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Stan obecny oraz perspektywy rozwoju chemii i technologii radiacyjnej w Polsce

W raporcie na tle obserwowanych światowych trendów badawczych w dziedzinie
chemii i technologii radiacyjnej omówiono rozwój tej dyscypliny naukowej w Polsce.
Analizie poddano stan aparaturowy i zasoby ludzkie instytutów badawczych oraz ośrod-
ków akademickich działających w powyższych obszarach nauki i technologii. Wykazano,
że osiągnięcia jednostek krajowych w zakresie badań podstawowych plasują je wśród naj-
bardziej zaawansowanych ośrodków zagranicznych. Z kolei wdrożone opracowania tech-
nologiczne sprawiają, że jest to jeden z nielicznych obszarów technologii „high-tech", w
których nasz kraj konkuruje z najbardziej rozwiniętymi krajami świata.

The present status and perspectives on the development
of radiation chemistry and technology in Poland

Having in mind the world research trends in the field of radiation chemistry and tech-
nology, the development of this domain in Poland has been discussed in this report. The
condition of apparatus and man power at the Polish scientific institutions and academic
centres acting in the above mentioned scientific and technological area has been analyzed.
It has been shown that the basic research achievements of national institutions are placing
them among the most advanced foreign centres. As to the implemented technological ela-
borations it may be said that this is one of the few high-tech fields in which Poland can
compete with the most advanced centres in the world.
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1. WSTĘP

Badania radiacyjne stanowią niezastąpione źródło informacji o mechanizmach i kine-
tyce szybkich procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz własnościach nie-
trwałych produktów przejściowych, decydujących o kierunkach przebiegu reakcji
chemicznych i procesów metabolicznych; tworzą także podwaliny dla rozwoju nowocze-
snych technologii.

Polska od wielu lat ma ugruntowaną pozycję światową w zakresie badań w dziedzinie
chemii radiacyjnej. Również osiągnięcia naszego kraju w zakresie rozwoju technologii
radiacyjnych, głównie akceleratorowych, znalazły uznanie w świecie.

Istnieją dwie silne jednostki prowadzące badania w zakresie chemii i fizyki radiacyjnej
oraz rozwijające technologie radiacyjne: Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
Politechniki Łódzkiej utworzony w 1969 r. oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
(dawniej Instytut Badań Jądrowych) utworzony w 1956 r.

Ponadto istnieją dwa inne ośrodki: wrocławski związany z Uniwersytetem Wrocław-
skim i Instytutem Niskich Temperatur PAN oraz ośrodek działający w Katedrze Chemii
Fizycznej Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

W Polsce działa Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych, a ponadto aplikacyjnymi i
technologicznymi zastosowaniami promieniowania jonizującego zajmuje się Sekcja Zasto-
sowań Polskiego Towarzystwa Nukłeonicznego.

W Polsce w roku 1989 powstała Fundacja Badań Radiacyjnych, której celem jest
wspieranie i propagowanie tej dziedziny badań.

Instytucje i organizacje naukowo-techniczne działają w ramach lub pod auspicjami
Państwowej Agencji Atomistyki, przy której istnieje opiniotwórcza Rada ds. Atomistyki.

Osiągnięcia polskiej atomistyki w zakresie chemii i technologii radiacyjnych są pre-
zentowane w formie popularnej w „Postępach Techniki Jądrowej".

W Polsce istnieje, notowane na liście filadelfijskiej, czasopismo „Nukleonika", publi-
kujące prace m.in. z obszaru chemii i technologii radiacyjnych, redagowane przez IChTJ.

MITR organizuje cyklicznie, cenioną w świecie za jej wysoki poziom, konferencję
PULS „Szybkie procesy i produkty przejściowe".



2. BADANIA PODSTAWOWE - PERSPEKTYWY
ROZWOJU

Zbliżający się koniec XX stulecia jest odpowiednim momentem, w którym wypada i
należy zastanowić się w jakiej kondycji znajduje się obecnie chemia radiacyjna, w jakim
kierunku zmierza oraz jakie są jej powiązania i wpływ na inne dziedziny nauki w kontek-
ście wiodących badań podstawowych i aplikacyjnych. Wymaga to nakreślenia nowych
granic poznania oraz wyraźnego określenia wzajemnych relacji działalności badawczej w
tej gałęzi chemii z przedsięwzięciami i celami naukowymi w innych gałęziach chemii, a
także w innych dyscyplinach naukowych, takich jak biologia, fizyka, inżynieria materia-
łowa.

Zrozumienie indukowanych radiacyjnie procesów chemicznych ma istotne znaczenie
w licznych i różnorodnych formach działalności człowieka, z których między innymi nale-
ży wymienić składowanie i uzdatnianie odpadów promieniotwórczych mające na celu
ochronę środowiska naturalnego, obróbkę radiacyjną polimerów i żywności, diagnozowa-
nie i terapię medyczną, katalizę reakcji chemicznych, rozwój nowych syntez organicznych
i technologii (głównie z zastosowaniem reakcji rodników i karbokationów), wytwarzanie
nowych materiałów, wytwarzanie energii jądrowej (chemia chłodziwa oraz stabilność i
działanie chemikaliów w cyklu paliwowym).

Początki pierwszych badań radiacyjnych sięgają końca ubiegłego stulecia (związane
były bezpośrednio z odkryciem pierwiastków promieniotwórczych przez Marię Skłodo-
wską-Curie i Piotra Curie) i dotyczyły wpływu obecności soli radowych na wodę i jej
roztwory. Wykorzystanie izotopów promieniotwórczych w terapii medycznej (lata dwu-
dzieste i trzydzieste) wymusiło konieczność ilościowego określania pochłoniętej przez
układ energii, co znalazło odbicie w pracach Hugo Frickego i jego współpracowników nad
opracowaniem dozy metrycznych układów chemicznych. Lata czterdzieste i pięćdziesiąte
to liczne prace wykorzystujące stacjonarne promieniowanie y do inicjowania reakcji che-
micznych w roztworach wodnych i niektórych rozpuszczalnikach organicznych, dostar-
czające przede wszystkim informacji od strony jakościowej - o rodzaju i charakterze
tworzących się końcowych produktów radiolizy, natomiast od strony ilościowej - o ich
wydajnościach chemoradiacyjnych.

Prawdziwy przełom w badaniach radiacyjnych dokonał się na początku lat sześćdzie-
siątych w momencie wykorzystania do inicjowania reakcji chemicznych impulsowych
źródeł napromieniania, a mianowicie akceleratorów elektronów, i opracowania nowej cza-
sowo-rozdzielczej techniki badawczej w chemii radiacyjnej (radiolizy impulsowej). Po-
czątkowo technika ta umożliwiała bezpośrednią obserwację indywiduów przejściowych w
skali mikrosekundowej, ale w przeciągu kilku lat zbudowano stanowiska radiolizy impul-
sowej pozwalające na rutynowe pomiary w nanosekundowej skali czasowej. Pod koniec lat
sześćdziesiątych dysponowano na świecie dwoma stanowiskami umożliwiającymi pomiary
w skali pikosekundowej (Uniwersytet w Toronto i Argonne National Laboratory w Chica-
go). Wykorzystując to potężne narzędzie badawcze jakim jest radioliza impulsowa, chemia
radiacyjna dostarczyła w ciągu następnych dwudziestu lat danych eksperymentalnych o
fundamentalnym znaczeniu dla nauki zarówno od strony jakościowej, jak i ilościowej, z
których należy chociażby wymienić elektronowe widma absorbcyjne rodników i rodniko-
jonów wraz z ich molowymi współczynnikami absorpcji, ich wydajności chemoradiacyjne,
stałe szybkości reakcji pomiędzy rodnikami i jonorodnikami, stałe szybkości rodników i
rodnikojonów z tysiącem związków nieorganicznych (j°ny metali i ich kompleksy, aniony)



oraz związków organicznych (m.in. węglowodory, alkohole, kwasy, aminokwasy, związki
heterocykliczne), jednoelektronowe potencjały redoksowe rodników i jonorodników, czasy
życia singletowych i trypletowych stanów wzbudzonych, energie aktywacji procesów rod-
nikowych. Patrząc z perspektywy końca lat dziewięćdziesiątych można stwierdzić, że naj-
bardziej twórczy okres dla chemii radiacyjnej zarówno jeśli chodzi o postęp w
rozdzielczości czasowej radiolizy impulsowej (przejście od mikrosekund do dziesiątek
pikosekund) i implementację nowych, sprzęgniętych z nią technik analitycznych (spektro-
fotometria UV/VIS, konduktometria, EPR, Raman), jak i różnorodność badanych układów
chemicznych był to okres od połowy lat sześćdziesiątych do końca lat siedemdziesiątych.
W tym czasie nakłady finansowe na badania radiacyjne (USA, Japonia i Europa Zachod-
nia) były bardzo wysokie i porównywalne z wydatkami na inne gałęzie chemii. Od połowy
lat osiemdziesiątych zaobserwowano znaczne zmniejszenie fmasowania badań radiacyj-
nych, co wiązało się również ze światowym trendem obniżania środków finansowych na
naukę (wyjątkiem była Japonia). Na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Wyraźnie „ze-
starzała się" baza aparaturowa (brak wyraźnego postępu w skróceniu czasu impulsu elek-
tronów oraz instalacji nowych akceleratorów), brak było spektakularnych wyników
badawczych na miarę odkrycia elektronu uwodnionego w latach sześćdziesiątych. Kadra
naukowa, która została zaangażowana w okresie „świetności" chemii radiacyjnej przecho-
dziła stopniowo w stan spoczynku, natomiast coraz bardziej zmniejszała się liczba mło-
dych pracowników naukowych w tej dziedzinie, m.in. w wyniku pojawienia się bardziej
modnych i lepiej finansowanych kierunków badawczych (genetyka, informatyka, techniki
komputerowe).

Idea opracowania programu rozwoju chemii radiacyjnej w Polsce na najbliższe lata
jest przedsięwzięciem potrzebnym i trafnym, jeśli chcemy, żeby ta dziedzina chemii była
w Polsce nadal uprawiana, a problematyka badań prowadzonych przez polskich naukow-
ców dotyczyła głównych nurtów badań radiacyjnych na świecie.

Dotychczasowe dyskusje środowiskowe nad przyszłością chemii radiacyjnej i jej prio-
rytetowymi kierunkami badawczymi toczyły się przeważnie bardzo wyrywkowo, przy
okazji niektórych konferencji poświęconych chemii radiacyjnej (Miller, Gordon, Puls,
IMRP). Problem okazał się na tyle ważny i niecierpiący zwłoki, że w kwietniu 1998 roku,
w Chesterton (Indiana, USA) z inicjatywy DOE (Department of Energy) zorganizowano
Warsztaty Badawcze „Research Needs and Opportunities in Radiation Chemistry" (z
udziałem naukowców amerykańskich oraz kilku z Europy Zachodniej i Japonii) poświęco-
ne perspektywom rozwoju nowatorskich metod badawczych oraz priorytetowym kierun-
kom badawczym w chemii radiacyjnej. Wnioski, które wypracowano podczas tego
spotkania mogą stanowić bazę wyjściową do dyskusji nad perspektywami i planami roz-
woju chemii radiacyjnej w Polsce.

W niniejszym rozdziale przedstawiono aktualnie przyjęte opinie dotyczące najbliż-
szych perspektyw rozwoju technik pomiarowych (akceleratory, nowe metody detekcji,
nowe technologie radiolizy impulsowej z wykorzystaniem laserów wysokiej mocy) i zwią-
zanych z tym nowych kierunków badań oraz aktualnych i ważnych problemów, które za
pomocą chemii radiacyjnej i istniejących technik badawczych powinny i mogą być roz-
wiązane, a także opinię o tym w jakim zakresie powinni zaznaczyć swoją obecność w ba-
daniach radiacyjnych chemicy w Polsce.

Nowe akceleratory i związane z nimi metody detekcji
Dokonany w ostatnich latach postęp w technologii akceleratorowej i laserowej umoż-

liwia konstrukcję prototypowych subpikosekundowych liniowych akceleratorów elektro-
nów z fotokatodą „napędzaną" laserem (subpicosecond photocathode based linear electron
accelerators). Sprzężenie femtosekundowego lasera z akceleratorem liniowym oznacza
wprowadzenie następnej generacji akceleratorów liniowych elektronów i będzie stanowić



istotny postęp w metodologii radiolizy impulsowej. Nowy akcelerator fotokatodowy w
Brookhaven National Laboratory (1998 r.) jest pierwszym na świecie urządzeniem z roz-
dzielczością pikosekundową skonstruowanym specjalnie dla potrzeb chemii radiacyjnej.
Uruchomienie kolejnych akceleratorów na bazie fotokatod dla potrzeb chemii radiacyjnej
jest planowane w najbliższych latach we Francji (Uniwersytet w Orsay, program ELYSE),
w Japonii (Uniwersytet w Osace) oraz w USA (Argonne National Laboratory). Kolejna
korzyść w proponowanym układzie akceleratora (poza skróceniem czasu impulsu) wypły-
wa z faktu, że laser „napędzający" fotokatodę jest nierozerwalnie zsynchronizowany z im-
pulsem elektronów, z bardzo małym jitterem, co oznacza znaczną poprawę czułości i
możliwości układów detekcyjnych. Wprowadzenie nowej generacji akceleratorów umoż-
liwi rozwiązanie takich podstawowych problemów związanych z pierwotnymi procesami
w chemii radiacyjnej jak rola nadmiarowej energii w reakcjach chemicznych rodników i
rodnikojonów oraz w ich solwatacji, a także ustalenie mechanizmu przenoszenia ładunku
w fazach skondensowanych. Możliwość osiągnięcia synchronizacji subpikosekundowej
pomiędzy laserem i akceleratorem stwarza warunki do rozwoju nowatorskich optycznych
technik detekcji takich jak Czasowo-Rozdzielcza Spektroskopia w Podczerwieni (Time-
Resolved Infrared Specłroscopy). Postęp, który dokonał się w technikach z udziałem ultra-
szybkich laserów podczerwonych powinien umożliwić selektywne próbkowanie procesów
przenoszenia energii oscylacyjnej podczas radiolizy czystych cieczy, roztworów oraz ciała
stałego w skali piko-, a nawet subpikosekundowej (innymi słowy bezpośrednio mierzyć
dynamikę oscylacyjną). Ze względu na właściwą metodom spektroskopii oscylacyjnej i
ramanowskiej czułość na strukturę cząsteczki (włączając między innymi diastereochemię)
należy oczekiwać dalszego rozwoju Czasowo-Rozdzielczej Spektroskopii w Podczerwieni
z Transformatą Furierowską (Time-Resolved Fourier-Transform Infrared Spectroscopy),
Czasowo-Rozdzielczej Spektroskopii Koherentnej (Time-Resolved Coherent Spectroscopy)
(wykorzystując tę ostatnią technikę możemy uzyskać nowe informacje m.in. o poziomach
energetycznych, czasach życia indywiduów przejściowych, procesach zderzeniowych).
Kolejna metoda, która powinna umożliwić eksperymenty z rozdzielczością czasową lepszą
od 100 fs, bez wymogu ścisłej synchronizacji pomiędzy akceleratorem i laserem nosi na-
zwę: Pompowanie-Akceleratorem, Pompowanie-Laserem, Próbkowanie-Laserem (Linac-
Pump, Laser-Pump, Laser-Probe). Metoda ta powinna oddać nieocenione usługi w bada-
niach przenoszenia elektronu w układach z bardzo krótkimi wiązaniami pomiędzy dono-
rem i akceptorem, a więc w warunkach bardzo dużego sprzężenia elektronowego.
Umożliwi to badania przenoszenia elektronu o dokładnie znanej energetyce, która jest nie-
zależna od odległości, polarności ośrodka i temperatury oraz zbadanie ilościowe wpływu
nowych czynników włączając w to adiabatyczność, symetrię orbitali, rozpuszczalnik.

Omówione powyżej idee są w zasięgu możliwości obecnych technologii i wymagają
połączenia wysiłków w rozwoju technologii akceleratorowej oraz technologii laserów
opartych na ciele stałym, a także dalszego rozwoju nowatorskich układów detekcyjnych.

