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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛИ
ПЕВП, ПЕНП и ЛПЕНП

съответно, полиетилен висока плътност, ниска плътност и
линеен полиетилен ниска плътност

ПП

полипропилен

CI

карбонилен индекс

HPI

хидропероксиден индекс

ItI

индекс на изотактност

DSC

диференциално сканираща калориметрия

FT–IR

фурие трансформираща инфрачервена спектроскопия

MFI

индекс на стопилка

XRD

рентгеноструктурен анализ

Fe(aсaс)3

железен ацетилацетонат

Mn(aсaс)2

манганов ацетилацетонат

Со(aсaс)3

кобалтов ацетилацетонат

VО(aсaс)2

ванадил ацетилацетонат



степен на кристалност или степен на превръщане

Σ

якост при опън

Ε

относително удължение при опън

Y

модул на Young

A

предекспоненциален множител в уравнението на Arrhenius

ЕА

активираща енергия на термична деструкция

KAS

Kissinger-Akahira-Sunose изчислителна процедура

R2

коефициент на корелация

tf

време на 5 mass% загуба на маса

Tdi и Td f

съответно, температура на начало и край на деструкция

Тm и Тс

съответно, температура на топене и кристаллизация

T10, T25 и T50

температурите, съответстващи на 10, 25 и 50% загуба на маса

Tdmax

температурата на максимална скорост на деструкция

H, S и G

съответно изменение на енталпията, ентропията и енергията на
Gibbs

Н100%

енталпия на топене на 100% кристален полимер

ВЪВЕДЕНИЕ
През изминалия 20-ти век пластмасите навлизат бързо в индустрията и бита на хората.
При някои приложения изместват металите поради своята гъвкавост, издръжливост и
отлични бариерни свойства. Комерсиалните интереси бързо ги налагат във всички сфери на
живота. Те са относително евтини материали, което ги прави подходящи за различни
изделия. Това води до многократно нарастване на производството им. Синтетичните
полимери са широко използвани в опаковането на различни продукти като хранителни,
фармацевтични, козметични, перилни препарати и др.
Продължителната употреба на полимерите и полимерните опаковки в различни области
води до натрупване на значителни количества пластмасови отпадъци. Тъй като полимерните
отпадъци не винаги са на повърхността на местата, определени за изхвърлянето им, те търпят
ограничено окисление. Времето за разрушаване на изделията от различни полимери може да
се определи най-достоверно при експозицията им в естествени условия на открито. Поради
това, че продължителността на стареенето в естествена среда на открито е дълъг процес,
широко се използват тестове при ускорени условия на експозиция. При ускореното стареене
се използва прилагането на изкуствени източници на УВ- и видима слънчева светлина, напр.
флуоресцентни УВ-, живачни лампи и т. н.
По време на жизнения си цикъл фолиата от полиетилен и полипропилен са изложени на
голяма част от факторите, оказващи влияние върху разрушаването им (метеорологичните
условия, облъчването с УВ- светлина, атмосферния кислород, озона, микроорганизмите и
др.). Комбинацията от всички тези фактори води до негативни промени в структурата,
механичните свойства, а често и до промени във външния вид на полимерните материали.
Процесът на разрушаване на полимерите, иницииран от комбинираното действие на УВсветлина и присъствието на кислород, се нарича окислително фоторазрушаване или
фотоокисление.
Фоторазрушаването на пластмасовите изделия в естествени условия е процес, при който
слънчевата светлина посредством фотоокисление и директно разкъсване на връзки в
полимерната верига, понижава молекулната маса на полимерите. За съкращаването на срока
на живот (експлоатация) на отпадъците в последните години все по-широко се разработват и
специални видове полимери с регулиран срок за експлоатация. Отличителна особеност на
тези полимери се явява тяхната способност да запазват потребителските си свойства в
продължение на целия период на експлоатация. След изтичането на този период те
претърпяват физико-механични и биологични превръщания, довеждащи до деструкция и
разрушаване. По правило, за придаването на способност на полимерите да се разрушават под
действието на светлината се използват специални добавки или се въвеждат в състава им
светлочувствителни групи. За да намерят тези полимери практическо приложение, те трябва
да удовлетворяват следните изисквания: в резултат на модификацията полимерът не трябва
съществено да промени своите експлоатационни характеристики; добавките, въведени в
полимера, не трябва да са токсични, тъй като той е предназначен на първо място за опаковки;
полимерът трябва да се преработва чрез обикновените методи, при което да не се разлага;
необходимо е изделията, получени от такъв полимер, да се съхраняват и експлоатират
продължително време в условията на отсъствие на преки УВ- лъчи; времето до
разрушаването на полимера трябва да е известно и да варира в широки граници; продуктите
от разлагането на полимера не трябва да са токсични.
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Фотоокислителното разрушаване на полиетилена и полипропилена при облъчването им с
УВ- светлина е предмет на интензивно изследване. За повишаване на степента им на
окисление е разработен метод, който включва смесването им с про-оксиданти и ускорени
условия на експозиция. По такъв начин въвеждането в състава на полимерите на прооксиданти под формата комплекси на металите с преходна валентност се явява ефективен
начин за получаването на фоторазграждащи се полимери. Като се варира природата и
тяхната концентрация, може да се регулира срока на експлоатация на тези полимери в
широки граници.
Цел и основни задачи на изследването
Целта на настоящия дисертационен труд е да се получат фоторазрушаващи се полимери
на основа полиетилен висока плътност и полипропилен при добавянето към тях на
органични комплекси на металите с преходна валентност като про-оксиданти, да се изучи
фотоокислителната им деструкция след облъчване с УВ- светлина, да се определят
основните им характеристики и получат фолиа с контролирани свойства на разрушаване.
Осъществяването на поставената цел обхваща изследвания в следните направления:
- Получаване на фолиа от полиетилен висока плътност и полипропилен с различни по
природа и концентрация про-оксиданти с цел разработване на търговски полимерни филми с
контролирани свойства при разлагане;
- Проследяване на активността и влиянието на различните количества про-оксиданти
върху механизма на процеса на фотодеструкция на композициите на основа полиетилен и
полипропилен при симулирано облъчване със слънчева светлина;
- Определяне на степента на разрушаване на получените полимерни фолиа с прооксиданти чрез анализиране с различни методи за оценка на степента на фоторазграждане
след експозиция с УВ- светлина.
ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Термични и якостни отнасяния на фолиа от полиетилен висока плътност, съдържащи железен (III) ацетилацетонат, след УВ- облъчване
Понастоящем голяма част от разработените полимери с регулиран срок на експлоатация
представляват фоторазрушаващи се полимери. За придаване на способност на полимерите да
се разрушават под действие на светлина се използват специални добавки или се въвеждат в
състава им светлочувствителни групи. Благодарение на присъствието в тях на специални
групи или съединения, те се разлагат в естествени условия до нискомолекулни полимери,
поглъщащи се след това от микроорганизмите в почвата и въздуха.
Тъй като получаването на фоторазграждащи се полимери, съдържащи карбонилни групи в
полимерната верига, изисква определено изменение в технологията на синтез на полимерите,
усилията на много изследователи са насочени към използването на добавки от про-оксиданти
за стандартните полимери. Въведени под формата на органични комплекси, солите на
металите с преходна валентност ускоряват взаимодействието на полимерите с кислорода от
въздуха чрез включването на кислородни атоми в полиолефиновите вериги.
Привлекателността на тези адитиви се основава на способността им при експозиция на
светлина или топлина да се разпадат до свободни радикали, които допълнително генерират
полиетиленови макрорадикали. В последствие реагират с кислорода и се получават
хидропероксиди, които са основната причина за разрушаването на полимера. В последния
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етап настъпва автоокисление и разкъсване на веригата на ПЕ по класически свободнорадикалови реакции.
Преходните метали притежават уникалната способност да преминават в две окислителни
състояния, различаващи се с единица, като по този начин катализират разрушаването на
хидропероксидите. Те се формират в полимерния скелет при взаимодействието на полимера
с кислорода до свободни радикали чрез осъщестяване на цикъл от редокси реакции. Тези
реакции водят до бързо натрупване на хидропероксиди и едновременно с това до формиране
на окислителни продукти с ниска молекулна маса.
На Фиг. 1 са показани кривите за загубата на маса в инертна среда за изходния ПЕВП и
материалите, съдържащи прооксидант железен (III) ацетилацетонат, облъчени 150 часа.
Вижда се, че кривите се отместват към по-високите температури с повишаване на скоростта
на нагряване от 6 на 12°C/min. Реакцията на пиролиза на изходния ПЕВП (Фиг. 1-1) започва
при температури от 388,0, 395,0 и 396,4°C в инертна атмосфера при скорост на нагряване 6, 9
и 12°C/min, съответно. Реакцията е почти завършена при 495,0, 499,6 и 508,6°C. Подобна
тенденция за ПЕВП е наблюдавана и от други автори. Аналогичен е и хода на ТГ- кривите
(Фиг. 1-2) при различните скорости на нагряване за материалите, съдържащи Fe(acac)3.

