step develops for the isotherms of the 
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copolymers above cVPT  resulting in a 75% and 60% increase in the phenol uptake  

at 70 mM equilibrium concentration of phenol at 20 °C for PNIPA/CE and for PNIPA/AP 

gel, respectively, due to the π−π interaction between the aromatic ring and the phenols. 

5. The distribution of phenols in the swollen gel was investigated at 20 °C. There is an 

enrichment of phenol molecules in the gel phase below cVPT for the copolymers. Both 

isothermal microcalorimetry and SANS under contrast matched conditions confirm that 

the interaction between the phenol molecules and the gel occurs already slightly below 

cVPT. At 44 mM concentration of phenol, about one third of the phenol molecules in the 

gel phase begin to replace the water molecules around the polymer chains. Measurements 

of the Flory-Huggins interaction parameters χ1 and χ2 show that χ1 remains invariant 

under changes of aromatic molecule content, while χ2, i.e., the three-body polymer 

interaction, increases monotonically as the transition is approached. The increase 

becomes stronger with increasing hydroxyl group number on the phenol. 

6. The gels exhibit a semi-ordered structure at short distances. Repeating units with the 

distance of 10-12 Å may be identified by the side groups of the PNIPA gel, i.e., the 

isopropyl groups. This structure is influenced neither by the temperature, nor by the 

addition of phenols, nor by the copolymerization.  

  Larger clusters were detected in aqueous copolymers already below TVPT. At 40 mM 

phenol concentration the radius of the large units is about 200 Å in swollen PNIPA/CE.  

In swollen PNIPA/AP gel ~150 Å and ~800 Å clusters were detected, which become 

practically monodisperse with a radius of ~800 Å above TVPT. 

7. The temperature induced phase transition of the PNIPA involves two stages with 

significantly different time constants. The first step is governed thermo-dynamically. The 

destruction of the hydrophobic interactions results in the fast expulsion of the solvent 

phase from the polymer chains. The second stage is governed kinetically. The relaxation 

of polymer chains frozen in a restricted motion is very slow.  

  The rate of deswelling of copolymer gels above the TVPT is much faster than that of the 

unmodified gel, because the inhomogenities present in the copolymers promote the 

collapse of the system.  
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INTERACTION OF PHENOLIC POLLUTANTS WITH PNIPA
HYDROGELS

KRlSZTINA LAsZLO,* KATALIN KOSIK, ERZSEBET WILK,
Department of Physical Chemistry, Budapest University of Technology and
Economics, Budapest 1521, Hungary

ERlK GEISSLER

Laboratoire de Spectrombrie Physique CNRS UMR5588, Universite J. Fourier
de Grenoble, BP 87,38402 St Martin d'Heres, France

Abstract. Poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPA) gels swollen in pure water
exhibit a volume phase transition (VPT) at 34°C, above which the solvent is
expelled. In contact with aqueous phenol solutions, these gels may display a
VPT at 20°C at aromatic acid concentrations, depending on the number of OH
substitutions. This observation makes PNIP A a promising actuator for phenols
in water, and also offers opportunities for water treatment applications.
Dynamic light scattering (DLS) data show that the product of the collective
diffusion coefficient and the Rayleigh ratio of the thermodynamic fluctuations
is independent of the aromatic composition below the critical concentration. It
follows, as is also confirmed by small angle neutron scattering (SANS)
experiments, that the phenols are not directly in contact with the network chain.

Keywords: volume phase transition (VPT); PNIP A; phenol; resorcinol; phloroglucinol;

swelling; uptake isotherm; dynamic light scattering (DLS); small angle neutron
scattering (SANS)
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1. Introduction

KRISZTINA LAsZLO ET AL.

Phenol and other aromatic pollutants are among the most frequent anthropogenic
contaminants of water. These pollutants appear as a consequence of degradation
of organic compounds used as intermediates in the synthesis of dyes, pesticides,
insecticides, explosives, etc. Although most procedures designed to remove these
molecules from water use activated carbons, responsive soft materials have
recently emerged as a topic of intense research activity as their potential to act as
sensors of environmental signals is gradually being recognized.

The operating principle of such devices relies on materials whose volume
changes abruptly, i.e., that display a volume phase transition (VPT), when an
appropriate stimulus is applied. Thermosensitive poly(N-isopropylacrylamide)
(PNIPA) hydrogel, where the cross-links are chemical, namely peptide bonds, is
widely used for this purpose since its VPT in pure water is close to 34DC. ]-3

Below this temperature the three-dimensional swollen network of PNIP A is
transparent and, as it can hold about forty times its own weight of water, is
highly permeable to the swelling liquid. The degree of swelling depends on the
3D behaviour of the gel, which can be characterized by the density of the cross
links.

The collapse of the fully hydrated network is induced by dehydration of the
hydrophobic polymer chain as a result of transfer of the hydrated water
molecules to the bulk. Above the VPT temperature the network shrinks and
becomes white, with concomitant expulsion of the solvent. Generally, similar
VPTs can be triggered by further physical (pressure, electromagnetic radiation,
external electric or magnetic field) and chemical means (added small
molecules). Molecules dissolved in the mobile phase may move together with
the solvent, offering the possibility of stimulus controlled swelling (membranes
of tunable permeability) or chemical delivery (e.g., controlled drug release).
Nevertheless, dissolved small molecules also modify the VPT, e.g., by shifting
its temperature, as they reduce the chemical potential of water in the bulk phase.

Gels swollen in binary solvents have been the subject of many
investigations for their ability to modify the polymer-solvent interaction.4-7
Several authors8-'o have reported that gels made from PNIPA, swollen in
aqueous solutions of aromatic compounds, collapse at aromatic concentrations
above a certain threshold. This phenomenon has been attributed to the approach
of the solubility limit of the host molecule in water.9

The system discussed in this paper also has biological relevance. Owing to
the C(=O)-NH- bonds, the polymer chain of the PNIPA can be considered as a
model protein, while phenol is a frequent substituent of amino acids or other
biologically active molecules. I I
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PNIP A-PHENOL INTERACTION 395

Our research into a phenol-sensitive device for sensor and/or adsorption
applications yielded results that are difficult to interpret in terms of the current
literature. We therefore undertook a systematic investigation of the interaction
of phenols with PNIP A hydrogels by applying a multi-method approach. The
observations reported here involve measurements of swelling degree, aromatic
uptake, dynamic light scattering (DLS), as well as small angle neutron
scattering (SANS).

2. Experimental

Poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPA) gels of [NIPA]/[BA] molar ratio of 150
were prepared from N-isopropylacrylamide (NIPA) and N,N'
methylenebisacrylamide (BA) by radical polymerization.13 Gel films of 2 mm
thickness were polymerized and dialysed in water to remove unreacted
chemicals. The films were cut into discs (diameter 7 mm), then dried and stored
above concentrated sulfuric acid.

To determine the equilibrium uptake of the polymers, the dry discs were
placed in contact with the appropriate aqueous solutions for 48 hrs, a period
determined from preliminary kinetic measurements. Aqueous solutions of high
purity phenols (Merck) were used. Swelling was determined by weighing, while
the uptake of the small aromatic molecules was calculated from the initial and
equilibrium concentrations, Co and Ce, of the phenols in the free liquid.13

Light scattering measurements were made with an ALV DLS/SLS 5022F
goniometer equipped with optical fiber coupling and an avalanche diode, with a
22 mW HeNe laser working at 632.8 nm and an ALV 5000E multi-tau
correlator.

Small angle neutron scattering measurements were made on the KWS-1
instrument at the IFF Forschungszentrum, Jiilich, Germany. The neutron
velocity selector was set for wavelength A = 8A (!'!.A/A = 0.2). For contrast
matching with the PNIP A gels a water mixture containing 18% D20 and 82%
H20 by volume was used as the swelling medium. Deuterated phenol (D6,
Polymer Source Inc.) dissolved in the mixture was employed to detect possible
decoration or clustering effects of this molecule in the vicinity of the polymer
chains. The wavevector range explored in the measurements was
2.3 x 10-3 A-I::; q::; 0.2 A-I.

3. Results and Discussion

Selected properties of the aromatic pollutants used in these studies are listed in
Table 1.
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396 KRISZTINA LAsZLO ET AL.

Table I. Characteristic data of the pheno]s.
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Figure I. Equi]ibrium uptake of phenol at

20 QC; \7: phenol, 0: resorcinol, and D:
phlorog]ucinol.

Figure 2. Equilibrium swelling ratio of PN]PA gel in

water C.), 5 ce) and 50 CA) mM aqueous
phloroglucino] solutions.

In the low concentration range the isotherms describing the aromatic uptake
(Figure 1) can be fitted to the Henry model (Table 2). At higher concentration,
dependent on the degree of OH-substitution, the curves deviate and saturation
occurs. The position (equilibrium concentration) of the saturation as well as the
limit of the uptake depends on the OH-groups. In the saturation range we also
estimated the aromatic and OH/monomer unit ratios, respectively. In all cases
the calculated values are far from 100%. It is worth mentioning, however, that
the phenol uptake of the PNIP A at saturation is comparable to that of
commercial activated carbons developed for phenol removal (2-3 mmol/g).

The equilibrium swelling ratio 1/rjJ of PNIP A gels t of a specific
[monomer ]/[crosslinker] ratio depends on the temperature and the concentration

t tjJ is the volume fraction of the polymer
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PNIP A-PHENOL INTERACTION 397

of the aromatic contaminant (Figure 2). At low concentration, i.e., in the fully
swollen state this behaviour is similar to pure water. At a critical pollution level
however, the swelling ability is already slightly reduced at low temperatures
and the VPT temperature is significantly lowered. In isothermal conditions on
the other hand, a phase transition much more abrupt than in pure water occurs.

Table 2. Parameters obtained from the equilibrium uptake isotherms in Figure].

Slope ofR20fthe
Uptake at saturation

the initial section

linear fit
per ]00

mmo]/g dry gel
mg/g dry gelmonomer units

Phenol

0.0360.9968 1.90]78.62 1.421.4

Resorcinol

0.0330.9789 1.31144.1]4.829.6

Phloroglucinol

0.0250.9767 1.02128.511.534.5

The swelling below this concentration, as well as the critical concentration
and the sharpness of the transition, are influenced by the number of OH-groups
decorating the aromatic ring (Figure 3).

40

35

30

25

~20~
15

10

5

o
o 10 20 30 40 50 60 70 80

c ,mmol/I
e

Figure 3. ]nfluence of the concentration of various phenols on the equilibrium swelling behaviour
of PNIP A gel at 20°e. Symbols are the same as in Figure 1.

From these results we conclude that the Lundelius rule, i.e., that the uptake
of a solute is inversely proportional to its solubility in the solvent, does not
apply to the uptake of the phenols by the PNIPA chains.

Murase et al.,9 by fitting their adsorption curves to a Langmuir equation,
deduced that the aromatic molecule investigated (benzyl alcohol) was adsorbed
on the PNIP A chains - as shown in the left cartoon of Figure 4 - and the
collapse of the gel occurred in the vicinity of the solubility limit of the aromatic
molecule in water. The suggested mechanism of phenol sorption is site-binding
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398 KRISZTINA LAsZLO ET AL.

through the amide-group.11 If adsorption did occur, however, it should increase
the cross-section of the polymer chains and hence the friction coefficient. This
would be reflected in a reduction of the collective diffusion coefficient.

Figure 4. Possible distribution of the aromatic molecules along the PNIPA chains.

Results from DLS measurements [Figure 5 (left)], show the collective
diffusion coefficient Dc = r1l for the PNIP A gels swollen in aqueous solutions
at different equilibrium concentrations Ce of phenols, where r is the
characteristic relaxation rate of the DLS correlation function. With this

technique systems can be measured only below the phase transition. Samples
equilibrated with phloroglucinol cannot therefore be studied above ca 30 mM at
room temperature. All the systems display a similar response, with a noticeable,
albeit limited, downturn as the limiting concentration is approached.

In semi-dilute solutions, the diffusion coefficient describing the thermal
motion of the polymer chains that take part in an osmotic fluctuation in the
surrounding solvent may be defined as follows

Dc = oITlorpf ' (1)

where f is the friction coefficient of the polymer chain moving in the
surrounding fluid, and rp the volume fraction of polymer at a given state of
swelling. In a gel, owing to the permanent elasticity, the term oIT/8rp is replaced
by Mo/rp, where the osmotic modulus is'2

Mos =rjiJrul orp+4G 13, (2)

OJ is the swelling pressure. The elastic modulus G of the gels was determined
from stress-strain measurements 13. (At small strains G follows the expected
behavior of standard network theory, i.e., G oc rpl/3.) Similarly, the Rayleigh
ratio of light scattered by the thermal fluctuations is given by

k T,j,2

Rdyn (q=O)=KT, (3)os

kB is Boltzmann's constant, T the absolute temperature, and K is the optical
contrast factor.13 In the present measurements no angular variation of Rdyn was
observed. The values of Rdyn are displayed in Figure 5 (right). In this case the
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PNIP A-PHENOL INTERACTION 399

opposite behavior to that of Dc is observed, i.e., the intensity of the scattered
light increases moderately as Ce increases. The intensity data, however, exhibit
no sign of a divergence at the transition.

610-7

510-7

410-7

'(/l

NE 310-7o
0"

210-1

110-7

I

10 20 30 40

C.' mmoVI

50

510-4

410-4

110.4

o
o

t

10 20 30 40

Ce' mmolll

50

il

W

Figure 5. Collective diffusion coefficient D c= r/l (left) and Rayleigh ratio Rdyn (right) from
dynamic light scattering intensity in PNIPA gels at 20°C at equilibrium with aqueous solutions
containing different concentrations Cc ofphenols. Symbols are the same as in Figure 1.

The weak increase in the experimental value of Rdyn, displayed in Figure 5
(right), corresponds to a decrease in the osmotic modulus as the transition is
approached. This in turn, by virtue of equations land 2, causes a reduction in
Dc. The absence of a divergence at the transition, however, shows that it is of
first-order type, in which the osmotic susceptibility undergoes a discontinuity.
This finding is consistent with the step-like volume change of Figure 3, another
characteristic of first order transitions. It is also consistent with the observations of

Suzuki et al.,s who found the addition of an aromatic compound (hydro quinone)
lowers the transition temperature and enlarges the volume discontinuity.

From expressions land 3 it may be remarked that the product DcRdyn/ rjJ is
proportional to ksT!f and is therefore independent of the osmotic susceptibility.
This quantity is displayed in Figure 6 where, within experimental error,
DcRdyn/ rjJ is indeed independent of aromatic content in the case of phenol and
resorcinol. Only phloroglucinol exhibits a marked deviation at the highest
concentration measurable by this method. This finding implies that the friction
coefficient f of the polymer chains moving in the solvent is independent of the
nature of the solvent and the aromatic content below the critical concentration.

It may therefore be concluded that the cross-section of the chains is unaltered,
and that the observed decrease in the diffusion coefficient of the gel at higher
aromatic content is of purely thermodynamic origin.
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400 KRISZTINA LAsZLO ET AL.

A further finding from the observations presented here is that no significant
difference appears between the effects of the different phenols in the swollen
region. At the transition, however, the repulsion towards the PNIP A network
increases with the OH-substitution.

