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Foreliggende oppfinnelse angår absorberende pro-

dukter som inneholder uoppløselige, kokryssbundne polymerer av 

poly (et-ylenok&yd) og stivelse. 

De-uoppløselige hydrofile kokryssbundne polymerer 

eller -geler er av spesiell interesse som absorberende media for 

bleier, -menstruasjonshjelpemidler slik som sanitærduker og 

tamponger. 

Seiv om absorberen-de engangsartikler til absorb-

ering av kr-opssvæslcer er benyttet i mange år, har de ikke -be-

standing vært helt tilfredsstillende for brukeren. Tallrike 

stoffer, konstruksjonsvariasjoner og absorberingsmidler er 

alle angitt i litteraturen. Imidlertid lider mange av produk-

tene s"om idag er på markedet, av den mangel at de har dårlige 

eller underlegne absorbsjonsegenskaper, Tidligere var den 

vanlige fremgangsmåte som ble benyttet for-å Øke absorbsjons-

egenskapene å tilsette billige stoffer som hadde middels eller 

lav absorbsjonskapasitet, slik som slipt tremasse, _o.l. mellom 

sjikt av fuktighetspermeable tekstiler. Mens disse var til-

fredstillende som absorberingsmidler for fluider, var gjenstan-

den i mange tilfelle stor og ukomfortabel. For eksempel må 

bleier ha en minimal tykkelse for å sikre tilstrekkelig absorb-

sjon av kroppsvæsker. Hvis absorbsjonsmaterialet imidlertid "har 

for dårlig absorberende evne til å være akseptabel, vil bleien 

utvilsomt være stor og ikke passe nøyaktig til kroppskonturene. 

En av de større mangler ved de produkter som er 

oppnåelige idag er videre at de, seiv om de kan ha relativt høye 

absorberingsevner, vil frigjøre en del av den absorberte væske 

hvis absrobsjonsmediet underkastes trykk. Dette skyldes at 

væsken holdes fast fysisk i en fiberaktig struktur og at et 
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relativt lett trykk er alt som er nødvendig for å forårsake at 

væsken og det absorberende medium skilles. Dette er selvfølge-

lig meget uønsket, spesielt med henblikk på menstruasjons-

artikler. 

De uoppløselige hydrofile polymerer er spesielt 

brukbare fordi de har evnen til å innarbeide meget store meng-

der vann i størrelsesorden 25 - 1000 ganger sin egen tørre vekt. 

I tillegg til å ha evnen til å innarbeide store mengder vann er 

de videre uoppløselige i vann uansett temperatur, og vil holde 

fast væsker, oppløsninger og suspensjoner. Vanligvis er de 

foran nevnte gel brukbare til å øke absorbsjonsevnen for enhver 

kjent eller kommersielt oppnåelig engangsartikkel. Por eksem-

pel kan hydrogelene innarbeides i bleier av den type som er 

beskrevet i US-patent nr. 2.788.003, 2.860.637, 3.306.293 og 

2.667.168. Tå samme måte kan de innarbeides i tamponger eller 

sanitærduker av den type som er beskrevet i US-patent nr. 3.121. 

427, 3.070.095 o.l. Gelene kan benyttes på mange forskjellige 

måter, som f.eks. et pulver dispergert i og bundet til et 

celluloselignende substrat, eller som en film- av hydrogel mellom 

sjikt av bærestrukturen. En hvilken som helst av de forskjell-

ige kjénte fremgangsmåter kan benyttes til å'feste filmen eller 

det pulverformige hydrogel til substratet. 

Foreliggende oppfinnelse angår således et væske- . 

absorberende produkt og produktet karakteriseres ved at det som 

absorberende bestanddel(er) omfatter et eller flere-av det (de) 

produkt(er) som fremkommer ved kokryssbinding"ved hjelp av ioni-

serende bestråling av to vannoppløselige polymerer av hvilke 

det ene er polye.tylenoksy d og det andre er'stivelse, og" der* 

produktet tørkes for å fjerne i det minste noe av vannet. 