Фиг. 1. Зависимост на загубата на маса от температурата при скорост на нагряване 6 (а), 9
(б) и 12 (в)°C/min за изходен ПЕВП (1) и ПЕВП с про-оксидант (2) след експозиция 150 часа
Както се вижда от Фиг. 1 всички образци в инертна среда притежават едностепенно
разлагане. Докладвано е, че в инертна атмосфера реакциите на разкъсване на полимерната
верига при деструкция на ПЕ преобладават. Това е придружено с разклоняване на полимера.
От Фиг. 1-1 и 1-2 може да се направи извода, че тези два процеса (разкъсване и
разклоняване) протичат спонтанно, което води до едностепенна загуба на маса.
Температурите на начало на деструкция ( Tdi ) и тези, съответстващи на 10% (Т10), 25% (T25)
и 50% загуба на маса (T50), максималната скорост на деструкция ( Tdmax ) и температурите на
край на деструкция ( Td f ) на получените материали при използва-ните три скорости 6, 9 и
12°C/min са представени в Табл. 1. В инертна среда необлъчения изходен ПЕВП започва да
се разлага при 392,6°C и претърпява пълно разлагане при 495,3°C. За всички облъчени
композиции и тези, съдържащи железен (III) ацетилацетонат, Tdi и Td f при посочените ско3

Таблица 1. Температурни характеристики на изходен и облъчен ПЕВП и материали на
негова основа с Fe(acac)3 при различни скорости на нагряване

Образец

Изходен

Облъчен

с Fe(acac)3, облъчен

Скорост на
нагряване,
°C/min
6
9
12
6
9
12
6
9
12

Tdi , C

T10, C

T25, C

T50,C

Tdmax ,C

Td f , C

392,6
396,7
399,7
388,0
395,0
396,4
390,0
396,3
400,1

432,7
436,2
448,4
443,5
448,7
454,1
444,1
449,5
452,9

445,4
456,1
465,3
455,7
460,1
466,0
456,2
462,7
465,4

460,1
468,7
478,1
464,3
470,8
478,8
465,4
472,2
478,6

467,1
472,1
478,0
466,9
473,7
480,9
468,0
476,2
480,5

495,3
499,8
506,1
495,0
499,6
508,6
492,3
500,8
507,5

рости почти не се различават от стойностите за фолиата от необлъчен ПЕВП и са в
границите 388,0 – 399,9 и 492,3 – 508,6°C, съответно. При сравняване на температурите,
съответстващи на 10, 25 и 50% загуба на маса и Tdmax за необлъчените и облъчени филми от
ПЕВП и тези с про-оксидант се вижда, че те се увеличават с 10 – 13°C при една и съща
скорост на нагряване.
В Табл. 2 са посочени температурите на топене Tm за изходния необлъчен, облъчен ПЕВП
и материалите на негова основа, съдържащи Fe(acac)3. За изходния ПЕВП температурата на
топене е около 130°C. Вижда се, че Tm остава непроменена след добавяне на Fe(acac)3. Това
означава, че облъчването с УВ- светлина почти не оказва влияние върху Tm на различните
образци. Този факт вероятно е свързан с преимуществената атака в аморфните области при
облъчване с УВ- светлина.
Таблица 2. DSC- термограми на изходен и облъчен ПЕВП и материали на негова основа с
про-оксидант Fe(acac)3 при различни скорости на нагряване

Образец

Изходен

Облъчен

с Fe(acac)3, облъчен

Скорост на
нагряване,
°C/min
6
9
12
6
9
12
6
9
12

Първо стапяне

Второ стапяне

Кристализация

Тm, C

α, %

Тm, C

α, %

Тс, C

α, %

128,1
128,2
128,4
128,2
128,4
128,5
128,5
128,6
128,8

68,7
67,7
66,9
70,7
71,5
72,4
68,3
70,2
71,3

127,8
128,4
128,4
127,0
127,0
127,7
126,9
127,1
127,3

68,7
66,1
66,2
67,1
67,7
70,8
66,9
68,3
70,2

111,2
111,5
111,5
112,3
111,9
112,5
112,3
112,6
112,9

67,5
66,8
66,6
66,9
67,1
67,6
67,2
67,4
68,1

4

В същата таблица е посочено и изменението на степента на кристалност (α) на образците
при първо и второ стапяне и кристализация. Наблюдава се тенденция на незначително
увеличаване на α от 69 до 72% за изходен ПЕВП и облъчен ПЕВП. Образците с про-оксидант
показват отнасяния, подобни на тези от облъчен изходен ПЕВП. Това означава, че степента
на кристалност показва почти постоянна стойност.
Структурните промени в образците след експозиция с УВ- светлина се изследвани с
помощта на FT–IR спектроскопията. На Фиг. 2 са посочени FT–IR спектрите на ПЕВП и
ПЕВП с Fe(acac)3 след експозиция с УВ- светлина за 150 часа, както и на необлъчен изходен
ПЕВП. В спектъра на изходния полимер се наблюдават четири характеристични ивици.
(Фиг. 2 a). Силните ивици при 2890 и 2844 cm−1 са свързани съответно с асиметричните и
симетрични валентни –CH2 трептения. Пиковете при 1463 и 720 cm−1 се дължат на
деформационните –CH2 трептения. Поради високата кристалност на полимера (около 70%),
пиковете при 1463 и 720 cm−1 са раздвоени (дублет) и се наблюдават два допълнителни пика
при 1472 и 730 cm−1. Вижда се, че при облъчване на фолиата от ПЕВП (Фиг. 2 б) спектъра се
променя значително. Най-големи промени са наблюдавани в карбонилната (1700–1800 cm−1),
аморфната (1300 cm–1) и хидроксилната (3300–3400 cm−1) области и около 909 cm−1
(дължащо се на ненаситените групи). Както при филмите от изходен облъчен ПЕВП (Фиг. 2
б), така и при материалите на негова основа с железен (III) ацетилацетонат след експозиция с
УВ- светлина са наблюдавани промени във всички посочени по-горе области (Фиг. 2 в).
Интензивностите на тези пикове се повишават в резултат на облъчването, което означава, че
в полимерната верига са въведени карбонилни (C=O) и кислородсъдържащи групи.
Абсорбцията при 1717 cm–1, дължаща се на присъствието на карбонилни групи, показва поголяма интензивност, което доказва наличието на различни продукти на окисление. При
сравняване на областта на карбонилния пик се вижда, че той е по-голям при използване на
Fe(acac)3 (Фиг. 2 в), в сравнение с този на изходния ПЕВП (Фиг. 2 б) при същото време на
облъчване. Това ясно доказва, че използвания про-оксидант в ПЕВП повишава степента на
фотоокислението му.

Фиг. 2. FT–IR спектри на фолиа от изходен необлъчен ПЕВП (a), облъчен (б) и фолиа с
про-оксидант (в) след експозиция 150 часа
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С цел изясняване на влиянието на добавката от железен (III) ацетилацетонат върху
степента на деструкция на ПЕ е определен карбонилния индекс (CI) на образците.
Повишаването на CI на изходния ПЕВП е незначително дори след 60 h експозиция с УВсветлина. Това се дължи на факта, че ПЕВП има по-малък брой третични въглеродни атоми в
макромолекулата си, които са чувствителни места за атака. Образците, съдържащи Fe(acac)3,
търпят значително разрушаване още при 35 h време на експозиция. Повишаването на
карбонилния индекс от 0,025 до 0,075 се дължи на реакции на разкъсване на веригата в
резултат от фотоокислението, което води до получаване на фрагменти с по-ниска молекулна
маса. Добавянето на про-оксидант предизвиква по-бързо окисление на образците от ПЕВП.
Това показва, че използването на Fe(acac)3 като про-оксидант при фотоокислението на
полимера е ефективно.
На Фиг. 3 са показани XRD- дифрактограми на изходен ПЕВП и композициите му с
Fe(acac)3. Изходният ПЕВП притежава силен рефлексен пик при 21.6° и такъв с по-малка
интензивност при 24.0°, което съответства на структурата на типична орторомбична
елементарна клетка с (110) и (200) рефлексни равнини, съответно. Стойностите за 2θ са в
съответствие с докладваните в литературата за полиетилена. Двата слаби пика при 2θ около
30.0 и 36.2° съответстват на рефлексните равнини (210) и (020). В интервала 2θ = 38 – 44° се
наблюдават и няколко други пика с по-малка интензивност. Характеристичните кристални
пикове (равнини 110 и 200) остават непроменени след добавянето на про-оксидант.Това
показва, че добавянето на железен (III) ацетилацетонат не променя изходната кристална
структура на матрицата от ПЕВП. Следователно, процесът на облъчване не оказва влияние
върху кристалната структура на полимера, а само върху степента на кристалност, както е
установено и от DSC и изследванията.

Фиг. 3. XRD- дифрактограми на фолиа от изходен необлъчен ПЕВП, облъчен и фолиа с
про-оксидант след експозиция 150 часа
Определянето на механичните свойства, особено относителното удължение при опън, е
един от начините, чрез които пряко се съди за деструкцията на полимерите. Изходните
фолиа от ПЕВП имат якост 26,1 MPa и относително удължение при опън 860%.
Механичните свойства на филмите не се променят при преработката им в присъствие на
железен (III) ацетилацетонат. Установено е, че понижаването на якостта при опън (σ, МРа) е
по-изразено за образците с про-оксидант при време на облъчване 60 – 70 h (Фиг. 4). Това се
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Фиг. 4. Зависимост на якостта при опън на фолиа от изходен ПЕВП и фолиа с прооксидант при различно време на експозиция
дължи на понижаване на молекулната маса на полимерната матрица – индексът на стопилка
на образците е 0,16 – 0,24 g/10 min, докато същия за изходния ПЕВП е 0,16 g/10 min. След
облъчване 60 – 70 h. Якостта се повишава пора ди протичането на процеси на съшиване в
полимерните вериги. Това се потвърждава и от проведения зол-гел анализ и определените
индекси на стопилка на изходния ПЕВП и композитите на негова основа. След посоченото
по-горе време на експозиция, образците съдържат около 8 – 12% гел-фракция и имат индекс
на стопилка 0,07 – 0,10 g/10 min.