Przyszłościowe technologie radiolizy impulsowej z wykorzystaniem laserów
Następna generacja czasowo-rozdzielczej radiolizy może być zrealizowana bez użycia

konwencjonalnych akceleratorów. Dokonany postęp w technologiach laserowych (lasery o
wysokiej mocy: 25TW, 1018 W/cm2) umożliwia już w tej chwili generację subpikosekun-
dowych paczek elektronów. Niestety, elektrony w ten sposób produkowane mają szerokie
widmo energetyczne <30 MeV i niski ładunek ~lnC. Pokonanie tych trudności (co jest
kwestią niedalekiej przyszłości) stworzy możliwości konstrukcji „laboratoryjnych" (table-
top) urządzeń do radiolizy z rozdzielczością femtosekundową, znacznie mniejszych i mniej
kosztownych od obecnie stosowanych akceleratorów.

Technologiczny rozwój w projektowaniu laserów o wysokiej mocy dał początek kolej-
nym pomysłom jak przy użyciu wiązek laserowych przyspieszać elektrony oraz jak gene-
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rować ultrakrótkie impulsy elektronów i promieniowania X. Ultraszybka technika z uży-
ciem promieniowania X powinna w zasadzie umożliwić badanie mechanizmów reakcji
chemicznych w realnym czasie pikosekund i femtosekund, z rozdzielczością na poziomie
atomowym poprzez śledzenie zmian strukturalnych indywiduów przejściowych oraz dy-
namiki molekularnej.

Zjawisko tzw. eksplozji Coulombowskiej (mające miejsce kiedy pola o wysokiej in-
tensywności oddziały wuja na cząsteczkę posiadającą wielokrotne ładunki) prowadzi do
natychmiastowego rozpadu cząsteczki. Wysokoenergetyczne lasery femtosekundowe są
zdolne do inicjowania eksplozji Coulombowskiej podczas reakcji chemicznych zachodzą-
cych w fazie gazowej. Przy ultrawysokich poziomach oświetlenia siła pola jest znacznie
większa od energii pola Coulombowskiego wiążącego elektrony w stanie podstawowym.
Produkty rozpadu są analizowane metodą spektrometrii masowej. Rozszerzenie tej techniki
na fazę skondensowaną może stanowić cenne narzędzie badawcze dla chemików radiacyj-
nych.

Lista aktualnych i ważnych problemów, które dotyczą rozwoju samej chemii radiacyj-
nej oraz lista zagadnień badawczych, które mogą być rozwiązane metodami chemii radia-
cyjnej i przyczynić się do rozwoju innych dziedzin nauki jest ciągle dość długa. Dla
jasności opracowania zdecydowano rozdzielić zagadnienia dotyczące wąsko rozumianej
chemii radiacyjnej, a więc głównie badań pierwotnych procesów oddziaływania promie-
niowania na materię oraz zagadnienia związane z szeroko rozumianą chemią (nieorga-
niczną, organiczną, fizyczną, fotochemią), fizyką ciała stałego, biologią, biochemią,
ochroną środowiska, inżynierią materiałową, produkcją energii jądrowej i składowaniem
odpadów promieniotwórczych.

Opinia ma dotyczyć głównie problemów badawczych, które powinny i mogą być roz-
wijane w Polsce biorąc pod uwagę ich ważność dla gospodarki krajowej, ograniczone na-
kłady finansowe na naukę oraz obecny stan bazy aparaturowej i kadry naukowej. Dlatego
omówiono bardziej szczegółowo tę problematykę, którą potencjalnie można będzie w
kraju realizować i rozwijać, jednocześnie sygnalizując niektóre aktualne i ważne zagadnie-
nia ogólnoświatowe.

Pierwotne procesy związane z oddziaływaniem promieniowania na materie
Znaczny postęp związany z powszechnym dostępem i zwiększeniem mocy oblicze-

niowej komputerów oraz dokonany ostatnio i dalszy oczekiwany postęp w technikach eks-
perymentalnych stwarza możliwości lepszego zrozumienia podstaw procesów fizycznych i
chemicznych związanych z oddziaływaniem promieniowania na materię.

Lista aktualnych zagadnień to:
• Radioliza promieniowaniem o wysokim LET (H+, He2+, C6+, Fen+, Krn+, i Xen+) ważna

dla opisu procesów chemicznych zachodzących w reaktorach, przy składowaniu odpa-
dów pierwiastków transuranowych, w medycynie nuklearnej, w badaniach kosmosu.

• Badania z udziałem niskoenergetycznych elektronów (<100 eV); większość oddziały-
wań wysokoenergetycznego promieniowania kończy się na niskoenergetycznych elek-
tronach; chemia inicjowana tymi cząsteczkami ma znaczenie fundamentalne dla
wszystkich układów radiacyjnych; pomiar przekrojów czynnych dla zderzeń w fazie
ciekłej.

• Kolektywne straty energii w cieczach; bezpośrednie udowodnienie obecności przejść
ekscytonowych i plazmonowych.

• Charakter jonizacji w cieczach; podział energii pomiędzy kation i elektron; rola przejść
bezpośrednich i pośrednich.
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• Struktura śladu wytworzonego w fazie skondensowanej i jego ewolucja w czasie,
struktura toru wytworzonego przez promieniowanie o wysokim LET (udział wielo-
krotnych jonizacji, gorących fragmentów).

Procesy w układach homo- i heterogenicznych
Badania metodami chemii radiacyjnej z wykorzystaniem istniejących obecnie układów

do radiolizy impulsowej, a w niedalekiej przyszłości z zastosowaniem ultraszybkich, zsyn-
chronizowanych akceleratorów i femtosekundowych laserów, powinny pozwolić na lepsze
zrozumienie na poziomie cząsteczkowym procesów rodnikowych, procesów redoksowych,
procesów przeniesienia elektronu oraz energii w układach homogenicznych i heteroge-
nicznych.

Lista aktualnych zagadnień to:
• Bardzo szybkie przeniesienie elektronu w układach charakteryzujących się specyficzną

supracząsteczkową architekturą (obrączki, spirale, węzły) i bardzo często posiadają-
cych blisko siebie centra metaliczne; pozwoli to na przetestowanie teorii reakcji adia-
batycznych.

• Reakcje redoksowe i przeniesienia elektronu z udziałem wolnych rodników w płynach
w stanie nadkrytycznym (CO2, H2O); możliwość użycia szerokiego zakresu środowisk
solwatujących poprzez zmianę parametrów termodynamicznych; wcześniej scharakte-
ryzowane układy z przeniesieniem elektronu mogą być wykorzystane jako sondy ener-
getyki solwatacji i dynamiki w płynach w stanie nadkrytycznym; płyny w stanie
nadkrytycznym umożliwiają rozszerzenie badań do ekstremalnych warunków ciśnie-
nia, temperatury i pH; bardzo obiecujące rozpuszczalniki (CO2) do wykorzystania w
polimeryzacji z propagacją łańcucha wolnorodnikową i kationową oraz w rozwijaniu
nowych syntez; układy micelarne w płynach w stanie nadkrytycznym jako układy mo-
delowe dla ochrony środowiska.

• Przeniesienie elektronu poprzez nietypowe ośrodki (np. membrany, reaktywne roz-
puszczalniki, mostki cząsteczkowe).

• Procesy rodnikowe i przeniesienia elektronu w układach biologicznych (syntetyczne
peptydy, białka, kwasy nukleinowe); odwzorowanie powierzchni białkowych; badanie
mechanizmu uszkodzeń związanych z reakcjami rodnikowymi w modelowych pepty-
dach i białkach m.in. wyjaśnienie udziału szkieletu peptydowego (Jeg° właściwości
konformacyjnych i dynamiki), lokalnych struktur (helisy i P-struktury); obecność ami-
nokwasów aromatycznych (tiyptofan i tyrozyna) i zawierających siarkę (cysteina i me-
tionina); układy modelowe do badania mechanizmu tzw. stresu oksydacyjnego,
procesów starzenia oraz biologicznej katalizy rodnikowej.

• Generacja wzbudzonych stanów elektronowych organicznych rodnikojonów i kom-
pleksów metali (widma w stanie wzbudzonym, czasy życia, energie, reakcje); weryfi-
kacja hipotezy ich tworzenia jako wynik wysokoexergonicznych reakcji przeniesienia
elektronu.

• Generacja indywiduów przejściowych, które z samej ich natury lub na skutek dalszych
reakcji chemicznych są nietrwałe: metale przejściowe na nietypowych stopniach utle-
nienia, indywidua przejściowe w wieloelektronowej katalizie, „nagie" atomy metali,
nanowymiarowe dyspersje cząsteczek metali; preparatyka pasma przewodnictwa i pu-
łapkowanych elektronów w półprzewodnikach bez tworzenia „dziur" (lub tworzenie
„dziur" bez elektronów); tworzenie organometalicznych metali.

• Badanie mechanizmów reakcji rodnikowych w krańcowych warunkach pH (silnie
kwaśne środowisko modelujące stratosferyczne aerozole oraz silnie alkaliczne środo-
wisko modelujące warunki istniejące w zbiornikach z odpadami promieniotwórczymi).
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• Identyfikacja wysokoselektywnych reakcji rodnikowych; generacja rodników i innych
reaktywnych indywiduów w ośrodkach przezroczystych, mętnych i nieprzezroczys-
tych; charakterystyka kinetyczna i termodynamiczna reakcji rodnikowych w układach
niewodnych stworzy nowe możliwości w strategiach syntezy organicznej wykorzystu-
jącej rodniki i jonorodniki.

• Badanie układów heterogenicznych, które są istotne dla rozwoju nowych technologii
oraz w chemicznej katalizie: (i) mikro- i mezoporowate materiały tlenkowe (zeolity,
silikaty i aluminofosforany); generacja nowych stopni utlenienia w jonach metalicz-
nych, rodników organicznych, chemicznych defektów, które mogą modyfikować kata-
lityczne własności oraz znaleźć zastosowanie w heterogenicznych czujnikach
chemicznych; (ii) nanowymiarowe cząsteczki (metali i półprzewodników); metody ra-
diacyjne mogą być wykorzystane do tworzenia nanokrystalicznych filmów metali i
półprzewodników oraz uporządkowanych matryc nanocząsteczkowych, do wzbudzeń
radiacyjnych półprzewodników oraz tworzenia silnie redukujących i utleniających czą-
steczek, do selektywnego wprowadzania ładunku do barwnika i półprzewodnika w celu
poznania mechanizmu separacji ładunku; badanie mechanizmu tworzenia nanocząste-
czek i poszukiwanie tzw. „magicznych" klastrów; wykorzystanie w materiałach mikro-
elektronicznych; (iii) chemia powierzchni, generacja i charakterystyka indywiduów
przejściowych generowanych powierzchniowo (istotne w projektowaniu nowych kata-
lizatorów, miniaturyzacji układów elektronicznych, nanolitografii).

Procesy związane z ochroną środowiska naturalnego
Zaawansowane procesy utleniania (Advanced Oxidation Processes) są jedną z najbar-

dziej obiecujących technologii wykorzystujących chemię radiacyjną w ochronie środowi-
ska naturalnego. Degradacja niebezpiecznych dla środowiska związków jest bardzo często
inicjowana krótkożyciowymi indywiduami rodnikowymi. Kontrola reaktywności i genera-
cji wolnych rodników pozwoli na zrozumienie podstawowych mechanizmów AOP (UV-
nadtlenki, ozonowanie, procesy fotofentonowskie, fotokataliza, sonoliza i y-radioliza), co z
kolei umożliwi optymalizację warunków oraz opracowanie nowych strategii służących
ochronie środowiska.

Lista aktualnych zagadnień to:
• Chemia rodników ponadtlenkowych (np. halogenowych); addycja tlenu to rodników

centrowanych na heteroatomach; odwracalność reakcji addycji tlenu; przegrupowanie i
fragmentacja rodników centrowanych na tlenie oraz chemia rodników pochodzących z
nieorganicznych substratów, takich jak fosforany i węglany.

• Chemia metali na zerowym stopniu utlenienia (istotna w problemach zanieczyszczeń
wody gruntowej); chelatowanie metali, umożliwiające stabilizację na nietypowych
stopniach utlenienia; możliwość utlenienia centrum metalicznego lub ligandu.

• Reaktywność małych nieorganicznych rodników pochodzących z SOX i NOX (istotna w
zrozumieniu chemii zanieczyszczeń w wodzie morskiej, wodzie gruntowej i wodzie
atmosferycznej).

• Radioliza zanieczyszczeń w matrycach organicznych (możliwość sieciowania zanie-
czyszczenia z naturalną organiczną matrycą i w ten sposób jego unieruchomienie lub
przekształcenie w formę nietoksyczną).

• Radiacyjne generowanie elektronów, dziur, trypletowych ekscytonów w tlenkach i
zeolitach (istotne w zrozumieniu własności katalitycznych tych materiałów dla polep-
szenia ich własności w degradacji zaadsorbowanych związków organicznych).

Procesy związane z produkcją energii jądrowej i składowaniem odpadów
Ze względu na brak w planach rządowych (do roku 2020) programu dotyczącego pro-

dukcji energii jądrowej w Polsce, problemy wymagające rozwiązania i związane bezpo-
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średnio z tą tematyką nie będą miały charakteru priorytetowego i prawdopodobnie nie będą
przedmiotem zainteresowania polskich naukowców.

Lista niektórych aktualnych zagadnień (hasłowo):
• radioliza wody w reaktorach jądrowych (w wysokich temperaturach ~300°C i przy wy-

sokich ciśnieniach);
• radioliza związków organicznych stosowanych w układach reaktorów jądrowych w

celu odzysku składników paliwa oraz podczas obróbki odpadów radioaktywnych;
• badanie radiacyjnie indukowanych reakcji redoksowych z udziałem metali (żelazo,

nkiel, chrom) i indywiduów anionowych (głównie azotanów);
• chemia radiacyjna szklanych odpadów (borosilikaty): defekty punktowe, zmiany stopni

utleniania jonów, klastry kationów metali alkalicznych.
W świetle wyżej przedstawionych opinii i wniosków opracowanych podczas spotkania

chemików radiacyjnych z wiodących ośrodków amerykańskich (Argonne National Labo-
ratory, Brookhaven National Laboratory, Notre Dame Radiation Laboratory i Oak Ridge
National Laboratory) polscy chemicy radiacyjni mogą w niektórych zagadnieniach efek-
tywnie włączyć się w nurt aktualnych i ważnych problemów współczesnej chemii radia-
cyjnej.

Wydaje się, że w świetle perspektyw rozwoju nowych metod technologii radiolizy im-
pulsowej oraz nowych metod detekcji (z wykorzystaniem techniki laserowej) szczególnie
potrzebne są bardzo ścisłe kontakty chemików radiacyjnych i fotochemików. Tego typu
kontakty zostały już wstępnie nawiązane w trakcie realizacji Programu 01.19 „Szybkie
procesy i krótkożyciowe indywidua w chemii, fizyce i biologii", którego koordynatorem
był prof. Jerzy Kroh, oraz w ramach inicjatywy stworzenia wspólnej sekcji fotochemii,
chemii radiacyjnej i kinetyki chemicznej w Polskim Towarzystwie Chemicznym
(PTChem).

Wiele badań prowadzonych w MITR również doskonale wpisuje się na listę najbar-
dziej aktualnych zagadnień chemioradiacyjnych. Przykładowo należą tu badania procesów
transportu przez membrany, układy micelarne, układy supramolecularne, stężone roztwory
wodne, radioliza polimerów, kriochemia radiacyjna metastabilnych faz zeszklonej wody i
wiele innych.

Biorąc pod uwagę wysokość nakładów kierowanych obecnie na naukę sceptycznie
należy nastawić się co do możliwości zbudowania w Polsce układu do radiolizy impulso-
wej z wykorzystaniem akceleratora nowej generacji (liniowy akcelerator sprzężony z
femtosekundowym laserem). Nie oznacza to, że nie możemy planować problematyki ba-
dawczej wykorzystującej tego typu urządzenie. W niedalekiej perspektywie (2-3 lata) do
dyspozycji naukowców z Europy powinien być akcelerator budowany we Francji (w ra-
mach projektu ELYSE), co przy możliwościach uzyskania finansowania wspólnych pro-
jektów badawczych w ramach programu POLONIUM (umowa międzyrządowa pomiędzy
Francją i Polską) stworzy realne szansę wykorzystania go przez naukowców z Polski.

Procesy radiacyjne w fazie gazowej
Procesy radiacyjne w fazie gazowej są przedmiotem zainteresowania wielu świato-

wych zespołów badawczych. W Polsce, w chwili obecnej, ośrodkami zajmującymi się tą
tematyką są: Katedra Chemii Fizycznej Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Instytut
Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Badania te związane są przede wszystkim z
problemami ochrony środowiska atmosferycznego.