410-9

310-0

,- CIJ

~ ''"' f f
~!t0

[[ 1 10-9J 10

20304050

Ce' mmol/l

Figure 6. Product DcRctyn/<jJ as a function of aromatic content Cc in the surrounding liquid; symbols
are the same as in Figure I.
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Figure 7. SANS signal from PNIPA in fully deuterated water (e) at 20 QC and in contrast
matched conditions (18% D20:82% H20) with different amounts of deuterated phenol (0 0 mM,
o 20 mM, and (j, 40 mM).

SANS experiments were undertaken to confirm the DLS observations.
Results obtained with phenol solutions are shown in Figures 7 and 8. In the
conditions of contrast matching employed here, where the scattering length
density of the water was adjusted to be equal to that of the polymer, clustering
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PNIP A-PHENOL INTERACTION 401

of the phenol can in principle be detected if its contrast is sufficiently different
from that of the solvent (or polymer). Figure 7 shows the signal of the PNIP A
gels in pure D20, and at the contrast match point (18% D20/82% H20 v/v
mixture), with different amounts of deuterated phenol. Figure 8 shows the
scattering signal when fully deuterated phenol is added to the contrast matched
solvent. No measurable signal at low q corresponding to phenol clustering is
visible. It may be concluded within experimental error that the phenol
molecules do not cluster significantly around the polymer chains but are
distributed uniformly in the solvent (Figure 4, right).

3

2.5 2.,

1.5

E
0
~ 0.5

0-0.5 -1
0.001

0.010.1

q, A-'

Figure 8. Close-up view of contrast-matched signals. The error bars are much larger for the large
sample-detector distances d, because the signal intensity decreases as lid'. The signal from the
phenol is zero within the level of the noise. The phenol is therefore mainly distributed uniformly
in the liquid. Symbols are the same as in Figure 7.

4. Conclusion

The volume transition of PNIP A gels swollen at 20°C in aqueous solutions of
phenols is studied by observations of swelling equilibrium, elastic modulus and
dynamic light scattering. The collective diffusion coefficient Dc decreases at high
aromatic content, while the dynamic component of the scattering intensity, Rdyn,

increases. No divergence of Rdyn close to the transition is observed however, as
expected in a first order transition. The light scattering response of the gels
swollen in both solvents is very similar. Within experimental error the product
DcRdyn/ tjJ is independent of aromatic concentration. It follows that the friction
coefficient of the polymer chains is not modified in the presence of the binary
solvent and that the reduction in the value of Dc is solely due to the reduction in
the osmotic modulus of the system. SANS observations also indicate that the
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402 KRISZTlNA LAsZLO ET AL.

majority of aromatic molecules do not establish a binding relationship with the
chains.
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ABSTRACT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Measurements are reported on the swelling behaviour at
20 �C of poly (N-isopropylacrylamide) (PNIPA) gels in
aqueous solutions of two weak aromatic acids, phenol
and resorcinol. For solute concentrations below
45 mmol/l, the uptake of these solutions is similar.
Phenol exhibits an excess equilibrium concentration in-
side the gel of 5% over that in the surrounding bath,
while for resorcinol, the excess is found to be 12%. At
50 mmol/l solute concentration, both systems display a
volume transition accompanied by expulsion of the
solvent. The solubility limits in water of these aromatic
compounds are significantly different (870 and
9080 mmol/l, respectively), and are far above this critical
concentration. In the collapsed condition, the expelled
liquid spreads on the surface of the phenol-treated gel,
while an ordered arrangement of separate droplets is
generated in the case of resorcinol. In the latter case, an
acute contact angle was observed. Copyright � 2003
John Wiley & Sons, Ltd.

KEYWORDS: gel swelling; phenol; resorcinol; NIPA;
elastic modulus; collapse transition

INTRODUCTION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The volume transition exhibited by poly (N-isopro-
pylacrylamide) (PNIPA) gels in water has been
extensively studied by various authors over the
last two decades [1, 2]. Murase et al. [3] were
among the first to report the effects of aromatic
compounds in the aqueous phase on this transition.
In this paper, we investigate the effects on the
swelling and elastic properties of PNIPA gels due
to the presence of two aromatic compounds, phenol
and resorcinol, in the liquid phase.

EXPERIMENTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PNIPA gels were prepared from aqueous solutions
of N-isopropylacrylamide (NIPA) (Aldrich) with
N,N0-methylenebisacrylamide (BA) (Aldrich) as a
cross-linker, using 1,2-di-(dimethylamino)ethane
(TEMED) (Aldrich), ammonium persulfate (APS)
(Aldrich) via a standard radical polymerization
process. Disks and cylinders were synthesized
with [NIPA]/[BA]¼ 150. After polymerization,
the gels were removed from their moulds and
washed in a large water bath of doubly distilled
water for a week, changing the water daily.

The disks were cut out of a polymer film, air-
dried and kept over concentrated sulfuric acid. The
1 cm isometric cylinders were moulded directly
and washed and dried in the same way.

Aqueous solutions of the weak aromatic acids
were prepared from phenol (99.5%) and resorcinol
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(99%) of high purity, both obtained from Merck.
Swelling was determined by weighing. The con-
centrations in the liquid phase were derived from
UV absorption measurements (Kontron Uvikon).
For the sorption measurements, the disks were
equilibrated at 20.0� 0.2 �C for 48 h, determined
from preliminary kinetic measurements.

Stress–strain measurements were performed as
described by Horkay and Zrı́nyi [4]. The dry
cylindrical samples were equilibrated in the aqu-
eous aromatic solutions for 8 d at 20.0� 0.2 �C prior
to the experiments.

RESULTS AND DISCUSSION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The effect of different amounts of phenol and
resorcinol in the surrounding aqueous bath is
shown in Fig. 1, where the degree of swelling is
plotted as a function of temperature. These mea-
surements were performed on disk-shaped sam-
ples of diameter 3 mm and thickness 1 mm in the
dry state. The temperature was changed in steps of
2 K, with the samples being weighed after 25 min
incubation each time. This figure shows that the
swelling and deswelling properties are practically
insensitive to the presence of either solute at con-
centrations below 50 mmol/l. For the 50 mmol/l
concentration, however, the response to an increas-
ing temperature of the sample bearing phenol is
notably slower than that with resorcinol. The latter
has even already reached equilibrium by the end of
the heating cycle. The cooling cycle was started
after reaching equilibrium at the highest tempera-
ture. In this reverse direction, the swelling response
starts earlier in the system with phenol.

Uptake of the phenol and resorcinol solutions
by the PNIPA gels is shown in Fig. 2. These
quantities are determined from UV measurements
of the initial and final concentrations of the aro-
matic solute in the equilibrium solutions, combined
with measurements of the mass balance. For equi-
librium liquid concentrations smaller than
45 mmol/l in the surrounding bath, both phenol
and resorcinol behave similarly. In this concentra-
tion range for phenol, the internal concentration of
solute is 1.05 times greater than that in the sur-

rounding bath, while for resorcinol the enhance-
ment factor in the gel was found to be 1.12. At
around 50 mmol/l, however, the responses in Fig. 2
are strongly different. The resorcinol system exhi-
bits a maximum in its solvent uptake while phenol
continues to rise, albeit at a lower rate. At equili-
brium concentrations of the surrounding reservoir
in excess of 50 mmol/l, solvent is expelled from this
system.

Measurements of the elastic modulus in com-
pression were also made for the same gels contain-
ing varying amounts of phenol and resorcinol. For
all samples, the initial slopes of the stress versus
strain curves yielded the same value of the shear
modulus G, when corrected for variations in the
concentration according to the standard relation-
ship [5]:

G ¼ nRT�1=3 ð1Þ
where R is the gas constant, T the absolute tempera-
ture, n the number of elastically active chains per
unit volume and � is the polymer volume fraction.
Figure 3 shows that the quantity G/(�1/3T) is inde-
pendent of the concentration of phenol or resorci-
nol in the contacting solution. This result confirms

FIGURE 1. Swelling ratio of PNIPA gels in aqueous solutions of (a) phenol and (b) resorcinol as a function of temperature.
Open and solid symbols indicate increasing and decreasing temperatures, respectively.

FIGURE 2. Uptake of phenol (solid symbols) and resorcinol
(open symbols) from their aqueous solutions at 20 �C by
PNIPA gels.

772 / Kosik et al.
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that these solutes introduce no permanent com-
plexes that act as additional effective cross-links
in the polymer network.

Although the stress–strain curves are reversible
at low solute concentrations (not shown here), this
reversibility does not hold for gels equilibrated
with solutions of initial concentration of more

than 30 mmol/l, either of phenol or of resorcinol.
The responses, shown in Fig. 4, correspond to
solvent being expelled from the gel specimens
during compression. This phenomenon is accom-
panied by the appearance of strong opalescence,
which spreads throughout the sample upon appli-
cation of pressure.

During compression, as the strain ð�� 1=�2Þ
increases, solvent is expelled to the walls of the
gels. A striking difference in behaviour is observed,
however, between the phenol-containing samples
and those containing resorcinol. In the former case,
the solvent wets the outer surface of the cylinder
and runs down the outside. In the resorcinol sys-
tem, the free surface of the gel becomes decorated
with beads of free solvent as well as blisters (see
Fig. 5), which essentially remain in the same posi-
tion throughout the compression stage. The beads
exhibit a contact angle in excess of 50� on the gel
surface, indicative of a more highly repulsive inter-
action between gel and solvent than in the case of
phenol. The columnar arrangement of exuded dro-
plets that can be seen in this figure is unrelated to
surface defects on these specimens. This pattern
has probably a similar origin as the modulation
effects that have been reported in swelling and
deswelling gels [6, 7].

FIGURE 3. Normalized shear elastic modulus of PNIPA gels
swollen in aqueous solutions of phenol (solid symbols) and
resorcinol (open symbols) at different concentrations.

FIGURE 4. Stress--strain curves for PNIPA gels swollen to equilibrium in aqueous solutions containing (a) 40 mmol/l of
phenol, (b) 50 mmol/l of phenol, (c) 40 mmol/l of resorcinol, and (d) 50 mmol/l of resorcinol, at 20 �C. The curve of increasing
strain (open symbols) lies above that of decreasing strain (solid symbols) owing to the loss of solvent during compression.
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Figure 6 shows the equilibrium swelling degree
of the gel samples at 20 �C in aqueous solutions
containing different amounts of phenol or resorci-
nol. The responses to both of these aromatic
compounds are closely similar, with a volume
transition occurring in both cases close to
50 mmol/l. This value lies well below the solubility
limit in water both of phenol (870 mmol/l) and of
resorcinol (9080 mmol/l) [8].

To interpret the shape of the volume transition
in Fig. 6, the Flory–Huggins theoretical formalism
may be used [9]. Caution should be exercised,
however, not only because of the highly simplified
model, but also since recent measurements through
acid–base titrations show that the PNIPA system
has a weak ion-exchange character [10, 11]. With
this rider in mind, we may write the following for
the swelling pressure of a neutral gel of polymer
volume fraction f [9].

! ¼ �ðRT=v1Þ½lnð1 � �Þ þ �þ ��2 þ w�3� � G0�
1=3

ð2Þ

where R is the gas constant, T the absolute tem-
perature, v1 the molar volume of the solvent (water)
and � and w are the second and third-order inter-
action parameters, respectively. As all of the
measurements shown in Fig. 6 were made at equi-
librium swelling with the solvent, !¼ 0 in eq. (2).
The value of the shear modulus, G0, is known from
the mechanical measurements. Thus, although in
this report swelling pressure measurements were
not made as a function of the volume fraction, �, the
swelling reponse shown in Fig. 6 can be plausibly
simulated.

Mixed solvents such as those investigated here
enhance the repulsive interaction between polymer
and the pure solvent by increasing the value of the
interaction parameters. To identify the factor that
gives rise to the volume transition we assume that it
acts either through the second-order (two-body
interaction) parameter � (Assumption 1), or
through the third-order interaction w (Assumption
2). The first case corresponds to a reduction in the
mean solvent quality, while the second corre-
sponds primarily to a modification of the polymer.
The effect may be simulated by incorporating into
eq. (2) a factor of [1þKceq(liq)], which multiplies
either � or w. The values of the unperturbed swel-
ling ratio and the position of the transition place
strong constraints on the allowed values of the
parameters. The results of these two calculations
are shown in Fig. 6 as dashed and continuous lines,
respectively. With the measured value of G0v1/
RT¼ 4.54� 10�5, the fitting parameters are found
to be as follows:

Assumption 1: � ¼ 0:478;w ¼ 0:559;

K ¼ 2:14 � 10�4 l=mmol

Assumption 2: � ¼ 0:478;w ¼ 0:564;

K ¼ 3:6 � 10�3 l=mmol

Although these fits are not perfect, they repro-
duce the principal features of the transition.
Assumption 2 yields a flatter plateau response
and is therefore more consistent with the data,
but the experimental observations indicate that
the transition is even sharper than that predicted

FIGURE 5. Appearance of isometric cylindrical PNIPA gels during compression at 20 �C: (a) sample equilibrated with
40 mmol/l of resorcinol solution, initial phase of compression; (b) same sample at maximum compression; (c) sample
equilibrated with 40 mmol/l of phenol solution at maximum compression.

FIGURE 6. Equilibrium swelling ratio (1/�) of PNIPA gels at
20 �C in aqueous solutions of phenol (solid symbols) and
resorcinol (open symbols), from measured data. This ratio is
calculated from eq. (2) according to whether the second-
order interaction (assumption 1, dashed line), or the third-
order interaction (assumption 2, solid line), is modified by the
aromatic solute.
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by the Flory–Huggins theory. In both fitting mod-
els, however, the range of osmotic stability (posi-
tive swelling pressure) becomes extremely narrow
as the concentration of the aromatic solute
increases, which, owing to the local variations in
cross-linking density, is the reason underlying the
appearance of opalescence. Assumption 2, invol-
ving an increase in the value of w, would corre-
spond to the polymer chains being ‘‘decorated’’ by
the organic molecules, which seems reasonable in
view of the probable ion-exchange character of the
PNIPA [10, 11]. It is noted that the starting pH of
the gels is between 6.7 and 7.3. At this pH level, the
two weak acids, phenol and resorcinol, partially
dissociate, forming Hþ and phenolate anions, hav-
ing a pKa of 9.89 (20 �C) and 9.81 (25 �C), respec-
tively. These ionic species can be expected to
interact with the polar regions of the gel.

CONCLUSIONS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Measurements of the swelling behaviour at 20 �C of
PNIPA gels in aqueous solutions of two weak
aromatic acids, namely phenol and resorcinol, are
reported. The uptake of these solutions is similar
for solute concentrations below 45 mmol/l. Phenol
exhibits an excess equilibrium concentration inside
the gel of 5% over that in the surrounding bath,
while for resorcinol the excess is 12%, due to
selective solvatation. At 50 mmol/l solute concen-
tration, both systems display a volume transition
accompanied by expulsion of the solvent. The
solubility limits in water of these aromatic com-
pounds, which are significantly different (870 and
9080 mmol/l, respectively), lie far above this critical
concentration. In the collapsed condition, the
expelled liquid spreads on the surface of the phe-
nol-treated gel, while in the case of resorcinol, an
ordered columnar arrangement of distinct droplets

develops on the surface. The contact angle of the
droplets is above 50�. A simple model based on the
Flory–Huggins approach to the swelling pressure
suggests that the surface of the polymer chains is
probably modified by the presence of these aro-
matic compounds.

Further studies are in progress to measure
directly the swelling pressure in these systems.
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Fülöp and Mr György Bosznai is gratefully
acknowledged.