Фиг. 5. Зависимост на относителното удължение при опън на фолиа от изходен ПЕВП и
фолиа с про-оксидант при различно време на експозиция
Филмите, съдържащи про-оксидант, губят ~90% от началното си удължение (ε, %) след 35
h експозиция (Фиг. 5). Изходните филми от ПЕВП показват само 25% загуба дори след 60 h
облъчване с УВ- светлина. Образците от изходен ПЕВП и тези, съдържащи Fe(acac)3, след
300 h облъчване не могат да бъдат тествани, тъй като стават крехки и се разрушават.
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Намаляването на якостта и особено на удължението при опън може да се свържат с
понижаване на молекулната маса и с образуването на дефекти по повърността на образците,
причинени от облъчването с УВ- светлина. Това води до разпространяването на дефектите в
образеца, като по този начин се предизвиква преждевременно напукване на образците.
Фотоокислителна способност на кобалтов (III) ацетилацетонат като про-оксидант за
полиетилен висока плътност
Причините за трудното разрушаване на полиетилена се дължат на високата му молекулна
маса и наличието на неполярни връзки във веригата му. Макромолекул-ните вериги са
плътно подредени, формирайки частичнокристални области. Последните допълнително
затрудняват разрушаването, т. к. практически няма дифузия на вода или кислород в тези
области. Комбинацията от всички тези фактори допринася за инертността на полиетилена.
Освен това, към полимера обикновено е добавен антиоксидант, който предотвратява
разлагането му при преработка и това допълнително затруднява разрушаването.
Въз основа на литературни данни е известно, че добавянето на прооксиданти в
полимерите допринася за иницииране и протичане на радикалови реакции, водещи до
разкъсване на веригата. Като такива понастоящем се използват йони на преходни метали.
Най-често използваните преходни метали са желязо, кобалт, никел, манган и други като
металните йони обикновено се въвеждат под формата на органичен комплекс.
На Фиг. 6 a е показан инфрачервеният спектър на изходния филм от ПЕВП преди и след
експозиция с УВ- светлина. Установено е, че спектъра се променя значително с увеличаване
на времето на облъчване. Областите, които показват най-големи изменения в образците, са
тези около 1700 – 1800 cm-1 (наличие на карбонилни групи), областта около 3300 – 3400 cm-1
(хидроксилни групи), при 1303 cm-1 (аморфна област) и около 909 cm-1 (ненаситени групи).
Добавянето на прооксиданти в полимерите допринася за иницииране и протичане на
радикалови реакции и явления на разкъсване на веригата. Това води до формиране на
свободни радикали. Формираните радикали могат допълнително да взаимодействат с
кислорода от въздуха и да доведат до окисление на полимера. Поради тази причина е
проследена окислителната способност на Co(аcаc)3 в ПЕВП при облъчване. Както при
филмите от изходен ПЕВП (Фиг. 6 a), така и при материалите на негова основа с 2 mmol
Co(аcаc)3/kg полимер, са наблюдавани промени във всички посочени по-горе области (Фиг. 6
б). Интензивностите на тези пикове се повишават с увеличаване на времето на облъчване,
което означава, че в полимерната верига са въведени карбонилни (C=O) и кислородсъдържащи групи. Наблюдава се увеличаване на пика при 1700 – 1800 cm-1 при увеличаване
на времето на експозиция. Това се дължи на появата на различни окислителни продукти като
карбоксилни киселини, кетони, алдехиди и лактони.
При сравняване на областта на карбонилния пик се вижда, че той е по-голям при
използване на 2 mmol Co(аcаc)3/kg полимер, в сравнение с този за изходния ПЕВП при
същото време на облъчване. Това ясно доказва, че наличието на използвания про-деградант в
ПЕВП повишава степента на фотоокислението му. Големината на карбонилния пик за
материалите с 4 mmol Co(асас)3/kg полимер е подобен на този на изходния полимер.
За материалите, съдържащи 2 и 4 mmol Co(аcаc)3/kg полимер, карбонилния индекс
нараства с времето на експозиция (Фиг. 7). Вижда се, че най-голямо повишаване има при
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Фиг. 6. ИЧ- спектър на фолиа от изходен ПЕВП (a) и фолиа, съдържащи 2 mmol Co(аcаc)3/kg
полимер (б), при различно време на експозиция
използване на 2 mmol кобалтов ацетилацетонат/kg полимер. Повишаването на карбонилния
индекс се дължи на реакции на разкъсване на веригата в резултат на фотоокислението, което
води до получаване на фрагменти с по-ниска молекулна маса. Добавянето на про-оксидант
предизвиква по-бързо окисление на образците от ПЕВП. Това показва, че използването
Co(аcаc)3 като про-оксидант при фотоокислението на полимера е ефективно.

Фиг. 7. Зависимост на карбонилния индекс на изходни фолиа и фолиа с Co(аcаc)3 от времето
на облъчване
Карбонилният индекс на материалите, съдържащи 4 mmol про-оксидант/kg полимер,
почти не се променя с времето на експозиция и е малко по-висок от този на изходния ПЕВП.
Това се дължи на факта, че устойчивостта на окисление се повишава с увеличаване на
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плътността на полиолефините поради това, че по-малко разклонените полимери имат
ограничена пропускливост на газове и по-малък брой третични въглеродни атоми в
макромолекулата (те са чувствителни места за атака). Стабилността на ПЕВП при окисление
е по-голяма от тази на ПЕНП, както е докладвано в литературата. Причината за по-трудното
окисление на ПЕВП се дължи на това, че той притежава по-малко разклонения от ПЕНП.
Почти всички изделия от ПЕВП се използват в богата на кислород атмосфера, което води
до окисление на полимера и има отрицателен ефект върху свойствата им. Процесът на
окисление се ускорява при излагане на полимера на слънчева светлина или при облъчването
му с УВ- светлина с подходяща дължина на вълната. Добре известно е, че експлоатационния
срок на полимерните продукти зависи от запазването на механичните им свойства. Поради
тази причина е важно да се проследи изменението на механичните свойства, причинено от
облъчването с УВ- светлина.
Механичните свойства най-чувствително се променят при деструкция. Инициирането на
процеса на разрушаване е свързано със загуба на механични свойства. Поради това якостта и
относителното удължение при опън често се използват за проследяване на процеса на
деструкция.
На Фиг. 8 е показана зависимостта на якостта при опън на изходния ПЕВП и материалите
на негова основа, съдържащи 2 и 4 mmol Co(аcаc)3/kg полимер, от времето на облъчване. С
добавяне на кобалтов ацетилацетонат в материалите σ се понижава по-силно от от тази на

изходния полимер. Това показва, че използвания продеградант влияе върху процеса
на ускоряване на фоторазрушаването на ПЕВП.

Фиг. 8. Зависимост на якостта при опън на изходни фолиа и фолиа с Со(acac)3 от времето на
облъчване
Промените в стойностите на удължението при опън за всеки образец, в зависимост от
времето на облъчване, са показани на Фиг. 9. Образците с добавка от про-деградант показват
по- бързо понижаване на относителното удължение, в сравнение с изходните образци от
ПЕВП. Изходният ПЕВП губи 800 – 900% от началното си ε след 90 часа облъчване при
посочените в ексерименталната част условия. Понижението в стойностите на якостта и отно10

Фиг. 9. Зависимост на относителното
удължение при опън на изходни фолиа и
фолиа с Со(acac)3 от времето на
облъчване

Фиг. 10. Зависимост на модула на
Young на изходни фолиа и фолиа с
Со(acac)3 от времето на облъчване

сителното удължение при фотоокислението на материалите от ПЕВП и съдържащите
Co(аcаc)3 е в съответствие с данните образците с увеличаване на времето на облъчване, което
води до разпространяването на дефектите в образеца и преждевременното му напукване.
Аналогични резултати са получени и за модула на Young от времето на облъчване – Фиг.
10. Първоначално модулът не се променя значително, както се очаква за химична реакция в
начален етап. С напредване на процеса се наблюдават ефекти на разрушаване и стойностите
на модула намаляват.
Ускоряване на процеса на фотоокислителна деструкция на фолиа от полиетилен
висока плътност чрез използване на про-оксиданти VО(aсaс)2 или Mn(aсaс)2
Фоторазрушаването е процес, при който синтетичните полимери абсорбират слънчева
светлина и претърпяват фотолитични, фотоокислителни и термоокислителни реакции. Те
довеждат до директно разкъсване на връзките, понижаване на молекулната маса и
разрушаването на тези материали. Наблюдава се напукване на повърхността на полимерите,
което е основната причина за разрушаването им в по-късните етапи на облъчване. Някои от
полимерите се обезцветяват и се понижава якостта им при опън, други показват понижение
само в механичните свойства. Понижението на механичните свойства често е свързано и с
увеличаване на кристалната част и в същото време с намаляване на средната молекулна маса
на полимерите.
За да се намали количеството на полимерните отпадъци е необходимо да се разработят
полимери с контролиран срок на разлагане или да се ускори процеса на разлагането им чрез
въвеждането на про-оксиданти в тях. За разлика от антиоксидантите и УВ- стабилизаторите,
които правят полиолефините устойчиви на разлагане, добавянето на про-оксиданти към тях
ги прави по-хидрофилни и биоразградими чрез катализиране на процеси на разкъсване на
веригата.
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В Табл. 3 са посочени температурите на начало ( Tdi ) и край ( Td f ) на деструкция,
температурите, съответстващи на 10% (T10), 25% (T25) и 50% (T50) загуба на маса, както и
температурата на максимална скорост на деструкция (Tdmax) на облъчените материали. В
инертна среда необлъченият ПЕВП започва да се разлага при 399,7С и претърпява пълно
разлагане при 506,1С. За всички облъчени композиции и тези съдържащи ацетилацетонати
на мангана и ванадия, Tdi и Td f са в границите 389,0 – 409,0 и 506,1 – 511,0С, съответно. При
сравняване на температурите при 10, 20 и 50% загуба на маса и Tdmax за необлъчени и
облъчени фолиа, съдържащи про-оксиданти, се вижда, че те се увеличават с около 20С.
Таблица 3. Температурни характеристики на изходен, облъчен ПЕВП и материали на негова
основа с про-оксиданти
Образец
изходен
облъчен
ПЕВП с 2 mmol VО(aсaс)2/kg
− с 4 mmol VО(aсaс)2/kg
− с 2 mmol Mn(aсaс)2/kg
− с 4 mmol Mn(aсaс)2/kg

Tdi , C

T10, C

T25, C

T50, C

Tdmax , C

Td f ,C

399,7
396,4
400,4
399,0
407,0
409,0

448,4
454,1
460,0
466,0
468,0
467,0

465,3
466,0
472,8
477,8
472,0
477,0

478,1
478,8
483,0
483,9
484,0
485,0

478,0
480,9
484,0
484,4
484,3
484,5

506,1
508,6
508,7
511,0
510,1
510,4

Посочена е и температурата на топене (Тm) на изходния необлъчен и облъчен ПЕВП и
материалите на негова основа, съдържащи ацетилацетонати на мангана и ванадия – Табл. 4.
За изходния ПЕВП температурата на топене е 128,4С, като след добавяне на посочените
про-оксиданти тя остава почти непроменена. Наблюдава се незначително увеличаване на
степента на кристалност (α, %) на образците при първо и второ стапяне и кристализация.
Таблица 4. DSC- параметри на изходен, облъчен ПЕВП и материали на негова основа с прооксиданти
Образец
изходен
Облъчен
ПЕВП с 2 mmol VО(aсaс)2/kg
− с 4 mmol VО(aсaс)2/kg
− с 2 mmol Mn(aсaс)2/kg
− с 4 mmol Mn(aсaс)2/kg

Първо стапяне
α, %
Тm, C
128,4
66,9
128,5
72,4
129,1
69,0
129,8
73,3
128,6
71,4
129,1
72,2

Второ стапяне
α, %
Тm, C
128,4
66,2
127,7
70,8
128,7
72,6
128,8
68,9
127,5
72,5
128,3
68,7

Кристализация
α, %
Тс, C
111,5
66,6
112,5
67,6
112,5
65,1
113,1
64.6
112,0
70,5
112,8
64,0

За оценка на механичното поведение на полимерите се използват параметри като якост и
относително удължение при опън, които дават информация за степента на окисление на
полимерните материали. На Фиг. 11 са показани зависимостите за якостта при опън на
изходен ПЕВП и материалите на негова основа, съдържащи 2 и 4 mmol/kg VО(aсaс)2 или
Mn(aсaс)2, в зависимост от времето на облъчване. Вижда се, че изходния необлъчен ПЕВП
има якост при опън 26,1 МРа, като при 60 часа време на облъчване тя съществено се
понижава. С увеличаване на времето на експозиция σ отново се увеличава. Това вероятно се
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дължи на протичането на процеси на омрежване в полимерните вериги. За полиетиленовите
фолиа, съдържащи VО(aсaс)2 като добавка, ускоряваща процеса на фотоокисление, якостта
при 35 часа време на облъчване с УВ- светлина е 15,2 МРа, след което плавно се увеличава
(Фиг. 11-а). За фолиата с Mn(aсaс)2 още при 35 часа облъчване тя намалява до 6,5 МРа, а при
60 часа достига 5,3 МРа (Фиг. 11-б). Следователно, използването на Mn(aсaс)2 като прооксидант в по-голяма степен влияе върху ускоряването на процесите на фотоокислителна
деструкция на фолиата от ПЕВП.

