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Substancje powierzchniowo
czynne jako promotory
adhezji podczas wulkanizacji
mieszanek kauczuku
etylenowo-propylenowego

Jacek Sosnowski*,
Wies³aw A. ¯muda**

Mieszanki kopolimeru EPM wspó³wulkanizowane z innymi mieszankami
kauczukowymi, np. SBR lub CR, nawet z u¿yciem klejów kauczukowych, maj¹
niejednokrotnie ma³¹ wytrzyma³oœæ na rozwarstwianie. Do ³¹czenia mieszanki
EPM z mieszankami terpolimeru EPDM, SBR i CR jako promotora adhezji
u¿yto liniowego alkilobenzenu (LAB), który w innych technologiach jest stosowany do produkcji surfaktantu – liniowego sulfonowanego alkilobenzenu, wykorzystywanego w syntezie detergentów, emulgatorów, œrodków pianotwórczych, herbicydów i wielu innych produktów
S³owa kluczowe: liniowy alkilobenzen LAB, EPM, EPDM

Surface active substances as adhesion
promoters during vulkanization of ethylene – propylene rubber compounds
Mixture of EPM copolymer which was co-vulcanizated with other rubber
mixtures like SBR or CR is characterized by the low resistance even using
rubber cement. A linear alkylobenzene LAB as an adhesion promotor was used
for mixing of EPM and EPDM, SBR and CR. However, LAB is conventionally
used for sytnthesis of detergents, emulsifiers, herbicides and others.
Key words: linear alkylbenzene LAB, EPM, EPDM

1. Wstêp
Du¿a wytrzyma³oœæ po³¹czenia faz polimerowych,
wchodz¹cych w sk³ad ró¿nego typu mieszanek kauczukowych, jest nieodzownym warunkiem dobrych w³aœciwoœci wykonanych z nich wyrobów gumowych.
Umo¿liwia ona przejmowanie naprê¿eñ mechanicznych przez elastyczny oœrodek polimerowy podczas
eksploatacji produktów.
Kopolimer EPM i terpolimery EPDM charakteryzuj¹ siê bardzo ma³¹ kleistoœci¹, posiadaj¹ ³añcuchy
nasycone lub o du¿ym stopniu nasycenia i niebiegunow¹, niepolarn¹ budowê powoduj¹c¹, ¿e guma zawieraj¹ca te polimery jest odporna na materia³y polarne. Ponadto powolna wulkanizacja mieszanki kauczukowej
EPM za pomoc¹ zespo³ów nadtlenkowych wraz z koagentami wulkanizacji powoduje s³ab¹ mieszalnoœæ
i brak kohezji nawet ze s³abo polarnym i nienasyconym
elastomerem SBR. Dodatkowo brak dienu w EPM,
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obecnego w EP(D)M, mo¿e powodowaæ zmniejszenie
adhezji wulkanizowanych po³¹czeñ elastomeru EPM
z mieszankami elastomerów polarnych [1,7].
Z punktu widzenia fizykochemii, adhezjê powoduj¹ si³y wystêpuj¹ce na granicy faz dwóch ³¹czonych
polimerów, które okreœlaj¹ tak¿e i adsorpcjê makrocz¹steczek. Si³y adhezji s¹ si³ami fizycznymi i wynikaj¹ z budowy chemicznej polimerów. Zale¿¹ one od
wystêpowania w makrocz¹steczce ugrupowañ polarnych lub innych zdolnych do reagowania lub silnego
oddzia³ywania fizycznego na atomy, grupy atomów lub
cz¹steczek wystêpuj¹cych na powierzchni mieszanki
[2].
Istotn¹ rolê w ³¹czeniu siê ze sob¹ mieszanek kauczukowych odgrywaj¹ rozpuszczalniki, które oczyszczaj¹ ³¹czone powierzchnie rozpuszczaj¹c niepo¿¹dane
substancje. Przy odpowiednim doborze (iloœciowym
i jakoœciowym) mog¹ dzia³aæ jak plastyfikatory na powierzchni ³¹czonych faz polimerów, powoduj¹c wzrost
ich kleistoœci. Ta z kolei pomocna jest przy konfekcjonowaniu wyrobu, powoduj¹c zwiêkszon¹ dyfuzjê ³¹czonych faz miêdzy sob¹, zwiêkszaj¹c adhezjê wykonanego po³¹czenia, daj¹c kompozycjê o optymalnych
w³aœciwoœciach.

wrzesieñ – paŸdziernik 2007 r.

