nano ZnO

10

nano ZnO

Synteza tlenku cynku
o rozproszeniu nanometrycznym, jego charakterystyka
oraz wp³yw na w³aœciwoœci
mieszanek kauczukowych

Leszek Pysk³o*
W ostatnich latach wa¿nym zagadnieniem sta³o siê zmniejszenie zawartoœci tlenku cynku w mieszankach kauczukowych ze wzglêdu na Dyrektywê
Karol Niciñski*
(29. dostosowanie), w której ZnO zosta³ sklasyfikowany jako nieMa³gorzata Piaskiewicz* 2004/73/EC
bezpieczny dla œrodowiska.
Marcin Bereza**
Przeprowadzone badania mia³y na celu ograniczenie iloœci ZnO w mieszanWitold £ojkowski**
kach kauczuku izoprenowego i chloroprenowego przez zastosowanie nanome-

trycznego tlenku cynku o powierzchni w³aœciwej 20,6 m2/g syntezowanego metod¹ hydrotermaln¹.
Dodatkowo, powierzchniê syntezowanego ZnO zmodyfikowano poli(glikolem etylenu) (PEG) oraz n-oktadecylotrimetoksysilanem, aby poprawiæ jego
dyspersjê w mieszankach gumowych. Uzyskane próbki zbadano stosuj¹c metodê termograwimetryczn¹ oraz analizê elektronowego rezonansu paramagnetycznego.
Zastosowanie otrzymanego nano ZnO pozwoli³o zmniejszyæ jego iloœæ
w mieszankach kauczuku izoprenowego do 2 phr, bez negatywnego wp³ywu na
charakterystykê i rewersjê wulkanizacji. Nie obserwowano równie¿ zmian
w stopniu usieciowania i w³aœciwoœciach wulkanizatów. Dodatkowa modyfikacja powierzchni otrzymanego tlenku cynku poli(glikolem etylenu) i silanem nie
pozwoli³a na dalsze zmniejszenie iloœci tlenku cynku, poni¿ej 2 phr, w mieszankach IR.
W mieszance CR aktywnoœæ otrzymanego nanometrycznego tlenku cynku
by³a zbli¿ona do aktywnoœci komercyjnego tlenku cynku o powierzchni w³aœciwej 44 m2/g produkowanego przez firmê Bayer. Mo¿liwe okaza³o siê zmniejszenie jego iloœci w mieszance CR z tradycyjnie stosowanych 5 phr do 4 phr, przy
niewielkich zmianach w kinetyce sieciowania i poprawie w³aœciwoœci mechanicznych wulkanizatów. Przewaga badanego przez nas nano ZnO polega³a,
w tym przypadku, na jego ³atwiejszym wprowadzeniu i dyspergowaniu w kauczuku.
S³owa kluczowe: tlenek cynku, katalizatory przeniesienia miêdzyfazowego,
mieszanki kauczukowe, wulkanizacja siark¹, kauczuk chloroprenowy, kauczuk
izoprenowy

Synthesis of zinc oxide with nanometric
particle size, its characteristics and influence on the properties of rubber compounds

* Instytut Przemys³u Gumowego
Stomil, Piastów
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Recently reduction of ZnO level in rubber compounds has become an
important issue because of Directive 2004/73/EC (29th Amendment) which
classifies ZnO as dangerous for the environment. The aim of our work was to
evaluate possibility to reduce ZnO amount in isoprene rubber (IR) and chloroprene rubber (CR). Therefore, ZnO with high surface area (20,6 m2/g) and
nanometric particle size was synthesized by hydrothermal method. Additionally, particles of the nano ZnO were coated with 5% poly(ethylene glycol) (PEG)
and n-octadecyltrimethoxysilan. Thermogravimetric and electron paramagnetic resonance analysis of ZnO powders prepared was made.
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Application of nano ZnO obtained by hydrothermal method enabled to
reduce zinc oxide content in IR compound to 2 phr without significant change
in vulcanisation characteristics. Increase of vulcanisation reversion and deterioration of vulcanisate properties was not observed. Modification of the surface of nanocrystals with PEG and silane did not enable further reduction of
ZnO amount in IR compounds.
Synthesized zinc oxide nanopowders show similar activity in CR compounds as the commercial zinc oxide with specific surface area 44 m2/g produced by Bayer. Application of both zinc oxide make possible to reduce zinc oxide
level in CR compound to 4 phr with minor changes in vulcanization kinetics and
even better vulcanisate properties, but our nano ZnO is easier to incorporate to
rubber matrix, and this is the advantage.
Key words: zinc oxide, phase transfer catalysts, rubber compounds, sulphur
vulcanization, chloroprene rubber, isoprene rubber