I litteraturen er det angitt av vannoppløsninger av 

poly(etylenoksyd) kan kryssbindes ved eksponering til ioniser- . 

ende stråling. For eksempel er det beskrevet i US-patent nr. 

3.264.202 at etylenoksydpolymerer ble kryssbundet ved eksponer-

ing av en oppløsning av polymerer til stråling for å oppnå et 

gellignende stoff som i det vesentlige var uoppløselig. Det 

gellignende stoff kan deretter tørkes for i det vesentlige å 

fjerne alt vannet. På grunn av evnen til å absorbere store 

mengder fluider, er kryssbundet (poly(etylenoksyd) brukbart 

ved et vidt spektrum anvendelser. For eksempel er det brukbart 
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som plantevekstmedium slik som nenvt i US-patent nr. 3.336.129, 

som brannsår- og sårmiddel slik som nenvt i US-patent nr. 

3.419.006 og som avkjølingsmedium slik som nevnt i US-patent 

nr. 3.545.230. I teknikkens stand er imidlertid kokryssbinding 

av poly(etylenoksyd) med andre vannoppløselige polymerer som 

ikke har etyleneterenheten, ikke angitt. 

Det er nå funnet at vandige systemer av poly(etylen-

oksyd) og stivelse kan kokryssbindes slik at det fremkommer 

uoppløselige hydrofile gel. Spesielt er det funnet at hetero-

gene systemer hvori vandige faser foreligger kan kokryssbindes 

slik at fremkommer en gel som har et homogent utseende og egen-

skaper som er forskjellige fra .geler som fremstilles ved "kryss-

binding av oppløsninger av de individuelle polymerer. 

Polymerene fremstilles ved kokryssbinding ved be-

stråling av utgangspoilymerene. Fremgangsmåten for fremstilling 

av slike kokryssbundne geler omfatter: 

la) dannelse av -en vandig oppløsning av 

poly-(etylenoksyd-) -og stivelse-, 

(b) "justering av .pH-verdien i oppløsningen til 

innenfor området 2 til omkring 11 for -polymerer i gruppe (a), 

og til innenfor området større enn 4 og mindre enn 9 for poly-

merer fra gruppe (.b ), 

(c) intim blanding av oppløsningen for å danne et 

homogent eller heterogent mikrofasesystem, og 

(d)•eksponering av oppløsningen til ioniserende 

stråling i et tidsrom tilstrekkelig til å danne et gellignende 

materiale før noen' vesentlig faseseparering. 

De kokryssbundne produkter er uoppløselige 

hydrofile geler som har et homogent utseende og egenskaper som 

er forskjellige fra de geler som fremstilles ved kryssbinding 

av oppløsninger av de individuelle polymerer. For eksempel er 

det bemerket at filmer som fremstilles fr.a gel hovedsakelig 

har middels eller større styrke, stabilitet og robusthet, 

sammenlignet med filmer som fremstilles ved kryssbinding av de 

individuelle polymerer. 

I praksis fremstilles de kokryssbundne, uoppløs-

elige, hydrofile geler hensiktsmessig ved frembringing av et 

vandig system av poly(etylenoksyd) og stivelse. Størstedelen 

av polymerene danner ikke noe homogent system, og således rna 
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polymeren kokryssbindes før det inntrer noen vesentlig fase-

separering. 

For å kokryssbinde poly(etylenoksyd) og stivelse, 

er det bemerket at pH-verdien bør ligge innenfor området fra 

omkring 2 til omkring 11. 

Blanding av polymeroppløsningen for å frembringe 

et homogent eller heterogent mikrofasesystem kan gjennomføres 

på flere måter. Blandingen må foregå i en slik grad at det 

sikres at det ikke inntrer noen vesentlig faseseparering før 

polymeren kokryssbindes'. For eksempel er vanlige laboratorie-

rørverk funnet egnet for å oppnå de ønskede resultater. 

Oppløsninger som inneholder forskjellige forhold 

mellom poly(etylenoksyd) og stivelse er med' hell kokryssbundet. 