Elastomery

nr 5

promotory adhezji
2. Zagadnienia zwi¹zane
z popraw¹ adhezji
W pracy tej skupiliœmy siê na problemach zwi¹zanych z wytrzyma³oœci¹ adhezyjn¹ ³¹czonych ze sob¹
w procesie wulkanizacji mieszanek kauczukowych.
Przedmiotem naszych badañ by³y dwuwarstwowe
taœmy wykonane z ró¿nych mieszanek kauczukowych,
o ró¿nej wytrzyma³oœci na rozwarstwianie. Powierzchnie ³¹czonych p³yt, wykonanych z badanych mieszanek, przemywano ró¿nymi rozpuszczalnikami i poddawano wulkanizacji (parametry wulkanizacji: T=165oC,
t=30 minut), a nastêpnie rozwarstwiano metod¹ wg:
PN-EN ISO 252-1 2002.

Rozpuszczalniki
Rozró¿niamy rozpuszczalniki:
polarne – nale¿¹ tu m.in. aceton, octan etylu. W
sk³ad ich cz¹steczek wchodzi co najmniej jeden atom
tlenu. Ze wzglêdu na to, i¿ atom tlenu nale¿y do atomów silnie przyci¹gaj¹cych elektrony, zawieraj¹ce go
cz¹steczki s¹ na³adowane ujemnie w miejscach, gdzie
on siê znajduje, a dodatnio na pozosta³ym obszarze.
niepolarne – toluen, ksylen. Cz¹steczki tych rozpuszczalników s¹ zbudowane wy³¹cznie z wêgla i wodoru, które maj¹ prawie jednakow¹ zdolnoœæ przyci¹gania elektronów. Ze wzglêdu na to, ¿e elektrony s¹
w tym przypadku przyci¹gane w przybli¿eniu jednakowo przez wszystkie miejsca na powierzchni cz¹steczek,
nie maj¹ one sta³ych obszarów dodatnich i ujemnych.
O takich cz¹steczkach mówi siê, ¿e s¹ s³abo polarne lub
niepolarne [3].

cz¹steczek z fazy sta³ej, rozpuszczanie mo¿e tak¿e nast¹piæ wtedy, gdy rozpuszczalnik posiada zdolnoœæ penetracji warstwy powierzchniowej substancji sta³ej.
Jeœli taka sytuacja zaistnieje, to cz¹steczki substancji
sta³ej znajduj¹ce siê na jej powierzchni, zostan¹ „rozepchniête” przez cz¹steczki rozpuszczalnika, które nastêpnie przenikn¹ do kolejnej warstwy cz¹steczek substancji sta³ej. Równoczeœnie cz¹steczki warstwy powierzchniowej substancji sta³ej oderw¹ siê i przenikn¹
w g³¹b roztworu, w zwi¹zku z tym ods³oni siê nowa
warstwa, któr¹ znów atakowaæ bêd¹ cz¹steczki rozpuszczalnika. Taki mechanizm rozpuszczania pozwala
zrozumieæ, dlaczego polimery czêsto absorbuj¹ rozpuszczalniki i pêczniej¹ przed rozpuszczeniem siê [4].

Przebieg rozpuszczania
Podstawow¹ regu³¹ rz¹dz¹c¹ zjawiskiem rozpuszczania (tworzenia roztworu cia³a sta³ego w cieczy) jest
regu³a krótko okreœlaj¹ca: podobne rozpuszcza siê
(miesza siê) w podobnym. Przez „podobne” rozumiemy
tu przede wszystkim polarnoœæ cz¹steczek mieszaj¹cych siê wzajemnie w roztworze.
Gdy polarn¹ substancjê A (cia³o sta³e) próbujemy
rozpuœciæ w niepolarnym rozpuszczalniku B, to mamy
taki przypadek, ¿e cz¹steczki substancji polarnej s¹ silnie powi¹zane ze sob¹ si³ami elektrostatycznymi i niepolarne cz¹steczki rozpuszczalnika B nie s¹ w stanie
wnikn¹æ pomiêdzy cz¹steczki A. Jeœli nawet w jakiœ
sposób uzyskamy cz¹steczkow¹ dyspersjê substancji A
w B, to natychmiast dipole A powtórnie po³¹cz¹ siê ze
sob¹, a niepolarne cz¹steczki B nie bêd¹ w stanie im
w tym przeszkodziæ; rysunek 1.

