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Wp³yw promieniowania
jonizuj¹cego na wybrane
w³aœciwoœci
kopoli(estro-b-estrów) (PED)
Przedstawiona praca dotyczy wp³ywu sieciowania radiacyjnego na w³aœciwoœci kopolimerów multiblokowych kopoli(estro-estrowych) (PED). Polimery
te maj¹ potencjalne zastosowanie w medycynie i nale¿¹ do grupy multiblokowych elastomerów termoplastycznych. W kopoli(estro-b-estrach) blokiem
sztywnym jest produkt estryfikacji estru tereftalanu dimetylu z 1,4-BD, a blok
giêtki stanowi¹ sekwencje kwasu dilinoleinowego. Kopolimery (zawieraj¹ce 26
i 30% wag. segmentów sztywnych) po procesie przetwórczym zosta³y poddane
napromienianiu ró¿nymi dawkami promieniowania jonizuj¹cego (25, 50 i 75
kGy). Analiza wyników wykaza³a istotny wp³yw dawki promieniowania jonizuj¹cego na wybrane w³aœciwoœci kopoli(estro-b-estrów) (polepszenie w³aœciwoœci mechanicznych i wzrost granicznej liczby lepkoœciowej).
S³owa kluczowe: elastomer termoplastyczny (TPE), PED, sieciowanie radiacyjne, w³aœciwoœci mechaniczne

The effect of ionization radiation
on selected properties of multiblock
copoly(ester-b-ester)s (PED)
The paper concerns the effect of electron beam radiation on selected properties of multiblock polyester (PED) copolymers. Those polymers are investigated as potential materials for biomedical applications. They belong to the
group of multiblock thermoplastic elastomers. As far as copolyesters are concerned, the hard segment is a product of esterification of dimethyl terephthalate
with 1,4-BD and the soft segment is composed of dilinoleic acid segments. Two
different copolymers (26 and 30 wt. % of hard segment) were exposed to
different doses of ionizing radiation (25, 50 and 75 kGy). Analysis of the results
indicated that increasing ionizing radiation doses had strong influence on
selected properties of copolyesters (increased mechanical strength and limiting
viscosity number).
Key words: thermoplastic elastomer (TPE) PED, irradiation, mechanical properties

