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Samenvatting 

Zetmeel is een van de meest voorkomende polysachariden en wordt onder 

andere gebruikt voor toepassingen zoals in voeding en textiel, farmaceutische 

producten en bij oliewinning. De eigenschappen van zetmeel worden grotendeels 

gedefinieerd door de natuurlijke bron waarvan ze afkomstig zijn. Vooral de ratio 

tussen amylose en amylopectine en het molgewicht zijn hierbij van groot belang. 

Bovendien is het mogelijk om door middel van chemische modificatie van zetmeel 

een nog breder scala aan eigenschappen te verkrijgen zodat aan de vereisten voor 

(nieuwe) producten kan worden voldaan. 

Het eerste hoofdstuk dient als een introductie van de verscheidene toepassingen 

van groene oplosmiddelen zoals ionische vloeistoffen (ILs) en superkritisch CO2 

(scCO2) voor de modificatie en verwerking van zetmeel. ILs worden in veel 

onderzoeksvelden gebruikt vanwege hun lage dampdruk en thermische en 

chemische stabiliteit. ILs worden niet alleen gezien als uitstekend reactie-medium 

voor zetmeel modificatie, maar dienen in sommige gevallen ook als katalysator of 

als een weekmaker die superieur is aan traditionele alternatieven zoals glycerol. 

Net als bij ILs is duurzaamheid  een goede reden voor het introduceren van scCO2 

voor de fysische (e.g. schuimvorming en impregnatie ) en chemische (esterficatie) 

verwerking van zetmeel.  Bovendien maken de uitstekende oplossingscapaciteit, 

doordringbaarheid en lage viscositeit  scCO2 aantrekkelijk voor verscheidene  

applicaties. Naast de groene oplosmiddelen wordt in dit hoofdstuk ook aandacht 

besteed aan gecontroleerde chemische modificatie van zetmeel. Het is bewezen dat 

verscheidene eigenschappen van gemodificeerd zetmeel kunnen worden verbeterd 

en zelfs gestuurd door regioselectieve functionalisatie. Naast deze methode, 

kunnen de prestaties van zetmeelderivaten worden afgesteld door het gebruik te 

maken van gecontroleerde grafting zoals atom-transfer radical polymerization 

(ATRP) en reversible-addition fragmentation chain transfer (RAFT). 

In de daaropvolgende hoofdstukken worden de mogelijke toepassingen voor 

gecontroleerde grafting van wasachtig aardappelzetmeel, zoals voor verhoogde 

oliewinning, EOR, uitgezocht. Door gebruik te maken van het hoge 

molecuulgewicht en vertakte structuur van wasachtig aardappelzetmeel, werden 

macroinitiators gebaseerd op de structuur van zetmeel homogeen gesynthetiseerd 

in een oplossing van dimethylacetamide/LiCl. Vervolgens werden verschillende 

(co)polymeren gegraft vanuit de verkregen macroinitiators door middel van koper-

gemedieerde levende radicaalpolymerisatie in de waterfase (Cu
0
-mediated LRP). 
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Van de verkregen (vertakte) structuur wordt verwacht dat het een copolymeer geeft 

met een hoge sterische hindering, welke wellicht het “krimpen” van het 

hydrodynamisch volume van het polymeer voorkomen in zeer zoute omgevingen 

en daarmee betere reologische prestaties etaleren dan lineaire (co)polymeren. 

Hoofdstuk 2 is gericht op het gecontroleerde graften van wasachtig 

aardappelzetmeel met het in de industrie veelal gebruikte polyacrylamide (PAM). 

Zowel de kinetische studie als de GPC karakterisatie lieten zien dat de Cu
0
-

gemedieerde LRP met betrekking tot het graften van PAM vanuit de macroinitiator 

goed te controleren is. Verdere analyse door middel van reologie en DLS toonden 

ook op moleculair niveau aan dat PAM-ketens met een polymerisatiegraad (DP) 

van 600 tot 200 succesvol gegraft waren op de zetmeel-ruggengraat. 