REFERENCES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Tanaka T. Phys Rev. Lett. 1978; 40: 820.
2. Shibayama M, Tanaka T. Adv. Polym. Sci. 1993; 109: 1.
3. Murase Y, Onda T, Tsujii K, Tanaka T. Bull. Chem.

Soc. Jpn 2000; 73: 2543.
4. Horkay F, Zrı́nyi M. Macromolecules 1982; 15: 1306.
5. Treloar LRG. The Physics of Rubber Elasticity. Clarendon

Press: Oxford, 1975.
6. Zrinyi M, Wolfram E. J. Colloid. Interface Sci. 1982; 90:

34.
7. Matsuo ES, Tanaka T. Nature 1992; 358: 482.
8. Perry JH. Chemical Engineers’ Handbook. McGraw-

Hill: New York, 1966.
9. Flory PJ. Principles of Polymer Chemistry, Cornell Uni-

versity Press: Ithaca, New York, 1953.
10. Filipcsei G. Ph.D. Dissertation. Budapest University of

Technology and Economics, 2002.
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ABSTRACT: Poly(N-isopropylacrylamide) gels swollen at 20 °C in aqueous solutions of weak aromatic
acids (phenol and resorcinol) display a volume transition at aromatic acid concentrations close to 50 mM.
Owing to selective solvation, phenol exhibits an excess equilibrium concentration inside the swollen gels
that is 7% greater than that in the surrounding bath, while for resorcinol the excess is 20%. The elastic
modulus G of the gels at small strains follows the expected behavior of standard network theory, i.e., G
∝ φ1/3, where φ is the polymer volume fraction. Dynamic light scattering measurements, in which light
from the thermodynamic fluctuations is heterodyned by that from the large-scale network heterogeneities,
show that the collective diffusion coefficient Dc decreases at high aromatic content, while the Rayleigh
ratio of the dynamic component of the scattering intensity, Rdyn, increases. No divergence of Rdyn close to
the transition is observed, however, in accord with first-order nature of the transition. Within experimental
error the product DcRdyn is independent of aromatic concentration. It follows that the friction coefficient
of the polymer chains is not modified in the presence of the binary solvent and that the reduction in the
value of Dc is due to the reduction in the osmotic modulus of the system.

Introduction

Gels swollen in binary solvents have been the sub-
ject of many investigations, either in their capacity as
index-matching fluids for the polymer1-5 or for their
ability to modify the polymer-solvent interaction.6-9

Several authors10-12 have reported that gels made from
the thermosensitive polymer PNIPA (poly(N-isopro-
pylacrylamide)), swollen in aqueous solutions of aro-
matic compounds, collapse at aromatic concentrations
above a certain threshold, a phenomenon that has
been attributed to the approach of the solubility limit
of the host molecule in water. By fitting the adsorption
curves to a Langmuir equation, Murase et al.11 deduced
that the aromatic molecule investigated (benzyl alco-
hol) was adsorbed on the PNIPA chains. If adsorption
did occur, however, it should increase the cross sec-
tion of the polymer chains and hence the friction
coefficient. This would be reflected in a reduction of
the collective diffusion coefficient. The same authors
also found that the collapse of the gel occurred in the
vicinity of the solubility limit of the aromatic molecule
in water.

The aim of the present article is to investigate this
volume transition more closely, using two different
aromatic molecules, phenol and resorcinol. The former
has a solubility limit (0.87 M) in water at room tem-
perature that is an order of magnitude higher than the
concentration required to induce the volume transition
in PNIPA, while that of resorcinol (9.08 M) is even
higher. The observations reported here involve mea-
surements of swelling degree, aromatic uptake, the
elastic modulus, and dynamic light scattering.

Experimental Section
Gel Preparation. 18.75 mL of a 1 M aqueous solution of

NIPA and 1.225 mL of a 0.1 M solution of N,N′-methylenebis-
(acrylamide) (BA) were mixed with 4.9 mL of water and 0.25
µL of N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine (TEMED). Fi-
nally, 125 µL of ammonium persulfate (APS) was added to the
mixture, and polymerization took place at 20 °C. This yielded
gels having a molar ratio of [NIPA]/[BA] equal to 150. For the
uptake measurements, gel films of thickness 2 mm were
prepared, while for the modulus measurements samples were
prepared in 1 × 1 cm isometric cylindrical molds. The samples
were then dialyzed in water to remove unreacted chemicals.
The films were cut into disks (diameter 7 mm), then dried,
and stored above concentrated sulfuric acid. Cylinders were
dried and kept in the same way.

To determine the equilibrium uptake of the polymers, the
dry disks were placed in contact with the appropriate aqueous
solutions. Phenol (99.5%) and resorcinol of high purity (99%)
(Merck) were used to prepare the aqueous solutions of the
weak aromatic acids. Swelling was determined by weighing.
The aromatic concentrations were derived from UV absorption
measurements (Kontron Uvikon). For the sorption measure-
ments the disks were equilibrated at 20.0 ( 0.2 °C for 48 h, a
period determined from preliminary kinetic measurements.

The uptake neq,aromatic of the small aromatic molecules was
determined from the initial and equilibrium molar concentra-
tions, c0 and cliq, of the compound in the free liquid, the volumes
of which were V0 and Veq, respectively. Thus

in mmol/g of dry gel, where mdry is the mass of the dry gel.
The volume of solvent in the swollen gel is

The concentration of the aromatic compound in the liquid
inside the equilibrated gel is then† Budapest University of Technology and Economics.

‡ Université J. Fourier de Grenoble.
* Corresponding author: fax +36-1 463-3767; e-mail klaszlo@

mail.bme.hu.

neq,aromatic ) (V0c0 - Veqcliq)/mdry (1)

Veq,gel ) (V0 - Veq) (2)

cgel ) (V0c0 - Veqcliq)/(V0 - Veq) (3)
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The density of the dry polymer, dPNIPA, was determined by
measuring the density of aqueous solutions of PNIPA at 20.00
°C, using a DMA 58 density meter (Anton Paar, Graz, Austria).
Volume additivity was assumed. The value obtained was dPNIPA

) 1.115 g/cm3.
In addition, measurements of the viscosity of aqueous

solutions of phenol and resorcinol were made at 20 °C using a
Rheo Stress 100 (Haake, Karlsruhe, Germany). Within ex-
perimental error, the viscosity of the solutions was found to
be identical to that of pure water over the concentration range
explored in this work.

Stress-strain measurements were performed as described
by Horkay and Zrı́nyi.4 The dry cylindrical samples were
equilibrated in the aqueous aromatic solutions for 8 days at
20.0 ( 0.2 °C prior to the experiments.

Dynamic Light Scattering. Light scattering measure-
ments were made with an ALV DLS/SLS 5022F goniometer
equipped with a fiber-optic coupling and an avalanche diode,
working with a 22 mW HeNe laser and an ALV 5000E
multitau correlator. The swollen gel disks, approximately 8
mm in diameter and of thickness 2 mm, were placed in 10
mm diameter glass tubes containing the accompanying excess
solvent. The temperature of the refractive index matching
toluene bath was maintained at 20.0 °C with a precision of
better than 0.1 °C. Each gel was measured at five angles: 30°,
60°, 90°, 120°, and 150°.

Owing to the dominant scattering from large-scale static
heterogeneities in these gels, light scattered by the dynamic
concentration fluctuations is strongly heterodyned. While the
static light is nonergodic in character,13,14 the mutual overlap
of the polymer chains on a local scale ensures that their
movement is, in contrast, ergodic. This consideration means
that to deduce the contribution to the scattering from osmotic
fluctuations, it is sufficient to detect the light from a single
speckle in the scattering field, thus avoiding the need for
ensemble averages. The resulting intensity correlation function
G(t) may then be expressed in terms of the desired field
correlation function g(t) as follows:15-17

where I(t) ) Istat + Idyn(t) is the sum of the static and dynamic
light scattered and

is the fraction of dynamically scattered light. The optical
coherence factor â ≈ 1 depends only on the detection system
and is determined by measuring a dilute solution of latex
beads. For each intensity correlation function, G(t), the value
of X is found from eq 1, using the condition that g(0) ) 1. The
same quadratic equation may then be solved for g(t) at all
delay times t.14 The value of the ratio X depends on the
brightness of the particular speckle chosen; in the present
measurements it varied between about 0.9 (i.e., almost pure
homodyne scattering) and 0.05 (almost pure heterodyne scat-
tering). This principle is illustrated in Figure 1. Several
measurements of G(t) are shown for θ ) 90°, where the sample
holder has been successively rotated by a small angle in order
to detect speckles of different intensity. Although each speckle
yields a different value for the intensity ratio X, the field
correlation functions g(t) all lie on the same master curve; i.e.,
within experimental error, they all relax with the same time
constant.

It may be noted that slow rearrangements of the macro-
scopic polymer network sometimes occur, giving rise to slight
changes in the speckle pattern. The resulting correlation
functions may thus contain long tails in addition to the short-
lived concentration fluctuations (cf. Figure 1). Such tails are
unrelated to the equilibrium thermodynamics of the system
and were consequently discounted in the data analysis.

Although the relaxation of the concentration fluctuations
was in all cases practically single exponential, to improve the

precision of the analysis, g(t) was fitted to a two-exponent
expression

in which a1 + a2 ) 1. It is then convenient to describe the
average decay rate of g(t) by its first cumulant, Γ, where

In swollen polymer gels the diffusion coefficient corresponding
to this decay is a collective motion describing the relaxation
rate of concentration fluctuations that govern the swelling rate
of the gel18

where q is the transfer wave vector

in which n is the refractive index of the gel, λ0 the wavelength
of the incident light (6328 Å), and θ is the scattering angle.

The intensity of the light scattered dynamically by the gel
is given by19,20

in which Imon is the intensity measured by the incident light
monitor, Iav(q) ) 〈I(t,q)〉 is the average total scattered intensity,
and Ts is the sample transmission. Within experimental error,
the values of Ts were equal to unity for all samples, except for
those closest to the transition, where Ts was found to be about
0.85. The inset in Figure 1 shows the measured value of Idyn

for six different positions of the same sample (PNIPA in pure
water at 20 °C) at the same scattering angle θ ) 90°. Within
experimental error, Idyn is independent of the speckle intensity.
This result illustrates the ergodic nature of chain dynamics
in soft gels.

The absolute value of the dynamic intensity is found by
comparison with the Rayleigh ratio of toluene, Rtol. The
Rayleigh ratio of the dynamic fluctuations in the sample is
thus

G(t) )
〈I(0) I(t)〉

〈I(t)〉2
) 1 + â[2X(1 - X)g(t) + X2g(t)2] (4)

X ) 〈Idyn(t)〉/〈I(t)〉 (5)

Figure 1. Intensity correlation functions G(t) - 1 measured
at 90° scattering angle at four different positions in a PNIPA
sample swollen in pure water (open symbols), with different
values of X. The corresponding field correlation functions g(t)
all fall on the master curve shown. The long tail, which reveals
slow macroscopic adjustments in the sample, is unrelated to
the thermodynamic concentration fluctuations. Inset: normal-
ized dynamic intensity Idyn ) XIav sin θ/Imon at six different
positions in the same sample.

g(t) ) a1 exp(-t/τ1) + a2 exp(-t/τ2) (6)

Γ ) - [d ln(g(t))
dt ]tf0

) (a1/τ1 + a2/τ2)/(a1 + a2) (7)

Dc ) Γ/q2 (8)

q ) (4πn/λ0) sin(θ/2) (9)

Idyn(q) ) X(q)Iav(q) sin(θ)/TsImon (10)
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where Itol and Imon,tol are respectively the intensity scattered
by the standard sample and the corresponding number of
counts received on the beam intensity monitor.

Results and Discussion
Figure 2 shows the concentration of phenol and of

resorcinol in the liquid inside the gels for the two series
of samples, as a function of the concentration of aro-
matic compound in the surrounding aqueous solution,
at equilibrium. The slope of these lines is greater than
unity (1.07 and 1.20, respectively), indicating that these
aromatic compounds exhibit preferential affinity for
PNIPA.

Parts a and b of Figure 3 show the stress-strain
curves for a PNIPA gel swollen in an aqueous solution
with phenol concentration cliq ) 5 and 50 mM, respec-
tively. The stress σ is expressed in terms of applied force
per initial surface area. The strain is defined by λ -
1/λ2, where λ is the deformation ratio. The difference
between the response during the first compression cycle
(open symbols) and the return cycle is caused by loss of
solvent expelled during compression. At zero aromatic
content these curves are fully reversible. The elastic
moduli were determined from the initial slope of the
stress-strain curves. Solvent expulsion, as reflected in
the hysteresis shown in Figure 3, is expected when the
compression cycle is carried out slowly. In such gels,
where the value of the osmotic Poisson ratio is close to
1/3 in poor solvent conditions,21,22 the osmotic response
under uniaxial compression is to shrink, while accom-
modating into the space available along the compression
axis. What is striking here is the high rate of deswelling.
Application of uniaxial strain causes gels with aromatic
concentration cliq ) 40 mM immediately to become white
and to exude solvent (Figure 4a). With resorcinol the
behavior is extreme, in that solvent outflow is so high
that not only droplets but also blisters develop at the
surface of the gel (Figure 4b).

According to classical theory of neutral gels composed
of Gaussian chains, the elastic modulus G is described
by23

where Ne is the density of effective elastic chains, kB
Boltzmann’s constant, T the absolute temperature, φ the
volume fraction of polymer at a given state of swelling,
and φ0 the polymer volume fraction at preparation. For
a given gel, it follows that the ratio G/(Tφ1/3) should be
independent of the degree of swelling. Figure 5 shows
this quantity for the PNIPA gels containing both phenol
and resorcinol, as a function of aromatic content in the
surrounding bath at equilibrium. Within experimental
error, the data lie on a horizontal line, in agreement
with the expectation of eq 12.

Figure 6 shows the equilibrium swelling ratio 1/φeq
of the gels as a function of phenol or resorcinol concen-
tration, cliq, in the surrounding bath. These measure-
ments, performed at 20 °C, show the abrupt nature of
the volume transition close to 50 mM both for phenol
and for resorcinol. This concentration is well below the
solubility limits of these aromatic compounds in water.
Swelling equilibrium for a gel is defined by the condition
of zero swelling pressure, i.e., when the osmotic mixing
pressure is equal to the retraction pressure exerted by

elastic chains. In a modified form of the original expres-
sion for the mixing pressure in the Flory-Huggins
theory,23,24 the swelling pressure ω may be expressed
as

where R is the gas constant, v1 is the molar volume of
the solvent, and ø and w are the second- and third-order
interaction parameters. G0 is the value of the shear
modulus G extrapolated to the dry state. In Flory’s

Figure 2. Uptake of phenol (open symbols) and resorcinol
(filled circles) in PNIPA gels as a function of the equilibrium
aromatic concentration in the surrounding fluid.

Figure 3. Stress-strain curves for PNIPA gels swollen to
equilibrium in aqueous solutions of (a) 5 mM phenol and (b)
50 mM phenol. Open symbols: initial compression. Filled
symbols: return cycle. The two curves do not superimpose
owing to irreversible solvent expulsion. The stress is expressed
in terms of force per initial surface area of the sample; λ is
the axial compression ratio.

