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Abstract
RADIATION PROCESSING AS AN UNIQUE METHOD OF MODIFICATION

OF PROPERTIES OF POLYMERS
Main feature of radiation induced processes in all media including polymers is in-

homogeneous deposition of energy. In single ionization spurs, the detachment of H atom
occurs, but parallel runs the chain scission in multi-ionisation spurs. Effects of ionizing
radiation in polymers depend on polymer structure, therefore either crosslinking or degra-
dation may prevail. Dehydrogenisation dominates anyway, with H2 leaving irreversibly
the polymer. Proper choice of the dose and conditions of irradiation can lead to desired
modification of polymers.

Cechą charakterystyczną procesów radiacyjnych zachodzących w
dowolnych polimerach poddanych działaniu promieniowania jonizującego
jest nieodwracalne odrywanie z łańcucha atomów wodoru. Mechanizm
tego zjawiska jest skomplikowany, związany z niehomogenicznym odkła-
daniem energii w materiale [1]. Uszkodzenia powstałe w polimerze pod
wpływem pierwotnych elektronów wybitych z materii przez szybkie elek-
trony czy też promieniowanie gamma przedstawia się jako gniazdajedno-
jonizacyjne, w których odkładane jest 80% dawki. Znajdują się one w sto-
sunkowo dużych odległościach od siebie i w ich wyniku następuje głównie
oderwanie atomów wodoru, które łączą się następnie w cząsteczki i opusz-
czają bezpowrotnie układ w postaci gazu. Powoduje to powstanie w miej-
scu uszkodzenia polimeru aktywnego centrum wolnorodnikowego, które,
jak wykazały liczne doświadczenia, jest w stanie przemieszczać się wzdłuż
łańcucha na odległość nawet kilkunastu atomów węgla. Tak więc procesy
chemiczne będące skutkiem pochłonięcia przez materiał energii promie-
niowania jonizującego mogą zachodzić w zupełnie innym miejscu niż
pierwotne uszkodzenie. To bardzo interesujące i nie do końca jeszcze po-
znane zjawisko w istotny sposób wpływa na wtórne procesy chemiczne
radiolizy tworzywa.

Ilość energii odkładana w gniazdach w końcowej generacji energe-
tycznej jest lokalnie znacznie większa niż w gniazdach jednojonizacyj-
nych. Ale w ogólnym bilansie stanowi znacznie mniejszy % energii. Elek-
trony ostatnich generacji zdolnych do jonizacji powodują już tak duże
nagromadzenie energii w stosukowo niewielkim „gnieździe wielojoniza-
cyjnym", że obok odrywania się atomów wodoru może również zostać
przerwany łańcuch lub oderwany jego fragment.
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Różnorodne formy, jakościowe i ilościowe odłożonej energii powo-
dują w konsekwencji różnorodność procesów chemicznych. Jakkolwiek
nie udało się jeszcze oznaczyć podziału energii na gniazda jedno- i wielo-
jonizacyjne w polimerach, to jednak przez analogię z prostymi związkami
[2] przyjmuje się, że ilość energii odkładana w postaci gniazd wielojoniza-
cyjnych stanowi 20% całkowitej energii pochłoniętej w napromienionym
materiale. Niezależnie od rodzaju polimeru zostaje on zawsze zubożony w
atomy wodoru w ilości proporcjonalnej do wielkości pochłoniętej dawki
promieniowania jonizującego. Konsekwencje odwodornienia zależą od
polimeru. Jest regułą, że faza gazowa nad napromienionymi polimerami
(CxHy)n składa się w 95% z wodoru. W przypadku napromienionego poli-
etylenu zachodzą, w wyniku powstawania gniazd jednojonizacyjnych i
centrów rodnikowych, procesy łączenia sąsiednich łańcuchów zwane sie-
ciowaniem. Rozerwane w gniazdach wielojonizacyjnych fragmenty mogą
również tworzyć połączenia w postaci rozgałęzień potrójnych. Powstanie
tego rodzaju połączeń przestrzennych w istotny sposób wpływa na polep-
szenie właściwości mechanicznych i termicznych tworzywa. Jakkolwiek
sieciowanie można osiągnąć metodami chemicznymi, to jednak w przy-
padku PE sieciowanie radiacyjne jest najbardziej korzystne i ekonomiczne.

Sterylizując radiacyjnie wyroby z polietylenu korzystnie modyfikuje
się ich właściwości użytkowe oraz polimeryzuje pozostałości monomeru.

