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Wp³yw technologii
przygotowania mieszanek
EPDM nape³nionych sadz¹
na w³aœciwoœci wulkanizatów

Jacek Sosnowski*,
Wies³aw A. ¯muda**

Zbadano wp³yw dodatku ró¿nych gatunków sadzy i kolejnoœci wprowadzenia zmiêkczacza do kopolimeru EPDM na w³aœciwoœci otrzymanej gumy. Jakoœæ mieszanek oceniano na podstawie w³aœciwoœci fizycznych wulkanizatów.
Stwierdzono, ¿e odpowiedni sposób i kolejnoœæ dodawania sk³adników mieszanki wp³ywa na poprawê niektórych w³aœciwoœci wulkanizatów. Interesuj¹cym zjawiskiem jest polepszenie w okreœlonych warunkach odpornoœci na dzia³anie niskiej temperatury.
S³owa kluczowe: kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM), sadza,
zmiêkczacz, w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów, mieszanka gumowa

Influence of mixing procedure of carbon
black filled EPDM compounds on vulcanizate properties
The influence of carbon black of different kind and sequence of plasticizer
addition to EPDM copolymer on properties of rubber obtained was investigated. Quality of rubber compounds was estimated on the bases of physical
properties of vulcanizates. It was established, the mode of operation and sequence of components addition enhance some properies of vulcanizates. Interesting phenomena observed is improvement of low-temperature resistance.
Key words: ethylene-propylene-diene rubber, carbon black, plasticizer, physical properties of vulcanizates, rubber compound

1. Wprowadzenie
Sk³ad recepty i wspó³dzia³anie ró¿nych sk³adników mieszanki kauczukowej oraz sposób mieszania ze
sob¹ tych sk³adników maj¹ istotny wp³yw na w³aœciwoœci wulkanizatów.
Sadza – jako nape³niacz tzw. wzmacniaj¹cy powoduje znaczny wzrost twardoœci wulkanizatów. Nape³niacze sadzowe zbudowane s¹ z cz¹stek kulistych,
które ³¹cz¹c siê ze sob¹ tworz¹ struktury przestrzenne.
Najwa¿niejsze i podstawowe cechy charakteryzuj¹ce sadzê stanowi¹ zespó³ wielkoœci, które kszta³tuj¹
jej strukturê; nale¿¹ do nich:
l wielkoœæ cz¹stki,
l powierzchnia i jej aktywnoœæ,
l stopieñ rozwiniêcia powierzchni.
Cech¹ charakterystyczn¹ kauczuku jest jego podatnoœæ
na wzmacnianie przez stosowanie nape³niaczy [1].
Wprowadzenie do elastomerów nape³niaczy aktywnych pozwala na otrzymanie materia³ów o du¿ej wytrzyma³oœci.
* Fabryka Tam Transporterowych, WOLBROM S.A.
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Reaktywnoœæ chemiczna sadzy decyduje o sile
wi¹zañ ³¹cz¹cych polimer z nape³niaczem, a ich liczba
zale¿y od wielkoœci i kszta³tu cz¹stek, od stê¿enia i rodzaju grup funkcyjnych na jej powierzchni [1]. £añcuchy polimerowe kauczuku zwi¹zane s¹ z powierzchni¹
cz¹stek sadzy zarówno w wyniku adsorpcji fizycznej,
jak i chemicznej, przy czym powszechnie uznaje siê, ¿e
adsorpcja fizyczna odgrywa wiêksz¹ rolê we wzmoc-