1. Wstêp
Elastomery termoplastyczne (TPE) s¹ materia³ami
polimerowymi, w których na skutek separacji fazowej
wyodrêbniaj¹ siê przynajmniej dwie fazy: miêkka
i twarda. Fazy te tworz¹ tzw. strukturê domenow¹,
w której domeny twarde (semikrystaliczne lub amorficzne) stanowi¹ wêz³y przestrzennej sieci polimeru.
Kopolimery multiblokowe sk³adaj¹ siê z dwu rodzajów bloków – jeden z nich ma zwykle niski modu³
elastycznoœci, nisk¹ temperaturê zeszklenia, ma³¹ zdolnoœæ do krystalizacji, a jego budowa zapewnia s³abe
* Politechnika Szczeciñska, Instytut Polimerów, Zak³ad Biomateria³ów i Technologii Mikrobiologicznych, Szczecin
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oddzia³ywania miêdzycz¹steczkowe. Segment ten nadaje materia³owi w³aœciwoœci elastyczne i dlatego nazywany jest segmentem giêtkim. Natomiast drugi segment, zwany sztywnym, okreœla w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe i przetwórcze. Charakteryzuje siê tendencj¹ do agregacji z tym samym rodzajem bloków, co
powoduje silne oddzia³ywania miêdzycz¹steczkowe
[1-3].
Wiele elastomerów termoplastycznych, wykazuj¹cych cechy polimerów biokompatybilnych, biodegradowalnych i dodatkowo daj¹cych siê ³atwo przetwarzaæ, znajduje zastosowanie w medycynie i in¿ynierii
tkankowej. W³aœciwoœci TPE s¹ najczêœciej regulowane poprzez dobór sk³adu i zawartoœci segmentów lub
odpowiedni¹ modyfikacjê fizyczn¹ i chemiczn¹.
Jedn¹ z metod modyfikacji poprawiaj¹cej w³aœciwoœci mechaniczne polimerów jest ich sieciowanie. Po-
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limery stanowi¹ce obiekt naszego zainteresowania
mo¿na sieciowaæ wykorzystuj¹c reakcje wolnorodnikowe inicjowane przez rozpad nadtlenków organicznych, a tak¿e promieniami UV [4]. Reakcjê sieciowania
tego typu mo¿na równie¿ wywo³aæ radiacyjnie strumieniami elektronów, fotonów, neutronów lub protonów
[4,5]. Powstaj¹ce w procesie napromieniowania wi¹zania kowalencyjne prowadz¹ do usieciowania struktury
polimerów (sieciowanie chemiczne).
Radioliza polimerów pod wp³ywem promieniowania jonizuj¹cego mo¿e prowadziæ zarówno do reakcji
sieciowania, jak i degradacji. Przy du¿ych dawkach
promieniowania dominuje proces degradacji, a w przypadku ma³ych dawek przebieg reakcji jest uzale¿niony
od struktury polimeru. Mechanizm radiacyjnego sieciowania ma charakter wolnorodnikowy i przebiega zwykle przez stadium wybicia atomu wodoru z utworzeniem
makrorodnika. Powstaj¹ca w wyniku wybicia elektronu
dziura dodatnia mo¿e wêdrowaæ wzd³u¿ ³añcucha
w poszukiwaniu najdogodniejszego energetycznie
miejsca. Daje to du¿¹ wydajnoœæ procesu sieciowania
polimerów [4,5].
Elastomery termoplastyczne TPE charakteryzuj¹
siê struktur¹ o wêz³ach sieci natury fizycznej, z tego
powodu wykazuj¹ znaczne pe³zanie pod obci¹¿eniem.
Szczególnie du¿e odkszta³cenia trwa³e pod obci¹¿eniem maj¹ TPE poddane badaniom w warunkach dynamicznych [9-11]. Okazuje siê, ¿e du¿e zró¿nicowanie
struktury chemicznej TPE (segmentowe poliuretany,
poliestry lub kopolimery styrenowe) znajduje swoje
odzwierciedlenie w ró¿nej odpornoœci materia³u na
zmêczenie (fatigue resistance).
Celem pracy by³o zbadanie w³aœciwoœci mechanicznych i termicznych segmentowych kopolimerów
multiblokowych kopoli(estro-b-estrów) (PED), których strukturê chemiczn¹ modyfikowano za pomoc¹
promieniowania jonizuj¹cego o ró¿nej dawce. Bloki
sztywne tych kopolimerów stanowi³y sekwencje poli(tereftalanu butylenu) (PBT), a bloki giêtkie tworzy³y
sekwencje kwasu dilinoleinowego (DLA).

2. Czêœæ doœwiadczalna
Materia³y
l Tereftalan dimetylu (DMT); Elana, Toruñ;
l 1,4-butanodiol czysty, BASF, Niemcy;
l kwas dilinoleinowy (DLA) – nazwa handlowa
„Pripol 1009”, masa molowa ok. 570 g/mol, Uniqema Chemie BV, Gouda, Holandia;
l katalizator: wodoroheksabutoksy-o-tytanian magnezowy, masa molowa 339 g/mol, otrzymywany w
Instytucie Polimerów Politechniki Szczeciñskiej.

Synteza
Kopoli(estro-b-estry) (PED) otrzymuje siê metod¹
transestryfikacji i polikondensacji w stopie. Pierwszy
etap syntezy PED polega na otrzymaniu oligoestrowe-
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go bloku sztywnego przez wymianê estrow¹ tereftalanu
dimetylowego i 1,4-butanodiolu. W drugim etapie wytwarzania PED prowadzi siê reakcjê polikondensacji
bloku estrowego (otrzymanego w pierwszym etapie)
i kwasu dilinoleinowego (DLA). Szczegó³y syntezy
omówiono we wczeœniejszych publikacjach [6-8].

