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Wp³yw stopnia usieciowania
na adhezjê EPDM do w³ókien
chemicznych

W³adys³aw M. Rzymski*,
Z³o¿ony mechanizm procesu adhezji jest nastêpstwem skomplikowanych
oddzia³ywañ natury chemicznej i fizycznej miêdzy elastomerem, w³óknami
Magdalena W³ókai sk³adnikami mieszanki kauczukowej. Czynniki te nale¿y uwzglêdniaæ opraco-Rupiewicz*

wuj¹c efektywny zespó³ adhezyjny, konieczny do uzyskania wysokiej jakoœci
wyrobu gumowego wzmacnianego materia³ami tekstylnymi. Stwierdziliœmy, ¿e
zwiêkszenie stopnia usieciowania nape³nionego krzemionk¹ kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) poprzez zwiêkszenie iloœci zastosowanego nadtlenku kumylu (DCP: 0,25 ÷ 1,5 g/100 g kauczuku), nie wp³ywa w istotny
sposób na adhezjê tego elastomeru do w³ókien poliamidowych (PA) i poliestrowych (PET). Wartoœæ adhezji EPDM do w³ókien PA i do w³ókien PET by³a
porównywalna.
Wyniki naszych badañ wskazuj¹ natomiast, ¿e monoallilomaleamid (AMA)
w obecnoœci wybranych substancji mineralnych o charakterze zasadowym jest
obiecuj¹cym promotorem adhezji elastomerów do w³ókien poliamidowych (PA)
i poliestrowych (PET). Wprowadzenie do mieszanek kauczukowych zespo³u
proadhezyjnego, zawieraj¹cego AMA i zasadowy wêglan cynku (ZWC), prowadzi do wzrostu wytrzyma³oœci adhezyjnej po³¹czeñ EPDM z PA oraz PET.
W obecnoœci AMA/ZWC wp³yw stopnia usieciowania na adhezjê EPDM do
w³ókien chemicznych by³ wyraŸniejszy, zw³aszcza w przypadku po³¹czeñ
EPDM z PA.
S³owa kluczowe: adhezja, EPDM, stopieñ usieciowania, substancje proadhezyjne