Badania podstawowe w zakresie chemii radiacyjnej w fazie gazowej w najbliższych
latach winny być skoncentrowane na badaniu mechanizmów i kinetyki reakcji elektronów,
rodników i atomów z różnymi cząsteczkami wprowadzanymi jako zanieczyszczenia do
atmosfery ziemskiej oraz ich przemianami pod wpływem promieniowania kosmicznego.
Szczególnie ważne jest tutaj badanie kinetyki takich reakcji z halogenopochodnymi wę-
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glowodorów (freonami) oraz innymi związkami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla
stanu atmosfery, określanymi jako lotne związki organiczne (VOC) powstające w procesie
spalania węgla i innych paliw. Zebranie danych kinetycznych oraz określenie mechani-
zmów rozkładu (usuwania) tych zanieczyszczeń może mieć istotne znaczenie dla ochrony
środowiska naturalnego. Badania takie powinny stanowić uzupełnienie podobnych, prowa-
dzonych metodami fotochemicznymi, np. metodą „smog chamber".

Drugim nurtem chemii radiacyjnej fazy gazowej winny być badania mechanizmów i
kinetykii procesów przenoszenia energii w układach sensybilizujących, np. w układach gaz
szlachetny-domieszka molekularna. Badania takie wydają się być ważne przy projektowa-
niu i eksploatacji nowych źródeł światła, szczególnie laserów ekscymerowych. Mechni-
zmy i kinetyka tych procesów nie są jeszcze do końca poznane, szczególnie dla procesów
przenoszenia wzbudzenia od wysoko wzbudzonych elektronowo atomów gazów szlachet-
nych. Dotyczy to np. mechanizmu przenoszenia wzbudzenia w tzw. reakcji typu „harpoon"
oraz szybkich „przyspieszonych" reakcji trój cząsteczkowego przenoszenia wzbudzenia.
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3. PROGRAMY OŚRODKÓW NAUKOWYCH - BADANIA
PODSTAWOWE

3.1. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

W wyniku przeprowadzonych dyskusji na temat priorytetowych kierunków badań
podstawow>'ch, które powinny być realizowane w IChTJ z obszaru chemii radiacyjnej
wytypowano dwa programy badawcze. Pierwszy z nich jest realizowany przez Pracownię
Radiolizy Impulsowej kierowaną przez prof. Krzysztofa Bobrowskiego i dotyczy badania
procesów przenoszenia ładunku i centrów rodnikowych w modelowych związkach o zna-
czeniu biologicznym. Drugi program „Struktura i właściwości układów z wiązaniem rae-
tal-metal" składa się z dwu podtematów: „Kompleksy z wiązaniem metal-metal"
realizowanego przez prof. Sławomira Siekierskiego i doc. dra hab. Aleksandra Bilewicza
oraz „Aglomeraty metali" realizowanego przez Pracownię Spektroskopii EPR kierowaną
przez prof. Jacka Michalika.

Pierwszy program badawczy doskonale łączy się z problematyką, która dotyczy gene-
racji indywiduów przejściowych w układach heterogenicznych. Natomiast drugi program
wiąże się ściśle z tematyką stojącą na pograniczu chemii i biologii, a mianowicie z proce-
sami rodnikowymi i przeniesieniem elektronu w układach biologicznych.

Badania procesów przenoszenia ładunku i centrów rodnikowych w modelowych
związkach o znaczeniu biologicznym
Aktualność problematyki

W ostatnich latach prowadzone są na świecie intensywne badania związane z reakcja-
mi rodników ze związkami o znaczeniu biologicznym, takimi jak peptydy, białka, kwasy
nukleinowe, kwasy tłuszczowe i polisacharydy. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się
badania dotyczące procesów utleniania białek, które są głównymi drogami prowadzącymi
do ich modyfikacji i uszkodzeń wskutek degradacji. Procesy te mają fundamentalne zna-
czenie w układach biologicznych, które są poddane warunkom tzw. stresu oksydacyjnego,
ponieważ odgrywają one istotną rołę w procesach starzenia, jak również w patologii wielu
stanów chorobowych. Jednym z aminokwasów szczególnie narażonym na utlenianie jest
metionina. Utlenianie metioniny jest jednym z głównych procesów post-translacyjnej mo-
dyfikacji białek, który może prowadzić do utraty ich biologicznej aktywności. Proces utle-
niania metioniny upatruje się za przyczynę wielu stanów chorobowych, takich jak
reumatyczny artretyzm, katarakta soczewki oka, a ostatnio choroba Alzheimera. W tej
ostatniej chorobie utlenianie metioniny (Met35) w y-amyloidzie (neuro-peptydzie) jest naj-
prawdopodobniej odpowiedzialne za jego agregację i w konsekwencji za jego neurotok-
syczność spowodowaną nadmierną produkcją wolnych rodników. Ostatnio, wysunięto
hipotezę związaną z nową rolą metioniny w układach biologicznych, a mianowicie rolą
ochronną przed atakiem wolnych rodników (głównie tlenowych - ROS) na kluczowe
reszty aminokwasowe w cząsteczkach białkowych (tzw. układ antyutleniaczowy „ostatniej
szansy"). Taką rolę mają pełnić reszty metioninowe zlokalizowane na powierzchni czą-
steczki białkowej.

Ponadto, utlenianie metioniny stanowi istotny problem w przemyśle biotechnologicz-
nym podczas syntezy i przechowywania leków zawierających peptydy i białka.
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Dotychczasowe osiągnięcia badawcze
Prowadzone od wielu lat badania w Pracowni Radiolizy Impulsowej są ukierunkowane

głównie na poznanie mechanizmów procesów rodnikowych w układach modelowych
związków tioeterowych, które mogą być pomocne w zrozumieniu i wyjaśnieniu procesów
chemicznych i biochemicznych zachodzących w układach biologicznych. Badania obej-
mują zasadniczo trzy kierunki:
(i) Procesy rodnikowe indukowane rodnikiem wodorotlenkowym w modelowych związ-
kach tioeterowych zawierających różne grupy funkcyjne (w szczególności w aminokwa-
sach).

W ramach tego kierunku opracowano uogólniony mechanizm utleniania rodnikiem
wodorotlenkowym szeregu związków tioeterowych, badając m.in. wpływ struktury czą-
steczki oraz wpływ różnych podstawników na kierunek reakcji i rodzaj powstających in-
dywiduów przejściowych oraz produktów końcowych. Zidentyfikowano spektralnie
kluczowe indywidua przejściowe, a mianowicie rodniki hydroksysulfuranylowe (>S*-OH),
rodniki z między- i wewnątrzcząsteczkowymi (2c-3e) dwucentrowymi-trójelektronowymi
wiązaniami pomiędzy dwoma atomami siarki (S.\ S), wewnątrzcząsteczkowymi (2c-3e)
dwucentrowymi-trójelektronowymi wiązaniami pomiędzy siarką i tlenem (S.". O), siarką i
azotem (S.\N), rodniki a-(alkilotio)alkilowe oraz rodniki ot-amino-alkilowe. Określono
warunki strukturalne dla reakcji wewnątrzcząsteczkowego przenoszenia atomu wodoru,
która może prowadzić do degradacji cząsteczki w wyniku reakcji (3-fragmentacji oraz dla
reakcji wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia elektronu, która w przypadku aminokwa-
sów może prowadzić do dekarboksylacji cząsteczki. Rozpoczęto badania amidu N-acetylo-
L-metioniny oraz estru metylowego N-acetylo-L-metioniny, które są najprostszymi czą-
steczkami modelującymi reszty metioninowe zlokalizowane wewnątrz cząsteczek pepty-
dów i białek.

(ii) Procesy rodnikowe indukowane radiacyjnie i fotochemicznie związane z utlenianiem
oligopeptydów zawierających metioninę oraz inne aminokwasy.

W ramach tego kierunku opracowano wstępny mechanizm utleniania oligopeptydów
zawierających metioninę rodnikami wodorotlenkowymi oraz szeregiem benzofenonowych
pochodnych w najniższym elektronowo wzbudzonym stanie trypletowym. Zbadano m.in.
wpływ liczby reszt metioninowych oraz ich położenia w stosunku do końcowych grup
funkcyjnych (grupy aminowej i grupy karboksylowej) na charakter i wydajność indywidu-
ów przejściowych. Rozpoczęto badania modelowych peptydów, w których poprzez zmianę
rodzaju mostka oligopeptydowego można określić wpływ konformacji cząsteczki na kie-
runek wewnątrzcząsteczkowych przemian rodnikowych z udziałem rodnika hydroksysul-
furanylowego.
(iii) Badanie procesów dalekozasięgowego przenoszenia elektronu (LRET) w modelowych
peptydach i białkach zawierających reszty tryptofanu i tyrozyny indukowanych radiacyjnie
z wykorzystaniem metody „selektywnych rodników".

W ramach tego kierunku opracowano mechanizm przenoszenia elektronu w modelo-
wych peptydach zawierających mostek oligoprolinowy. Stwierdzono istotną rolę konfor-
macji cząsteczek peptydowych na mechanizm przenoszenia elektronu, który dla krótkich
oligopeptydów zachodzi głównie wg mechanizmu przenoszenia „poprzez przestrzeń", a
dla długich - wg mechanizmu „poprzez wiązania". Wykazano, że uporządkowana struktura
odpowiednio długiego mostka oligoprolinowego (helisa typu Pil) może pełnić rolę „drutu
molekularnego"
Techniki badawcze i aparatura pomiarowa

Podstawową techniką badawczą wykorzystywaną w tych badaniach przez pracownię
jest radioliza impulsowa z rozdzielczością nanosekundową i z szybką detekcją spektrofo-
tometryczną wykorzystująca liniowy akcelerator elektronów z impulsami nanosekundo-
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wymi (LAE 10). Umożliwia ona śledzenie szybkich procesów chemicznych z udziałem
rodników, rodnikojonów i stanów wzbudzonych w obszarze dziesiątek nanosekund do
milisekund. Układ pomiarowy wykorzystuje oscyloskop LeCroy, który umożliwia jedno-
czesną rejestrację procesów w wielokrotnej skali czasowej, a następnie wgląd w dowolnie
interesujące okno czasowe.

Dla pełnego obrazu przemian rodnikowych zachodzących w układach chemicznych
jest ważna, a bardzo często wręcz niezbędna, identyfikacja produktów końcowych. Do
tego celu pracownia wykorzystuje techniki chromatograficzne. Do dyspozycji pracowni są
dwa chromatografy: chromatograf gazowy (Shimadzu-14B) oraz wysokiej klasy chroma-
tograf jonowy (Dionex-500). Ten ostatni przyrząd, o wysokiej rozdzielczości analitycznej,
służy do rozdzielania, identyfikacji i ilościowych oznaczeń różnorodnych produktów, po-
cząwszy od prostych kationów i anionów poprzez proste produkty cząsteczkowe, a koń-
cząc na złożonych układach cząsteczkowych jakimi sąpeptydy i białka.
Perspektywiczne plany badawcze

Perspektywiczne plany badawcze pracowni sprowadzają się przede wszystkim do
kontynuacji dotychczasowego programu badawczego, tj. poznania mechanizmów proce-
sów rodnikowych w modelowych związkach tioeterowych o znaczeniu biologicznym.

Planowane jest badanie bardziej złożonych układów oligopeptydowych zawierających
metioninę, w których odległość centrów reakcyjnych będzie można kontrolować konfor-
macją cząsteczki. Ma to duże znaczenie w poznaniu wpływu konformacji cząsteczki na
kierunek przemian rodnikowych, w których rodzaj i położenie różnych grup funkcyjnych
może decydować o warunkach stabilizacji jedno-elektronowo utlenionego centrum siarko-
wego. Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie pomiędzy centra reakcyjne mostków
oligopeptydowych o zmieniającej się sztywności konformacyjnej, począwszy od bardzo
giętkich mostków oligoglicynowych, a skończywszy na stosunkowo sztywnych mostkach
oligoprolinowych.

Planowane jest rozpoczęcie badań modelowych związków tioeterowych zawierających
podstawniki aromatyczne i nienasycone. Możliwość delokalizacji ładunku na pierścień
aromatyczny oraz wiązanie podwójne stwarza sprzyjające warunki do stabilizacji mono-
mery cznego kationorodnika siarkowego. Wykorzystanie modelowych związków tioetero-
wych zawierających grupę karboksylową umożliwi bezpośrednie śledzenie kinetyki
procesu degradacji cząsteczki w wyniku dekarboksylacji.

W dalszej perspektywie planowane jest badanie procesów rodnikowych w złożonych
cząsteczkach tioeterowych, a mianowicie katecholowych tioeterach. Ich obecność in vivo,
w postaci pochodnych glutationowych, cysternowych i N-acetylocysteinowych dopaminy
(Dopa) oraz kwasu dopaminowego (Dopac) jest ściśle związana z chorobą Parkinsona i
prowadzi do degeneracji neuronów. Tego typu związki mogą pełnić, według ostatnich ba-
dań, podwójną rolę w patogenezie choroby Parkinsona: zarówno rolę pro-utleniaczy, jak i
rolę anty utleniaczy. Jest to najprawdopodobniej związane z budową katecholu, podstawio-
nego związku tiołowego oraz z reaktywnością z rodnikami tlenowymi (ROS).
Rozwój aparaturowy.

W dalszej perspektywie planowane jest uruchomienie stanowiska do laserowej fotolizy
błyskowej z rozdzielczością nanosekundową, wykorzystującego laser YAG-owy. Jest to
technika komplementarna do radiolizy impulsowej. W wielu przypadkach umożliwia i
ułatwia ona interpretację wyników uzyskanych na drodze radiolizy impulsowej. Wykorzy-
stując fakt lokalizacji akceleratora w tej samej jednostce badawczej rozważana jest idea
sprzężenia akceleratora LAE 10 z laserem. Tego typu układ badawczy umożliwi generację
rodników techniką radiolizy impulsowej, a następnie wzbudzenie powstałych rodników do
wyższych elektronowo wzbudzonych stanów energetycznych za pomocą lasera. Umożliwi
to badanie mechanizmów reakcji wzbudzonych elektronowo rodników.
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Kolejny rozwój aparaturowy wiąże się z konstrukcją układu do radiolizy impulsowej z
detekcją konduktome try czną. Jest to technika radiolizy impulsowej umożliwiająca śledze-
nie zmian przewodnictwa w układzie chemicznym poddanym napromienieniu, co związa-
ne jest z powstawaniem nietrwałych produktów obdarzonych ładunkiem elektrycznym. To
podejście eksperymentalne jest szczególnie pomocne w. badaniu nietrwałych indywiduów
chemicznych, znajdujących się w równowadze kwasowo-zasadowej.

