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Radiacyjna modyfikacja mas celulozowych.
Wytwarzanie pochodnych

W produkcji pochodnych celulozy jedną z najczęściej stosowanych metod
modyfikacji (aktywacji) mas celulozowych jest działanie na nie roztworami
wodorotlenku sodu (NaOH), co prowadzi do powstania alkalicelulozy. Jest
ona następnie poddawana długotrwałemu procesowi dojrzewania, czyli prze-
chowywania w określonych warunkach. Ma on na celu obniżenie ciężaru
cząsteczkowego celulozy do określonej wymogami technologicznymi wiel-
kości. Zabiegi te są kosztowne, długotrwałe, wymagają stosowania urządzeń
o dużych pojemnościach i powodują powstawanie znacznej ilości ścieków.
Dlatego też poszukuje się metod aktywacji masy celulozowej pozwalają-
cych na uniknięcie bądź ograniczenie niedogodności etapu traktowania al-
kaliami. Jedną z nich jest radiacyjna obróbka mas celulozowych. W wyniku
oddziaływania wiązki elektronów na masę celulozową następuje rozluźnie-
nie wiązań pomiędzy cząsteczkami D-anhydroglukopiranozy, zniszczenie lo-
kalnej sieci krystalicznej, co ułatwia dostęp reagentów do wewnętrznej struk-
tury celulozy. Takie przemiany pozwalają na wyeliminowanie procesu dojrze-
wania alkalicelulozy i obniżenie zużycia surowców chemicznych.

Liczne jednostki badawcze, w tym Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
we współpracy z Instytutem Włókien Chemicznych i Instytutem Celulozo-
wo-Papierniczym, prowadzą prace nad zastosowaniem radiacyjnej aktywa-
cji mas celulozowych w procesie wytwarzania pochodnych celulozy.

Do badań oraz oceny właściwości cząsteczkowych, nadcząsteczko-
wych, morfologicznych i reaktywności chemicznej wybrano masy celulozowe
do przerobu chemicznego - Alicell, Borregaard i Ketchikan oraz papiernicze
- sosnową i brzozową.

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 i 50 kGy. Po ekspozycji
masy celulozowe poddano badaniom strukturalnym i fizykochemicznym. Ba-
dania strukturalne wykonano metodami: spektroskopii elektronowego rezo-
nansu paramagnetycznego (EPR), chromatografii żelowej (GPC) i spektro-
fotometrii w podczerwieni (IR).

W badaniach fizykochemicznych określano takie parametry, jak: lep-
kość graniczna, średni stopień polimeryzacji i zawartość oc-celulozy.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że w badanych
masach pod wpływem napromienienia wiązką elektronów następowała de-
polimeryzacja celulozy wyrażona spadkiem lepkości i wartości związanego
z nią średniego stopnia polimeryzacji oraz obniżenie zawartości a-celulozy.



Badania metodą chromatografii żelowej pozwoliły określić molekularne
właściwości radiacyjnie zmodyfikowanych mas celulozowych. Wyniki tych
badań wraz z wynikami analiz wiskozymetrycznych stanowiły podstawę do
określenia optymalnych parametrów pracy akceleratora. Dokładnej ich opty-
malizacji dokonano opierając się na przestrzennych rozkładach dawek ener-
gii elektronów zdeponowanej w arkuszach celulozy.

Z dokonanej optymalizacji parametrów pracy akceleratora wynikało,
że najbardziej pożądane modyfikacje właściwości wybranych mas celulozo-
wych następują po ich napromienieniu dawkami 10 i 15 kGy (Djr = 12,5 kGy).

Do dalszych badań wybrano masę wiskozową Alicell i papierniczą siar-
czanową sosnową masę celulozową.

Wykonano laboratoryjne próby wytwarzania karboksymetylocelulozy
(KMC), karbaminianu celulozy (CC) i octanu celulozy z wybranych mas ce-
lulozowych napromienionych dawkami 10 i 15 kGy. Otrzymany karbaminian
charakteryzował się wysoką zawartością związanego azotu i znakomitą roz-
puszczalnością. W przypadku karboksymetylocelulozy zaobserwowano obni-
żenie jej lepkości, natomiast nie stwierdzono wzrostu stopnia podstawienia
grup hydroksylowych w stosunku do karboksymetylocelulozy otrzymanej me-
todą klasyczną. Wyniki prób wytwarzania papieru z radiacyjnie zmodyfiko-
wanej karboksymetylocelulozy wskazują na celowość prowadzenia dalszych
badań nad zastosowaniem określonych rodzajów masy celulozowej papier-
niczej zmodyfikowanej radiacyjnie do wytwarzania karboksymetylocelulozy
dla celów papierniczych.



Radiation modification of cellulose pulps.
Preparation of cellulose derivatives

One of the most common methods of cellulose pulp modification (activation)
applied in the production process of cellulose derivatives is the treatment of
the pulp with NaOH solutions leading to the formation of alkalicellulose. The
product then undergoes a prolonged process of maturation by its storage
under specific conditions. The goal of the process is lowering of the molecu-
lar weight of cellulose down to the level resulting from various technological
requirements. The process is time-consuming and costly; besides, it requires
usage of large-capacity technological vessels and produces considerable
amounts of liquid waste. Therefore, many attempts have been made to limit
or altogether eliminate the highly disadvantageous stage of cellulose treat-
ment with lye. One of the alternatives proposed so far is the radiation treat-
ment of the cellulose pulp. In the pulp exposed to an electron beam, the
bonds between molecules of D-antihydroglucopiranoses loosen and the local
crystalline lattice becomes destroyed. This facilitates the access of chemi-
cal reagents to the inner structure of the cellulose and, in consequence,
eliminates the need for the prolonged maturation of alkalicellulose, thus
reducing the consumption of chemicals by the whole process.

Research aimed at the application of radiation treatment of cellulose
pulp for the production of cellulose derivatives has been conducted by a
number of scientific institutions including the Institute of Nuclear Chemistry
and Technology, Chemical Fibres Institute, and Pulp and Paper Research
Institute.

For the investigations and assessment of the molecular, hypermolecu-
lar, morphologic properties and the chemical reactivity, cellulose pulps used
for chemical processing, namely Alicell, Borregaard and Ketchikan, as well
as paper pulps made from pine and birch wood were selected.

The selected cellulose pulps were exposed to an electron beam with
an energy of 10 MeV generated in a linear electron accelerator type LAE 13/9.
The accelerator's power output was suitably adjusted to yield the overall radi-
ation energy doses absorbed by the pulps of 5, 10, 15, 20 and 50 kGy. After
the exposure, the pulps underwent structural and physicochemical investi-
gations. Structural examinations were carried out using electron paramag-
netic resonance spectroscopy, gel chromatography and IR spectrophoto-
metry.

In the course of the physicochemical tests, such parameters as vis-
cosity limit, mean degree of polymerization and the a-cellulose content were
determined.

Based on the results obtained, it is possible to make a statement that
in the tested samples of pulps the cellulose depolymerization took place,



reflected in the decrease of viscosity and the value of the related mean
polymerization degree, as well as the a-cellulose content.

The cellulose pulps subjected to electron irradiation were subsequently
analysed by means of gel chromatography in order to determine their mol-
ecular parameters. These combined with the results of viscosimetric analy-
ses made the choice of the possible accelerator operational parameters.

Further fine-tuning of the irradiation process involved verification of the
spatial distribution of the electron doses in the cellulose sheets exposed.

The optimization of the accelerator operational parameters performed
indicated that the most desired modifications were obtained when the se-
lected pulps were exposed to doses of 10 and 15 kGy (Dmean = 12.5 kGy).

The Alicell viscose pulp and the pinewood paper pulp were chosen
for further examination.

Laboratory trials on the preparation of carboxymethylcellulose (CMC),
carbomate (CC) and cellulose acetate from the cellulose pulps, modified by
electron-beam treatment with doses of 10 and 15 kGy, have been carried
out.

The prepared carbomate from electron beam modified Alicell pulps pos-
sessed high contents of nitrogen and were well soluble.

In the case of preparation of carboxymethylcellulose, it was found that
preliminary irradiation of pulps affected on the reduction of the viscosity in
this derivative, but no increase was observed in the degree of substitution
of the hydroxyl groups in comparison with carboxymethylcellulose obtained
by classic method. Quite interesting results were obtained for the prepara-
tion of carboxymethylcellulose from the paper grade pulp, especially when
high consistency mercerization had been applied.
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1. WPROWADZENIE

1.1. Struktura i właściwości celulozy oraz jej reaktywność

Celuloza jest najczęściej wykorzystywanym polimerem naturalnym. Jest ona
głównym składnikiem drewna i włókien naturalnych, stanowi strukturalny ho-
moglikan roślinny, jeden z najobficiej występujących w przyrodzie związków.

Celuloza to liniowy, nie rozgałęziony polimer, składający się z powta-
rzających się jednostek celobiozy (rys.1). Każdą jednostkę celobiozy tworzą
dwie reszty D-anhydroglukopiranozy, połączone glikozydowym wiązaniem
(3-1,4. Wiązania z (3-D-glikozydowe są wiązaniami tlenowymi - acetalowymi.
Konfiguracja p umożliwia powstawanie bardzo długich, prostych łańcuchów
(rys.1).

CH2OH

celuloza
(wiązania p-1,4-glikozydowe)

Rys.1. Schemat konformacji celulozy [1].

Ogniwa strukturalne D-anhydroglukopiranozy zawierają przy węglach
C2l C3 i C6 trzy grupy wodorotlenowe (-OH) o charakterze alkoholowym. W
ogniwach końcowych występują dodatkowe grupy wodorotlenowe przy wę-
glu C4, na jednym jego końcu, i grupa aldehydowa przy węglu C^ na drugim
końcu.

Podczas działania chemikaliów na celulozę grupy wodorotlenowe wcho-
dzą w reakcje podstawiania, przyłączania i utleniania; acetalowe wiązania tle-
nowe ulegają hydrolizie, a końcowe grupy aldehydowe łatwo ulegają utle-
nieniu do grup karboksylowych bądź redukcji - tworząc grupy alkoholowe.

Jednostki D-anhydroglukopiranozy są obrócone w stosunku do sąsied-
nich o 180° i znajdują się w konformacji C1 krzesłowej, jak pokazano to
schematycznie na rys.1. Przy takiej wygiętej konformacji występują wew-
nątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe pomiędzy atomem tlenu wiązania
1->5 jednostki {3-D-anhydroglukopiranozy a grupami wodorotlenowymi przy
węglach C3 sąsiednich jednostek D-anhydroglukopiranozy.

Jeżeli łańcuchy celulozowe znajdują się wystarczająco blisko siebie,
tzn. w odległości nie większej niż 0,25-0,29 nm, to wówczas grupy wodoro-
tlenowe przy atomach węgla C2 i C6 łączą się wiązaniami wodorowymi z tle-



nem wiązań 1->5 jednostek D-anhydroglukopiranozy sąsiednich łańcuchów
celulozowych. Natomiast gdy odległości te wynoszą powyżej 0,31 nm, dzia-
łają już tylko siły van der Waalsa.

Jednoczesne nagromadzenie wiązań wodorowych i oddziaływań van
der Waalsa przy określonym zbliżeniu łańcuchów jest warunkiem tworzenia
krystalicznej struktury celulozy (rys.2).

p=83

Rys.2. Schemat siatki krystalicznej celulozy [2].