Metody badañ
l Graniczn¹ liczbê lepkoœciow¹ [η] oznaczano
w temperaturze 30oC za pomoc¹ wiskozymetru Ubbelohde’a (kapilara I) w mieszaninie fenol:trichloroetylen
= 50:50% obj.; za wartoœæ [η] przyjmowano wyniki
badania roztworów o stê¿eniu 0,5 g/100 ml.
l Pomiaru gêstoœci dokonano metod¹ piknometryczn¹ wg normy PN-92/C-89035.
l Do oznaczania w³aœciwoœci mechanicznych przy
rozci¹ganiu wykorzystywano maszynê wytrzyma³oœciow¹ Instron 1161. Pomiary naprê¿enia i wyd³u¿enia
przy rozci¹ganiu prowadzono przy prêdkoœci rozci¹gania próbki 100 mm/min.
l Pomiary metod¹ ró¿nicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) prowadzono za pomoc¹ urz¹dzenia
TA Instruments (DSC-910), przy szybkoœci ogrzewania
i ch³odzenia 10 deg/min w zakresie temperatur od –100
do 250oC.
l Badania metod¹ EPR przeprowadzono przy pomocy standardowego X-pasmowego spektrometru
Bruker E500 (Instytut Fizyki PS) z mo¿liwoœci¹ regulacji mocy mikrofalowej do 100 mW i czêstotliwoœci
modulacji 100 kHz w temperaturze pokojowej.

Modyfikacja radiacyjna
Kopoli(estro-b-estry) (PED) w postaci kszta³tek
przygotowanych do badañ napromieniano w Instytucie Chemii i Techniki J¹drowej w Warszawie za pomoc¹ wi¹zki przemiatanej liniowego akceleratora
elektronów typu LAE 13/9. Obróbkê radiacyjn¹ prowadzono w warunkach swobodnego dostêpu powietrza, w temperaturze otoczenia. Energiê wi¹zki (10
MeV) zmierzono za pomoc¹ klina aluminiowego,
a œredni¹ moc (8 kW) za pomoc¹ kalorymetru grafitowego. Próbki napromieniano dawkami dzielonymi
25 kGy. W ten sposób unikniêto nadmiernego wzrostu temperatury materia³u.

3. Wyniki i ich omówienie
W wyniku przeprowadzonych syntez otrzymano
kopolimery o udziale wagowym bloków sztywnych
26% (seria I) i 30% (seria II), które zosta³y poddane
dzia³aniu promieniowania jonizuj¹cego o dawkach 25,
50 i 75 kGy. Sk³ad i niektóre ich w³aœciwoœci zosta³y
zebrane w tabeli 1, a teoretyczn¹ strukturê chemiczn¹
makrocz¹steczki ilustruje wzór (I).
Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono wzrost wartoœci granicznej liczby lepkoœciowej
i gêstoœci, co mo¿e wskazywaæ na sieciowanie polime-
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gdzie: DPh – stopieñ polimeryzacji kondensacyjnej segmentu sztywnego =1 i 1,3
DLA – kwas dilinoleinowy C34

Tabela 1. Sk³ad i wybrane w³aœciwoœci kopolimerów PED
Table 1. Composition and selected properties of PED copolymers

