
WpWpłływ promieniowania jonizujyw promieniowania jonizująącego cego 
na materiana materiałły polimerowe stosowane y polimerowe stosowane 

w medycyniew medycynie

GraGrażżyna Przybytniakyna Przybytniak

Szkoła Sterylizacji i Higienizacji Radiacyjnej
Warszawa, 11-12 października 2007



Kryterium oceny odpornoKryterium oceny odpornośści ci 
radiacyjnej polimerradiacyjnej polimeróóww

H
I

-CH2 –C-
I
R

JEŚLI KAŻDY ATOM ŁAŃCUCHA JEST ZWIĄZANY 
CO NAJMNIEJ Z JEDNYM ATOMEM WODORU, 
POLIMER MOŻE ULEGAĆ SIECIOWANIU.

POLIMERY ZAWIERAJĄCE ATOM WĘGLA 
PODSTAWIONY CZTEREMA PODSTAWNIKAMI
TYLKO DEGRADUJĄ.

n

R1
I

-CH2 –C-
I
R2 n



Wybrane polimery uszeregowane Wybrane polimery uszeregowane 
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WewnWewnęętrzny efekt ochronnytrzny efekt ochronny

WystWystęępuje, gdy grupy ochronne spuje, gdy grupy ochronne sąą
wbudowane w czwbudowane w cząąsteczksteczkęę polimeru.polimeru.
DziaDziałłanie ochronne nie ogranicza sianie ochronne nie ogranicza sięę
tylko do bezpotylko do bezpośśredniego sredniego sąąsiedztwa siedztwa 
merumeru, lecz rozci, lecz rozciąąga siga sięę na dalsze na dalsze 
fragmenty fragmenty łłaańńcucha.cucha.

CH=CH2

Cykloheksan G(R) = 6,5 Benzen G(R) = 0,75 Styren G(R) = 0,69



Procesy chemiczne w polimerach Procesy chemiczne w polimerach 
poddanych dziapoddanych działłaniu promieniowania aniu promieniowania 

jonizujjonizująącegocego
Sieciowanie Sieciowanie łłaańńcuchcuchóów w 
Degradacja Degradacja łłaańńcuchcuchóów gw głłóównych wnych 
makroczmakrocząąsteczeksteczek
Zmiana liczby i charakteru wiZmiana liczby i charakteru wiąązazańń
podwpodwóójnych jnych 
Emisja niskoczEmisja niskocząąsteczkowych produktsteczkowych produktóów w 
gazowychgazowych
Utlenianie polimeruUtlenianie polimeru



Degradacja Degradacja 
polipropylenupolipropylenu
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Polipropylen Polipropylen –– produkty gazoweprodukty gazowe

0,02% tlenek 
węgla
0,024% pentan
0,013% heptan
0,01% etan
0,01% penten

95% wod95% wodóórr
2,7% metan2,7% metan
1,9% woda1,9% woda
0,048% butan0,048% butan
0,01% 0,01% ditlenekditlenek

wwęęglagla

Zaledwie 6% zużytego tlenu pojawia się w postaci 
związków gazowych



Rodniki w polipropylenieRodniki w polipropylenie
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PREFERENCJEPREFERENCJE

RODNIKI        ENERGIA DYSOCJACJI WIĄZANIA
CH3CH2

• 422 kJ/mol
CH3CH• CH3 413
(CH3)3C• 397
CH2=CHCH2

• 359



Degradacja oksydacyjnaDegradacja oksydacyjna
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Promieniowanie jonizujPromieniowanie jonizująące ce 
indukuje w PP wolne rodnikiindukuje w PP wolne rodniki

prowadzprowadząące do:ce do:
PPęękniknięćęć łłaańńcucha gcucha głłóównego makroczwnego makrocząąsteczki steczki ––

zmniejszenia masy czzmniejszenia masy cząąsteczkowejsteczkowej
Uwolnienia produktUwolnienia produktóów gazowychw gazowych
Pojawienia siPojawienia sięę polarnych grup funkcyjnych polarnych grup funkcyjnych 
ZmZmęętnieniatnienia
ŻŻóółłkniknięęcia materiacia materiałłuu
Pogorszenie wPogorszenie włłaaśściwociwośści mechanicznychci mechanicznych