Rys. 1. Schemat zale¿noœci struktury od powierzchni
i wielkoœci cz¹stek sadzy [3, 9]
Fig. 1. Dependence of the structure on the surface and
particle size of the carbon black [3, 9]
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nieniu gumy ni¿ adsorpcja chemiczna [2]. Na rysunku
1 przedstawiono schemat zale¿noœci miêdzy powierzchni¹, wielkoœci¹ cz¹stki a struktur¹ sadzy.
Pod wzglêdem efektywnoœci nape³niacze mo¿na
podzieliæ na trzy klasy:
l aktywne – o najbardziej zró¿nicowanej i rozbudowanej powierzchni a najmniejszych rozmiarach
cz¹stek;
l pó³aktywne – o w³aœciwoœciach poœrednich;
l nieaktywne – posiadaj¹ce cz¹stki o najwiêkszych
rozmiarach i najmniejszym stopniu rozwiniêcia ich
powierzchni [1].
Sadze o ma³ych rozmiarach cz¹stek s¹ zwykle trudne
do wrobienia, z powodu wiêkszej energii powierzchniowej. Wrobienie do kauczuku sadzy o rozbudowanej
powierzchni wymaga wiêcej czasu, poniewa¿ sadze te
posiadaj¹ wiêcej pustej przestrzeni do wype³nienia
przez kauczuk [2].
Z aktywnoœci¹ powierzchni œciœle zwi¹zana jest
wielkoœæ oddzia³ywañ na granicy faz: polimer–nape³niacz. Iloœæ tzw. kauczuku zwi¹zanego zale¿y od wielkoœci powierzchni w³aœciwej sadzy.
Kauczuk zwi¹zany okreœla stopieñ adhezji kauczuku do nape³niacza; jego zawartoœæ w mieszance kauczukowej zale¿y od:
l rodzaju i iloœci nape³niacza,
l rodzaju kauczuku,
l sposobu sporz¹dzania i obróbki mieszanki
l czasu dzia³ania, temperatury i rodzaju rozpuszczalnika.
Aktywnoœæ nape³niaczy zale¿y od wielkoœci ich cz¹stek; w zakresie 10÷100 nm s¹ nape³niaczami aktywnymi, zaœ nape³niacze nieaktywne maj¹ cz¹stki wielkoœci
240÷320 nm. Cz¹stki nape³niacza wykazuj¹ sk³onnoœæ
do tworzenia w³asnej struktury w zale¿noœci od:
l œrednicy,
l ich anizotropii,
l odleg³oœci miêdzy nimi [4].
Pojêcie struktury odnosi siê do liczby cz¹stek pierwotnych wchodz¹cych w sk³ad agregatu i od stopnia nieregularnoœci kszta³tu agregatu. W przypadku sadzy o niskiej strukturze pojedynczy agregat sk³ada siê œrednio
z ok. 30 domen, natomiast w przypadku sadzy o wysokiej strukturze œrednia liczba domen przypadaj¹cych na
jeden agregat mo¿e byæ wiêksza ni¿ 200 [2]. Na rysunku 2 przedstawiono pojedyncz¹ cz¹stkê sadzy o strukturze tzw. „turbo stratycznej”, z grafitowymi strefami

Rys. 2. Etapy tworzenia siê aglomeratu sadzy [3,9]
Fig. 2. Steps of the carbon black aggregates formation
[3, 9]
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(krystality) i amorficznym wêglem oraz etapy tworzenia siê agregatu i aglomeratu, i ich rozmiary.
Aglomeratami nazywa siê grona agregatów po³¹czonych ze sob¹ wi¹zaniami fizycznymi, które w mieszance kauczukowej wystêpuj¹ w przypadku niedostatecznej dyspersji sadzy [2].
Energia powierzchni nape³niacza zale¿y od stopnia
jej rozwiniêcia oraz obsadzenia grupami funkcyjnymi.
Na powierzchni cz¹stek sadzy znajduj¹ siê grupy funkcyjne, które mog¹ reagowaæ z cz¹steczkami kauczuku
[2]. Grupy funkcyjne pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w oddzia³ywaniu powierzchni sadzy z cz¹steczkami polimeru. Powsta³e grupy tlenowe nadaj¹ sadzom kana³owym kwaœny charakter, przez co spowalniaj¹ proces wulkanizacji
mieszanek gumowych.
Fizykochemiczna adsorpcja polimeru na powierzchni cz¹stek sadzy jest przyczyn¹ czêœciowego unieruchomienia ³añcuchów polimerowych. Gruboœæ warstwy polimeru, otaczaj¹cej cz¹stki sadzy o ograniczonej zdolnoœci do przemieszczania siê, mo¿na oszacowaæ przez pomiar iloœci kauczuku zwi¹zanego [1].
Jak ju¿ wspomniano, aktywnoœæ powierzchni sadzy odgrywa decyduj¹c¹ rolê we wzmacnianiu kauczuku. Zasiêg oddzia³ywania powierzchni cz¹stek sadzy
z kauczukiem zale¿y od orientacji mikrokrystalitów
grafitowych na powierzchni sadzy. Im bardziej nieuporz¹dkowana i wy¿sza energia powierzchniowa cz¹stek
sadzy, tym silniejsze oddzia³ywania miêdzy jej powierzchni¹ a cz¹stkami kauczuku. Skutkiem silniejszych oddzia³ywañ jest na ogó³ wiêksza wytrzyma³oœæ
i modu³ przy rozci¹ganiu, ale mniejsza elastycznoœæ
materia³u [2].