Celuloza natywna (rodzima) w roślinach i masach celulozowych, zwa-
na celulozą I, zawiera podstawowe jednostki krystaliczne, ustalone na pod-
stawie badań rentgenowskich, z siatką krystaliczną o wymiarach krawędzi
b równej 1,03 nm i równoległej do wzdłużnej osi łańcuchów, co odpowiada
długości reszty cellobiozowej; krawędzie a i c mające odpowiednio wymiary
0,82 i 0,79 nm są nachylone do siebie pod kątem około 83°, co nadaje celu-
lozie charakter kryształu jednoskośnego.

Makrocząsteczki celulozy nie tworzą regularnych makrokryształów, lecz
układają się w poszczególnych obszarach mikrofibryli w sposób mniej lub

10



bardziej uporządkowany, tak że pomiędzy poszczególnymi krystalitami utwo-
rzonymi przez pęki większej liczby ściśle ułożonych obok siebie łańcuchów
nie ma wyraźnie zarysowanej granicy podziału (rys.3).

Długość krystalitów - około 60 nm i szerokość - 5-10 nm potwierdzają
fakt, że poszczególne łańcuchy mogą przechodzić przez kilka krystalitów -
poprzez obszary słabiej uporządkowane bądź nieuporządkowane.

Rzut główny poziomy

Obszar
krystaliczny

Obszar
amorficzny

Łańcuchy
celulozy

Rys.3. Nadmolekulama struktura celulozy [3].

Rzut boczny

Obszar _
krystaliczny

Łańcuchy
celulozy

Obszar
amorficzny

Wzajemny stosunek obszarów krystalicznych i amorficznych wyzna-
cza stopień krystaliczności celulozy, który w celulozie rodzimej wynosi oko-
ło 70%, w masach celulozowych - 50-60%, a w celulozie regenerowanej -
czyli w włóknach sztucznych i foliach - około 35%.

Stopień krystaliczności wpływa na właściwości fizyczne, fizykochemicz-
ne i chemiczne materiałów celulozowych. Z jego wzrostem rośnie wytrzyma-
łość mechaniczna, natomiast maleje rozciągliwość i giętkość, zdolność sorp-
cji wilgoci oraz zdolność pęcznienia. Dostępność celulozy dla wody i roztwo-
rów chemikaliów jest odwrotnie proporcjonalna do jej stopnia krystaliczności.
Wzdłuż głównej osi elementu krystalograficznego (krawędź b) reszty D-an-
hydroglukopiranozy są połączone wiązaniami głównymi P-1,4 (C1-O-C4) o
energii 335-377 kJ/mol. Jednak około 0,2% tych wiązań jest znacznie słab-
sza i w tych miejscach łańcuchy najłatwiej ulegają rozerwaniu pod wpływem
czynników degradujących celulozę.

Energia wiązań pobocznych wynosi około 27 kJ/mol. W obszarach upo-
rządkowanych wszystkie grupy wodorotlenowe sąwysycone wiązaniami wo-
dorowymi i tym samym trudno dostępne dla wody i reagentów chemicznych.
Dlatego celuloza jest uważana za polimer stosunkowo niereaktywny. W ob-
szarach słabiej uporządkowanych i nieuporządkowanych tylko część grup
wodorotlenowych jest związana mostkami wodorowych, pozostałe są dostęp-
ne dla wody i innych reagentów.
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Przeciętny stopień polimeryzacji (DP) celulozy rodzimej waha się od
2000 do 10000, przy czym najczęściej jego wartości mieszczą się w prze-
dziale 4000-6000. Względna masa cząsteczkowa jednej reszty glukozowej
wynosi 162, dlatego też masa makrocząsteczek celulozy jest bardzo duża,
rzędu kilku do kilkunastu setek tysięcy.

Tabela 1. Właściwości włókien celulozowych.

Dane

DP (Cu eu)

Obszary krystaliczne [%]

Gęstość [g/cm3]

Wytrzymałość [cN/tex]:
- w stanie sklimatyzowanym
- na mokro

Wydłużenie przy zerwaniu [%]:
- w stanie sklimatyzowanym
- na mokro

Moduł sprężystości [cN/tex]

Oporność właściwa przy 65-procentowej
wilgotności [Qcm]

Stała dielektryczna s przy 65-procentowej
wilgotności

Współczynnik załamania:
- równoległy

- prostopadły

Współczynnik rozszerzalności cieplnej [K"1]

Współczynnik przewodzenia ciepła [Wm/K]

Stała pojemność cieplna [J/gK]

Temperatura rozkładu termicznego [°C]

Chłonność powierzchniowa
przy 65-procentowej wilgotności

Retencja wody [%]

Włókno
naturalne

103-104

50-75

1,53-1,89

26-50
26-50

2-10
2-11

370-2200

105-109

3-6 (bawełna)

1,537-1,595
(bawełna)

1,527-1,534
(bawełna)

ok. 10"4

0,071
(bawełna)

1,32-1,78

180-250

7-8

50-80

Włókno
sztuczne

250-450

25-40

1,49-1,55

14-61
2-58

7-30
8-40

265-1950

1010-1015

3-7 (jedwab)

1,529-1,571

1,509-1,534

ok. 10"5

0,054-0,07
(jedwab wiskozowy)

1,36-1,60

180-250

12-14

70-140
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W drewnie i innych roślinach włóknistych będących surowcami do
produkcji mas celulozowych celulozie towarzyszą hemicelulozy, czyli, ogólnie
biorąc, polimery bezwodników innych poza glukozą cukrów prostych, których
podstawowymi elementami strukturalnymi są pochodne fenylopropanu, a tak-
że substancje tłuszczowe i żywiczne, pektyny, woski oraz składniki mineral-
ne. Substancje te w procesach wytwarzania mas celulozowych są usuwane
w większym lub mniejszym stopniu, w zależności od przeznaczenia mas do
produkcji papieru bądź do przerobu chemicznego na włókna sztuczne, po-
chodne celulozy, celulozę mikrokrystaliczną.

W procesach technologicznych roztwarzania surowców włóknistych
i bielenia mas włóknistych celuloza ulega mniej lub bardziej zaawansowa-
nej degradacji (depolimeryzacji). Dlatego jej stopień polimeryzacji w masach
celulozowych jest z reguły niższy niż w surowcach wyjściowych i mieści się
w granicach 500-2000. W sztucznych włóknach otrzymywanych z celulozy
regenerowanej stopień polimeryzacji celulozy jest jeszcze niższy i zawiera
się najczęściej w przedziale 250-500.

Tabela 2. Typowe materiały celulozowe stosowane w handlu i dostępne na rynku.

Materiał

Bawełna

Rami

Len

Linters bawełny
(oczyszczony i bielony)

Masa celulozowa z drewna
liściastego:
- papiernicza
- do dalszego przerobu chemicznego

Masa celulozowa z drewna
iglastego:
- papiernicza
- do dalszego przerobu chemicznego

Celuloza proszkowana
(zhydrolizowana masa sosnowa)

Jedwab wiskozowy:
- włókno cięte
- materiał włókienniczy
- kord

Typ sieci
krystalicznej

1

1

1

1

1

1

1

II
II

II/IV

DP
(Cu eu)

>3000

6000-7000

7000-9000

800-2600

>1000
300-1000

>1000
300-1700

150-300

300-450
260-300
300-450

Parametry włókien

długość
[nm]

10-60

130-260

20-40

5

1-4
1-4

3-6
3-6

30-80

szerokość
[nm]

10-40

10-40

10-20

40

50-200
50-200

20-50
20-50

10

15-30
15-30
15-30
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Stopień polimeryzacji celulozy wywiera wpływ na właściwości wytrzy-
małościowe materiałów celulozowych. Polimery celulozowe o stopniu poli-
meryzacji poniżej 100 nie mają właściwości włóknotwórczych i nie wykazu-
ją praktycznie wytrzymałości mechanicznej. Przy stopniu polimeryzacji od
100 do 250 wytrzymałość mechaniczna celulozy wzrasta bardzo szybko,
powyżej 250 jej wzrost jest wolniejszy, natomiast powyżej 1000 nie ulega
ona już większym zmianom.

Podstawowe właściwości celulozy są następujące: charakter włóknisty,
znaczna masa właściwa - około 1,58 g/cm3, niewielka czynność optyczna
(współczynnik załamania światła - 0,04-0,09), wysokie właściwości dielek-
tryczne w stanie suchym (stała dielektryczna - 6,1-6,7) oraz wysoka wytrzy-
małość mechaniczna, którą włókna celulozowe zawdzięczają dużej energii
wiązań w celulozie, jak i specyficznej budowie warstwowo-pasmowej swo-
ich ścianek, wiążącej się bezpośrednio z ich strukturąfibrylarną.

Fibryle są elementami mikrostruktury włókien roślinnych. Najmniejszą
jednostką fibrylarnej struktury stanowiącej pomost między budową submi-
kroskopową a budową makrocząsteczkową celulozy są fibryle elementarne
o długości 6-10 nm i grubości 2-4 nm, widoczne jedynie w mikroskopie elek-
tronowym. Szkielet fibryli elementarnej tworzą krystality celulozy. Fibryle ele-
mentarne łączą się w mikrofibryle o grubości 15-30 nm, również widzialne
tylko w mikroskopie elektronowym. Skupiska mikrofibryl przedzielone kapila-
rami o średnicy rzędu 10 nm składają się na makrofibryle o grubości 0,2-0,5
urn, widzialne już w mikroskopie optycznym.

W tabelach 1 i 2 przedstawiono właściwości włókien celulozowych oraz
typowych materiałów celulozowych, stosowanych w handlu i dostępnych na
rynku.

1.2. Konwencjonalny proces wiskozowy

Przemysł włókienniczy od blisko 100 lat stosuje proces wiskozowy do kon-
wersji celulozy z mas celulozowych oraz lintersu bawełny na włókna wisko-
zowe, nici kordu, włókna ciągłe, osłonkowe oraz folie.

Produkty te są następnie używane do produkcji odzieży, towarów teks-
tylnych, tkanin, opakowaniowych materiałów foliowych (np. Cellophan), tkanin
lnianych lub bawełnianych, gazy, torebek herbacianych, środków higieny oso-
bistej, niejadalnych osłonek wędlin. W 1996 roku wyprodukowano około 2,15
miliona ton włókien ciętych wiskozowych oraz włókien ciągłych.