1. Wprowadzenie
W ostatnich latach wa¿nym zagadnieniem sta³o siê
zmniejszenie zawartoœci tlenku cynku w mieszankach
kauczukowych ze wzglêdu na Dyrektywê 2004/73/EC
(29. dostosowanie), w której tlenek cynku zosta³ sklasyfikowany jako N – „Niebezpieczny dla œrodowiska
naturalnego” ze zwrotem ryzyka R 50/53 – „Dzia³a bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo¿e powodowaæ d³ugo utrzymuj¹ce siê zmiany w œrodowisku wodnym”. Mieszanki kauczukowe, zawieraj¹ce sumarycznie wiêcej ni¿ 2,5% zwi¹zków cynku lub innych substancji sklasyfikowanych jako R 50/53, s¹ równie¿
sklasyfikowane jako R 50/53 [1].
Tlenek cynku jest g³ównie stosowany razem ze stearyn¹, jako aktywator wulkanizacji siarkowej kauczuków dienowych. Jest on równie¿ stosowany jako œrodek sieciuj¹cy kauczuku chloroprenowego, kauczuków
chlorowcobutylowych i zawieraj¹cych grupy karboksylowe. W przypadku mieszanek kauczuku izoprenowego naturalnego lub syntetycznego stosuje siê go tradycyjnie w iloœci 4, a nawet 5 phr (2-2,5%).
S¹ dwa mo¿liwe sposoby zmniejszenia iloœci tlenku cynku w mieszankach kauczukowych:
l zastosowanie tzw. aktywnego tlenku cynku o œredniej wielkoœci cz¹stek poni¿ej 100 nm i du¿ej powierzchni w³aœciwej,
l zastosowanie razem z tlenkiem cynku i kwasem
stearynowym dodatkowych skutecznych aktywatorów.
Bardzo wa¿n¹ spraw¹ jest w³aœciwe zdyspergowanie
polarnego tlenku cynku w niepolarnym kauczuku izoprenowym.
W naszych wczeœniejszych badaniach stwierdziliœmy, ¿e handlowy aktywny tlenek cynku firmy Bayer
o œredniej wielkoœci cz¹stek 36 nm i powierzchni w³aœciwej 44 m2/g gorzej wrabia siê do kauczuków ni¿ klasyczny tlenek cynku, o œredniej wielkoœci cz¹stek ok.
1 µm i powierzchni w³aœciwej 4,7 m2/g, i Ÿle siê w nich
dysperguje tworz¹c aglomeraty [2, 3] – rysunek 1.
W Instytucie Wysokich Ciœnieñ Polskiej Akademii
Nauk zsyntetyzowano metod¹ hydrotermaln¹ nano tlenek cynku o powierzchni w³aœciwej 20,6 m2/g, który
mo¿na ³atwiej wprowadziæ i zdyspergowaæ w kauczuku
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izoprenowym ni¿ produkt handlowy o powierzchni
w³aœciwej 44 m2/g.
W Instytucie Wysokich Ciœnieñ przygotowano
równie¿ próbki nano tlenku cynku powlekanego glikolem poli(oksyetylenowym) (PEG) i silanem.

2. Czêœæ doœwiadczalna
2.1. Synteza tlenku cynku o rozproszeniu nanoskopowym metod¹ hydrotermaln¹ (dehydratacji
mikrofalowej) – ZnO IWC PAN
Do otrzymania tlenku cynku wykorzystano proces
str¹cania wodorotlenku cynku Zn(OH)2 z roztworów
wodnych chlorku cynku ZnCl2 i wodorotlenku sodu
NaOH. Z uzyskanego Zn(OH)2 syntezowano metod¹
hydrotermaln¹ (dehydratacji mikrofalowej) nanoproszki ZnO, które nastêpnie poddawano badaniom morfologicznym i fizykochemicznym.
Wybrany uk³ad reakcyjny zapewnia³:
• wysok¹ wydajnoœæ (ponad 90%),
• wystarczaj¹c¹ gêstoœæ proszku (ok. 90% gêstoœci
teoretycznej),
• wymagan¹ powierzchniê w³aœciw¹ BET proszku
(ponad 20 m2/g),
• optymaln¹ aglomeracjê proszków,
• optymalny stopieñ krystalizacji proszku,
• du¿¹ powtarzalnoœæ wyników (BET=20,15÷
24,50 m2/g, d=5,16÷5,20 g/cm3),
• nisk¹ higroskopijnoœæ proszku (nie zaobserwowano zmiany masy próbki przechowywanej w warunkach laboratoryjnych w ci¹gu 3 miesiêcy).
Proces wytr¹cania osadu Zn(OH)2 prowadzono
przez wkraplanie 2M wodnego roztworu chlorku cynku
do 4M wodnego roztworu wodorotlenku sodu z szybkoœci¹ 60 kropli na minutê, intensywne mieszaj¹c uk³ad
mieszad³em magnetycznym, studz¹c na ³aŸni lodowej.
pH uk³adu utrzymywano w zakresie od 9 do 10,5.
Proces krystalizacji hydrotermalnej ZnO z Zn(OH)2
prowadzony by³ w reaktorze mikrofalowym przez 4 min
w temperaturze ok. 125oC, pod ciœnieniem ok. 1 atm.
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a)

b)
Rys. 1. Zdjêcia SEM aglomeratów ZnO w mieszance
IR: a) Biel cynkowa, b) nano ZnO; powierzchnia w³aœciwa 44 m2/g (Bayer)
Fig. 1. SEM pictures of ZnO aglomerates in IR compound: a) Zinc White, b) nano ZnO with specific surface area 44 m2/g (Bayer)

ZnO powsta³y w trakcie krystalizacji znajdowa³ siê
w roztworze wodnym zawieraj¹cym m.in. jony chlorkowe, sodowe, hydroniowe, które w koñcowym etapie
otrzymywania ZnO usuwano przez wielokrotne przemywanie ods¹czonego ZnO wod¹ dejonizowan¹. Stopieñ odmycia kontrolowano str¹caj¹c z przes¹czu AgCl
za pomoc¹ wkraplanego AgNO3.
Po przemyciu, ZnO by³ suszony w suszarce laboratoryjnej, w temperaturze 90oC, w czasie 24 h.