Rozpuszczalnoœæ
Aby dana ciecz by³a rozpuszczalnikiem dla jakiejœ
innej substancji, musz¹ byæ spe³nione dwa warunki:
— polarnoœæ rozpuszczalnika musi byæ zbli¿ona do
polarnoœci substancji rozpuszczanej;
— cz¹steczki rozpuszczalnika musz¹ posiadaæ
zdolnoœæ do otaczania i oddzielania od siebie pojedynczych cz¹steczek substancji rozpuszczanej.
Jeœli polarnoœæ rozpuszczalnika jest zbli¿ona do
polarnoœci substancji rozpuszczanej (rozpuszczenie zachodzi), to na cz¹steczki znajduj¹ce siê na powierzchni
substancji rozpuszczanej oddzia³uj¹ dwa rodzaje si³:
l wywierane przez rozpuszczalnik, powoduj¹ce wyrywanie cz¹steczek z fazy sta³ej i wci¹ganie ich do
cieczy;
l wywierane przez cz¹steczki fazy sta³ej, powoduj¹ce wci¹ganie cz¹steczek z powrotem do wnêtrza
fazy sta³ej.
Rozpuszczanie mo¿e nast¹piæ jedynie wtedy, gdy
si³y oddzia³ywania cz¹steczek rozpuszczalnika bêd¹
zdolne do przezwyciê¿enia si³ przyci¹gania wnêtrza fazy sta³ej. W przypadkach, gdy si³y oddzia³ywania cz¹steczek rozpuszczalnika nie wystarczaj¹ do wyrwania
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Rys. 1. Polarna substancja rozpuszczana (elipsy) (A),
niepolarny rozpuszczalnik (ko³a) (B)
Fig. 1. Polar substance dissolved (ellipse) (A), non-polar dissolvent (circles) (B)

Niepolarne cz¹steczki rozpuszczalnika (ko³a) nie
mog¹ pokonaæ si³ spójnoœci miêdzy polarnymi cz¹steczkami substancji rozpuszczanej (elipsy), a cz¹steczki substancji rozpuszczonej s¹ „wy³apywane” z roztworu poprzez dzia³anie pola elektrycznego dipoli.
W przypadku rozpuszczania substancji „podobnych”, gdy rozpuszczamy (mieszamy) dwie substancje
np. polarne, to cz¹steczki rozpuszczalnika – posiadaj¹c
³adunki na biegunach dipola – maj¹ „si³ê” pozwalaj¹c¹
im wnikaæ pomiêdzy cz¹steczki substancji rozpuszczanej i otaczaæ cz¹steczki wci¹gniête do roztworu cz¹s-
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Rys. 2. Polarny rozpuszczalnik (ko³a), polarna substancja rozpuszczana (elipsy)
Fig. 2. Polar dissolvent (circles), polar substance dissolved (ellipse)

teczkami rozpuszczalnika (solwatacja) i tym sposobem
chroniæ je przed ponownym ³¹czeniem siê w sieæ krystaliczn¹.
Dipole rozpuszczalnika ³atwo wnikaj¹ miêdzy
cz¹steczki substancji rozpuszczanej, a cz¹steczki substancji rozpuszczanej s¹ si³ami elektrostatycznymi
wci¹gane do roztworu (strza³ki), gdzie otoczka solwatacyjna chroni je przed spotkaniem z inn¹ cz¹steczk¹
zwi¹zku i mo¿liwoœci¹ odtworzenia sieci krystalicznej.