W procesie wiskozowym masa celulozowa w reakcji z disiarczkiem
węgla (CS2) w obecności ługów jest przetwarzana w metastabilną wiskozo-
wą ciecz nazywaną „wiskozą". Celuloza zawarta w wiskozie jest następnie
przeprowadzana w stabilne formy takie, jak: włókna, włókna ciągłe, nici kor-
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du, osłonki, rurki oraz folie. Kompletny proces składa się z pięciu etapów:
alkalizacji, dojrzewania alkalicelulozy, siarczkowania alkalicelulozy, dojrzewa-
nia wiskozy oraz przędzenia i tworzenia włókien.
Alkalizacja

W tym stadium procesu masa celulozowa jest traktowana stężonym
wodorotlenkiem sodu - NaOH (około 18-procentowym) i przechodzi w formę
alkalicelulozy (celuloza-OH + NaOH -> celuloza-O-Na+ + H2O).
Alkalizacja ma na celu:
• zwiększenie reaktywności celulozy,
• wywołanie zmiany struktury sieci krystalicznej oraz dostępności dla rea-

gentów,
• stworzenie optymalnych warunków do degradacji utleniającej (dojrzewa-

nia) alkalicelulozy,
• stworzenie dogodnych warunków dla reakcji disiarczku węgla z alkalice-

lulozą w czasie ksantogenowania (siarczkowania) alkalicelulozy.
Po alkalizacji nadmiar alkaliów (ługów) jest usuwany ciśnieniowo przez

prasowanie (tłoczenie). Sprasowaną substancję, składającą się wagowo z
około 30-35% celulozy oraz 14-16% alkaliów, rozdrabnia się dla zwiększe-
nia jej powierzchni.
Dojrzewanie alkalicelulozy

W zależności od typu użytej masy celulozowej stopień polimeryzacji
otrzymanej alkalicelulozy zawiera się w granicach 700-1200. Surowiec o
takim średnim stopniu polimeryzacji nie nadaje się do wytworzenia odpo-
wiednich włókien wiskozowych. Redukcja stopnia polimeryzacji rozdrobnio-
nej alkalicelulozy polega na jej przetrzymywaniu i dojrzewaniu w powietrzu,
w temperaturze 40-60°C, przez kilkanaście godzin. Tlen zawarty w powietrzu
reaguje z alkalicelulozą rozszczepiając łańcuchy. Proces katalizują niewiel-
kie ilości jonów metali ciężkich, co powoduje, że jest on trudny do kontrolo-
wania. Przy produkcji włókien ciętych etap dojrzewania jest zwykle natych-
miast zatrzymywany, gdy stopień polimeryzacji spada do 300-350.
Siarczkowanie alkalicelulozy

Siarczkowanie dojrzałej alkalicelulozy przeprowadza się w specjalnych
urządzeniach zwanych baratami. Do baratu ładuje się rozdrobnioną alkalice-
lulozę i dodaje disiarczek węgla. Disiarczek węgla wchodzi w szereg skom-
plikowanych reakcji, w wyniku których następuje estryfikacja grup hydroksy-
lowych celulozy i powstaje ksantogenian celulozy (celuloza-O-Na+ + CS2 ->
celuloza-0-C(=S)-S'Na+). W procesie tym zużywa się znaczne ilości disiarcz-
ku węgla, od 28 do 36% wagowych.
Dojrzewanie wiskozy

Ksantat (ksantogenian celulozy) jest rozpuszczany w rozcieńczonym
roztworze wodorotlenku sodu. Otrzymuje się roztwór wiskozy zawierający wa-
gowo 6-10% celulozy i 5-8% wodorotlenku sodu. W celu umożliwienia za-
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chodzenia określonych reakcji chemicznych i ustalenia odpowiedniej lepko-
ści wiskoza jest przechowywana przez około 40-48 godzin. Proces ten na-
zywany jest dojrzewaniem.
Przędzenie i tworzenie włókien

Po dojrzewaniu wiskoza jest filtrowana i odpowietrzana, a następnie
pod ciśnieniem 4-6 atmosfer podawana do maszyny przędzalniczej, gdzie
dysze przędzalnicze rozdzielają strumień surówki na cienkie strumyki. Dy-
sze zanurzane są w wannie z kąpielą przędzalniczą, która zawiera kwas siar-
kowy, siarczan sodu oraz, w niektórych przypadkach, siarczan cynku. Kąpiel
koagulacyjna neutralizuje zasady w wiskozie, powoduje odwrócenie reakcji
ksantogenowania oraz regeneruje disiarczek węgla i siarkowodór. Siarczan
sodu powoduje koagulację celulozy, działając jako czynnik odwadniający.
Usuwanie wody pozwala na przebudowanie wiązań wodorowych między łań-
cuchami celulozy. Zawarte w kąpieli kationy cynku są pomocne w regulacji
szybkości koagulacji, co zapewnia wystarczającą rozciągliwość i właściwe
uporządkowanie (orientację) łańcuchów celulozowych.

Włókna z kąpieli koagulacyjnej przechodzące przez poszczególne seg-
menty maszyny przędzalniczej podlegają operacji mycia, usunięcia substan-
cji ubocznych (siarki) oraz procesowi nanoszenia preparacji, suszenia, kon-
fekcjonowania.

W wielu instalacjach wydzielane w procesie przędzenia i wytwarzania
włókien toksyczny disiarczek węgla oraz siarkowodór emitowane są do at-
mosfery. Toksyczne chemikalia zawierające cynk, pochodzące z kwasowej
kąpieli przędzalniczej, stanowią szkodliwe dla środowiska odpady.

1.3. Modyfikacje procesu wiskozowego

Wytwarzanie włókien celulozowych bez stosowania do tego celu disiarczku
węgla jest przedmiotem zainteresowania wielu placówek naukowych i prze-
mysłowych. Podstawowymi, alternatywnymi metodami dla procesu wiskozo-
wego wytwarzania włókien celulozowych są:
• metoda wytwarzania włókien z zastosowaniem rozpuszczalnika organicz-

nego
W metodzie tej celulozę rozpuszcza się w wieloskładnikowych rozpusz-
czalnikach, np. mieszaninie dimetyloacetamidu (DMĄC) z chlorkiem litu [4]
lub mieszaninie dimetyloformamidu i dwutlenku azotu. Jednak rozpusz-
czalniki tego typu ze względu na poważne problemy z ich regeneracją nie
znalazły praktycznego zastosowania do wytwarzania włókien na skalę
techniczną. Jedynym rozpuszczalnikiem organicznym, który zastosowano
do wytwarzania włókien na skalę techniczną, jest N-tlenek-N-metylomor-
foliny. Włókna wytwarzane z jego zastosowaniem znane są na rynku pod
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ogólną nazwą typu „Lyocell", a poszczególne marki to: „Newcell" i „Ten-
cel".

• metody oparte na zdolności rozpuszczania celulozy przez wodne roz-
twory niektórych soli nieorganicznych
Roztwory niektórych soli nieorganicznych mają zdolność rozpuszczania
celulozy. Do soli takich należy np. tiocyjanian wapnia, chlorek cynku. Roz-
twory celulozy w tych rozpuszczalnikach mają właściwości umożliwiają-
ce otrzymywanie z nich włókien i innych wyrobów. Problemem jest szyb-
ka degradacja rozpuszczonej celulozy, co bardzo niekorzystnie wpływa
na jakość otrzymywanych tą metodą wyrobów. Również regeneracja roz-
puszczalnika jest bardzo trudna i kosztowna. Dlatego roztwory soli nie
znalazły szerokiego zastosowania przemysłowego.

• metody oparte na zastosowaniu wodnych roztworów wodorotlenku sodu
jako rozpuszczalnika celulozy
Obecnie największe znaczenie mają roztwory celulozy w wodorotlenku
sodu. Już od dawna wiadomo, że niskocząsteczkowe frakcje celulozy do-
brze rozpuszczają się, w niskich temperaturach, w wodnych roztworach
wodorotlenku sodu o stężeniu 8-10%. Jednak tak uzyskane roztwory cha-
rakteryzują się niskim stopniem polimeryzacji celulozy i nie mają prak-
tycznego zastosowania do wytwarzania włókien. W celu uzyskania roz-
tworów celulozy o wyższym stopniu polimeryzacji niezbędne jest otrzyma-
nie celulozy modyfikowanej, w której nastąpiłoby osłabienie lub całkowite
zerwanie wiązań wodorowych między poszczególnymi łańcuchami. Efekt
taki można uzyskać przez rozpuszczenie celulozy w roztworze miedzio-
wo-amoniakalnym i jej wytrącenie. Otrzymana w ten sposób regenerowa-
na celuloza dobrze rozpuszcza się w roztworze wodorotlenku sodu.

Spośród innych metod aktywacji mas celulozowych można wymienić:
• obróbkę enzymatyczną,
• obróbkę ciekłym amoniakiem,
• obróbkę gazowym amoniakiem,
• obróbkę parą wodną w wysokiej temperaturze (steam explosion).

W ostatnim czasie duże zainteresowanie wzbudza metoda modyfika-
cji masy celulozowej przy użyciu wiązki elektronów o dużej energii (electron-
-beam treatment).
Metoda ta, proponowana głównie do modyfikacji procesu wiskozowego, poz-
wala na:
• zwiększenie reaktywności celulozy;
• eliminację procesu dojrzewania alkalicelulozy;
• obniżenie zużycia surowców takich, jak wodorotlenek sodu i disiarczek

węgla;
• zmniejszenie zagrożenia środowiska naturalnego.
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W 1998 roku w Faserwork Kolheim Gmbh (Niemcy) uruchomiono pier-
wszą linię obróbki radiacyjnej masy celulozowej z wyeliminowaniem proce-
su dojrzewania alkalicelulozy. W literaturze można znaleźć opisy aktywacji
wiązką elektronów mas celulozowych, stosowanych w procesie wiskozowym
[5, 6]. Brak jest natomiast doniesień związanych z możliwością wykorzysta-
nia tej techniki do modyfikacji celulozy przeznaczonej do wytwarzania takich
pochodnych, jak: karbaminian celulozy (CC), karboksymetyloceluloza (KMC)
i metyloceluloza, mających istotne znaczenie w produkcji różnych prepara-
tów, w tym materiałów dla przemysłu medycznego i kosmetycznego.

W ramach wspólnego projektu badawczego KBN nr 7 T08 E 033 17
„Radiacyjna stymulacja reaktywności różnych rodzajów masy celulozowej
z przeznaczeniem do wytwarzania pochodnych" zespoły badawcze: Instytu-
tu Chemii i Techniki Jądrowej (Warszawa), Instytutu Włókien Chemicznych
(Łódź) i Instytutu Celulozowo-Papierniczego (Łódź) wykonały badania wła-
ściwości dwóch rodzajów mas celulozowych (celulozy stosowanej do prze-
róbki chemicznej i celulozy papierniczej) po ich aktywacji wiązką elektronów.
Z wybranych, radiacyjnie zmodyfikowanych mas zsyntetyzowano pochodne
celulozy, oceniono ich właściwości i porównano je z właściwościami pochod-
nych otrzymanych metodami klasycznymi. Wyniki badań zawarto w niniej-
szym raporcie.

1.4. Wpływ promieniowania jonizującego na zmianę właściwości
mas celulozowych

W wyniku napromienienia celulozy powstaje kilka rodzajów rodników. Mogą
one wchodzić w reakcje, których rezultatem jest: dysproporcjonowanie; usu-
wanie wodoru; przegrupowanie układu rodników; otworzenie pierścienia glu-
kopiranozy; tworzenie aldehydowych, ketonowych i kwasowych grup; formo-
wanie wielocukrów o krótszych łańcuchach; eliminacja cząsteczek wody,
ditlenku węgla, tlenku węgla i wodoru oraz rozszczepienie łańcucha. W su-
mie może powstać kilkanaście różnych typów produktów radiolizy.

Najważniejszymi efektami mającymi miejsce przy napromienieniu ce-
lulozy wiązką elektronów są rozpady łańcucha (redukcja stopnia polimeryza-
cji) oraz wzrost dostępu reagentów chemicznych do wszystkich grup hydro-
ksylowych. Struktury krystaliczne wewnątrz celulozy stanowią szczególną
barierę do penetracji przez wodę czy inne reagenty, ale nie są przeszkodą
dla promieniowania gamma czy elektronów wysokoenergetycznych. W ten
sposób promieniowanie jonizujące i wtórne elektrony, wytworzone w inter-
akcji z celulozą, mogą penetrować obszary krystaliczne. Utworzone produk-
ty radiolizy wewnątrz regionów sieci krystalicznej celulozy zmieniają ich struk-
turę. Rezultatem tego są lokalne deformacje lub defekty, które osłabiają struk-
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turę sieci krystalicznej. Wynikiem obróbki radiacyjnej masy celulozowej jest
rozerwanie wiązań między cząsteczkami anhydroglukozy i zwiększenie do-
stępności struktury sieci krystalicznej celulozy dla reagentów chemicznych,
używanych w procesie wiskozowym.