2. Czêœæ badawcza
Podstawowym celem badañ by³o sprawdzenie, czy
sposób sporz¹dzania mieszanek kauczukowych z elastomeru EPDM, rodzaj nape³niacza i iloœæ u¿ytego
zmiêkczacza ma wp³yw na w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów.
Do badañ zosta³ wybrany kauczuk EPDM, gdy¿
mo¿e byæ nape³niony w stopniu nieosi¹galnym dla innych kauczuków, zachowuj¹c wci¹¿ znakomite w³aœciwoœci przerobowe, a wykonane z niego wulkanizaty
odznaczaj¹ siê wysok¹ jakoœci¹ [10]. Fakt ten umo¿liwia sprawdzenie, czy iloœæ, rodzaj i kolejnoœæ wprowadzania poszczególnych sk³adników do mieszanki
kauczukowej ma istotny wp³yw na jej w³aœciwoœci fizyczne.
W badaniach skupiliœmy siê na:
l nape³niaczach (sadze),
l zmiêkczaczach (olej parafinowy),
maj¹cych w tego rodzaju mieszankach (EPDM) najwiêkszy udzia³.
Sk³ad recepty zosta³ dobrany tak, by uwydatniæ
wp³yw rodzaju sadzy i sposobu jej mieszania z polimerem, z ró¿nymi iloœciami oleju, na w³aœciwoœci fizyczne mieszanki. Przeciwutleniacze i œrodki przeciwstarzeniowe celowo zosta³y pominiête. Zastosowano sie-
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ciowanie nadtlenkowe w celu uproszczenia sk³adu recepty mieszanki gumowej.

Sk³ad mieszanki gumowej
EPDM Royalene 556
glikol polietylenowy Lipoxol 6000

cz. wag.
100,0
1,8

olej parafinowy Ondina 934

warianty

sadza

warianty

koagent wulkanizacji Rhenofit EDMA/S

2,2

nadtlenek organiczny Luperox F 40

7,2

Mieszanki wykonano za pomoc¹ walcarki laboratoryjnej, o d³ugoœci i œrednicy walców odpowiednio:
430 mm i ∅ 200 mm oraz frykcji wynosz¹cej 1÷1,15, o
temperaturze pocz¹tkowej 40 oC, w procesie dwucyklowym.
Tabela. 1. Udzia³ iloœciowy oleju i sadzy w badanych
mieszankach
Table 1. The amount of oil and carbon black in the
tested compounds

Nr mieszanki

Iloæ oleju,
cz.wag.

Iloæ sadzy,
cz.wag.

1

55

140

2

55

140

3

55

140

4

55

140

5

35

100

6

40

100

7

45

100

8

55

100

9

65

100

10

78

130

Sadze techniczne, które zosta³y wybrane do badania, maj¹ ró¿ny stopieñ rozwiniêcia powierzchni, okreœlany przez absorpcjê ftalanu dibutylu (DBP) wyra¿on¹ w cm3/g oraz ró¿n¹ reaktywnoœæ, okreœlon¹ przez
wyznaczenie liczby jodowej (jest to masa jodu (J ),
która w znormalizowanych warunkach wejdzie w reakcjê ze 100 gramami substancji) wyra¿onej w g/100 kg,
rysunek 3 [5]. S¹ to:
l sadza aktywna N 330;
l sadza pó³aktywna N 550 i N 772;
l sadza nieaktywna N 990.
W badaniu zosta³ u¿yty olej parafinowy, poniewa¿ charakteryzuje siê najwiêksz¹ kompatybilnoœci¹ (wiêksz¹
od olejów naftenowych i aromatycznych) z posiadaj¹cym nisk¹ polarnoœæ polimerem EPDM.

