nanonape³niacze modyfikowane plazm¹
nanonape³niacze modyfikowane plazm¹

Krzemiany warstwowe
modyfikowane metod¹
plazmow¹ w zastosowaniu do
kompozytów elastomerowych

Teresa Kleps*,
B. Ulejczyk**,
M. Piaskiewicz*,
M. Lewandowski*

Podjêto próbê modyfikacji warstwowych nanonape³niaczy krzemianowych
– bentonitu i montmorylonitu organofilowego – technik¹ plazmy niskotemperaturowej w celu poprawy ich kompatybilnoœci z elastomerami. Modyfikacjê prowadzono dzia³aniem plazmy wytworzonej z ró¿nych substancji chemicznych
w ró¿nych warunkach procesu obróbki plazmowej. Efekt modyfikacji nanonape³niaczy zbadano metodami FT IR, TGA i SEM. Oceniono wp³yw zmodyfikowanych krzemianów na ich dyspersjê w oœrodku elastomerowym oraz w³aœciwoœci mechaniczne nanokompozytów SBR. Stwierdzono, ¿e modyfikowane
plazm¹ nanonape³niacze korzystnie wp³ywaj¹ na kinetykê wulkanizacji kauczuku i niektóre w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe nanokompozytów. Uzyskano bardzo du¿y wzrost wytrzyma³oœci nanokompozytów na rozci¹ganie – o ponad
60%. Pozytywne wstêpne wyniki wskazuj¹, ¿e modyfikacja plazm¹ otwiera
nowe mo¿liwoœci modyfikacji nanonape³niaczy przeznaczonych dla przemys³u
gumowego.
S³owa kluczowe: modyfikacja plazm¹, nanonape³niacze, glinokrzemiany warstwowe, bentonit, montmorylonit, nanokompozyty elastomerowe, SBR

Layered silicates modified by plasma
for using in elastomer composites
Layered silicate nanofillers for rubber composites – of bentonite and organophilic montmorilonite were modified by plasma method to improve their
compatibilization with elastomer. Modification carried out in plasma reactors
by using different chemical substances to generate plasma under various conditions of plasma treatment. The results of plasma modification of nanofillers
were investigated by FTIR, TGA and SEM. The influence of modified nanofillers on their dispersion in polymer matrix and mechanical properties of rubber
nanocomposites was investigated. It was found that some plasma modified
layered silicate nanofillers favorably influence vulcanization kinetics and some
mechanical properties. The significant increase of tensile strength – exceeding
of 60% was obtained. The positive results demonstrated that plasma modification creates new possibility formodification of nanofillers to be applied in
industry.
Key words: plasma modification, nanofillers, layered aluminosilicates, bentonite, montmorilonite, elastomer nanocomposites, SBR

1. Wprowadzenie
Jak wiadomo, nape³niacze s¹ istotnymi modyfikatorami w³aœciwoœci mieszanek kauczukowych i wulkanizatów. Wiêkszoœæ w³aœciwoœci, jakimi charakteryzuj¹
siê wyroby gumowe, s¹ efektem dzia³ania nape³niaczy,
np. odpornoœæ na œcieranie, na wielokrotne odkszta³cenie, wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie czy rozdzieranie.
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Po³¹czenia polimer – nape³niacz decyduj¹ o w³aœciwoœciach wytrzyma³oœciowych kompozytów elastomerowych, co z kolei zwi¹zane jest w du¿ej mierze
z wielkoœci¹ cz¹stek nape³niacza, stopniem rozwiniêcia
powierzchni, obecnoœci¹ grup funkcyjnych na ich powierzchni, struktur¹ tworzonych przez nie agregatów
i stopniem ich dyspersji w elastomerze. Dzia³anie
wzmacniaj¹ce nape³niacza jest tym wiêksze, im ma
mniejsze cz¹stki, wiêksz¹ powierzchniê w³aœciw¹, odpowiednie grupy funkcyjne oddzia³uj¹ce z kauczukiem
i reaktywne w stosunku do zespo³u sieciuj¹cego [1-7].
Istotny jest te¿ rodzaj substancji sieciuj¹cych i energia
powierzchniowa nape³niaczy [6-7], procesy zwil¿ania
i wymiary powierzchni kontaktu [8].
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M. Zaborski i L. Œlusarski [6] na podstawie prowadzonych badañ stwierdzili, ¿e dzia³anie wzmacniaj¹ce
nape³niacza zale¿y nie tylko od jego w³aœciwoœci powierzchniowych, ale tak¿e od oœrodka, w którym jest
on zdyspergowany. Potwierdzaj¹ to równie¿ inni autorzy [9-11]. Du¿e znaczenie maj¹: budowa elastomeru,
giêtkoœæ jego ³añcuchów, stopieñ usieciowania, rodzaj
wêz³ów sieci. Autorzy [6] przedstawili nowy, niereprezentowany dotychczas w literaturze przedmiotu pogl¹d, ¿e nape³niacze oddzia³ywaj¹ nie tylko z substancjami sieciuj¹cymi i powsta³ymi wêz³ami sieci, ale
równie¿ wp³ywaj¹ na strukturê sieci wulkanizatów.
Z punktu widzenia zwiêkszenia oddzia³ywañ nape³niacz – elastomer korzystne jest zastosowanie w kompozytach elastomerowych nape³niaczy o w³aœciwoœciach umo¿liwiaj¹cych po³¹czenie makrocz¹steczek
elastomeru z powierzchni¹ nape³niacza za pomoc¹ wi¹zañ kowalencyjnych, jonowych lub kompleksowych.
Zastosowanie nanonape³niaczy, jak sygnalizuj¹ równie¿ liczne publikacje [12-21], powinno przynieœæ jeszcze lepsze efekty.
W ostatnich latach przedmiotem wielu prac badawczych sta³y siê warstwowe nanonape³niacze krzemianowe, szczególnie montmorylonit i bentonit [14-22].
Nanonape³niacze charakteryzuj¹ siê znacznie wiêksz¹
powierzchni¹ w³aœciw¹ i energi¹ powierzchni ni¿ nape³niacze konwencjonalne, ale jednoczeœnie wynika
st¹d ich sk³onnoœæ do agregacji i aglomeracji oraz silne
oddzia³ywanie miêdzyfazowe w nanokompozytach.
Z powy¿szymi w³aœciwoœciami wi¹¿e siê problem odpowiedniego zdyspergowania nanonape³niacza w elastomerze. Innym aspektem jest równie¿ zdolnoœæ nanocz¹stek do adsorbowania znacznych iloœci substancji
ma³ocz¹steczkowych obecnych w mieszance elastomerowej.
Wed³ug doniesieñ literaturowych, uzyskane dotychczas wyniki w dziedzinie kompozytów elastomerowych zawieraj¹cych nanonape³niacze nie przynios³y
oczekiwanej istotnej poprawy w³aœciwoœci elastomerów, w przeciwieñstwie np. do nanokompozytów niepolimerowych oraz polimerowych z grupy plastomerów, w przypadku których uzyskuje siê bardzo dobre
efekty.
G³ównym problemem w dziedzinie nanokompozytów elastomerowych, nierozwi¹zanym do tej pory,
jest sporz¹dzanie i przetwórstwo takich materia³ów.
Dotyczy to zarówno modyfikacji nanonape³niaczy
w celu zwiêkszenia ich kompatybilnoœci z elastomerami, jak i metod wprowadzania ich do matrycy elastomerowej. Du¿y problem stwarza uzyskanie dobrej
dyspersji nanonape³niaczy w kauczuku. W literaturze
przedmiotu mo¿na znaleŸæ wiele publikacji œwiadcz¹cych o podejmowaniu ró¿norodnych prób modyfikacji nanonape³niaczy w celu zwiêkszenia ich wzajemnego oddzia³ywania i kompatybilnoœci z elastomerami [16- 21].
Nowa metoda modyfikacji wi¹¿e siê z wykorzystaniem procesów plazmowych [22], umo¿liwiaj¹cych zaszczepienie na powierzchni nanonape³niaczy grup
funkcyjnych zdolnych do silnych oddzia³ywañ miêdzyTOM 11