Фиг. 11. Зависимост на якостта при опън на фолиа от изходен ПЕВП (■) и фолиа,
съдържащи 2 и 4 mmol/kg (■ и □) VО(aсaс)2 (а) или 2 и 4 mmol/kg (■ и □) Mn(aсaс)2 (б) при
различно време на експозиция
Аналогични резултати са получени и за зависимостта на относителното удължение от
времето на облъчване – Фиг. 12. От фигурата се вижда, че изходния необлъчен ПЕ има
относително удължение 860%. При облъчване с УВ- светлина образците, съдържащи добавка
от VО(aсaс)2 или Mn(aсaс)2, показват понижаване на ε. Това е по-ясно изразено при фолиата,
съдържащи като про-оксидант Mn(aсaс)2 при 60 часа експозиция – 180%.

Фиг. 12. Зависимост на относителното удължение при опън на фолиа от изходен ПЕВП (■) и
фолиа, съдържащи 2 и 4 mmol/kg (■ и □) VО(aсaс)2 (а) или 2 и 4 mmol/kg (■ и □) Mn(aсaс)2 (б)
при различно време на експозиция
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Доказателство за по-добрата фотоокислителна способност на използвания про-оксидант
Mn(aсaс)2 е и определения карбонилен индекс. За фолиата с манганов ацетилацетонат той е
10 – 11 пъти по-висок от този на изходния ПЕВП при 35 часа време на облъчване – 0,29.
Карбонилният индекс на фолиата с VО(aсaс)2 е в границите 0,02 – 0,07.
Изследване на фотоокислителната деструкция на полипропиленови фолиа, инициирана с ванадил и кобалтов ацетилацетонат като про-оксидант
Фотоокислителното разрушаване на полиетилена и полипропилена при облъчването им с
УВ- светлина е предмет на интензивно изследване. Устойчивостта на окисление на
полиолефините се увеличава с повишаване на плътността, поради това че по-малко
разклонените полимери имат ограничена пропускливост на газове и по-малък брой третични
въглеродни атоми в макромолекулите си, които са чувствителни места за атака. По
окислителна способност полиолефините могат да бъдат подредени както следва: ПП > ПЕНП
> ЛПЕНП > ПЕВП.
Тъй като полимерните отпадъци не винаги остават на повърхността на местата,
определени за изхвърлянето им, те търпят ограничено окисление. Времето за разрушаване на
изделията на база различни полимери може да се определи най-достоверно при експозицията
им в естествени условия на открито. Поради това, че продължителността на стареене на
полимерните материали в естествена среда на открито е дълъг процес, са разработени
методи, които включват смесването им с про-оксиданти при ускорени условия на
експозиция, което значително повишава степента на окисление.
На Фиг. 13-а е показана зависимостта на якостта при опън (, MPa) на фолиа от изходен
ПП и фолиа, съдържащи ванадил и кобалтов ацетилацетонат. Вижда се, че в началния етап
на облъчване с УВ- светлина  на фолиата, съдържащи VO(acac)2, се понижава постепенно,
а след 10 h време на облъчване по-бързо. Това може да се обясни с по-ниската степен на
ориентация на ПП и протичането на явления на реорганизация на веригата. С увеличаване на
времето на облъчване до 10 h σ се повишава. Това най-вероятно се дължи на факта, че не
протичат процеси на деструкция с образуването на свободни радикали, които водят до
разкъсване на веригата, а оттам и до промяна в механичните свойства. В този случай УВоблъчване предизвиква омрежване в полимерните вериги, което довежда до по-висока якост.
При 20 h време на облъчване  намалява, което най-вероятно означава, че започват да
протичат процеси на деструкция. Аналогични са резултатите и за образците, съдържащи
манганов (II) ацетилацетонат.
Зависимостта на относителното удължение (, %) на фолиата от изходен ПП и фолиа,
съдържащи 2 и 4 mmol про-оксиданти /kg, е показана на Фиг. 13-б. Изходният ПП има
удължение 630%. При облъчване 1 h с УВ- светлина ε спада до 230%, а при 5 h – 220%. За
материалите на основа ПП с VО(aсaс)2 и Со(aсaс)3 този показател рязко спада още при 1 h
време на облъчване и е 7 – 10%. Това рязко намаляване на относителното удължение
показва, че са започнали процеси на деструкция на полипропиленовите вериги.
Инфрачервената спектроскопия е подходящ метод за определяне на структурните
промени, които настъпват в материалите при облъчване с УВ- светлина. Фоторазграждането
в присъствие на УВ- светлина на ПП образци води до формиране на радикали, които в
последствие взаимодействат с кислорода. Получават се хидропероксиди, които са
нестабилни на топлина и УВ- светлина. Те се разпадат до свободни радикали, което води до
14

Фиг. 13. Зависимост на якостта (а) и относителното удължение (б) при опън на фолиа от
изходен ПП и фолиа, съдържащи 2 и 4 mmol про-оксиданти/kg полимер
разкъсване на полимерната верига. Основните продукти при деструкция (карбонили и
хидропероксиди) се наблюдават в областите от дължини на вълните съответно 1800 – 1700
cm-1 (Фиг. 14) и 3600 – 3200 cm-1 (Фиг. 15). Поради тази причина са изчислени карбонилния
(CI) и хидропероксидния (HPI) индекс и индекса на изотактност (ItI) на изследваните фолиа
от полипропилен.
На Фиг. 14 и Табл. 5 са показани съответно абсорбциите на карбонилните групи и
промяната на карбонилния индекс при различните времена на облъчване. Вижда се, че
композициите, съдържащи кобалтов (III) ацетилацетонат, не притежават характеристичен
пик в карбонилната област – Фиг. 14-б. Повишаване на CI за филмите на основа
полипропилен с добавка Co(acac)3 се наблюдава с увеличаване на времето на експозиция
след 10 h – Фиг. 14-в и Табл. 5. Този период може да се разгледа като индукционен при
фотоокислителната деструкция на полимера. По-ясно изразен пик в областта 1850 – 1600
cm-1 се наблюдава при филмите с 2 mmol VO(acac)2 като про-оксидант/kg полимер– Фиг. 14г и д. Всички образци, съдържащи като про-оксидант VO(acac)2, независимо от времето на
облъчване и концентрацията (2 и 4 mmol/kg), показват значително повишаване на
стойностите на карбонилния индекс до 0,512, докато за изходния необлъчен полимер CI е
0,085. Наблюдаваното увеличение е в съответствие с понижаването на стойностите на
якостта при опън при експозиция с УВ- светлина от 1 до 20 h – Фиг. 13 а. Това потвърждава,
че използването на добавка от ванадил (II) ацетилацетонат катализира процеса на фотоокислителна деструкция на филмите от ПП.
Деструкцията на полипропилена води също така до образуване на хидроксилни продукти
като хидропероксиди, алкохоли и карбоксилни киселини. Хидропероксидите са първите
продукти, образувани по време на разграждането на ПП – Фиг. 15. Те са нестабилни и се
разлагат като образуват карбонилни съединения, които се натрупват и така окислителните
процеси продължават. Изчислените стойности за хидропероксидния индекс на образците от
полипропилен и композициите на негова основа са посочени в същата Табл. 5. HPI на
изходния необлъчен полипропилен е 0,029, а при облъчване с УВ- светлина 1 и 10 h – 0,065
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Фиг. 14. FT-IR спектър на областта на карбонилните групи на ПП фолиа с различни прооксиданти и време на експозиция: изходен (а); 4 mmol Со(acac)3, 1 h (б) и 10 h (в); 2 mmol
VO(acac)2, 1 h (г) и 10 h (д); 4 mmol VO(acac)2, 1 h (е) и 10 h (ж)
и 0,075, съответно. За всички образци, съдържащи про-оксиданти, HPI е в границата между
0,145 и 0,243. Също както карбонилния, така и хидропероксидния индекс на образците с прооксиданти нараства с увеличаване времето на експозиция с УВ- светлина.

