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Abstract
ELECTRON BEAM PROCESSING TECHNOLOGY

FOR MODIFICATION OF DIFFERENT TYPES OF CELLULOSE PULPS
FOR PRODUCTION OF DERIVATIVES

Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Pulp and Paper Research Institute
and Institute of Chemical Fibres carry out a joint research project in order to develop the
radiation methods modification of cellulose pulps for production of cellulose derivatives such
as cellulose carbamate (CC), carboxymethyl cellulose (CMC) and methylcellulose (MC).

Three different types of textile pulps: Al icel l (A), Borregaard (B), Ketchikan (K)
and Kraft softwood (PSS) and hardwood (PSB) pulps have been irradiated with 10 MeV
electron beam from LAE 13/9 linear accelerator with doses of 5, 10, 15, 20, 25 and 50
kGy.

After electron beam treatment the samples of cellulose pulps have been examined
by using of structural and physico-chemical methods. Electron paramagnetic resonance
spectroscopy (ESR), gel permeation chromatography (GPC) and infrared spectroscopy
(IRS) were applied for determination of structural changes in irradiated cellulose pulps.
By means of analytical methods, such parameters as: viscosity, average degree of polymeri-
zation (DP) and a-cellulose contents were evaluated.

Based on ESR and GPC investigations the relationship between concentrations of
free radicals and decreasing polymerization degrees in electron beam treatment pulps has
been confirmed.

The carboxymethylcellulose, methylcellulose and cellulose carbamate were pre-
pared using as raw materia! of radiation modified pulps. Positive results of investigations
wi l l allow for determination of optimum conditions for electron beam modification of
selected cellulose paper and textile pulps. Such procedure leads to limit the amounts of
chemical activators used in methods for preparation cellulose derivatives. The proposed
electron beam technology is new approaches in technical solution and economic of process
of cellulose derivatives preparation.

1. WSTĘP

Celuloza jest najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie polime-
rem naturalnym odtwarzającym się w wyniku fotoinicjowanej biosyntezy.
Przede wszystkim jest składnikiem drzew oraz takich włókien naturalnych,
jak bawełna czy len. Polimer ten jest wykorzystywany jako surowiec do
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produkcji papieru oraz otrzymywania wielu pochodnych i włókien celulo-
zowych.

W etapie przygotowawczym, w produkcji pochodnych, a szczególnie w
wiskozowej metodzie otrzymywania włókien wyjściowym etapem jest akty-
wacja celulozy przez ługowanie, co prowadzi do powstania alkalicelulozy.
Następny etap to długotrwały proces dojrzewania, czyli przechowywania al-
kalicelulozy w określonych warunkach. Ma on na celu obniżenie ciężaru czą-
steczkowego celulozy do określonej wymogami technologicznymi wielkości.
Są to zabiegi kosztowne, powodujące powstawanie dużej ilości ścieków, dłu-
gotrwałe i wymagające stosowania urządzeń o dużych pojemnościach. Dlate-
go też poszukuje się metod aktywacji masy celulozowej pozwalających na
uniknięcie niedogodności etapu ługowania.

Jedną z nich jest radiacyjna obróbka mas celulozowych [1-5]. W
wyniku oddziaływania wiązki elektronów z masą celulozową następuje
rozszerzanie cząsteczek anhydroglukozy, zniszczenie lokalnej krystalicz-
nej sieci, co ułatwia dostęp reagentów do wewnętrznej struktury włókien
celulozowych. Takie przemiany pozwalają na wyeliminowanie procesu
dojrzewania alkalicelulozyn oraz obniżenie zużycia surowców chemicz-
nych.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) we współpracy z In-
stytutem Włókien Chemicznych i Instytutem Celulozowo-Papieraiczym
prowadzi prace nad zastosowaniem radiacyjnej aktywacji mas celulozo-
wych w procesie wytwarzania pochodnych [6-9].

2. METODYKA BADAŃ

Do badań oraz oceny właściwości cząsteczkowych, nadcząsteczko-
wych, morfologicznych i reaktywności chemicznej wybrano masy celulo-
zowo-wiskozowe Alicell, Borregaard i Ketchikan oraz papiernicze: sosnową
i brzozową. Wybór taki podyktowany był chęcią sprawdzenia możliwości
zastosowania napromienionych wiązką elektronów mas celulozowych wi-
skozowych i papierniczych do wytwarzania niektórych pochodnych celulo-
zy.