2. BADANIE WPŁYWU OBRÓBKI RADIACYJNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI
MODYFIKOWANYCH MAS CELULOZOWYCH

2.1. Badania fizykochemiczne

Celem przeprowadzonych badań było określenie optymalnych warunków na-
promienienia wybranych rodzajów celulozy wiskozowej - Alicell, Ketchikan,
Borregaard oraz celuloz papierniczych - z drewna sosnowego i z drewna
brzozowego otrzymanych metodą siarczanową, aby uzyskać stopień polime-
ryzacji umożliwiający wytworzenie pochodnych celulozy.
Do badań użyto pięciu rodzajów celulozy:
• Alicell - celuloza wiskozowa, sosnowa (producent: Western Pulp Canada);
• Ketchikan - celuloza wiskozowa, sosnowa (producent: Ketchikan Pulp

Co., USA);
• Borregaard - celuloza wiskozowa, sosnowa (producent: Borregaard

Industries Limited, Norwegia);
• masa celulozowa papiernicza, z drewna sosnowego, siarczanowa (pro-

ducent: International Paper Kwidzyn);
• masa celulozowa papiernicza, z drewna brzozowego, siarczanowa (pro-

ducent: International Paper Kwidzyn).
Wytypowane masy celulozowe stosowane w metodzie wiskozowej (Ali-

cell, Ketchikan i Borregaard) oraz papiernicze (z drewna sosnowego i brzo-
zowego) napromieniano wiązką elektronów o energii 10 MeV w akcelerato-
rze liniowym LAE 13/9 w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. Pozwoliło to
na zdeponowanie w masach poddawanych obróbce radiacyjnej różnych da-
wek energii. Doświadczenia wykonano dla dawek energii wynoszących: 5,
10, 15, 25 i 50 kGy. Próbki napromieniano w atmosferze powietrza, o wil-
gotności względnej 65-70%, w temperaturze 20-22°C.

Po napromienieniu próbki mas celulozowych poddawano badaniom fi-
zykochemicznym, określając takie parametry, jak: lepkość graniczna, średni
stopień polimeryzacji, zawartość oc-celulozy, oraz badaniom strukturalnym
stosując metody: spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetyczne-
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go (EPR), chromatografii żelowej (GPC) i spektrofotometrii w podczerwieni
(IR) [4, 7-9].

Lepkość graniczną badanych mas celulozowych oznaczano w roztwo-
rach wodorotlenku etylenodiaminomiedziowego (CED), a średni stopień poli-
meryzacji obliczano korzystając z zależności:

o9O5

w której: DP - średni stopień polimeryzacji, y\ - lepkość graniczna w roztwo-
rze wodorotlenku etylenodiaminomiedziowego.

Tabela 3. Wpływ dawki promieniowania elektronów o energii 10 MeV na zmiany
lepkości granicznej w roztworze wodorotlenku etylenodiaminomiedziowego, śred-
niego stopnia polimeryzacji oraz zawartości a-celulozy w próbkach mas celulozo-
wych wiskozowych: Alicell, Borregaard, Ketchikan oraz mas papierniczych: sosno-
wej i brzozowej po radiacyjnej aktywacji.

Masa celulozowa

Wiskozowa:
- Alicell (A)

- Borregaard (B)

- Ketchikan (K)

Papiernicza:
- brzozowa (PS B)

- sosnowa (PS S)

Właściwość

lepkość [mg/l]
DP
cc-celuloza [%]

lepkość [mg/l]
DP
cc-celuloza [%]

lepkość [mg/l]
DP
a-celuloza [%]

lepkość [mg/l]
DP
a-celuloza [%]

lepkość [mg/l]
DP
a-celuloza [%]

Dawka [kGy]

0

579
821
94,2

561
793
90,9

601
856
93,4

884
1311
84,7

797
1169
86,6

10

356
480
92,1

331
443
89,2

347
467
91,4

425
584
78,2

377
544
85,6

15

347
467
89,7

306
406
87,8

307
408
88,9

351
472
77,4

341
416
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

Zawartość a-celulozy oznaczano metodą grawimetryczną jako procen-
towy udział masy celulozowej nierozpuszczalnej w 17,5-procentowym roz-
tworze wodorotlenku sodu.
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 3 i na rys.4-6.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że we wszystkich ba-
danych masach pod wpływem napromienienia wiązką elektronów następo-
wała spodziewana depolimeryzacja celulozy wyrażona spadkiem lepkości
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Rys.4. Wpływ dawki przy napromienieniu wiązką elektronów o energii 10 MeV na
zmiany lepkości granicznej w roztworze wodorotlenku etylenodiaminomiedziowego
mas wiskozowych: Alicell (A), Borregaard (B) i Ketchikan (K) oraz papierniczych:
brzozowej (PS B) i sosnowej (PS S).
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Rys.5. Wpływ dawki przy napromienieniu wiązką elektronów o energii 10 MeV na
zmiany średniego stopnia polimeryzacji mas wiskozowych: Alicell (A), Borregaard
(B) i Ketchikan (K) oraz papierniczych: brzozowej (PS B) i sosnowej (PS S).
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Rys.6. Wpływ dawki przy napromienieniu wiązką elektronów o energii 10 MeV na
zmiany zawartości a-celulozy mas wiskozowych: Alicell (A), Borregaard (B) i Ketchi-
kan (K) oraz papierniczych: brzozowej (PS B) i sosnowej (PS S).
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(rys.4) i związanego z nią średniego stopnia polimeryzacji (rys.5) oraz obni-
żenie zawartości a-celulozy (rys.6).

Tabela 4. Zmiany właściwości fizykochemicznych wybranych mas celulozowych -
Alicell i siarczanowej sosnowej papierniczej z International Paper Kwidzyn po napro-
mienieniu dawkami elektronów 5 i 20 kGy.

Masa celulozowa

Wiskozowa - Alicell (A)

Papiernicza - sosnowa (PS S)

Właściwość

lepkość [ml/g]
DP
oc-celuloza [%]

lepkość [ml/g]
DP
a-celuloza [%]

Dawka [kGy]

5

391
532
91,0

467
648
86,1

20

255
322
88,7

288
380
84,2

Napromienianie dawką 10 kGy prowadzi do obniżenia średniego stop-
nia polimeryzacji o około 45% przy około 30% redukcji lepkości roztworów
badanych mas w wodorotlenku etylenodiaminomiedziowym. Jednocześnie
zawartość »ce!ulozy dla mas wiskozowych utrzymuje się na poziomie 90%.

Tabela 5. Wpływ dawki promieniowania elektronów o energii 10 MeV na zmiany wis-
kozymetrycznie średniego stopnia polimeryzacji oraz zawartości a-celulozy mas ce-
lulozowych.

Masa celulozowa

Wiskozowa:
- Alicell (A)

- Borregaard (B)

- Ketchikan (K)

Papiernicza:
- sosnowa (PS S)

- brzozowa (PS B)

Właściwość

DPV,EWNN

a-celuloza [%]

DPV,EWNN

a-celuloza [%]

DPV,EWNN

a-celuloza [%]

DPV,EWNN

a-celuloza [%]

DPv.EWNN

a-celuloza [%]

Dawka [kGy]

0

660
94,2

600
90,9

620
93,4

730
86,6

720
84,7

10

391
92,1

348
89,2

380
91,4

462
85,6

454
78,2

15

356
89,7

340
87,8

365
88,9

403
84,3

383
77,4

25

290
88,6

257
86,4

295
88,6

335
84,4

341
76,8

50

225
78,9

210
76,2

233
76,0

210
80,9

215
74,8

W celu uzupełnienia wyników badań wykonano dodatkową ocenę wła-
ściwości fizykochemicznych wybranych mas celulozowych - Alicell i siar-

22



czanowej sosnowej papierniczej z Kwidzyna po napromienieniu dawkami 5
i 20 kGy. Uzyskane rezultaty przedstawiono w tabeli 4.

Oprócz określenia zmiany lepkości granicznej w roztworze wodoro-
tlenku etylenodiaminomiedziowego wykonano badania lepkości w roztwo-
rze kompleksu żelowo-winianowego (EWNN). Na ich podstawie obliczono
średni stopień polimeryzacji badanych mas celulozowych. Otrzymane dane
zestawiono w tabeli 5.

2.2. Badania strukturalne

Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego
Pomiary EPR prowadzono w temperaturze pokojowej za pomocą spek-

trometru Bruker ESP 300 10/12 pracującego w paśmie X.

r B: Ajso=1,8 mT, g iso=2,003

345 347,5 350

1 A: Aiso=3,0mT, gjSO=2,003

t=0

352,5

mT

Rys.7. Widma EPR masy wiskozowej Ketchikan napromienionej dawką 25 kGy
w temperaturze pokojowej wykonane bezpośrednio po napromienieniu oraz po upły-
wie 23 dni.

Zastosowanie spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycz-
nego pozwoliło na ocenę koncentracji oraz trwałości wolnych rodników i ma-
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krorodników w próbkach mas celulozowych poddanych ekspozycji wiązką
elektronów.

Na rysunku 7 przedstawiono widma EPR masy celulozowej wiskozo-
wej Ketchikan napromienionej dawką 25 kGy w temperaturze pokojowej.
Bezpośrednio po ekspozycji widmo EPR składa się z trypletu A o dominu-
jącej intensywności oraz kwintetu B. Po 23 dniach przechowywania próbki
w temperaturze pokojowej intensywność linii trypletu zmniejsza się prawie
trzykrotnie, a linie kwintetu prawie całkowicie zanikają. Wówczas w zakre-
sie pola 335-349 mT możemy wyróżnić 7 linii o rozszczepieniu 0,5 mT. Nie
można jednak jednoznacznie określić, czy linie widmowe pochodzą od indy-
widuów powstających bezpośrednio po ekspozycji próbki wiązką elektronów,
czy też powstają w wyniku przekształceń rodników reprezentowanych przez
sygnał B.

Tabela 6. Względna koncentracja wolnych rodników w różnych rodzajach masy ce-
lulozowej po napromienieniu wiązką elektronów o energii 10 MeV (dawka 25 kGy).

Masa celulozowa

Wiskozowa:
- Alicell (A)
- Borregaard (B)
- Ketchikan (K)

Papiernicza sosnowa (PS S):
- sucha
- mokra

[R*]/a.u.
t = 30 min

3,48
3,86
3,65

10,61
4,11*

[R*]/a.u.
t = 11 dni

0,89
0,85
0,82

1,96**
2,22**

3 godziny po napromienieniu.
" 10 dni po napromienieniu.