Struktura i właściwości układów z wiązaniem metał-metal
Aktualność problematyki

Badania radiacyjne będą prowadzone głównie w drugim z wymienionych we „Wstę-
pie" podtematów, ponieważ procesy aglomeracji metali zamierza się inicjować radiacyjnie
w sitach molekularnych zawierających przede wszystkim kationy metali przejściowych.
Chemia nanocząsteczek metali rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Nano-
cząsteczki wykazują bowiem nowe właściwości w porównaniu z układami w skali mikro i
makro. Małe aglomeraty metali od lat są wykorzystywane jako centra aktywne w katalizie
heterogennej. Obecne prace wykraczają daleko poza katalizę - intensywne badania prowa-
dzi się pod kątem wykorzystania nanocząsteczek w elektronice, optyce, a nawet w biologii.
Najbardziej spektakularne prace dotyczą nanotechnologii i prowadzone są w NASA w
Stanach Zjednoczonych. Koncepcja miniaturyzacji, którą NASA zamierza wprowadzić do
praktyki polega na budowie aktywnych układów dla elektroniki, optyki i chemii bezpo-
średnio z atomów lub cząsteczek. Metale w stanie wysokiego rozproszenia są termodyna-
micznie niestabilne i z tego powodu nie występują w naturze, mogą być jednak łatwo
otrzymywane przez chemiczną bądź radiacyjną redukcję ich soli. Redukcja radiacyjna mo-
że być prowadzona nawet w bardzo niskich temperaturach, co umożliwia śledzenie reakcji
atomów i kationów w trakcie podnoszenia temperatury oraz badanie wpływu czynników
chemicznych i sterycznych na ich przebieg. Informacje o mechanizmach aglomeracji me-
tali mają znaczenie praktyczne, ponieważ umożliwiają sterowanie tymi procesami. Trud-
ności badania struktury i właściwości klastrów metalicznych wynikają nie tylko z ich
niestabilności, ale również z faktu, że z reguły stabilizacji ulegają cząstki o różnej wielko-
ści. Bardziej jednorodne klastry są otrzymywane wewnątrz komór sit molekularnych bądź
w obecności czynników kompleksujących.
Plany badawcze

Celem prac nad inicjowaną radiacyjnie aglomeracją metali w układach o rozwiniętej
powierzchni jest ustalenie wpływu adsorbantów o charakterze zmiataczy elektronów lub
ładunków dodatnich na procesy aglomeracji. W dalszej przyszłości zostaną podjęte bada-
nia stabilności i właściwości chemicznych aglomeratów w zależności od ich wielkości i
struktury elektronowej. Badania te w znacznej mierze wiążą się z podtematem „Komplek-
sy z wiązaniem metal-metal", w którym głównym problem badawczym jest wyjaśnienie
dlaczego tworzenie połączeń dimerycznych pociąga za sobą stabilizację nietypowych
stopni utlenienia. Przewiduje się, że indukowany radiacyjnie paramagnetyzm kompleksów
dimerycznych powinien umożliwić badania EPR równowag monomer-dimer oraz zbadanie
otoczenia ligandowego. Kompleksy z wiązaniami metal-metal, w szczególności metali
bloku p i d są obecnie intensywnie badane ze względu na możliwości ich zastosowania
jako przetworników energii (baterie słoneczne).
Techniki badawcze i aparatura pomiarowa

Podstawową techniką badań strukturalnych nanocząsteczek metalicznych będzie spek-
troskopia EPR. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił istotny postęp aparaturowy w tej dzie-
dzinie i obecnie liczące się laboratoria EPR z reguły dysponują układami do pomiarów
EPR i ENDOR przy różnych częstościach mikrofalowych (najczęściej pasma X i Q), jak
również układami do pulsowych pomiarów EPR. Pozwala to na uzyskiwanie precyzyjnych
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informacji o strukturze centrum paramagnetycznego i jego bezpośrednim otoczeniu, które
są niedostępne innymi metodami.

Ponieważ przewiduje się, że pomiary EPR będą również prowadzone w ramach tema-
tyki prof. Bobrowskiego wydaje sie celowym, aby wzmocnić możliwości badawcze po-
przez uruchomienie w IChTJ w najbliższych latach pomiarów EPR i ENDOR w paśmie
Q. Koszt zakupu w firmie Bruker spektrometru EPR na pasmo Q wraz z ENDOR-em wy-
nosi obecnie około 1.000.000 zł. Rozbudowa istniejącego spektrometru na pasmo X byłaby
z pewnością znacznie tańsza (o 40-50%), ale wymagałyby zaangażowania specjalistów
spoza IChTJ.
Uwagi końcowe

Inna, dynamicznie rozwijająca się dziedzina, w której badania radiacyjne mogą od-
grywać znaczącą rolę to chemia polimerowych materiałów nanokompozytowych. Mate-
riały te zbudowane z przemiennych warstw polimeru i gliny smektytowej o grubościach
mniejszych niz 1 nm już obecnie znajdują zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym
oraz do produkcji opakowań. Są bowiem one dużo lżejsze od tradycyjnych materiałów
polimerowych, a jednocześnie charakteryzują się większą odpornością mechaniczną, obni-
żoną przepuszczalnością gazów i zwiększoną niepalnością. Dają się łatwo modyfikować
poprzez wprowadzenie w przestrzenie międzywarstwowe gliny różnych cząsteczek orga-
nicznych. Możliwa jest także modyfikacja radiacyjna materiałów nanokompozytowych.
Wydaje się, że badania procesów rodnikowych inicjowanych radiacyjnie w nanokompo-
zytach mogą mieć nie tylko znaczenie aplikacyjne, ale również wiązać się z interesującymi
aspektami podstawowymi dotyczącymi reakcji rodnikowych na styku warstw organicz-
nych i nieorganicznych.

Z uwagi na gwałtowny rozwój w ostatnich latach mocy obliczeniowej komputerów
oraz dostępności pakietów obliczeniowych umożliwiających obliczenia metodami chemii
kwantowej (HyperChem, Gaussian) należy zdecydowanie upowszechnić ich stosowanie w
wyjaśnieniu mechanizmów reakcji rodnikowych. To samo dotyczy wykorzystania metod
obliczeniowych mechaniki i dynamiki molekularnej, które są niezbędne do interpretacji
wyników eksperymentalnych uzyskanych dla cząsteczek obdarzonych swobodą konforma-
cYJną> jak nP- peptydy, białka.

Chemia radiacyjna nie może być nauką hermetyczną. Należy stwarzać i wykorzysty-
wać każdą okazję, aby zainteresować problematyką badawczą i możliwościami technik
badawczych typowych dla chemii radiacyjnej szerokie grono chemików (w szczególności
fotochemików), jak również biofizyków, biochemików, medyków oraz fizyków. Wartą
zastanowienia jest sprawa nawiązywania ścisłej współpracy naukowej pomiędzy grupami
badawczymi zajmującymi się zbliżoną problematyką badawczą, ale wykorzystującymi
komplementarne techniki badawcze (przykładem może być trwająca od wielu lat współ-
praca zespołu prof. K. Bobrowskiego z grupą fotochemików kierowanych przez prof. B.
Marciniaka z UAM w Poznaniu). Ważną sprawą jest organizacja konferencji o tematyce
radiacyjnej, na które zapraszani byliby dużo liczniej niż dotychczas naukowcy reprezentu-
jący wyżej wspomniane dziedziny nauki.

3.2. Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej

Laboratorium radiolizy impulsowej
W roku 1983 uruchomiony został w MITR PŁ liniowy akcelerator elektronów EŁU-

6E (prod. d. ZSRR). Źródłem mocy mikrofalowej jest magnetron MI 320 pracujący przy
częstotliwości 1.883 GHz ze szczytową mocą (w impulsie) 28 MW. Dwa niezależne mo-
dulatory umożliwiają generowanie pojedynczych lub powtarzanych z częstotliwością do
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200 Hz impulsów elektronów o energii 6-8 MeV oraz czasie trwania od 2 do 20 ns i od 1
do 4,5 fj.s.

W oparciu o akcelerator zbudowany został kompleksowy układ do pomiarów metodą
mikro- i nanosekundową radiolizy impulsowej, który pozwala inicjować i badać szybkie
procesy chemiczne i fizykochemiczne w przedziale czasowym od nanosekund do sekund.
Funkcjonalne układy pomiarowe pozwalają na rejestrację przejściowych wysoce reaktyw-
nych produktów radiolizy metodą optyczną w zakresie od ultrafioletu do bliskiej podczer-
wieni lub poprzez pomiar indukowanego przewodnictwa, a także pomiary rozproszonego
światła laserowego. Sprzężenie detektorów z komputerem zapewnia rejestrację i matema-
tyczne opracowanie dużej liczby danych eksperymentalnych. Układ radiolizy impulsowej
wykorzystywany jest przez duży zespół pracowników naukowych MITR, Instytutów PŁ,
IChTJ oraz Uniwersytetu we Wrocławiu. Realizowane są także prace wynikające z mię-
dzynarodowych planów badań naukowych.

W okresie 15 lat działalności pracowni wykonano liczne badania, głównie metodą ra-
diolizy impulsowej. Wyniki tych prac przedstawiono w ponad 120 publikacjach zamiesz-
czonych głównie w czasopismach zagranicznych. Świadczy to dobitnie o wysokiej
aktywności zespołu naukowców MITR, którzy realizują programy finansowane z funduszy
KBN i w ramach zadań statutowych. W pracowni akceleratorowej wykonano liczne bada-
nia w ramach prac doktorskich i habilitacyjnych. Akcelerator elektronów i układ do radio-
lizy impulsowej wykorzystywany jest od wielu lat w zajęciach dydaktycznych
przewidzianych kursem chemii fizycznej i chemii radiacyjnej. Akcelerator elektronów
EŁU-6E może być i był w okresie 10-letniej eksploatacji wykorzystywany do prac o cha-
rakterze aplikacyjnym, z których do najważniejszych zaliczyć należy radiacyjną modyfika-
cję polimerów dla potrzeb medycyny. Przy niewielkiej mocy wiązki (max. 5 kW)
ograniczonej dodatkowo wymaganiami ochrony radiologicznej akcelerator wykorzystany
może być do półciągłych napromieniowań w skali ćwiećtechnicznej.

Pomimo wielu zmian dokonanych przy współpracy z producentem (instalacja nowego
typu działa, wymiana elementów lampowych na półprzwodnikowe, itp.), które podniosły
znacząco niezawodność pracy akceleratora istnieje potrzeba przeprowadzenia dalszych
poważnych modyfikacji.

Celem programu modernizacyjnego będzie utrzymanie w ruchu całości urządzeń i
zwiększenie możliwości wykorzystania akceleratora. Do najpoważniejszych zadań zali-
czyć należy:
• Przystosowanie akceleratora do współpracy z magnetronem MI 435, który zastąpił

wycofany całkowicie z produkcji typ MI 320. W przeciwieństwie do magnetronu wy-
korzystywanego obecnie nowy typ MI 435 może pracować jedynie w reżimie powta-
rzalnym z częstością 100-200 Hz. Wymaga to budowy układu, który pozwoli na
formowanie użytecznego, pojedynczego impulsu elektronów w warunkach pracy ma-
gnetronu narzuconych przez producenta.

• Zaprojektowanie i budowa układu, który pozwala optymalnie dokonać konwersji
wiązki elektronów na promieniowanie hamowania. Pozwoliłoby to na napromienio-
wanie obiektów o rozmiarach i gęstości znacznie większej niż dla prostej wiązki elek-
tronów. Wiązka elektronów o energii 6 MeV ma praktycznie zasięg 2 cm.

• Zaprojektowanie i budowa aparatury pomiarowej dla monitorowania parametrów
wiązki (rozkład natężenia, energii elektronów, moc dawki itd.).
Dla realizacji niektórych programów naukowych należałoby zaprojektować i zbudo-

wać układ do sprzężonych pomiarów metodą radiolizy impulsowej i fotolizy błyskowej,
aparaturę do rejestracji widm absorbcyjnych i emisyjnych z wykorzystaniem linii (matryc)
fotodiodowych oraz układ do pomiarów emisji związanej z reakcjami tworzenia i zaniku
tlenu w stanie singletowym.
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Realizacja nowych i bieżących zadań wymagałaby także zakupu wysokiej klasy cy-
frowego oscyloskopu z pasmem przenoszenia ok. I GHz i odpowiedniej częstości próbko-
wania (>2 Gs/s).

Od kilkunastu lat grupa badawcza kierowana przez prof, dra hab. Jerzego Gębickiego
wykorzystuje techniki radiacyjne do generowania i charakteryzowania nietrwałych indy-
widuów towarzyszących jonizacji cząsteczek. Badania te dotyczą szerokiej gamy proble-
mów o istotnym znaczniu w fizycznej chemii organicznej, biochemii i medycynie, ze
względu na fakt, że jony molekularne są indywiduami uczestniczącymi w wielu ważnych
procesach.

Osiągnięcie sukcesu w badaniach rodniko-kationów możliwe było dzięki układowi ra-
diolizy impulsowej Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej i połączenia tej
techniki z metodą izolacji cząsteczek w niskotemperaturowych matrycach organicznych.
Metodyka ta daje w chwili obecnej unikalne możliwości eksperymentalne i znajduje ol-
brzymie zainteresowanie w środowisku naukowym. Dowodem tego może być naukowa
współpraca międzynarodowa nawiązana z licznymi liczącymi się w świecie ośrodkami
badawczymi, w tym z University of Fribourg, Ohio State University, University of Win-
sconsin, University of Tennessee i West Virginia University.

Jak wspomniano wyżej badania nie koncentrują się na wąsko rozumianych problemach
chemii radiacyjnej, a stanowią raczej wykorzystanie technik jakimi dysponuje chemia ra-
diacyjna i włączenie ich do badań o szerszym zasięgu, jak badania mechanizmów podsta-
wowych procesów chemii organicznej, fotochemii czy biochemii. W związku z tym nasza
opinia dotycząca programu rozwoju chemii radiacyjnej ściśle związana jest z możliwo-
ściami utrzymania i rozwoju dostępnych, radiacyjnych technik pomiarowych w naszym
kraju. Niewątpliwie widzimy konieczność takich działań, które pozwolą zachować, czy
wręcz umocnić wysoką pozycję Instytutu Techniki Radiacyjnej PL. W tym celu główny
wysiłek powinien zostać położony na unowocześnienie układu radiolizy impulsowej,
głownie poprzez zakup nowego akceleratora elektronów.

Badania różnorodnych reakcji chemicznych i biochemicznych z wykorzystaniem tech-
nik chemii radiacyjnej dają tej dziedzinie nauki dalsze możliwości rozwoju i eksploatowa-
nia jej w sposób twórczy w długotrwałym horyzoncie czasowym.
Badania własne
• Symulacja komputerowa procesów kontrolowanych reakcji jonów

kierownik: prof, dr hab. Witold Bartczak
• Badania reaktywności produktów przejściowych

kierownik: prof, dr hab. Jerzy Kroh
• Doskonalenie izotopowych metod badawczych

kierownik: prof, dr inż. Władysław Reimschussel
• Zbadanie niektórych właściwości biomateriałów

kierownik: prof, dr hab. Janusz Rosiak
Działalność statutowa
• Wpływ przejść fazowych na dynamikę wibracyjną w materiałach ciekłokrysta-

licznych
kierownik: prof, dr hab. Halina Abramczyk

• Badania procesu katalitycznego rozkładu wodoru na stopach metali Ni i Cu
kierownik: prof, dr hab. Witold Bartczak

• Fluktuacje stężenia radionuklidów ołowiu i berylu w przyziemnej warstwie powie-
trza w rejonie Łodzi
kierownik: prof, dr hab. Henryk Bem

• Przegrupowania molekularne indukowane fotochemicznie i radiacyjnie w matry-
cach kriogenicznych

22



kierownik: prof, dr hab. Jerzy Gębicki
• Badanie procesów transportu przez membrany

kierownik: prof, dr hab. Ewa Hawlicka =
• Badanie procesów przeniesienia elektronu w modelowych układach supramole-

kularnych
kierownik: dr hab. Maria Hilczer

• Utrzymanie w ruchu i modernizacja liniowego akceleratora elektronów oraz
układu do badań metodą radiolizy impulsowej
kierownik: dr inż. Stefan Karolczak

• Pierwotne procesy radiacyjne i fotochemiczne w stężonych wodnych układach
skondensowanych oraz modelowych układach biologicznych micelarnych i poli-
merowych
kierownik: prof, dr hab. Jerzy Kroh

" Procesy pierwotne i wtórne w napromienionych układach zawierających związki
aromatyczne
kierownik: prof, dr hab. Józef Mayer

• Efekty izotopowe wodoru reakcji przebiegających z udziałem tunelingu
kierownik: prof, dr hab. Piotr Paneth

• Kriochemia radiacyjna metastabilnych faz zeszklonej wody
kierownik: prof, dr hab. Andrzej Płonka

• Badanie mechanizmu fragmentacji tlenków 2-fosfabicykIo[2,2,2]okta-5,7-dienu
kierownik: prof, dr inż. Władysław Reimschusseł

• Radioliza polimerów
kierownik: prof, dr hab. Janusz Rosiak

3.3. Inne

> Katedra Chemii Fizycznej Akademii Podlaskiej w Siedlcach
Program badawczy Zakładu Chemii Radiacyjnej Akademii Podlaskiej realizowany w

ciągu ostatnich kilku lat (1995-2000) obejmuje następujące zagadnienia:
Badanie mechanizmu i kinetyki procesów wychwytu elektronów w mieszaninach fre-
ony-gazy atmosferyczne. Badania te dostarczyły szeregu danych kinetycznych na te-
mat reakcji zarówno z prostymi cząsteczkami, jak i kimpleksami van der Waalsa.
Pozwoliły również powiązać kinetykę tych procesów ze strukturą cząsteczek.
Badanie mechanizmu i kinetyki procesów przenoszenia wzbudzenia w układach Xe-M
oraz Kr-M. Badania te mają na celu wyznaczenie stałych szybkości przenoszenia
wzbudzenia od populacji wysoko wzbudzonych atomów Xe oraz Kr do prostych czą-
steczek. W przypadku cząsteczek typu RX (X=F, Cl, Br, I) badania takie umożliwiają
także badanie mechanizmu i kinetyki tworzenia oraz zaniku ekscymerów typu XeX* i
KrX*. W badaniach tych wykorzystywano także techniki fotochemiczne.
Kolejnym, realizowanym aktualnie nurtem badań jest określanie mechanizmów i ki-
netyki reakcji rodników OH generowanych impulsem elektronów z cząsteczkami typu
RX (freony). Badane są też mechanizmy i kinetyka degradacji w atmosferze cząste-
czek typu RHF będących zamiennikami freonów. Metodami radiolizy impulsowej ba-
dane są ich reakcje z rodnikami OH, tlenem cząsteczkowym (O2) oraz tlenkami azotu
(NO i NO2). Badania prowadzone metodą radiolizy impulsowej wykorzystującą spek-
troskopię absorpcyjną do obserwacji produktów przejściowych w fazie gazowej po-
zwalają na wyznaczanie szeregu stałych szybkości reakcji.
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> Ośrodek Wrocławski
Badania z chemii radiacyjnej we Wrocławiu są prowadzone w 2 grupach badawczych:

w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. W. Trzebiatowskiego i
na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prowadzone ostatnio badania dotyczą zachowania się elektronów generowanych radia-
cyjnie promieniowaniem gamma w układach ciekłtych i szkliwach zamrożonych (IN-
TiBS). Przykładem jest praca, w której pokazano istnienie dwuelektronów jako
określonych indywiduów w zamrożonych szkliwach NaOH w zakresie temperatur 215-225
K. Były one postulowane jako stadium przejściowe w reakcjach rekombinacji elektronów.