Wytypowane rodzaje mas celulozowych Alicell, Ketchikan, Borre-
gaard są najczęściej stosowane w produkcji włókien wiskozowych. Nato-
miast masy papiernicze produkowane w kraju są łatwo dostępne i tanie, a
stosuje się je do otrzymywania takich pochodnych, jak karboksymetylo-
celuloza czy metyloceluloza.
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3. OBRÓKA MAS CELULOZOWYCH WIĄZKĄ ELEKTRONÓW
O WYSOKIEJ ENERGII I OCENA WŁAŚCIWOŚCI
OTRZYMANYCH SUROWCÓW

Wytypowane masy celulozowe poddawano ekspozycji strumieniem
elektronów o energii 10 MeV wytworzonym w akceleratorze liniowym typu
LAE 13/9. Zmiana mocy akceleratora pozwalała na zdeponowanie w napro-
mienianych masach dawek energii 5, 10, 15, 20, 25 i 50 kGy. Po ekspozycji
masy celulozowe poddano badaniom strukturalnym i fizyko-chemicznym.
Badanie strukturalne wykonano metodą spektrometrii elektronowego rezonan-
su magnetycznego, chromatografii żelowej i spektrometrii w podczerwieni.

W badaniach fizyko-chemicznych określano takie parametry, jak
lepkość graniczna, średni stopień polimeryzacji i zawartość a-celulozy,
czyli frakcji celulozy o stopniu polimeryzacji wyższym od 150.

Lepkość graniczną badanych mas celulozowych oznaczano w roz-
tworze wodorotlenku etylenoaminomiedziowego (CED) i roztworu kom-
pleksu żelazowo-winianowego (EWNN), zgodnie z procedurą opisaną w
Polskiej Normie [10, 11].

Tabela 1. Wpływ dawki elektronów na zmianę parametrów fizyko-chemicznych mas ce-
lulozowych.

Masa
celulozowa

Wiskozowa:
- Alicell (A)

- Borregaard (B)

- Ketchikan (K)

Papiernicza:
- brzozowa (PS B)

- sosnowa (PS S)

Dawka EB [kGy]

lepkość [mg/1]
DP
a-celuloza
lepkość [mg/1]
DP
a-celuloza
lepkość [mg/1]
DP
a-celuloza

lepkość [mg/1]
DP
a-celuloza
lepkość [mg/1]
DP
a-celuloza

0

579
821
94,1
561
793
90,9
601
856
93,4

884
1311
84,7
797
1169
86,6

10

347
467
92,1
331
443
89,2
347
467
91,4

425
584
78,2
399
544
85,6

15

354
477
89,7
306
406
87,8
307
408
88,9

351
472
77,4
341
458
84,3

25

242
313
88,6
230
296
86,4
246
319
88,6

276
362
76,8
268
350
84,4

50

164
204
78,9
155
191

76,2
139
170

76,0

180
226
74,8
188
237
80,9

Średni stopień polimeryzacji obliczano korzystając z zależności:
DP°'905 = 0,75ri
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gdzie: DP - średni stopień polimeryzacji, r| - lepkość graniczna w roztwo-
rze CED.

Zawartość a-celulozy ozm :zana była metodą grawimetryczną jako
procentowy udział masy celulozowej nierozpuszczalnej w 17,5% roztwo-
rze wodorotlenku sodu w 20°C.
Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 1.

Na podstawie uzyskanych wyników możemy stwierdzić, że we wszyst-
kich badanych masach pod wpływem napromieniania wiązką elektronów na-
stępowała depolimeryzacja celulozy wyrażona spadkiem lepkości i związanym
z nią średniego stopnia polimeryzacji oraz obniżenia zawartości a-celulozy.

Do dalszych badań wybrano masę wiskozową Alicell i masę celulozo-
wo-papierniczą sosnową. Z wykonanej optymalizacji parametrów pracy ak-
celeratora wynikało, że napromieniowanie wybranych mas dawką l O i 15 kGy
daje pożądane modyfikacje ich właściwości do otrzymywania pochodnych.

4. WYTWARZANIE POCHODNYCH CELULOZY
Z RADIACYJNIE ZMODYFIKOWANYCH MAS
ORAZ BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI

Z napromieniowanych dawką 10 i 15 kGy mas celulozowych wykonano
laboratoryjne próby wytwarzania karbaminianu celulozy, karboksymetyloce-
lulozy i metylocelulozy. Porównano właściwości otrzymanych pochodnych z
właściwościami pochodnych otrzymanych metodami tradycyjnymi.
• Karbaminian celulozy

Do wytwarzania karbaminianu użyto radiacyjnie zmodyfikowaną ma-
sę celulozową typu Alicell. Pochodną tą otrzymywano dwoma sposobami.