The influence of crosslinking degree on
the adhesion of EPDM to chemical fibers
Complicated mechanism of the elastomer to fibers adhesion is a result of
chemical and physical interactions between elastomer, fiber and other components of rubber compound. These factors must be taken into consideration when
the effective adhesive system is elaborated in order to obtain high quality
rubber goods reinforced by chemical fibers. We have examined the effect of
cross-linking degree of EPDM filled with silica on its adhesion to synthetic
fibers. It has been found that the amount of applied dicumyl peroxide (DCP:
0,25 ÷ 1,5 phr) and therefore the cross-linking degree exerts only small influence on the adhesion of EPDM to polyamide (PA) and polyester [PET,
poly(ethylene terephthalate)] fibers. In the systems EPDM-PA and EPDM-PET the values of adhesion are comparable.
Additionally, our research shows that monoallylmaleamide (AMA) used
together with selected mineral substances of basic nature seems to be promising
adhesion promoter for elastomers to PA and PET fibers bonding. The use of
AMA in the presence of basis zinc carbonate (ZBC) leads to adhesion joints of
higher strength. In EPDM-PA system the increase of adhesion reaches for
200%. Moreover, the influence of cross-linking degree on the adhesion between
EPDM filled with silica and PA or PET fibers is much more evident when
adhesive system is used and the activity of AMA/ZBC system as adhesion
promoter is higher in the case of PA fibers.
Key words: adhesion, ethylene-propylene rubber, cross-linking degree, adhesion promoters
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1. Wstêp
Wiele wyrobów gumowych stosowanych w przemyœle i w ¿yciu codziennym wzmacnia siê w³óknami
chemicznymi. W³ókna, dziêki wiêkszej wytrzyma³oœci
i sztywnoœci od usieciowanych elastomerów, nadaj¹
kompozytowym wyrobom gumowo-tkaninowym m.in.
stabilnoœæ wymiarów niezbêdn¹ z punktu widzenia ich
w³aœciwoœci u¿ytkowych.
Niezadowalaj¹ca adhezja wielu kauczuków do
w³ókien wynika z odmiennej natury chemicznej i fizycznej polimeru w³óknotwórczego i elastomeru. Wytworzenie wyrobów kompozytowych wysokiej jakoœci
wymaga zatem stosowania specjalnych operacji technicznych i technologicznych, takich jak jedno- lub
dwustopniowa impregnacja adhezyjna (k¹piel RFL), fizyczna i/lub chemiczna modyfikacja w³ókien, a tak¿e
wprowadzania bezpoœrednio do mieszanki kauczukowej promotorów adhezji, takich jak sfunkcjonalizowane silany [1], (met)akrylany cynku i magnezu [2] lub
monoallilomaleamid (AMA) [3]. Dowiedziono tak¿e,
¿e wprowadzenie ligniny odpadowej z przemys³u celulozowego do mieszanek z NBR i NR powoduje wzrost
ich przyczepnoœci do kordów tekstylnych [4]. Promotorami adhezji o du¿ych perspektywach mog¹ okazaæ siê
modyfikowane ¿ywice nowolakowe stosowane jako
sk³adniki mieszanek zawieraj¹cych kauczuki ogólnego
stosowania, funkcjonalizowane lub specjalistyczne [5].
Trudnoœci¹ w opracowywaniu efektywnego zespo³u adhezyjnego jest tak¿e wci¹¿ niewyjaœniony do koñca mechanizm adhezji. Jest on konsekwencj¹ skomplikowanych oddzia³ywañ natury chemicznej i fizycznej
miêdzy elastomerem, w³óknami, substancjami proadhezyjnymi i wszystkimi innymi sk³adnikami wprowadzonymi do mieszanki kauczukowej. Prowadzone badania maj¹ na celu poznanie tych zale¿noœci i czynników wp³ywaj¹cych na adhezjê elastomeru do w³ókna,
aby w nastêpnej kolejnoœci uwzglêdniæ je przy opracowaniu efektywnego zespo³u adhezyjnego. Z naszych
badañ wynika, ¿e niektóre niezbêdne sk³adniki mieszanek kauczukowych, np. sadza, mog¹ negatywnie wp³ywaæ na adhezjê elastomerów do w³ókien chemicznych,
natomiast zastosowanie monoallilomaleamidu (AMA;
jako œrodka proadhezyjnego) w obecnoœci wybranych
substancji mineralnych [zasadowego wêglanu cynku
(ZBC), Al(OH)!, SiO , Mg(OH) , CaCO!] mo¿e
znacznie poprawiæ wytrzyma³oœæ po³¹czenia w³ókna
chemicznego z nape³nionym elastomerem [6, 7].
W literaturze przedmiotu niewiele jest informacji
na temat wp³ywu stopnia i sposobu usieciowania na
adhezjê elastomerów do w³ókien chemicznych. Tymczasem, w zale¿noœci od sk³adu zespo³u sieciuj¹cego,
stê¿enia wchodz¹cych w jego sk³ad substancji oraz
charakteru zachodz¹cych miêdzy nim a elastomerem
reakcji, powstaj¹ce podczas wulkanizacji wi¹zania poprzeczne ró¿ni¹ siê budow¹ chemiczn¹, reaktywnoœci¹
i energi¹. W rezultacie zmieniaj¹ siê w³aœciwoœci elastomerów w masie i na ich powierzchni, co prawdopodobnie wp³ywa na ich zdolnoœæ do ³¹czenia siê z w³ók-
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nami chemicznymi [8-10]. W przypadku, gdy do sieciowania kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego
(NBR) stosujê siê siarkê, jej iloœæ – a zatem i gêstoœæ
usieciowania kauczuku – wp³ywa wyraŸnie na adhezjê
elastomeru do w³ókien poliamidowych, co wg [11]
wi¹¿e siê z oddzia³ywaniem siarki na strukturê chemiczn¹ kauczuku.
Celem prezentowanej pracy by³o zbadanie wp³ywu
stopnia usieciowania na adhezjê EPDM do w³ókien poliamidowych (PA) i poliestrowych (PET).

2. Materia³y i metodyka
badañ
Przedmiotem badañ by³ nienasycony kauczuk etylenowo-propylenowy marki Keltan 314 (52% zwi¹zanego etylenu) firmy DSM. Do jego sieciowania stosowano nadtlenek kumylu (DCP). Monoallilomaleamid
syntezowano we w³asnym zakresie. W badaniach stosowano tak¿e zasadowy wêglan cynku (ZWC) i krzemionkê aktywn¹ marki Vulcasil S. Nieimpregnowane
w³ókna poliamidowe i poliestrowe udostêpni³a do badañ jedna z firm oponiarskich.
W³aœciwoœci reometryczne mieszanek badano
zgodnie z PN-ISO 417:1994, stosuj¹c wulkametr
WG-02, a w³aœciwoœci mechaniczne usieciowanych
próbek oznaczono zgodnie z PN-ISO 37:1998 za pomoc¹ maszyny wytrzyma³oœciowej Zwick 1435. Adhezjê gumy do w³ókien metod¹ kszta³tki H oznaczano w
warunkach statycznych, w temperaturze pokojowej,
zgodnie z PN-81/C-04267.