Do tego typu badań opracowano specjalną technikę pomiarów widm absorpcyjnych
podczas wzrostu temperatury próbek oraz technikę ich otrzymywania w postaci odpowied-
nich zamrożonych płytek.

Powyższa metoda badawcza jest z powodzeniem stosowana do innych układów szkli-
stych - zamrożonych, gdzie substancjami badanymi są związki kompleksowe metali przej-
ściowych. Są one badane we współpracy z grupą Wydziału Chemicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego, także w roztworach ciekłych, a ma to znaczenie przy wy korzy staniu tych
związków jako radiouczulaczy w terapii nowotworów. Szczególnie dotyczy to związków
Pt.

Ostatnio w obu grupach prowadzone sa intensywne badania procesów radiacyjno-
chemicznych i fotochemicznych w pochodnych ftalocyjanin metali w układach ciekłych i
zamrożonych szkliwach. Badania te są szczególnie aktualne ze względu na ciekawe wła-
ściwości strukturalne ftalocyjanin metali oraz ich zastosowanie w katalizie homogennej,
fotodynamicznej terapii nowotworów i in. Poznanie procesów radiacyjno-chemicznych,
szczególnie w odniesieniu do terapii nowotworowej ma pierwszorzędne znaczenie.

24



4. TECHNOLOGIE RADIACYJNE - PERSPEKTYWY
ROZWOJU

Akceleratory dla potrzeb techniki radiacyjnej
Akceleratory stosowane w technice radiacyjnej charakteryzują się parametrami odpo-

wiednimi do potrzeb w danej dziedzinie zastosowań, przy czym energia elektronów zwy-
kle mieści się w przedziale od 0,15 do 15 MeV. Dolny zakres energii określa zbyt mała
penetracja elektronów oraz duże straty mocy wiązki w urządzeniach wyjściowych wyposa-
żonych w folie metalowe. Górny zakres jest ograniczony przez występowanie zjawiska
promieniotwórczości wzbudzonej w materiale poddanym obróbce radiacyjnej.

W zastosowaniach przemysłowych ważnym parametrem jest odpowiednio duża moc
średnia wiązki, która zapewnia uzyskanie wymaganej wydajności procesu, minimalizację
kosztów i umożliwia budowanie instalacji przystosowanych do warunków produkcyjnych.
Mniejsze znaczenie ma struktura czasowa wiązki elektronów. Współczesne akceleratory
przemysłowe mogą przyspieszyć elektrony o mocy wiązki do kilkuset kW, przy czym do-
minują obecnie akceleratory z wiązką ciągłą. Podstawowe cechy współczesnych akcelera-
torów to: automatyczna kontrola, uproszczona konserwacja, dopasowanie konstrukcji do
parametrów procesu, odpowiednia energia i moc wiązki, zwarta budowa urządzeń.

Ciągły postęp w rozwoju akceleratorów, szczególnie dobrze widoczny w dłuższej skali
czasowej, jest stymulowany ogólnym rozwojem technicznym a także przystosowaniem
budowanych urządzeń akceleratorowych do spełnienia wymagań stawianych urządzeniom
produkcyjnym zarówno pod względem technicznym jak też ekonomicznym. Warto dodać,
że obecny poziom techniczny akceleratorów nie tylko zabezpiecza spełnienie większości
wymagań techniki radiacyjnej, ale również przyśpiesza rozwój tej dziedziny możliwością
zwiększenia skali procesów czy też zmniejszenia kosztów jednostkowych obróbki radia-
cyjnej.

Akceleratory transformatorowe dominują w zastosowaniach przemysłowych z uwagi
na możliwość osiągnięcia dużej mocy wiązki przy wysokiej sprawności tych urządzeń i
stosunkowo niskiej cenie urządzeń. Budowane są akceleratory tego typu przyspieszające
elektrony nawet do energii 5 MeV. Dominują jednak urządzenia o energii 0,15-1 MeV.
Akceleratory z pojedynczym rezonatorem umożliwiają obecnie uzyskanie energii elektro-
nów na poziomie 5-10 MeV przy mocy wiązki 20-200 kW. Urządzenia tego typu są aktu-
alnie istotną konkurencją dla bardziej rozpowszechnionych linowych akceleratorów
wielkiej częstotliwości, szczególnie przydatnych w zakresie wysokich energii (10 MeV).

Koszt akceleratorów przemysłowych typu transformatorowego w przeliczeniu na 1 W
mocy wiązki akceleratora mieści się w przedziale 2-10 $. Analogiczny wskaźnik dla akce-
leratorów z jednym rezonatorem wynosi 20-100 $, zaś dla akceleratorów liniowych 50-150
$. W chwili obecnej akceleratory transformatorowe zasilane z sieci 50 Hz są najlepszym
rozwiązaniem z uwagi na moc wiązki, sprawność elektryczną oraz cenę i koszt eksploata-
cji. Nowe konstrukcje i technologie akceleratorowe oferują niekiedy istotne zmniejszenie
gabarytów urządzeń, ale także zwiększają ryzyko obniżenia ich niezawodności.

Oddzielnym zagadnieniem jest praktyczne wykorzystanie konwersji wiązki elektro-
nów na promieniowanie hamowania. W ostatnim okresie zbudowano przemysłowe urzą-
dzenie tego typu pracujące z wiązką elektronów o mocy 150 kW i energii 5 MeV, a
przeznaczone dla potrzeb sterylizacji radiacyjnej. Stosunkowo niska sprawność energe-
tyczna procesu konwersji oraz niekorzystny rozkład przestrzenny promieniowania hamo-
wania zdecydowanie obniża wskaźniki ekonomiczne obróbki radiacyjnej w porównaniu do
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procesu prowadzonego przy wykorzystaniu wiązki elektronów. Duża przenikalność pro-
mieniowania hamowania porównywalna z promieniowaniem y ze źródeł kobaltowych mo-
że być wykorzystana w procesie obróbki radiacyjnej materiałów o stosunkowo dużej
grubości lub zawierających przedmioty metalowe. Przy dalszym obniżaniu ceny akcelera-
torów oraz podwyższaniu ich sprawności rozwiązanie tego typu może stanowić ekono-
micznie uzasdnioną alternatywę w stosuku do źródeł izotopowych.

Sterylizacja radiacyjna
W sterylizacji radiacyjnej wykorzystuje się dwa rodzaje źródeł promieniowania joni-

zującego: akceleratory elektronów i izotopy promieniotwórcze. Obecnie obserwuje się
tendencje do prowadzenia procesu sterylizacji radiacyjnej przy użyciu akceleratorów elek-
tronów, co wynika m.in. z intensywnego rozwoju techniki akceleratorowej (akceleratory o
wysokiej mocy i dużej niezawodności) oraz z faktu, że ich ceny nie rosną w takim tempie
jak ceny Co-60. Również ważnym czynnikiem jest stopień akceptacji społecznej tego typu
urządzeń jądrowych.

Obecnie na świecie pracuje w 46 krajach blisko 200 instalacji przeznaczonych do ste-
rylizacji radiacyjnej. Zdecydowana ich większość posiada źródła kobaltowe. Blisko 60
akceleratorów stosuje się do prowadzenia sterylizacji radiacyjnej. Instalacje radiacyjne
pokrywają ok. 50% zapotrzebowania światowego na ten rodzaj usług. Zapotrzebowanie to
ciągle wzrasta nie tylko z uwagi na rosnące potrzeby w tym zakresie, ale także ze względu
na wyraźną tendencje odchodzenia od stosowania tlenku etylenu. Charaktrystyczny jest
również fakt rosnącego asortymentu wyrobów medycznych jednorazowego użytku steryli-
zowanych radiacyjnie, a także coraz powszechniejsze stosowanie technologi radiacyjnej do
sterylizacji przeszczepów, farmaceutyków (szczególnie w odniesieniu do sterylizacji su-
rowców pochodzenia naturalnego, np. ziół, surowców kopalnych), materiałów opakowa-
niowych i kosmetyków.

Obecna skala sterylizacji radiacyjnej środków farmaceutycznych, preparatów kosme-
tycznych i ich komponentów jest znacznie mniejsza niż wyrobów medycznych jednorazo-
wego użytku. Jeśli chodzi o leki, to głównie związane jest to z ich małą odpornością
radiacyjną, w szczególności dotyczy to leków występujących w formie roztworu wodnego.
Leki w postaci tabletek, pudrów, past, maści, zawiesin są bardziej odporne radiacyjnie niż
leki w postaci roztworów. Dlatego w chwili obecnej mniej sterylizuje się finalnych wyro-
bów farmaceutycznych, natomiast dużą wagę przywiązuje się do sterylizacji surowców.
Zwłaszcza surowce roślinne i pochodzenia zwierzęcego często wykazują duży stopień za-
nieczyszczenia mikrobiologicznego. W tym przypadku zastosowanie promieniowania joni-
zującego jako metody sterylizacji jest trudne do zastąpienia, gdyż inne metody sterylizacji
albo muszą się odbywać w zbyt wysokich dla tych produktów temperaturach albo wpro-
wadzenie środka sterylizującego nie jest wskazane, a czasami wręcz zabronione.

Normy dopuszczające zanieczyszczenia mikrobiologiczne w kosmetykach są bardzo
zbliżone do norm farmakopealnych. W Polsce wymaga się, aby w wyrobach kosmetycz-
nych nie było drobnoustrojów chorobotwórczych, natomiast dopuszczalny poziom drob-
noustrojów niechorobotwórczych nie wzrastał podczas użytkowania wyrobu.

Istniejąca w IChTJ Stacja Sterylizacji Radiacyjnej charakteryzuje się stosunkowo ni-
ską mocą wiązki, co determinuje niezbyt dużą wydajność takiej instalacji. Wzrastające
potrzeby w zakresie sprzętu medycznego jednorazowego użytku z jednej strony a przewi-
dywane ograniczenia w stosowaniu sterlizacji gazowej z drugiej świadczą o potrzebie roz-
szerzenia zakresu świadczonych usług.

Podstawowe parametry akceleratora elektronów dla potrzeb Stacji Sterylizacji Radia-
cyjnej wynikają bezpośrednio z charakteru i potrzeb procesu sterylizacji. Energia elektro-
nów 10 MeV (maksymalnie dopuszczalna według przepisów) zapewnia dostateczną
penetrację wiązki elektronów w materiałach poddanych obróbce radiacyjnej. Moc wiązki
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elektronów powinna mieścić się w zakresie 20-50 kW. Zapewni to dostateczną wydajność
instalacji oraz umożliwi znaczące obniżenie kosztów świadczonych usług. Z uwagi na cha-
rakterystykę budynku pożądane jest wyprowadzenie wiązki elektronów pionowo w dół.
Pozostałe parametry techniczne i konstrucyjne nie mają decydującego znaczenia i będą
określone przez konstrukcję wybranego akceleratora.

Sieciowanie polimerów
Radiacyjna modyfikacja polimerów oznacza wytworzenie pożądanych zmian w na-

promienionym materiale. Najbardziej znaczące zmiany, jakie może wywołać w polimerze
promieniowanie, świadomie stosowane w technologii radiacyjnej to: sieciowanie (wytwo-
rzenie wiązań poprzecznych w łańcuch polimerowych), degradacja (rozerwanie wiązań w
łańcuchu głównym polimeru, jak i w łańcuchach bocznych) oraz indukowanie rodników
wykorzystywanych w procesach późniejszych przemian.

Sieciowanie przekształca liniowy polimer w trójwymiarową cząsteczkę w wyniku cze-
go zwiększa się wyraźnie masa cząsteczkowa, zmniejsza się rozpuszczalność w rozpusz-
czalnikach organicznych, polepszają się właściwości mechaniczne i własności termiczne, a
także pojawia się zjawisko pamięci kształtu. Degradacja powoduje zmniejszenie masy czą-
steczkowej, a zmiany właściwości fizycznych polimeru są odwrotne niż w przypadku sie-
ciowania. Proces ten znalazł praktyczne zastosowanie w odniesieniu do teflonu, który po
degradacji radiacyjnej jest wykorzystywany do produkcji środków poślizgowych w postaci
proszku, stosowanego jako smar odporny termicznie. Proces radiacyjny pozwolił zagospo-
darować odpady teflonu. Sieciowanie i degradacja są procesami, które zachodzą jednocze-
śnie. Jednak od struktury polimeru zależy, który proces przeważa. W Tabeli 4.1. podano
zastosowania radiacyjnej modyfikacji polimerów.

Tabela 4.1. Radiacyjna modyfikacja polimerów.

Rodzaj technologii

Modyfikacja izolacji przewo-
dów i kabli

Wyroby termokurczliwe

Obróbka granulatów i prosz-
ków polimerowych

Polimery o podwyższonych
właściwościach termicznych

Wulkanizacja

Pianki

Hydrożele

Materiały kompozytowe

Uwagi

Sieciowanie izolacji kablowych z PE i PCV do pracy w podwyższo-
nej temperaturze, agresywnym środowisku chemicznym lub gdy
wymagane są specjalne właściwości mechaniczne

Rury, taśmy, płyty, złącza

Zmiana właściwości Teologicznych (wyższy wskaźnik płynięcia,
zmniejszony wskaźnik rozkładu mas, ograniczony skurcz)

Rury do ogrzewania podłogowego i dostarczania ciepłej wody do
pracy ciągłej wllO°C

Wstępna obróbka Opon samochodowych, rękawiczki, balony, katete-
ry, prezerwatywy

Pianki o zamkniętych porach dla przemysłu samochodowego z poli-
propylenu ze względu na ich stabilność temperaturową.

Biomateriały, opatrunki hydrożelowe, hydrożelowe produkty bio-
medyczne

Polimeryzacja warstwowych elementów konstrukcyjnych
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W ostatnim okresie prace nad hydrożelami polimerowymi są jednym z najbardziej dy-
namicznie rozwijających się kierunków badań naukowych i technologicznych w zakresie
tematyki polimerowej. Możliwość praktycznego zastosowania modyfikowanych i steryli-
zowanych radiacyjnie hydrożeli w medycynie stwarza istotne bodźce do rozwoju tej dzie-
dziny czego najlepszym przykładem jest wdrożenie nie tylko w Polsce przez MITR PŁ
technologii opatrunków hydrożelowych. Technologia ta została wyróżniona złotym meda-
lem na Targach Wynalazków i Innowacji EUREKA w Brukseli w 1993 r. Główny autor
technologii prof, dr hab. J. Rosiak jest zapraszany jako ekspert MAEA do wielu krajów
świata, gdzie zespoły miejscowe pod jego kierunkiem doprowadziły do wdrożenia tej pol-
skiej technologii.

Obecnie około 400 akceleratorów jest wykorzystywanych w przemyśle do prowadze-
nia radiacyjnej modyfikacji polimerów. Dla przykładu firma NHV z Japonii wyproduko-
wała 85 akceleratorów elektronów do radiacyjnej obróbki polimerów. Większość
stosowanych urządzeń dysponuje wiązką elektronów o energii 1-3 MeV i mocy wiązki 10-
200 kW. Podstawowe zalety to:
• oszczędność miejsca i energii,
• łatwość kontroli i sterowania procesem,
• szeroki zakres polimerów,
• możliwość obróbki produktów wielowarstwowych.