Tabela. 2. Kolejnoœæ dodawania sk³adników mieszanki
gumowej
Table 2. The sequence of the components addition into
rubber compound

Cykl I
t, s
0

szczelina walca 0,1 mm

60

uplastycznianie polimeru

10

zespó³ wulkanizuj¹cy

120

ujednorodnienie

Σ 190

Cykl II
Typ A

t, s

Rys. 3. Mapa morfologii sadzy [6, 8]
Fig. 3. The map of the carbon black morphology [6, 8]

Olej ten charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi w³aœciwoœciami:
l lepkoœci¹: 8,9 mm2/s w 100 oC
l gêstoœci¹: 0,866 g/cm3 w 15 oC
Przygotowano dziesiêæ mieszanek z u¿yciem wy¿ej
wymienionych czterech rodzajów sadzy i ró¿nych
iloœci oleju parafinowego, zgodnie z planem zawartym
w tabeli 1, za pomoc¹ technik A i B – opisanych w tabeli 2.
TOM 11

Typ B

t, s

30

2/3 sadzy

150

sadza + olej

60

ujednorodnienie

120

ujednorodnienie

80

1/3 sadzy + olej

120

ujednorodnienie

Σ 290

Σ 270

Cykl I – to wykonanie wspólnej dla wszystkich
mieszanek przedmieszki, w celu osi¹gniêcia wiêkszej
porównywalnoœci wyników.
Cykl II – to wykoñczenie przedmieszek dwiema
metodami A i B, z zastosowaniem ró¿nych wariantów
iloœciowych i jakoœciowych w przypadku sadzy oraz
iloœciowych w przypadku oleju.
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Mieszanki o numerach: 1, 2, 3, 4, zawieraj¹ tak¹
sam¹ iloœæ sadzy i oleju. Zmienia siê rodzaj u¿ytej sadzy i metoda sporz¹dzania mieszanek A i B.
Mieszanki o numerach: 5, 6, 7, 8 i 9 zawieraj¹ jednakowe iloœci sadzy tego samego rodzaju, ale ró¿ne
iloœci oleju; metody ich sporz¹dzania A i B.
Mieszanka 10, o sk³adzie ustalonym doœwiadczalnie, zosta³a przeznaczona do okreœlenia temperatury
kruchoœci wulkanizatów mieszanek wytworzonych metodami A i B.
Badania wulkanizatów przeprowadzono zgodnie
z normami ISO:
l Oznaczanie twardoœci gumy metod¹ – Shore’a typ
A (PN–80/C–04238);
l Oznaczenie w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych gumy przy rozci¹ganiu (PN–ISO–37);
l Oznaczenie kruchoœci gumy w niskiej temperaturze (PN–ISO–812).
Warunki sporz¹dzania i testowania próbek by³y porównywalne dla wszystkich mieszanek. Mieszanki wulkanizowano w elektrycznej prasie laboratoryjnej, w temperaturze 160oC i czasie 30 minut.

3. Wyniki badañ i dyskusja
Sposób i kolejnoœæ dodawania poszczególnych
sk³adników do tworzonej mieszanki kauczukowej
mog¹ wp³yn¹æ na zmiany niektórych jej w³aœciwoœci.
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na
stwierdziæ, ¿e na w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów
ma istotny wp³yw kolejnoœæ dodawania poszczególnych sk³adników.
Zmiêkczacze wp³ywaj¹ znacz¹co na wielkoœæ oddzia³ywañ polimerów z nape³niaczami. Istotne znaczenie ma kolejnoœæ dodawania zmiêkczacza do mieszanki. Je¿eli sadzê zmiesza siê z olejem, a nastêpnie wprowadzi do elastomeru, to jej aktywnoœæ jest mniejsza ni¿
wtedy, gdy sadzê bezpoœrednio zmiesza siê z kauczukiem, a nastêpnie wprowadzi zmiêkczacz [7]. Spowodowane to jest prawdopodobnie tym, ¿e zmiêkczacze
na powierzchni cz¹stek nape³niaczy mog¹ tworzyæ
warstwê poœredni¹, oddalaj¹c¹ cz¹stki kauczuku i nape³niacza od siebie, a tym samym utrudniaj¹ adhezjê
sadzy do kauczuku.
W celu okreœlenia stopnia adhezji kauczuku do nape³niacza wykonano oznaczenia kauczuku zwi¹zanego
w mieszankach, wykonanych wy¿ej opisanymi metodami A i B.
Badane próbki poddano dzia³aniu rozpuszczalnika,
oznaczono wagowo zawartoœæ ¿elu (czêœci nierozpuszczalnych), a nastêpnie metod¹ termograwimetryczn¹
oznaczono iloœæ kauczuku zwi¹zanego w postaci ¿elu.
Zawartoœæ kauczuku zwi¹zanego ró¿ni siê, w zale¿noœci od sposobu sporz¹dzania mieszanek, o oko³o 26% na
korzyœæ mieszanki wykonanej metod¹ A. Œwiadczy to
o uzyskaniu wiêkszej adhezji kauczuku do sadzy w tej
metodzie, a to przek³ada siê na:
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l w³aœciwoœci mechaniczne wulkanizatów przy rozci¹ganiu;
l odpornoœæ na dzia³anie niskiej temperatury.
Dobr¹ i z³¹ dyspersjê sadzy w mieszankach gumowych
sporz¹dzonych metodami A i B zobrazowano na mikrofotografiach wykonanych technik¹ TEM (transmisyjna
mikroskopia elektronowa) o powiêkszeniu 50 000×,
umo¿liwiaj¹cych ocenê dyspersji nape³niacza w oœrodku elastomerowym. Jak widaæ na zdjêciach TEM (rysunek 4), dyspersja nape³niacza w elastomerze zale¿y od
kolejnoœci dodawania oleju wzglêdem sadzy do elastomeru.