3. Wyniki badañ i dyskusja
Poszukiwanie efektywnego sposobu ³¹czenia elastomerów z w³óknami chemicznymi wymaga analizy
i uwzglêdnienia wszystkich czynników, które mog¹
wp³ywaæ na adhezjê guma–w³ókno. W celu sprawdzenia, czy stopieñ usieciowania elastomeru wp³ywa na
wielkoœæ adhezji nape³nionego krzemionk¹ EPDM do
w³ókien PA i PET, sporz¹dziliœmy mieszanki o sk³adzie
podanym w tabeli 1. Do sieciowania nienasyconego
kauczuku etylenowo-propylenowego zastosowaliœmy
nadtlenek kumylu (DCP) w iloœci od 0,25–1,5 g/100 g
kauczuku.
Opieraj¹c siê na naszych poprzednich badaniach,
wskazuj¹cych na proadhezyjne dzia³anie monoallilomaleamidu (koagenta sieciowania) [12, 13] w obecnoœci ZWC, w drugiej serii wprowadziliœmy ten zespó³
proadhezyjny (5 cz. wag. AMA i 10 cz. wag. ZWC) do
mieszanek, aby sprawdziæ, czy bêdzie to mia³o wp³yw
na adhezjê usieciowanego w ró¿nym stopniu EPDM do
w³ókien PA i PET.
Zastosowanie ró¿nych iloœci DCP do sieciowania
kauczuku wp³ynê³o oczywiœcie na stopieñ usieciowa-
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Tabela 1. Sk³ad mieszanek i w³aœciwoœci usieciowanego EPDM
Table 1. Composition and properties of cured EPDM compounds

Sk³adnik
EPDM
Vulcasil S

Zawartoæ, cz. wag.
100

100

100

100

100

100

15

15

15

15

15

15

DCP

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

Olej parafinowy

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Pêcznienie równowagowe, 3L, ml/ml
EPDM bez zespo³u AMA/ZWC
Toluen

13,197

5,659

3,645

3,469

2,793

2,089

Heksan

10,842

4,992

3,202

3,103

1,937

1,906

EPDM zawieraj¹cy zespó³ AMA + ZWC (5 cz. wag. + 10 cz. wag.)
Toluen

4,001

2,476

1,862

1,441

1,090

0,968

Heksan

3,543

2,272

1,729

1,334

1,011

0,890

EPDM bez zespo³u AMA/ZWC
5, MPa
5 , MPa
5!, MPa
65>, MPa
->, %

0,74 ± 0,04

1,00 ± 0,02

1,26 ± 0,04

1,14 ± 0,04

1,26 ± 0,03

2,01 ± 0,07

0,80 ± 0,03

1,19 ± 0,02

1,72 ± 0,05

1,51 ± 0,06

1,83 ± 0,07

3,24 ± 0,16

0,88 ± 0,04

1,48 ± 0,03

2,40 ± 0,07

2,03 ± 0,10

2,80 ± 0,15

5,04 ± 0,28

2,1 ± 0,3

8,7 ± 0,4

10,4 ± 0,9

5,8 ± 0,8

4,9 ± 0,8

13,6 ± 0,5

909 ± 60

905 ± 32

709 ± 22

578 ± 18

415 ± 46

508 ± 21

EPDM zawieraj¹cy zespó³ AMA + ZWC (5 cz. wag. + 10 cz. wag.)
5, MPa
5 , MPa
5!, MPa
65>, MPa
->, %

