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Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w komputerowej symulacji

degradacji polimerów

Streszczenie. Zbadano skutecznoœæ systemu CSB do komputerowej symulacji procesów degradacji polistyrenu
w ró¿nych œrodowiskach. Stwierdzono koniecznoœæ rozszerzenia bazy wiedzy o nowe transformacje ukierunkowane
na symulacjê produktów jego przemian.

USINGMETHODSOF THEARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE COMPUTER SIMULATIONOF POLY-
MERS DEGRADATION
Summary. A effectiveness of the CSB systemwas examined for the computer simulation of degradation processes of
the polystyrene in various environments. A need for the extension of the knowledge base was stated for new trans-
formations directed at the simulation of products of his transformations.

1. WSTÊP

Istotnym problemem zwi¹zanym z polimerami s¹
procesy ich starzenia oraz analiza powstaj¹cych w ich
wyniku produktów. W celu komputerowego wspomaga-
nia badañ w tym zakresie mo¿na wykorzystaæ ró¿ne
programy CAOS (Computer Assisted Organic Synthesis),
a szczególnie te, które s¹ zorientowane na komputerowe
prognozowanie produktów przemian organicznych [1].
W pracy przedstawiono wyniki badañ, których g³ównym
celem by³o sprawdzenie przydatnoœci zastosowania
programu CSB (Chemical Sense Builder) [2] do przewidy-
wania produktów degradacji polistyrenu (PS).

1.1. Degradacja polimerów

Degradacja to proces, w którym zachodzi rozerwanie
³añcucha polimerowego pod wp³ywem reakcji chemicz-
nych co doprowadza do zmian w³aœciwoœci fizycznych
i w efekcie pogorszenia w³aœciwoœci materia³u [3]. Ze
wzglêdu na rodzaj czynnika wywo³uj¹cego degradacjê
proces ten mo¿na podzieliæ na: starzenie (wywo³any
czynnikami fizycznymi), korozjê (czynnikami chemicz-
nymi) oraz starzenie atmosferyczne (czynnikami atmo-
sferycznymi). Ze wzglêdu na sposób inicjowania wyró¿-
nia siê degradacjê: (i) chemiczn¹ – wywo³an¹ czynnikami
chemicznymi, (ii) termiczn¹ – wywo³an¹ wp³ywem pod-
wy¿szonej temperatury, (iii) biologiczn¹ – wywo³an¹
dzia³aniem enzymów produkowanych przez mikroorga-
nizmy, (iv) radiacyjn¹ – wywo³an¹ promieniowaniem a,

b, g czy X, (v), mechaniczn¹ – wywo³an¹ rozci¹gaj¹cym
dzia³aniem si³ oraz (vi) fotochemiczn¹ – wywo³an¹ ab-
sorpcj¹ promieniowania UV.

Zazwyczaj w procesie starzenia polimerów dochodzi
do jednoczesnej degradacji wielu typów, np. dzia³ania
promieniowania, tlenu i innych czynników atmosferycz-
nych czy te¿ ciep³a, si³ mechanicznych i tlenu. Dodatko-
wo procesy degradacji mog¹ zachodziæ jednoetapowo lub
wieloetapowo, gdy produkty powsta³e w jednym etapie
s¹ zdolne do reagowania z kolejnymi cz¹steczkami sub-

stratu – przyk³adem mo¿e byæ tutaj reakcja wolnorodni-
kowej autooksydacji.

1.2. Degradacja polistyrenu

Powodem sta³ego wzrostu produkcji termoplastycz-
nego polistyrenu jest ³atwoœæ jego formowania, dobra od-
pornoœæ chemiczna, dobre w³aœciwoœci dielektryczne, ³at-
woœæ barwienia oraz przeŸroczystoœæ. Ponadto jest on od-
porny termicznie i mo¿na go wielokrotnie przetwarzaæ
bez pogorszenia w³aœciwoœci. Ze wzglêdu na szerokie
zastosowanie PS nara¿ony jest g³ównie na dwa rodzaje
degradacji – fotodegradacjê oraz degradacjê termiczn¹.
W wyniku absorpcji promieniowania UV mo¿e dojœæ do
pêkniêcia ³añcucha g³ównego, oderwania atomu wodoru
lub oderwania pierœcienia fenylowego, a nastêpnie,
w wyniku reakcji z tlenem, mog¹ powstaæ ró¿nego typu
rodniki nadtlenkowe. Proces degradacji termicznej pole-
ga na rozerwaniu wi¹zania wêgiel-wêgiel, a powsta³e
w ten sposób fragmenty struktury mog¹ ulegaæ dalszym
przemianom w kierunkach tworzenia kolejnych rodni-
ków, oligomerów oraz zwi¹zków ma³ocz¹steczkowych.
Mo¿liwe s¹ tak¿e reakcje przegrupowania atomu wodoru
z jednego meru PS do wolnego rodnika w innym [4].