Sposób pierwszy polegał na homogenizowaniu w szarpaczu l cz. wa-
gowej celulozy z l cz. wagową wody i l cz. wagową mocznika. Otrzymaną
mieszaninę suszono w powietrzu przez 16 godzin. Suchą masę umieszczano
w komorze badań cieplnych, utrzymując w temperaturze 140°C przez odpo-
wiedni okres czasu. Powstały karbaminian celulozy przemywano wodą do
całkowitego usunięcia nadmiaru mocznika i ubocznych produktów reakcji.
Oczyszczony produkt suszono w strumieniu powietrza.

W otrzymywaniu karbaminianu według sposobu drugiego l cz. wa-
gową celulozy zanurzano w 50% wodnym roztworze mocznika. Po upły-
wie godziny celulozę wyjmowano i odciskano do momentu uzyskania
trzech części wagowych mokrego substratu. Mokry substrat rozdrabniano
w szarpaczu przez 60 minut, a następnie suszono na powietrzu. Dalsze
postępowania prowadzono jak w sposobie pierwszym.
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W otrzymanych karbaminianach oznaczano zawartość związanego
azotu, średni stopień polimeryzacji oraz oceniano rozpuszczalność w 9%
roztworze wodorotlenku sodowego, co określa przydatność tej pochodnej
do praktycznych zastosowań. Dane z tych badań zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Właściwości otrzymanych karbaminianów celulozy.

Symbol
próby

Ao
A l O

A,s

Dawka
promieniowania EB

[kGy]

0
10
15

Zawartość
azotu
[%]
3,4
3,9
4,5

Średni stopień
polimeryzacji

[DPV]
576
415
362

Rozpuszczalność

0
2
5

We wszystkich próbkach otrzymanego karbaminianu z radiacyjnie zmo-
dyfikowanych mas celulozowych osiągnięto wysoki stopień podstawienia gru-
pami karbaminianowymi. Ilość związanego azotu jest wystarczająca do uzy-
skania rozpuszczalnej pochodnej. Na bardzo dobrą rozpuszczalność (stopień 5)
wpływ ma wielkość średniego stopnia polimeryzacji. Wartość ta jest bezpo-
średnio związana z dawką energii elektronów zdeponowaną w napromienianej
masie celulozowej. Ekspozycja masy Alicell dawką 15 kGy spełnia te wyma-
gania.
• Karboksymetyloceluloza

Próby wytwarzania soli sodowej karboksymetylocelułozy (NaKMC) z
masy celulozowej, zmodyfikowanej radiacyjnie i niezmodyfikowanej, wy-
konano z zastosowaniem dwóch metod - metody klasycznej (tj. z siarczo-
waniem alkalicelulozy przy niskim stężeniu roztworzonej masy i jej odpra-
sowaniu) oraz siarczowaniu przy wysokim stężeniu masy bez odprasowania.

Metodę klasyczną otrzymano NaKMC z masy celulozowej Alicell i
Ketchikan napromieniowanej wiązką elektronów dawką 10 i 15 kGy. W
wytworzonych próbkach określano zawartość substancji czynnej, stopień
podstawienia i lepkość.

Zawartość substancji czynnej utrzymywała się na poziomie 55-58%,
stopień podstawienia zawierał się w granicach 47-48%. Podobne wartości
zawartości substancji czynnej i stopnia podstawienia otrzymano dla próbek
NaKMC wytworzonych z mas nienapromienionych. Zr ^ne różnice wystę-
powały w lepkości porównywalnych próbek. Próbki NaKMC zsyntezowane
z mas radiacyjnie zmodyfikowanych charakteryzowały się niższą lepkością
w odniesieniu do próbek otrzymanych z mas nienapromienionych.