For eksempel kan poly(etylenoksyd) være tilstede i en mengde 

ned til 1$, beregnet på den totale vekt av de kobinderte poly-" 

merer,. eller poly (etylenoksyd) kan være .tilstede i en mengde 

opptil 992. 

I praksis kan den vandige oppløsning før kokryss-

binding inneholde opp til omkring 50vekt-# av dé kombinerte 

polymerer. Helst benyttes det oppløsninger som inneholder fra 

omkring 1 til omkring 20$. 

De vannoppløselige poly(etylenoksyd) polymerer som 

kokryssbindes med stivelse vil vanligvis ha en molekylvekt slik 

at den reduserte viskositet for polymeren ligger, innenfor om-

rådet fra omkring 0,5 til 75 og høyere, helst fra omkring 1 

til omkring 60, eller en vandig viskositet ved 25 C på fra 

omkring 225 eps, målt ved en 5 vekt-$-ig konsentrasjon, til 

omkring. 12.00.0 cps og høyere, målt som en 1 vekt-%-ig konsen-

trasjon. 

De vannuoppløselige hydrofile kokryssbundne 

polymerer fremstilles ved å underkaste de ovenfor angitte vann-

oppløselige polymerer en tilstrekkelig ioniserende stråling for 

å kryssbinde og uoppløseliggjøre polymerene og derved å frem-

bringe vannuoppløselige hydrofile produkter. Slik det heri er 

brukt, omfatter uttrykket "ioniserende stråling" den' stråling 

som har tilstrekkelig energi til å forårsake elektron-eksiter-

ing og/eller ionisering i polymermolekylene eller i oppløs-

ningsmidlet (der dette benyttes), men som ikke har tilstrekkelig 

energi til å påvirke kjernen' i atomet. Egnede kilder for hen-
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siktsmessig ioniserende stråling er gammastråling som gir radio-

aktive isotoper slik som C o ^ og Cs"1^, brukte kjernebrennstoff-

elementer, røntgenstråler slik som de som fremkommer ved vanlige 

røntgenapparaturar, og elektroner som fremstilles f.eks. ved 

hjelp av van de Graff akselerator, lineære elektronakseleratoren 

resonanstransformere og lignende. Egfiet ioniserende stråling 

til bruk ved kokryssbinding vil vanligvis ha et energinivå i 

området' fra omkring 0,05 MeV til omkring 20 MeV. 

Bestrålingen av de ikke-kryssbundne " (vannoppløse-

lige) polymerer kan gjennomføres i" fast fase eller i oppløsning. 

Faste polymerer kan bestråles i 'luft,- i vakuum eller under for-

skjellige gassatmosfærer, mens bestråling i oppløsning kan .-

gjennomføres med polymeren oppløst- i vann, eller i blandinger av 

vann og vannbiandbare organiske 'oppløsningsmidler. Enhver- -

hensiktsmessig fremgangsmåte kan benyttes .for å bringe den-

faste polymer eller polymeroppløsning i -kontakt- med den ioniser-

ende stråling. Egnede fremgangsmåter er vel kjent for fag-

mannen. -

• Den nøyaktige mengde ioniserende stråling til 

hvilke polymerene må eksponeres, -avhenger av flere vari-able.-

Når bestråling gjennomføres i relativt små mengder og i nærvær 

av frie radikalfjernere slik som oksygen, er ekstremt høye. 