Na skalę przemysłową poddaje się obecnie modyfikacji radiacyjnej
polietylen używany do produkcji tworzyw termokurczliwych (niekiedy
nazywanych materiałami z pamięcią kształtu). W procesie technologicz-
nym produkcji, na przykład rurek lub taśm własności termokurczliwe uzy-
skuje się w wyniki rozciągnięcia (rozdmuchu) tworzywa na ciepło i „za-
mrożeniu" go następnie w takiej postaci. Rurka ponownie podgrzana wraca
do pierwotnego kształtu, zaciskając się na wybranym obiekcie. Dzięki
usieciowieniu polietylen wykazuje dużą elastyczność powyżej punktu top-
nienia fazy krystalicznej i może się rozciągać po podgrzaniu niemal jak
guma. Stosując dawki promieniowania podobnej wielkości otrzymuje się
ostatnio również elementy instalacji z gorącą wodą o znakomicie podwyż-
szonej wytrzymałości czasowej. Zastosowanie promieniowania jonizujące-
go do produkcji armatury wodnej stało się technologicznym przebojem
ostatnich lat. W ten sam sposób można również podwyższać odporność
niektórych polimerów na rozpuszczalniki organiczne, co wykorzystywane
jest do produkcji np. kanistrów.

Podobne zjawiska zachodzące w gniazdach jedno i wielojonizacyj-
nych w zupełnie inny sposób wpływają na właściwości poddanego obróbce
radiacyjnej polipropylenu. Zawada przestrzenna grupy metylowej powo-
duje, że polimer ten nie ulega sieciowaniu. Wolne rodniki powstałe na łań-
cuchu reagują natomiast z tlenem, powodując szybką degradację tworzy-
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wa. Proces ten ma charakter łańcuchowy. Po przyłączeniu cząsteczki tlenu
centrum aktywne przesuwa się do innego miejsca powodując dalsze utlenia-
nie polimeru. Różnica w budowie w stosunku do polietylenu powoduje, że
polipropylen jest nieodporny na działanie promieniowania jonizującego.
Strzykawki wykonane z handlowego polipropylenu po napromienieniu zmie-
niają barwę oraz własności mechaniczne. Parametry mechaniczne poddanego
obróbce radiacyjnej tworzywa obniżają się w czasie przechowywania.

Chcąc sterylizować radiacyjnie wyroby z polipropylenu trzeba po-
limer zabezpieczać stabilizatorami. Dalsze ich ulepszanie wiązane jest z
badaniami mechanizmu tzw. zjawiska ochronnego, które wykazują w sto-
sunku do polimerów związki chemiczne zawierające pierścienie benzeno-
we. Jest to jedno z bardziej interesujących zjawisk chemii radiacyjnej po-
limerów, którego mechanizm tłumaczy się wspomnianą już możliwością
przenoszenia ładunku wzdłuż łańcucha. Pierścienie aromatyczne znajdują-
ce się w łańcuchu polimeru, bądź też dodane w postaci domieszek pozo-
stających w odpowiednio bliskim kontakcie z matrycą, są w stanie przejąć
na siebie pochłoniętą przez polimer energię promieniowania i rozproszyć
j a w postaci ciepła. To działanie ochronne rozciąga się na stosunkowo du-
ży obszar polimeru (stąd również stosunkowo nieduża ilość koniecznego
dodatku stabilizatora).

Należy podkreślić, że cechą charakterystyczną oddziaływania promie-
niowania jonizującego z materią jest zupełnie przypadkowa lokalizacja gniazd
jonizacyjnych. Odróżnia to chemię radiacyjną od zjawisk obserwowanych w
fotochemii, w której absorbcja kwantu następuje ściśle przez grupę chromofo-
rową. Działanie dodatków stabilizujących i antyutleniajacych (bez których
polipropylen i większość innych polimerów byłaby praktycznie bezużyteczna)
polega na bezpośrednim pochłanianiu światła. Związki te w akcie ochronnym
zamieniają światło w energię cieplną bądź też ulegają rozkładowi w akcie
„samopoświęcenia". Promieniowanie jonizujące nie ma możliwości wyboru
rodzaju związku i odkładane jest we wszystkich składnikach w sposób pro-
porcjonalny do jego zawartości. Jako regułę należy więc przyjąć, że procesom
radiacyjnym ulega przede wszystkim składnik główny - matryca, małe jest
natomiast prawdopodobieństwo, że promieniowanie jonizujące w sposób bez-
pośredni zostanie zdeponowane w procentowo niewielkiej ilości cząsteczek
stabilizatora. Pomimo tych ograniczeń efekt ochronny w chemii radiacyjnej
polimerów jest obserwowany i tłumaczony, być może ogólnie tylko znanym
przenoszeniem energii. Poznanie mechanizmów tego zjawiska, a co za tym
idzie znalezienie w przyszłości doskonalszych stabilizatorów wymaga jeszcze
dalszych badań.