fazowych kauczuk–nape³niacz. Plazmê mo¿na generowaæ w ró¿nych wy³adowaniach elektrycznych, miêdzy
innymi w wy³adowaniu koronowym, w którym g³ównym Ÿród³em energii do prowadzenia procesów fizykochemicznych s¹ wysokoenergetyczne elektrony, a temperatura gazu jest bliska temperaturze otoczenia. Materia³ poddany dzia³aniu plazmy zmienia siê na powierzchni. Aktywne chemicznie sk³adniki gazu wprowadzanego do reaktora mog¹ reagowaæ z powierzchni¹ nape³niacza lub tworzyæ na jego powierzchni nanowarstwê
o innych w³aœciwoœciach.
W ostatnim czasie pojawiaj¹ siê coraz czêœciej doniesienia na temat wykorzystania technologii plazmowych do modyfikacji lub syntez nanonape³niaczy, np.
Zieliñski i Kijeñski [23] stosowali reakcje plazmowe do
syntezy aktywnej sadzy technicznej przeznaczonej do
kompozytów polimerowych. Tricas, Boros i Schuster
[24] modyfikowali plazm¹ sadzê, a Loh, Cohen i Baddour [25] równie¿ w³ókna wêglowe i grafit. Stwierdzili, ¿e w wyniku dzia³ania plazm¹ na sadzê nastêpuje
wprowadzenie grup funkcyjnych na jej powierzchniê
i w rezultacie zwiêkszenie adhezji miêdzy nape³niaczem a polimerem. Montmorylonit by³ przedmiotem
modyfikacji plazm¹, prowadzonej przez badaczy
w Meksyku [26], którzy stwierdzili mniejsz¹ sk³onnoœæ
takiego nanonape³niacza do agregacji. J. Tyczkowski
[27] stosowa³ technikê plazmy niskotemperaturowej do
modyfikacji powierzchniowej polimerów pod k¹tem
poprawy w³aœciwoœci adhezyjnych.
Niniejsza praca mia³a na celu zbadanie mo¿liwoœci
modyfikacji plazm¹ warstwowych nanonape³niaczy
krzemianowych w celu zastosowania ich jako aktywnych nape³niaczy w kompozytach elastomerowych.
Przedmiotem pracy by³a modyfikacja bentonitu i – dla
porównania – montmorylonitu, prowadzona przy ró¿nych parametrach procesu obróbki plazmowej, z u¿yciem ró¿nych substancji do wytworzenia plazmy. Zbadano tak¿e wp³yw modyfikacji plazm¹ na morfologiê,
dyspersjê krzemianów i w³aœciwoœci mechaniczne zawieraj¹cych je nanokompozytów butadienowo-styrenowych.

2. Czêœæ doœwiadczalna
2.1. Materia³y
n Nanonape³niacze:
— Bentonit – hydrokrzemian glinu zbudowany ze
struktur warstwowych merów SiO4 tetraedrycznych
i oktaedrycznych, po³¹czonych kationami metali Na,
Al, K, Mg, Ca, o ogólnym wzorze Na(MgxAl2-x)
(AlSi3O10)(OH)2 [16]. Do badañ u¿yto produktu s³owackiego zawieraj¹cego ok. 85% montmorylonitu sodowego; dystrybutor: Zak³ady Górniczo Metalowe
„Zêbiec” SA;
— Montmorylonit (MMT) Cloisite® 15A (odleg³.
d=31,5Å) – firmy Southern Clay Products, interkalowany czwartorzêdow¹ amin¹ o zawartoœci wêgli C18 ~
65%, C16 ~ 30%, C14 ~ 5%.
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Tabela 1. Sk³adniki zmienne mieszanek SBR zawieraj¹cych bentonit (B) i MMT modyfikowany plazm¹ i niemodyfikowany (cz.wag./100 cz.wag. kauczuku)
Table 1. The labile components of the SBR mixtures containing nonmodified and plasma modified bentonite (B) and
MMT(phr)
Symbol
nanonape³niacza