ω ) -(RT/v1)[ln(1 - φ) + φ + øφ
2 + wφ

3] - G0φ
1/3

(13)

Rdyn(q) ) Idyn(q)RtolImon,tol/Itol (11)

G ) NekBT(φ/φ0)
1/3 (12)
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model of gels, the second term on the right-hand side
of eq 13, in addition to the factor φ1/3, contains an extra
term proportional to φ/2φ0, where, as above, φ0 is the
concentration at preparation. Since, however, its inclu-
sion in expression 13 makes no significant difference
to the results, it will be ignored for simplicity. If, as here,
v1 and G are known, then a range of values for ø and w
can be found that satisfy the equilibrium swelling
condition ω ) 0 in pure water. Since the presence of an
aromatic compound in the solvent causes the gel to
deswell, it can be expected to increase one or other of
the interaction parameters ø or w. The effect is most
simply simulated in eq 13 by replacing w by w(1 + Bcliq),
where B is a constant to be determined and cliq is the
molar concentration of phenol or resorcinol in the
reservoir surrounding the gel specimen. The simulta-
neous condition that φeq ) 0.0280 in pure water and that
the transition occurs at 50 mM aromatic content then
defines the permissible values for the three unknown
parameters, namely

The resulting swelling equilibrium curve is displayed

as a continuous line in Figure 6. It can be seen that
the simulation describes the qualitative behavior of
the resorcinol data but fails to reproduce the square
shoulder exhibited by the phenol results. Other variants
of the simulation procedure either yield poorer fits or
have little physical justification. It can be seen that in
the deswollen region the calculated swelling ratio is
also too low. Despite such inadequacies, however, the
Flory-Huggins expression provides an approximate
description of the volume transition. The effect of
the solute on the transition thus appears to be best
described by a modification of the third-order term w,
i.e., the three-body polymer interactions. It is there-
fore natural to ask whether, as suggested by Murase et
al.,11 the polymer chains are decorated by these mol-
ecules.

Dynamic light scattering results are shown in Figure
7, which compares the angular dependence of the mean
decay rate Γ of the concentration fluctuations in two
PNIPA gels at 20 °C, one swollen in pure water and the
other in a solution containing 40 mM phenol. In both
systems, Γ varies as the square of the wave vector q, in
agreement with eq 8, thus confirming that the concen-
tration fluctuations have a diffusive character. The
decay rate is significantly faster in the pure water, even

Figure 4. (a) PNIPA gel sample in 40 mM phenol, at zero
stress after compression to λ ) 0.885. (b) Gel sample in 40
mM resorcinol, at zero stress after compression to λ ) 0.877.

Figure 5. Normalized shear elastic modulus of PNIPA gels
swollen in aqueous solutions of phenol (open symbols) and
resorcinol (solid symbols) at different concentrations.

ø ) 0.475, w ) 0.558, B ) 5.54 × 10-3 mM-1

Figure 6. Equilibrium swelling ratio of PNIPA gel in aqueous
solutions of phenol (open circles) and resorcinol (filled circles)
at 20 °C. Continuous curve: solution of eq 13 with ø ) 0.475,
w ) 0.558(1 + 5.54 × 10-3cliq).

Figure 7. Decay rate Γ of concentration fluctuations in
PNIPA gels as a function of transfer wave vector q. Filled
circles: gels swollen in pure water. Open circles: gels swollen
in aqueous solution with 50 mM phenol.
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though the viscosities of the two solvents are identical
within experimental error.

Figure 8 shows the collective diffusion coefficient Dc
) Γ/q2 for the PNIPA gels swollen in aqueous solutions
at different equilibrium concentrations cliq of phenol and
resorcinol. Both systems display a similar response,
with a noticeable, albeit limited, downturn as the
limiting concentration cliq ) 50 mM is approached.

In semidilute solutions, the diffusion coefficient de-
scribing the thermal motion of the polymer chains that
take part in an osmotic fluctuation in the surrounding
solvent may be defined as follows:

where f is the friction coefficient of the polymer chain
moving in the surrounding fluid. In a gel, owing to
the permanent elasticity, the term ∂Π/∂φ is replaced by
Mos/φ, where the osmotic modulus is18

Similarly, the Rayleigh ratio of light scattered by the
thermal fluctuations is given by

In the present measurements no angular variation of
Rdyn was observed. The values of Rdyn are displayed in
Figure 9. In this case the opposite behavior to that of
Dc is observed; i.e., the intensity of the scattered light
increases moderately as cliq increases. The intensity
data, however, exhibit no sign of a divergence at the
transition.

The intensity of light scattered by the concentration
fluctuations in the gel may also be calculated on the
basis of the Flory-Huggins relation in eq 13, using the
values of the parameters found from fitting the equi-
librium swelling curves. This gives, with eq 15

Since all measurements were made at swelling equi-

librium, the swelling pressure ω ) 0. Thus, making use
of eq 13, we may write

where φeq is the equilibrium polymer volume fraction.
(Note that φeq does not have an analytical expression:
it is obtained by solving eq 13 for each value of cliq.) The
continuous line in Figure 9 is derived from eq 18 for
the Rayleigh ratio of the dynamic fluctuations, i.e.

where K, the optical constant, is given by

In eq 20, NA is Avogadro’s number and dn/dφ is the
refractive index increment, expressed in terms of the
polymer volume fraction. Its value is determined from
the refractive index increment,25 dn/dc ) 0.167 mL/g,
and the mass density dPNIPA of PNIPA reported in the
Experimental Section, dPNIPA ) 1.115 g cm-3.

The weak increase in the experimental value of Rdyn,
displayed in Figure 9, corresponds to a decrease in the
osmotic modulus as the transition is approached. This
in turn, by virtue of eqs 14 and 15, causes a reduction
in Dc. The Flory fitting expression, shown by the solid
line in this figure, greatly exaggerates the cusp at the
transition. The absence of a divergence at the transition,
however, both experimentally and in the Flory model,
shows that it is of first-order type, in which the osmotic
susceptibility undergoes a discontinuity. This finding is
consistent with the steplike volume change of Figure
6, another characteristic of first-order transitions. It is
also consistent with the observations of Suzuki et al.,10

according to which addition of an aromatic compound
(hydroquinone) lowers the transition temperature and
enlarges the volume discontinuity.

Figure 8. Collective diffusion coefficient Dc ) Γ/q2 in PNIPA
gels at 20 °C at equilibrium with aqueous solutions containing
different concentrations cliq of phenol (open symbols) and
resorcinol (filled symbols).

Dc ) ∂Π/∂φ
f

(14)

Mos ) φ ∂ω/∂φ + 4G/3 (15)

Rdyn(q)0) )
4πn2(dn

dφ)2

λ0
4

kBTφ
2

Mos
(16)

Mos ) RTφ
2

v1
[ 1
1 - φ

- 2ø - 3wφ] + G0φ
1/3 (17)

Figure 9. Rayleigh ratio Rdyn from dynamic light scattering
intensity in PNIPA gels 20 °C at equilibrium with aqueous
solutions containing different concentrations cliq of phenol
(open symbols) and resorcinol (filled symbols). Continuous line
is the intensity calculated from eq 19. Unlike Figure 6,
measurements could not be made in the collapsed region.
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From expressions 14 and 16 it may be remarked that
the product DcRdyn is proportional to kBTφ/f and is
therefore independent of the osmotic susceptibility. This
quantity is displayed in Figure 10, where, within
experimental error, DcRdyn is indeed independent of
aromatic content. This finding implies that the friction
coefficient f of the polymer chains moving in the solvent
is independent of the nature of the solvent and the
aromatic content. It may therefore be concluded, first,
that the cross section of the chains is unaltered, i.e., the
aromatic molecules do not significantly interact with the
chains, and, second, that the observed decrease in the
diffusion coefficient of the gel at higher aromatic content
is of purely thermodynamic origin.

A further finding from the observations presented
here is that, except in the value of the aromatic uptake
(Figure 2), no significant difference appears between the
effects of phenol and resorcinol in the swollen region.
At the transition, however, the resorcinol solutions show
significantly greater repulsion toward the NIPA net-
work.

Conclusions
The volume transition of PNIPA gels swollen at 20

°C in aqueous solutions of phenol and resorcinol is
studied by observations of swelling equilibrium, elastic
modulus, and dynamic light scattering. The elastic
modulus G of the gels at small strains follows the
expected behavior of standard network theory, i.e., G ∝
φ1/3, where φ is the polymer volume fraction. Dynamic
light scattering measurements show that the chain
motions associated with the osmotic fluctuations in the
gel are ergodic. The collective diffusion coefficient Dc
decreases at high aromatic content, while the dynamic
component of the scattering intensity, Rdyn, increases.
No divergence of Rdyn close to the transition, however,
is observed, as expected in a first-order transition. The
light scattering response of the gels swollen in both

solvents is closely similar. Within experimental error
the product DcRdyn is independent of aromatic concen-
tration. It follows that the friction coefficient of the
polymer chains is not modified in the presence of the
binary solvent and that the reduction in the value of Dc
is due purely to the reduction in the osmotic modulus
of the system.
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Krisztina László,*,† Katalin Kosik,† and Erik Geissler‡

Department of Physical Chemistry, Budapest University of Technology and Economics,
Laboratory of Soft Matters, Hungarian Academy of Sciences, Budapest 1521, Hungary, and
Laboratoire de Spectrométrie Physique CNRS UMR5588, Université J. Fourier de Grenoble,
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ABSTRACT: Mechanical and dynamic light scattering measurements show that at 20 °C poly(N-
isopropylacrylamide) (PNIPA) hydrogels are in good solvent conditions. At this temperature, the average
value of the collective diffusion coefficient is D ) 4 × 10-7 cm2/s. The value of the enthalpy found by
isothermal microcalorimetry is roughly twice that reported in the literature. Even at extremely low
scanning rates (0.02 °C/min), full thermal equilibrium was not achieved in DSC. Small-angle X-ray
scattering measurements confirmed that the gel collapse involves two stages. The first is prompt
microphase separation in which the polymer chains form clusters of size approximately 10 nm, separated
by distances of several hundred nanometers. The second stage involves slow relaxation and expulsion of
solvent, with an estimated diffusion coefficient at 40 °C equal to about 10-17 cm2/s. The slow relaxation
of the frozen network is responsible for the hysteresis in the DSC measurements and can explain the
discrepancies in the reported values of the enthalpy.

Introduction
Intelligent soft materials have recently emerged as a

topic of intense research activity as their potential is
recognized for replacing or acting as substrates for bio-
logical tissues or as sensors of biomedical or environ-
mental signals. The operating principle of such devices
relies on materials whose volume changes abruptly, i.e.,
that display a volume phase transition (VPT), when an
appropriate stimulus is applied. Poly(N-isopropylacryl-
amide) (PNIPA) is a material that is widely used for
this purpose since its VPT in pure water is at a
temperature convenient for many applications, close to
34 °C.1-3 Despite the abundant literature on PNIPA,
however, the mechanism of the transition and the
thermodynamic parameters governing the phenomenon
are incompletely understood, particularly in the col-
lapsed region immediately above the VPT. A knowledge
of the material properties in the vicinity of the VPT is
essential for any application working in this tempera-
ture range.

For many applications the critical operating param-
eter is the rate of change of volume, i.e., the rate of
expulsion of the solvent, both below and above the VPT.
This rate is defined on one hand by the size of the
specimen and on the other by the collective (mutual)
diffusion coefficient D of the swollen network. D is
different from and always slower than the self-diffusion
coefficient of the solvent, observed by nuclear magnetic
resonance techniques,4,5 and can be measured either by
dynamic light scattering6,7 or by direct observation of
the change in size of the sample. Above the VPT,
however, light scattering measurements are hampered
by the strong opalescence of the sample, while direct
observations of macroscopically sized specimens are
made difficult by the extreme slowness of the relaxation.

In this article, we investigate the transition in PNIPA
by combining macroscopic measurements, involving
mass balance and high sensitivity isothermal and scan-
ning microcalorimetry, with microscopic observations
using light and small-angle X-ray scattering techniques.

Experimental Section
Gel Preparation. 25 mL precursor solutions were prepared

by mixing 18.75 mL of a 1 M aqueous solution of N-isopropyl-
acrylamide (NIPA) (Wako Pure Chemicals) and varying
amounts of a 0.1 M solution of N,N′-methylenebis(acrylamide)
(BA) (Aldrich) together with 0.25 µL of N,N,N′,N′-tetrameth-
ylethylenediamine (TEMED) (Aldrich) and the appropriate
complement of water. Finally, ammonium persulfate (APS)
(Aldrich) was added to the mixture, and polymerization was
allowed to take place at 20 °C. The cross-link ratios of the gels
used in this paper refer to the molar ratio [NIPA]/[BA], which
was chosen in the range 75-200. Gel films of thickness 2 mm
were cast, while for the modulus measurements samples were
made in 1 × 1 cm isometric cylindrical molds. The samples
were then dialyzed in water to remove unreacted chemicals.
The films were cut into disks of diameter 7 mm, then air-dried,
and stored above concentrated sulfuric acid. Cylinders were
dried and kept in the same way. Disks used for the microcalo-
rimetry measurements were cut with a maximum diameter
of 5.8 mm to avoid geometrical limitation of the swelling in
the measuring cell. Powdered specimens were prepared by
grinding the film in an agate mortar.

For the swelling measurements the dry disks were equili-
brated with Millipore water at 20.0 °C for 7 days. The swelling
ratio was determined gravimetrically. The density of the dry
polymer, dPNIPA, was determined by measuring the density of
aqueous solutions of PNIPA at 20.00 °C, using a DMA 58
density meter (Anton Paar, Graz, Austria). Volume additivity
was assumed. The value obtained was dPNIPA ) 1.115 g/cm3.

Stress-strain measurements were performed under uniax-
ial compression as described by Horkay and Zrı́nyi.8 The dry
cylindrical samples of different cross-link ratio were equili-
brated in water for 7 days at 20.0 °C prior to the experiments.

Microcalorimetry. Isothermal and scanning microcalori-
metric measurements were made on a MicroDSCIII apparatus
(SETARAM). About 5 mg of dry gel samples was placed in
contact with 180 µL of Millipore water after a 2 h incubation
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period in the two compartments of the mixing cell under
isothermal conditions. At the end of each experiment a second
mixing operation was performed under the same conditions
to determine the correction for heat generated by the motion
of the mixing rod. The temperature for the isothermal experi-
ments was set and maintained at fixed points between 20 and
40 °C with an accuracy of (0.001 °C.

The following protocol was applied in the DSC measure-
ments. About 10 mg of dry gel sample was placed in contact
with 500 µL of Millipore water and kept at T ) 10 °C for 2 h
to obtain a stable baseline. The samples were heated to 50 °C
and immediately cooled back to 10 °C with the same scanning
rate dT/dt, which was varied between 0.02 and 0.5 °C/min.
For repeated cycles a 1 h delay at 10 °C was observed between
the cycles.

Dynamic Light Scattering. Light scattering measure-
ments were made with an ALV DLS/SLS 5022F goniometer
equipped with fiber-optic coupling and an avalanche photo-
diode, working with a 22 mW HeNe laser and an ALV 5000E
multitau correlator. The swollen gel disks, approximately 8
mm in diameter and of thickness 2 mm, were placed in 10
mm diameter glass tubes containing the accompanying excess
solvent. The temperature of the refractive index matching
toluene bath was maintained at 20.0 °C with a precision of
better than 0.1 °C. Measurements were also made at 32.7 °C.
Each gel was measured at the scattering angles 60°, 90°, 120°,
and 150°.

As the dominant scattering comes from large-scale static
heterogeneities in these gels, the light scattered by the dy-
namic concentration fluctuations was strongly heterodyned.
The fluctuating contribution to the light scattering intensity
Rθdyn and its characteristic decay rate were determined as
described in ref 7. As Rθdyn displayed no wave vector depen-
dence for this system, only its angular average, Rdyn, is
reported here.