1.3. Program CSB

Opracowany w Zak³adzie Informatyki Chemicznej
Politechniki Rzeszowskiej, multimodelowy i ucz¹cy siê,
program CSB umo¿liwia symulacjê przemian chemicz-
nych przebiegaj¹cych z udzia³em jednego, dwóch, trzech
lub czterech substratów. Zaimplementowano w nim czte-
ry ró¿ne modele symulowania reakcji chemicznych:
1. Model matematyczny Ugiego-Dugundjego (model

UD) [5], który wykorzystuje 64 ró¿ne transformacje,
reprezentuj¹ce uogólnione i odpowiednio sformalizo-
wane reakcje chemiczne. Zastosowanie tego modelu
umo¿liwia prognozowanie dowolnych typów reakcji
chemicznych oraz stwarza mo¿liwoœci odkrycia no-
wych mechanizmów i produktów przemian. G³ówn¹
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jego wad¹ jest generowanie bardzo du¿ych przestrze-
ni rozwi¹zañ, obejmuj¹cych zarówno przemiany real-
ne, ale równie¿ i znaczn¹ liczbê produktów przemian,
których prawdopodobieñstwo rzeczywistego prze-
biegu jest niewielkie.

2. Model zdrowego rozs¹dku [6], w którym na model
UD na³o¿ono regu³y wynikaj¹ce z wiedzy chemicznej,
ogranicza powstaj¹c¹ przestrzeñ rozwi¹zañ, szcze-
gólnie w zakresie eliminacji czêœci rozwi¹zañ niereal-
nych.

3. Model podobieñstwa [7], którego stosowanie skutku-
je jeszcze wiêksz¹ eliminacj¹ prognoz nierealnych
z chemicznego b¹dŸ termodynamicznego punktów
widzenia. Wykorzystuje on wyniki nadzorowanego

uczenia programu, podczas którego u¿ytkownik
wprowadza znane i poprawne dane (tu reakcje che-
miczne), zaœ program je uogólnia i formu³uje automa-
tycznie transformacje (typu korelacji przyczyno-
wo-skutkowych), które nastêpnie stosuje podczas
predykcji produktów dla zbiorów substratów podob-
nych do tych, jakie by³y obiektami uczenia.

4. Model empiryczny [8], który wykorzystuje w swoim
dzia³aniu wy³¹cznie wiedzê zdeponowan¹ w bazie
danych. Gwarantuje tym samym bardzo wysokie
prawdopodobieñstwo zajœcia wygenerowanych prze-
mian w rzeczywistoœci, lecz jednoczeœnie ca³kowicie
eliminuje z przestrzeni rozwi¹zañ nieznane dot¹d
mechanizmy.

Wygenerowanie przez CSB produktów przemian che-
micznych dla konkretnego zestawu substratów wymaga
uprzedniej realizacji wielu cz¹stkowych etapów, w któ-
rych stosowane s¹ zaawansowane metody sztucznej inte-
ligencji. Nie wdaj¹c siê tutaj w szczegó³ow¹ dyskusjê tych
zagadnieñ warto wspomnieæ o niektórych, kolejno reali-
zowanych etapach analizy topologicznej struktury, takich
jak: identyfikacja wszystkich pierœcieni wystêpuj¹cych
w strukturze, rozpoznanie uk³adów pierœcieni, identyfi-
kacja uk³adów aromatycznych oraz sprawdzenie czy
w strukturach substratów wystêpuj¹ konkretne pod-
struktury, których obecnoœæ determinuje reaktywnoœæ
chemiczn¹ okreœlonych wi¹zañ i atomów.

2. METODOLOGIA BADAÑ

Program CSB zosta³ opracowany dla prognozowania
produktów przemian zachodz¹cych z udzia³em zwi¹z-
ków ma³ocz¹steczkowych. St¹d te¿ pierwszym proble-
mem, jaki nale¿a³o rozwi¹zaæ, by³o opracowanie sposobu
reprezentacji struktury polimeru. Przyjêto, ¿e odpowied-
nim rozwi¹zaniem bêdzie tutaj fragment zbudowany
z czterech s¹siednich merów. Dalsze fragmenty polimeru
reprezentowane s¹ przez symbole $1 i $2 (Rys. 1). W celu
reprezentacji œrodowiska chemicznego, w którym prze-
biegaj¹ procesy degradacji, jako dodatkowe substraty w
niektórych symulacjach przyjêto cz¹steczki wody lub/o-
raz tlenu.