W tabeli 6 podano względną koncentrację wolnych rodników w różnych
rodzajach mas celulozowych po ich napromienieniu wiązką elektronów. Stę-
żenie wolnych rodników rejestrowane po 30 minutach od momentu ekspo-
zycji jest bardzo podobne w wiskozowych masach celulozowych Alicell, Bor-
regaard i Ketchikan. Również kinetyka zaniku rodników jest podobna, o czym
świadczą ich stężenia rejestrowane po 11 dniach. Natomiast stężenie wol-
nych rodników w celulozie papierniczej sosnowej jest początkowo niemal trzy-
krotnie wyższe i utrzymuje się na zdecydowanie wyższym poziomie po 10
dniach od chwili ekspozycji. Przedstawiony na rys.8 zanik wolnych rodni-
ków wskazuje wyraźnie na istnienie dwóch obszarów kinetycznych. W ciągu
pierwszych dwunastu godzin zanik jest bardzo szybki - stężenie rodników
zmniejsza się o ponad połowę. Natomiast w okresie od 3 do 10 dni zmiany
stężenia rodników są zaledwie kilkuprocentowe.
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Rys.8. Zanik wolnych rodników w różnych rodzajach mas celulozowych napromie-
nionych wiązką elektronów o energii 10 MeV.
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Rys.9. Zależność między stopniem polimeryzacji (a) i koncentracją wolnych rodni-
ków (b) w suchej masie celulozowej papierniczej sosnowej po napromienieniu wiąz-
ką elektronów w temperaturze pokojowej.
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Dla masy celulozowej sosnowej papierniczej skorelowano względne
stężenie wolnych rodników, wytworzonych przy różnych dawkach (ilościach
energii) deponowanych w napromienionym materiale za pośrednictwem wiąz-
ki elektronów, ze średnim stopniem polimeryzacji oszacowanym na podsta-
wie pomiarów lepkości. Jak wynika z rys. 9, stężenie wolnych rodników ro-
śnie liniowo przy napromienianiu aż do 25 kGy. Przy wyższych dawkach krzy-
wa wykazuje efekt „nasycenia". Jednocześnie w tym samym zakresie dawek
ulega znacznemu obniżeniu średni stopień polimeryzacji. Napromienienie
mas celulozowych dawką 10 kGy pozwala na 45-procentowe obniżenie ich
średniego stopnia polimeryzacji. Analogiczne zależności pomiędzy średnim
stopniem polimeryzacji a dawką zaobserwowano dla innych rodzajów ba-
danych mas celulozowych, co udokumentowano w tabeli 3.
Chromatografia żelowa

Korzystny wpływ napromienienia mas wiskozowych i papierniczych
wiązką elektronów o energii 10 MeV na ich parametry fizykochemiczne po-
twierdziły wyniki analiz chromatografii żelowej [9].

Próbki celulozy przygotowywano do analiz GPC zgodnie z założeniami
procedury wprowadzonej przez Ekmanisa. Próbkę (około 7 mg) spęczniano
w 10 cm3 zimnej wody o temperaturze około 5°C przez kilkanaście godzin.
Po dokładnym odciśnięciu, wprowadzano ją do 10 cm3 dimetyloacetamidu
i poddawano działaniu promieniowania mikrofalowego przez 1 minutę. Ope-
racje odciskania i wprowadzania do nowej porcji dimetyloacetamidu wykony-
wano dwukrotnie. Następnie próbkę umieszczano w 2 cm3 8-procentowego
roztworu chlorku litu w dimetyloacetamidzie i mieszano powoli aż do roz-
puszczenia. Otrzymany roztwór rozcieńczano dimetyloacetamidem do obję-
tości 10 cm3. Przed analizą GPC roztwory filtrowano (filtr PTFE, 1,2 (j.m, Sar-
torius).

W analizach GPC jako fazę ruchomą zastosowano rozpuszczalnik mie-
szany dimetyloacetamid/0,5-procentowy chlorek litu. Rozpuszczalnik przed
użyciem filtrowano i odgazowywano pod zmniejszonym ciśnieniem (filtr PTFE,
0,45 |im, Sartorius). Do badań zastosowano układ chromatograficzny skła-
dający się z: odgazowywacza DG-700 (Viscotek), pompy HP 1050 (Hewlett-
-Packard), injektora (Rheodyne Inc., model 7125) oraz detektora refraktome-
trycznego HP 1047A (Hewlett-Packard). Rozdział makrocząsteczek nastę-
pował w dwóch kolumnach PLgel Mixed B (Polymer Laboratories Ltd.) o dłu-
gości 30 cm każda, poprzedzonych kolumną zabezpieczającą PLgel guard.
Temperatura pracy kolumn wynosiła 80°C, prędkość przepływu - 0,8 cm/min,
objętość nastrzyku - 70 \i\.

Do kalibracji układu zastosowano zestaw dziesięciu standardów po-
listyrenowych (Polymer Labo rato ries_LtdJ o ciężarach cząsteczkowych
3200-7100000 D i polidyspersyjności M w /M n poniżej 1,1.
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Zebranie danych i ich dalszą obróbkę umożliwił program komputero-
wy PL Caliber GPC/SEC Software Version 5.1 (Polymer Laboratories Ltd.).
Chromatogramy przetwarzano na funkcje rozkładu, stosując metodę kali-
bracji uniwersalnej. Do obliczeń wykorzystano następujące wartości parame-
trów w równaniu Marka-Houwinka: dla polistyrenu - a = 0,642 i K = 17,3* 10"3

cm"3/g, a dla celulozy - a = 1 i K = 12,78 • 10"3 cm"3/g [10].
Rysunek 10 przedstawia przykładową krzywą kalibracyjną.

t, min

Rys.10. Krzywa kalibracji log M = f(t) otrzymana dla standardów polistyrenowych.

Celuloza zawarta w masach celulozowych poddanych działaniu wiązki
elektronów o wysokiej energii wykazuje wyraźne zmiany charakterystyki mo-
lekularnej. Wpływ napromienienia na zmiany funkcji rozkładu ciężarów czą-
steczkowych celulozy MWD (molecular weight distribution) zaprezentowano
zbiorczo dla wszystkich badanych mas celulozowych na rys.11. Zgodnie z
przewidywaniami napromienianie dawką 10-50 kGy wywołuje w przypadku
wszystkich mas celulozowych degradację celulozy. Proces ten uwidocznia
się jako przesunięcie maksimum krzywej MWD oraz „wielkocząsteczkowe-
go" fragmentu MWD w stronę niższych wartości ciężarów cząsteczkowych M
odpowiednio do wzrostu dawki promieniowania. Należy przy tym zauważyć,
że krzywe MWD papierniczych mas celulozowych, sosnowej (PS S) i brzo-
zowej (PS B), mają charakter dwumodalny, który wraz ze wzrostem dawki
napromienienia zmienia się stopniowo w jednomodalny.

Tabela 7 zawiera wartości parametrów charakterystyki molekular-
nej celulozy, określone z krzywej MWD, a mianowicie: ciężar cząsteczko-
wy maksimum krzywej MWD (Mp), liczbowo średni stopień polimeryzacji
(DPn.GPc) i wagowo średn[ stopień polimeryzacji (DPWiGpc)> stopień polidys-
persji (DPw/DPn = Mw/M n) oraz procentowy udział frakcji ujęty w trzech
umownych przedziałach stopnia polimeryzacji. Granice przedziałów ustalo-
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Rys.11. Zmiany funkcji rozkładu ciężarów cząsteczkowych mas celulozowych po ich
napromienieniu określonymi dawkami elektronów: Alicell (A), Borregaard (B), Ket-
ch i kan (K), sosnowej (PS S) i brzozowej (PS B).

no biorąc_pod uwagę aspekt użytkowy mas celulozowych. Jak wiadomo, ce-
luloza o D P v E W N N w granicach 200-550 charakteryzuje się najlepszymi wła-
ściwościami przetwórczymi. Stopnie polimeryzacji wyliczono z odpowiednich
średnich ciężarów cząsteczkowych przyjmując ciężar cząsteczkowy meru
celulozy jako 162 D. Dane zamieszczone w tabeli 7 świadczą o gwałtow-
nym obniżaniu się udziału najwyższej frakcji, z 45-50% dla mas celulozo-
wych wyjściowych, do 28-34% już po napromienieniu dawką 10 kGy i do
7-8% po napromienieniu dawką 50 kGy. Jednocześnie obserwowany jest
wzrost udziału najniższych frakcji z 25-30% do 48-67%. Oczywistą konse-
kwencją tych zmian jest obniżenie się wartości średnich stopni polimeryza-
cji DP n G P C i D P w G p c .
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Tabela 7. Wpływ dawki promienowania elektronów o energii 10 MeV na zmiany pa-
rametrów cząsteczkowych analizowanych mas celulozowych.

Masa
celulozowa

Wiskozowa:

- Alicell (A)

- Borregaard
(B)

- Ketchikan
(K)

Papiernicza:

- sosnowa
(PSS)

- brzozowa
(PSB)

Dawka
[kGy]

0
10
15
25
50

0
10
15
25
50

0
10
15
25
50

0
10
15
25
50

0
10
15
25
50

MP[D]

85200
54500
48300
36900
26700

74600
45700
46400
34400
24300

144500
60100
52100
41000
27900

118800
72500
61100
50100
35000

171600
89100
69700
54600
22200

DPn.GPC

212
167
156
129
101

180
141
141
115
90

203
164
156
137
104

225
209
188
166
134

148
130
121
107
86

DPW,GPC

776
452
406
295
205

746
403
409
282
192

873
509
456
355
234

860
709
601
491
356

1175
558
453
343
212

Pd

3,66
2,70
2,62
2,30
2,02

4,15
2,68
2,89
2,44
2,12

4,29
3,09
2,97
2,59
2,25

3,83
3,40
3,20
2,96
2,65

7,92
4,28
3,74
3,19
2,45

Procentowa zawartość
frakcji o DP

<200

24
33
37
49
63

28
40
39
50
67

25
33
35
43
59

25
27
31
36
47

33
39
42
49
64

200-550

31
39
40
38
32

30
37
38
37
29

29
36
37
38
33

27
31
33
36
35

17
27
30
32
29

>550

45
28
23
13
5

42
23
23
13
4

46
31
28
19
8

48
42
36
28
17

50
34
28
19
7

Celuloza Alicell miała średni stopień polimeryzacji DPV = 660 i stopień
polidyspersji Pd = 3,66. Udział frakcji o stopniu polimeryzacji DPW poniżej
200 wynosił 24%, o DPW w zakresie 200-550 - 31%, a o DPW powyżej 550
- 45%.

Po napromienieniu dawkami 10 i 15 kGy stopień polidyspersji zmniej-
szył się z 2,70 do 2,66, przy nieznacznej zmianie udziału frakcji DPW poni-
żej 550, ilość natomiast frakcji DPW powyżej 550 spadła do 28%. Średni sto-
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pień polimeryzacji celulozy napromienionej dawką 10 kGy wyniósł 390, a
przy dawce 25 kGy - 360.

Bardzo znaczne zmiany nastąpity po napromienieniu dawką 50 kGy.
DPV wynosiło 290, Pd - 2,02, a zawartość frakcji była następująca: DPW < 200
- 63%, DPW w zakresie 200-550 - 32% i DPW > 550 - 5%.

Na podstawie przedstawionych wyników badań polidyspersji, udziałów
poszczególnych frakcji i zmian średniego stopnia polimeryzacji po napromie-
niowaniu celulozy Alicell możemy stwierdzić, że do dalszych badań otrzymy-
wania pochodnych celulozy użyteczna dawka promieniowania powinna za-
wierać się w przedziale 10-25 kGy. Uzyskuje się wówczas pożądane zmniej-
szenie stopnia polimeryzacji celulozy, przy zachowaniu odpowiednich zawar-
tości frakcji i wielkości stopnia polimeryzacji, gwarantujące otrzymanie po-
chodnych.

Podobne zmiany po napromienieniu występowały w masach celulo-
zowych Ketchikan i Borregaard.

