
                

 

Super absorbeerders 

Onderzoek 

 

Hoe werkt maandverband? 

Hypothese 

 

Maandverband absorbeert water 

Materiaal 

 

Producten 

- Maandverbanden 

- Water 

Materialen 

- Beker 

Opstelling 

 

 

 



 

 

Het maandverband met de water absorberende korreltjes kan ~ 200 ml opnemen. 

Het maandverband met het gellaagje kan maar ~ 100 ml absorberen.  

 

Uitvoering 

 

Open de pamper en haal er de hydrofiele korreltjes uit 

Doe de korreltjes in een beker 

Voeg water toe aan de korreltjes 

Neem waar. 

Voeg eventueel nog zout toe 

Waarneming 

 

De korreltjes absorberen het water 

Na het toevoegen van het zout wordt het water afgegeven. 

 



Achter een afschermende geperforeerde plastieklaag en een laag samengeperste 

cellulose zit het actieve bestanddeel van de pamper: ongeveer zes gram 

superabsorberend polymeer.  

Superabsorberende stoffen zijn materialen die, ook tegen de druk in, veel vocht 

kunnen opnemen (via osmose) en vasthouden. Bij pampers zijn de superslurpers  

 

 

 

afgeleid van polyacrylzuur, een polymeer met als bouwsteen het monomeer acrylzuur  

Polyacrylzuur wordt met natriumhydroxide geneutraliseerd tot pH 6-7 . Hierbij  

ontstaat natriumpolyacrylaat waarbij de negatief geladen carboxylaatgroepen 

geneutraliseerd worden door natriumionen. 

Om het polymeer nog sterker absorberend te maken, wordt tijdens het 

polymerisatieproces een paar procent van een cross-link er aan het monomeer 

acrylzuur toegevoegd waardoor een echt netwerk ontstaat zoals voorgesteld in  

Bij het opnemen van vocht zullen de natriumionen, die opgesloten zitten in de holte 

 tussen de polymeerketens, sterk hydrateren. Door de aantrekking door de 

carboxylaatanionen kunnen de natriumionen niet ontsnappen, maar komen ze wel op 

een grotere afstand van de negatief geladen groepen te zitten. Door de afstoting 

tussen de negatieve ladingen zal de polymeerketen zich strekken zodat de holtes in 

het netwerk groter worden en meer water kan geabsorbeerd worden. Op deze 



manier ontstaat een hydrogel. 

 

Door toevoeging van een geconcentreerde zoutoplossing aan het polymeer verhoogt 

de natriumionenconcentratie van het water. Water zal nu uit het polymeernetwerk 

stromen in een poging om beide natriumionenconcentraties binnen en buiten het 

polymeernetwerk gelijk te krijgen. 

 

Rapport 

 

De korreltjes in pampers zijn hydrofiel. Dat betekent dat deze water absorberen. 

Bronnen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xFYnRJ20gg8  

https://www.youtube.com/watch?v=_xrNjPEi2Uw  

Leerplan 

 

- B62: Op basis van hun oplosbaarheid in water de stoffen benoemen als polair 

of apolair.  chemie, tweede graad wetenschappen 

Tips 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xFYnRJ20gg8
https://www.youtube.com/watch?v=_xrNjPEi2Uw

