
Ćwiczenie 3/4. 

Sonochemiczna degradacja polimeru

Celem  ćwiczenia jest  zbadanie  przebiegu  sonochemicznej  degradacji  naturalnego  poli-
sacharydu – chitozanu – w roztworze wodnym i uzyskanie informacji na temat mechanizmu
tego procesu.

Ćwiczenie składa się z dwu części. W części pierwszej poddajemy działaniu ultradźwięków
roztwory chitozanu i przygotowujemy roztwory pomocnicze, które będą przydatne w części
drugiej.  W drugiej części ćwiczenia analizujemy otrzymane próbki za pomocą statycznych
pomiarów rozpraszania światła laserowego.

Sprzęt i odczynniki:

1. Butla z argonem i układ do nasycania próbek tym gazem 

2. Gazoszczelne naczynie reakcyjne o pojemności 10 ml.

3. Reaktor sonochemiczny z przetwornikiem o częstotliwości 360 kHz.

4. Generator i wzmacniacz prądu zmiennego z miernikiem mocy elektrycznej.

5. Cylinder miarowy 500 ml, pipety szklane, 2 kolby miarowe na 250 ml, gruszka do 
pipetowania

6. Naczynka scyntylacyjne o pojemności 20 ml (5 szt.)

7. Stoper

8. Waga analityczna

9. Strzykawki jednorazowe, igły i nasadki filtracyjne o średnicy porów 0.45 m

10. Woda specjalnie oczyszczona – około 1 l

11. Roztwór chitozanu (10 mmol/dm3  1.65 g/dm3) w rozcieńczonym kwasie nadchlorowym

12. Wodny roztwór tert-butanolu

13. Wodny roztwór kwasu nadchlorowego

14. Nadchloran sodu jednowodny cz.d.a.

15. Benzen

16. Aceton i bibuła do oczyszczania powierzchni optycznych
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Wprowadzenie

Makrocząsteczki w roztworze ulegają reakcjom sonochemicznym poprzez trzy mechanizmy:
mechanochemiczny,  rodnikowy  i  pirolityczny.  Znaczne  gradienty  ciśnienia  sprawiają,  ze
elementy objętości rozpuszczalnika poruszają się względem siebie z dużymi prędkościami.
Makrocząsteczki w takim układzie narażone są na działanie sił ścinających i rozciągających.
Jeśli  te  siły  przyłożone  do  segmentów  makrocząsteczki  mają  przeciwne  zwroty  i  są
wystarczająco  duże,  mogą  spowodować  pęknięcie  wiązania  kowalencyjnego  w  łańcuchu
polimeru,  a  zatem  rozpad  makrocząsteczki  na  dwa  mniejsze  fragmenty.  Efekt  mechano-
chemiczny  działa  tylko  na  cząsteczki  duże,  przekraczające  pewien  graniczny  wymiar.
Dlatego, jeśli poddamy działaniu ultradźwięków próbkę wysokocząsteczkową o dowolnym
rozkładzie  mas,  powinniśmy oczekiwać że w miarę sonikowania w układzie  będzie coraz
więcej cząsteczek o granicznej masie cząsteczkowej, poniżej której efekt mechanochemiczny
nie  działa.  Przy  zastosowaniu  bardzo długiego  czasu  sonikowania,  teoretycznie  wszystkie
makrocząsteczki  powinny  mieć  jednakową  długość.  Dotychczas  w  literaturze  przeważał
pogląd,  że  opisany  powyżej  efekt  jest  głównym,  jeśli  nie  jedynym,  mechanizmem
sonochemicznej degradacji polimerów. Wydaje się jednak że, przynajmniej w odniesieniu do
roztworów wodnych i częstotliwości z zakresu setek kHz, ten pogląd nie jest w pełni słuszny.
Pełny opis powinien bowiem uwzględniać również rolę reakcji inicjowanych przez rodniki
wodorotlenowe i atomy wodoru. Ograniczając w tym miejscu dyskusję do polisacharydów
należy stwierdzić, że w wielu doświadczeniach radiacyjnych wykazano iż rodniki powstające
na  łańcuchach  takich  polimerów  pod  wpływem ataku  OH  i  H  ulegają  przekształceniu  z
zerwaniem  wiązania  glikozydowego,  czyli  pęknięciem  łańcucha.  Jeśli  efekt  taki,  tj.
degradację, powodują rodniki OH generowane radiacyjnie, trudno przypuszczać aby inaczej
zachowywały  się  rodniki  OH  wytwarzane  sonochemicznie.  Zatem  należy  oczekiwać  że
sonochemiczna  degradacja  polisacharydów  jest  skutkiem  zarówno  efektu  mechano-
chemicznego,  jak  i  reakcji  rodnikowych.  Warto  zaznaczyć,  że  w  przypadku  degradacji
inicjowanej przez rodniki OH nie występuje graniczna masa cząsteczkowa i nie następuje
zwężenie rozkładu mas cząsteczkowych. 

Nieliczne  dane literaturowe oraz wstępne wyniki  doświadczeń prowadzonych przez  naszą
grupę  badawczą  wskazują,  że  polimery  poddawane  sonikowaniu  w  roztworach  wodnych
ulegają również pirolizie. Zjawisko to może, ale nie musi, prowadzić do pękania łańcucha
polimerowego (można sobie wyobrazić proces pirolizy obejmujący głównie utlenianie grup
bocznych). Na razie zbyt mało jest danych pozwalających ocenić ilościowo wpływ pirolizy na
wydajność degradacji.