Stopień polimeryzacji DPV celulozy Ketchikan wynosił 620, Pd - 4,29,
udział frakcji był następujący: DPW < 200 - 25%, DPW w zakresie 200-550 -
29% i DPW > 550 - 46%. Po napromienieniu dawkami 10, 15 i 25 kGy DPV

zmniejszyło się odpowiednio do 380, 365 i 295. Zmiany polidyspersji wyno-
siły odpowiednio 2,7; 2,62 i 2,30. Zmiany zawartości frakcji dla celulozy Ket-
chikan były podobne jak dla celulozy Alicell, zaś w przypadku celulozy Bor-
regaard nieco większe. Znaczne zmiany nastąpiły po napromienieniu dawką
50 kGy. W celu otrzymania pochodnych, podobnie jak w przypadku celulo-
zy Alicell, dla celulozy Ketchikan wystarczającymi i odpowiednimi są dawki
10-25 kGy.

Celuloza papiernicza sosnowa wyjściowa miała stopień polimeryzacji
DPV = 730, stopień polidyspersji Pd = 3,76 i odpowiednie udziały frakcji: DPW

< 200 - 24%, DPW w zakresie 200-550 - 27% i DPW > 550 - 49%. Po napro-
mienieniu dawkami 10, 15 i 25 kGy wykazywała podobne zmiany właściwo-
ści jak wyżej wymienione celulozy, tj. Alicell, Ketchikan i Borregaard. Średni
stopień polimeryzacji zmniejszył się odpowiednio: do 450 przy dawce 10 kGy,
do 380 przy dawce 15 kGy i do 340 przy dawce 25 kGy. Jak wynika z war-
tości DPV, celuloza ta wykazuje, podobne jak poprzednie rodzaje celuloz,
zmiany wielkości stopnia polimeryzacji, tylko jej początkowa wartość DPV

była nieco wyższa.
Celuloza papiernicza brzozowa miała wartość DPV - 730, ale charak-

teryzowała się dużym stopieniem polidyspersji Pd = 7,93, dużą zawartością
frakcji przy DPW < 200 - aż 33%, małą zawartością frakcji przy DPW w za-
kresie 200-550 - tylko 17% i znaczną zawartością frakcji przy DPW > 550 -
50%. Zmiany stopnia polimeryzacji DPV oznaczone wiskozymetrycznie dla
dawek 10, 15 i 25 kGy wynosiły odpowiednio 450, 383 i 341. Wskaźniki
fizykochemiczne dla celulozy papierniczej z drzewa brzozowego napromie-

30



nionej dawkami w zakresie 15-25 kGy są odpowiednie do zastosowania tak
zmodyfikowanych celuloz w procesie otrzymywania pochodnych.

Radiacyjna degradacja przebiega w sposób statystyczny, co oznacza,
że pękanie makrocząsteczek nie zależy od ich długości. Przy dejradacji
statystycznej stopień polidyspersji dąży do wartości M w /M n = DPw/DPn = 2.
Przeprowadzone badania potwierdzają, że taki właśnie charakter zmian stop-
nia polidyspersji wywołuje napromienienie mas celulozowych, co dobrze po-
kazują dane zamieszczone w tabeli 7 i rys.11.

W tabeli 5 zestawiono wartości wiskozymetrycznie średniego stopnia
polimeryzacji celulozy DPvEWNN (oznaczonego metodą wiskozymetryczną)
oraz zawartości ot-celulozy w badanych masach celulozowych. Również te
wyniki potwierdzają, że wzrost dawki promieniowania powoduje obniżenie
zarówno DPvEWNN, jak i zawartości a-celulozy. Wartości DPv E W N N obliczone
przy zastosowaniu parametru a = 1 w równaniu Marka-Hou winka są z defi-
nicji równe wagowo średniemu stopniowi polimeryzacji: DPn = DPW. Podob-
na sytuacja jest w przypadku wartości stopni polimeryzacji określonych me-
todą GPC: D P w G P C = DP v G P C . Porównując jednak dane zawarte w tabe-
lach 5 i 7, obserwujemy rozbieżność wyników dla tych samych prób, przy
czym - ogólnie biorąc - wartości D P w G P C są wyższe niż DPvEWNN. Przypu-
szczalnie wynika to z pewnego degradacyjnego działania kompleksu żela-
zowo-winianowego, rozpuszczalnika zastosowanego do pomiarów wiskozy-
metrycznych. Znacznie bliższe do wartości D P v G P C są zestawione w tabe-
lach 3 i 4 wartości stopnia polimeryzacji obliczone na podstawie lepkości
granicznej masy celulozowej rozpuszczonej w wodorotlenku etylenodiami-
nomiedziowym. Pozwala to przypuszczać, że roztwór wodorotlenku etyleno-
diaminomiedziowego podczas rozpuszczania w nim masy celulozowej nie
działa degradująco na celulozę, bądź jedynie w niewielkim stopniu.

Zgodnie z przewidywaniami zwiększenie dawki promieniowania z 10
do 50 kGy powoduje zdecydowane obniżenie się wartości średnich stopni
polimeryzacji oraz zawartości a-celulozy (tabele 3 i 5). Dawki 10, 15 i 25
kGy wydają się najbardziej odpowiednie z punktu widzenia właściwości prze-
twórczych mas celulozowych, gdyż wywołują obniżenie się DPV,EWNN, DPCED
i DPW i G P Cdo wartości około 300-500 (Alicell, Borregard i Ketchikan). Wynika
to ze zwiększenia udziału najbardziej wartościowej frakcji, czyli 200-550.
Jednocześnie promieniowanie o dawceiO, 15 i 25 kGy wywołuje nieznacz-
ny tylko spadek zawartości a-celulozy (około 2-4%), co dodatkowo gwaran-
tuje, że zachodzące w celulozie zmiany nie obniżają wartości surowca.

***
Niezwykle istotnym problemem każdego procesu technologicznego

jest możliwość monitorowania różnorodnych przemian zachodzących w prze-
twarzanym surowcu. W przypadku polimerów przemiany na poziomie czą-
steczkowym mają bardzo duże znaczenie, gdyż zakres tych przemian de-
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cyduje w dużej mierze o wielu ich właściwościach. W odniesieniu do bada-
nego procesu napromieniania wybranych mas celulozowych wiązką elek-
tronów o wysokiej energii szczególnie ważne jest utrzymanie parametrów
cząsteczkowych celulozy na odpowiednim poziomie. Znalezienie korelacji
pomiędzy dawką promieniowania a wartościami MniGpc i MW I GPC (MV,EWNN)
oraz parametrem polidyspersji Mw,GPc/Mn?Gpc jest podstawowym warunkiem
zastosowania tej metody do otrzymywania pochodnych celulozy.

Na podstawie wyników badań wykonanych metodą chromatografii
żelowej, uzupełnionych wynikami analizy wiskozy metrycznej, istnieje możli-
wość wytypowania dawki promieniowania zdeponowanej w masie celulozo-
wej umożliwiającej uzyskanie celulozy o parametrach cząsteczkowych od-
powiednich do wytwarzania jej pochodnych.
Badania spektrofotometryczne w podczerwieni napromieniowanych celuloz

Przeprowadzono badania spektrofotometryczne w podczerwieni nastę-
pujących celuloz: Alicell, Ketchikan, Borregaard, papierniczej sosnowej i pa-
pierniczej brzozowej, po napromienieniu ich dawkami: 10, 15, 25 i 50 kGy.

Badania spektrofotometryczne w podczerwieni wykonano metodą pa-
stylkową stosując aparat FTIR firmy ATI Mattson. Zakres liczby falowej wy-
nosił od 4000 do 500 cm'1. Przygotowano tabletki zawierające 1 mg sub-
stancji badanej w 300 mg bromku potasu.

Stwierdzono występowanie charakterystycznych pasm 1100, 1640
i 3500 cm"1 w przypadku wszystkich badanych rodzajów celuloz i po wszyst-
kich dawkach napromienienia.

Pasma te należy przypisać drganiom charakterystycznych ugrupowań
występującym w celulozach:
• 1100 cm"' - drgania rozciągające wiązanie C-O,
• 1640 cm"1 - drgania rozciągające grupy karbonylowej C=O (w przypadku

występowania silnych wiązań wodorowych wewnątrzcząsteczkowych),
• 3500 cm"1 - drgania rozciągające grupy O-H.

Wielkość absorbcji poszczególnych pasm jest przypadkowa, bowiem
brak jest jakichkolwiek zależności od wielkości dawki elektronów.

2.3. Optymalizacja procesu obróbki radiacyjnej
wybranych mas celulozowych

Optymalizacja procesu obróbki radiacyjnej celulozy wymaga uwzględnienia
podstawowych parametrów technologicznych takich, jak: energia elektronów,
prąd wiązki, moc wiązki, szybkość transportera, parametry określające daw-
kę promieniowania oraz grubość pakietu. Ponadto należy uwzględnić moż-
liwości techniczne danej instalacji takie, jak szerokość przemiatania wiązki
i szerokość transportera w celu określenia długości napromienianych pakie-
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tów celulozy. W tabeli 8 podano podstawowe parametry instalacji pracują-
cych w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej.

Uwzględniając te parametry przeprowadzono komputerową symulację
warunków napromienienia pakietów celulozy, korzystając z programu Mode
RTL 2.1 pozwalającego ocenić przestrzenny rozkład dawki w obiekcie pod-
danym obróbce radiacyjnej przy jedno- lub dwustronnym napromienieniu.

Tabela 8. Podstawowe parametry technologiczne instalacji akceleratorowych.

Parametr

Energia elektronów [MeV]

Prąd wiązki [mA]

Moc wiązki [kW]

Szerokość przemiatania [cm]

Szerokość transportera [cm]

Odległość skaner-transporter [cm]

Akcelerator
LAE 13/9

10

0,5

5

60

60

50

Akcelerator
IŁU 6

2

10

20

100

100

50

Akcelerator
IŁU 6

1

20

20

100

100

50

Program Mode RTL 2.1 umożliwia wizualizację obliczonych rozkładów
dawki, a także pozwala ocenić efekt temperaturowy związany z procesem
napromienienia. Należy zauważyć, że temperatura w obiekcie podnosi się
skokowo, a wielkość tego skoku zależy od pochłoniętej w danym obiekcie
dawki. W obliczeniach przyjęto pojemność cieplną pakietów celulozy równą
1,51 J/kg. Przy założonym przewodnictwie cieplnym celulozy na poziomie
0,00067 cm2/s oceniono czas chłodzenia poszczególnych pakietów w zależ-
ności od dawki i grubości warstwy celulozy.

Program Mode RTL 2.1, oprócz obliczeń prowadzonych metodą Monte
Carlo, posiada niezależne segmenty do obliczeń metodą analityczną według
publikowanych w literaturze algorytmów. Algorytmy te oparte są na zależno-
ściach matematycznych, a także danych eksperymentalnych. Czas obliczeń
jest bardzo krótki, ale metoda ta dla warunków brzegowych (obliczenia dawki
na skraju pakietu) obarczona jest dużym błędem.

Dla odmiany metoda Monte Carlo umożliwia prawidłową ocenę rozkła-
du dawki, ale wymaga dłuższego czasu prowadzenia obliczeń. W prowadzo-
nych symulacjach komputerowych metodą Monte Carlo wyniki końcowe uzys-
kiwano po analizie 25000 pojedynczych trajektorii elektronów w napromie-
nianym obiekcie. Przykładowe wyniki obliczeń wykonanych wyżej opisanymi
metodami dla akceleratora LAE 13/9 pokazano na rys.12-23.
Zbiorcze wyniki obliczeń z symulacji komputerowych przedstawiono w tabe-
li 9.
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Tabela 9. Wyniki obliczeń przeprowadzonych symulacji komputerowych.