Modyfikacja plazm¹ z:
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MMT** alkoholu allilowego
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* Wstêpna modyfikacja bentonitu za pomoc¹ IPPD (N-izopropylo-N-fenylo-p-fenylenodiaminy)
** Montmorylonit – Cloisite® 15A

n Nanokompozyty SBR – zawieraj¹ce bentonit
zmodyfikowany metod¹ plazmow¹ oraz
n Nanokompozyty SBR – zawieraj¹ce montmorylonit (MMT) Cloisite® 15A zmodyfikowany metod¹
plazmow¹ (porównawczo), o nastêpuj¹cym sk³adzie:
Sk³adniki sta³e (przemieszka): Ker-1502 – 100;
ZnO – 5; stearyna – 1,5; 4010 NA – 1,5; CBS – 1,8;
Annox HB – 1,5; siarka olejowana – 2; Tiuram – 0,4;
Przyspieszacz D – 0,4; Arsil – 30 cz./100 cz. wag. kauczuku
Sk³adniki zmienne: nanonape³niacz – bentonit (B),
MMT modyfikowany i niemodyfikowany w iloœci 10
cz./100 cz. wag. kauczuku (tab.1).

dzano do reaktora od do³u. Czas obróbki plazmowej
wynosi³ od 15 do 45 min.
W badaniach u¿ywano dwóch reaktorów plazmowych (próbka B1 w reaktorze A; pozosta³e w reaktorze
B) (rys. 1). Reaktory sk³ada³y siê z rury szklanej z elektrod¹ metalow¹ uziemion¹ na zewnêtrznej powierzchni
rury i wprowadzonej centrycznie od góry do jej wnêtrza
Reaktor A
Elektroda wysokonapiêciowa

2.2. Modyfikacja bentonitu /
montmorylonitu technik¹ plazmy niskotemperaturowej
Próbki krzemianów poddawano wy³adowaniom
koronowym pod ciœnieniem atmosferycznym w ró¿nych reaktorach plazmowych, w których bentonit by³
luŸno usypany. Do reaktora wprowadzano argon
z szybkoœci¹ 100 Nl/h [(N – normalny litr (273 K, 1013
hPa)] jako gaz noœny dla substancji ulegaj¹cej reakcji
plazmowej, któr¹ dzia³ano na nape³niacz niemodyfikowany lub wstêpnie modyfikowany. Modyfikacja polega³a na macerowaniu nape³niacza przez 24 h w roztworze acetonu lub propanolu zawieraj¹cym IPPD, a nastêpnie oddestylowaniu rozpuszczalnika (patrz tab. 2).
Argon przepuszczono przez zbiornik wype³niony etylenomin¹, n-butyloamin¹, n-butanolem lub alkoholem allilowym i wzbogacony w pary tych substancji wprowa-
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Reaktor B

Elektroda uziemiona
Nape³niacz

Rys. 1. Schematy reaktorów do wy³adowañ koronowych
Fig. 1. Scheme of reactors for corona discharge

elektrody wysokonapiêciowej w postaci prêta stalowego o œrednicy 2 mm. Reaktory ró¿ni³y siê œrednic¹ rur –
w reaktorze A œrednica rury wynosi³a 18 mm, a w reaktorze B 40 mm.
Wy³adowanie koronowe generowano w objêtoœci
rury szklanej ograniczonej elektrod¹ uziemion¹, miêdzy ziarnami nape³niacza.
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Reaktor zasilano pr¹dem impulsowym o czêstotliwoœci powtarzania impulsów napiêcia generuj¹cego
wy³adowanie 1000 Hz. Napiêcie pr¹du w impulsie mierzono sond¹ wysokonapiêciow¹ P6015A; natê¿enie
pr¹du w impulsie – sond¹ pr¹dow¹ TCP202. Przebiegi

nesis II – firmy Mattson w zakresie podczerwieni. Widma FT IR, dla próbek w postaci pastylek z KBr, rejestrowano w zakresie 4000 cm-1 – 600 cm-1, z rozdzielczoœci¹ 4 cm-1, przy liczbie scanów 32 i interpretowano
rodzaj ugrupowañ chemicznych.

Tabela 2. Warianty modyfikacji nanonape³niaczy metod¹ plazmow¹
Table 2. The different variants of nanofillers modification by plasma method
Rodzaj próbki

Bentonit:
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
MMT-Cloisite® 15A

Warunki obróbki plazmowej / substancje stosowane do wytworzenia plazmy:

Argon 100 Nl/h, n-butyloamina 1,1 Nl/h. Czas obróbki plazmowej  45 min.
Argon 100 Nl/h, n-butyloamina 1,1 Nl/h. Czas obróbki plazmowej  15 min.
Argon 22,5 Nl/h, etylenodiamina 0,13 Nl/h. Czas obróbki plazmowej  45 min.
Argon 22,5 Nl/h, etylenodiamina 0,13 Nl/h. Czas obróbki plazmowej  45 min.
Bentonit wstêpnie zmodyfikowano (3 g IPPD rozpuszczono w 300 ml acetonu, dodano 145 g bentonitu,
po wymieszaniu odparowano, wysuszono i rozdrobniono).
Argon 22,5 Nl/h, n-butyloamina 0,56 Nl/h. Czas obróbki plazmowej  30 min.
Bentonit wstêpnie modyfikowano jak w B4.
Argon 22,5 Nl/h, n-butyloamina 0,56 Nl/h. Czas obróbki plazmowej  30 min.
Bentonit wstêpnie zmodyfikowano (1 g IPPD rozpuszczono w 100 ml 2-propanolu i dodano 45 g
bentonitu). Alkohol oddestylowano w wyparce. Pozosta³oæ wysuszono i rozdrobniono.
Argon 22, Nl/h, n-butanol 0,24 Nl/h. Czas obróbki plazmowej  30 min.
Bentonit wstêpnie modyfikowano jak w B4.
Argon 22, Nl/h, alkohol allilowy 0,7 Nl/h. Czas obróbki plazmowej  30 min.

zmian napiêcia i pr¹du w impulsie wraz ze wzrostem
czasu ich trwania rejestrowano oscyloskopem TDS
3054. Wszystkie urz¹dzenia firmy Tektronix.
Warunki obróbki plazmowej i substancje stosowane do wytworzenia plazmy przedstawia tab. 2.