Фиг. 15. FT-IR спектър на областта на хидропероксидните групи на ПП фолиа с различни
про-оксиданти и време на експозиция: изходен (д); 4 mmol Со(acac)3, 1 h (е) и 10 h (ж); 2
mmol VO(acac)2, 1 h (г) и 10 h (в); 4 mmol VO(acac)2, 1 h (a) и 10 h (б)
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Повишаването на индекса на изотакност (Табл. 5) може да се обясни с протичането на
процеси на разграждане и образуване на нискомолекулни фотоокислителни продукти. Те са
способни да образуват нови кристални области. Така ItI се увеличава, когато се увеличават
карбонилния и хидропероксидния индекс. Нарастването на индекса на изотактност на ПП от
84 до 97% след облъчване показва забележимо повишаване на кристалността на полипропиленовите при фоторазрушаване – Табл. 5.
Таблица 5. Карбонилен, хидропероксиден и индекс на изотактност на ПП фолиа

Образец

Карбонилен
индекс

0
Изходен ПП
0,085
ПП с 4 mmol Co (acac)3/kg 0.085
− с 2 mmol VO(acac)2/kg 0,085
− с 4 mmol VO(acac)2/kg 0,085

1
0,305
0.106
0,438
0,507

10
0,332
0,136
0,512
0,458

Хидропероксиден
индекс
Време на облъчване, h
0
1
10
0,029 0,065 0,075
0,029 0,179 0,243
0,029 0,145 0,155
0,029 0,195 0,177

Индекс на
изотактност
0
0,841
0,841
0,841
0,841

1
0,906
0,944
0,974
0,979

10
0,964
0,974
0,974
0,870

В Табл. 6 са посочени температурите на топене на изходния необлъчен и облъчен ПП,
както и материалите на негова основа, съдържащи про-оксиданти. Tm на изходния необлъчен
полипропилен е 164°С, а при облъчване 1 и 10 h с УВ- светлина тя е съответно 162,8 и
162,4°С. Вижда се, че при фолиата, съдържащи метални соли, температурата на топене се
понижава и е в границите 152,1 – 162,0°С. В таблицата също е посочено изменението на
степента на кристалност (α, %) на ПП при първо и второ нагряване и охлаждане. При
изходния необлъчен и облъчен ПП степента на кристалност е в границите 41,4 – 44,4%. Повисока е степента на кристалност на образците, съдържащи VО(acac)2 – 50,6%.
Повишаването на кристалноста е в съответствие с изчисления индекс на изотактност.
Температурата на кристализация Тс не се променя и е около 114°С.
Таблица 6. DSC- характеристики на изходен ПП и материали на негова основа с различни
про-оксиданти и различно време на облъчване

Образци
изходен ПП
облъчен ПП, 1 h
облъчен ПП, 10 h
ПП с 4 mmol Co(acac)3/kg, 1 h
− с 4 mmol Co(acac)3/kg, 10 h
ПП с 2 mmol VО(acac)2/kg, 1 h
− с 2 mmol VО(acac)2/kg, 10 h
ПП с 4 mmol VО(acac)2/kg, 1 h
− с 4 mmol VО(acac)2/kg, 10 h

Първо нагряване

Второ нагряване

Тm, C

α, %

Тm, C

164,0
162,8
162,4
158,8
159,6
159,8
161,2
155,3
152,1

42,7
44,4
42,7
47,7
46,5
49,9
42,0
50,6
48,6

160,8
160,1
159,9
154,6
155,6
156,0
156,8
151,5
148,4

α, %
41,4
40,0
39,3
40,1
38,9
41,4
37,2
42,2
38,7

Охлаждане
Тс, C

α, %

114,0
113,4
113,6
114,0
114,1
113,8
113,5
113,8
113,0

43,1
52,4
49,3
50,9
38,6
41,4
49,8
49,9
45,3
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Таблица 7. Термични свойства изходен ПП и материали на негова основа с различни прооксиданти и различно време на облъчване
Образци
изходен ПП
облъчен ПП, 1 h
облъчен ПП, 10 h
ПП с 4 mmol Co(acac)3/kg, 1 h
−с 4 mmol Co(acac)3/kg, 10 h
ПП с 2 mmol VО(acac)2/kg, 1 h
− с 2 mmol VО(acac)2,/kg 10 h
ПП с 4 mmol VО(acac)2/kg, 1 h
−с 4 mmol VО(acac)2/kg, 10 h

Tdi , C

T10, C

T25, C

394
388
397
415
415
407
426
421
414

401
393
413
420
421
399
425
418
416

415
414
422
438
432
424
445
443
427

T50, C
436
433
443
452
448
446
455
457
454

Tdmax ,C

Td f ,C

443
440
447
455
452
453
461
460
459

462
460
465
471
470
470
476
477
477

Началната температура на деструкция Tdi , температурите, съответстващи на 10% (Т10),
25% (Т25) и 50% (Т50) загуба на маса, максималната скорост на деструкция ( Tdmax ) и крайната
температура на деструкция ( Td f ) на материалите са представени в Табл. 7. Деструкцията на
изходния необлъчен полипропилен започва при 394°С и завършва при 462°С. За изходния
облъчен ПП и композициите на негова основа, съдържащи Со и V ацетилацетонати, Tdi и Td f
са съответно в границите 407 – 426 и 470 – 477°С. При сравняване на температурите при 10,
25 и 50% загуба на маса и Tdmax за необлъчените и облъчени филми и тези, съдържащи прооксиданти, се наблюдава повишаване на характеристиките.
Фотоокислително разрушаване с УВ- светлина на полипропилен, инициирано от
железен (III) ацетилацетонат като про-оксидант
Въглеводородите, включително ПП, са склонни към окисление, особено при излагане на
слънчева светлина,особено в УВ- област. Степента на окисление се определя от различни
параметри, интензивността на слънчевата светлина, дължината на вълната на експозиция,
наличието на третични въглеродни атоми, типа и вида на използваните адитиви и др.
Механизмът на фотоокислителното разрушаване при облъчване с УВ- светлина включва
цикъл на автоокисление, който протича на няколко стадия: иницииране, нарастване и
завършване на нарастването на веригата. Инициаторите на фоторазрушаването на полимера
може да се въведат при неговото получаване, преработка или употреба. Групите, въведени
при синтез (остатъци от катализатори, ненаситени и карбонилни групи) и други
фоточувствителни групи, въведени в полимерите при преработка и употреба (пероксиди,
хидропероксиди и карбонилни групи), са изключително фотохимично активни. Известно е,
че те са инициатори на фотореакции, протичащи по Norrish I и Norrish II механизъм. Всички
те водят до фоторазрушаване чрез абсорбиране на енергия от УВ- спектъра или те самите
стават инициатори на фотоокислителни реакции. Наличието им силно зависи от метода и
условията на получаването на полимерите.
Съществуват различни методи, чрез които метали и/или метални йони се въвеждат в
полимерните материали. Болшинството от търговско произвежданите полимери съдържат
замърсявания от метални йони, въведени в тях като следи от катализатори. Те най-често са
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причина за ускореното разрушаване. Метали също могат да бъдат въведени под формата на
йони или комплекси с цел ускоряване на окислението. Има и случаи, в които металите
взаимодействат с полимерната система и действат като забавители на окислението.
За определяне степента на разрушаване на полимерните материали редица автори
използват относителното удължение. На Фиг. 16 е показана зависимостта на относителното
удължение (, %) на изходен необлъчен полипропилен и материали на негова основа,
съдържащи 2 и 4 mmol Fe(асас)3/kg полимер, в зависимост от времето на облъчване. Вижда
се, че изходният ПП има относително удължение 630%, като при облъчване в продължение
на 1 h с УВ- светлина то се понижава до около 230%. За композициите, съдържащи 2 и 4
mmol Fe(асас)3/kg при същото време на облъчване, относителното удължение е 140 и 10%,
съответно. С увеличаване на времето на експозиция за композициите с 2 и 4 mmol
Fe(асас)3/kg този показател има стойности от 4 до 6%.

Фиг. 16. Зависимост на относителното удължение при опън на фолиа от изходен ПП (■) и
фолиа, съдържащи 2 (■) и 4 (□) mmol Fe(асас)3/kg
Рязкото понижаване на  до почти нулеви стойности показва протичането на процеси на
разкъсване на главната верига на макромолекулата на ПП. Възможно обяснение на
наблюдаваното явление е, че по време на фотоокислителното разрушаване на ПП в
началните етапи на разрушаване се наблюдават единствено морфологични промени в
полимера, без каквито и да е химични. За разлика от изходните филми, при материалите на
основа ПП с про-оксидант, загубата на удължение е значителна още при 1 и 5 часа облъчване. Това означава, че филмите на тяхна основа са негодни за приложение в практиката.
Друг параметър за оценка на степента на окисление на полимерите е якостта им при опън.
Изменението на този показател от времето на облъчване с УВ- светлина за изходния ПП и
филмите на негова основа с железен (III) ацетилацетонат е показано на Фиг. 17. Вижда се, че
при малките времена на облъчване филмите от ПП не показват промяна в стойностите за σ. С
увеличаване на времето на облъчване, якостта се увеличава. Това се дължи на протичането
на процеси на омрежване в полимерните вериги. При достигане 20 h време на облъчване
якостта при опън намалява 2 пъти, в сравнение с тази при 10 h време на облъчване. Това
понижение вероятно се дължи на факта, че в полипропиленовите филми започват да
протичат процеси на деструкция.
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Фиг. 17. Зависимост на якостта при опън на фолиа от изходен ПП (■) и фолиа, съдържащи 2
(■) и 4 (□) mmol Fe(асас)3/kg
Всички изследвани материали, с или без про-оксидант, запазват якостта си в границите
35–50 МРа.
Инфрачервената спектроскопия е един от методите за определяне на структурните
промени, които настъпват в материалите в резултат на фоторазрушаването. Във FT–IR
спектрите на всички образци на основа ПП и тези, съдържащи като про-оксидант железен
(III) ацетилацетонат, преди и след експозиция с УВ- светлина, са наблюдавани промени. Те
са резултат от фоторазрушаването и са органичени до областите, свързани с наличие на
хидропероксидни и хидроксилни групи (3600 – 3200 cm−1), карбонилни групи (1800 – 1650
cm−1) и областта (1300 – 800 cm−1), свързана с наличието на двойни връзки и кристалността
на ПП. Поради това, че посочените групи са чувствителни при разрушаване, чрез сравняване
на абсорбциите на тези пикове може да се съди за окислителното разрушаване на изходния
ПП.
От литературата е известно, че абсорбционните ивици при 840, 974, 1166, 1455 и 2720
cm−1 са свързани с характеристичните пикове за ПП и те може да се използват за изчисляване
на индексите на разрушаване. Най-често се използва пика при 973 cm−1, който съответства на
валентните трептения на –CH3 групите и остава непроменен по време на разрушаването.
Посоченият пик се наблюдава и при напълно атактния и при изотактния ПП, което означава,
че той съответства на аморфната област в полимера.
За филмите от ПП и тези с про-оксидант Fe(aсaс)3 при различните времена на облъчване
са изчислени стойностите на карбонилния индекс (CI) по начин, описан в експерименталната
част. Изходните филми от необлъчен ПП показват стойности на карбонилния индекс от
0,085. Този показател нараства с повишаване на времето на експозиция и с използването на
посочената добавка, ускоряваща фотоокислителната деструкция на ПП. Тогава в
полипропиленовите образци настъпват физични и морфологични промени, което улеснява
протичането на окислителните реакции. Образците с 2 mmol Fe(асас)3/kg полимер показват 3
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пъти по-висок CI от този на изходните ПП филми след облъчване с УВ- светлина в
продължение на 1 час.
Повишаването на CI е пропорционално на количеството про-оксидант във филмите и
времето на експозиция. Това се дължи на способността на преходните метали да катализират
разрушаването на ПП филми по свободнорадикалов механизъм. Железните йони играят роля
на катализатор при фотоокислението. Каталитичното влияние на металните йони може да се
разгледа по два начина. Едниният е, че тези йони могат да бъдат сенсибилизатори или
стабилизатори на фотоокислителното разрушаване на полиолефините, в зависимост от
природата на йоните. Много метални йони, съществуващи в три валeнтни състояния,
(кобалт, манган, хром и желязо), ускоряват процеса на разрушаване. Счита се, че железните
йони са чувствителни при фотоокислителни реакции. Каталитичното им действие при
деструкцията на ПП филми се дължи на техния относително голям окислителноредукционен потенциал. Може да се очаква, че те участват по-лесно в реакции на
разрушаване на хидропероксидите до радикали, които след това претърпяват - разкъсване.
Може да се обобщи, че експозицията с УВ- светлина на ПП филми с про-оксидант
предизвиква окислително разрушаване. Това се потвърждава от значителното увеличение на
CI, наблюдавано във всички образци с 2 или 4 mmol Fe(асас)3/kg полимер. Това показва, че
фотоокислителната деструкция на ПП филми може да се ускори с използване на железен (III)
ацетилацетонат като про-оксидант. Чрез използване на различно количество от него във
филмите е възможно да се получат композиции с контролиран срок на разрушаване.
В Табл. 8 са показани термичните свойства на образците от ПП. Изходният необлъчен ПП
се топи при температура (Тm) 164,0C и има степен на кристалност (α, %) 43,5%. За
композициите с про-оксидант, облъчени в продължение на 1 и 10 часа, Tm на полимерната
матрица е 163,5 и 162,2C, съответно. Степента на кристалност на филмите от ПП, при
добавянето към тях на про-оксидант и увеличаване на времето на експозиция, е в границите
43 – 46%. Температурата на кристализация Tc не се променя и е 113 – 114C.
Таблица 8. DSC- характеристики на изходен ПП и филми на негова основа с Fe(асас)3
Тm, C