Sk³ad

Nr
polimeru

1
2
3
4
5
6
7
8

Seria I
Seria II

Materia³y
PBT/DLA
PBT/DLA
PBT/DLA
PBT/DLA
PBT/DLA
PBT/DLA
PBT/DLA
PBT/DLA

wh
%

ws
%

DPh

26

74

1

30

70

1,3

W³aciwoci

Dawka
promieni,
kGy

[η ]
dl/g
0,880
0,914
0,934
0,981
0,920
0,964
1,019
1,059


25
50
75

25
50
75

dp
g/cm
1,05
1,06
1,10
1,11
1,06
1,08
1,11
1,12

δr

MPa
6,2
6,0
6,5
7,4
6,3
6,6
7,7
7,9

Emod
MPa
3,60
3,20
3,17
3,12
2,85
2,56
2,96
3,00

εr

%
750
1020
1125
1130
1020
1060
1280
1230

[η]  graniczna liczba lepkociowa, dp  gêstoæ, δr  naprê¿enie zrywaj¹ce, εr  wyd³u¿enie przy zerwaniu, DPh  stopieñ
polimeryzacji bloków sztywnych, Emod  modu³ Younga, wh i ws  udzia³ wagowy bloków sztywnych i giêtkich
[η]  limiting viscosity number, dp  density, δr  tensile stress, εr  elongation at break, DPh  degree of polymerization of hard

A

PBT/DLA 26%

endo

endo

segments, Emod  Youngs modulus, wh and ws  weight content of hard and soft segments

Tm

B

Tg

PBT/DLA 26%

Tc
PBT/DLA 26% 25 kGy
PBT/DLA 26% 25 kGy

1
PBT/DLA 26% 50kGy

2
PBT/DLA 26% 50kGy

PBT/DLA 26% 75 kGy

3
PBT/DLA 26% 75 kGy

4

-100
-100

-50

0
50
100
Temperatura, °C

150

200

-50

0
50
100
Temperatura, °C

150

Rys. 1. Krzywe DSC grzania (A) i ch³odzenia (B) kopolimerów PED serii pierwszej. Numery krzywych odpowiadaj¹
numerom próbek w tabeli 1
Fig.1. DSC curves of PED copolymers series I heating (A) and cooling (B). Numbers of curves correspond to the
numbers of samples in Table 1
TOM 11
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Tabela. 2. Wyniki badañ metod¹ DSC kopolimerów PED serii I i II
Table 2. DSC results of PED copolymers (series I and II)

Numer
polimeru

1
2
Seria I
3
4
5
6
Seria II
7
8

Segmenty giêtkie
Próbka
Sk³ad, % PBT, dawka
∆Cp
Tog1
promieniowania
C
W/g/oC

PBT/DLA, 26%
PBT/DLA, 26%, 25 kGy
PBT/DLA, 26%, 50 kGy
PBT/DLA, 26%, 75 kGy
PBT/DLA, 30%
PBT/DLA, 30%, 25 kGy
PBT/DLA, 30%, 50 kGy
PBT/DLA, 30%, 75 kGy

-54,7
-59,5
-61,4
-58,2
-55,9
-53,5
-53,9
-54,9

0,4062
0,3798
0,3588
0,3534
0,4848
0,4638
0,4152
0,3522

23
Segmenty sztywne

Wc,h
%
5,5
5,1
7,3
4,9
6,6
7,5
6,4
6,7

Tog2
C
62,7
67,6
62,7
61,6
61,9
60,8
62,5
61,9

Tom2
C
98
108
112,5
84
108
110
124
108

H
J/g
7,92
7,30
10,60
7,04
9,48
10,80
9,20
9,70
∆ m2

Toc2
C
13,9
11,6
12,9
14
21,5
20
22,58
19,28

H
J/g
5,26
8,50
7,63
6,50
8,68
8,96
8,30
8,46
∆ c

∆Cp  zmiana pojemnoci cieplnej w Tg1, Tg1  temperatura zeszklenia bloku giêtkiego, Tg2  temperatura zeszklenia oligoestrowego bloku sztywnego (wartoæ obserwowana podczas pierwszego ogrzewania), Tm2  temperatura topnienia oligoestrowego
bloku sztywnego PBT, Tc2  temperatura krystalizacji oligoestrowego bloku sztywnego PBT,
∆Hc  ciep³o krystalizacji w Tc2, Wc,h  udzia³ wagowy krystalitów PBT w polimerze