Napromienienie mas wiązką elektronów powoduje korzystną ich de-
polimeryzację, co w konsekwencji prowadzi do spadku lepkości otrzyma-
nej z niej karboksymetylocelułozy, jednak nie uzyskano spodziewanej ak-
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tywacji celulozy wyrażającej się wzrostem stopnia podstawienia i zawarto-
ści substancji czynnej w soli sodowej karboksymetylocelulozy.
• Metyloceluloza

W przypadku metylocelulozy wykonano szereg prób jej syntezy. Do
metylowania stosowano siarczan dimetylu i jodek metylu. Do wytworzenia
alkalicelulozy użyto roztworów wodorotlenku sodowego o stężeniu 18 do
40%. Odczynniki metylujące były stosowane zarówno w ilościach stechio-
metrycznych, jak i nadmiarowych. Produkt każdej z kolejnych syntez był
niejednorodny. W trakcie przemywania gorącą wodą część produktu ulegała
rozpuszczeniu. Pozostałość nie rozpuszczała się w zimnej wodzie, a potrak-
towana roztworem wodorotlenku sodowego rozpuszczała się częściowo.

Metyloceluloza o stopniu podstawienia ok. 2 rozpuszcza się w zimnej
wodzie. W wodnym roztworze wodorotlenku sodowego rozpuszcza się mety-
loceluloza o stopniu podstawienia ok. l. Duża niejednorodność produktu po-
woduje trudności w jego identyfikacji. Najprawdopodobniej powodem tego jest
zmiana struktury celulozy aktywowanej radiacyjnie po jej alkalizacji. Celuloza
nie aktywowana radiacyjnie po alkalizacji zachowuje swoją włóknistą strukturę.

Badane masy celulozowe aktywowane radiacyjnie, a następnie podda-
wane alkalizacji tworzą galaretowatą masę, co w dalszej jej przeróbce utrudnia
kontakt z reagentami i powoduje znaczną niejednorodność produktu końcowe-

5. PODSUMOWANIE

Napromienienie mas celulozowych wiązką wysokoenergetycznych
elektronów powoduje, korzystną dla otrzymywania jej pochodnych, modyfi-
kację struktury. W masach wybranych do badań wystąpiło obniżenie średnie-
go stopnia polimeryzacji, lepkości granicznej i polidyspersji. Obserwowano
także obniżenie zawartości a-celulozy. Działanie promieniowania jonizujące-
go na celulozę zwiększa jej reaktywność, co ułatwia syntezę pochodnych.
Wykonane badanie właściwości karbaminianu celulozy, karboksymetyloce-
lulozy i metylocelulozy wytworzonych z radiacyjnie zmodyfikowanych mas
celulozowych pozwalają na przedstawienie następujących wniosków:
• We wszystkich próbkach otrzymanego karbaminianu, z radiacyjnie zmody-

fikowanych mas celulozowych, osiągnięto wysoki stopień podstawienia
grupami karbominianowymi. Ilość związanego azotu jest wystarczająca do
uzyskania dobrze rozpuszczalnej pochodnej. Zastosowanie radiacyjnej ak-
tywacji masy celulozowej przeznaczonej do wytwarzania karbaminianu
pozwala na opracowanie bezodpadowej technologii wytwarzania tej po-
chodnej na skalę przemysłową.
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• Otrzymane z radiacyjnie zmodyfikowanych mas celulozowych karbok-
symetyloceluloza (KMC) posiadała właściwości zbliżone do otrzymanej
metodą klasyczną pochodnej. W obu metodach wartość stopnia podsta-
wienia i zawartości substancji czynnej były na tym samym poziomie. Za-
obserwowano spadek lepkości karboksymetylocelulozy zsyntetyzowanej
z mas uprzednio napromienionych. Celowość zastosowania radiacyjnej
aktywacji mas celulozowych z przeznaczeniem do wytwarzania KMC za-
leży od właściwego doboru dawki elektronów i oszacowań ekonomicz-
nych.

• Synteza metylocelulozy nie spełnia oczekiwań związanych z wytworze-
niem tej pochodnej.

• Badane masy celulozowe aktywowane radiacyjnie, a następnie poddawa-
ne alkalizacji tworzą galaretowatą masę, co w dalszej jej przeróbce utrud-
nia kontakt z reagentami i powoduje znaczną niejednorodność produktu
końcowego.

Przedstawione wyniki badań podsumowują cześć prac wykonanych
w ramach projektu badawczego nr 7T08 E 033 17 zatytułowanego: „Ra-
diacyjna stymulacja reaktywności różnych rodzajów mas celulozowych
przeznaczonych do wytwarzania pochodnych". Projekt realizowany był
przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Włókien Chemicznych
i Instytut Celulozowo-Papierniczy.
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