totale doser nødvendige for å frembringe de vannuoppløselige 

hydrofile polymerer. Hvis bestrålingen på den annen'side--.gjen-

nomføres under betingelser som begunstiger den relativt lange 

levetid av de frémstilte radikaler, f.eks. hvis.bestrålingen 

gjennomføres med høye doseringer i fråvær"av oksygen eller i opp-

løsningen hvor oksygen relativt hurtig forbrukes, inntrer dann-

elsen av vannuoppløselige hydrofile polymerer lett. Den fore-

trukne fremgangsmåte til fremstilling av de vannuoppløselige 

hydrofile polymerer er å gjennomføre bestrålingen i en vandig 

oppløsning av de vannoppløselige polymerer ved å benytte ioni-

serende stråling med et energinivå i området omkring 0,10 MeV 

til omkring 20 MeV med en total dose på mellom omkring 0,05 

og 10 megarad. I tillegg til kokryssbinding ved ioniserende 

stråling kan polymerene også kokryssbindes ved kjemiske frem-

gangsmåter. For eksempel er peroksyder slik som acetylperok-

syd i nærvær av et multifunksjonelt reagens .slik som divinyl-

benzen, benyttet med hell. 
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Uttrykkene "uoppløselig" eller "uoppløseliggjøre" 

er heri benyttes for å henvise til dannelsen av et produkt av 

hvilket en forskjellig andel i det vesentlige er uoppløselig i 

vann, avhengig av kryssbindingsgraden. Ved uttrykket "kokryss-

binding" er ment uoppløseliggjøring av den polymeriske blanding 

hvori like eller ulike polymerkjeder bindes ved kovalente 

bindinger på ett eller flere steder langs kjeden. Enkelte av 

polymerene kan fanges i og langs de kryssbundne polymerer uten 

virkelig å være bundet seiv. Denne innfanging vil også bidra 

til uoppløse-ligheten av polymerer, Disse polymerer kan svelle 

og absorbere flere ganger sin egen vekt av vann fordi de også 

er hydrofile. 

Vanligvis vil mengden -hydrofil polymer som be-

nyttes være avhengig av den spesielle absorberende gjenstand 

o.g den formentlige bruk. Generelt er det bemerket at absorb-

erende engangsartikler kan fremstilles slik at de inneholder 

fra -omkring.2 til omkring 9$ vekt-$ av nevnte hydrofile polymer, 

beregnet på den tx>tale vekt av nevnte gjenstand. 

I enkelte tilfelle kan det være nødvendig å 

stabilisere de kokryssbundne polymerer som er fremstilt ved 

fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen. Det er -bemerket at poly-

(etylenimin) er en utmerket stabilisator. Dette er polymerer 

som "fremstilles fra etylenimin og som kan inneholde en større 

mengde av den tilbakevendende enhet^ 

NH - CH2 - CH2" 

"og en mindre mengde av den tilbakevendende enhet: 

y C E 2 - CH2 

\ 
ch2 - ch2 

I praksis er poly(etylenimin) polymeren med en molekylvekt på 

fra omkring 10.000 til omkring 100.000 ideelt egnet til bruk i 

foreliggende oppfinnelse. Spesielt foretrukket er de poly-

(etylenimin) polymerer som har molekylvekter fra omkring 20.000 
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til omkring 80.000. Disse polymerer fremstilles ved fremgangs-

måter som er kjent i litteraturen, og de er kommersielt oppnåe-

lige. 

I praksis benyttes poly(etylenimin) stabilisatoren 

i en stabiliserende mengde. Ved uttrykket "stabiliserende mengde" 

slik det heri er ment, betyr det den mengde poly(etylenimin) som, 

når det er blandet.med polymeren, vil redusere nedbrytnings-

hastigheten i forhold til den ikke-stabiliserte polymer. Det 

er bemerket at ned til omkring 0,01 vekt-?, beregnet på det 

faste polymer, effektivt vil stabilisere polymeret mot nedbryt-

ning, og fra omkring 0,2 til omkring 3,0 vekt-? er foretrukket. 

Hvis ønskelig, kan imidlertid konsentrasjoner av poly(etylenimin) 

opptil 50 vekt-? benyttes. 

Eksempel 

En grunnoppløsning av poly(etylenoksyd) ble frem-

stilt ved bruk av et kommersielt harpiks "POLYOX" med en mole-

kylvekt på over 10 . Dette harpiks ble oppløst under omrøring 

i vann, slik at det fremkom en konsentrasjon på- 4?, og deretter 

ble den resulterende oppløsning med høy viskositet behandlet i 

en høyhastighetsblandeinnretning til den hadde en viskositet 

på 560.000 cps. 