Lotnoœæ rozpuszczalników
Ró¿nice w zdolnoœci rozpuszczalników do odparowywania mo¿na wyt³umaczyæ ró¿nic¹ wymiarów i polarnoœci ich cz¹steczek. Cz¹steczki o wiêkszej polarnoœci silniej oddzia³uj¹ na siebie i si³y te musz¹ zostaæ
pokonane, aby cz¹steczki rozpuszczalnika przedosta³y
siê z fazy ciek³ej do gazowej, dlatego ich lotnoœæ jest
mniejsza. Wraz ze zmniejszaniem siê wymiarów cz¹steczek rozpuszczalników o zbli¿onej polarnoœci,
zmniejsza siê ich gêstoœæ, a wiêc rosn¹ odleg³oœci miêdzycz¹steczkowe. Ze wzrostem tych odleg³oœci malej¹
oddzia³ywania polarne. Tak wiêc powinna wzrastaæ lotnoœæ rozpuszczalników. Dobra zwil¿alnoœæ ma miejsce
wtedy, gdy oddzia³ywania miêdzy cz¹steczkami kleju
a powierzchni¹ pod³o¿a s¹ dostatecznie du¿e [5].

Energia powierzchniowa – napiêcie powierzchniowe materia³u
Idealne warunki dla po³¹czenia adhezyjnego zachodz¹ wówczas, gdy napiêcie (energia) powierzchniowe ³¹czonych materia³ów znacznie przewy¿sza energiê
powierzchniow¹ zwil¿aj¹cego je œrodka. Energia powierzchniowa okreœla si³ê zwi¹zania elektronów w atomach materia³u powierzchni, czyli zdolnoœæ tych elektronów do oddzia³ywania z s¹siednimi atomami materia³u powierzchni. Z tego wzglêdu powierzchnie o du¿ej energii powierzchniowej s¹ przewa¿nie polarne,
a powierzchnie o niewielkiej energii, niepolarne. Z za³o¿enia energii powierzchniowej wynika wa¿ne stwierdzenie, ¿e ciecze zwil¿aj¹ jedynie takie powierzchnie,
TOM 11

których energia powierzchniowa jest wiêksza od energii powierzchniowej tych cieczy. Substancjami zmniejszaj¹cymi napiêcie powierzchniowe s¹ tzw. surfaktanty, czyli zwi¹zki powierzchniowo czynne. Podobne do
siebie charakterem kauczuki z regu³y kowulkanizuj¹ ze
sob¹ (regu³a „podobne z podobnym”), natomiast nie
chc¹ ³¹czyæ siê lub ³¹cz¹ siê s³abo polarne z niepolarnymi. Surfaktantem, czyli substancj¹ powierzchniowo
czynn¹ (z ang. surface active agent) nazywamy substancjê, która gromadz¹c siê na granicy rozdzia³u faz,
zmienia w zdecydowany sposób, nawet przy niewielkich stê¿eniach, w³aœciwoœci powierzchniowe. Surfaktanty nale¿¹ do szerokiej klasy substancji amfipatycznych (zwanych tak¿e amfifilami, z grec. dos³ownie
obolubne), które w swojej asymetrycznej strukturze
molekularnej posiadaj¹ polarne lub jonotwórcze grupy
atomów i jednoczeœnie grupy niepolarne lub s³abo polarne (pochodzenia wêglowodorowego, np. grup¹ alkilow¹ o d³ugim ³añcuchu). W rezultacie wykazuj¹ one
odmienne zachowanie siê w stosunku do faz polarnych
i niepolarnych. Ugrupowanie niepolarne chêtnie otacza
siê cz¹steczkami niepolarnymi, unika natomiast s¹siedztwa cz¹steczek polarnych [6]. Odwrotne zachowanie wykazuje czêœæ polarna. Jedn¹ z konsekwencji tych
zachowañ jest adsorpcja cz¹steczek surfaktantu na granicy rozdzia³u faz oraz dwoista natura tej cz¹steczki. Jej
dzia³anie najczêœciej polega na adsorpcji cz¹steczek na
granicy dwóch faz w ten sposób, ¿e czêœæ polarna jest
skierowana do fazy bardziej polarnej. Z kolei d³ugi,
niepolarny ³añcuch wêglowodorowy wykazuje du¿e
powinowactwo do wêglowodorów i innych substancji
niepolarnych [1,7].