2.2. Modyfikacja powierzchni
ZnO
Podjêto równie¿ próby poprawienia dyspergowalnoœci syntezowanego tlenku cynku w kauczukach poprzez modyfikowanie jego powierzchni. Modyfikacja
polega³a na powlekaniu powierzchni ziaren ZnO glikolem poli(oksyetylenowym) – PEG, b¹dŸ n-oktadecylotrimetoksysilanem. Poza popraw¹ dyspersji ZnO
w kauczuku mia³a ona równie¿ doprowadziæ do poprawy kinetyki wulkanizacji i stopnia usieciowania wulkanizatów.
Modyfikacja powierzchni ZnO glikolem poli(oksyetylenowym) – ZnO IWC PAN/PEG
Glikol poli(oksyetylenowy) jest substancj¹ powierzchniowo czynn¹, bêd¹c¹ jednoczeœnie katalizatorem reakcji miêdzyfazowych. Do badañ wybrano produkowany w kraju Polikol 1500 (Zak³ady Chemiczne
„Rokita”) o masie molowej 1500 g/mol.
TOM 11

Nanoproszek ZnO dyspergowano w roztworze
wodnym zawieraj¹cym 5% wag. PEG w stosunku do
masy u¿ytego ZnO. Uk³ad intensywnie mieszano (u¿ywaj¹c dezintegratora ultradŸwiêkowego) w ci¹gu 8 min
przy jednoczesnym ch³odzeniu, w celu uniemo¿liwienia rozrostu ziarna ZnO. Otrzymany osad suszono
w suszarce w temperaturze 80oC przez 48 h, a nastêpnie mielono w moŸdzierzu.
Modyfikacja powierzchni ZnO silanem – ZnO
IWC PAN/Silan
Na powierzchni syntezowanych nanoproszków
ZnO stwierdzono (metod¹ spektrometrii FT-IR) obecnoœæ grup – OH, dlatego dokonano jej modyfikacji
n-oktadecylotrimetoksysilanem (z Inkubatora Technologii Chemicznych Poznañskiego Parku NaukowoTechnologicznego). Silan reaguj¹c z grupami wodorotlenowymi mia³ zwiêkszyæ hydrofobowoœæ powierzchni. Silany s¹ powszechnie stosowane w technologii gumy w celu lepszego zdyspergowania krzemionki w niepolarnych kauczukach i zwiêkszenia oddzia³ywañ cz¹stek krzemionki z makrocz¹steczkami kauczuków [4, 5]
ZnO otrzymany metod¹ hydrotermaln¹ dyspergowano w emulsji wodnej silanu, przygotowanej z dodatkiem œrodka powierzchniowo czynnego
CH3(CH2)11OSO3Na (siarczanu dodecylosodowego).
Iloœæ silanu zawartego w emulsji stanowi³a 5% wagowych iloœci dodawanego tlenku cynku. Dyspersja by³a
wstêpnie mieszana mieszad³em magnetycznym i jednoczeœnie ogrzewana. W drugim etapie procesu zawiesinê
intensywnie mieszano z wykorzystaniem dezintegratora ultradŸwiêkowego przez 5 min. Otrzymany osad ods¹czano i suszono w temperaturze ok. 80oC przez 48 h,
a po wysuszeniu mielono w moŸdzierzu.

2.3. Badania próbek ZnO metodami inwersyjnej chromatografii gazowej i elektronowego rezonansu paramagnetycznego
Próbki otrzymanych ZnO poddano badaniu metod¹
inwersyjnej chromatografii gazowej, aby okreœliæ sk³adow¹ dyspersyjn¹ energii powierzchniowej (γsD). Na
podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, ¿e powlekanie powierzchni nanoproszków poli(glikolem
etylenu) b¹dŸ silanem, powoduje zmniejszenie wartoœci γsD (efekt modyfikacji powierzchni jest widoczny
w wiêkszym stopniu w przypadku zastosowania PEG).
Wartoœci sk³adowej dyspersyjnej energii powierzchniowej niemodyfikowanego tlenku cynku (ZnO IWC
PAN) oraz tlenków cynku modyfikowanych PEG i silanem, w temperaturze 25oC, wynosz¹ odpowiednio
106,4; 23,3 i 41,0 mJ/m2. Malej¹ one wyraŸnie ze
wzrostem temperatury (tabela 1). Wartoœæ γsD niemodyfikowanego nano tlenku cynku, w temperaturze
25oC, jest taka sama jak bieli cynkowej (106,2 mJ/m2)
[5].
WyraŸne zmniejszenie energii powierzchniowej
w przypadku tlenków cynku modyfikowanych PEG
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i silanem powinno u³atwiæ ich dyspergowanie w kauczukach niepolarnych.
Tabela 1. Sk³adowa dyspersyjna energii powierzchniowej zsyntetyzowanych nanoproszków ZnO
Table 1. Dispersive component of surface energy for
synthesized ZnO nanopowders
Temperatura,
o
C