∆Hm2  ciep³o topnienia w Tm2,,

∆Cp1  heat capacity change in Tg1, Tg1  glass transition temperatures of soft blocks, Tg2  glass transition temperatures of
oligoester hard blocks (the value observed during the first heating wartoæ), Tm2  melting temperatures of oligoester hard
blocks PBT, Tc  crystallization temperatures of oligoester hard blocks PBT, ∆Hm2  heat of melting at Tm2,, ∆Hc  crystallization heat in Tc2, Wc,h  degree of crystallization of hard block PBT

rów pod wp³ywem wzrastaj¹cej dawki promieniowania
jonizuj¹cego.
Rezultaty badañ metod¹ DSC kopolimerów estrowo-estrowych serii pierwszej pokazano na rysunku 1,
natomiast wartoœci charakteryzuj¹ce przemiany fazowe
obu serii kopolimerów poddanych dzia³aniu promieniowania jonizuj¹cego zestawiono w tabeli 2.
Oznaczono temperaturê zeszklenia Tg i zmianê
ciep³a w³aœciwego ∆Cp fazy miêkkiej oraz temperaturê
krystalizacji Tc, entalpiê krystalizacji ∆Hc, entalpiê topnienia ∆Hm i temperaturê topnienia Tm krystalicznej fazy
twardej. Pomiary przeprowadzono w cyklu ogrzewaniech³odzenie-ogrzewanie z szybkoœci¹ 10 deg/min w zakresie temperatury od –100 oC do temperatury o 50 oC
wy¿szej od temperatury topnienia fazy krystalicznej.
Na termogramach DSC PED serii I (rys. 1A)
mo¿na zaobserwowaæ dwie przemiany: niskotemperaturow¹ (Tg) zwi¹zan¹ z zeszkleniem fazy amorficznej
bloku giêtkiego DLA oraz wysokotemperaturow¹ (Tm)
topnienia fazy krystalicznej bloku sztywnego PBT. Nie
zaobserwowano wiêkszych zmian (tab. 2) w wartoœciach temperatury zeszklenia segmentów giêtkich DLA
pod wp³ywem wzrastaj¹cej dawki promieniowania jonizuj¹cego, choæ Tg polimerów po modyfikacji promieniowaniem jonizuj¹cym jest ni¿sze od temperatury
zeszklenia polimeru PBT/DLA 26%. Temperatura topnienia Tm2 roœnie wraz z dawk¹ promieniowania (25,
50 kGy), natomiast przy dawce 75 kGy gwa³townie
maleje (seria I). Promieniowanie jonizuj¹ce nie wykazuje istotnego wp³ywu na Tg polimerów serii II, zaœ
zmiany w obszarze temperatury topnienia wykazuj¹
podobny charakter jak w przypadku serii I. Prawdopodobnie polimery obydwu serii ulegaj¹ sieciowaniu pod
wp³ywem wzrastaj¹cej dawki promieniowania jonizu-
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j¹cego, przy wy¿szej dawce (75 kGy) mo¿e dochodziæ
do degradacji pojedynczych ³añcuchów w obrêbie ich
fazy krystalicznej (znaczny spadek udzia³u wagowego
krystalitów PBT, wc,h w polimerze w serii I).
Podczas napromieniania mo¿e dochodziæ do powstania niekorzystnych produktów ubocznych, jakimi
s¹ wolne rodniki, dlatego przeprowadzono badania metod¹ EPR (elektronowego rezonansu paramagnetycznego), która pozwala wykryæ aktywne centra paramagnetyczne. Na podstawie badañ EPR mo¿na stwierdziæ, ¿e
po napromienianiu badanych kopolimerów w temperaturze pokojowej za pomoc¹ wi¹zki wysokoenergetycznych elektronów powstaj¹ nietrwa³e produkty rodnikowe. Zanikaj¹ one ju¿ w trakcie napromieniania, gdy¿
pomiary przeprowadzone bezpoœrednio po ekspozycji
na promieniowanie jonizuj¹ce wskazuj¹ na brak jakichkolwiek centrów paramagnetycznych. Z punktu widzenia zastosowañ biomedycznych nieobecnoœæ trwa³ych
rodników inicjowanych radiacyjnie jest korzystna,
gdy¿ wyklucza zachodz¹ce z ich udzia³em procesy degradacji w czasie d³ugotrwa³ego przechowywania materia³u. Zmiany w³aœciwoœci obserwowane w wyniku
starzenia przebiegaj¹ wtedy wolniej, a ich zakres jest
mniejszy [12].
Jedn¹ z podstawowych metod badañ w³aœciwoœci
mechanicznych s¹ badania wytrzyma³oœciowe, w tym
statyczna próba rozci¹gania. Charakterystyki wyd³u¿enie- naprê¿enie dla obu serii kopolimerów przedstawiono na rys. 2.
Analizuj¹c wyniki badañ wytrzyma³oœciowych
stwierdzono, ¿e wraz ze wzrastaj¹c¹ dawk¹ promieniowania w przypadku obu grup polimerów nastêpuje
wzrost ich elastycznoœci, przy jednoczesnym podwy¿szeniu wytrzyma³oœci materia³u. Takie zachowanie ba-
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Rys. 2. Charakterystyki naprê¿enie-wyd³u¿enie kopolimerów PED serii pierwszej (A) i serii drugiej (B)
Fig. 2. Stress-strain curves for PED copolymers series I (A) and series II (B)