Zoals te zien in hoofdstuk 3 zijn zowel lineaire als zetmeel-verkregen vertakte 

poly([2-(methacryloyloxy)ethyl]dimethyl-(3-sulfopropyl) ammonium hydroxide) 

(PSBMA) gesynthetiseerd door Cu
0
-gemedieerde LRP in een waterige 

natriumnitraatoplossing. Lineaire kinetiek verkregen vanuit 
1
H-NMR analyse 

duidde op gecontroleerde polymerisatie, zelfs wanneer er door de elektrostatische 

interactie tussen geladen (co)polymeer en GPC kolom geen direct betrouwbaar 

bewijs voor kon worden verkregen. Nochtans gaven de viscositeitsmetingen onder 

verschillende zoutgraden en temperaturen aan dat dit zetmeel-gebaseerde 

zwitterionische (co)polymeer gevoeliger is voor temperatuur en zout dan zijn 

lineaire tegenhanger. Dit geeft wellicht aan dat vertakte zwitterionische 

(co)polymeren geschikter zijn voor toepassingen die een thermisch-responsief 

reologisch gedrag verlangen, zoals bij een hogere oliewinning uit in hete reservoirs. 

Voortbouwend op hoofdstuk 2 is er een serie van zetmeel-g-poly(acrylamide-co-

N-isopropylacrylamide) (St-g-(PAM-co-PNIPAM)) gesynthetiseerd met veel 

langere graft-ketens (DP van 5000). Dit is gedaan in 15 minuten door Cu
0
-

gemedieerde LRP in de waterfase (zie hoofdstuk 4). Het NIPAM dat in deze ketens 

is verwerkt is een karakteristieke component van thermisch-responsieve 

(co)polymeren met een lagere kritische oplossingstemperatuur (LCST). St-g-

(PAM-co-PNIPAM) met 25 mol% NIPAM inname laat niet alleen goede 

thermische verdikking zien bij lage afschuifsnelheid (≤ 10 s
-1

), hetgeen wenselijk 

is voor EOR, maar houdt ook een stabiele viscositeit in NaCl-oplossingen tussen de 

0 en 100000 ppm. Dezelfde sterke thermische verdikking is ook gezien in een St-g-

PAM oplossing. Dit is toegeschreven aan de sterke intramoleculaire 

waterstofbruggen die ook gevoelig zijn voor temperatuursveranderingen. 

Om de invloed van de intramoleculaire interactie op de reologische prestaties 

van het vertakte copolymeer te onderzoeken is negatief geladen sodium 2-

acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonate (SAMPS) toegevoegd aan het wasachtige 
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aardappelzetmeel-gebaseerde copolymeer (zie hoofdstuk 5). Met 25 mol% SAMPS 

inname vertonen zowel AM/SAMPS en AM/SAMPS/NIPAM copolymeer een veel 

hogere viscositeit dan dat van AM/NIPAM copolymeer in puur water, vanwege een 

groter hydrodynamisch volume dat resulteert uit de sterke intramoleculaire 

elektrostatische afstoting. Hoewel het AM/SAMPS/NIPAM copolymeer ook 

thermisch verdikkingsgedrag laat zien bij lage afschuifsnelheid (≤ 3 s
-1

) in een 

zeer zoute oplossingen, laat St-g-(PAM-co-PNIPAM) bij inname  van 25 mol% 

NIPAM een negatief effect op de viscositeit zien wanneer de zoutconcentratie 

hoger is dan 50000 ppm. 

In de toekomst zou het interessant zijn om de invloed van homogene grafting op 

de biodegradabiliteit van de zetmeel-ruggengraat, en dus op de reologische 

eigenschappen, te bestuderen. In het geval van zwitterionische copolymeren, 

vanwege het effect van de sterke intramoleculaire interacties op de oplosbaarheid 

van copolymeren, zou de synthese van vertakte copolymeren welke blok zijketens 

bezitten met korte polyzwitterionen aan de uiteinden en het bestuderen van hun 

reologie in zoutoplossingen ook een interessant onderwerp zijn. De gecontroleerde 

synthese van zetmeel-gebaseerde copolymeren zoals St-g-Poly((AM-r-SAMPS)-b-

NIPAM) is een ander aantrekkelijk project om de invloed van de zijketen-structuur 

op de thermische verdikkingseigenschap en zoutresistentie van sterk vertakte 

copolymeren te bestuderen. 
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