Sk³adowa dyspersyjna energii
powierzchniowej ZnO γsD, mJ/m 2
ZnO IWC PAN

ZnO IWC
PAN/PEG

ZnO IWC
PAN/Silan

25

106,4

23,3

41,0

80



20,3



90



20,1



100





32,7

110



15,9

29,6

120

53,4

19,5

29,5

130

42,1



28,7

140

38,9





Próbki tlenku cynku otrzymanego metod¹ hydrotermaln¹ w IWC PAN, bieli cynkowej i aktywnego
tlenku cynku produkowanego przez firmê Bayer zbadano metod¹ elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) w celu stwierdzenia obecnoœci defektów
kryszta³ów.
W widmie EPR (rysunek 2) zarejestrowanym dla
ZnO firmy Bayer widoczne s¹ dwa sygna³y – ma³o
intensywny (na poziomie szumów) 6-liniowy izotropo-

wy multiplet o g=2,03 i sta³ej rozszczepienia A ok. 80G
– oraz nieco bardziej intensywny izotropowy singlet
o g=1,960 i szerokoœci linii ok. 7G. Pierwszy sygna³
pochodzi prawdopodobnie od domieszki jonów Mn2+,
drugi jest charakterystyczny dla tlenków cynku otrzymywanych metodami chemicznymi [6, 7]. Pochodzi od
p³ytkich stanów donorowych w studniach kwantowych
zwi¹zków pó³przewodnikowych, które powstaj¹
w sposób niezamierzony w kryszta³ach ZnO podczas
syntezy. Wykazano, ¿e rolê p³ytkich donorów w ZnO
odgrywaj¹ atomy wodoru obecne w warstwie Zn(OH)2
pokrywaj¹cej nanokryszta³y [7].
W widmie ZnO IWC PAN wystêpuje jedynie izotropowy siglet o g=1,960, zaœ w widmie bieli cynkowej
nie zarejestrowano ¿adnego sygna³u.

2.4. Badania termograwimetryczne próbek ZnO
Badania termograwimetryczne TG/DTG wykonan o za p omoc¹ Systemu Termoanalitycznego
TGA/SDTA Star 851e firmy Mettler Toledo w Zespole
Badañ W³aœciwoœci Chemicznych Labgum.
Badanie polega³o na ogrzewaniu z szybkoœci¹
10oC/min próbek ZnO o masie ok. 10 mg, od temperatury pokojowej do 1000oC w atmosferze azotu, przy
jednoczesnej rejestracji zmiany masy próbki w postaci
krzywych termograwimetrycznych – krzywej TG –
zwi¹zanej z ubytkiem masy próbki i DTG – obrazuj¹cej
szybkoœæ zmiany masy próbki.
Na podstawie analizy krzywych TG/DTG obliczono ubytek masy próbki w temperaturze 1000oC, który
odpowiada ³¹cznej zawartoœci wilgoci, grup hydroksylowych i modyfikatorów organicznych oraz obliczono
masê nieroz³o¿onej pozosta³oœci, która stanowi zawartoœæ ZnO w próbce.
Tabela 2. WskaŸniki rozk³adu termicznego badanych
próbek tlenków cynku oznaczone metod¹ termograwimetryczn¹
Table 2. Indexes of thermal decomposition of investigated ZnO samples determined by thermogravimetric
analysis.
Nazwa próbki
Biel cynkowa

Rys. 2. Widmo EPR aktywnego tlenku cynku firmy Bayer, ZnO IWC PAN i bieli cynkowej z Huty O³awa
Fig. 2. EPR spectra of active zinc oxide (Bayer), ZnO
IWC PAN and Zinc White (Steelworks O³awa)
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Masa pozosta³oci próbki po
ogrzewaniu do 1000oC, % wag.
99,6

ZnO Bayer

96,2

ZnO IWC PAN

97,0

ZnO IWC PAN/Silan

93,5

ZnO IWC PAN/PEG

93,1

W tabeli 2 przedstawiono wskaŸniki rozk³adu termicznego badanych tlenków cynku, na rysunku 3 przebieg ich rozk³adu termicznego – krzywe termograwimetryczne TG i DTG, a na rysunku 4 przebieg rozk³adu
termicznego modyfikatorów – silanu i poliglikolu.
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Rys. 3. Krzywe termograwimetryczne TG i DTG badanych tlenków cynku: 1 – Biel cynkowa, 2 –
ZnO IWC PAN, 3 – ZnO Bayer, 4 –
ZnO IWC PAN/Silan, 5 – ZnO IWC
PAN/PEG
Fig. 3. TG and DTG plots of investigated zinc oxides: 1 – Zinc White,
2 – ZnO IWC PAN, 3 – ZnO Bayer,
4 – ZnO IWC PAN/Silane, 5 – ZnO
IWC PAN/PEG

Ry s. 4. Krzywe termograwimetryczne TG i DTG modyfikatorów
badanych tlenków cynku: 1 – silan,
2 – PEG
Fig. 4. TG and DTG plots of agents
used to modification of ZnO surface: 1 – silane, 2 – PEG

Stwierdzono, ¿e rozk³ad termiczny substancji zastosowanych do modyfikacji tlenków cynku nastêpuje
ca³kowicie w temperaturze do ok. 450 oC. W przypadku silanu rozk³ad termiczny zachodzi dwuetapowo,
przy czym w pierwszym etapie rozk³adowi ulega ok.
85% próbki w zakresie temperatury 200–340 oC, w
drugim etapie ok. 15% w zakresie 340–400 oC.
W przypadku poliglikolu rozk³ad termiczny zachodzi
w jednym etapie w zakresie temperatury 300–450oC.
Z przedstawionych krzywych termograwimetrycznych badanych tlenków cynku (rys. 3) wynika, ¿e ich
rozk³ad termiczny jest zró¿nicowany w zale¿noœci od
zastosowanej substancji modyfikuj¹cej. Ubytki masy
modyfikowanych ZnO (tabela 2, rys. 3) zwi¹zane s¹
z obecnoœci¹ wilgoci (obrazuje j¹ ubytek masy w zakresie temperatury od 25 do ok. 100 oC), modyfikatorów organicznych i ewentualnie przy³¹czonych grup
hydroksylowych lub wody zwi¹zanej krystalicznie
(ubytki masy próbek w zakresie ok. 200-1000oC). Masa nieroz³o¿onej pozosta³oœci po ogrzewaniu badanych
tlenków cynku do 1000oC odpowiada zawartoœci czystego ZnO w próbce.
TOM 11