danych kopolimerów podczas statycznej próby rozci¹gania, a w szczególnoœci wzrost wyd³u¿enia wraz
z dawk¹ promieniowania, mo¿na przypisaæ efektowi
sieciowania polimeru.

4. Podsumowanie
Z omówionych badañ wynika, ¿e wi¹zka elektronów mo¿e byæ bardzo efektywnym narzêdziem modyfikacji w³aœciwoœci chemicznych i mechanicznych kopoli(estro-b-estrów) (PED).
TOM 11

Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na
stwierdziæ, ¿e badane kopolimery PED o udzia³ach wagowych bloku estrowego PBT = 26 i 30% ulegaj¹ sieciowaniu pod wp³ywem promieniowania jonizuj¹cego;
zwiêkszaj¹ siê zarówno wartoœci ich granicznej liczby
lepkoœciowej, jak i gêstoœæ.
Badania strukturalne metod¹ EPR nie potwierdzi³y
obaw, ¿e podczas napromieniowania mog³o dojœæ do
powstania trwa³ych rodników, które powodowa³yby
znaczne pogorszenie w³aœciwoœci tych polimerów. Natomiast oczekiwanej poprawie ulegaj¹ parametry wytrzyma³oœciowe PED.
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„Poradnik Technologa Gumy”
Instytut Przemys³u Gumowego oferuje „Poradnik Technologa Gumy” stanowi¹cy polski
przek³ad ksi¹¿ki „Rubber Technologist's Handbook”. Jest to pierwsza tego rodzaju
pozycja w jêzyku polskim od czasu wydania w 1981 r. ksi¹¿ki „Guma – Poradnik In¿yniera
i Technika”.
Poradnik ten jest przeznaczony dla szerokiego krêgu odbiorców, zarówno praktyków
zatrudnionych w zak³adach przemys³u gumowego, projektantów maszyn i urz¹dzeñ oraz
obiektów budowlanych, jak i osób, które chc¹ dopiero poznaæ zagadnienia technologii
i stosowa nia gumy. Bêdzie on równie¿ przydatny dla studentów kierunków chemicznych,
mechanicznych, budowy maszyn itp.
Cena jednego egzemplarza 150 z³, VAT 0%. Do ceny zostan¹ doliczone koszty wysy³ki.
Zamówienie prosimy kierowaæ na adres:
Instytut Przemys³u Gumowego „Stomil”
Zak³ad Informacji i Dokumentacji Naukowo-Technicznej
05-820 Piastów, ul. Harcerska 30
e-mail: d.caban@ipgum.pl
fax: (0 22) 723 71 96, tel. (0 22) 723 60 25 do 29 wew. 247
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