W praktyce wszystkie polimery ulegają, w chemicznym tego słowa
znaczeniu, degradacji. Niektóre, jak polietylen, mimo ubytku atomów wo-
doru i prostszych węglowodorów w pewnym zakresie dawek podwyższają
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jednak swoje własności użytkowe. Jeżeli jednak zastosujemy odpowiednio
dużą dawkę promieniowania, to wyczerpią się możliwości sieciowania
tworzywa i zaczną przeważać procesy objawiające się destrukcją tworzy-
wa. W procesie degradacji łańcuchy są cięte na krótsze fragmenty i odwo-
dorowywane. Wzrasta liczba wiązań nienasyconych, co bardzo często ob-
jawia się zmianą barwy polimeru. Ostatecznie po odpowiednio długim
czasie możemy uzyskać w wyniku działania promieniowania jonizującego
jedynie trwały szkielet węglowy. Pamiętając, że procesy te mają charakter
obiektywny, skutki radiacyjnej degradacji tworzyw sztucznych w prze-
strzeni kosmicznej (wypełnionej promieniowaniem jonizującym) łatwo
sobie wyobrazić. Stale poszukiwane są więc tworzywa, które można sto-
sować w dalekich lotach kosmicznych. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że
podobnym procesom radiacyjnej degradacji ulegają polimery, z których
zbudowane są organizmy żywe. Osobnym więc zupełnie zagadnieniem jest
wpływ długiego przebywania w kosmosie na zdrowie kosmonautów, pozo-
stających w statkach kosmicznych praktycznie bez odpowiednich osłon.

Odpornymi radiacyjnie polimerami są zainteresowani również produ-
cenci sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Poza wspomnianym poli-
propylenem (jest on chętnie stosowany, gdyż posiada lepsze od polietylenu
właściwości mechaniczne i termiczne) przedmiotem intensywnych badań, z
punktu widzenia zastosowań medycznych jest polichlorek winylu. W wyniku
radiolizy PC W następuje obok odrywania atomów wodoru również oderwanie
atomów chloru, co objawia się w tradycyjnym tworzywie bardzo charaktery-
styczną zmianą barw. Efekt taki jest bardzo niemile widziany przez produ-
centów wyrobów medycznych. W praktyce Instytutu Chemii i Techniki Ją-
drowej (IChTJ) był przypadek zagranicznego farmaceutyku ziołowego, który
nie spełniając wymogów sanitarnych Instytutu Leków musiał być poddawany
higienizacji radiacyjnej. Preparat dostarczano do Polski w postaci listków,
których jednym ze składników był polichlorek winylu. Nawet niewielka, w
tym przypadku, dawka 3 kGy powodowała zmianę barwy opakowania, co
wzbudziło zaniepokojenie producenta. Propozycją naszą była zamiana poli-
meru na odporny radiacyjnie lub higienizowanie wyrobu na etapie półpro-
duktu.

Warto zauważyć, że celuloza będąca składnikiem ścianek komórek
roślinnych jest polimerem o dużej masie cząsteczkowej. W wyniku działa-
nia promieniowania jonizującego celuloza i jej pochodne ulegają głównie
procesom degradacji, co objawia się wzrostem rozpuszczalności i obniże-
niem wytrzymałości mechanicznej. Należy to brać pod uwagę stosując
promieniowanie jonizujące do konserwacji niektórych obiektów zabytko-
wych i starodruków. Drewno jest bardziej odporne na promieniowanie
jonizujące, ponieważ zawiera ligninę, a ta jako polimer aromatyczny daje
efekt ochronny zmniejszając degradację celulozy.
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Ogólnie można powiedzieć, że w większości przypadków polimerów
poddawanych działania promieniowania jonizującego procesy sieciowania
konkurują z degradacją tworzywa. Dobierając odpowiednio wielkość dawki
promieniowania jesteśmy w stanie w praktyczny sposób wykorzystać obydwa
te zjawiska. Możemy w celowy sposób poddawać degradacji radiacyjnej wy-
roby teflonowe w celu otrzymania materiału o bardzo dobrych właściwo-
ściach smarnych. Metody radiacyjne okazały się również niezastąpione w
technologiach produkcji poliakrylowych klejów samoprzylepnych. Wiadomo,
że podstawowym problemem producentów wyrobów z warstwami samo-
przylepnymi jest zachowanie właściwej proporcji między adhezją (przyczep-
nością do podłoża) a kohezją (spójnością wewnętrzną). Wzrost adhezji z natury
rzeczy powoduje obniżenie kohezji i odwrotnie. Synteza chemiczna jest tak
skomplikowana, że nie zawsze udaje się otrzymać klej o zadanych parametrach.
Prowadzone przez nas badania wykazały, że pod wpływem promieniowania
jonizującego można podwyższać wartość kohezji przy praktycznie niezmienio-
nej adhezji. W wyniku zachodzących jednocześnie procesów sieciowania i de-
gradacji uzyskuje się bardziej korzystny statystyczny rozkład kopolimerów. Tak
więc można bez ryzyka otrzymywać klej o bardzo dobrej adhezji i niedosta-
tecznej kohezji, a następnie po naniesieniu go na wyroby poddawać obróbce
radiacyjnej łącząc ten proces ze sterylizacją radiacyjną. Takie rozwiązanie jest
niezwykle korzystne przede wszystkim dla producentów wyrobów medycz-
nych, głównego odbiorcy poliakrylowych klejów samoprzylepnych.
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