Do symulacji reakcji u¿yto dwóch modeli – modelu
UD oraz zdrowego rozs¹dku. Zosta³o to podyktowane
tym, i¿ oprócz opisanych wczeœniej ró¿nic miêdzy tymi
modelami, model zdrowego rozs¹dku dokonuje transfor-
macji struktur substratów bazuj¹c tylko i wy³¹cznie na
miejscach reaktywnych rozpoznanych automatycznie
przez algorytmy CSB, zaœ w modelu UD u¿ytkownik ma
nad nimi pe³n¹ kontrolê – mo¿e wprowadzaæ listê miejsc
reakcji odpowiedni¹ dla celu przetwarzania.

3. SYMULACJE KOMPUTEROWE

W 1-szym etapie badañ [9], przy zastosowaniu stan-
dardowego zestawu 64 transformacji CSB wykonano 33
symulacje, spoœród których w 12 jako substrat wykorzys-
tano pojedynczy ³añcuch PS, w 10 PS i wodê, w 3 PS i tlen,
a w pozosta³ych ró¿ne ich kombinacje (np. PS+PS,
PS+H2O+H2O). Poszczególne symulacje ró¿ni³y siê rów-
nie¿ sposobem okreœlania miejsc reakcji: (i) symulacje
przebiegaj¹ce wy³¹cznie dla zestawów miejsc reakcji roz-
poznanych przez algorytmy CSB (ii) symulacje, w któ-
rych dodatkowo uwzglêdniono miejsca reakcji zoriento-
wane na otrzymanie konkretnych produktów starzenia
PS opisanych w literaturze. Otrzymane produkty prze-
mian PS podzielono na trzy kategorie:
— (zbiór A) produkty opisane w literaturze [4] i wygene-

rowane przez CSB (11 zwi¹zków)
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Rys. 1. Zestaw substratów stosowany w symulacjach komputerowych z wykorzystaniem CSB. Kolejnoœæ atomów zosta³a ustalona przez CSB za po-

moc¹ algorytmu kanonizacji struktury. Dziêki temu kolejnoœæ atomów i wi¹zañ jest standaryzowana niezale¿nie od pocz¹tkowych wartoœci.



— (zbiór B) produkty opisane w literaturze, ale nie wy-
generowane przez CSB (15 zwi¹zków),

— (zbiór C) produkty wygenerowane przez CSB, ale nie-
opisane we literaturze.

W 2-gim etapie badañ, po przeanalizowaniu przyczyn za-
wodnoœci CSB, tj. niemo¿noœci odtworzenia 15 produk-
tów stwierdzono, ¿e przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest
brak w CSB odpowiednich transformacji. W celu popra-
wy skutecznoœci CSB zaprojektowano i zaimplemento-
wano 8 nowych transformacji dla modu³u generatora re-
akcji CSB (Tab. 1).

Nastêpnie powtórzono ponownie cykl zrealizowa-
nych w 1-szym etapie symulacji komputerowych. Stwier-
dzono, ¿e modyfikacja bazy wiedzy CSB poprawi³a sku-
tecznoœæ prognozowania produktów starzenia PS – zbiór
A liczy³ teraz 19 zwi¹zków (Rys. 2), zaœ zbiór B 7 zwi¹z-
ków (Rys. 3).
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Rys. 3. Zbiór nieodtworzonych przez CSB znanych produktów degradacji PS – produkty te s¹ opisane w literaturze, lecz CSB ich nie wygenerowa³.

Tab. 1. Uproszczone schematy nowych transformacji dla gene-
ratora reakcji CSB

Lp. Schemat transformacji

1 A-B-C + D-E + F-G + H-IàA-G + H-B-D +E-F + C-I

2
A-B-C + D-E + F-G +:H-I +J-KàA-I + J-B-D + C-K +
+ E-G + F=H

3 A-B-C-D + E-F-G + H-Ià A-C-H + D-I + E-G + F=B

4
A-B-C +:D-E +:F-G + H-I + J-KàA-C + D=B-J + G-E +
+ K-H + I=F

5 A-B + C-:D-E + F-GàA-D=F + B-E + G-C

6
A-B:-C + D-E + F-G: + H-I + J-KàA-K + D=B-J + C-E +
+ F-I + G=H

7 A-B:-C + D-E + :F-G + H-IàA-C E-B=D + F=I + G-H

8 A-B + C-D-E + F-G + H-IàA-F + G-D-H + B-I + C-E

Rys. 2. Zbiór odtworzonych przez CSB znanych produktów degradacji PS – produkty te s¹ opisane w literaturze i zosta³y wygenerowane przez CSB.