En grunnoppløsning av stivelse ble også frem-

stilt ved bruk av en kommersiell oppnåelig stivelse-. Forskjel-

lige vekt forhold mellom poly(etylenoksyd) og stivelse på 9 :1, 

3:1, 1:1 og'l-:9 ble fremstilt ved en-kel tilsetning av egnede 

volumer under omrøring inntil det var oppnådd en homogen blanding. 

Minst fem andeler av 10 cm^' porsjoner av 

blandinger i hvert vektforhold ble helt- opp i standard" plastik 

petriskåler, og hver skål ble bestrålt ved bruk av en van de 

Graff elektronakselerator med en energi på 1 MeV i forskjel-

lige doser på 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 og 1,0 Mrad. Hver bestrålt 

blanding ble tillått å tørke under omgivelsesbetingelser med 

henblikk på temperatur og fuktighet over natt. De resulterende 

tørre filmer ble analysert med henblikk på prosent uoppløselig-

gjort og saltvannabsorbsjonskapasitet på følgende måte: 

prosent uoppløselige: omkring 0,2 g av den 

tørkede polymer ble nøyaktig veid ut og anbragt i beholdere 
3 

som inneholdt 200 cm av en 10? vann 1 metanol blanding. Be-

holderen ble deretter anbragt på en rullemøll-e for konstant 
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aggitering i omkring 16 til 20 timer, hvoretter det svellede 

gel ble anbragt i en tørkeovn. Det tørkede faststoff veies og 

prosentandelen uoppløseliggjort gel beregnes ifølge følgende 

ligning: 

ikke-ekstraherbar vekt 

opprinnelig vekt 
x 100 = % uoppløselig gel, 

og omvendt beregnes det ekstraherte stoff eller prosent oppløse-

lig innehold som følger: 

100 - ikke ekstraherbar vekt x 1 0 0 = <g 0pplØselig 

opprinnelig prøvevekt innhold 

I tilfeller hvor den kokryssbundne polymer ikke 

var .oppløselig i denne metanol-vannekstraksjonsblanding, ble 

rent vann benyttet i stedet for samme fremgangsmåte. 

Omkring 2 g av det tørkede faststoff veie^ nøy-

aktig ut og anbringes i en beholder som inneholder 200 cm^ salt-

vann (0,3 N NaCl) og anbringes på en rullemølle for konstant 

aggitering for omkring 1.6 til 20 timer, hvoretter det svellede 

gel veies mens overskytende vann fjernes fra gelet ved hjelp av 

trekkpapir. Absrobsjonskapasiteten beregnes som følger: 

vekt av svellet gel = f l u i d a D s o r b s j o n s k a p a s i t e t , 

opprinnelig prøvevekt 

Resultatene er angitt nedenfor: 
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Egenskaper for kokryssbundet poly(etylenoksyd og stivelse 

Vannopp-
løselig 
polymer 

Dose i 
Megarad 

% g e l 9 : 1 

Vekt forhold mellpm poly(etylenoksyd} 

"Cap" % g e l 3 : 1 "Cap" % g e l 1 : 1 "Cap" 

og stivelse 

% g e l 1 : 3 "Cap" % g e l 1 : ^ "Cap" 

Stivelse 0,8 86 32 86 27 78 23 67 37 33 128 

0,6 86 34 82 33 74 24 64 53 31 80 

0,4 79 45 76 41 70 38 60 70 10 30 

0,2 60 94 53 69 53 66 

J 
CO 
C J 
tf* 
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P a t e n t k r a v 

Væske-absorberende produkt, k a r a k t e r i -

s e r t v e d at det som absorberende bestanddel(er) om-

fatter et eller flere av det (de) produkt(er) som fremkommer 

ved kokryssbinding ved hjelp av ioniserende bestråling av to 

vannoppløselige polymerer av hvilke det ene er polyetylenoksyd 

og det andre er stivelse, og der produktet tørkes for å fjerne 

5 det iT-insts noe air vannet. 