2.5. Badania mieszanek kauczukowych zawieraj¹cych nano
ZnO
Mieszanki kauczuku izoprenowego
Tlenek cynku, o rozproszeniu nanoskopowym,
otrzymany w Instytucie Wysokich Ciœnieñ, by³ badany
w standardowej mieszance kauczuku izoprenowego
(IR – tabela 3) (zgodnie z ISO 2303) w porównaniu
z klasycznym tlenkiem cynku (Biel cynkowa gat. 1,
Huta O³awa). Zadano równie¿ wp³yw aktywowania nano ZnO za pomoc¹ PEG dodawanego do mieszanki
w iloœci 0,5 phr – uznanej za optymaln¹ na podstawie
naszych wczeœniejszych badañ [8].
Przebieg wulkanizacji badano za pomoc¹ wulkametru bezrotorowego MDR 2000 w temperaturze
150oC (zgodnie z ISO 6502). Mieszanki wulkanizowano w 150 oC zgodnie z optymalnym czasem wulkanizacji t90 wyd³u¿onym o 3,5 min. W³aœciwoœci wulkanizatów oznaczano za pomoc¹ maszyny wytrzyma³oœcio-
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Rys. 5. Zdjêcia SEM tlenku cynku: (a) nano ZnO (IWC PAN), powierzchnia w³aœciwa 20,6 m2/g; (b) nano ZnO (IWC
PAN) powlekany 5% PEG; (c) nano ZnO (Bayer), powierzchnia w³aœciwa 44,3 m2/g; (d) biel cynkowa, powierzchnia w³aœciwa 4,7 m2/g; (e) nano ZnO (IWC PAN) powlekany N-oktadecylotrimetoksysilanem
Fig. 5. SEM pictures of ZnO: (a) nano ZnO (IWC PAN) with specific surface area 20.6 m2/g; (b) nano ZnO (IWC
PAN) coated with 5% PEG; (c) nano ZnO (Bayer), with specific surface area 44.3 m2/g; (d) Zinc White with specific
surface area 4.7 m2/g; (e) nano ZnO (IWC PAN) coated with N-octadecyltrimetoxysilane

wej Zwick 1450. Zdjêcia kryszta³ów ZnO wykonano za
pomoc¹ SEM LEO 1530. Powierzchnia w³aœciwa ZnO
by³a oznaczana metod¹ BET w IWC PAN.
Tabela 3. Sk³ad mieszanek kauczuku izoprenowego (IR)
Table 3. Compositions of IR compounds
Sk³adnik

phr

IR (SKI-3)

100,0

Sadza N-330

35,0

Stearyna techniczna

2,0

Siarka

2,25

TBBS (Rhenogran TBBS-80)
ZnO*

0,87
1; 1,5; 2; 3

Polikol 1500 (PEG)

0,5

* Nano ZnO (IWC PAN); nano ZnO powlekany 5% PEG
(IWC/PEG); nano ZnO powlekany silanem (IWC/Silan); biel
cynkowa