1,15 ± 0,02

1,65 ± 0,06

2,19 ± 0,03

3,24 ± 0,16

4,30 ± 0,13

7,48 ± 1,10

1,53 ± 0,03

2,80 ± 0,11

4,22 ± 0,05

7,22 ± 0,58





2,15 ± 0,05

4,46 ± 0,16

6,87 ± 0,07







6,5 ±0,8

8,1 ± 0,8

9,7 ± 1,0

9,4 ±1,0

9,2 ± 0,8

10,8 ± 0,4

658 ± 30

438 ± 32

371 ± 26

239 ± 21

174 ± 10

134 ± 16

Adhezja EPDM - PA; ., N
Bez AMA/ZWC

11,8 ± 4,0

14,4 ± 2,3

13,6 ± 2,8

18,2 ± 2,0

16,3 ± 1,2

19,8 ± 2,1

W obecnoci AMA/ZWC

14,1 ± 1,4

16,9 ± 0,9

19,1 ± 1,9

25,1 ± 2,5

27,4 ± 6,5

44,0 ± 4,9

Adhezja EPDM - PET; ., N
Bez AMA/ZWC

17,3 ± 3,5

20,3 ± 2,0

18,7 ± 2,7

21,9 ± 2,9

20,1 ± 3,4

22,5 ± 3,2

W obecnoci AMA/ZWC

12,9 ± 0,6

12,9 ± 0,8

14,9 ± 1,7

15,5 ± 1,9

17,4 ± 2,7

26,1 ± 4,8

nia EPDM. Œwiadczy o tym m.in. wartoœæ pêcznienia
równowagowego QL oznaczanego w toluenie i w heksanie (tabela 1, rysunek 1). Wartoœæ QL, oznaczana
w tych rozpuszczalnikach, zmniejszy³a siê o oko³o 85%
dla nape³nionego EPDM (najwiêksza iloœæ DCP) w porównaniu z tymi, które sieciowane by³y DCP w iloœci
0,25 cz. wag. Taka sama zale¿noœæ wystêpuje w przypadku wulkanizatów zawieraj¹cych AMA i ZWC –
wartoœæ QL zmniejszy³a siê oko³o 4-krotnie wraz ze
zwiêkszaniem iloœci stosowanego do sieciowania DCP
(od 0,25 do 1,5 cz. wag.) Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wartoœci
QL d la p rób ek usieciowanych w o becnoœci
AMA+ZWC s¹ znacznie mniejsze ni¿ próbek, do których nie wprowadzono tego zespo³u (tabela 1, rysunek
TOM 11

2). Potwierdza to rezultaty naszych badañ, ¿e AMA jest
koagentem sieciwania EPDM nadtlenkami, znacznie
poprawiaj¹cym efektywnoœæ dzia³ania DCP 12].
Jak mo¿na by³o przypuszczaæ, zastosowanie do
sieciowania EPDM ró¿nych iloœci DCP spowodowa³o
równie¿ zmiany w³aœciwoœci mechanicznych wulkanizatów. Najwiêksze wartoœci naprê¿enia przy wyd³u¿eniu 100% (S) i wytrzyma³oœci na rozci¹ganie (TS>)
wykazywa³y wulkanizaty, do których sieciowania zastosowano najwiêksz¹ iloœæ DCP (1,5 cz. wag.). Wartoœæ TS> wulkanizatów o najwiêkszej gêstoœci sieci jest
o ponad 60% wiêksza ni¿ w przypadku próbek, do których sieciowania zastosowano nadtlenek w iloœci 0,25
cz. wag. Wartoœæ wyd³u¿enia przy zerwaniu (E>) by³a
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Rys. 1. Pêcznienie równowagowe w toluenie lub heksanie (QL) EPDM nape³nionego 15 cz. wag. krzemionki
Vulcasil S, usieciowanego ró¿n¹ iloœci¹ nadtlenku kumylu (DCP)
Fig. 1. Swelling degree in toluene or hexane (QL) of EPDM filled with 15 phr silica Vulcasil S, cured by different
amount of peroxide (DCP)
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Rys. 2. Pêcznienie równowagowe w toluenie lub heksanie (QL) EPDM nape³nionego 15 cz. wag. krzemionki
Vulkasil S i zawieraj¹cego zespó³ proadhezyjny AMA/ZWC, usieciowanego ró¿n¹ iloœci¹ nadtlenku kumylu (DCP)
Fig. 2. Swelling degree in toluene or hexane (QL) of EPDM containing proadhesive system AMA/ZWC and filled
with 15 phr silica Vulcasil S, cured by different amount of peroxide (DCP)