In normal operation with these samples, the automatic
beam attenuator generally admitted 3% of the available light
into the scattering cell, i.e., approximately 0.6 mW, of which
only a small fraction, certainly less than 10%, is absorbed in
the sample. At 20 °C, the resulting heat input caused no
significant thermal perturbation in the sample. At 32.7 °C,
however, closer to the VPT, the heat from the laser beam
strongly perturbed the illuminated region, causing large drifts
in the scattered light intensity that make those results less
easy to interpret.

SAXS. Small-angle X-ray scattering measurements were
made at the BM2 beamline of the European Synchrotron
Radiation Facility, Grenoble, using an incident wavelength of
0.69 Å (18 keV) with sample-detector distances of 68 cm and
1.62 m. The scattered radiation was detected by a 2-dimen-
sional CCD camera (Princeton), with exposure times of 20 s.
After azimuthal averaging of the data, standard corrections
were made for dark current and the background signal of pure
water. To reduce delays in the heating cycle after the room
temperature observations, the samples were removed from the
temperature control stage and the system raised to 40 °C,
whereupon the specimens were reinserted into the sample
holder and the measurements started.

Results and Discussion

In Figure 1 is displayed the degree of swelling for the
PNIPA samples of different cross-link densities in the
temperature range 10-40 °C. These mass balance
measurements show that introducing more cross-links
reduces the swelling capacity of the gels but does not
modify the temperature of the VPT. The invariance of
the transition temperature with cross-link ratio is
corroborated by the DSC curves obtained from these
samples at the heating rate dT/dt ) 0.02 °C/min,
illustrated in Figure 2. Similar invariance of the transi-
tion temperature was found in the cooling direction.

Well below the transition temperature the gels are
in good solvent conditions. Figure 3 shows the variation

of the shear modulus G at swelling equilibrium at 20
°C as a function of polymer volume fraction φ. A least-
squares fit yields the power law

where the value of the exponent is consistent with that
predicted from scaling theory9 for excluded-volume
conditions (9/4).

The collective diffusion coefficient D, which governs
the rate of swelling and deswelling of a gel, and the
dynamic component of the scattering intensity, i.e., the
Rayleigh ratio Rdyn, were obtained from dynamic light
scattering.7 Figure 4a shows the resulting values of D
as a function of polymer volume fraction φ, both at 20
°C and at 32.7 °C. The error bars are those coming from
the averages over the scattering angles. The power law
obtained from the weighted least-squares fit through the
20 °C data points is

For the measurements at 32.7 °C, however, the scatter
in the data is too large to justify using a power law fit.

Figure 4b shows the corresponding variation of Rdyn,
the average of Rθdyn over the four scattering angles. The
least-squares fit to the 20 °C data yields

The exponents in eqs 2 and 3 are both consistent with
good solvent behavior (between 0.6 and 0.7 for D and
-1/4 for Rdyn, respectively). Once again, a power law fit
to the 32.7 °C data in Figure 4b is not meaningful
(correlation coefficient 0.4), owing to the thermal per-
turbation from the laser beam described in the Experi-
mental Section.

Figure 1. Equilibrium swelling ratio 1/φ of PNIPA gels with
different cross-link ratios in water.

G ) 2.58 × 103
φ

2.07(0.18 kPa (1)

D ) 3.1 × 10-6
φ

0.57(0.15 cm2/s (2)

Rdyn ) 5.9 × 10-5
φ

-0.23(0.17 cm-1 (3)
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The isothermal swelling enthalpy is illustrated in
Figure 5 in the temperature range 20-40 °C. The value
of the enthalpy measured at 30 °C (-70.7 J/g) on the
powdered PNIPA sample (cross-link ratio 150) is about
twice as large as that reported in the literature.3,10,11

In this figure swelling enthalpies of ground and disk
samples of cross-link ratio 150 are compared. No
observable difference can be seen between the two sets
of data, demonstrating that the resulting system is
practically in equilibrium. In the DSC measurement,
however, the curves of the same disk samples exhibit
bimodal behavior at the scanning rate of 0.02 °C/min,
in both the heating and cooling cycles (Figure 6, solid
lines). (Similar behavior has already been observed by
Kawasaki et al.3 in heating cycles at higher scanning
rates.) In contrast, in the present measurements, the
powdered sample exhibits single mode character at
dT/dt ) 0.02 °C/min. As is to be expected, the size of
the specimen is a controlling factor in the VPT. To
reduce this effect in the subsequent calorimetric mea-
surements, only powdered samples were investigated.

The shape of the DSC curves is also sensitive to the
scanning rate, especially in the cooling cycle. Figure 7
shows the heat flow, normalized by the scanning rate,

Figure 2. DSC heating curves for PNIPA gels with different cross-link ratios in water (ground samples, dT/dt ) 0.02 °C/min).
The average value of the VPT temperature is 34.13 ( 0.06 °C.

Figure 3. Shear elastic modulus G of PNIPA gels with
different cross-link ratios swollen to equilibrium with water
at 20 °C. The least-squares power law fit (straight line) yields
log G ) 3.411 + 2.07 log φ (R2 ) 0.979), where G is expressed
in kPa.

Figure 4. (a) Collective diffusion coefficient D of PNIPA gels
of different cross-link ratios as a function of polymer volume
fraction φ at equilibrium swelling in water at 20 °C (open
symbols). At 32.7 °C (filled symbols) the data are too scattered
to yield a meaningful power law fit. (b) Rayleigh ratio of
dynamically scattered light from PNIPA gels with different
cross-link ratios swollen to equilibrium with water at 20 °C
(open symbols). The least squares straight line is given by log-
(Rdyn) ) -4.23 -(0.23 ( 0.17) log φ. At 32.7 °C (filled symbols)
the correlation coefficient (R ) 0.4) is too low for a power law
fit to be meaningful.
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as a function of dT/dt. With increasing scanning rate
these exothermal cooling peaks gradually split, reveal-
ing the two distinct processes contributing to the VPT.
It is particularly striking that the high temperature
shoulder in the cooling cycle starts at temperatures
above the transition. Since it precedes the transition,
this phenomenon cannot be attributed to lag in the
detection. When the fast cooling is preceded by a slow
heating cycle, the shoulder vanishes.

The integrated heat flows obtained from the present
experiments yield values (Table 1) that are consistent
with our isothermal data, i.e., significantly larger than
those reported in the literature, for which the DSC
measurements were recorded at higher scanning rates
(0.1-10 °C/min).3,10,12-17 Furthermore, the absolute
values of the integrated heat flows obtained at the
slowest scanning rate in Figure 8 show that the exo-
thermic cooling peak almost always remains greater
than that of endothermic heating. It is difficult to
attribute this systematic tendency to the statistical
uncertainty of the measurements (5%). It follows that,
even for dT/dt ) 0.02 °C, the gels are not in full
thermodynamic equilibrium during the temperature
scan and also that the heating cycle tends to underes-
timate the integrated heat flow.

To elucidate the mechanisms involved in the VPT,
SAXS measurements were undertaken below and above
the phase transition on a gel sample with cross-link
ratio 150. In the wave vector range explored, the signal
from the fully swollen network below the VPT (Figure
9) can be described by an Ornstein-Zernicke expression
of the form

where q is the scattering wave vector and the value of
the correlation length characterizing the osmotic fluc-
tuations in the gel is found to be ê ) 38 Å (dashed line).
When the temperature was raised to 40 °C, a prompt
transformation in the shape of the scattering function
occurred to a power law with a negative slope n ≈ 3.7.
The corresponding surface fractal dimension,18 Ds ) 6
- n ) 2.3, can be interpreted as being due to scattering
from large objects with rough surfaces. At the transition,
the samples immediately become white, indicating that
the size of the scattering units is of the order of the
wavelength of light, i.e., several thousand angstroms.
The rapidity of the microphase separation requires that
the polymer chains remain highly mobile as they aggre-
gate and that the resulting polymer clusters be sepa-
rated by water-rich regions of this size. This scenario
is consistent with the model proposed by Shibayama.11

Owing to the inhomogeneous frozen-in elastic con-
straints in this state, the gel is far from thermodynamic
equilibrium. When the sample is kept at 40 °C for sev-
eral hours, the slope of the SAXS curve gradually steep-
ens to its final value -4, the signature of scattering from
smooth surfaces.19 Figure 10a shows the difference ∆I(q)
between the signal measured at times τ that at the
longest delay time. This difference can be fitted ap-
proximately to a Debye-Bueche expression of the form

where a is the radius of the scattering centers. The two
curves displayed yield a ) 90 Å and 120 Å for τ ) 1000
and 17 000 s, respectively, suggesting a slow increase

Figure 5. Enthalpy of swelling in excess water measured by
isothermal microcalorimetry on PNIPA gel (cross-link ra-
tio150) in disk (O) and powder (×) samples.

Figure 6. DSC of PNIPA gel (cross-link ratio 150) in disk (solid line) and powder (dotted line) samples (dT/dt ) 0.02 °C/min) in
the vicinity of the VPT temperature in the endothermic heating (left) and exothermic cooling (right) cycles.

I(q) )
I(0)

1 + q2ê2
(4)

∆I(q) )
∆I(0)

(1 + q2a2)2
(5)
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with time of the thickness of the clusters, while the
amplitude of the signal decreases. The statistical noise
in the difference signal, however, is too large for a
reliable decomposition of both the amplitude and the
radius. Instead, power law behavior, illustrated in
Figure 10b, is assumed over the limited q range. This
approximation allows the time evolution of the apparent
slope n to be determined. Figure 11 shows that the
resulting values of n decay exponentially to -4 with a
time constant τ0 ≈ 104 s.

When combined with the above values of a, this result
implies a diffusion coefficient for the late reorganization
of approximately a2/6τ ≈ 10-17 cm2/s. This value is some
10 orders of magnitude smaller than that observed by
DLS in the swollen gels (Figure 4a) and is typical of
the glassy state. The findings thus indicate that the
initial microphase separation is fast because the mobile

Figure 7. DSC measurement of heat flow normalized by the
scanning rate for powdered PNIPA gel (cross-link ratio 150)
at different cooling rates. With increasing scanning rate the
peaks broaden and a distinct shoulder emerges at the high-
temperature side. The integrated heat flow changes from
-62.1 to - 65.1 J/g when the scanning rate is decreased from
0.5 to 0.02 °C/min.

Figure 8. Absolute value of the integrated heat flow from
DSC measured on PNIPA gels with different cross-link ratios
in water in heating (4, endothermic) and cooling (3, exother-
mic) cycles. The difference between the two sets of data
indicates hysteresis.

Table 1. Parameters Derived from the DSC Heating
Curves for PNIPA Gels with Different Cross-Link Ratios

in Water (dT/dt ) 0.02 °C/min, Ground Samples)

heating cycle cooling cycle

cross-link
ratio

onset
temp
(°C)

peak
position

(°C)

integral
heat flow

(J/g)

onset
temp
(°C)

peak
position

(°C)

integral
heat flow

(J/g)

75 33.8 34.1 60 34.0 33.7 -63
100 33.2 34.1 66 34.0 33.6 -62
125 33.9 34.2 63 34.0 33.6 -75
150 33.9 34.1 62 34.0 33.7 -72
175 33.9 34.1 66 33.9 33.6 -81
200 33.8 34.1 62 33.8 33.5 -71

Figure 9. SAXS response of PNIPA gel (cross-link ratio 150)
at 25 °C (a) with curve fitted to eq 4 (dashed line). When the
temperature is raised to 40 °C, the scattering curve transforms
to an approximately power law behavior (b) with a slope of
about -3.7, observed after 1000 s. Curves c (2000 s) and d
(4000 s) are indistinguishable from curve b. The final curve e
(30 000 s) has a slope of -4, corresponding to scattering from
smooth surfaces.

Figure 10. (a) Scattering intensity difference at high-q with
fits to eq 5 (continuous curves). (b) Detail of SAXS curves at
three different times after temperature jump. Only 30% of the
data points are plotted in each spectrum. The straight lines
are the power law fits.
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polymer chains move relatively freely until they ag-
gregate into glassy clusters, while the extremely slow
elastic relaxation of the frozen network is responsible
for the hysteresis in the DSC measurements.

Although SAXS assigns numerical values to the
cluster size a, this information alone is not sufficient to
determine their geometrical shape in the frozen state.
However, the space-filling consideration that the overall
volume of large specimens does not change instanta-
neously at the VPT implies that initially the polymer
aggregates are elongated bundles, rather than globular
clusters. By contrast, the gradual loss of intensity of the
extra scattering and the modest increase observed in
the thickness a at later stages could be consistent with
the development of polymer sheets, i.e., a bubblelike
structure.

In the cooling cycle, the shoulder on the high-tem-
perature side of the peak, illustrated in Figure 7,
corresponds to relaxation of the frozen-in constraints.
It may be deduced that in this narrow temperature
range the weakening hydrophobic interaction allows a
few water molecules to plasticize the polymer clusters.
It is reasonable to assume that the considerations
described here are not exclusive to the PNIPA-water
system. They are also relevant to the hydrophobic
interactions occurring in aqueous solutions of molecules
with long hydrocarbon chains as well as to the sol-gel
transition in physical gels.

It can be concluded that the fast response of PNIPA
observed at the VPT makes this polymer a good candi-
date for sensor applications involving light transmis-
sion. For uses in drug delivery systems, where solvent
expulsion is required, the diffusion coefficient governing
the release rate changes from about 10-7 cm2/s below
the VPT temperature to about 10-17 cm2/s at tempera-
tures above it.

Conclusions
In pure water the cross-link ratio changes the swell-

ing capacity of PNIPA hydrogels but has no measurable

effect on the temperature of the phase transition. High-
sensitivity isothermal microcalorimetry and DSC mea-
surements at extremely low scanning rate yield heat
effects for fully swollen gels that are roughly twice those
reported in the literature. Under isothermal conditions
the resulting system is practically in equilibrium, as
shown by the value of the exothermal enthalpy which
is independent of the size of the gel specimen in the
temperature range 20-40 °C.

The swelling/deswelling process involves two stages
with different time constants. The existence of the two
stages is revealed by the appearance of a double peak
at higher scanning rates and also by the hysteresis
between heating and cooling cycles in DSC. Direct
evidence of the two stages is furnished by SAXS
observations. These show that following the prompt
microphase separation, in which water-rich regions of
the order of several thousand angstroms appear, ex-
tremely slow reorganization of the polymer-rich and
solvent-rich interface occurs. The diffusion coefficient
controlling this reorganization is of the order of 10-17

cm2/s, which is typical of the glassy state.
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Figure 11. Change in power law slope, ∆n ) 4 - n, of SAXS
response as a function of time after temperature jump. The
least-squares fit shown is an exponential decay with time
constant τ0 ) 1.07 × 104 s.
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ÖSSZEFOGLALÁS

A környezetük változásaira gyorsan reagáló, ahhoz alkalmazkodó
ún. reszponzív vagy "intelligens" hidrogélek a gyógyászatban és a
kozmetikai iparban szabályozott hatóanyag leadásra is felhasználha
tók. A szabályozott hatóanyag leadás alapja, hogya hatóanyagot ter
mészetes vagy mesterséges polimerbe ágyazzák, amely azt csak elore
eltervezett körülmények között fogja leadni. A célbajuttatás módja
és sebessége szempontjából a polimer mátlix és a hatóanyag között
fellépo kölcsönhatás meghatározó.