3. LAB – liniowy alkilobenzen
Wartoœæ napiêcia powierzchniowego mo¿na zmieniæ w pewnym zakresie przez naniesienie substancji
powierzchniowo czynnej, która absorbuje siê na granicy faz i pe³ni rolê plastyfikatora. Substancj¹ tak¹ jest
LAB, jest on podstawowym surowcem do produkcji
surfaktantu LAS (liniowy sulfonowany alkilobenzen) –
rysunek 3, który jest wykorzystywany w syntezie detergentów i innych œrodków czyszcz¹cych [8, 9, 10].
Wytwarzanie wy¿szych alkilobenzenów oparte jest
na reakcji alkilowania benzenu za pomoc¹ alkanów C10
– C13, wyodrêbnionych przez destylacjê po krakowaniu
parafiny, które zawieraj¹ prawie wy³¹cznie podwójne
wi¹zania przy pierwszym atomie wêgla [11]. LAB jest
klarownym, przeŸroczystym p³ynem, o oleistej konsystencji w temperaturze pokojowej, niewydzielaj¹cy oparów, bezwonny. LAB jest produkowany z dostêpnych
surowców, pozyskiwanych w procesie przeróbki ropy
naftowej: n-parafin i benzenu [12]. LAB bêd¹c alkilow¹ pochodn¹ benzenu jako zwi¹zek o ma³ej polarnoœci
jest nierozpuszczalny w wodzie, ale rozpuszczalny
w rozpuszczalnikach niepolarnych; zawiera fragmenty
aromatyczne oraz fragmenty wywodz¹ce siê od al-
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Rys. 3. Otrzymywanie surfaktantu LAS [9]
Fig. 3. Growth of surface active agent LAS [9]

kanów [13]. Stanowi uk³ad miêdzy cz¹steczk¹ benzenu, maj¹cego powinowactwo do parafiny, a cz¹steczk¹
parafiny, niewykazuj¹cej powinowactwa z benzenem –
rysunek 4.
Obecnoœæ w sk³adzie LAB ³añcucha alifatycznego
sprawia, ¿e posiada on powinowactwo do niepolarnych
substancji, takich jak np. wêglowodory [6]. W tabeli 1
podano w³aœciwoœci fizykochemiczne LAB.
Tabela 1. Alkilobenzen liniowy. Pochodne C – C! –
alkilowe benzenu [11]
Table 1. Linear alkylbenzene (C – C!) [11]

Parametr oznaczany

Gêstoæ (20 oC), kg/m3
Temperatura wrzenia, oC
Rozpuszczalnoæ w wodzie, mg/l
Lepkoæ w 15 oC, mm2/s
Temperatura zap³onu, oC
Temperatura samozap³onu, oC
Rozk³ad ³añcucha:
n  C10, % (m/m)
n  C11, % (m/m)
n  C12, % (m/m)
n  C13, % (m/m)
n  C14, % (m/m)
Zawartoæ 2-fenyloalkanu, % (m/m)

Wynik

862
280  320
< 0,1
9,3
> 100
> 350
18
25  40
25  40
15  28
≤1
25  35
≤

4. Czêœæ badawcza
Poni¿ej przedstawiono badania po³¹czeñ mieszanek kauczukowych: EPM, SBR, CR, EPDM z zastosowaniem liniowego alkilobenzenu i innych œrodków.
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Rys. 4. Budowa liniowego alkilobenzenu; x, y – liczba
atomów C od 0 do 7..10 [11]
Fig. 4. Linear alkylbenzene; x, y – number of C-atoms
in the alkylchain x, y...0 bis 7. 10 [11]