2.3. Metodyka badañ
l Badanie stabilnoœci termicznej i rozk³adu metod¹
analizy termicznej – TGA
W przypadku organo-nanonape³niaczy mineralnych do badania efektu iloœciowego interkalacji stosowano metodê TGA, poniewa¿ umo¿liwia ona oznaczenie iloœci sk³adników organicznych wprowadzonych do
nanonape³niacza w wyniku modyfikacji [18].
W przypadku badanych nanonape³niaczy oznaczono ubytek masy, charakteryzuj¹cy zawartoœæ substancji
organicznych, w zakresie temperatury 200 – 550oC.
W przypadku nanokompozytów oznaczono wskaŸniki
rozk³adu termicznego T1 i T5 scharakteryzowane jako
temperatury odpowiadaj¹ce 1% i 5% ubytkowi masy
próbki w wyniku ogrzewania.
Pomiary przeprowadzono za pomoc¹ Systemu Termoanalitycznego TGA/SDTA STAR 851e Mettler Toledo. Próbki o masie ok. 10 mg ogrzewano z szybkoœci¹ 10 oC/min w atmosferze azotu do temperatury
550 oC, przep³yw gazu wynosi³ 70 ml/min.
l Badania spektrofotometryczne FT IR
Badania próbek nanonape³niaczy przed i po modyfikacji wykonano metod¹ spektrofotometrii za pomoc¹
spektrofotometru z transformacj¹ Fouriera FT IR – GeTOM 11

l Sporz¹dzanie mieszanek kauczukowych / nanokompozytów
Mieszanki kauczukowe, wykonane za pomoc¹
walcarki laboratoryjnej o temperaturze walców 80 oC
i frykcji 1,21, po zbadaniu kinetyki wulkanizacji zwulkanizowano w temperaturze 160 oC i w czasie t90 + 5
min.
l Badanie kinetyki wulkanizacji
Przebieg wulkanizacji mieszanek zawieraj¹cych
nanonape³niacze badano w temperaturze 160 oC
zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO 3417:1994. Pomiary prowadzono za pomoc¹ wulkametru z oscyluj¹cym rotorem typu R100, firmy Monsanto. K¹t oscylacji rotora wynosi³ 3o, zakres momentu skrêtnego
0-100 dNm.
l Badanie w³aœciwoœci mechanicznych wulkanizatów
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, wyd³u¿enie przy
zerwaniu, naprê¿enie przy wyd³u¿eniu 300% (modu³
300%) oznaczono za pomoc¹ maszyny wytrzyma³oœciowej firmy ZWICK typ 1445 zgodnie z PN-ISO 37,
twardoœæ Shore’a A oznaczono twardoœciomierzem firmy ZWICK typ 7201 zgodnie z PN-80/C-04238. Badanie odpornoœci na starzenie cieplne przeprowadzono
zgodnie z PN-ISO 188:2000 oraz PN-ISO 14311:2000.
l Badanie morfologii i dyspersji
Badanie wp³ywu modyfikacji bentonitu na morfologiê nanonape³niacza oraz na jego dyspersjê w kompozytach elastomerowych przeprowadzono metod¹ skaningowej mikroskopii elektronowej SEM.
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3. Wyniki badañ i ich
omówienie
3.1. Charakterystyka zmodyfikowanego bentonitu/montmorylonitu
l Metoda TGA
Wstêpne oszacowanie efektu modyfikacji wykonano metod¹ analizy termicznej TGA na podstawie oznaczenia iloœci substancji organicznych wprowadzonych
w struktury nanonape³niaczy w wyniku dzia³ania plazm¹.
Krzywe termograwimetryczne charakteryzuj¹ce
przebieg rozk³adu termicznego zmodyfikowanych bentonitów w porównaniu z bentonitem niemodyfikowanym przedstawiono na rys. 2. Wyniki oznaczeñ iloœciowych przedstawiono w tab. 3.
Pocz¹tkowy ubytek masy do temperatury 200 oC
widoczny na krzywych termograwimetrycznych TG
charakteryzuje zawartoœæ wody krystalicznej i zaadsorbowanej zawartej w montmorylonicie/bentonicie. Obszar rozk³adu w zakresie 200 – 550 oC jest charakterys-

tyczny dla substancji organicznych, w zwi¹zku z czym
ubytek masy bentonitu i montmorylonitu w tym obszarze stanowi zawartoœæ substancji organicznych w nanonape³niaczu, co zosta³o potwierdzone metod¹ FT IR.
Jak wskazuj¹ dane w tab. 3, modyfikacja plazm¹
spowodowa³a wprowadzenie w struktury nanonape³niaczy niewielkich iloœci grup organicznych, rzêdu
1-2% wag. w przypadku bentonitu, a w przypadku
MMT – 0,3% wag. Nie zaobserwowano istotnych ró¿nic zwi¹zanych z wstêpn¹ modyfikacj¹ nanonape³niaczy za pomoc¹ IPPD, byæ mo¿e z powodu pomiaru
bardzo ma³ych wartoœci ubytku masy w stosunku do
dok³adnoœci metody TGA (0,2%).
l Badanie morfologii metod¹ SEM
Fotografie SEM bentonitu przed i po modyfikacji
plazm¹ (rys. 3 i 4) wskazuj¹, ¿e cz¹stki bentonitu poddane dzia³aniu plazmy s¹ wyraŸnie luŸniej u³o¿one ni¿
w próbce niemodyfikowanej, co œwiadczy o mniejszej
tendencji do agregacji. Podobn¹ tendencjê zauwa¿yli
tak¿e autorzy pracy [26], podczas modyfikacji plazm¹
montmorylonitu.
Cz¹stki charakteryzowa³y siê nieco bardziej postrzêpion¹ powierzchni¹ p³ytek, których krawêdzie
by³y jakby wytrawione. Obserwowano to niezale¿nie
od rodzaju substancji stosowanych w obróbce plazmowej. Sugeruje to i zosta³o potwierdzone analiz¹ FT IR,