Na rysunku 5(a-e) widoczne s¹ kryszta³y wurcytu.
Najlepiej s¹ one wykszta³cone w tradycyjnym ZnO –
bieli cynkowej, o najmniejszej powierzchni w³aœciwej.
W przypadku tlenków cynku o wiêkszej powierzchni
w³aœciwej i mniejszych cz¹stkach, w zale¿noœci od zastosowanej metody otrzymywania, zaobserwowano
aglomeraty o ró¿nej strukturze i wielkoœci.
Na rysunku 6 przedstawiono krzywe wulkametryczne zarejestrowane na wulkametrze bezrotorowym.
Jak widaæ, zmniejszenie zawartoœci nano ZnO do 2 phr
nie powoduje negatywnych zmian w przebiegu sieciowania. Ponadto powlekanie powierzchni nano ZnO
PEG ma mniejszy wp³yw na rewersjê wulkanizacji ni¿
dodawanie 0,5 phr PEG do mieszanki IR.
Na rysunku 7 przedstawiono charakterystykê wulkanizacji mieszanek IR o ró¿nej zawartoœci ZnO (na
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podstawie wyników uzyskanych za pomoc¹ reometru
MDR 2000).
Zmniejszenie zawartoœci ZnO z 3 do 1 phr ma niewielki wp³yw na czas podwulkanizacji t10, poni¿ej
2 phr ZnO optymalny czas wulkanizacji t90 ulega
skróceniu o 2-3 minuty.
WyraŸn¹ tendencjê do skracania czasu t10 i t90 obserwuje siê jedynie w przypadku mieszanki zawieraj¹cej 0,5 phr PEG, s¹ one najkrótsze w zestawieniu z czasami uzyskanymi dla pozosta³ych mieszanek o tej samej zawartoœci ZnO. Wydaje siê, ¿e nano ZnO o powierzchni 20,6 m2/g ma mniejsz¹ sk³onnoœæ do tworzenia aglomeratów ni¿ ZnO Bayer (rys. 7a i 7c), a zmniejszanie jego iloœci do 2 phr nie wp³ywa na zmianê czasu
t90 i czasu podwulkanizacji t10.
Przy zawartoœci ZnO poni¿ej 2 phr, z wyj¹tkiem
nano ZnO IWC PAN, nastêpuje wyraŸne zmniejszenie
przyrostu momentu wulkametrycznego ∆M, który jest
przybli¿on¹ miar¹ stopnia usieciowania kauczuku oraz
zwiêkszenie rewersji wulkanizacji, co ma równie¿
wp³yw na zmianê struktury usieciowania. Najbardziej
podatn¹ na rewersjê jest mieszanka zawieraj¹ca 0,5 phr
PEG, choæ ma ona równie¿ najwiêksze wartoœci ∆M.
W przypadku nano ZnO IWC PAN ∆M nie ulega zmianie do zawartoœci 1,5 phr.
W tabelach 4, 5 i 6 przedstawiono wp³yw zmniejszania iloœci ZnO na podstawowe w³aœciwoœci wulkanizatów. Zmniejszenie zawartoœci ZnO do 2 phr nie
powoduje zmian w³aœciwoœci wulkanizatów zawieraj¹cych ZnO IWC PAN. W wyniku zmniejszenia jego
iloœci, poni¿ej 2 phr, nastêpuje wyraŸne zmniejszenie
modu³u 300% i twardoœci wulkanizatów (tabela 4).
ZnO IWC PAN zapewnia wiêksz¹ ni¿ biel cynkowa
wartoœæ modu³u 300% i twardoœæ wulkanizatów. Modyfikacja powierzchni ZnO IWC PAN PEG i silanem
nie powoduje poprawy w³aœciwoœci wulkanizatów przy
jego zawartoœci mniejszej ni¿ 2 phr.
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Mieszanki kauczuku chloroprenowego
Przeprowadzono równie¿ badania porównawcze
aktywnoœci ZnO IWC PAN i ZnO IWC PAN/PEG jako
œrodków sieciuj¹cych CR. Jako odnoœniki zastosowano
tlenki cynku o ma³ej, œredniej i du¿ej powierzchni w³aœciwej: biel cynkow¹ (gat. 1 Huta O³awa), Zinrex 100-R
(Managema, Maroko) oraz Zinkoxyd activ (Bayer) –
tabela 7. Sprawdzono, czy mo¿liwe jest zmniejszenie
iloœci ZnO z tradycyjnie stosowanych 5 phr do 4 phr.
Stwierdzono, ¿e aktywnoœæ ZnO IWC PAN, otrzymywanego metod¹ hydrotermaln¹, jest wiêksza ni¿ aktywnoœæ bieli cynkowej i ZnO Managema, o ma³ej
i œredniej powierzchni w³aœciwej oraz zbli¿ona do aktywnoœci ZnO Bayer o du¿ej powierzchni w³aœciwej.
Zalet¹ ZnO uzyskanego w Instytucie Wysokich Ciœnieñ
PAN w porównaniu z ZnO firmy Bayer jest d³u¿szy
czas podwulkanizacji (tabela 8). Zmniejszenie iloœci
ZnO Bayer i ZnO IWC PAN z 5 do 4 phr korzystnie
wp³ywa na stopieñ usieciowania wulkanizatów przy
niewielkich zmianach w charakterystyce wulkanizacji.
Nastêpuje równie¿ poprawa w³aœciwoœci wulkanizatów
(tabela 9).

3. Wnioski
l Zastosowanie nano tlenku cynku syntetyzowanego metod¹ hydrotermaln¹ pozwoli³o na zmniejszenie
zawartoœci tlenku cynku w mieszankach kauczuku
izoprenowego do 2 phr, bez zwiêkszenia rewersji wulkanizacji i pogorszenia w³aœciwoœci wulkanizatów. Obni¿enie zawartoœci ZnO nie wp³ynê³o negatywnie na
kinetykê wulkanizacji i w³aœciwoœci wulkanizatów.
l Dodanie do mieszanki IR jako dodatkowego
aktywatora glikolu poli(oksyetylenowego) w optymalnej iloœci 0,5 phr powoduje zwiêkszenie stopnia
usieciowania wulkanizatów IR, ale jednoczeœnie skutkuje zwiêkszeniem rewersji wulkanizacji oraz wyraŸnym skróceniem czasu podwulkanizacji. Korzystniejsze wyniki uzyskano stosuj¹c nano tlenek cynku powlekany PEG.
l Powlekanie nano tlenku cynku glikolem poli(oksyetylenowym) lub silanem nie umo¿liwia zmniejszenia iloœci tlenku cynku w mieszance kauczuku izoprenowego poni¿ej 2 phr.