W  niniejszym  ćwiczeniu  mamy  zaobserwować  sonochemiczną  degradację  chitozanu  i
wyznaczyć wydajność tej reakcji, a także podjąć próbę stwierdzenia, czy i w jakim stopniu za
degradację odpowiedzialne są rodniki OH. 

W tym celu poddamy próbki roztworu chitozanu działaniu ultradźwięków (dwa różne czasy
sonikowania  –  5  minut  i  10  minut),  zmierzymy  wagowo  średnie  masy  cząsteczkowe
uzyskanych produktów i porównamy je z masą cząsteczkową wyjściowej próbki. Ponadto dla
jednego,  wybranego czasu,  powtórzymy doświadczenie  dodając  uprzednio  do  próbki  tert-

2



butanol, który jest bardzo dobrym zmiataczem rodników OH. Jeśli wydajność degradacji dla
tej próbki okaże się mniejsza niż dla próbek bez zmiatacza, oznaczałoby to że degradacja jest
częściowo  spowodowana  działaniem  rodników  wodorotlenowych.  Przez  obliczenie
wydajności  degradacji  dla  tej  próbki  można  oszacować  udział  procentowy  degradacji
wywołanej działaniem rodników OH.

Wykonanie ćwiczenia (obsługa reaktora i układu do nasycania argonem – jak w ćwiczeniu 2)

Część pierwsza

1) Napełnij naczynie reakcyjne 10 ml roztworu chitozanu

2) Naczynie podłącz do linii argonowej i nasycaj zawartość argonem przez 30 minut (w tym 
czasie można wykonać punkt 9)

3) Przygotuj do pracy reaktor sonochemiczny i doprowadź wodę w reaktorze do temperatury
20  1 C.

4) Poddaj próbkę sonikowaniu przez 5 minut (100 W)

5) Przelej całą próbkę do naczynka scyntylacyjnego, nanieś oznaczenie próbki na wieczku i 
umieść szczelnie zamknięte naczynko w lodówce

6) Przygotuj kolejną próbkę sonikowaną przez 10 minut (100 W)

7) Kolejną próbkę roztworu nasycaj argonem przez 20 minut, odłącz od układu, otwórz na 
krótko i dodaj strzykawką ustaloną z prowadzącym objętość roztworu tert-butanolu. 
Naczynko zamknij, podłącz do układu i nasycaj argonem przez kolejne 10 minut. Opisana
procedura pozwala zmniejszyć straty łatwo lotnego tert-butanolu.

8) Poddaj próbkę sonikowaniu przez 5 minut.

9) Przygotuj roztwory, które będą potrzebne jako rozpuszczalniki do oznaczeń metodą 
rozpraszania światła (po 250 ml): 

A) wodny roztwór zawierający 2  10-3 mol/dm3 HClO4 i 0.5 mol/dm3 NaClO4

B) wodny roztwór zawierający 1  10-3 mol/dm3 HClO4 i 0.25 mol/dm3 NaClO4

Część druga

10) Do 10 ml każdej próbki (łącznie z wyjściową, nie sonikowaną) dodaj po 10 ml roztworu 
A.

11) Za pomocą strzykawki z nasadką filtracyjną (filtr o średnicy porów 0.45 m) przefiltruj 
trzykrotnie każdy roztwór.

12) Przy czwartej filtracji napełnij naczynko 7.0 ml roztworu (do odmierzenia objętości 
wykorzystaj podziałkę na strzykawce).

13) Napełnij naczynko scyntylacyjne ok. 20 ml roztworu B. Przefiltruj czterokrotnie roztwór, 
pozostawiając na końcu w naczynku całą objętość cieczy. 
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14) Dla każdej z czterech próbek wykonaj pomiary natężenia światła laserowego pod różnymi
kątami i dla różnych rozcieńczeń. Do rozcieńczania (oraz jako odnośnika) używaj 
przefiltrowanego roztworu B, a do kalibracji – benzenu (ostrożnie – substancja 
rakotwórcza – używamy próbki benzenu w zamkniętym naczyniu scyntylacyjnym, 
naczynia nie otwieramy). Pamiętaj, by zawsze przed umieszczeniem każdego naczynka w 
rozpraszarce przetrzeć jego zewnętrzną powierzchnię bibułą zwilżoną acetonem 
(usuwanie „linii papilarnych” i innych zabrudzeń).

Opracowanie wyników:

1) Dla każdej próbki dokonaj obliczeń wagowo średniej masy cząsteczkowej za pomocą 
programu komputerowego wykorzystującego algorytm Zimma. Wydrukuj uzyskane 
diagramy.

2) Umieść wyniki na wykresie: masa cząsteczkowa w funkcji czasu sonikowania.

3) Oblicz dawkę ultradźwięków dla każdej próbki (w oparciu o wynik ćwiczenia 1 
i założenie, że moc dawki jest jednakowa w naczyniu i w całym reaktorze).

4) Oblicz stężenie zerwanych wiązań (pęknięć łańcucha) ze wzoru:

c(s) = 2 (1/M – 1/M0) c

gdzie M i M0 – wagowo średnie masy cząsteczkowe po i przed sonikowaniem (w g/mol), 
c – stężenie polimeru w g/dm3, c(s) – stężenie zerwanych wiązań w mol/dm3.

5) Dla każdej próbki oblicz wydajność degradacji na podstawie dawek i wartości c(s).

6) Porównaj i skomentuj wydajności dla próbek nie zawierających tert-butanolu, o różnych 
czasach sonikowania.

7) Porównaj i skomentuj wydajności dla próbek bez tert-butanolu i z tert-butanolem.
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