Rys. 2. Krzywe termograwimetryczne TG bentonitu modyfikowanego plazm¹: 0 – B0; 1 – B1; 2 – B2; 3 – B3; 4 –
B4; 5 – B5; 6 – B6; 7 – B7 – w porównaniu z bentonitem niemodyfikowanym B0 – krzywa 0 – oznaczenia wg tab.1.
Szybkoœæ ogrzewania – 10 oC/min; B4–B7 – bentonit by³ wstêpnie modyfikowany IPPD (tab. 2)
Fig. 2. Thermogravimetric curves of the plasma modified bentonite: 0 – B0; 1 – B1; 2 – B2; 3 – B3; 4 – B4; 5 – B5;
6; 7 – B6; 7 – B7 – in comparison to nonmodified bentonite B0 curve 0 -– the symbols according to Table 1. Heating
rate – 10 oC/min; B4–B7 – bentonite was modified first by IPPD (Tab. 2)

Elastomery

nr 2

marzec – kwiecieñ 2007 r.

TOM 11

25

nanonape³niacze modyfikowane plazm¹

26

Tabela 3. Ubytek masy nanonape³niaczy oznaczony metod¹ TGA charakteryzuj¹cy substancje organiczne w nanonape³niaczach
Table 3. Loss mass determinated by TGA method characterizing the organic substances in nanofillers

Symbol
próbki Bi

B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
MMT-Cloisite® 15A
MMT-Cloisite® 15A

Ubytek masy, % mas. (charakteryzuj¹cy grupy
organiczne) w zakresie temp. 200–550 oC

Substancja modyfikuj¹ca
w obróbce plazmowej

Bentonit niemodyfikowany plazm¹
n-butyloamina
n-butyloamina
Etylenodiamina
Izopropylo-p-fenylenodiamina etylenodiamina /IPPD/
Izopropylo-p-fenylenodiamina n-butyloamina /IPPD/
Izopropylo-p-fenylenodiamina n-butyloamina /IPPD/
Izopropylo-p-fenylenodiamina n-butanol /IPPD/
Niemodyfikowany plazm¹
Modyfikowany plazm¹ z alkoholu allilowego

M

∆M

1,5
3,8
2,8
2,7
3,8
3,8
3,1
3,8
40,6
40,9


2,3
1,3
1,2
2,3
2,3
1,6
2,3

0,3

∆M – ró¿nica ubytku masy próbki modyfikowanej plazm¹ i niemodyfikowanej
/IPPD/ – wstêpna modyfikacja za pomoc¹ IPPD

Rys. 3. Morfologia próbek bentonitu niemodyfikowanego, metoda SEM. Powiêkszenie 50 000× i 100 000×
Fig. 3. The morphology pattern of nonmodified bentonite, SEM, 50.000 and 100.000 ×

TOM 11

Rys. 4. Morfologia próbek bentonitu modyfikowanego
plazm¹ (próbka B1), metoda SEM. Powiêkszenie
50 000× i 100 000×
Fig. 4. The morphology pattern of plasma modified
bentonite (sample B1), SEM, 50.000 and 100.000 ×
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Rys. 5. Widma FT IR bentonitu przed (1) i po modyfikacj¹ plazm¹; krzywe: 2 – próbka B1; 3 – B2; 4 – B4
Fig. 5. FTIR spectrum of nonmodified bentonite (curve 1) and plasma modified bentonite: 2 – B1; 3 – B2; 4 – B4

Rys. 6. Widma FT IR bentonitu przed (krzywa 1) oraz po modyfikacji plazm¹: 2 – B4; 3 – B5; 4 – B6; 5 – B7.
Bentonit by³ wstêpnie modyfikowany za pomoc¹ IPPD
Fig. 6. FTIR spectrum of bentonite before (1) and after plasma modification: 2 – B4; 3 – B5; 4 – B6; 5 – B7.
Bentonite was modified first by IPPD
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Tabela 4. Pasma absorpcji FT IR powsta³e w wyniku modyfikacji plazmowej bentonitu i MMT
Table 4. FT IR absorption band forming in results of plasma modification of bentonite and MMT
Symbol próbki

Czêstoœci grupowe (d³ugoœæ fali, cm-1)

Substancja modyfikuj¹ca

B

Bentonit niemodyfikowany

B1
B2
B3

n-Butyloamina

n-Butyloamina
Etylenodiamina
Izopropylo-p-fenylenodiamina
B4
Etylenodiamina /IPPD/
Izopropylo-p-fenylenodiamina
B5
n-Butyloamina /IPPD/
Izopropylo-p-fenylenodiamina
B6
n-Butyloamina /IPPD/
Izopropylo-p-fenylenodiamina
B7
n-Butanol /IPPD/
®
MMT-Cloisite 15A Alkohol allilowy

Si-OH (3631), OH (3436, 1637), Si-O-Si (1120-970), SiO (918), Si-OH
(844, 795)*
Nierozdzielone pasmo mog¹ce zawieraæ grupy C-N, N-H, C-H (1560-1340)
Nierozdzielone pasmo mog¹ce zawieraæ grupy C-N, N-H, C-H (1560-1340)
Nierozdzielone pasmo mog¹ce zawieraæ grupy C-N, N-H, C-H (1560-1340)
Nierozdzielone pasmo mog¹ce zawieraæ grupy C-N, N-H, C-H (1560-1400),
C=N (1700), CH3 (1370, 1318)
Nierozdzielone pasmo mog¹ce zawieraæ grupy C-N, N-H, C-H (1560-1400),
C=N (1700), CH3 (1370), C=C (1320)
Nierozdzielone pasmo mog¹ce zawieraæ grupy C-N, N-H, C-H (1560-1400),
CH3 (1370), C=C (1320)
C=N (1711), nierozdzielone pasmo mog¹ce zawieraæ grupy C-N, N-H, C-H
(1560-1400), CH3 (1370), C=C (1320)
Pasmo grupy C=C