Rys. 6. Krzywe wulkametryczne mieszanek zawieraj¹cych: (a) 3 phr nano ZnO (IWC PAN); (b) 2 phr nano
ZnO (IWC PAN); (c) 2 phr nano ZnO (IWC PAN) + 0,5
phr PEG; (d) 2 phr nano ZnO powlekanego 5% PEG
(IWC PAN/PEG); (e) 2 phr nano ZnO powlekanego 5%
silanu (IWC PAN/silan)
Fig. 6. Vulcametric curves of the compounds containing: (a) 3 phr nano ZnO (IWC PAN); (b) 2 phr nano
ZnO (IWC PAN); (c) 2 phr nano ZnO (IWC PAN) + 0.5
phr PEG; (d) 2 phr nano ZnO coated with 5% PEG
(IWC PAN/PEG); (e) (d) 2 phr nano ZnO coated with
5% silane (IWC PAN/silan)
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Tabela 4. Podstawowe w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów zawieraj¹cych nano ZnO i biel cynkow¹
Table 4. Basic properties of the vulcanisates containing nano ZnO and Zinc White
Nano ZnO IWC PAN, phr

W³aciwoci

17

Biel cynkowa, phr

3

2

1,5

1

3

2

1,5

1

Wytrzyma³oæ na rozci¹ganie, MPa

28,0

27,7

29,2

28,3

27,5

29,6

28,7

26,5

Wyd³u¿enie przy zerwaniu, %

419

412

454

464

570

591

623

583

Modu³ 300%, MPa

16,1

15,1

13,2

12,3

8,9

9,3

7,2

7,8

58

60

56

55

54

55

53

51

Twardoæ, oSh

Tabela 5. Podstawowe w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów zawieraj¹cych nano ZnO powlekany 5% PEG oraz
niemodyfikowany nano ZnO z dodatkiem 0,5 phr PEG
Table 5. Basic properties of the vulcanisates containing nano ZnO coated with 5% PEG and pure ZnO IWC PAN
with addition of 0.5 PEG
Nano ZnO IWC PAN/5% PEG, phr

W³aciwoci

Nano ZnO IWC PAN + 0,5 phr PEG, phr

3

2

1,5

1

3

2

1,5

1

Wytrzyma³oæ na rozci¹ganie, MPa

27,5

28,5

28,1

27,6

27,6

28,0

28,6

29,2

Wyd³u¿enie przy zerwaniu, %

399

464

449

458

380

382

450

524

Modu³ 300%, MPa

17,0

12,2

13,2

12,8

20,2

18,6

13,9

10,4

59

57

57

55

56

57

58

55

Twardoæ, oSh
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6

a)

b)
12

5

10

t90, min

t10, min

4

3

8

6

Nano ZnO 20.6 m2/g

Nano ZnO 20.6 m2/g

2

Nano ZnO/5% PEG

Nano ZnO/5% PEG

4

Nano ZnO + 0.5 phr PEG
1

Nano ZnO + 0.5 phr PEG
2

Biel cynkowa

Biel cynkowa

Nano ZnO/5% silanu

Nano ZnO/5% silanu
0

0
1

1,2

1,4

1,6

1,8

2
ZnO, phr

2,2

2,4

2,6

2,8

1

3

1,2

1,4

1,6

1,8

2
ZnO, phr

2,2

2,6

2,8

3

50

16

c)

d)

45

14

Nano ZnO 20.6 m2/g
Nano ZnO/5% PEG

40

Nano ZnO + 0.5 phr PEG

35

Biel cynkowa

12

10

Rewersja %

Mmax - Mmin, dNm

2,4

Nano ZnO 20.6 m2/g

8

Nano ZnO/5% PEG
6

Nano ZnO/5% silanu

30
25
20

Nano ZnO + 0.5 phr PEG
15

Biel cynkowa

4

Nano ZnO/5% silanu

10

2
5
0

0
1

1,5

2
ZnO, phr

2,5

3

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2
ZnO, phr

2,2

2,4

2,6

2,8

3

Rys. 7. Wp³yw zmniejszania zawartoœci ZnO w mieszance IR na: (a) czas podwulkanizacji t10, (b) optymalny czas
wulkanizacji t90, (c) przyrost momentu wulkametrycznego ∆M, (d) rewersjê wulkanizacji
Fig. 7. Influence of the reduction of the ZnO content in the IR compound on: (a) scorch time t10, (b) optimum cure
t90, (c) increase in torque ∆M, (d) reversion of vulcanisation
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Tabela 6. Podstawowe w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów zawieraj¹cych nano ZnO powlekany 5% silanu
Table 6. Basic properties of the vulcanisates containing nano ZnO coated with 5% of silane
Nano ZnO IWC PAN/5%Silan, phr

W³aciwoci

3

2

1,5

1

Wytrzyma³oæ na rozci¹ganie, MPa

29,5

28,3

25,2

25,8

Wyd³u¿enie przy zerwaniu, %

475

485

427

485

Modu³ 300%, MPa

13,8

12,1

12,2

10,3

56

57

56

55

Twardoæ, oSh

Tabela 7. Sk³ad mieszanek CR, phr
Table 7. Composition of CR compounds, phr

Denka S-40

C-13

C-14

C-15

C-16

C-17

C-18

C-19

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Maglite D (MgO)

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Sadza N-772

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Biel cynkowa

5,0















5,0









4,0

4,0

ZnO Bayer
ZnO IWC PAN





5,0





ZnO IWC PAN/PEG







5,0



ZnO Managema









5,0

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

Rhenogran MTT-80

0,45

0,45

Tabela 8. Charakterystyka wulkanizacji mieszanek CR w 160oC
Table 8. Vulcanisation characteristic of CR compounds at 160oC
Rodzaj ZnO