Akcelerator

Sposób napromieniowania

Sposób przesuwu [cm/s]

Grubość pakietu [cm]

Szerokość pakietu [cm]

Długość pakietu [cm]

Ciężar pakietu [kg]

Moc wiązki [kW]

Dawka średnia, Dśr [kGy]

Dawka maksymalna, Dmax [kGy]

Dawka powierzchniowa, Do [kGy]

Rozrzut dawki [%] [Dmax-D0]/Dśr

Wydajność procesu [kg/h]

Szybkość przesuwu (dla dawki 10 kGy)
[m/min]

Wydajność procesu (dla dawki 10 kGy)
[kg/h]

LAE13/9(10MeV)

Jednostronnie

0,75

4

50

60

12

5

15,9

18

12,9

±16

540

0,71

859

Dwustronnie

1

9,4

50

60

28,2

5

12,2

13,9

10

±16

846

0,73

1032

IŁU 6 (2 MeV)

Jednostronnie

12

0,75

100

100

7,5

20

13,6

17,5

9,2

±30

3240

9,8

4406

Dwustronnie

12

1,7

100

100

17

20

13,3

17,4

9,7

±29

3672

9,6

4774

IŁU 6 (1 MeV)

Jednostronnie

30

0,33

100

100

3,3

20

12,3

16

7,8

±25

3564

22,1

4384

Dwustronnie

30

0,75

100

100

7,5

20

12

15,8

7,8

±25

4050

21,6

4860



Obliczenia przeprowadzono dla optymalnych dawek napromienienia
mas celulozowych wynoszących około 15 kGy.

Prezentowane w tabeli 9 wyniki wskazują na większą, w granicach
10-20%, efektywność dla dwustronnego napromienienia. Charakterystyczny
jest mniejszy rozrzut dawki przy energii 10 MeV. Zmniejszenie rozrzutu daw-
ki można osiągnąć kosztem ograniczenia stopnia wykorzystania wiązki elek-
tronów. Wydajność procesu zależy przede wszystkim od średniej mocy wiąz-
ki. Przyrost temperatury dla dawek rzędu 15 kGy jest na poziomie 10°C. Przy
grubości pakietu ponad 5 cm czas wychładzania wynosi kilka godzin.
Przykładowe wyniki obliczeń dla akceleratora LAE 13/9
a) Dane wyjściowe: energia elektronów - 10 MeV, prąd średni wiązki - 0,5
mA, moc średnia wiązki - 5 kW, napromienienie dwustronne, odległość mię-
dzy skanerem a transporterem - 50 cm, szybkość transportera - 1 cm/s,
szerokość transportera - 50 cm, grubość pakietu - 9,4 cm.

0.2 0.4 0.6
Scaled depth

0.8 0.2 0.4 0.6 0.8
Scaled depth

Rys.12. Głębinowy rozkład dawki liczony metodą analityczną: A) dawka maksymalna
- 14 kGy, B) dawka maksymalna - 13,8 kGy.

0.2 0.4 0.6 0.8
Scaled depth

0.2 0.4 0.6 O.I
Scaled depth

Rys.13. Głębinowy rozkład dawki liczony metodą Monte Carlo: A) dawka maksymal-
na - 14,1 kGy, B) dawka maksymalna - 12,9 kGy.
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Rys. 14. Porównanie rozkładu dawki w części środkowej pakietu obliczonej różnymi
metodami: 1 - metoda analityczna: Do = 10,2 kGy, Dmax = 14 kGy; 2 - metoda Monte
Carlo: Do = 10,5 kGy, Dmax = 14,1 kGy.
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Rys.15. Porównanie rozkładu dawki na skraju pakietu obliczonej różnymi metoda-
mi: 1 - metoda analityczna: Do = 10 kGy, Dmax = 13,8 kGy; 2 - metoda Monte Carlo:
Do =10,9 kGy, Dmax = 12,9 kGy.

36



i .z-

1 -

fo.8-
Q.

vi

"S 0.4-
o

CO

0.2-

0-

r

- .-

0.2 0.4 0.6
Scaled cooling time

0.8

Rys.16. Szybkość schładzania pakietu o grubości 9,4 cm po napromienieniu dawką
Dśr = 12,2 kGy. Maksymalny przyrost temperatury - 9,1 K, czas chłodzenia - 300

min.

Rys.17. Przestrzenny rozkład dawki w dwustronnie napromienionym pakiecie o gru-
bości 9,4 cm. Szerokość pakietu - 50 cm, energia elektronów - 10 MeV, Dśr = 12,2
kGy.
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b) Dane wyjściowe: energia elektronów - 10 MeV, prąd średni wiązki - 0,5
mA, moc średnia wiązki - 5 kW, napromienienie jednostronne, odległość
między skanerem a transporterem - 50 cm, szybkość transportera - 0,75
cm/s, szerokość transportera - 50 cm, grubość pakietu - 4 cm.
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Rys. 18. Głębinowy rozkład dawki liczony metodą analityczną w pakiecie o grubości
4 cm: A) dawka maksymalna - 18,1 kGy, B) dawka maksymalna - 17,8 kGy.
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Rys.19. Głębinowy rozkład dawki liczony metodą Monte Carlo w pakiecie o grubo-
ści 4 cm: A) dawka maksymalna - 18,4 kGy, B) dawka maksymalna - 18,3 kGy.
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Rys.20. Porównanie rozkładu dawki w części środkowej pakietu obliczonej różnymi
metodami: 1 - metoda analityczna: Do = 13,1 kGy, Dmin = 13,1 kGy, Dmax = 18,1 kGy,
Dśr = 16,1 kGy; 2 - metoda Monte Carlo: Do = 13,1 kGy, Dmin = 12,3 kGy, Dmax = 18,4
kGy, D ś r=16kGy.
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Rys.21. Porównanie rozkładu dawki na skraju pakietu obliczonej różnymi metodami:
1 - metoda analityczna: Do = 12,9 kGy, Dmin = 12,9 kGy, Dmax = 17,8 kGy, Dśr = 15,8
kGy; 2 - metoda Monte Carlo: Do = 13,8 kGy, Dmin = 7,4 kGy, Dmax = 15,8 kGy, Dśr

= 13,7 kGy.
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Rys.22. Szybkość schładzania pakietu o grubości 4 cm po napromienieniu dawką
Dśr = 15,9 kGy. Maksymalny przyrost temperatury - 11,9 K, czas chłodzenia - 150

min.

Rys.23. Przestrzenny rozkład dawki w jednostronnie napromienionym pakiecie o gru-
bości 4 cm. Szerokość pakietu - 50 cm, energia elektronów - 10 MeV, Dśr = 15,9
kGy.
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Wykonane symulacje komputerowe rozkładu głębinowego dawki w róż-
nych częściach pakietu celulozy poddawanego ekspozycji wiązką elektro-
nów, rozkładu temperatur i szybkości schładzania pakietu po napromienie-
niu potwierdzają trafność wyboru wielkości dawki optymalnej w przedziale
10-15 kGy do radiacyjnej modyfikacji badanych mas celulozowych.

3. PRÓBY WYTWARZANIA POCHODNYCH CELULOZY

Z mas celulozowych napromienionych dawkami 10 i 15 kGy wykonano labo-
ratoryjne próby wytwarzania karbaminianu celulozy, karboksymetylocelulozy
i metylocelulozy. Porównano właściwości uzyskanych pochodnych z właści-
wościami pochodnych otrzymanych metodami tradycyjnymi [11].

Badaniami dotyczącymi karboksymetylocelulozy zajmował się Instytut
Celulozowo-Papierniczy, a karbaminianu i octanu celulozy - Instytut Włókien
Chemicznych.

3.1. Karboksymetyloceluloza

Karboksymetyloceluloza jest solą sodową kwasu karboksymetylocelulozowe-
go o wzorze sumarycznym C6H2O2(OH)3.k(OCH2COONa)k, w którym k ozna-
cza stopień podstawienia.

Techniczna karboksymetyloceluloza zawiera wolne alkalia, węglany,
chlorki i 50-65% właściwej substancji czynnej, czyli karboksymetylocelulo-
zy. Produkowana w Polsce techniczna karboksymetyloceluloza występuje
pod nazwą glikocel bądź jelocel, gdy jej producentem jest przedsiębiorstwo
Jelchem-KMC Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Stosuje się ją w przemysłach: pa-
pierniczym, środków piorących, budownictwie, wiertnictwie i innych.

Proces otrzymywania karboksymetylocelulozy składa się z takich pod-
stawowych operacji, jak: otrzymywanie alkalicelulozy (merceryzacja - dzia-
łanie na masę celulozową roztworem wodorotlenku sodu o stężeniu 234 g/l),
synteza karboksymetylocelulozy z alkalicelulozy, dojrzewanie oraz suszenie
karboksymetylocelulozy.
Metodyka otrzymywania technicznej karboksymetylocelulozy

W naszych badaniach techniczną karboksymetylocelulozę otrzymywa-
no laboratoryjnie stosując dwie metody:
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• z merceryzacją przy niskim stężeniu masy (6%) i z odprasowaniem alkali-
celulozy,

• z merceryzacją przy wysokim stężeniu masy (34%) bez odprasowania.
W obu metodach do wytworzenia karboksymetylocelulozy stosowano jedna-
kowe procedury:
• użyto masę celulozową zmieloną w młynku Kórnera do postaci puchu

w ilości 30 g w przeliczeniu na masę bezwzględnie suchą (b.s.);
• na masę celulozową działano roztworem wodorotlenku sodu o stężeniu

234 g/l;
• do oznaczenia lepkości alkalicelulozy pobierano próbkę odpowiadającą

5 g masy celulozowej;
• do syntezy podawano chlorooctanu sodu w ilości 15 g (w proporcji do

wyjściowej masy celulozowej 0,6:1);
• czas dozowania ługu do masy i chlorooctanu sodu do alkalicelulozy wy-

nosił 20 minut, czas merceryzacji - 1 godzinę, synteza karboksymetylo-
celulozy z alkalicelulozy trwała 2 godziny, dojrzewanie karboksymetylo-
celulozy- 1 godzinę, suszenie karboksymetylocelulozy- 16 godzin;

• temperatura merceryzacji wynosiła 20-22°C, temperatura suszenia karbo-
ksymetylocelulozy - 50°C;

• przygotowanie karboksymetylocelulozy do analizy polegało na rozciera-
niu w moździerzu porcelanowym, przesiewaniu na sicie i przechowywa-
niu w woreczkach polietylenowych.