Prawdopodobnym przedsięwzięciem w zakresie wdrażania technologii radiacyjnej w
kraju jest instalacja służąca do modyfikacji polimerów. Proces ten wprowadzono już po-
przednio do praktyki przemysłowej dzięki instalacji radiacyjnej wykorzystującej akcelera-
tor typu IŁU 6 (2 MeV, 20 kW), zbudowanej w Zakładach Urządzeń Technologicznych w
Człuchowie (ZUT Człuchów). W ZUT Człuchów prowadzono przez wiele lat sieciowanie
rur polietylenowych o szerokim zakresie średnic i grubości ścianek, służących do wytwa-
rzania wyrobów termokurczliwych. Spadkobiercą tych tradycji jest obecnie Zakład
Osprzętu Technologicznego RADPOL S.A. ZUT Człuchów prowadzi w dalszym ciągu
produkcję rur termokurczliwych, znajdujących odbiorców w kraju i zagranicą. Ugrunto-
wany rodzaj produkcji i możliwości w zakresie sprzedaży wyrobów oraz mocna pozycja
finansowa (ZUT jest spółką akcyjną) dają możliwość prwadzenia działalności inwestycyj-
nej. Nie bez znaczenia jest akceptacja społeczna mieszkańców Człuchowa dla tego typu
instalacji radiacyjnej.

Drugi akcelerator w ZUT Człuchów będzie przeznaczony do prowadzenia sieciowania
wyrobów z polietylenu o kształcie i grubości wymagających zwiększenia energii elektro-
nów do 10 MeV. Moc wiązki powinna się zawierać w przedziale 10-20 kW. Akcelerator
powinien być wyposażony w liniowy układ przemiatania wiązki i system sterowania kom-
puterowego.

Wymagane parametry techniczne dają możliwość budowy akceleratora wykorzystują-
cego technikę mikrofalową, jak również generatory o częstotliwościach radiowych. Decy-
zja w sprawie wyboru rodzaju akceleratora powinna uwzględniać szereg czynników, takich
jak cena urządzenia, czas jego instalacji, przewidywane koszty eksploatacyjne.

Radiacyjna modyfikacja struktury materiałów
W prowadzone w sposób kontrolowany defekty sieci, pułapkowane elektrony, dziury,

zjonizowane zanieczyszczenia zmieniają w sposób istotny właściwości obrabianego radia-
cyjnie materiału. Dotyczy to w pierwszym rzędzie takich technologii radiacyjnych jak:
• modyfikacja materiałów półprzewodnikowych,
• barwienie szkła,
• obróbka kamieni jubilerskich,
• utwardzanie narzędzi.
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Radiacyjna obróbka półprzewodników polega na zmianie dynamicznych właściwości
przyrządów półprzewodnikowych przy użyciu promieniowania jonizującego. Prowadzi
ona do skrócenia czasu wyłączania i przyspieszenia odzyskiwania właściwości zaporo-
wych diod, tyrystorów czy triaków. Korzyści wynikające z tej modyfikacji to optymaliza-
cja wykorzystania mocy silników trakcyjnych i grzejników elektrycznych (mają
zastosowanie, np. w tramwajach, metrze, wagonikach kopalnianych) oraz zapewnienie
bezprzerwowego zasilania, co jest bardzo istotne w przypadku zasilania urządzeń reanima-
cyjnych czy komputerów. Technologia ta wprowadzona w kraju przed wielu laty jest kon-
tynuowana w zakresie określonym przez Laminę - producenta wyrobów
półprzewodnikowych.

Ponad 40 lat stosuje się przemysłowe metody radiacyjnego barwienia szkła oraz ka-
mieni szlachetnych i półszlachetnych. Do tych celów wykorzystuje się akceleratory o wy-
sokiej energii rzędu 10 MeV i odpowiednio dużej mocy. Zmiany zabarwienia zależą od
obrabianego materiału i jego domieszek. W przypadku topazu uzyskuje się różne odcienie
koloru niebieskiego, przy czym wartość obrabianych topazów wzrasta ze 100 do 1500-
8000 $/kg, a dla kamieni szlifowanych nawet do 125000 $/kg. Przyrost wartości radiacyj-
nie obrabianych diamentów jest rzędu 20%. Poziom produkcji topazów obrabianych radia-
cyjnie ocenia się na kilka ton w skali rocznej.

Dozymetria
Pomiary dozy metryczne są niezbędnym elementem badań w zakresie chemii radiacyj-

nej. Są także niezwykle istotne w praktycznych zastosowaniach promieniowania jonizują-
cego. Jednym z ważnych kierunków działań jest doskonalenie opracowanych metod
dozymetrycznych. Bardzo duże znaczenie dla techniki radiacyjnej ma tworzenie systemów
uwierzytelniania stosowanych w przemyśle metod dozymetrycznych. Prowadzi to do ujed-
nolicenia parametrów obróbki radiacyjnej wykonywanej w instalacjach o odmiennych ak-
celeratorach, przy różnej energii elektronów czy też mocy wiązki. Szczegółowe przepisy w
tym zakresie opracowane zostały na potrzeby sterylizacji radiacyjnej, gdzie każda instala-
cja wymaga przeprowadzenia walidacji dokumentującej m.in. systemy kontroli dawki.

Perspektywy
Ocena perspektyw rozwoju techniki radiacyjnej dokonywana jest najczęściej na pod-

stawie rezultatów usykiwanych w krajach rozwiniętych, takich jak USA czy Japonia. Jed-
nak stopień wdrożenia poszczególnych technologii radiacyjnych nie zależy tylko od
usyskiwanych tam rezultatów, ale również od zapotrzebowania w danym kraju na wybraną
technologię w określonym czasie i miejscu. Czynnikiem o podstawowym znaczeniu jest
stan techniki i rozwój technologiczny w danym kraju w innych dziedzinach. Metody radia-
cyjne nie nadają się z reguły do poprawy jakości wyrobów produkowanych przy użyciu
przestarzałych technologii i urządzń. Wiele z nich odnosi się do wyrobów niezwykle wy-
specjalizowanych, takich jak materiały inteligentne, lub o bardzo ograniczonym zastoso-
waniu, takich jak materiały kompozytowe dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. W
dłuższej perspektywie czasowej należy jednak oczekiwać wzrostu zainteresowania prze-
mysłu technologiami radiacyjnymi, szczególnie w krajach o szybkim tempie rozwoju go-
spodarczego. Obok uznanych technologii, takich jak sterylizacja radiacyjna czy
modyfikacja polimerów, ogromnego znaczenia nabierają technologie radiacyjne w odnie-
sieniu do zagadnień z zakresu ochrony środowiska. W Tabeli 4.2. wymieniono podstawo-
we technologie radiacyjne oraz określono tendencje w odniesieniu do podstawowych
wskaźników, takich jak stopień atrakcyjności czy koszty, a także oceniono perspektywy
rozwoju danej technologii.
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Tabela 4.2. Charakterystyka technologii radiacyjnych prowadzonych przy wykorzystaniu wiązki
elektronów.

Proces

Sterylizacja

Hydrożele

Polimery

Kompozyty

Żywność

Półprzewodniki

Kryształy

Usuwanie SO2 i NOX

Ścieki i osady

Wyroby z drewna

Celuloza

Lekarstwa i kosmetyki

Etap
rozwoju

Wzrost

Wzrost

Wzrost

Nowość

Wzrost

Wzrost

Zanik

Nowość

Wstępny

Wstępny

Wstępny

Wstępny

Korzyści

Higiena-zdrowie

Duże

Średnie

Średnie-duże

Higiena-zdrowie

Duże

Średnie

Ekologiczne

Ekologiczne

Poprawienie
jakości produktu

Poprawienie
jakości produktu

Higiena-zdrowie

Koszt

Wysoki

Średni

Średni

Wysoki

Mały

Mały

Mały

Średni

Wysoki

Średni

Średni

Mały

Uwagi

Ograniczone możliwości wzrostu

Zastosowania w medycynie

Nowe asortymenty

Specyficzne obszary zastosowań

Wymagane pozwolenie. Olbrzymie
zastosowanie dla przypraw

Ograniczona ilość

Specjalne oprzyrządowanie

Wyspecjalizowane instalacje

Specjalne oprzyrządowanie

Poprawa właściwości użytkowych

Korzyści ekonomiczne i ekologiczne

Ograniczony asortyment

Należy podkreślić, że z uwagi na wielkość naszego kraju, a tym samym potencjalny
rynek zbytu, oraz jego położenie geograficzne Polska stanowi atrakcyjne miejsce dla uru-
chomienia kompleksu urządzeń akceleratorowych o odpowiednio dużej mocy, świadczą-
cego usługi w zakresie obróbki radiacyjnej różnorodnych wyrobów i materiałów.
Prawdopodobna wydaje się także budowa w nieodległym czasie kilku wyspecjalizowanych
urządzeń zlokalizowanych bezpośrednio w zakładach produkcyjnych.

Jak wspomniano w różnych fragmentach tego opracowania polskie osiągnięcia w za-
kresie rozwoju i wdrażania technologii radiacyjnych przyniosły naszym ośrodkom uznanie
w świecie. Dowodem tego jest fakt, że przewodnictwo dwu sesji (biomateriałów oraz
ochrony środowiska) na organizowanym we Francji w Avingion, w 2001 r., Światowym
Kongresie „International Meeting on Radiation Processing" powierzono naukowcom z
Polski.
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5. PROGRAMY OŚRODKÓW NAUKOWYCH-TECHNOLOGIE
RADIACYJNE

5.1. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Sterylizacja radiacyjna sprzętu medycznego jednorazowego użytku, kosmetyków i
farmaceutyków oraz implantów i przeszczepów

Sterylizacja radiacyjna wyrobów medycznych bazuje na zdolności promieniowania jo-
nizującego do zabijania patogennych mikroorganizmów. W sterylizacji radiacyjnej wyko-
rzystuje się dwa rodzaje źródeł promieniowania jonizującego: akceleratory elektronów i
izotopy promieniotwórcze. Obecnie ok. 90% przemysłowych radiosterylizatorów to urzą-
dzenia izotopowe pracujące w oparciu o promieniotwórczy izotop Co-60 (w większości)
lub cezu Cs-137 (ok. 10%). Obserwuje się tendencje do prowadzenia procesu sterylizacji
radiacyjnej przy użyciu akceleratorów elektronów, co wynika m.in. z intensywnego roz-
woju techniki akceleratorowej (akceleratory o wysokiej mocy i dużej niezawodności) oraz
z faktu, że ich ceny nie rosną w takim tempie jak ceny Co-60. Również ważnym czynni-
kiem jest stopień akceptacji społecznej tego typu urządzeń jądrowych.

Dla celów sterylizacji radiacyjnej pierwsze wykorzystanie promieniowania jonizujące-
go miało miejsce w połowie lat pięćdziesiątych, kiedy to firma Ethicon zastosowała linio-
wy akcelerator elektronów (6 MeV, 4 kW) do sterylizacji nici chirurgicznych. Od tego
czasu sterylizacja radiacyjna rozwija się bardzo szybko i jest metodą wyjaławiania szero-
kiego zakresu produktów medycznych, np. strzykawki i igły, nici chirurgiczne, materiały
implantacyjne i tkanki, zestawy anestezjologiczne i transplantacyjne, sprzęt do inhalacji i
dializy, materiały opatrunkowe, ubrania chirurgiczne. IChTJ jest jedynym ośrodkiem w
Polsce wykonującym sterylizację radiacyjną wysokoenergetycznymi elektronami. Od po-
czątku lat siedemdziesiątych kiedy to uruchomiono w Zakładzie Chemii i Techniki Radia-
cyjnej dwufunkcyjny akcelerator elektronów LAE-13/9 Instytut zaangażowany jest w
radiacyjną sterylizację sprzętu medycznego. Sterylizacja radiacyjna w skali masowej jest
wykonywana w IChTJ od połowy lat siedemdziesiątych. W krótkim okresie zaznaczył się
systematyczny wzrost ilościowy i asortymentowy wyrobów sterylizowanych radiacyjne.
Pod koniec lat osiemdziesiątych sterylizowano ok. 10 min sztuk wyrobów medycznych
jednorazowego użytku w skali rocznej. Instytut zaangażowany jest w radiacyjną steryliza-
cję wyrobów medycznych jednorazowego użytku w asortymencie obejmującym obecnie
kilkadziesiąt różnych wyrobów takich jak odzież chirurgiczna, cewniki, pojemniki bakte-
riologiczne, zakraplacze do oczu, kosmetyki, surowce i środki farmaceutyczne, implanty, a
także przeszczepy biostatyczne (kości, skóra) na potrzeby banku tkanek. W roku 1993 uru-
chomiono w IChTJ Stację Sterylizacji Radiacyjnej wyposażoną w akcelerator Elektronika
(10 MeV, 10 kW mocy wiązki) wraz z urządzeniami transportowymi, umożliwiającą ste-
rylizację 50 min szt. wyrobów medycznych rocznie.

Istniejąca w IChTJ Stacja Sterylizacji Radiacyjnej charakteryzuje się mocą wiązki
elektronów na poziomie 10 kW, co determinuje określoną wydajność takiej instalacji.
Wzrastające potrzeby w zakresie sprzętu medycznego jednorazowego użytku z jednej stro-
ny a przewidywane ograniczenia w stosowaniu sterylizacji gazowej z drugiej wymagają
rozszerzenia zakresu świadczonych usług. Dodatkowym argumentem jest potrzebna obec-
nie duża elastyczność reagowania na wzrastające okresowo zapotrzebowanie. Warto za-
znaczyć, że prywatni przedsiębiorcy, którzy dominują obecnie w wytwarzaniu sprzętu
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medycznego jednorazowego użytku są zainteresowani maksymalnym skróceniem czasu
wykonania usługi. Typowy czas oczekiwania w magazynach Stacji Sterylizacji na prze-
prowadzenie procesu zmniejszył się z 14 do 2 dni. Znacząca ilość zleceń powinna być wy-
konana bezpośrednio po dostarczeniu sterylizowanych' materiałów do stacji. Ważnym
argumentem o charakterze technicznym jest możliwość świadczenia usług bez przerw wy-
nikających z okresowych przeglądów oraz napraw z uwagi na jednoczesną eksploatację
dwóch niezależnych akceleratorów.

Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość wykorzystania istniejącej w Stacji Sterylizacji
Radiacyjnej infrastruktury budowlanej i technologicznej dla instalacji jeszcze jednego
urządzenia zwiększającego możliwości w zakresie prowadzenia procesu sterylizacji radia-
cyjnej. Stacja została zawczasu wyposażona w dodatkowe pomieszczenia wyposażone w
niezbędne osłony biologiczne, umożliwiające zainstalowanie dodatkowego akceleratora.
Wykorzystane będzie również pozostałe wyposażenie techniczne, a przede wszystkim
system transportu materiałów poddanych obróbce radiacyjnej oraz przestrzenie magazy-
nowe.

Sieciowanie polimerów
Radiacyjna modyfikacja polimerów oznacza wytworzenie pożądanych zmian w na-

promienionym materiale. Najbardziej znaczące zmiany, jakie może wywołać w polimerze
promieniowanie to: sieciowanie (wytworzenie wiązań poprzecznych), degradacja (roze-
rwanie wiązań w łańcuchu głównym polimeru, jak i w łańcuchach bocznych), tworzenie
się różnych produktów gazowych (H2, CH4, CO), tworzenie różnego rodzaju wiązań po-
dwójnych pomiędzy atomami węgli, cyklizacja (tworzenie się wewnętrznych wiązań) oraz
proces utleniania w obecności powietrza lub tlenu. Sieciowanie przekształca liniowy poli-
mer w trójwymiarową cząsteczkę w wyniku czego zwiększa się wyraźnie masa cząstecz-
kowa, zmniejsza się rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych i polepszają się
właściwości mechaniczne. Degradacja powoduje zmniejszenie masy cząsteczkowej, a
zmiany właściwości fizycznych polimeru są odwrotne niż w przypadku sieciowania. Sie-
ciowanie i degradacja są procesami, które zachodzą jednocześnie, jednak od struktury po-
limeru zależy, który proces przeważa.