Degradacja radiacyjna Degradacja radiacyjna 
polipropylenu polipropylenu –– śśrodki ochronnerodki ochronne

Z uwagi na Z uwagi na łłatwoatwośćść degradacji, rdegradacji, róówniewnieżż w warunkach w warunkach 
przetwprzetwóórstwa, w tworzywach sztucznych stosowane srstwa, w tworzywach sztucznych stosowane sąą
stabilizatory i antyutleniacze.stabilizatory i antyutleniacze.
Inicjowane radiacyjnie i Inicjowane radiacyjnie i fotolityczniefotolitycznie (czasem r(czasem róówniewnieżż
termicznie) procesy majtermicznie) procesy mająą ten sam charakter. ten sam charakter. 
Procesy rodnikowe Procesy rodnikowe –– inicjowanie, propagacja, inicjowanie, propagacja, 
rozgarozgałęłęzianie, zianie, terminacjaterminacja. . 
ZwiZwiąązki ochronne zki ochronne –– przeciwutleniacze fenolowe,  przeciwutleniacze fenolowe,  
stabilizatory aminowe HALS, merkaptany.stabilizatory aminowe HALS, merkaptany.
Przeciwutleniacze pierwotnePrzeciwutleniacze pierwotne –– hamujhamująą etap etap 
propagacji. propagacji. 
Przeciwutleniacze wtPrzeciwutleniacze wtóórnerne –– zapobiegajzapobiegająą dekompozycji dekompozycji 
polimeru przez grupy nadtlenkowe.polimeru przez grupy nadtlenkowe.



PorPoróównanie mechanizmwnanie mechanizmóów w 
pupułłapkowania rodnikapkowania rodnikóóww
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Witaminy jako antyutleniaczeWitaminy jako antyutleniacze
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Sieciowanie radiacyjneSieciowanie radiacyjne



Rodzaje sieciowaniaRodzaje sieciowania
polietylenu
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WiWiąązania nienasycone po zania nienasycone po 
napromienieniunapromienieniu

-CH=CH-

-CH=CH2



Sieciowanie radiacyjne polietylenuSieciowanie radiacyjne polietylenu
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Chemia radiacyjna fazy Chemia radiacyjna fazy 
krystalicznej i amorficznej PEkrystalicznej i amorficznej PE

Rodniki alkilowe powstajRodniki alkilowe powstająą w obu fazach.w obu fazach.
Sieciowanie zachodzi tylko w fazie Sieciowanie zachodzi tylko w fazie 
amorficznej.amorficznej.
Utlenianie zachodzi tylko w fazie Utlenianie zachodzi tylko w fazie 
amorficznej.amorficznej.
Rodniki fazy krystalicznej dyfundujRodniki fazy krystalicznej dyfundująą do do 
powierzchni mipowierzchni mięędzyfazowej i tam sdzyfazowej i tam sąą
utleniane.utleniane.



WpWpłływ sieciowania radiacyjnego yw sieciowania radiacyjnego 
na wna włłaaśściwociwośścici

Wzrost wytrzymałości przy zerwaniu.
Nie topią się, lecz miękną, jak polimery termoutwardzalne.
Pozostają nierozpuszczalne w rozpuszczalnikach 
organicznych, pęcznieją.
Znacznie wzrasta odporność radiacyjna.
Wzrasta naprężenie przy zerwaniu i moduł Younga.
Maleje wydłużenie przy zerwaniu.
Wzrasta odporność na pełzanie i oporność na udarność.
Zwiększa się odporność na pęknięcia naprężeniowe i 
ścieranie.
Wzrasta odporność na agresywne chemikalia, tłuszcze, 
oleje, żrące substancje nieorganiczne.
Zmiana właściwości termicznych: duża stabilność termiczna 
wymiarów, maleje zdolność do odkształceń pod wpływem 
ogrzewania (odporność cieplna).
Rośnie oporność na łuk elektryczny, wzrasta odporność na 
płomień. 