A

B

Rys. 4. Mikrofotografie TEM: A (ciemne pole) – dobra
dyspersja sadzy, B (jasne pole) – z³a dyspersja sadzy
Fig. 4. TEM micrographs: A (dark field) – good dispersion of carbon black; B (bright field) – bad dispersion
of carbon black

3.1. Analiza g³ównych w³aœciwoœci wulkanizatów w odniesieniu do aktywnoœci u¿ytej sadzy
i sposobu wykonania mieszanki
kauczukowej
W pierwszym etapie prac okreœlono wp³yw rodzaju
sadzy oraz sposobu wykonania mieszanki kauczukowej. W tabeli 3 przedstawiono w³aœciwoœci wulkanizatów w zale¿noœci od rodzaju sadzy i sposobu wykonania mieszanki.
Ró¿nice w wytrzyma³oœci na rozci¹ganie wulkanizatów w zale¿noœci od sposobu wykonania mieszanki
wzrastaj¹ wraz z rosn¹c¹ aktywnoœci¹ u¿ytej sadzy, rysunek 5.
Jak wynika z tabeli 3, wraz z rosn¹c¹ aktywnoœci¹
sadzy bêd¹cej nape³niaczem mieszanki gumowej zmieniaj¹ siê w³aœciwoœci wulkanizatów. Zwiêkszaj¹ siê:
l wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie,
l twardoœæ,
l modu³ przy rozci¹ganiu,
natomiast maleje:
l wyd³u¿enie przy zerwaniu.
W przypadku sadzy aktywnej, omawiane modyfikacje
w sposobie wykonania mieszanek kauczukowych pro-
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Tabela. 3. W³aœciwoœci wulkanizatów w zale¿noœci od rodzaju sadzy i sposobu wykonania mieszanki
Table 3. Properties of the vulcanizates regarding to the kind of carbon black used and the way of rubber compound
preparation

Nr mieszanki

1

2

3

4

Typ sadzy wg ASTM

330

550

772

990

Iloæ sadzy, cz.wag.

140

140

140

140

Iloæ oleju, cz.wag.

55

55

55

55

Metoda sporz¹dzania mieszanki

A

B

A

B

A

B

A

B

Wytrzyma³oæ na rozci¹ganie, MPa

15,5

12,4

11,6

9,7

10,4

8,2

7,8

6,7

Wyd³u¿enie przy zerwaniu, %

260

230

310

250

260

260

590

530

Modu³ przy rozci¹ganiu M100, MPa

3,2

3,4

2,8

2,7

2,2

2,1

1,3

1,2

70

72

61

67

65

66

50

49

W³asnoci wulkanizatów

o

Twardoæ, ShA

[MPa]

ci¹ sadzy i jest, podobnie jak w przypadku modu³u i
wyd³u¿enia, porównywalna w obu omawianych metodach.