Sieciowanie radiacyjne znalazło zastosowanie przy produkcji: przewodów i kabli (sto-
suje się sieciowanie izolacji kablowych z PE i PCV do pracy w podwyższonej temperatu-
rze, agresywnym środowisku chemicznym lub gdy wymagane są specjalne właściwości
mechaniczne), rur do ogrzewania podłogowego i dostarczania ciepłej wody do pracy cią-
głej w 110°C, wyrobów termokurczliwych (rury i taśmy).

W latach siedemdziesiątych w Instytucie podjęto prace nad radiacyjną modyfikacją
polimerów. Początkowo modyfikacja dotyczyła głównie polietylenu o małej gęstości i
miała na celu sieciowanie tworzywa w celu wyeliminowania jego wad, takich jak niska
odporność na temperaturę, na obciążenie mechaniczne i korozję naprężeniową, przy jedno-
czesnym zachowaniu jego zalet. Prace nad sieciowaniem polietylenu doprowadziły do
otrzymania praktycznie nowego tworzywa, będącego czymś pośrednim między termopla-
stem a tworzywem termoutwardzalnym. Opracowano technologię sieciowania radiacyjne-
go, w którym proces sieciowania inicjowany jest przez rodniki generowane w wyniku
oddziaływania promieniowania jonizującego z materiałem poddawanym obróbce radiacyj-
nej. Jedną z unikatowych cech tak usieciowanego polietylenu jest pamięć kształtu. Wła-
ściwość tę wykorzystano do otrzymywania wyrobów termokurczliwych. Opracowano i
opatentowano unikatową metodę orientacji rur termokurczliwych, a także szereg urządzeń
wchodzących w skład linii technologicznej do otrzymywania rur termokurczliwych. W
1984 r. technologię wytwarzania rur termokurczliwych wdrożono na skalę przemysłową w
Zakładach Urządzeń Technologicznych w Człuchowie.

32



W latach osiemdziesiątych rozpoczęto w IChTJ prace nad rozszerzeniem asortymentu
wyrobów termokurczliwych. W wyniku tych prac opracowano technologię otrzymywania
taśm termokurczliwych. Taśmy te charakteryzują się określonym wydłużeniem liniowym
przy minimalnym skurczu poprzecznym. 1992 r. uruchomiono w Instytucie linie produk-
cyjne wchodzącego w skład pracującej w IChTJ pilotowej stacji radiacyjnej obróbki poli-
merów służące do: prowadzenia procesu napromieniowywania z wykorzystaniem
akceleratora IŁU 6 (2 MeV, 20 kW mocy wiązki) oraz orientacji i cięcia taśmy termo-
kurczliwej. W chwili obecnej Instytut jest jedynym w kraju jej producentem. Produkowana
jest standardowa taśma elektroizołacyjna, taśma o podwyższonej elastyczności, taśma o
podwyższonej elastyczności i ograniczonej palności oraz taśmy pokryte klejem termoto-
pliwym. Od r. 1993 wytwarzana jest taśma termokurczliwa pokryta klejem termotopliwym
i masą butylokauczukową. Taśma ta została dopuszczona do stosowania w budownictwie
do izolacji przed wilgocią połączeń w sieci cieplnej. Tego typu taśmy mogą znaleźć rów-
nież zastosowanie w gazownictwie, kanalizacji i wodociągach czy telekomunikacji. Pro-
wadzone są prace nad nowymi rodzajami taśm. Zostały także opracowane nowe
asortymenty klejów adhezyjnych oraz termotopliwych, przeznaczone dla taśm termo-
kurczliwych.

Utrwalanie żywności
W latach 1988-1991 IChTJ był koordynatorem Centralnego Programu Badawczo-

Rozwojowego pt. „Metody radiacyjne w rolnictwie" CPBR 10.13. W programie uczestni-
czyły zespoły badawcze z kilkunastu ośrodków naukowo-badawczych w kraju. Program
realizowany był w trzech grupach tematycznych:
• utrwalanie oraz higienizacja żywności i pasz,
• mutageneza roślin uprawnych wraz z analityką materiału siewnego,
• przemiany składników pokarmowych oraz nawozowych w glebie i roślinach.

W wyniku realizacji programu została zbudowana i uruchomiona pierwsza w Polsce
(oraz w Europie Środkowej) Doświadczalna Stacja Radiacyjnego Utrwalania Płodów Rol-
nych, wyposażona w dwa akceleratory elektronów (Pilot 1 - produkcji krajowej, Elektro-
nika 10-10- produkcj i rosyj skiej).

Prace prowadzone w grupie tematów związanych z technologiami radiacyjnymi
utrwalania i higienizacji artykułów rolno-spożywczych pozwoliły na rozszerzenie nauko-
wych podstaw roli techniki radiacyjnej w poprawie jakości sanitarnej oraz ograniczenia
strat związanych z przechowywaniem płodów rolnych.

W wyniku realizacji prac prowadzonych w ramach CPBR 10.13, Polska dołączyła do
grupy ponad trzydziestu krajów wdrażających technologie radiacyjnego utrwalania i higie-
nizacji artykułów rolno-spożywczych, co było znaczącym osiągnięciem w skali międzyna-
rodowej .

W chwili obecnej istnieją zgody Głównego Inspektora Sanitarnego na dopuszczenie do
obrotu handlowego następujących artykułów utrwalanych i higienizowanych radiacyjnie:
przyprawy ziołowe, suszone grzyby i warzywa, świeże pieczarki i czosnek.

W latach 1996-1999 IChTJ wspólnie z Instytutem Roślin i Surowców Zielarskich oraz
Herbapolem realizował projekt celowy pt. „Dekontaminacja radiacyjna surowców zielar-
skich i fitopreparatów". Prace badawcze obejmowały następujące etapy:
• wykonanie badań mikrobiologicznych w wybranych surowcach zielarskich nienapro-

mieniowanych oraz napromieniowanych różnymi dawkami promieniowania jonizują-
cego;

• wykonanie badań mikrobiologicznych w wybranych surowcach zielarskich i fitoprepa-
ratach nienapromieniowanych i napromieniowanych skuteczną dawką promieniowania
jonizującego;
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• oznaczenie zawartości głównych substancji biologicznie czynnych w wybranych su-
rowcach zielarskich i fitopreparatach;

• określenie aktywności farmakologicznej wybranych fitopreparatów przed i po radia-
cyjnej dekontaminacji.
Przeprowadzone badania wykazały, że:

• napromieniowanie surowców zielarskich i fitopreparatów dawką do 10 kGy umożliwia
otrzymanie produktów o czystości mikrobiologicznej odpowiadającej wymaganiom
Farmakopei Polskiej t.V;

• zawartość głównych substancji biologicznie aktywnych w badanych surowcach zielar-
skich i fitopreparatach nie ulega zmianie po ich napromieniowaniu dawkami do 10
kGy;

• fitopreparaty napromieniowane dawką 10 kGy wykazują takie same działanie tera-
peutyczne jak fitopreparaty nienapromieniowane.
Przeprowadzone badania stanowiły podstawę opracowania Normy Zakładowej, In-

strukcji Technologicznej oraz Systemu Kontroli Napromieniowania Surowców Zielarskich
i Fitopreparatów.

W 1999 r. w Samodzielnej Pracowni Radiacyjnego Utrwalania Płodów Rolnych pod-
dano obróbce radiacyjnej około 1 000 000 kg przypraw, suszonych grzybów i warzyw.
Ilość poddawanych obróbce artykułów stale wzrasta. Spowodowane jest to zarówno tym,
że nie ma obecnie innej metody skutecznej dekontaminacji mikrobiologicznej, jak również
zaostrzeniem wymagań mikrobiologicznych, które muszą spełniać surowce i gotowe wy-
roby. Prace te wykonywane są na zlecenie importerów oraz producentów wymienionych
artykułów.

Radiacyjne oczyszczanie gazów spalinowych
Instytut posiada największą w tej chwili na świecie stację pilotową do jednoczesnego

usuwania SO2 i NOX z gazów spalinowych, przy użyciu wiązki elektronów, zlokalizowaną
w EC KAWĘCZYN. Doświadczenia zebrane w czasie jej eksploatacji posłużyły do opra-
cowania „feasibility study" dla instalacji przemysłowej.

W 1999 r. rozpoczęto budowę instalacji przemysłowej w Elektrowni POMORZANY
należącej do ZE DOLNA ODRA (jednej z trzech w świecie istniejących i budowanych).
Instytut posiada siedem polskich patentów dotyczących powyższej technologii, a ponadto
dwa przyznane w USA, Unii Europejskiej, Rosji, Chinach, na Ukrainie, w Koreii Płd., Ja-
ponii i Kanadzie. Technologia została nagrodzona złotym medalem z wyróżnieniem jury
na Targach Wynalazków i Innowacji EUREKA w Brukseli w 1995 r. Przez PAP została
uznana jako jedno z 10 największych osiągnięć naukowych roku 1996.

W wyniku publikowanych osiągnięć Instytutu z inicjatywą ścisłej współpracy wystą-
piły liczące się ośrodki zagraniczne: FZK (Niemcy), JAERI (Japonia), CCHEN (Chile),
IPEN (Brazylia). Prowadzone są wspólne prace badawcze. Instytut przeprowadził badania
testowe technologii dla potrzeb instalacji energetycznych KEPRI Korea oraz TNRD Male-
zja. W ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej Instytut uzyskał grant Unii Euro-
pejskiej ograniczenia lotnych zanieczyszczeń organicznych emitowanych przy spalaniu
paliw kopalnych, przy czym IChTJ jest koordynatorem projektu (w skład zespołu wchodzą
instytuty i uczelnie z Anglii, Austrii, Finlandii, Ukrainy, Białorusi i Polski), co jest ewe-
nementem w skali krajowej.

Naukowcy z IChTJ są autorami 5 rozdziałów w książce „Environmental Applications
of Ionizing Radiation" (J. Wiley and Sons, New York 1998) oraz zostali poproszeni o
przygotowanie pracy do specjalnego numeru „Radiation Physics and Chemistry" poświę-
conego 75 rocznicy urodzin prof. J. Silvermana z University of Meryland.
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Obróbka ścieków ^
Od roku 1994 podjęto w IChTJ badania nad możliwością zastosowania wiązki elektro-

nów promieniowania y do usuwania organicznych zanieczyszczeń ścieków przemysło-
wych, szczególnie odpornych na biodegradację. Wstępne badania efektywności usuwania
związków fenolowych ze ścieków petrochemicznych w warunkach laboratoryjnych po-
twierdziły skuteczność tego postępowania.

W latach 1995-1999 podjęto w związku z tym bardziej podstawowe prace nad określa-
niem czynników warunkujących efektywność procesu radiolitycznej degradacji chlorofe-
noli (wielkości dawek, obecność zmiataczy, poziom usuwanych zanieczyszczeń). Badania
nad zastosowaniem tych procesów do utylizacji ścieków przemysłowych są od roku 1998
prowadzone we współpracy z Instytutem Badań Energetycznych i Jądrowych w Sao Paulo
(Brazylia), a bioluminescencyjne badania toksyczności produktów degradacji radiolitycz-
nej chlorofenoli wspólnie z Zakładem Badania Środowiska Akademii Medycznej w War-
szawie.

Rozpoczęte zostały badania nad degradacją radiolityczną najpowszechniej stosowane-
go herbicydu 2,4-D. Składowanie jego przedterminowych preparatów jest poważnym za-
grożeniem dla środowiska naturalnego w kraju. Wspólnie z Instytutem Celulozowo-
Papierniczym w Łodzi podjęto również badania nad radiolitycznym usuwaniem kwasów
żywicznych ze ścieków papierniczych.

Inne technologie radiacyjnej realizowane w IChTJ
Praktyczne działania w zakresie chemii i techniki radiacyjnej w oparciu o wykorzysta-

nie akceleratorów rozpoczęto w kraju z chwilą oddania do eksploatacji w Instytucie Badań
Jądrowych (obecnie Instytut Chemii i Techniki Jądrowej) pierwszego akceleratora elektro-
nów o energii 5-13 MeV i mocy wiązki 9 kW. Uruchomienie akceleratora miało miejsce
17 stycznia 1971 r. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej jest w chwili obecnej jedną z wio-
dących na świecie jednostek naukowych w zakresie technologii radiacyjnych. Dysponuje
znaczącą bazą aparaturową (9 akceleratorów elektronów). Posiada 4 stacje pilotowe (ra-
diacyjnej obróbki polimerów, radiacyjnego utrwalania żywności, radiacyjnej sterylizacji
sprzętu medycznego jednorazowego użytku i przeszczepów oraz największą na świecie
stację radiacyjnego usuwania dwutlenku siarki i tlenków azotu z gazów spalinowych.

Jedną z najwcześniej opanowanych i wdrożonych w IChTJ technologii o znaczeniu
przemysłowym jest radiacyjna obróbka półprzewodników. Technologia ta polega na zmia-
nie dynamicznych właściwości przyrządów półprzewodnikowych przy użyciu promienio-
wania jonizującego, prowadząca do skrócenia czasu wyłączania i przyspieszenia
odzyskiwania właściwości zaporowych diod, tyrystorów czy triaków. Korzyści wynikają-
ce z tej modyfikacji to ograniczenie strat energii elektrycznej i optymalizacja wykorzysta-
nia mocy silników trakcyjnych oraz grzejników elektrycznych (zastosowanie np. w
tramwajach, w metrze, w wagonikach kopalnianych) oraz zapewnienie bezprzerwowego
zasilania, bardzo istotne w przypadku zasilania urządzeń reanimacyjnych czy komputerów.

Radiacyjna obróbka celulozy z przeznaczeniem na wyroby wiskozowe jest aktualne w
fazie wdrażania do zastosowań przemysłowych. Wiskoza jest celulozą przekształconą we
włókna z pulpy celulozowej. Zasadniczym problemem przy produkcji wiskozy jest obni-
żenie stopnia polimeryzacji pulpy celulozowej. Obróbka radiacyjna celulozy wpływa na
strukturę krystaliczną celulozy, powoduje to wzrost aktywacji celulozy, co prowadzi do
redukcji stosowania rozpuszczalników i innych chemikaliów. Korzyści wynikające ze
zwiększenia aktywacji celulozy poprzez wstępne napromienianie wiązką elektronową pul-
py są następujące: obniżenie zużycia CS2 o 20% lub więcej na tonę otrzymanej wiskozy,
obniżenie zużycia NaOH i H2SO4 o ok. 5%, obniżenie emisji CS2 o 12% i H2S o ok. 3%,
obniżenie zużycia energii o ok. 10%. W IChTJ prowadzone są prace w zakresie wykorzy-
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stania technologii radiacyjnej do obróbki celulozy z przeznaczeniem na wyroby wiskozo-
we. • . ..

W wielu miejscach na świecie szybki rozwój rolnictwa i przemysłu łącznie ze znacz-
nym wzrostem populacji spowodował powstanie problemu oczyszczania miejskich i prze-
mysłowych odpadów. W IChTJ podjęto prace nad zastosowaniem technologii radiacyjnej
w odniesieniu do higienizacji odwodnionych osadów komunalnych (unieszkodliwianie
bakterii i pasożytów i ich jaj) oraz wybranych zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowe-
go. Pierwszym etapem oczyszczania osadów ścieków komunalnych jest ustanie się ścieku,
tzn. oddzielenie osadu od wody (5-8% części nierozpuszczalnych, 92-95% H2O). Osad
może być użyty jako nawóz, ale ponieważ zawiera duże ilości bakterii, wirusów i pasoży-
tów, musi być przeprowadzona jego higienizacja. Wykazano, że dawka 2-3 kGy zabija
więcej niż 99,9% bakterii zawartych w osadzie ściekowym i powoduje niemal całkowicie
zniszczenie robaków. Wyższe dawki (do 10 kGy) są wymagane do inaktywacji bardziej
odpornych radiacyjnie organizmów, odpowiedzialnych za choroby przenoszone drogą po-
karmową. Radiacyjna dezynfekcja odpadów napotyka na duże trudności związane z bardzo
wysokim poziomem zanieczyszczenia i obecnością materiału pochodzenia organicznego.
Związki organiczne zachowują się jak zmiatacze rodników i ochraniają bakterie, wirusy i
pasożyty przed atakiem rodników wytworzonych z radiolizy wody, tak więc dawki wyma-
gane do dezynfekcji są bardzo wysokie (25 kGy lub więcej). By zredukować stosowanie
tak wysokich dawek wprowadzane są metody kombinowane, tzn. metoda radiacyjna z
konwencjonalną metodą, np. stosując czynnik dezynfekujący, taki jak chlor, ozon czy
amoniak. Dla przykładu dodatek NH3 redukuje wymaganą dawkę dezynfekcyjną do 5 kGy.
W IChTJ opracowano założenia do budowy stacji higienizacji osadów komunalnych wy-
posażonej w jeden akcelerator, przeznaczonej do zainstalowania w miejskiej oczyszczalni
ścieków w Otwocku.