Czynniki wpCzynniki wpłływajywająące na odpornoce na odpornośćść
radiacyjna materiaradiacyjna materiałłóów w 

polimerowych:polimerowych:

Zmiany chemiczne wywoZmiany chemiczne wywołłane promieniowaniem ane promieniowaniem 
jonizujjonizująącym mocym możżna podzielina podzielićć na dwa etapy. W na dwa etapy. W 
pierwszej fazie reakcje przebiegajpierwszej fazie reakcje przebiegająą bezpobezpośśrednio rednio 
podczas napromieniania, w drugiej po jego ustaniu, w podczas napromieniania, w drugiej po jego ustaniu, w 
wyniku proceswyniku procesóów nastw nastęępczych (tzw. pczych (tzw. postefektupostefektu). ). 

MateriaMateriałły amorficzne wykazujy amorficzne wykazująą wiwięększksząą odpornoodpornośćść w w 
porporóównaniu z krystalicznymi. W polimerach wnaniu z krystalicznymi. W polimerach 
krystalicznych dukrystalicznych dużża zawartoa zawartośćść fazy amorficznej fazy amorficznej 
zmniejsza wrazmniejsza wrażżliwoliwośćść na promieniowanie. Z drugiej na promieniowanie. Z drugiej 
strony regularna siestrony regularna siećć krystaliczna, o makrystaliczna, o małłej iloej ilośści ci 
defektdefektóów zmniejsza w zmniejsza promieniopromienio--wrawrażżliwoliwośćść..



Czynniki wpCzynniki wpłływajywająące na odpornoce na odpornośćść
radiacyjna materiaradiacyjna materiałłóów w 

polimerowych:polimerowych:

MaMałła przepuszczalnoa przepuszczalnośćść tlenu sprzyja odpornotlenu sprzyja odpornośści ci 
materiamateriałłu na promieniowanie. Polimery w postaci folii i u na promieniowanie. Polimery w postaci folii i 
wwłłóókien, ze wzglkien, ze wzglęędu na znaczny stosunek powierzchni du na znaczny stosunek powierzchni 
materiamateriałłu do jego masy, maju do jego masy, mająą zwizwięększony kontakt z kszony kontakt z 
tlenem, a co za tym idzie tlenem, a co za tym idzie łłatwo ulegajatwo ulegająą degradacji degradacji 
oksydacyjnej.oksydacyjnej.

Szybkie jednorazowe napromieniowanie duSzybkie jednorazowe napromieniowanie dużążą dawkdawkąą
promieniowania daje efekt zblipromieniowania daje efekt zbliżżony do ekspozycji w ony do ekspozycji w 
atmosferze gazu obojatmosferze gazu obojęętnego, gdytnego, gdyżż w krw króótkim czasie tkim czasie 
dyfuzja tlenu do wndyfuzja tlenu do wnęętrza wyrobu nie jest motrza wyrobu nie jest możżliwa. W liwa. W 
takim przypadku zewntakim przypadku zewnęętrzne warstwy materiatrzne warstwy materiałłu mogu mogąą
ulec degradacji, podczas gdy jego wnulec degradacji, podczas gdy jego wnęętrze motrze możże w e w 
dudużżym stopniu zachowaym stopniu zachowaćć swoje wswoje włłaaśściwociwośści, a nawet ci, a nawet 
ulec sieciowaniu.ulec sieciowaniu.



Polimery stosowane w Polimery stosowane w 
wyrobach medycznych wyrobach medycznych 

sterylizowanych radiacyjniesterylizowanych radiacyjnie
•Akrylonitryl/butadien/styren (ABS)
•Polistyren
•Polistyren-akrylonitryl
•Polietylen różnej gęstości
•Poliamidy
•Poliuretany
•Poli(etylen–octan winylu)
•Poli(etylen-akryl)
•Polipropylen
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