16
14
12
10
8
6
4
2
0
1/330

A
2/550

3/772

4/990

B

Rys. 5. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie wulkanizatów 1–4
Fig. 5. Tensile strength of the vulcanizates (No 1–4)

wadz¹ do zwiêkszenia wytrzyma³oœci wulkanizatu na
rozci¹ganiu o 3,1 MPa, rysunek 5.
Wzrost ten jest osi¹gniêty przy jednoczesnym zachowaniu porównywalnych pozosta³ych w³aœciwoœci
fizycznych mieszanek 330 1A i 1B. Natomiast w przypadku sadzy nieaktywnej ró¿nice w uzyskanych wynikach nie s¹ tak istotnie du¿e (mieszanki 990 4A i 4B).
Sadze pó³aktywne, powoduj¹ tak¿e zauwa¿alny wzrost
wytrzyma³oœci na rozci¹ganie wulkanizatów mieszanek, w zale¿noœci od sposobu ich wykonania, który
w tym przypadku wynosi 1,9 MPa – dla mieszanek 550
2A i 2B oraz 2,2 MPa – dla 772 3A i 3B.
Podsumowuj¹c, ze wzrostem aktywnoœci sadzy
mieszanki u¿ytej jako nape³niacza mieszanek kauczukowych zwiêkszaj¹ siê ró¿nice wytrzyma³oœci ich wulkanizatów w zale¿noœci od sposobu wykonania mieszanki.
Wyd³u¿enie przy zerwaniu jest maksymalne dla sadzy nieaktywnej, minimalne zaœ dla sadzy aktywnej
oraz porównywalne dla obydwu z omawianych metod
A i B.
Modu³ przy rozci¹ganiu zwiêksza siê wraz z rosn¹c¹ reaktywnoœci¹ sadzy i jest porównywalny dla obydwu omawianych metod produkcji mieszanek. Twardoœæ wulkanizatów wzrasta wraz z rosn¹c¹ aktywnoœTOM 11

3.2. Analiza g³ównych w³aœciwoœci wulkanizatów w odniesieniu do iloœci u¿ytego zmiêkczacza i sposobu wykonania mieszanki kauczukowej
Kolejnym etapem badañ by³o okreœlenie wp³ywu
iloœci zmiêkczacza i sposobu wykonania mieszanki
kauczukowej na jej w³aœciwoœci fizyczne.
W tabeli 4 przedstawiono wyniki badañ w³aœciwoœci fizycznych wulkanizatów w zale¿noœci od iloœci
u¿ytego zmiêkczacza i sposobu wykonania mieszanek
kauczukowych.
Analizuj¹c w³aœciwoœci wulkanizatów zawieraj¹cych okreœlone proporcje nape³niacza do zmiêkczacza,
przedstawione w tabeli 4, mo¿na wnioskowaæ, ¿e przy
sta³ej zawartoœci tego samego typu sadzy w mieszance,
zwiêkszanie udzia³u oleju od pocz¹tkowej, najmniejszej za³o¿onej przez nas wartoœci, powoduje wzrost
wytrzyma³oœci na rozci¹ganie do maksymalnej wartoœci (mieszanki nr 7 i 8). Jednak dalsze dodawanie zmiêkczacza powoduje pogorszenie tych w³aœciwoœci (mieszanka nr 9). Wprowadzenie niedostatecznych iloœci
zmiêkczacza w stosunku do za³o¿onych przez nas iloœci
nape³niacza prowadzi do uzyskania wulkanizatu o niskich wartoœciach wytrzyma³oœci podczas jego rozci¹gania. Ponadto, wraz ze wzrostem zawartoœci oleju
w mieszance kauczukowej, przy niezmiennej iloœci nape³niacza, zwiêksza siê ró¿nica w wytrzyma³oœci na
rozci¹ganie wulkanizatów, uzale¿niona od kolejnoœci
wprowadzania oleju wzglêdem sadzy do elastomeru.
Na rysunku 6 przedstawiono w sposób graficzny
wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie omawianych wulkanizatów.
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mieszanki EPDM
Tabela. 4. W³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów w zale¿noœci od iloœci u¿ytego zmiêkczacza i sposobu wykonania
mieszanki gumowej
Table 4. Physical properties of vulcanizates regarding to the amount of plasticizer and the way of rubber compound
preparation

Nr mieszanki

5

6

7

8

9

Typ sadzy ASTM

330

330

330

330

330

Iloæ sadzy, cz.wag.

100

100

100

100

100

Iloæ oleju, cz.wag.