α, %

Тс, C

α, %

Изходен

164,0

42,7

114,0

43,5

ПП с 2 mmol Fe(acac)3/kg, облъчен 1 h

163,5

43,7

113,8

46,5

162,2

44,4

113,6

43,0

Образец

−с 2 mmol Fe(acac)3/kg, облъчен 10 h

Установено е, че температурите на начало ( Tdi ), максимална скорост ( Tdmax ) и край на
деструкция ( T df ) за фолиата с 2 mmol Fe(асас)3/kg полимер и време на експозиция 1 час се
по-нижават (Табл. 9). Това понижение може да бъде свързано с формираните окислителни
продукти с ниска молекулна маса, притежаващи по-ниски температури на разлагане. Такава
зависимост при фотоокисление е докладвана и за полиетилена с с добавки от про-оксиданти,
в сравнение с изходния полимер. Наблюдаваното понижение на термичната стабилност при
облъчените образци вероятно се дължи на по-голямото количество фракции с ниска
молекулна маса и основно кислородсъдържащи групи. В резултат от фотоокислението
филмите от ПП деструктират при по-ниски температури.
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Таблица 9. Термични свойства изходен ПП и филми на негова основа с Fe(асас)3
Образец
Изходен ПП
ПП с 2 mmol Fe(acac)3/kg, облъчен 1 h
− с 2 mmol Fe(acac)3/kg, облъчен 10 h

Tdi , C

Tdmax , C

T df , C

394
389
398

443
440
446

462
458
463

Термогравиметричните резултати потвърждават, че фотоокислението на филмите от ПП
се ускорява с използване на 2 mmol Fe(асас)3/kg като про-оксидант, както е установено и от
FT–IR спектроскопия и относителното удължение при опън.
Определяне на кинетичните параметри на термична деструкция на фолиа от полиетилен висока плътност с про-оксидант железен (III) ацетилацетонат по изоконверсионния метод
Известно е, че разлагането на различните полимери и композитните материали на тяхна
основа е сложно явление, включващо няколко елементарни реакции. Те трудно се анализират
поотделно и е невъзможно да се определи количествения им принос към общия процес на
разлагане. Поради тази причина са разработени различни математични модели. Тези модели
са полезни за изясняване и потвърждаване на валидността на предположенията, приложени
за реакциите на термично разлагане.
Данни за механизма и кинетиката на термична деструкция на полимерите могат да се
получат от TГ- кривите при динамични условия на нагряване. За да се постигне поставената
цел е необходимо да се използват математични методи, с които могат да се определят
различните кинетични параметри. Тези методи биват диференциални, интегрални и
изоконверсионен.
Въпреки големия брой работи, посветени на кинетиката на термична деструкция на ПЕ в
последните години, докладваните стойности за кинетичните параметри се различават
значително. Според различните автори определените стойности за активиращата енергия EA
за ПЕ при изотермни и неизотермни условия варират в широки граници. Така например
според Sinfronio и сътр. EA за ПЕВП, определена по Coats-Redfern метода, е 202, 208 и 247
kJ/mol, съответно при скорости на нагряване 5, 10 и 20°C/min. Използвайки същия метод в
работа, изчислените стойности за EA са между 95,6 – 274,7 kJ/mol. Други автори определят за
ПЕВП стойности от порядъка на 333 – 343 kJ/mol. Kayacan и Doğan при неизотермични
условия в инертна среда получават за EA 401 – 470 kJ/mol, а кинетиката на деструкция на
ПЕВП е разгледана като реакция от първи порядък. Aigbodion и сътр. установяват, че
активиращата енергия на изотермична деструкция, изчислена от модела на Kissinger, за
ПЕВП е малко по-висока от тази по метода на Flynn-Wall-Ozawa – съответно 180,2 и 178,9
kJ/mol. За EA Bockhorn и сътр. получават 268 kJ/mol. Подобни стойности за EA са установени
и от много други автори: 243,8 kJ/mol, 238,4 kJ/mol, 233,2 kJ/mol, 248,7 kJ/mol при изотермни
условия, 201 kJ/mol при неизотермни условия по изоконверсионния метод и т.н.
Въпреки различията в кинетичните параметри, методите и условията, по които те са
определени, изследванията за кинетиката на деструкция на ПЕ с про-оксиданти са
значително по-малко. Те се отнасят главно до влиянието на типични про-оксиданти върху
термичната стабилност и кинетиката на деструкция на ПЕНП. Roy и сътр. с използване на
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Flynn-Wall-Ozawa изоконверсионния метод са установили, че времето на 5 mass% загуба на
маса на ПЕНП (8,2×1026 min) намалява с увеличаване на концентрацията на кобалтов стеарат.
Тези автори изучават фото- и термоокислителната деструкция на ЛПЕНП в присъствие на
същата добавка. Чрез прилагане на същия метод е изследвана кинетиката на
термоокислителна деструкция на смеси от ПЕВП и ЛПЕНП с и без про-деградант след
експозицията им при ускорени условия. Докладвано е, че EA за образците с и без продеградант е в границите 166 – 214 kJ/mol и се повишава до 245 – 279 kJ/mol след експозиция.
Кинетиката на термично разлагане на ПЕ и неговите композити се основава на
резултатите, получени от термогравиметрията. При TГ- изследванията степента на
превръщане (α) се дефинира като:
W  Wt
,
(1)
α i
Wi  Wf
където: Wi, Wf и Wt са съответно началната, крайната и моментната маса на образеца при
време t. Кинетичният модел на термично разлагане опростено може да се представи по
следния начин:
d
 k (T )f ( ) ,
(2)
dt
където: f() е функция, типа на която зависи от реакционния механизъм; k(T) – зависимост
на скоростната константа от температурата; T – абсолютната температура; t – времето и α –
степен на превръщане.
Зависимостта на скоростната константа k от температурата може да се изрази чрез
уравнението на Arrhenius:
 E 
k  Aexp   A  ,
(3)
 RT 
където: A е предекспоненциален множител; R – универсална газова константа (8,314 J/mol.K)
и EА – активираща енергия.
Комбинацията на уравнение (2) и (3) дава следното уравнение:
d
 E 
 Aexp   A f ( )
(4)
dt
 RT 
Уравнение (4) е фундаменталната основа за кинетичен анализ на твърди материали от
експерименталните данни при неизотермни условия. При постоянна скорост на нагряване
dT
 q  const , след субституция в уравнение (4) и някои математични преобразувания се
dt
получава:
T
d
A
 EА 

0 f ( ) q 0 exp – RT dT
Ако решението на лявата страна на интеграла от уравнение (13) се означи с
α

d
f ( )
0

(5)

α

g () = 

(6)

то:
T
A
 E 
g    exp   А dT
q0
 RT 

(7)
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Дясната част на интеграла в уравнение (5) няма точно аналитично решение. Затова в
литературата са предложени различни подходи – метод на Coats-Redfern, McCallum-Tanner,
Mahusudanan-Krishnan-Ninan и др. Предимство на посочените методи е възможността за
определяне стойностите на ЕА, А и най-вероятния механизъм на изследваната реакция при
една скорост на нагряване на основа ТГ- кривата. Освен посочените методи се препоръчва
прилагане на друг подход за изчисления по т. нар. изоконверсионни методи. Те позволяват
от данните, получени при няколко скорости на нагряване, да се определят неизотермните
кинетични параметри на сложните процеси. Така изчислената активираща енергия при
определена степен на превръщане може да бъде свързана с изследвания механизъм на
процеса. Тези методи не изискват приемане на реакционни модели, а получаване на
кинетичните параметри като функция от конверсията или от температурата.
Изоконверсионните изчислителни процедури се класифицират като линейни и нелинейни и
могат да бъдат диференциални или интегрални според уравнението, което ги описва,
уравнение (7) или интегралния му вид:


d
A α   E 
A
g   
  exp   A dT  I EA , Tα 
f ( ) q 0   RT 
q
0
където: I(EA,T) е температурен интеграл, който няма точно аналитично решение. Той може
да бъде решен с помощта или на приближения или интегриране.
Според данните от термогравиметричния анализ, термичната деструкция при 6, 9 и
12С/min на изходния ПЕВП и облъчените материали без и с про-оксидант Fe(acac)3 в
инертна среда е едностепенен процес (виж Фиг. 1). Той се характеризира със свой
механизъм и кинетично уравнение със специфични стойности на активиращата енергия EA и
предекспоненциалния множител А в уравнението на Arrhenius.
За охарактеризиране на термичната стабилност на филмите от ПЕВП и тези, съдържащи
про-оксидант, е необходимо да се избере кинетичен модел. Той описва кинетиката на
деструкцията им и позволява да се изчислят стойностите на кинетичните параметри. Найвероятният механизъм на термична деструкция на материалите и кинетичните параметри,
характеризиращи процеса, са определени с използване на метода на Kissinger-Akahira-Sunose
(KAS), основаващ се на уравнение:
q
AR
E
(8)
ln 2  ln
–
T
g( ) E RT
Съгласно изчислителната процедура на KAS се снемат температурите при определени
стойности на  за различните скорости на нагряване q и се построява зависимостта ln(q/T2)
от 1/T − уравнение (8). Посочените зависимости за фолиата от изходен ПЕВП и тези с прооксидант Fe(acac)3, облъчени в продължение на 35 h с УВ-светлина, са представени
съответно на Фиг. 18 и 19.
От наклона на правите на Фиг. 18 и 19, съгласно изчислителната процедура на KAS, може
да се определи активиращата енергия. Последната не зависи от механизма на разлагане на
изследваните образци. При сравняване на двете фигури се вижда, че наклона на правите на
Фиг. 19 е по-полегат. Това показва, че стойността на активиращата енергия за фолиата,
съдържащи про-оксидант железен (III) ацетилацетонат, е по-ниска – Табл. 10. За
изчисляване на предекспоненциалния множител А от уравнението на Арениус е необходимо
да е известно уравнението за най-вероятния механизъм на разлагане – g() функцията.
За определяне на най-вероятния механизъм на термична деструкция на материалите,
T
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Фиг. 18. Изоконверсиална зависимост при различни степени на превръщане: 1 –  = 0,10; 2 –
 = 0,20; 3 –  = 0,30; 4 –  = 0,40; 5 –  = 0,50; 6 –  = 0,60; 7 –  = 0,70; 8 –  = 0,80 на
фолиа от необлъчен ПЕВП
функцията g(α), е използвано уравнение:
exp ( – x)
 AE

ln g( )  ln
 ln
 ln h( x)  – ln q
2
x
 R

където: h(x) е изразено с формулата на Senum и Yang:
x 4  18 x3  88 x 2  96 x
,
h( x )  4
x  20 x3  120 x 2  240 x  120
при което x = E/RT.

(9)

(10)

Фиг. 19. Изоконверсиална зависимост при различни степени на превръщане: 1 –  = 0,10; 2 –
 = 0,20; 3 –  = 0,30; 4 –  = 0,40; 5 –  = 0,50; 6 –  = 0,60; 7 –  = 0,70; 8 –  = 0,80 на
облъчен ПЕВП с про-оксидант
Прилагайки уравнение (8) се построява зависимостта ln[g(α)] от lnq за различните
алгебрични изрази на функцията g(α). При използване линейна регресия по метода на наймалките квадрати се търси права линия с наклон, равен на –1,0000, за която коефициента на
корелация R2 е близък до единица. Линейните зависимости на ln[g(α)] = f(lnq) за някои g(α)
функции с високи стойности на корелационния коефициент R2 за изходните фолиа от
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полиетилен и тези, подложени на експозиция и съдържащи про-оксидант, са показани на
Фиг. 20 и 21.
От Фиг. 20 се вижда, че за фолиата от изходен ПЕВП права с наклон, равен на –1,0000 и
стойност на корелационния коефициент R2 близък до единица, се получава при Fn
функцията, отговаряща на химична реакция с формален порядък n = 1,1889. Правите 2 и 3 на
Фиг. 21 са почти успоредни една на друга, но наклонът им е съответно –4.564 и –3.032,
чиито стойности не съответстват на условието в уравнение (8). Единствено А2 функцията
отговаря на условието наклонът на правата да е със стойност –1,0000.

Фиг. 20. Зависимост на ln[g(α)] от lnq за термичното разлагане на необлъчени фолиа
от полиетилен: 1 – F1,1889; 2 – F1,.5; 3 – D7
За облъчените 35 часа образци с Fe(acac)3 на основа определения R2 (Фиг. 21) е
установено, че процеса на термична деструкция се различава от този, определен за изходния
ПЕВП и съответства на A2 механизъм. Той се описва с уравнението на Ерофеев за случайно
образуване и нарастване на ядрата. Това означава, че използването на 2 mmol/kg Fe(acac)3 и
облъчването води до промяна на механизма на термична деструкция на изходните фолиа ПЕ
от F1,1889 на A2 механизъм.

Фиг. 21. Зависимост на ln[g(α)] от lnq за термичното разлагане на облъчени фолиа от
полиетилен с про-оксидант: 1 – А2, 2 – F3, 3 – D2
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Съгласно изчислителната процедура на KAS, стойностите на EА за фолиата с и без прооксидант са определени директно от наклона на правите от Фиг. 18 и 19, а предекспоненциалния множител А – от отреза на ординатната ос. Те са посочени в Табл. 10.
Таблица 10. Стойности на кинетичните параметри ЕА и А, определени по KAS метода, за
най-вероятния механизъм g (α)

Параметър

0,10

0,20

Степен на превръщане, 
0,30
0,40
0,50
0,60
Изходен ПЕВП, F1,1889 механизъм
297,9
298,1
309,6
306,7

0,70

0,80

Средно

EA, kJ/mol 267,6
296,4
325,9
330,6
303,4
17
19
20
20
20
20
22
22
7,9010
8,3710
1,0210
1,0110
6,9110
4,3710
1,0810
2,410
5,061021
A, 1/min
ПЕВП с про-оксидант, облъчен 35 h, A2 механизъм
EA, kJ/mol 102,3
105,2
117,2
124,3
132,7
139,7
145,7
149,0
127,0
6
6
7
7
8
9
9
9
A, 1/min
1,8910 3,3510 2,8110 9,8010 4,2210 1,4110 3,9610 6,9610 1,61109
Вижда се, че стойностите на активиращата енергия и предекспоненциалния множител
нарастват с повишаване на степента на превръщане  За изходните фолиа от полиетилен ЕА,
определена по F1,1889 механизъм, е 303,4 kJ/mol. Добавянето на про-оксидант към филмите и
облъчването с УВ- светлина води до понижаване на активиращата енергия до 127,0 kJ/mol.
Получените стойности за ЕА са в съответствие с резултатите, докладвани и от други автори.
Освен това, добавката от железен (III) ацетилацетонат оказва влияние и върху А, който също
намалява. Стойностите на предекспоненциалния множител A за твърдофазни реакции
обикновено варират в широк диапазон (шест или седем порядъка). За реакции от първи
порядък, предекспоненциалния фактор може да варира 105 – 1016 min–1. Ниските стойности
на този параметър са индикация за повърхностна реакция, но ако реакцията не зависи от
повърхността, това може да означава, че се образува "здрав" активиращ комплекс.
Понижаването на ЕА и А показва, че ацетилацетоната на желязото катализира процеса на
деструкция на филмите. При преработката на филмите в присъствие на Fe(acac)3 вероятно се
формират междинни продукти, които се разрушават първи, т. е. те изискват по-малка
активираща енергия.
От теорията на Eyring за активиращия комплекс (преходното състояние) може да се
напише, че:

A

 S  
ek BTP
 ,
exp 
h
 R 

(11)

където: е = 2,7183 е числото на Neper;  - трансмисионен коефициент, приемащ стойност
единица за мономолекулни реакции; kB – константата на Болцман; h – константата на Планк
и Tp – пиковата температура от ДTГ- кривата. Тъй като
H   E A  RTP ,
(12)
могат да се пресметнат изменението на енталпията H и енергията на Gibbs G за
формиране на активиращия комплекс, използвайки термодинамичното уравнение:
G = H – TрS
(13)
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Стойностите на S, H и G за формиране на активиращия комплекс при термичната
деструкция са изчислени при T = Tp, тъй като тази температура характеризира най-високата
скорост на процеса, и са посочени в Табл. 11.
Таблица 11. Стойности на промяната на енталпията, ентропията и свободната енергия на
Gibbs на филми от ПЕВП
Параметър
S, J/mol.K
H, kJ/mol
G, kJ/mol

0,10
47,8
261,4
226,1

–S, J/mol.K 174,7
96,1
H, kJ/mol
225,8
G, kJ/mol

Степен на превръщане, 
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Изходен ПЕВП, F1,1889 механизъм
86,4
88,2
88,2
104,1 100,3 127,0
290,3 291,8 291,9 303,4 300,5 319,8
226,2 226,5 226,7 226,4 226,3 225,9
ПЕВП с про-оксидант, облъчен 35 h, A2 механизъм
169,9 152,3 141,9 129,7 119,7
111,1
99,0
111,0 118,1 126,5 133,5
139,5
225,1 224,0 223,4 222,8 222,3
222,0

0,80

Средно

133,6
324,4
225,6

96,3
297,2
226,3

106,4
142,8
221,8

138,2
120,8
223,4

Вижда се, че свободната енергия G за изходния необлъчен ПЕВП е 226,3 kJ/mol и тя не
се променя с добавянето на про-оксидант към филмите. Положителните стойности на G
показват, че процеса на разлагане на изследваните материали не е спонтанен. Използването
на железен (III) ацетилацетонат във фолиата и експозицията им на УВ-светлина понижава
H от 297,2 до 120,8 kJ/mol. Освен това формирането на активиращия комплекс за
материалите с добавка от Fe(acac)3 е свързано с понижаване на изменението на ентропията.
Следователно той се характeризира с по-висока “степен на подреденост”, определяща се от
отрицателните стойности на S на формиране на активиращия комплекс.
Времето на 5 mass% загуба на маса tf на полимерните материали обикновено се определя
при ускорени условия на стареене и е важен показател за избора им за различни приложения,
особено когато от значение е използването им за дълъг период от време. Този показател се
дефинира като времето, при което загубата на маса достига 5 mass%, т. е.  = 0,05. Ако
механизма на реакцията е Fn, той може да се изчисли по:
0,0513
 E 
tf 
exp 
(14)
 ако n = 1
A
 RT 
или

1  0,95  exp 

1 n

tf

A 1 – n 

E

 RT


 , при n  1


(15)

където: n е порядъка на реакцията. При механизъм на реакцията, различен от
гореспоменатия, се прилага следното по-общо уравнение:
g (0,05)
 E 
tf 
exp 
(16)

A
 RT 
С помощта на уравнения (14), (15) и (16) може да се изчисли времето за разрушаване при
различни температури.
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Кривите на Фиг. 22 показват зависимостта на времето на 5 mass% загуба на маса от
температурата при термична деструкция на филмите от изходен ПЕВП и тези, съдържащи
железен (III) ацетилацетонат и облъчени 35 часа. Вижда се, че tf в инертна среда за филмите с
про-оксидант (крива 2) драстично намалява с добавяне на Fe(acac)3, в сравнение с този на
изходните филми от ПЕВП (крива 1) при повишаване на температурата.