* Pasma absorpcji wystêpuj¹ce w widmach bentonitu i MMT niemodyfikowanych wystêpowa³y równie¿ w widmach wszystkich próbek modyfikowanych. /IPPD/ – wstêpna modyfikacja za pomoc¹ IPPD

¿e w wyniku modyfikacji plazm¹ nastêpuj¹ zmiany
w sk³adzie chemicznym bentonitu. Dlatego, jak stwierdzono metod¹ TGA, w wyniku dzia³ania plazm¹ nastêpuje zwiêkszenie masy próbek bentonitu o sk³adniki
organiczne.
l Metoda FT IR
Charakterystykê próbek bentonitu i MMT (Cloisite® 15A) zmodyfikowanych metod¹ plazmow¹ w porównaniu z bentonitem niemodyfikowanym przedstawiaj¹ widma FT IR na rys. 5 – 6.
Interpretacja widm FT IR wykaza³a, ¿e widma
wszystkich bentonitów po modyfikacji charakteryzuj¹ siê obecnoœci¹ dodatkowych pasm absorpcji, odpowiadaj¹cych czêstoœciom grupowym ugrupowañ chemicznych wystêpuj¹cych w substancjach stosowanych do modyfikacji. Uzyskane wyniki identyfikacji
pasm absorpcji w badanych próbkach przedstawiono
w tab. 4.
Na widmach próbek bentonitu modyfikowanego
plazm¹ z amin alifatycznych (rys. 5, 6), poza pasmami
absorpcji charakterystycznymi dla bentonitu niemodyfikowanego, wystêpuje dodatkowe szerokie pasmo
w zakresie 1560-1340 cm-1, w którym mog¹ wystêpowaæ drgania grup aminowych C-N, N-H. W przypadku
próbek B4-B7 modyfikowanych wstêpnie za pomoc¹
IPPD (rys. 6) powsta³y dodatkowe pasma drgañ grup
C=N i C=C. Na widmie Cloisite® 15A modyfikowanego plazm¹ z alkoholu allilowego widoczne by³y efekty
modyfikacji w postaci pasm 1530 i 1320 cm-1 odpowiadaj¹cych drganiom wi¹zania podwójnego C=C (tab. 4).
Pasmo 1530 cm-1 wystêpuje na wielu innych widmach
zmodyfikowanego bentonitu oraz zmodyfikowanego
Cloisite® 15A; mo¿e byæ zwi¹zane z drganiami grupy
C=C powsta³ej w wyniku modyfikacji. Wymaga to jednak potwierdzenia za pomoc¹ innych technik spektroskopowych.
TOM 11

3.2. Wp³yw modyfikacji plazmowej nanonape³niaczy na dyspersjê, w³aœciwoœci przetwórcze i
wytrzyma³oœciowe nanokompozytów elastomerowych
Wp³yw modyfikacji bentonitu na przebieg wulkanizacji mieszanek z SBR oraz na podstawowe w³aœciwoœci fizyczne ich wulkanizatów, w porównaniu z bentonitem niemodyfikowanym przedstawiono w tab. 5-6.
Tabela 5. Wp³yw bentonitu modyfikowanego plazm¹ na
przebieg wulkanizacji mieszanek z SBR
Table 5. Effect of plasma modified bentonite on vulcanization kinetics of SBR compounds
Parametry wulkanizacji
Symbol
mieszanki

R/BO
R/B1
R/B2
R/B3
R/B4
R/B5
R/B6
R/B7

marzec – kwiecieñ 2007 r.

Moment skrêtny
minimalny
Mmin,
dNm

maksymalny
Mmaks,
dNm

∆M

12,0
6,5
7,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0

66,5
71,0
72,0
71,5
73,0
74,0
72,0
70,0

54,5
64,5
65,0
63,5
65,0
66,0
63,0
61,0

t2
min:s

t90
min:s

3:45
3:30
3:30
3:45
3:30
3:30
3:45
3:45

7:00
4:45
5:30
5:45
5:30
5:15
5:45
6:15
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Tabela 6. Wp³yw bentonitu modyfikowanego plazm¹ na w³aœciwoœci mechaniczne wulkanizatów SBR
Table 6. Effect of plasma modified bentonite on mechanical properties of SBR vulcanizates
Lp.

Rodzaj badania

R/B0

29

R/B1

R/B2

R/B3

R/B4

R/B5

R/B6

R/B7

Wytrzyma³oæ na rozci¹ganie Tsb, MPa 10,2
17,0
Wyd³u¿enie przy zerwaniu Eb, %
566
595
Se  100 %, MPa
1,7
1,5
Se  200 %, MPa
2,7
2,2
Se  300 %, MPa
3,7
3,1
Et, %
15
20
55
55
Twardoæ Shorea, oShA
Wytrzyma³oæ na rozdzieranie, kN/m
27,0
29,0
Odkszta³cenie
trwa³e
po
ciskaniu,
%
9 70 oC × 72 h × 25 %
50,3
54,3
192,0 212,9
10 cieralnoæ Schoppera, mm3
o
150
151
11 Stabilnoæ termiczna TT1,, oCC
285
274
5
o
12 Zmiana w³aciwoci po starzeniu cieplnym 70 C × 72 h
a Zmiana Tsb, %
-20,6
-49,1
b Zmiana Eb, %
-19,6
-21,0
c Zmiana twardoci, %
+6
+5