Laboratorium dozymetryczne
Celem działania laboratorium jest standaryzacja metod dozymetrii technologicznej.

Rozwijane są metody foliowe oraz kalorymetryczne, przygotowywana jest księga jakości,
która będzie podstawą akredytacji laboratorium.

Akredytowane laboratorium indentyfikacji napromieniowania żywności
W IChTJ od kilkunastu lat prowadzone są badania obejmujące opracowywanie metod

wykrywania napromieniowania żywności. Jest to tematyka niełatwa, bowiem zmiany w
żywności wywołane działaniem promieniowania jonizującego są znikome, a powstające
nowe produkty cząsteczkowe są z reguły takie same jakie występują w żywności niena-
promieniowanej w niewiele niższych stężeniach, lub takie jakie powstają w wyniku innych
technologii obróbki żywności, np. gotowania, smażenia. Z tych powodów rutynowo sto-
sowane metody kontroli jakości żywności są bezużyteczne w odniesieniu do wykrywania
napromieniowania żywności. Poszukiwania w zakresie metod wykrywania napromienio-
wania żywności obejmują testowanie różnych metod fizycznych, chemicznych i biologicz-
nych dających szansę na uzyskanie pozytywnych wyników w odniesieniu do konkretnych
produktów żywnościowych.

W 1995 roku zespoły z różnych Zakładów Instytutu zajmujące się tą problematyką zo-
stały połączone i utworzono Samodzielne Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania
Żywności (SLINŻ). Na podstawie wcześniejszych pozytywnych wyników prac badaw-
czych związanych z wykorzystaniem spektrometru EPR i termoluminescencji do identyfi-
kacji napromieniowania żywności założono, że Laboratorium wdroży te metody i zbuduje
system jakości według odpowiednich wymagań zmierzając docelowo do uzyskania certy-
fikatu laboratorium akredytowanego.
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Laboratorium w czasie swej działalności zrealizowało dwa projekty badawcze finan-
sowane przez KBN: •:, .
- Nr 5S30705103 „Wykrywanie napromieniowanej żywności metodą spektrometrii

elektronowego rezonansu paramagnetycznego, termoluminescencji i kalorymetrii róż-
nicowej";
Nr 5PO6 G 001 09 „Wykrywanie napromieniowanej żywności metodą badania DNA".

Uczestniczyło w międzynarodowych badaniach porównawczych w ramach programu
ADMIT (Analytical Detection Methods for Irradiation Treatment of Food), zorganizowa-
nego przez FAO, WHO, IAEA oraz w programie UE "Copernicus" - Concerted Action
p.n. „Establishment of an Eastern Network of Laboratories for Identification of Irradiated
Foodstuffs" (CIPA-CT94-0134).

Aby spełnić wymagania w zakresie systemu jakości w laboratorium badawczym ujęte
w PN-EN 45001 i przewodniku ISO/IEC nr 25:1990 dokonano zakupu brakującego wypo-
sażenia pomiarowo-badawczego oraz przeprowadzono modernizację pomieszczeń labora-
toryjnych. Równolegle przygotowywano dokumenty systemu jakości (księga jakości,
procedury ogólne systemu jakości, procedury badawcze, instrukcje związane z procedura-
mi, itd.) i rozpoczęto wdrażanie systemu. W marcu 1999 roku złożono w Polskim Centrum
Badań i Certyfikacji wniosek o akredytację SLINŻ-IChTJ. W październiku 1999 roku La-
boratorium zostało akredytowane przez PCBC. Uzyskało „Certyfikat akredytacji laborato-
rium badawczego Nr 262/L/1/99" w zakresie badania żywności zawierającej kości,
celulozę lub minerały krzemianowe metodami EPR i TL w celu identyfikacji jej napromie-
niowania.

Do zadań Laboratorium w najbliższej przyszłości należy wykonywanie badań związa-
nych z wykrywaniem napromieniowania żywności na zlecenie zainteresowanych importe-
rów żywności i służb państwowych zajmujących się kontrolą jakości żywności. Główny
Inspektor Sanitarny polecił Inspektorom Wojewódzkim korzystanie z usług Laboratorium.

W krajach Unii Europejskiej do pakietu norm kontroli jakości żywności włączono
normy obejmujące wykrywanie żywności napromieniowanej: EN 1785; EN 1786; EN
1787; EN 1788, które są w zaawansowanej fazie legislacji w Polsce.

Laboratorium współpracuje z Samodzielną Pracownią Radiacyjnego Utrwalania Pło-
dów Rolnych IChTJ w przypadku realizacji zleceń dotyczących napromieniowania arty-
kułów z importu, szczególnie przypraw, "podejrzanych, że były wcześniej napromienio-
wane".

Rozpoczęło badania z zastosowaniem chromatografii gazowej do wykrywania napro-
mieniowanej żywności zawierającej tłuszcze.

Ponadto planowane jest podjęcie badań związanych z rozszerzeniem zastosowania
metod EPR i TL do wykrywania napromieniowania w żywności zawierającej cukry oraz w
kompozycjach wieloskładnikowych mieszanek smakowych, w których tylko jeden skład-
nik był napromieniowany. Doskonalona jest metoda kometkowa badania DNA w celu wy-
korzystania do wykrywania napromieniowania w produktach spożywczych pochodzenia
roślinnego.

5.2. Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej

Na przestrzeni 35 lat od podjęcia pierwszych badań w zakresie chemii radiacyjnej po-
limerów w Politechnice Łódzkiej, można wyróżnić trzy okresy czasowe różniące się cha-
rakterem i tematyką prowadzonych prac. Pierwszy datuje się od początku lat
sześćdziesiątych i obejmuje badania poznawcze prowadzone w ówczesnej Katedrze Che-
mii Radiacyjnej PŁ. Głównym celem prowadzonych wówczas prac było poznanie efektów
radiacyjno-chemicznych zachodzących w monomerach bądź polimerach pod wpływem
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promieniowania y 6 0Co. Stosowane w tym okresie obiekty badań były związkami modelo-
wymi i służyły do poznania zachodzących reakcji, identyfikacji pierwotnych i wtórnych
produktów radiolizy oraz określania ich trwałości w różnych warunkach, np. w obecności
lub nieobecności tlenu.

Zdecydowaną zmianę programu badań obserwuje się w następnym okresie, tj. w latach
siedemdziesiątych, kiedy obok prac poznawczych podjęte zostają badania o charakterze
technologicznym w odniesieniu do ścisłe określonych materiałów. Zgromadzone doświad-
czenia w dziedzinie radiacyjnej polimeryzacji i radiolizy polimerów z jednej strony oraz
duże zainteresowanie jednostek przemysłowych wykorzystaniem efektów radiacyjnych z
drugiej, zaowocowały podjęciem na dużą skalę badań stosowanych. Powołany w tym
okresie w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Zespół Badawczy Chemii
Radiacyjnej Polimerów liczył kilkanaście osób, w większości finansowanych z funduszy
na prace zlecone. W latach 1970-1985 zostało opracowanych w Instytucie w skali labora-
toryjnej i opatentowanych szereg procesów technologicznych, głównie dotyczących radia-
cyjnej modyfikacji, np. wyrobów włókienniczych, drewna, gipsu, materiałów izolacyjnych,
opakowań i in.

W połowie lat osiemdziesiątych dominującym programem badań stają się prace nad
wpływem promieniowania jonizującego na wodne roztwory monomerów i polimerów hy-
drofilowych. Obszerne badania reakcji sieciowania i degradacji polimerów w tych ukła-
dach, prowadzone we współpracy z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą,
doprowadziły do opracowania hydrożelowych układów polimerowych o ogromnym zna-
czeniu dla medycyny. Ich biozgodność oraz możliwość kontrolowanego uwlniania leku z
sieci polimerowej sprawiły, że opracowane metodami radiacyjnymi hydrożele znalazły
bezpośrednie zastosowanie w leczeniu szpitalnym, m.in. opracowany w zespole opatrunek
hydrożelowy jest dziś produkowany i stosowany w lecznictwie na dużą skalę. Obecnie
prowadzone w tym zakresie badania rokują dalsze zastosowania m.in. w okulistyce i gine-
kologii.

Wyniki badań zespołu nad zastosowaniem promieniowania jonizującego w chemii po-
limerów stanowią przedmiot ponad 220 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicz-
nych. 15 oryginalnych opracowań uzyskało ochronę patentową, m.in. w USA, Wlk.
Brytanii, Niemczech i na Węgrzech. Pracownicy Zespołu Chemii Radiacyjnej Polimerów
są również współautorami 5 podręczników i monografii.

Radiacyjna inżynieria biomedyczna
W zastosowaniach techniki radiacyjnej istoną rolę będą w dalszym ciągu odgrywały

badania nad chemią radiacyjna polimerów. Obejmuje to zarówno badania o charakterze
podstawowym, takie jak: radioliza roztworów makrocząsteczek, badania szczepienia, de-
gradacji i sieciowania polimerów w różnych stanach skupienia (zwłaszcza w pobliżu ich
temperatur topnienia) i w obecności różnych dodatków, jak i wykorzystanie wyników tych
badań do opracowania technologii nowych i „ulepszonych" materiałów . Z uwagi na ro-
snące zapotrzebowanie społeczne na poprawę warunków i jakości życia, jak i możliwości,
które stwarza stosowanie promieniowania jonizującego do wytwarzania superczystych,
sterylnych materiałów, zainteresowania zespołu koncentrują się na problemach ochrony
zdrowia. Ten kierunek zastosowań, który można określić jako radiacyjną inżynierię bio-
medyczną, powinien przynieść nowe technologie i wdrożenia. Badania w tym zakresie
mają charakter interdyscyplinarny, i praktycznie we wszystkich niżej wymienionych kie-
runkach, nowatorski w skali światowej. Obok badań o charakterze podstawowym, aktual-
nie prace zespołu MITR kierowanego przez prof, dra hab. J. Rosiaka skupiają się na
następujących zagadnieniach aplikacyjnych:
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• Opracowanie radiacyjnej technologii produkcji nowych opatrunków hydrożelowych
(Aquagel Plus), o specyficznych własnościach (nowe kompozycje, interpenetrating
network).

• Wytwarzanie za pomocą syntezy radiacyjnej nanosfer (nanożeli) (sr. <100 nm) do ce-
lów terapeutycznych i diagnostycznych (dentystyka, ortopedia, testy diagnostyczne).

• Opracowanie nowych technologii enkapsulacji żywych komórek, w celu ich stosowa-
nia jako implantowane, hydrydowe sztuczne organy wydzielania wewnętrznego (np.
sztuczna trzustka).

• Polimerowe systemy do kontrolowanego wydzielania leków, w celu stosowania ich w
terapii antynowotworowej (np. do leczenia raka macicy, endometrium) i lokalnego do-
starczania leków.

• Wytwarzanie polimerowych „rusztowań" do regeneracji i zespalania nerwów.
• Kompozytowe biomateriały do zastosowań przyspieszających regeneracje tkanki kost-

nej (kompozyty z hydroksyapatytem i innymi składnikami).
• Polimerowe sybstytuty dysków (w kręgosłupie) i inne implanty.
• Hydrożele o specjalnym składzie i kompozycji jako dodatki do żywności i parafaram-

ceutyki (obniżające głód i redukujące poziom cholesterolu).
• Hydrożele do celów rolniczych i ochrony środowiska.

Ponadto, zakres zainteresowań aplikacyjnych zespołu obejmuje następujące grupy za-
gadnień:
• sterylizacja radiacyjna,
" higienizacja środków spożywczych,
• wykorzystanie radiacyjnej degradacji polisacharydów (chitozan, celuloza itp.) do ce-

lów przemysłowych,
• radiacyjna modyfikacja polimerów syntetycznych i naturalnych.

5.3. Inne

Duże znaczenie dla dalszego rozwoju technologii radiacyjnych w kraju winien mieć
zatwierdzony przez KBN wieloletni, program badawczy pt. „Izotopy i akceleratory".

Technologii radiacyjnych dotyczą następujące tematy:
A. Opracowanie nowego typu akceleratora o wysokiej energii wiązki dla technik i tech-

nologii radiacyjnych
B. Rozwój technologii radiacyjnych stosowanych w ochronie zdrowia

a. Opracowanie podstaw procesowych technologii radiacyjnej sterylizacji leków,
przeszczepów i implantów

b. Opracowanie technologii produkcji biomateriałów hydrożełowych nowej generacji
C. Rozwój technologii radiacyjnych stosowanych do modyfikacji materiałów

a. Opracowanie radiacyjnej technologii obróbki celulozy z przeznaczeniem do wy-
twarzania wyrobów wiskozowych

b. Opracowanie technologii produkcji membran trekowych
D. Rozwój metod detekcji i dozymetrii promieniowania jonizującego

a. Opracowanie i rozwój dozymetrycznego systemu kontroli procesów obróbki mate-
riałów, sterylizacji leków, przeszczepów i implantów oraz dekontaminacji ko-
smetyków
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6. PODSUMOWANIE

Jak wynika z opracowania chemia i technika radiacyjna są nadal żywe i otwierają się
przed nimi szerokie perspektywy dalszych badań zarówno podstawowych, jak i stosowa-
nych. Szczegółowe programy tych badań - z uwzględnieniem krajowych możliwości, apa-
ratury i kwalifikacji kadry podane zostały w rozdz. 3 i 5 niniejszego opracowania.
Reasumując przedstawione tam programy można stwierdzić, że w zakresie badań podsta-
wowych należy intensywnie rozwijać prace w dziedzinie chemii radiacyjnej układów waż-
nych w biochemii, biologii, medycynie, chemii radiacyjnej polimerów i najogólniej
mówiąc chemii radiacyjnej ciała stałego łącznie z układami niskotemperaturowymi. Nale-
ży wzmocnić więzi tematyczne i kadrowe między chemią radiacyjną i fotochemią. Należy
wreszcie poczynić starania, aby wejść do programu badań (najprawdopodobniej francu-
skich) impulsowych z femtosekundową rozdzielczością czasową.

W dziedzinie technologii radiacyjnych wdrożono w kraju technologie radiacyjnego
sieciowania polimerów (rury i taśmy termokurczliwe, hydrożele), obróbki materiałów pół-
przewodnikowych oraz sterylizacji i higienizacji produktów spożywczych. Zbudowana
została (jedna z trzech istniejących w świecie - Chiny, Japonia, Polska) stacja do oczysz-
czania gazów spalinowych wykorzystująca akceleratory elektronów dużej mocy.

Dużą rolę odgrywa poza ilościowym jakościowy rozwój obróbki radiacyjnej. Akredy-
tację CLBA uzyskało Laboratorium Identyfikacji Napromieniowanej Żywności. Przygo-
towywane są do akredytacji: Laboratorium Dozymetrii Dawek Technologicznych i
Laboratorium Mikrobiologii.

W ramach zatwierdzonego, wieloletniego programu KBN „Izotopy i Akceleratory"
prowadzony będzie rozwój nowych technologii w zakresie materiałów biomedycznych
oraz polimerów naturalnych, sterylizacji leków i kosmetyków. Opracowanie i budowa ak-
celeratora o mocy 15-20 kW i energii 10 MeV dedykowanego do linii obróbki radiacyjnej
pozwoli na konstrukcję linii technologicznych w pełni wykorzystujących polski sprzęt i
„know-how". Stworzy też możliwości eksportu pełnych linii technologicznych zagranicę.
Może być to zatem jedna z nielicznych gałęzi technologii zaawansowanych („high-tech"),
w których nasz kraj będzie w pełni dorównywał w rozwoju przodującym krajom świata
(głównie Japonii i Rosji).

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie stanowić będzie źródło informacji o możli-
wościach badań chemioradiacyjnych dla szerokiego grona chemików, fizyków, biologów,
itp., jak również decydentów w KBN, PAN, MEN, PAA. Dzięki niemu będą oni mogli
lepiej docenić znaczenie projektów programów zgłaszanych przez polskie placówki ba-
dawcze pracujące w dziedzinie chemii i techniki radiacyjnej.

* * *
Następujące załączniki są dostępne w Dziale Informacji Naukowo-Ekonomicznej IChTJ:
- Zespoły ludzkie,
- Zaplecze aparaturowe,
- Publikacje w latach 1997-1999.
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