Фиг. 22. Зависимост на tf от температурата за филми от ПЕВП: 1 – с про-оксидант Fe(acac)3 и
2 – без про-оксидант
Подобно понижаване на времето на 5 mass% загуба на маса при добавяне на кобалтов
стеарат към ПЕНП е установено и от други автори. Това потвърждава, че използването на
дори малко количество от про-оксиданта (2 mmol/kg) в изследвания полимер води до
значително намаляване на tf, което доказва неговата ефективност да катализира фотоокислителната деструкция на фолиа от ПЕВП.
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ИЗВОДИ
1. Получени са фоторазрушаващи се полимери на основа полиетилен висока плътност и
полипропилен с използване на ацетилацетонати на желязото, кобалта, ванадия и мангана
като про-оксиданти. Фолиата с дебелина 400 или 200 μm и различно съдържание на прооксиданти (2 и 4 mmol/kg полимер) са подложени на експозиция с УВ- светлина до 300
или 20 часа, съответно за полиетилена и полипропилена. Проследено е влиянието на
посочените добавки върху степента на фоторазграждане на образците с или без прооксиданти след облъчването.
2. Всички образци, независимо от времето на експозиция, съдържанието и природата на
използваните про-оксиданти, прeтърпяват едностадийно разлагане в инертна среда.
Облъчването с УВ- светлина почти не оказва влияние върху температурата на топене на
фолиата от полиетилен и тя е ~130°C. За композициите от полипропилен с про-оксиданти
изследваният показател се понижава от 164,0°С за изходния до 152,1 – 162,0°С.
Симулираното облъчване води до разкъсване на макромолекулите на полимерите в
аморфните области и повишаване на степента на кристалност на композициите с 7 – 10%,
спрямо тази на изходните полимери.
3. Установено е, че с увеличаване на времето на експозиция областите, които показ-ват найголеми изменения в спектрите на образците, са тези при 1700 – 1800 cm−1 (карбонилна),
3300 – 3400 cm−1 (хидроксилна), 1300 cm−1 (аморфна) и тези около 909 cm−1 (дължащо се
на ненаситените групи). Това потвърждава формирането на различни окислителни
продукти в материалите от полиетилен и полипропилен при експозицията им с УВсветлина.
4. На основа на проведения FT–IR анализ и резултатите от определения карбонилен индекс
е доказано, че за филмите от полиетилен по-висока степен на фотоокис-ление се постига
при използване на манганов (ІІ) и кобалтов (ІІІ) ацетилацетонати в концентрации 2
mmol/kg полимер. Про-оксидантите железен (ІІІ) и ванадил (ІІ) ацетилацетонати не са
подходящи за ускоряване на фотоокислението. За образците от полипропилен е
установено, че по-подходящи са ванадил (ІІ) и железен (ІІІ) ацетилацетонати в
количества 4 mmol/kg полимер, докато комплексите на мангана и кобалта не водят до
повишаване на степента на фоторазграждане.
5. Установено е, че при малките времена на облъчване фолиата от полипропилен не
показват промяна в стойностите на якостта при опън. С увеличаване на времето на
облъчване над 60 и 5 часа, съответно за материалите от полиетилен и полипропилен,
якостта се увеличава поради протичането на процеси на съшиване в полимерните вериги.
Това се потвърждава и от проведения зол-гел анализ и определените индекси на стопилка
на изходния полиетилен и композитите на негова основа. След посоченото време на
експозиция, образците съдържат около 8 – 12% гел-фракция и имат индекс на стопилка
0,07 – 0,10 g/10 min.
6. Добавянето на ацетилацетонати на металите с преходна валентност в материалите води
до по-силно понижаване на якостта при опън, в сравнение с тази на изходния полиетилен.
Изключение правят само композициите с 2 и 4 mmol/kg полимер Fe(acac)3, за които
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определената якост е близка или равна на тази на облъчения полиетилен висока плътност.
Филмите на основа полипропилен с или без про-оксидант запазват якостта си в границите
35 – 50 МРа. Използването на Со(aсaс)3 и особено Mn(aсaс)2 като про-оксиданти води до
ускоряване на фотодеструкцията на фолиата от полиетилен.
7. От определените деформационноякостни свойства на филмите е установено, че
относителното удължение при опън на фолиата от полипропилен с използваните прооксиданти се понижава с увеличаване на времето на експозиция. За фолиата от
полиетилен висока плътност най-голямо понижение на удължението е установено при
тези, съдържащи 2 mmol/kg полимер Fe(acac)3 и 4 mmol/kg полимер Co(аcаc)3 – около
90%. Получените резултати добре корелират с данните от FT–IR спектрите и
карбонилния индекс. Образците от полиетилен и полипропилен и тези, съдържащи соли
на метали с преходна валентност, след съответно 300 и 20 часа облъчване не могат да
бъдат тествани, тъй като са крехки и се разрушават.
8. Определени са кинетичните параметри на термична деструкция на фолиа от полиетилен
висока плътност без и с про-оксидант по изоконверсионния метод. Установено е, че
използването на 2 mmol/kg полимер Fe(acac)3 и облъчването с УВ- светлина води до
промяна на механизма на термична деструкция на изходните фолиа от F1,1889 на A2.
Изчислени са активиращата енергия, изменението на ентропията, енталпията и енергията
на Гибс на посочените материали.
9. Доказано е, че използването на про-оксидант Fe(acac)3 във фолиа от полиетилен висока
плътност води до значително намаляване на времето на 5 mass% загуба на маса на
фолиата, което потвърждава ефективността му при фотоокислителната деструкция на
полимера след облъчването му с УВ- светлина.
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Получени и охарактеризирани са фолиа на основа полиетилен висока плътност и
полипропилен с различни по природа и съдържание про-оксиданти на метали с преходна
валентност. Проследена е активността и влиянието на добавките върху механизма на процеса
на фотодеструкция на композициите при симулираното им облъчване със слънчева светлина.
Определена е степента на разрушаване на получените полимерни фолиа, с цел разработване
на търговски полимерни материали с контролирани свойства при разлагане. Вижда се, че
представеният дисертационен труд е с ясно изразен научно-приложен аспект.
Докладвано е за изследвания на серия от ацетилацетонати като про-оксиданти (четири на
брой) на полиолефини. Анализът на FT–IR спектрите на филмите от полиетилен показва, че
по-висока степен на фотоокисление е постигната при използване на 2 mmol/kg манганов или
кобалтов ацетилацетонати. Доказано е, че комплексите на желязото и ванадия не са
подходящи за посочените фолиа. Последните обаче са подходящи за ускоряване на
деструкцията на образците от полипропилен, оснобено в количества 4 mmol/kg полимер.
Определени са кинетичните параметри на термична деструкция на фолиа от полиетилен
висока плътност без и с про-оксидант по изоконверсионния метод. Установено е, че
използването на 2 mmol/kg полимер Fe(acac)3 и облъчването с УВ- светлина води до промяна
на механизма на термична деструкция от F1,1889 на A2. Доказано е, че използването на прооксидант Fe(acac)3 във фолиата води до намаляване на времето на 5 mass% загуба на маса.
Получените материали на основа полиолефини притежават контролиран срок на
експлоатация, зависещ от природата и количеството на използваните про-деграданти. Те
могат да намерят приложение при получаването на различни изделия за индустрията и
селското стопанство.
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ПЕРСПЕКТИВИ И БЪДЕЩИ НАСОКИ ЗА РАБОТА
Изследванията в дисертацията са насочени основно върху сравняването на влиянието на
различните ацетилацетонати на металите с преходна валентност върху механичните,
термичните и други свойства на получените фолиа на основа ПЕВП и ПП след експозицията
им с УВ- светлина.
В представения дисертационен труд има редица въпроси, на които не е даден отговор. По
отношение на строгите изисквания към разработването на полимерни филми с контролирани
характеристики при разрушаване от особено значение е да се знае колко дълго може да се
използват те, когато са изложени на действието на слънчева светлина. Поради това от
практически интерес е важно да се установи връзката между механичните свойства и
степента на деструкцията на полимерните материали при симулирано облъчване.
Полезно би било да се подложи на систематизирано изследване метода на преработка при
получаване на филмите. Възможно е оптимизирането на метода на преработка да оказва
влияние върху деструкцията, а от там и на времето на живот на продуктите.
В бъдеща работа е необходимо допълнително да се направи корелация между резултатите
при ускорено стареене в контролирана среда с тези в естествени условия на открито. В
допълнение изкуственото ускорено стареене с УВ- светлина изключва биологичното
въздействие, което може да настъпи в естествена среда. Препоръчително е стареенето в
естествени условия да се провежда повече от една година, на няколко географски ширини, за
да се минимализират тези различия. Поради това, че времето за разрушаване се определя
преимуществено от интензивността на облъчването и температурата, интересно би било да
се изясни точното им влияние.
С цел да се създадат надеждни изделия от голямо значение е да може да се предположи
времето на годност на пластмасовите изделия, използвани или съхранявани на открито. Това
довежда до нуждата от достоверни предположения за времето на разрушаване на
пластмасовите изделия при стареене на открито, от данните получени чрез тестове при
ускорени условия.
Голямо предизвикателство е да се проследи влиянието на дебелина на фолиата при
различни условия на експозиция и на смес от използваните про-оксиданти. Да се проследи и
как ще влияе добавянето на различни антиоксиданти, други адитиви или обработката на
повърхността на използваните полимери върху фотоокислението. Интересно е да се изясни и
механизма на фотоокисление на ПЕ и ПП и композитните материали на тяхна основа с цел
получаване на оксо-биоразградими филми с оптимална концентрация на про-оксидант, да се
проследи влиянието на продуктите от фотоокислението им върху микроорганизмите и др..
Възможно е изходните ПЕВП и ПП да се заменят и с рециклирани полимери или композиции
от свежи и рециклирани.
В заключение: обектът на дисертационната работа детайлно демонстрира значението на
познаването на проблема относно получаването и приложението на фоторазграждащите се
полимери. Натрупаните изследвания ще доведат до разработване на фоторазрушаващи се
полимери на основа ПЕ и ПП с контролиран срок на експлоатация и приложения в различни
области на индустрията.
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