9,7
501
1,5
2,3
3,2
15
56
26,2

13,2
572
1,5
2,3
3,1
17,5
56
26,3

14,8
590
1,5
2,3
3,2
20
55
28,0

6,5
470
1,6
2,4
3,4
12,5
56
29,2

12,9
571
1,5
2,2
3,0
17,5
56
27,6

16,6
640
1,5
2,3
3,3
20
55
29,5

55,1
211,3
152
280

60,2
192,4
148
280

49,4
177,5
152
282

55,2
167,2
145
273

52,7
182,4
150
280

55,7
168,3
161
283

-23,0
-7,4
+3

-47,0
-14,0
+3

-39,2
-15,0
+5

-35,3
-37,0
+4

-53,0
-30,0
+4

-51,0
-26,0
+4

RB6

RB7

1
2
3
4
5
6
7
8

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie
Tsb, MPa

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
RB0

RB1

RB2

RB3

RB4

RB5

Rys. 7. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (TSb) kompozytów SBR zawieraj¹cych bentonit modyfikowany plazm¹; oznaczenia symboli wg tab. 1
Fig. 7. Tensile strenght (TSb) of SBR composites containing the plasma modified bentonite; symbols according to
Table 1
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie,
kN/m

30,0

28,0

26,0

24,0

22,0
RB0

RB1

RB2

RB3

RB4

RB5

RB6

RB7

Rys. 8. Wytrzyma³oœæ na rozdzieranie kompozytów SBR zawieraj¹cych bentonit modyfikowany plazm¹; oznaczenia
symboli wg tab. 1
Fig. 8. Tear strenght of SBR composites containing the plasma modified bentonite; symbols according to Table 1
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220,0
Œcieralnoœæ Schopper'a, mm

3

30

200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
RB0

RB1

RB2

RB3

RB4

RB5

RB6

RB7

Rys. 9. Odpornoœæ na œcieranie kompozytów SBR zawieraj¹cych bentonit modyfikowany plazm¹; oznaczenia
symboli wg tab. 1
Fig. 9. Abrasion resistance of SBR composites containing the plasma modified bentonite; symbols according to
Table 1
Niektóre w³aœciwoœci scharakteryzowano równie¿ graficznie na rys. 7-9.
Uzyskane wyniki badañ wskazuj¹, ¿e wp³yw jest
ró¿ny w zale¿noœci od rodzaju substancji zastosowanych w reakcji plazmowej i parametrów obróbki.
Wstêpna modyfikacja za pomoc¹ IPPD (p. 2.) nie powodowa³a systematycznych ró¿nic.

Tabela 7. Porównanie wskaŸników kinetyki wulkanizacji mieszanek SBR i w³aœciwoœci mechanicznych nanokompozytów SBR zawieraj¹cych niemodyfikowany
i modyfikowany plazm¹ Cloisite® 15A
Table 7. Comparison of kinetic parameters of the curing of SBR compounds and mechanical properties of
SBR nanocomposites containing nonmodified and plasma modified Cloisite® 15A
®

Lp.

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

Rodzaj badania

Cloisite
15A

Parametry wulkanizacji
6,0
Mmin, dNm
58,0
Mmaks., dNm
∆M
52
2:15
T2, min:s
5:45
T90, min:s
W³aciwoci fizyczne nanokompozytów
Wytrzyma³oæ na rozci¹ganie
11,9
Tsb, MPa
Wyd³u¿enie przy zerwaniu
454
Eb, %
Se  100 %, MPa
1,7
Se  200 %, MPa
2,5
Se  300 %, MPa
3,9
Et, %
30

TOM 11

Cloisite®
15A modyfikowany
plazm¹

9,0
59,5
50,5
2:15
5:00
12,5
518
1,8
2,9
4,2
35

7 Twardoæ Shorea, oShA
58
60
Wytrzyma³oæ
na
rozdzieranie,
8 kN/m
24,4
28,7
trwa³e po cis9 Odkszta³cenie
50
55,7
kaniu, %
224
194
10 cieralnoæ Schoppera, mm3
o
150
163
11 Stabilnoæ termiczna: TT1,, oCC
282
280
5
w³aciwoci mechanicznych po starzeniu
12 Zmiana
cieplnym 70 oC × 72 h
a ∆Tsb, %
-18,5
-16,0
b ∆Eb, %
-24,4
-7,3
c ∆Tw, %
+5
+4

Jak wskazuj¹ przedstawione w tab. 5 wartoœci
wskaŸników wulkanizacji mieszanek SBR – kauczuku
KER 1502, w przypadku wszystkich próbek zawieraj¹cych bentonit modyfikowany plazm¹ nast¹pi³o wyraŸne zmniejszenie wartoœci momentu minimalnego
Mmin,, zwiêkszenie momentu maksymalnego Mmaks.
i ∆M, skrócenie czasu t2 i t90. Œwiadczy to o przyspieszeniu wulkanizacji w obecnoœci nanonape³niacza modyfikowanego plazm¹, podobnie jak w przypadku organomontmorylonitu otrzymywanego metod¹ interkalacji [28, 29].
Wp³yw modyfikowanego plazm¹ bentonitu na
w³aœciwoœci mechaniczne wulkanizatów KER 1502,
zestawione w tab. 6, jest równie¿ w znacznym stopniu
zró¿nicowany. WyraŸnie ilustruj¹ to wykresy na rys.
6-8. Szczególnie du¿y wzrost wytrzyma³oœci wulkanizatów na rozci¹ganie nast¹pi³ w przypadku zastosowania bentonitu B1 modyfikowanego plazm¹ z n-butyloaminy – do 17 MPa – i plazm¹ z izopropylo-p-fenylenodiaminy i butanolu (B7) – do 16,6 MPa – w porównaniu z wulkanizatem zawieraj¹cym bentonit niemodyfikowany (10,2 MPa), tzn. odpowiednio o 66,7%
i 62,7%. W przypadku próbki B7 uzyskano ponadto
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istotn¹ poprawê odpornoœci na œcieranie i wzrost stabilnoœci termicznej, natomiast stwierdzono niekorzystny
wp³yw na odkszta³cenie trwa³e po œciskaniu. Wszystkie
próbki bentonitu modyfikowanego plazm¹ pogarsza³y
niestety odpornoœæ badanych wulkanizatów na starzenie cieplne.
Porównanie wp³ywu modyfikacji plazm¹ Cloisite®
15A – w odniesieniu do Cloisite® 15A niemodyfikowanego plazm¹ – na przebieg wulkanizacji kauczuku oraz
w³aœciwoœci mechaniczne wulkanizatu przedstawiono
w tab. 7.
Porównanie danych przedstawionych w tab. 7
wskazuje, ¿e Cloisite® 15A zmodyfikowany plazm¹
z alkoholu allilowego nie wp³ywa w sposób istotny na
przebieg wulkanizacji kauczuku SBR. Z zakresu w³aœciwoœci mechanicznych wulkanizatów poprawia nieco
ich wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, wyraŸnie zwiêksza
wyd³u¿enie przy zerwaniu, wytrzyma³oœæ na rozdziera-