Poli(N-izopropil-akrilamid) (PNIPA) hidrogélek vizes fenol, re
zorcin és floroglucin oldatokkal duzzasztott rendszereit vizsgáltuk
tömegméréssel, izoterm és pásztázó (DSC) mikrokalorimetriával, di
namikus fényszórással (DLS) és kisszögu neutronszórással (SANS).
Megállapítottuk, a fenolok - az OH-csoportok számának növekedé
sével egyre kifejezettebben - rontják a gél duzzadóképességét, és je
lenlétÜkben kisebb értékek felé tolódik el a tiszta vízben duzzasztott

PNIP A gél fázisátalakulási homérséklete (koncentrációindukált fázis
átalakulás). Pl. 52,6, 49,8, ill. 35,5 mmol fenol, rezorcin, ill. florog
lucin oldatban (kritikus koncentráció) a gélkollapszus már 20 OC-on
végbemegy (tiszta vízben 33-34 OCa fázisátalakulási homérséklet).
Kis koncentrációk esetén a fenolok szabadon mozognak a duzzadt
gélen belül, de a kritikus koncentrációhoz közeledve feldúsulnak a
polimer lánc mentén.

Kulcsszavak: "intelligens" hidrogélek, szabályozott hatóanyag
leadás, poli(N-izopropil-akIilamid

ABSTRACT

Smart environment-responsive materials can be employed for
controlled drug release in pharmaceutical formulations or cosmetics.

For controlled drug release natural or synthetic polymers are com
bined with a drug or other active agent in such a way that the drug can
be released from the polymer only according to design. The interac
tion between the polymer matrix and the drl)g is crucial both from the
point of view of the site and of the kinetics of delivery.

Poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPA) hydrogels equilibrated
with aqueous solutions of phenol, resorcinol and phloroglucinol were
studied by various techniques (gravimetric swelling measurements,
isothermal and scanning (DSC) microcalorimetry, dynamic light
scattering (DLS) and small angle neutron scattering (SANS). We
conclude that the phenols reduce the swelling ability of the gel and
decrease the phase transition temperature. The greater the number of
OH groups that decorate the aromatic ring the more pronouneed is the
effect. 52.6, 49.8 and 35.5 mM respectively of aqueous phenol, res
orcinol and phloroglucinol (criticaI concentration) reduce the phase
transition temperature from 33-34 oC in the pure water system to
20 oc. At low concentration the dissolved phenols move freely within
the swollen gel, while just below the critical concentration they tend
to accumulate along the polymer chain.

Key-words: intelligent hydrogels, controlled drug release, poly(N
isopropylaclylamide)

ZUSAMMENF ASSUNG

Hydrogele, auch "intelligent'~ Hydrogele genannt, reagieren
schne1l auf die Verandenmgen itu'er Umgebung, und sind so in der
Therapie und in der kosmetischen Industrie fÜr regulierte Aktivstoff
abgabe verwendbar. Der Aktivstoff s01l in natÜrlichen oder synthe
tischen Polymeren eingebettet werden. Die Wechselwirkung zwi
schen der Polymermatrix und dem Aktivstoff ist fül' die Weise und
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Számos polimer/víz biner rendszer tartozik az alsó kriti
kus szételegyedési homérséklettel (LCST) rendelkezo korlá
toltan elegyedo rendszerek családjába [2], de kritikus homér
sékletük légköri nyomáson jóval a víz forráspont ja felett van.
Korlátozott azon polimerek száma, amelyek ezt a jelenséget
100 oC alatt mutatják. Ilyen többek között a poli(N-izopropil
akrilamid) (PNIP A), a poli(metil-viniléter),a poli(etilén-oxid),
a hidroxipropilcellulóz és a poli(dietil-amino-etil-metakrilát)
[3, 4]. A polimergéleknél a fázisszétválás során kollapszus
következik be, a térfogat j elentos mértékben, ugrásszeruen vál
tozik meg. A PNIP A gél térszerkezetét kovalens kémiai köté
sek hozzák létre, emiatt a kémiai gélek csoportjába tartozik.
A benne lévo peptidkötésnek köszönhetoen fehérjemodellként
is vizsgálják (2. ábra).

A PNIP A gél igen elonyös tulajdonsága, hogy a kritikus
szételegyedés tiszta vízben 34 OC-on következik be [5, 6,
7,8,9]. 34 OC-on a gél összehúzódik, és a duzzasztó-folyadé
kot kipréseli magából. Mivel ez a homérséklet az emberi test
homérsékletének közelében van, ezt a polimert széleskörben
vizsgálják különbözo biológiai/orvosi felhasználási lehetosé
gek, pl. a szabályozott hatóanyag-leadás szempontjából vagy
sejtnövekedésre (bor, szív) alkalmas szubsztrátumként is.

A PNIP A gél fázisátalakulását hidrogénhidas szerkezetek
kialakulásával, illetve megszunéséveI és a hidrofób kölcsön
hatással magyarázzák [10]. Ugyanakkor, nem ismert pl. a hid
rogénhidak felbomlásához szükséges energia vagy a hidrofób
csoportok körül rendezodött vízszerkezet megbomlásának
energetikai hozzájárulása a folyamathoz, de a fázisátalakulás
pontos mechanizmusa sem.

A PNIPA és a víz korlátolt elegyedése a polimer kettos,
amfifil természetének köszönheto [II] (2. ábra). A hidrofil
(karbonil- és amid-csoport) és hidrofób (izopropil-csoport és a
polimer szénváz) egységekbol felépülo polimert vízzel elegyít
ve számos kölcsönhatás vezet hidrogénhidak kialakulásához: a
polimer poláris csoportjai hidrogénhíd létesítése révén léphetnek
kölcsönhatásba a vízmolekulákkal, saját (intermolekuláris) és
szomszédos (intramolekuláris) polimerláncok hidrofil csoport
jaival [12]. Hidrofób kölcsönhatás a polimer hidrofób részeinek
vízmolekulák általi szolvatációja révén, illetve a polimerláncok
hidrofób részei között jöhet létre [10, 13]. Az elegyedést/szét
elegyedést a hidrogénhidas szerkezet és a hidrofób kölcsönhatás
versengése határozza meg. A hidrogél víz tartalma a kollapszus
után is mintegy 500/0-os, azaz a poláros csoportok még a fázis
átalakulás után is erosen hidratál tak, de a láncmenti stabilizáló
vízmolekulák nélkül a polimerláncok aggregálódnak [3, 14, 15].

A kollapszust eloidézhetjük a homérsékleten kívül más:
fizikai vagy kémiai paraméterek változtatásával is (3. ábra).

Geschwindigkeit der Abgabe entscheidend. Poli(N-Isopropyl-Acryl
amid) (PNIPA) Hydrogele wurden mit waBtigen Phenol-, Resorcin
und Phloroglucinlösungen geschwollen, und mit Massenbestimmung,
isothermischer bzw. Scanning-Mikrokalorimetrie (DSC), mit dyna
miseher Lichtstreuung (DLS) und kleinwinkeliger Neutronstreuung
geprÜft. Die Phenole - mit steigerndem OH-Gruppezahl immer mehr
intensiv - verderben die Schwellungsfahigkeit des Geles. Bei niedri
gen Konzentrationen bewegen sich die Phenole frei in der Masse der
geschwollenen Gele, anreichern sich aber der Poiymerkette entlang
zu der kritischen Konzentration annahernd.

Schlüsselwörter: "intelligent" Hydrogele, regulierte Aktivstoff
abgabe, Poli(N-Isopropyl-Acrylamid

A környezetük változásaira gyorsan reagáló, ahhoz alkal
mazkodó ún. reszponzív vagy "intelligens" anyagok napjaink
"legforróbb" kutatási témái közé tartoznak. Ezek az anyagok
megfelelo külso hatásokra nagymértéku nemlineáris méret
változással reagálnak, ezért alkalmasak lehetnek a környezet
bol jövo ingerek érzékelésére képes mikro- és nanoeszközök
készítésére. A reszponzív tulajdonságú lágy anyagok iránti
érdeklodés különös en megnott, amióta felismerték, hogy bio
lógiai szövetek pótlására, orvosbiológiai és környezeti jelek
szenzoraként alkalmazhatók.

A külso. hatás okra válaszoló polimergélek közülleginten
zívebben a vizes közegben duzzadó hidrogéleket vizsgálják,
melyek a környezeti paraméterek hatására változtathatják
méretüket. Ez a tulajdonságuk pl. az elválasztás technika és a
szabályozástechnika (szelepek, érzékelok, robotok mozgató
rendszerei stb.) mellett a gyógyászatban és a kozmetikai ipar
ban szabályozott hatóanyagleadásra is felhasználható.

A szabályozott hatóanyagleadás alapja, hogy a hatóanya
got természetes vagy mesterséges polimerbe ágyazzák, amely
azt csak elore eltervezett körülmények között fogja leadni.
Az elérendo hatás sokféle lehet. Pl. vízoldható szerek lassú

leadása, rosszul oldódó hatóanyagok gyors leadása, célzott
helyre juttatás, különleges formulázási követelmények (nano
méretu részecskék adagolása, két vagy több azonos módon
formulázott szer célbajuttatása stb.) [1].

A célbajuttatás módja és sebessége szempontjából a poli
mer mátrix és a hatóanyag között fellépo kölcsönhatás meg
határozó.

Ahidrogélek

A hidrogélek legalább kétkomponensu, formatartó, köny
nyen alakítható diszperz rendszerek. Az alaktartás a gélben
szerteágazó polimer váznak
köszönheto. Ez a háromdimen

ziós (3D) szerkezet biztosítja,
hogy a benne levo víz spontán
ne folyhasson ki, ill. ez a víz
megakadályozza a laza szerke
zet összeomlását (1. ábra).

J. ábra: A szerteágazó
háromdimenziós polimer térháló

összeomlását az oldószer

akadályozza meg
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2. ábra: PNJPA gél a benne lévo
peptidkötések miatt fehéJjemodell
lehet
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3. ábra: A környezetükre érzékeny hidrogélek téJfogata külso hatásra

ugrásszerÜen megváltozik. A gél tulajdonságaitólfüggoen ez fizikai és kémiai
hatásokkal valósítható meg

A környezeti változás hatására a gél reprodukálhatóan duz
zad, ill. összehúzódik. Duzzadt állapotban a gél kisebb mole
kulák számára átjárható, míg összehúzódott állapotában képes
magába zárni azokat. Ez a jelenség hasznosítható a szabályo
zott hatóanyagleadás során.

Kísérleteink során fenolok és a PNIP A gél kölcsönhatásait
vizsgáljuk. A fenol és homológjai (1. táblázat) a fenilcsopor
to(ka)t tartalmazó biológiailag aktív molekulák modelljének
tekinthetok.

I

öi~"'"
·n· .'.
"1 .' .

i· . '.
i •

L-.--
körl'tfezeti hatás

környezeti hatás/ "-...

fizikai inger
(homérséklet, nyomás,
v, külso mágneses vagy

elektromos tér)

vimetriásan határoztuk meg. Feltételeztük a térfogatok addi
tivitását [18, 19]. A duzzadást a polimer egyensúlyi térfogat
törtjének (<I>e) reciprokával mértük.

Dinamikus fényszórás (DLS)
A fényszórás-mérésekhez AL V DLS/SLS 5022F goniomé

tert használtunk. A száloptika és az avalanche dióda (APD)
lehetové teszi a kis teljesítményu 22 mW HeNe lézer hasz
nálatát. A szórt fény sztatikus és dinamikus komponensének
elválasztását az ALV 5000E multi-tau korrelátor biztosította.

(A sztatikus szórást a hálópontok, a dinamikus szórást a duz
zasztó folyadékban mozgó polimerláncok okozzák.) A duzzadt
gélkorongokat általában 20,0±0,1 OC-on fölös folyadékmeny
nyiség jelenlétében 5 különbözo szórási szögnél (30°, 60°, 90°,
120° és 150°) mértük [19].

Mikrokalorimetria

Izoterm és pásztázó (DSC) üzemmódban végeztünk nagy
érzékenységu mikrokalorimetriás méréseket (MicroDSCIII,
SETARAM, Franciaország) [19].

40

353025:::;

2090

15
105O

O

1020304050607080

CI. (mmol)

Kisszögu neutronszórás (SANS)
A méréseket az IFF Forschungszentrum, (Jülich, Német

ország) KWS-l mérohelyén végeztük. A kontrasztillesztéshez
az oldószer 18% DIO és 82% H20 volt. Vizsgálatainkhoz deu
terált fenolt (D6, Polymer Source Inc., Canada) használtunk.

Eredmények és értelmezésük

A fenololdatokban duzzasztott PNIP A máshogy viselke
dik, nlint a vízben duzzasztott. Kisebb koncentrációknál ez a

hatás nem túl jelentos. Pl. 20 OC-ona PNIPA gél a O-25 mmol/l
egyensúlyi koncentrációjú fenol-, rezorcin-, ill. floroglu
cin-oldatokban a tiszta víz közeghez hasonlóan jól duzzad.
Nagyobb koncentrációknál a PNIP A/vizes oldat rendszerben
a csak néhány kivételes oldott anyag jelenlétében bekövetkezo
koncentrációindukált fázisátalakulást tapasztaltunk (4. ábra),

azaz a térfogat ugrásszeru csökkenése a vizes oldatokra jel-

4. ábra: A fenol (O), rezorcin (e) ésfloroglucin (6) oldat kuncentrációjánllk
harása PNJPA egyensÚlyi duzzadására 20 OC-on.
CI. a duzzasztó folyadék egyensÚlyi koncenrrációja

RezorcinFloroglucin
Fenol

I (J .3-dihidroxÍ-(1,3,5-trihidroxi-
benzol)

benzol)

OH
OHOH

Ó HoDHj} OH
M

94,] 1110.11126, II

Oldhatóság vízben

82 gil]470 gil20,8 gil (25 'C)

pK,

9,89 (20'C)9.8] (25'C)8,8; 9,0; 14, I(20'C)

J. táblázar:

Fenol, rezorcin és floroglucin néhány jellemzo adata
[Perry 1966. Holm ]9931

A duzzadás fok meghatározása

A száraz gélkorongokat 7 napon át felesleges mennyiségu
duzzasztószerben (Milli-pore víz, ill. a fenolok vizes oldata)
tartottuk 20,0±0,2 OC-on. A felvett folyadék mennyiségét gr a-

Kísérleti anyagok és módszerek

A PNIPA gél eloállítása
A PNIPA géleket N-izopropil-akrilamid (NIPA) monomer

és N,N' -metilén-bisz-akrilamid térhálósító gyökös polimeri
zációjával állítottuk elo. A vízben végrehajtott reakció kata
lizátora N,N,N' ,N' -tetra-metiletilén-diamin volt, iniciátor
ként ammónium-perszulfátot kevertünk az elegyhez, melyet
formába öntve 20 OC-on polimerizáltunk. A 2 mm vastagsá
gú gélfilmet dialízis seI tisztítottuk, és 7 mm átméroju koron
gokra szaggattuk. A légszáraz állapot elérése után kénsavas
exszikkátorban tároltuk. A mikrokalorimetriás mérésekhez a

mérocella mérete miatt d < 6 mm átméroju korongokat vagy
achátmozsárban porított mintát használtunk, hogy geomet
riailag ne legyen gátolt a duzzadás. A kisszögu neutronszórás
(SANS) vizsgálatokhoz 16 mm átméroju, 1 mm vastagságú
filmet öntöttünk.
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lemezo 33-34 °C-nál alacsonyabb homérsékleten következik
be. Az adott fenolra érvényes "kritikus" koncentráció alatt a
duzzadás a fenolok koncentrációjától csak kis mértékben függ,
de a koncentráció növekedéséveI az OH-csoportok számától
függo csökkenést tapasztaltunk: a koncentráció-érzékenység
a fenol < rezorcin < floroglucin irányban változik. A gélkol
lapszus a hidroxi-szubsztitúciótól függo egyensúlyi aromás
koncentrációnál (2. táblázat) hirtelen következik be. A válto
zás, mely lényegesen élesebb, mint a tiszta vízben termikusan
indukált átalakulás [19], a gél kifehéredéséhez és zsugorodá
sához vezet.