w tym przypadku najwiêksza (658%) w porównaniu
z wartoœci¹ E> oznaczon¹ dla wulkanizatu o najwiêkszej gêstoœci sieci (134%).
Na podstawie pomiarów adhezji (tabela 1, rysunki
3 i 4), oznaczonej metod¹ próbki H, w której za wartoœæ
adhezji przyjmuje siê wartoœæ si³y potrzebnej do wyci¹gniêcia pojedynczej nici kordowej wzd³u¿ jej osi
z próbki gumowo-kordowej, stwierdziliœmy, ¿e zwiêk-
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szanie iloœci stosowanego do sieciowania DCP powoduje niewielk¹ poprawê wytrzyma³oœci po³¹czeñ
EPDM–PA i EPDM–PET, zwi¹zan¹ prawdopodobnie
ze szczepieniem EPDM na powierzchni w³ókiem, inicjowanym przez DCP.
W przypadku po³¹czeñ EPDM–PA adhezja roœnie
od F = 11,8 ± 4,0 N (sieciowanie 0,25 cz. wag. DCP) do
F = 19,8 ± 2,1 N (sieciowanie 1,5 cz. wag. DCP).
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Rys. 3. Wp³yw stopnia usieciowania EPDM oraz obecnoœci zespo³u proadhezyjnego AMA/ZWC (prawe s³upki) na
adhezjê elastomeru do w³ókien poliamidowych (PA)
Fig. 3. Effect of curing degree and the presence of proadhesive system AMA/ZWC (right columns) on the adhesion
of EPDM to polyamide fibers (PA)
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Rys. 4. Wp³yw stopnia usieciowania EPDM oraz obecnoœci zespo³u proadhezyjnego AMA/ZWC (prawe s³upki) na
adhezjê elastomeru do w³ókien poliestrowych (PET)
Fig. 4. Effect of curing degree and the presence of proadhesive system AMA/ZWC (right columns) on the adhesion
of EPDM to polyesther fibers (PET)

Analogicznie, dla uk³adu EPDM–PET adhezja
ros³a od F = 17,3 ± 3,5 N do F = 22,5 ± 3,2 N, zatem
wzrost adhezji wraz ze wzrostem stopnia usieciowania
by³ w tym przypadku mniejszy ni¿ w po³¹czeniach
EPDM–PA.
Wprowadzenie promotora adhezji (AMA + ZWC)
powoduje, ¿e adhezja EPDM do PA roœnie ze stopniem
usieciowania elastomeru od F = 14,1 ± 1,4 N do F =
TOM 11

44,0 ± 4,9 N, natomiast w przypadku po³¹czeñ EPDM-PET – od F = 12,9 ± 0,6 do F = 26,1 ± 4,8 N. Nale¿y
równie¿ podkreœliæ, ¿e wprowadzenie zespo³u proadhezyjnego (AMA+ZWC) prowadzi do znacznego zwiêkszenia adhezji elastomeru do PA, niezale¿nie od stopnia
usieciowania EPDM. W przeciwieñstwie do tego obecnoœæ zespo³u AMA+ZWC w nape³nionym krzemionk¹
EPDM niekorzystnie wp³ywa na adhezjê tego elasto-
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meru do w³ókien poliestrowych, a pewien wzrost adhezji EPDM do PET stwierdzono jedynie w przypadku
zastosowania du¿ych iloœci DCP (>1 cz. wag.100 cz.
wag.) jako substancji sieciuj¹cej. W przypadku u¿ycia
1,5 cz. wag. DCP adhezja EPDM do PET bez
AMA/ZWC wynosi³a 22,5 ± 3,2 N, a po wprowadzeniu
AMA/ZWC wzros³a do 26,1 ± 4,8 N.
Zaob se rwo wane ró¿nice wp³ywu zespo³u
AMA+ZWC na adhezjê EPDM do w³ókien PA lub PET
nale¿y wi¹zaæ z odmiennymi wartoœciami oddzia³ywañ
powstaj¹cej w reakcji ZWC z AMA soli cynkowej
Zn-AMA z powierzchni¹ polimeru w³óknotwórczego,
relatywnie niewielkich w przypadku ma³o polarnych
i o niewielkiej zdolnoœci do tworzenia wi¹zañ wodorowych grup estrowych PET z karboksylowymi grupami
soli Zn-AMA, i znacznie silniejszymi oddzia³ywaniami
soli Zn-AMA, w tym o charakterze wi¹zañ wodorowych, z bardziej polarnymi grupami amidowymi PA,
o znacznej podatnoœci do tworzenia wi¹zañ wodorowych.

4. Wnioski
l Zwiêkszenie stopnia usieciowania nadtlenkiem nape³nionego krzemionk¹ EPDM tylko nieznacznie
zwiêksza adhezjê EPDM do PA i PET.
l Zespó³ proadhezyjny sk³adaj¹cy siê z AMA i ZWC
zwiêksza adhezjê nape³nionego krzemionk¹
EPDM do w³ókien poliamidowych.
l Wp³yw AMA/ZWC na adhezjê EPDM do w³ókien
PET jest korzystny jedynie w przypadku sieciowania tego elastomeru nadtlenkiem kumylu w iloœci
powy¿ej 1 cz. wag.
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