nie, odpornoœæ na œcieranie i zwiêksza stabilnoœæ termiczn¹. Pewnej poprawie ulega równie¿ odpornoœæ na
starzenie cieplne wulkanizatu SBR z Cloisite® 15A
modyfikowanym plazm¹.
Modyfikacja badanych nanonape³niaczy plazm¹
powodowa³a niewielk¹ poprawê ich dystrybucji i dyspersji w oœrodku elastomerowym. Ilustruj¹ to fotografie SEM (rys.10,11) przyk³adowego wulkanizatu SBR
zawieraj¹cego bentonit niemodyfikowany i po modyfikacji plazm¹. Wynika to z mniejszej sk³onnoœci nanonape³niacza modyfikowanego plazm¹ do agregacji, jak
przedstawiono wczeœniej.
Jak mo¿na by³o oczekiwaæ, najlepsz¹ dyspersj¹
charakteryzowa³y siê kompozyty RB1 oraz RB7 – wykazuj¹ce najlepsz¹ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie. Lepsz¹ kompatybilnoœæ nanonape³niacza w tych kompozytach mo¿na wi¹zaæ z utworzeniem nowych ugrupowañ
chemicznych na powierzchni zmodyfikowanych próbek w wyniku dzia³ania plazm¹, które zwiêkszaj¹ oddzia³ywania nape³niacza z elastomerem. Potwierdza to,
jak istotny jest wp³yw dyspersji nape³niaczy na w³aœciwoœci kompozytów elastomerowych.

4. Podsumowanie

Ry s. 10. Dyspersja bentonitu niemodyfikowanego
w wulkanizacie SBR – metoda SEM. Powiêkszenie
25 000×
Fig. 10. Dispersion of nonmodified bentonite in SBR
wulcanizate – SEM methods, 25.000×

Rys. 11. Dyspersja bentonitu modyfikowanego plazm¹
w wulkanizacie SBR – metoda SEM. Powiêkszenie
25 000×
Fig. 11. Dispersion of plasma modified bentonite in
SBR wulcanizate – SEM methods, 25.000×
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Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e modyfikacjê nanonape³niaczy za pomoc¹ plazmy mo¿na uznaæ
za interesuj¹c¹ i korzystn¹ metodê modyfikacji krzemianów warstwowych przeznaczonych do stosowania
w nanokompozytach elastomerowych. W celu uzyskania dobrych efektów istotny jest odpowiedni dobór warunków prowadzenia procesu obróbki plazmowej oraz
substancji chemicznych stosowanych do wytworzenia
plazmy.
Badania SEM i FT IR wykaza³y, ¿e w wyniku dzia³ania plazm¹ ulega zmianie budowa chemiczna bentonitu. Na powierzchni zmodyfikowanych próbek powstaj¹ nowe ugrupowania chemiczne, zwiêkszaj¹ce
oddzia³ywania z elastomerem i w konsekwencji równie¿ wytrzyma³oœæ kompozytu. Zaobserwowano
mniejsz¹ tendencjê do agregacji nanocz¹stek po dzia³aniu plazm¹. Stwierdzono korzystny wp³yw modyfikacji
plazmowej bentonitu na przebieg wulkanizacji i niektóre w³aœciwoœci mechaniczne nanokompozytów elastomerowych zawieraj¹cych zmodyfikowany nanonape³niacz. Stwierdzono szczególnie du¿y wzrost wytrzyma³oœci wulkanizatów SBR na rozci¹ganie – w przypadku zastosowania plazmy z n-butyloaminy – o ok.
66% – i plazmy z izopropylo-p-fenylenodiaminy i butanolu – o ok. 63% – w porównaniu z wulkanizatem
zawieraj¹cym bentonit niemodyfikowany. Obserwowano równie¿ istotn¹ poprawê odpornoœci na œcieranie
i wzrost stabilnoœci termicznej.
Równie¿ w przypadku nonokompozytu SBR zawieraj¹cego Cloisite® 15A modyfikowany plazm¹,
stwierdzono poprawê jego wytrzyma³oœci na rozci¹ganie i œcieranie, aczkolwiek w stosowanych warunkach
badania zmiany nie by³y tak znacz¹ce. Na uwagê zas³uguje natomiast fakt, ¿e nanokompozyty z Cloisite® 15A
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modyfikowanym plazm¹ by³y znacznie bardziej odporne na starzenie cieplne.
Interesuj¹ce by³oby rozszerzenie badañ nad optymalizacj¹ warunków prowadzenia procesu obróbki
plazmowej, szczególnie w przypadku montmorylonitu,
i uwzglêdnienie innych elastomerów w badaniach testowych. Przedstawione pierwsze wyniki w tym obszarze badañ wskazuj¹ na du¿e mo¿liwoœci poprawy w³aœciwoœci nanokompozytów elastomerowych przez stosowanie nanonape³niaczy modyfikowanych metod¹
plazmow¹.
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