Metodyka z odprasowaniem alkalicelulozy
Naważkę masy celulozowej zalewano w szklanej zlewce porcjami roz-

tworu wodorotlenku sodu w proporcji 1:15 (często mieszając) i pozostawia-
no na czas merceryzacji. Następnie (po pobraniu próbki do analizy) alkali-
celulozę odwirowywano w wirówce laboratoryjnej i odprasowywano do uzy-
skania stężenia 36-37%. Rozdrobnioną w mikserze alkalicelulozę mieszano
w zlewce porcelanowej z chlorooctanem sodu i umieszczano w termostacie
o temperaturze 40°C na czas syntezy karboksymetylocelulozy. Produkt reak-
cji poddawano dojrzewaniu na sicie z tworzywa sztucznego, a następnie su-
szono. Po ostudzeniu określano wydajność syntezy karboksymetylocelulo-
zy i przygotowywano ją do wykonania analiz chemicznych.
Metoda wysokostężeniowa

Naważkę masy celulozowej zalewano w zlewce porcelanowej roztwo-
rem wodorotlenku sodu w ilości potrzebnej do uzyskania stężenia masy alka-
licelulozy około 34%. Merceryzację, a następnie syntezę karboksymetylo-
celulozy wykonywano w temperaturze 20-22°C, w porcelanowym młynku kul-
kowym umieszczonym w mieszaczu obrotowym. Przed wykonaniem syntezy
karboksymetylocelulozy otrzymaną alkalicelulozę rozwłókniano w mikserze
laboratoryjnym. Dalej postępowano tak jak w metodzie z odprasowaniem
alkalicelulozy.
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Metodyka analiz karboksymetylocelulozy
Podczas wytwarzania karboksymetylocelulozy oznaczano lepkość al-

kalicelulozy i wydajność procesu. Produkt końcowy oceniano na podstawie
oznaczeń zawartości substancji czynnej, stopnia podstawienia oraz lepkości.
Oznaczanie lepkości

Lepkość alkalicelulozy oznaczano po jej regeneracji, która polega na
zakwaszeniu próbki alkalicelulozy 10-procentowym roztworem kwasu octo-
wego wobec czerwieni metylowej, a następnie wymyciu próbki wodą desty-
lowaną i wysuszeniu w temperaturze otoczenia.

Pomiary lepkości zarówno celulozy regenerowanej z alkalicelulozy, jak
i masy celulozowej wykonywano w roztworze etylenodwuaminomiedziowym,
zgodnie z polską normą PN-92/P-50101/01. Lepkość technicznej karboksy-
metylocelulozy, jako 2-procentowego (m/m) roztworu wodnego, oznaczano
zgodnie z normą branżową BN-86/6069-05, stosując lepkościomierz Hópple-
ra.
Oznaczanie substancji czynnej karboksymetylocelulozy
i stopnia podstawienia grup hydroksylowych

Oznaczenia te wykonywano zgodnie z metodyką podaną w „Technicz-
nych warunkach odbioru karboksymetylocelulozy technicznej Jelocel-S". Me-
toda oznaczania substancji czynnej polega na rozłożeniu współobecnych
węglanów kwasem solnym, a następnie oznaczeniu części nierozpuszczal-
nych w alkoholu. Procentowy udział tych części stanowi o ilości substancji
czynnej. Stopień podstawienia, będący stosunkiem liczby moli podstawionych
grup hydroksylowych grupami -OCH2COONa do ilości moli celulozy w kar-
boksymetylocelulozie, oznacza się miareczkowaniem 0,5 M kwasu solnego
próbki wyodrębnionej substancji czynnej po jej spopieleniu i rozpuszczeniu
wyprażonego popiołu w wodzie.
Wyniki badań
Laboratoryjne wytwarzanie technicznej karboksymetylocelulozy
z masy celulozowej Alicell

Próby wytwarzania karboksymetylocelulozy z masy celulozowej niemo-
dyfikowanej oraz napromienionej wiązką elektronów wykonywano stosując
dwie techniki: metodę klasyczną, tj. z merceryzacjąprzy niskim stężeniu i od-
prasowaniem alkalicelulozy, oraz z merceryzacją przy wysokim stężeniu i bez
użycia prasy. Jak podano w tabeli 10, metodą klasyczną otrzymano karbo-
ksymetylocelulozę z masy celulozowej napromienionej wiązką elektronów
o dawkach 10 i 15 kGy (próby 8 i 12). Masy te, na skutek napromienienia,
charakteryzowały się niższą lepkością w porównaniu z masą wyjściową, a
ponadto podczas merceryzacji nastąpił dalszy spadek ich lepkości o około
30-40 ml/g, czego nie stwierdzono podczas merceryzacji masy niemodyfiko-
wanej radiacyjnie.
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Tabela 10. Próby otrzymywania technicznej karboksymetylocelulozy z masy celulozowej Alicell. Stałe warunki otrzymywania
alkalicelulozy: stężenie roztworu wodorotlenku sodu - 234 g/l, czas - 1 godz., temperatura - 25°C. Stałe warunki otrzymywa-
nia karboksymetylocelulozy: masa celulozowa : chlorooctan sodu = 1 : 0,6, czas reakcji - 2 godz., czas dojrzewania - 1 godz.,
czas suszenia - 16 godz., temperatura suszenia - 50°C.
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Można przypuszczać, że część wiązań w celulozie między jednostka-
mi D-anhydroglukopiranozy, które nie zostały zerwane podczas napromie-
nienia, uległa osłabieniu i zostanie przerwana w procesie merceryzacji, co
spowoduje dalszy spadek lepkości alkalicelulozy.

Uzyskano próbki karboksymetylocelulozy o zawartości substancji czyn-
nej około 58% i stopniu podstawienia 47-48%, czyli o wartościach na pozio-
mie karboksymetylocelulozy wytworzonej z masy celulozowej niemodyfiko-
wanej radiacyjnie, natomiast o lepkości niższej od lepkości próbek masy
celulozowej mielonej niemodyfikowanej radiacyjnie użytej do otrzymywania
karboksymetylocelulozy. Ze względu na bardzo niską lepkość karboksyme-
tylocelulozy otrzymanej z masy celulozowej napromienionej dawką 15 kGy,
wynoszącą 11 cP, do wytwarzania karboksymetylocelulozy metodą z merce-
ryzacją przy wysokim stężeniu stosowano wyłącznie masę celulozową na-
promienioną dawką 10 kGy.

Z porównania prób 18 i 19 wytwarzania karboksymetylocelulozy z ma-
sy celulozowej niemodyfikowanej radiacyjnie i napromienionej wiązką elek-
tronów wynika, że nastąpiło obniżenie lepkości karboksymetylocelulozy otrzy-
manej z masy napromienionej (co stwierdzono również w poprzednio oma-
wianych próbach). Zawartość substancji czynnej i stopień podstawienia kar-
boksymetylocelulozy w porównywanych masach celulozowych były natomiast
bardzo zbliżone. Napromienienie masy wpłynęło zatem na jej depolimeryza-
cję i w konsekwencji spowodowało spadek lepkości otrzymanej z niej kar-
boksymetylocelulozy, jednak nie uzyskano spodziewanej aktywacji celulozy
wyrażonej wzrostem stopnia podstawienia bądź zawartości substancji czyn-
nej w soli sodowej karbomsymetylocelulozy. Należy zauważyć, że zastoso-
wanie zmodyfikowanej metody laboratoryjnego wytwarzania karboksymety-
locelulozy z merceryzacją masy celulozowej przy wysokim stężeniu masy
pozwoliło na uzyskanie z masy celulozowej typu Alicell produktu o wyższej
średnio o 10%, zawartości substancji czynnej, o około 0,1 wyższym stopniu
podstawienia, a także o znacznie wyższej lepkości, w porównaniu z wynika-
mi otrzymanymi metodą klasyczną.
Laboratoryjne wytwarzanie technicznej karboksymetylocelulozy
z masy celulozo wej papierniczej sosno wej

Porównanie laboratoryjnego wytwarzania karboksymetylocelulozy z pa-
pierniczej masy celulozowej sosnowej bielonej niemodyfikowanej radiacyj-
nie i napromienionej wiązką elektronów prowadzono z zastosowaniem obu
opisanych technik.

Podczas wytwarzania karboksymetylocelulozy z masy celulozowej nie-
modyfikowanej radiacyjnie metodą klasyczną z merceryzacją w temperaturze
40°C przy niskim stężeniu masy (próba 9, tabela 11) stwierdzono, że otrzy-
mana alkaliceluloza charakteryzuje się wyraźnie wyższą lepkością graniczną
(741 ml/g) niż masa celulozowa (692 ml/g), czego nie stwierdzono w przy-
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Tabela 11. Próby otrzymywania technicznej soli sodowej karboksymetylocelulozy z masy celulozowej sosnowej papierniczej.
State warunki otrzymywania alkalicelulozy: stężenie roztworu wodorotlenku sodu - 234 g/l, czas - 1 godz., temperatura - 25°C.
Stałe warunki otrzymywania karboksymetylocelulozy: masa celulozowa : chlorooctan sodu = 1 : 0,6, czas reakcji - 2 godz.,
czas dojrzewania - 1 godz., czas suszenia - 16 godz., temperatura suszenia - 50°C.
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padku stosowania merceryzacji w temperaturze otoczenia przy wysokim stę-
żeniu masy (próba 20, tabela 11) ani też w próbach z użyciem masy Alicell.
Ten wzrost lepkości po merceryzacji nastąpił prawdopodobnie na skutek roz-
puszczenia w alkaliach hemiceluloz i usunięcia ich w znacznym stopniu z al-
kalicelulozy podczas prasowania, co podwyższyło jej średni stopień polime-
ryzacji, a więc i lepkość. Podczas stosowania wysokostężeniowej mercery-
zacji zdegradowane hemicelulozy pozostały w alkalicelulozie obniżając jej
lepkość.

Jak wynika z zestawionych w tabeli 10 wartości, napromienienie pa-
pierniczej masy celulozowej spowodowało spadek jej lepkości w stopniu zbli-
żonym do spadku lepkości masy Alicell. Spowodowało także w zbliżonym
stopniu spadek lepkości alkalicelulozy i karboksymetylocelulozy. Napromie-
nienie nie wpłynęło jednak na aktywność celulozy w procesie wytwarzania
karboksymetylocelulozy, czego potwierdzeniem jest uzyskanie karboksyme-
tylocelulozy z masy napromieniowanej o zawartości substancji czynnej po-
równywalnej z jej zawartością w karboksymetylocelulozie otrzymanej z ma-
sy niemodyfikowanej radiacyjnie (odpowiednio około 55% i około 65%). Rów-
nież i w tym przypadku nie uzyskano karboksymetylocelulozy o wyższym
stopniu podstawienia. Tym niemniej uznano za celowe wykonanie prób za-
stosowania otrzymanych próbek karboksymetylocelulozy w wytwarzaniu pa-
pieru.
Ocena przydatności użytkowej wybranych próbek karboksymetylocelulozy
w wytwarzaniu papieru

W papiernictwie karboksymetylocelulozę stosuje się między innymi jako
środek wiążący (około 0,5-1,5% do masy celulozowej) w wytwarzaniu nie-
których rodzajów papieru w celu poprawy jego wytrzymałości w stanie su-
chym oraz stopnia zaklejenia, a także gładkości, połysku i innych właściwości
użytkowych. Sól sodowa karboksymetylocelulozy stosowana w wytwórstwie
papierniczym charakteryzuje się niską bądź średnią lepkością 10-30 cP, stop-
niem podstawienia 0,5-0,7 oraz zawartością substancji czynnej 50-65%. Mię-
dzy innymi stosuje się KMC Blanose firmy Herkules o lepkości 10 cP i stop-
niu podstawienia 0,7. Tę karboksymetylocelulozę zastosowano w próbie refe-
rencyjnej do oceny przydatności użytkowej otrzymanych laboratoryjnie próbek
karboksymetylocelulozy. Oceniano stosowanie próbek karboksymetylocelu-
lozy otrzymanej metodą z merceryzacją wysokostężeniową z masy celulo-
zowej Alicell i masy siarczanowej sosnowej papierniczej - nienapromienio-
nych i napromienionych dawką 10 kGy.
Arkusiki laboratoryjne papieru przygotowywano według następującej recep-
tury:
• skład włóknisty:

masa celulozowa sosnowa siarczanowa bielona - 60%,
masa celulozowa brzozowa siarczanowa bielona - 40%,
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