ZnO, phr

T10, min

T90, min

MH, dNm

ML, dNm

∆M, dNm

5,0

4,96

43,16

12,94

1,65

13,29

5,0

1,20

26,82

16,90

1,85

15,05

4,0

1,22

25,96

18,91

2,11

16,80

5,0

2,46

23,39

15,73

1,80

13,93

4,0

2,97

27,55

17,16

1,75

15,41

ZnO ICW PAN/PEG

5,0

1,64

31,96

15,64

1,80

13,84

ZnO Managema

5,0

3,72

34,93

14,67

1,85

12,82

Biel cynkowa
ZnO Bayer
ZnO ICW PAN

Tabela 9. W³aœciwoœci wulkanizatów CR
Table 9. Properties of CR vulcanisates
ZnO,
phr

Wytrzyma³oæ
na rozci¹ganie,
MPa

Wyd³u¿enie
przy zerwaniu,
%

Modu³ 200%,
MPa

Modu³ 300%,
MPa

Twardoæ
Shorea A,
o
Sh

5,0

19,8

715

2,5

4,7

53

5,0

18,6

604

3,2

5,9

59

4,0

19,5

549

4,2

8,6

63

5,0

16,2

581

2,9

5,3

56

4,0

21,6

622

3,7

7,7

60

ZnO ICW PAN/PEG

5,0

20,3

667

2,8

5,2

57

ZnO Managema

5,0

17,2

650

2,7

4,9

53

Rodzaj ZnO
Biel cynkowa
ZnO Bayer
ZnO ICW PAN
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l Aktywnoœæ nano ZnO syntezowanego metod¹
hydrotermaln¹, u¿ytego jako œrodka sieciuj¹cego
w mieszance kauczuku chloroprenowego (CR), jest
wiêksza ni¿ ZnO o ma³ej (biel cynkowa) i œredniej (Zinrex 100-R, Managema) powierzchni w³aœciwej oraz
zbli¿ona do aktywnoœci ZnO o powierzchni w³aœciwej
44 m2/g (Zinkoxyd aktiv, Bayer). Zastosowanie nano
ZnO otrzymanego metod¹ hydrotermaln¹ i aktywnego
tlenku cynku firmy Bayer umo¿liwia zmniejszenie
iloœci ZnO w mieszance CR do 4 phr, przy niewielkich
zmianach w kinetyce wulkanizacji i poprawie w³aœciwoœci mechanicznych wulkanizatów. Zalet¹ nano ZnO
IWC PAN, w porównaniu z Zinkoxyd aktiv firmy Bayer, jest d³u¿szy czas podwulkanizacji mieszanek.
Praca naukowa finansowana ze œrodków Komitetu Badañ Naukowych w latach 2003-2006 jako projekt badawczy nr 4 T08E 065 25
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Projekt nowelizacji Ustawy o Jednostkach Badawczo-Rozwojowych
Rada G³ówna JBR-ów poœwiêci³a swój Informator FAKTY nr I (57) 2007; nr 2 (58) 2007 omówieniu rz¹dowego
projektu ustawy z dnia 13.12.2006 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, nad którym pracê
rozpocz¹³ Sejm RP w dniu 14 lutego 2007 r.
W 2006 r. œrodowisko jednostek badawczo-rozwojowych udzieli³o poparcia Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w dzia³aniach zwi¹zanych z reorganizacj¹ polskiej nauki. Zdaniem Rady G³ównej JBR, reorganizacja, a zw³aszcza konsolidacja powinna s³u¿yæ umocnieniu polskich jednostek badawczo-rozwojowych, poprawie efektywnoœci badañ i wiêkszej konkurencyjnoœci wobec zagranicznych oœrodków badawczych. W 2006
roku RG JBR uzgodni³a z Ministerstwem Gospodarki proces konsolidacji ponad 100 jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez ten resort.
Tym wiêkszy niepokój Rady budzi ostatnia wersja projektu nowelizacji ustawy o jednostkach badawczorozwojowych, która nie by³a konsultowana z Rad¹ G³ówn¹ JBR, co stanowi naruszenie zasady konsultowania
projektów ustaw z w³aœciwymi organizacjami.
W projekcie nowelizacji ustawy znalaz³y siê, zdaniem Rady, niekorzystne zapisy, trudne do zaakceptowania
przez œrodowisko naukowe. Dotycz¹ one m.in. ograniczenia zakresu dzia³alnoœci JBR-ów, os³abienia pozycji rad
naukowych i dyrektorów jednostek. Zabrak³o propozycji zapisów dot. m.in.: mo¿liwoœci tworzenia Pañstwowych Instytutów Badawczych bez programów wieloletnich; zasad dysponowania aparatur¹ jednostek, które
mog¹ ulec likwidacji; wprowadzenia karty pracownika naukowego, wynikaj¹cej z dyrektywy Unii Europejskiej.
Szczególny sprzeciw budz¹ zapisy projektu ustawy o wyborze i odwo³ywaniu dyrektorów oraz rady naukowej. Nowy zapis o konkursach na dyrektorów oraz powo³ywaniu nowych rad naukowych Rada G³ówna JBR
traktuje jako bezzasadne wotum nieufnoœci wobec œrodowiska naukowego.
Po nieudanej interwencji u Premiera Jaros³awa Kaczyñskiego i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Rada G³ówna JBR przekaza³a w dn. 14 lutego 2007 r. swoje stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy
o JBR-ach pos³om sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i M³odzie¿y z proœb¹ o wprowadzenie zmian do projektu.
Przedstawiono propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem.
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