2. táblázat:

6. ábra: Azfenuluk lehetséges elhelyezkedése a pulimerláncok
környezetében. Afenolmulekulák rendezodhetnek a hálóláncok mentén, vagy

egyenletesen elusz/atva helyezkednek el a gélen belÜlifulydékfázisban

tén állandó homérsékleten csak az f súrlódási tényezotol függ
[19]:

A koncentrációindukáIt fázisátalakulás jellemzoi

5. ábra: (a) tiszta vízben. (b) 5 mmulfenulban, (c) 5 mulfluruglucinban,
(d) 25 mnwlfenulban (e) 25 mmul rezurcinban és (f) 25 mmulfluruglucinban

duzzasZ/u1l PNIPA gélek DSC görbéi. AfÚtési sebesség 0,02 KImin.
A gürbéker II v[zszintes tengely mentén önkényesen eltoltuk.

4

32

ltll'l
1

o

,

o 10 20 30 40 50c (mmol)

7. ábra: A DLS mérésekbol számítoll R",,,x D,/rp, mennyiség fÜggése afenol
(O), rezorcin (e) és floroglucin (6) oldat koncentrációjától

A háromfajta fenolra ez a mennyiség a mérési hibahatáron
belül gyakorlatilag független a koncentrációtól (7. ábra), azaz
a DLS mérések a 6. ábra baloldali sémáját támasztják alá.

Izoterm körülmények között vizsgáltuk az entalpiaválto
zást a gélhez adott fenololdat kiindulási koncentrációjának
függvényében. A kísérletileg mérheto ho számos, a koncentrá
ciótól is függo folyamat eredoje [20]. A 8. ábra egymás mellett
mutatja be a tiszta vízben duzzasztott PNIP A homérséklet-, ill.
az izo term körülmények között fenolodatban duzzasztott gél
koncentrációfüggo viselkedését.

A homérsékletfüggés (a görbe) esetén a duzzadásgörbe inf
lexiója és az entalpiadiagram töréspont ja gyakorlatilag azonos
homérséklettel jellemezheto. A koncentrációfüggés esetén (b

görbe) az entalpiagörbének éles minimuma van. A minimum
hoz tartozó koncentráció lényegesen kisebb, mint a kollap
szushoz tartozó "kritikus koncentráció". Hasonló eredményt
kaptunk a floroglucinnal is. Ez arra utal, hogya folyadékfázis
ban már a fázisátalakulást megelozoen megindul egy jelentos
exoterm hofejlodéssel járó átrendezodés, ami aztán a kollap
szushoz vezet. Az átrendezodés természetét a fényszórásnál
érzékenyebb kontrasztillesztéses SANS méréssel kívántuk fel
deríteni (9. ábra).

e

b

d

403530

l, oc

2S

-0,4

A gélkollapszusFázisátala-
koneent-

a mérési
az illesztéskulási

rációja,
éIcssége.
pontok szá-

regresszió-
homérséklet

cL.kr

deL
ja. R

50 mmol/l

mmol/l

ma, 11

oldatban,
(a 4. ábra alapján meghatározott paraméterek)

oC

fenol

52,60,64 ± 1,84200,988824

rczorcin

49,8O,99±0,14130,996222

rIorogluein

35.51,42 ± 0,43270,995416

Eddig ismertetett eredményeink világosan tükrözik, hogya
fenolok jelentosen megváltoztathatják a gél-víz kölcsönhatást,
nem kapunk azonban információt a fenolok elhelyezkedésérol
(6. ábra). Ebben segíthet a dinamikus fényszórás. A fényszó
rásmérésekbol meghatározható Dc kooperatív diffúziós állan
dó és a szórt intenzitás dinamikus összetevojére jellemzo Ruyn
Rayleigh állandó felhasználásával számíthatunk egy olyan
mennyiséget, amely adott gél - duzzasztószer rendszer ese-

A hidroxil-csoportok száma befolyásolja a gélkollapszust
is. Az átalakulás az OH-szubsztituáltság növekedéséveI egyre
kevésbé éles, és rendre csökkeno koncentrációknál következik
be (2. táblázat). Hasonló következtetést vonhatunk le a DSC
görbékbol is (5. ábra). Valószínu, hogyavízszerkezetet meg
bontó hatásukról is ismert (hidrotróp) fenolmolekulák jelen
létében a polimerláncok szolvatációja a fenoltartalmú oldatok
ban kisebb mértéku. Minél több az OH-csoport, annál erosebb
a hatás. Az egyes fenolok eltéro oldhatósága nem játszik szere
pet az oldószer minoségének megváltoztatásában: a lényegesen
nagyobb oldhatóságú rezorcin hatása nagyobb, mint a fenolé, a
fenolnál is rosszabbul oldódó florogluciné még nagyobb.
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8. ábra: A homérséklet ill. fenol által indukáltfáÚsátmenet hatása PNIPA gélkorongok duzzadási tulajdonságaira, (a) az egyensÚlyi duzzadás
homérsékletfÜggése tiszta vízben; (b) az egyensÚlyi duzzadás fÜggése afenolkoncentrációtól20 OC-on;O: duzzadásfok, x: bruuó entalpia

A kisszögu neutron szórás olyan szerkezetvizsgáló mód
szer, amely az 1-100 nm méretu inhomogenitásokról adhat
információt. Ha a tiszta nehézvízben duzzasztott gél szórási
diagranlját a kontrasztilIeszto folyadékkal (82% H20: l 8% D20)
készített hígabb fenololdatra cseréljük, a jel "eltunik", azaz a
fenol ezen a koncentráción egyenletesen oszlik el a duzzadt
gélben. A kritikus koncentráció közelében (44 mM) a jel meg
jelenésébol arra következtethetünk, hogy a fenol molekulák a
lánc környezetében feldúsulnak. Becsülheto, hogy nÜnden 100
monomer egységre kb. 5,5 fenol jut. Tehát a fenol molekulák
a ábra baloldali sémájának megfeleloen már a fázisátalakulás
ra jellemzo koncentráció alatt elkezdenek rendezodni a lánc
körül.
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ország közös pályázati támogatás ával (GVOP - 3.2.2 - 2004
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ABSTRACT: The effect of three hydrotropic molecules, phenol, resorcinol and phloroglucinol, on the
thermodynamic equilibrium and the dynamics of poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPA) hydrogels is reported.
With increasing hydroxyl number of this molecular sequence both the depression of the temperature and the
width of the volume phase transition (VPT) increase, reflecting the nonuniform distribution of these molecules
inside the gel. Small-angle X-ray scattering detects no notable change in the local structure of the polymer chains
in the presence of phenol. Dynamic light scattering observations, however, show that phloroglucinol, unlike phenol
and resorcinol, produces a small but significant decrease in the mobility of the polymer in the solvent. Isothermal
microcalorimetry reveals an anomalous increase in the exothermic enthalpy of mixing just below the transition,
both with phenol and phloroglucinol, which indicates a pretransition state in the gel in which the aromatic molecules
partly replace the bound water. This finding is corroborated by small-angle neutron scattering measurements
under contrast matched conditions showing that at low phenol concentration the aromatic molecules are uniformly
dispersed in the solvent, but in pretransition conditions a sparsely populated layer of phenol forms close to the
polymer chains.

Introduction

Over the past 2 decades intense efforts have been deployed
in the investigation of polymer gels that exhibit a volume phase
transition (VPT). At this transition, under an appropriate stimulus
such as a change in temperature, solvent composition or external
field, the swollen gel shrinks by expelling the solvent. One of
the most studied polymers in this class is poly(N-isopropylacryl-
amide) (PNIPA), which, in pure water, exhibits a VPT close to
34 °C. When, however, the solvent contains guest molecules,
the transition temperature generally decreases and the volume
change becomes more abrupt.1-5 The potential applications of
these systems are numerous and are generally either of biomedi-
cal inspiration or else take advantage of the change in optical
or space-filling properties of the material. They still present a
scientific challenge, since the interactions that govern the
transition are still controversial. For applications in which
solvent expulsion plays a central role, such as drug delivery or
microfluidic control, an understanding of the interactions and
the dynamics of the guest molecules in ternary systems
(polymer, water, and guest molecules) is essential.

Certain benzene derivatives are well-known for their hydro-
tropic behavior.6 Several of these molecules depress the VPT
of the gels,2,7,8 although no systematic trend between the
substituting groups and their effects has been reported. Dynamic
light scattering (DLS) measurements on PNIPA gels show that
the characteristic decay rate of the osmotic concentration
fluctuations becomes slower with increasing phenol or resorcinol
content.5 Within the experimental precision of the DLS mea-
surements, the net effect of these particular phenol molecules
is to reduce the thermodynamic interaction between polymer
and solvent, rather than to increase the friction coefficient of
the network chains by adsorbing on them.

The interactions prevailing in such ternary systems, however,
are complex and the question of the distribution of the aromatic
molecules in the gel remains incompletely resolved. The present
paper addresses this question by extending previous observations
on hydroxybenzene (phenol) and 1,3-dihydroxybenzene (resor-
cinol) to 1,3,5-trihydroxybenzene (phloroglucinol), shown in
Scheme 1.

Isothermal microcalorimetry and small-angle X-ray and
neutron scattering (SAXS and SANS) are employed to try to
determine directly to what extent the phenol molecules assemble
around the polymer chains.

Experimental Section

Gel Preparation. Poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPA) gels of
differing molar cross-link ratiosX ) [BA]/[NIPA] between 0.005
and 0.013 (75e 1/X e 200) were prepared fromN-isopropylacryl-
amide (NIPA) andN,N′-methylenebis(acrylamide) (BA) by chemi-
cal radical polymerization at 20°C.5 Gel films of thickness 2 mm
were polymerized and dialyzed in water to remove unreacted
chemicals. The films were cut into disks of diameter 7 mm and
then air-dried and desiccated above concentrated sulfuric acid. For
the SANS measurements gel disks of diameter 16 mm and thickness
1 mm were prepared.

Swelling Measurements and Dynamic Light Scattering.
Swelling and DLS measurements were performed following
procedures described in ref 5. The dry gel disks were placed in
contact with the appropriate aqueous solutions. Phenol (99.5%) and
resorcinol of high purity (99%) (Merck) were used to prepare the
aqueous solutions of the weak aromatic acids. Swelling was
determined by weighing. Volume additivity was assumed. The
aromatic concentrations were derived from UV absorption measure-
ments (Kontron Uvikon). The disks were equilibrated at 20.0(
0.2 °C for 48 h.

Light scattering measurements were made with an ALV DLS/
SLS 5022F goniometer, working with a 22 mW HeNe laser. The
swollen gels were placed in 10 mm diameter glass tubes containing
the accompanying excess solvent. The temperature of the refractive
index matching toluene bath was maintained at 20.0°C with a
precision of better than 0.1°C. Each gel was measured at 4
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† Department of Physical Chemistry and Materials Science, Budapest
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scattering angles, 60, 90, 120, and 150°. The heterodyne mode
prevailing in DLS ensured that the measured scattering intensity
(Rayleigh ratioRdyn) and collective diffusion coefficientDc were
those of the fast osmotic fluctuations in the gels.

The solvent viscosityη was measured using an Ubbelohde
viscometer. Aqueous solutions containing 50 mM of aromatic
molecules exhibited a small increase inη with respect to pure water,
amounting to 10%, 4%, and 5% for phenol, resorcinol, and
phloroglucinol, respectively.

Microcalorimetry. Isothermal and scanning microcalorimetric
measurements were made on powdered samples in a MicroDSCIII
apparatus (SETARAM, France), as described elsewhere.9 The DSC
scanning rate was 0.02°C/min.

SAXS. Small-angle X-ray scattering measurements were made
at the BM2 beamline of the European Synchrotron Radiation
Facility (Grenoble, France) at incident wavelengthλ ) 0.77 Å (16
keV). The wavelength spread was∆λ/λ ≈ 1.4 × 10-4. The range
of wave vectorsq explored extended from less than 0.01 Å-1 to
more than 1 Å-1, whereq is defined by

θ being the scattering angle. Standard corrections were made for
dark current and the background signal of pure water. Measurements
were made at 24°C and at 40°C.

SANS. These measurements were carried out at 20°C on the
KWS-1 instrument at the IFF Forschungszentrum, (Ju¨lich, Ger-
many) with an incident neutron wavelengthλ ) 8 Å and wavelength
spread∆λ/λ ) 0.2. The wave vector range explored was 2.3×
10-3 Å-1e q e 0.2 Å-1. Deuterated phenol (D6, Polymer Source
Inc., Canada) was dissolved in a water mixture containing 18%
D2O and 82% H2O by volume, the composition that gives contrast
matching with the PNIPA.

Results and Discussion

It was found earlier9 for the range of cross-link ratio
0.005 e X e 0.013 that the temperature of the VPT in the
PNIPA gels and its associated enthalpy are independent ofX.
Gels of cross-link ratio defined by 1/X ) 150 were therefore
used in the experiments.

Addition of phenols to PNIPA hydrogels lowers the transition
temperature.5,10 The effect is manifested in two ways. With the
sample held at a constant temperatureT < Tc, a VPT is induced
when the concentration of aromatic moleculescL in the
surrounding water reaches a certain threshold (Figure 1). The
threshold concentration decreases in the sequence phenol>
resorcinol> phloroglucinol, i.e., with increasing OH substitu-
tion. This result is consistent with the findings of Molyneux
and Frank.11 A reduction of the swelling ratio below the
transition, which progresses in the same order, can also be seen
in the figure. At constant concentration of the aromatic molecule,
low scanning rate DSC measurements reveal the effect of
concentration on the temperature of the VPT. Figure 2 shows
that with increasing aromatic content or OH substitution the
transition temperature decreases and the peaks become broader.
The broadening, already visible in Figure 1, is particularly
noticeable with resorcinol and phloroglucinol at 25 mM, where
multiple peaks begin to develop. Addition of aromatic molecules

thus appears to produce an increasingly inhomogeneous distri-
bution of these molecules in the network and to favor multiple
relaxation rates.12 In the dissolution process, the overall enthalpy
combines a series of steps involving, e.g., hydration, dehydra-
tion, and rehydration of the interacting species.11 Increased lag
times with broadening of the DSC response can arise at the
VPT if steric hindrance is involved, e.g., due to the multiple
OH substitution in the water-phenol exchange and the phenol-
polymer interaction.

Table 1 lists the values of the enthalpy∆H deduced from
the DSC measurements both in pure water and with added
phenols. The data show that the aromatic molecules increase
the endothermic heat in the VPT process. The dependence on
OH substitution is apparent at 25 mM. At this concentration,
the observed enthalpy decreases with increasing OH substitution,
indicating that the dehydration of the OH group contributes
significantly to the energy balance.