35

40

45

55

65

Metoda sporz¹dzania mieszanki

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Wytrzyma³oæ na rozci¹ganie, MPa

12,8

11,3

14,2

12,1

16,4

12,3

16,0

9,4

12,0

6,0

Wyd³u¿enie przy zerwaniu, %

292

283

245

222

340

290

360

237

400

390

Modu³ przy rozci¹ganiu M100, MPa

2,5

2,5

3,0

3,0

2,4

2,3

2,3

2,2

1,5

1,2

72

71

76

76

70

68

69

68

63

58

W³aciwoci wulkanizatów

o

Twardoæ, ShA

3.3. Wp³yw technologii produkcji mieszanek kauczukowych na
ich odpornoœæ na nisk¹ temperaturê

Rys. 6. Wytrzyma³oœæ na rozci¹gania wulkanizatów 5–9
Fig. 6. Tensile strength of the vulcanizates (No 5–9)

Wraz ze zwiêkszeniem iloœci oleju w mieszance
przy sta³ej zawartoœci sadzy, zwiêksza siê wyd³u¿enie
przy zerwaniu.
Zwiêkszanie iloœci oleju w mieszankach przy sta³ej
zawartoœci sadzy, powoduje zmniejszanie siê modu³u
przy rozci¹ganiu – to mo¿e byæ oznak¹ spadku stopnia
usieciowania wulkanizatu, którego jest on jednym ze
znaczników.
Modu³ przy rozci¹ganiu zale¿ny jest od:
l stopnia usieciowania wulkanizatu,
l gruboœci i w³aœciwoœci warstwy powierzchni nape³niacza zwi¹zanej (si³ami adsorpcji) z elastomerem,
l tzw. efektu hydrodynamicznego (obecnoœci fazy
twardej),
l „struktury nape³niacza”.
Zwiêkszenie iloœci zmiêkczacza w mieszance prowadzi
do zmiany (obni¿enia) lepkoœci mieszanek. Twardoœci
wulkanizatów s¹ porównywalne, niezale¿nie od kolejnoœci wprowadzania do niej nape³niacza wzglêdem
zmiêkczacza.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zwiêkszona iloœæ oleju w
mieszance wykonywanej metod¹ B powoduje spadek
aktywnoœci sadzy i izolowanie kontaktu nape³niacza
z kauczukiem, co przek³ada siê na gorsze w³aœciwoœci
mechaniczne gumy.
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W celu ustalenia najni¿szej temperatury, w której
próbki poddane badaniom w niskiej temperaturze, w
okreœlonych warunkach nie ulegn¹ pêkniêciu, przyjêto
doœwiadczalny sk³ad recepty mieszanki gumowej nr 10
[11], któr¹ wykonano dwiema wy¿ej opisanymi metodami: A i B. W tabeli 5 przedstawiono wp³yw technologii przygotowania mieszanek kauczukowych na ich
odpornoœæ na dzia³anie niskiej temperatury.
Tabela. 5. Wp³yw sposobu sporz¹dzania mieszanek gumowych na ich odpornoœæ na dzia³anie niskiej temperaturê
Table 5. The influence of the rubber compound preparation on their low-temperature resistance

Nr mieszanki

10

Typ sadzy ASTM

330

Iloæ sadzy, cz.wag.

130

Iloæ oleju, cz.wag.

78

Metoda sporz¹dzania mieszanki

A

B

7,8

6,1

W³aciwoci wulkanizatów

Wytrzyma³oæ na rozci¹ganie, MPa
Wyd³u¿enie przy zerwaniu, %

415

390

Modu³ przy rozci¹ganiu M100, MPa

1,57

1,50

Twardoæ, oShA
Temperatura kruchoci gumy, oC

67

70

-72,2
nie pêka

-61,8
pêka

Kolejnoœæ wprowadzania sk³adników podczas sporz¹dzania mieszanki kauczukowej, opisana w metodzie
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31

mieszanki EPDM

32

B, prowadzi do uzyskania wulkanizatów EPDM o wyznaczonej TK równej -61,8oC. Metoda A natomiast pozwala uzyskaæ wulkanizat odporny na temperaturê
-72,2oC, bez wyznaczenia w³aœciwej temperatury kruchoœci TK tej mieszanki, ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci aparaturowych.

produkowanej gumy. Opisana metoda A wytwarzania
mieszanek gumowych z kauczuku EPDM, nape³nionych sadz¹ o du¿ej reaktywnoœci i rozwiniêtej powierzchni, pozwala uzyskaæ wulkanizaty, które charakteryzuj¹ siê:
l wiêksz¹ wytrzyma³oœci¹ na rozci¹ganie,
l lepsz¹ odpornoœci¹ na dzia³anie niskiej temperatury.
Ponadto, zale¿noœæ ta jest bardziej widoczna w przypadku mieszanek posiadaj¹cych w swoim sk³adzie
zwiêkszon¹ zawartoœæ zmiêkczaczy.
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