4. DYSKUSJA WYNIKÓW

W drugim cyklu symulacji program CSB wykaza³
zdolnoœæ do odtworzenia 19 z 26 znanych produktów
degradacji polistyrenu. Brak mo¿liwoœci odtworzenia 7
pozosta³ych zwi¹zków jest spowodowany tym, ¿e do ich
wygenerowania koniecznym by³oby zaimplementowanie
w CSB zbyt z³o¿onych transformacji. Przyk³adowo, aby
w jednym etapie symulacji wygenerowaæ strukturê
9,10-dihydroantracenu nale¿a³oby zastosowaæ transfor-
macjê operuj¹c¹ a¿ na 15 miejscach inicjowania reakcji:

A-B-C-D + :E-F + G-H + I-J + K-L:-M + N-O-P Q-R +
+ S-T + U-Và A-D + V-C=E + C-R + G-F + H-Q +

+ M-I + J-L=O-T + N-P + K-B + S-U

Stwierdzono jednak, ¿e wszystkie te produkty, dla
których CSB okaza³ siê zawodny mo¿na uzyskaæ stosuj¹c
nastêpczy cykl dwóch symulacji komputerowych.

Wszystkie znane z literatury produkty degradacji PS
zosta³y wygenerowane przez CSB przy zastosowaniu
modelu UD. Stwierdzono zatem nieprzydatnoœæ modelu
zdrowego rozs¹dku do symulacji tego typu przemian

(przyczyny: brak rozpoznania odpowiednich zestawów
miejsc reakcji oraz zbyt du¿a restrykcyjnoœæ algorytmów
kontroluj¹cych przebieg symulacji komputerowej).

W wyniku komputerowej symulacji procesów degra-
dacji PS program CSB wygenerowa³ (w ró¿nych symula-
cjach) wiele produktów nieopisanych w literaturze (Rys.
4). Aktualnie, realnoœæ tych prognoz mo¿na jedynie oce-
niaæ analizuj¹ obliczone przez program wartoœci zmian
entalpii poszczególnych reakcji. Z tego punktu widzenia,
realnymi produktami degradacji PS mog¹ siê okazaæ 2-fe-
nylo-1,2,3,4-tetrahydronaftalen (DH = -2 kcal/mol) oraz
1,3-difenylocyklopentan (DH = 4 kcal/mol). Pozosta³e
zwi¹zki z tej grupy produktów wygenerowanych przez
CSB, bior¹c pod uwagê wysoce endotermiczny charakter
przemian, w których by powstawa³y oraz maksymaln¹
temperaturê pracy PS (60-65 °C [10]), wydaj¹ siê ma³o
prawdopodobne.

5. PODSUMOWANIE

Wstêpne próby zastosowania programu CSB do kom-
puterowego symulowania procesów degradacji polime-
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Rys. 4. Niektóre produkty degradacji PS wygenerowane przez CSB

i nieopisane w literaturze. Podano te¿ obliczone przez CSB wartoœci

zmian entalpii hipotetycznych przemian w których by powsta³y

[kcal/mol].



rów pokaza³y, ¿e mimo jego zaprojektowania do innych
celów mo¿e on znaleŸæ zastosowanie i w tej dziedzinie.
Potwierdzi³y one jego skutecznoœæ poprzez wygenerowa-
nie produktów opisanych w literaturze przemian che-
micznych, a tak¿e da³y podstawê do dalszych laborato-
ryjnych analiz tych procesów celem weryfikacji produk-
tów wygenerowanych przez CSB, a nieopisanych w lite-
raturze.

Jednak¿e, aby program CSB móg³ byæ w pe³ni wyko-
rzystywany do symulowania procesów degradacji poli-
merów koniecznym jest wzbogacenie jego baz danych
o nowe schematy transformacji oraz algorytmy automa-
tycznego wyboru zestawów miejsc reaktywnych. Metoda
ich manualnego projektowania i wskazywania jest czaso-
i pracoch³onna. Jednym z rozwi¹zañ tego problemu mo¿e
siê okazaæ zaimplementowanie nowego algorytmu ucze-
nia maszynowego – tzw. modelu ko³a reakcji. Jego istot¹
bêdzie rozpatrywanie przemiany zarówno na poziomie
centrum reakcji jak i jego bli¿szego i dalszego s¹siedztwa,
którego zakres bêdzie regulowany przez u¿ytkownika.
Dziêki temu bêd¹ mog³y zostaæ tworzone transformacje
ró¿ni¹ce siê poziomem szczegó³owoœci – od bardzo
uogólnionych do bardzo szczegó³owych. Takie podejœcie
powinno zaowocowaæ rozszerzeniem obszarów mo¿li-
wych zastosowañ CSB, w tym równie¿ znaczn¹ popraw¹
skutecznoœci prognozowania produktów degradacji ró¿-
nych polimerów.
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