The effect of guest molecules on the thermodynamic interac-
tions can be assessed through the swelling pressureω of the
gel in the presence of excess solvent13

whereG is the elastic modulus. The mixing pressureΠ can be
described by a Flory-Huggins type expression14 in which the
parametersø1 andø2 are the first and second-order polymer-
polymer interactions. At swelling equilibrium, the polymer
volume fractionφ ) φe and

V1 is the molar volume of the solvent,R the gas constant, and
T the absolute temperature. At the low phenol concentrations
investigated here the contribution of the guest molecules toV1

is negligible. The elastic modulusG of each gel was previously
measured5 as a function of the cross-linking densityX. Since
the guest molecules take no direct part in the elastic modulus,
their only effect onG is through their influence onφ

Scheme 1. Formulas for Phenols

q ) 4π
λ

sin (θ/2) (1)

Figure 1. Equilibrium swelling ratio 1/φe at 20 °C as a function of
aromatic molecule concentrationcL in water, whereφe is the polymer
volume fraction of the PNIPA hydrogel. Key: open circles, phenol;
triangles, resorcinol; filled circles, phloroglucinol. Continuous lines are
guides for the eye.

ω ) Π - G (2)

ω ) - RT
V1

[ln(1 - φe) + ø1φe
2 + ø2φe

3] - G ) 0 (3)

G ) G0φ
1/3 (4)
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whereG0 is the nominal shear modulus of the dry network.15

In this way ø1 and ø2 can be determined for each value of
aromatic molecule content by least-squares fitting of the data
as a function ofX to the expression

Figure 3a shows the dependence ofø1 on phenol and
resorcinol content in the swollen region below the VPT at
20 °C. The error bars are the same size as the symbols shown.
Within experimental error the first order interaction parameter
ø1 is independent of phenol content and can therefore be
assigned a constant value,ø1 ) 0.478. The values ofø2, found
by least-squares fitting to eq 5, are shown for the three phenols
in Figure 3, parts b-d. Below the VPT, a regular increase inø2

with aromatic concentration and increasing OH substitution is
observed. These findings imply that interactions between three
polymer segments (three-body interactions) are increasingly
favored either with phenol concentration or with OH substitu-
tion, while those between two segments (two-body interactions)
are unchanged.

SAXS provides information on the polymer chain distribution
in the gel, and, if measurements are extended to high enough

values of the scattering vectorq, on the local chain structure.
Figure 4a shows the SAXS response of PNIPA gels in pure
water and in water containing 20 or 40 mM phenol. At lowq
in this figure, small differences can be attributed to excess
scattering from the large scale static inhomogeneities that are
found in most soft gels.16 In the region 0.01< q <0.1 Å-1 all
three curves display a scattering intensityI(q) characteristic of
polymer solutions; i.e., they obey an Ornstein-Zernike (OZ)
relationship of the form17

whereê is the polymer-polymer correlation length in the gel.
The continuous line in Figure 4a is the fit of eq 6 to the data
from the 20 mM phenol sample in the regionq < 0.1 Å-1,
with ê ) 23 Å. Similar values ofê are found for the other gels
(Table 2). Aboveq ≈ 0.1 Å-1, the room-temperature response
exhibits a marked deviation from eq 6 that reflects the molecular
structure of the polymer segments in the PNIPA chains.4 The
saddle shape of the shoulder implies a preferred distance of
approachL between scattering units. When the temperature is
raised above the VPT to 40°C (Figure 4b), microphase
separation induces local collapse of the polymer coils, and the
OZ contribution vanishes. The low-q region of the spectrum is
then dominated by surface scattering, which is the origin of the
strong opalescence in these samples.9 The figure shows the
transition from volume to surface scattering atq < 0.1 Å-1,
with power law behavior of slope-4.18 At this higher
temperature, the shoulder feature transforms into a resolved peak
atqmax ≈ 0.57 Å-1. The distance between the correlated groups
may be estimated using the approximation19 L ) 5.76/qmax,
which yieldsL ) 10 Å at 40 °C. At 24 °C, qmax is slightly
smaller, givingL ≈ 12 Å, as can be verified by subtracting the
40 °C SAXS curve from that at 24°C (not shown here). This
implies that the separation distance between adjacent isopropyl
groups along the polymer chain is 10-12 Å. Its insensitivity to
phenol content, apparent in Figure 4b, indicates that the aromatic
molecules do not perturb the relative dispositions of the side
groups.

Figure 2. DSC response under heating of PNIPA samples in (a) pure water, (b) 5 mM phenol, (c) 5 mM phloroglucinol, (d) 25 mM phenol, (e)
25 mM resorcinol, and (f) 25 mM phloroglucinol. Heating rate: 0.02°C/min. Successive curves are shifted vertically for clarity. Interval between
graduations on ordinate axis: on left-hand side, 0.2 mW; on right-hand side, 0.1 mW.

Table 1. Parameters Derived from DSC Heating Curves for PNIPA
Gels with Aqueous Phenol Solutions of Different Concentrations

solvent
peak

position (°C)
integral heat

flow (J/g dry gel)

water 33.8 57
5 mM phenol 33.2 60
5 mM phloroglucinol 32.2 61
25 mM phenol 29.5 71
25 mM resorcinol 27.9 68
25 mM phloroglucinol 25.2 64

Table 2. Correlation Lengths Derived from SAXS Curves of PNIPA
Samples at 24°C

sample ê (Å)

0 mM phenol 20( 2
20 mM phenol 23( 2
40 mM phenol 17( 2

ø1 + ø2φe ) - 1

φe
2 [V1G0φe

1/3

RT
+ ln(1 - φe)] (5)

I(q) )
I(0)

1 + (qê)2
(6)
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Although the above results show that the phenols modify the
gel-water interaction, they yield no information about their

distribution. In contrast, DLS can in principle provide indirect
information through the collective diffusion coefficientDc and

Figure 3. (a) Values of the interaction parametersø1 at equilibrium (calculated from least-squares fit to eq 5), as a function of phenol (O) and
resorcinol (×) content in the surrounding bath at 20°C. Second order interaction parameterø2 in (b) phenol, (c) resorcinol, and (d) phloroglucinol,
on settingø1 ) 0.478. Dashed lines mark the observed VPT concentration at 20°C. Data from above the VPT are also shown.

Figure 4. (a) SAXS response of PNIPA gels in pure water and in 20 and 40 mM phenol aqueous solutions at 24°C. Continuous line is fit to eq
6 where the polymer-polymer correlation lengthê ) 23 Å. Differences in intensity at lowq are due to small variations in the swelling degree of
these gels. (b) Detail of high-q region of SAXS response at 40°C: (×) pure water; (O) 20 mM phenol; (+) 40 mM phenol. Continuous curve is
the pure water response at 24°C from part a, for comparison. For clarity, only 30% of the data are displayed.
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the intensity of the dynamically scattered lightRdyn. In ref 5, it
was shown that at swelling equilibrium

is independent of the osmotic properties.Rdyn is the Rayleigh
ratio of the light scattered dynamically by the concentration
fluctuations, andKlight is the optical contrast factor. The friction
factor f between the polymer chains and the solvent is
proportional both to the solvent viscosityη and to the effective
cross-sectional radiusF of the fluctuating polymer chains. The
left-hand side of eq 7 is thus proportional to 1/Fη and hence
the quantityRdynDcη/φe is sensitive only to changes in the size
of the chain cross-section.

Figure 5a shows the DLS results for PNIPA gels swollen at
20 °C in aqueous solutions of phenol, resorcinol and phloro-
glucinol of varying concentrationcL. It is clear that
RdynDcη/φe, which has the dimensions of surface tension, is
approximately constant. This finding implies that the cross
section of the polymer chains is practically independent of the
phenol concentration, and the only effect of the aromatic
molecules is to decrease the overall solvent quality. For
phloroglucinol, however, over the range of aromatic concentra-
tion cL in which gel remains swollen, a more pronounced
concentration dependence is observed. As there is no reason to
attribute this finding to hydrodynamic effects,20,21 it must be
due to a change in the structure of the polymer chains: either
aromatic molecules become attached to the network chains, or
equivalently, they modify the conformation of the chain.

The hydrodynamic correlation lengthêH of the concentration
fluctuations is defined by the Stokes-Einstein relation

Figure 5b shows that increasing the temperature of the gel causes
êH to increase, as expected when a critical point is approached.
Note that the hydrodynamic sizeêH is greater than, but of the
same order of magnitude as, the static correlation lengthê
measured by SAXS.

Isothermal microcalorimetry offers a sensitive method for
detecting the energy of interaction. Figure 6a shows the
temperature dependence of the heat of mixing of the dry PNIPA
gels with pure water,9 compared with that of the equilibrium
swelling ratio of the gel. The principal change in enthalpy of

mixing occurs in the close vicinity of the VPT, while below
this region the changes are more gradual. In the energy balance,
the endothermic/exothermic contribution of the respective elastic
swelling/deswelling of the gel is very small (less than 0.1 J/g
dry gel) and is therefore negligible. The overwhelming majority
of the observed enthalpy difference derives from the stacking
of the polymer chains and the exchange and reorganization of
the molecules around them.

Parts b and c of Figure 6 show the results of microcalorimetry
measurements at 20°C as a function of aromatic content. With
both phenol and phloroglucinol an appreciable increase in the
absolute value of the enthalpy (by 24 and 40 J/g dry gel,
respectively) occurs immediately prior to the VPT. Absence of
a corresponding anomaly in the pure water system (Figure 6a)
is evidence that the aromatic molecules trigger a change in the
local solvent environment of the polymer already below the
transition concentration. The heats of sorption of phenol and
phloroglucinol, estimated from Figure 6, parts b and c, and
uptake measurements,5 are -46 and -75 kJ/mol adsorbed
molecules, respectively. For comparison, the solvation enthalpy
of phenol in water is-58.0 ( 0.7 kJ/mol.22

If local solvent ordering occurs in the vicinity of the polymer
chains, evidence of the process may be obtained from SANS.
This technique is particularly sensitive to molecular associations
on a spatial scale extending from 10 to 1000 Å. To reveal the
signal from the phenol alone, however, that of the polymer must
be eliminated. With a mixture of 18% D2O and 82% H2O
(v/v), the scattering length density of the water coincides with
that of the polymer and the coherent SANS signal from the
polymer vanishes, leaving only incoherent scattering, essentially
due to the protons. If deuterated phenol is now added to this
solvent, the resulting signal will depend on the distribution of
the phenol in the system. If the D-phenol is uniformly dispersed
in the water, no significant coherent signal will be detected since
its amount is too small to modify appreciably the average
scattering length density of the solvent. If, however, even a small
number of D-phenol molecules decorate the polymer chain, the
effective scattering length density of the polymer will be
substantially enhanced. This results in a coherent signal from
the polymer. Coherent signals, but of a different shape, may
also be obtained if the D-phenol molecules undergo self-
clustering.

Figure 7 shows the SANS response of the reference sample,
namely a PNIPA gel at 20°C in pure D2O (open circles). As
this polymer-solvent pair is far from the contrast match point,

Figure 5. DLS measurements: (a)DcRdynη/φe in PNIPA gels (1/X ) 150) as a function of aromatic contentcL; (b) hydrodynamic correlation
lengthêH calculated from eq 8 for PNIPA gels with phloroglucinol at 15, 20, and 25°C.

DcRdyn

φe
)

KlightkBT

f
(7)

êH ) kBT/6πηDc (8)
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it yields the full response from the polymer gel. As expected,
the signal from PNIPA in the pure contrast matching water
mixture (not shown) is indistinguishable from zero. The signal
from the sample with 20 mM D-phenol (+) is also indistin-
guishable from zero, which implies that phenol sorption is not
detected. In the presence of 44 mM D-phenol, however, a
coherent signal emerges. Although the signal-to-noise ratio is
reduced, the shape of the scattering curve is consistent with

that of PNIPA in D2O. This result implies that the D-phenol
adopts the shape of the network chains, i.e., it decorates them.
According to the fit shown in Figure 7, the amplitude of the
D-phenol signal is about 2.8% of that of the polymer in the
reference sample. This information enables an estimate to be
made of the fraction of phenol molecules in close association
with the network polymer. The difference in neutron scattering
length density between D-phenol and the 18% D2O/82% H2O

Figure 6. Isothermal heat of mixing of PNIPA gel compared with the swelling ratio in pure water as a function of temperature (a), in aqueous
solutions of phenol (b) and phloroglucinol (c) at 20°C. Reproducibility of the measurements is illustrated by duplicate points at 30 and 40 mM
phenol.

Figure 7. (a) SANS response of PNIPA gels swollen to equilibrium at 20°C in an 82% H2O:18% D2O mixture containing (+) 20 mM aqueous
solution of D-phenol. (×) 44 mM D-phenol, and also in pure D2O (O). (b) Same data on an expanded scale. Continuous lines are fits to a function
proportional to the response in D2O.
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mixture is taken as 4.27× 1010 cm-2, and that between PNIPA
and D2O as 5.64× 1010 cm-2. As the PNIPA gel remains
swollen atφ ) 0.03 in a 44 mM phenol solution at 20°C, it
follows by proportionality that the fraction of sorbed phenol is
0.34( 0.10. This result corresponds to approximately 6 phenol
molecules for every 100 NIPA units in the network chains. (For
comparison, at 20°C the transition is induced when the number
of aromatic molecules confined within the gel is 21, 15, and 12
per 100 monomer units for phenol, resorcinol and phloroglu-
cinol, respectively.) These results show that, already below the
VPT, a substantial fraction of the phenol molecules form a
sparsely populated shell around the polymer chain, while the
majority are more or less evenly distributed in the solvent. The
small number of satellite phenol molecules around the polymer
chain explains the lack of detectable effect in SAXS and in
DLS. By comparison, for the 20 mM solution, the amount of
sorbed phenol estimated for the SANS intensity is 2 orders of
magnitude smaller than in the 44 mM solution. At low
concentrations, therefore, the phenol molecules are uniformly
dispersed in the swelling medium, a finding that is consistent
with the isothermal calorimetry results.

Conclusions

The behavior of PNIPA hydrogels is investigated in the
presence of three aromatic compounds of increasing hydroxyl
group number, phenol, resorcinol, and phloroglucinol. These
molecules introduce an increasingly large depression in the
temperature and a broadening of the volume phase transition.
The broadening is believed to reflect inhomogeneous distribution
of the aromatic molecules inside the gel and also the effect of
steric hindrance. Estimates of the Flory-Huggins interaction
parametersø1 andø2 show thatø1 remains practically invariant
under changes of aromatic molecule content, whileø2 increases
monotonically as the transition is approached. The increase
becomes stronger with increasing hydroxyl group number on
the phenol. Dynamic light scattering observations indicate that
while phenol and resorcinol do not noticeably modify the
effective cross section of the polymer, a small but marked
increase is nevertheless detected with phloroglucinol. Evidence
of a pretransition state is found from isothermal microcalorim-
etry, in which a clearly resolved enhancement of the enthalpy
is visible already below the transition, both with phenol and
with phloroglucinol. The aromatic molecules thus appear to
trigger a change in the local solvent environment of the polymer
below the transition. Measurements by small-angle neutron
scattering with contrast matching show that phenol molecules
dissolved at low concentrations in PNIPA hydrogels remain

dispersed in the aqueous phase between the polymer chains.
Closer to the transition, however, a small number of phenol
molecules form a sparsely populated cloud around the polymer
chains.
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