Wytrzyma³oœæ na rozdzieranie
wulkanizowanych po³¹czeñ
Prowadzone badania mia³y na celu sprawdzenie,
jaki wp³yw ma zastosowanie surfaktantu LAB na wytrzyma³oœæ adhezyjn¹ wulkanizowanych po³¹czeñ mieszanek niepolarnego kopolimeru EPM z mieszankami
kauczukowymi na podstawie:
— wysoko nasyconego niepolarnego terpolimeru
EPDM;
— nienasyconego s³abo polarnego elastomeru
SBR;
— nienasyconego polarnego elastomeru CR.
Zbadano równie¿, jaki wp³yw na takie po³¹czenia
ma zastosowanie ró¿nych rozpuszczalników. Wykonano tak¿e ³¹czenie za pomoc¹ kleju kauczukowego. W
celu porównania uzyskanych wyników wykonano ³¹czenia tych samych mieszanek kauczukowych w stanie
naturalnym, to jest bez œrodków zwil¿aj¹cych i kleju.
Do badañ u¿yto:
— liniowego alkilobenzenu (LAB)
— benzyny ekstrakcyjnej
— toluenu
— oraz kleju do ³¹czenia gumy wulkanizowanego
na gor¹co, rozcieñczonego toluenem.
Ponadto uzyskane z³¹cza poddano starzeniu w powietrzu w temperaturze 100 oC przez okres 168 h.
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Oznaczenie wytrzyma³oœci zmêczeniowej na wielokrotne zginanie wulkanizowanych po³¹czeñ
W celu porównania wulkanizatów EPM/LAB/SBR
i EPM/SBR wykonano oznaczenie odpornoœci tych po³¹czeñ na rozwarstwienie pod wp³ywem ich wielokrotnego zginania. Urz¹dzenie do badania odpornoœci gumowego po³¹czenia na wielokrotne zginanie pozwala
na okreœlenie w ustalonych warunkach najmniejszej
liczby cykli potrzebnych do zniszczenia badanej próbki. Badanie przeprowadzono wg PN-88 C-05011/09.
Wytrzyma³oœæ zmêczeniowa wykonanego po³¹czenia
na zginanie jest to liczba cykli zgiêæ (1 cykl równa siê
dwóm zgiêciom), po których nast¹pi zu¿ycie, przyk³adowo rozwarstwienie b¹dŸ pêkniêcie próbki, obci¹¿onej pulsuj¹cym, o sta³ej charakterystyce uk³adem si³.

5. Wyniki badañ i dyskusja
Trwa³e po³¹czenia pomiêdzy mieszankami kauczukowymi ró¿nych elastomerów uzyskuje siê wówczas,
gdy nastêpuje wulkanizacja po³¹czenia jednoczeœnie
z sieciowaniem samych elastomerów oraz wulkanizuj¹cym siê klejem kauczukowym rozpuszczonym w odpowiednim rozpuszczalniku. Jednak wulkanizowane
po³¹czenia klejowe posiadaj¹ szereg wad, np.:
l bardzo wysok¹ toksycznoœæ i uci¹¿liwoœæ dla œrodowiska rozpuszczalników aromatycznych;
0

3

6

9

12

l koniecznoœæ wykonania odpowiedniej kauczukowej mieszanki klejowej oraz jej rozpuszczenie
w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku;
l wyd³u¿enie czasu konfekcjonowania wyrobu – ze
wzglêdu na koniecznoœæ odparowania z kleju rozpuszczalnika przed wykonaniem po³¹czenia;
l klej mo¿e ulegaæ œcieraniu z ³¹czonych powierzchni pod wp³ywem ciœnienia p³yn¹cej mieszanki podczas zamykania formy przy prasowaniu t³ocznym;
l skroplenie pary wodnej na powierzchni susz¹cej
siê b³onki, podczas szybkiego i intensywnego odparowania rozpuszczalnika, powoduj¹ce obni¿enie
siê kleistoœci z³¹cza, a nastêpnie rozwarstwienie siê
³¹czonych powierzchni gumowych;
l rozpuszczalniki mog¹ powodowaæ podwulkanizacjê powierzchni mieszanek kauczukowych
i zwi¹zany z tym brak adhezji.
Czynniki te mog¹ prowadziæ do wyd³u¿enia cyklu
produkcyjnego i uzyskania wadliwego wyrobu, dlatego
zamiast kleju do zwiêkszenia wytrzyma³oœci adhezyjnej po³¹czeñ niepolarnej mieszanki EPM z innymi mieszankami kauczukowymi celowe by³o poszukiwanie
innego promotora adhezji.
U¿ycie substancji powierzchniowo czynnej w wulkanizowanych na gor¹co po³¹czeniach badanych mieszanek kauczukowych prowadzi do znacznego polepszenia adhezji wykonanego z³¹cza w odniesieniu do
po³¹czeñ tych mieszanek w stanie naturalnym, tj. bez
œrodka zwil¿aj¹cego, rysunek 5.
Wytrzyma³oœæ na rozwarstwianie wulkanizowanych adhezyjnych po³¹czeñ mieszanek kopolimeru
EPM z innymi mieszankami kauczukowymi, otrzymywanych z u¿yciem œrodka powierzchniowo czynnego
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Rys. 5. Wytrzyma³oœæ na rozwarstwianie wulkanizowanych po³¹czeñ adhezyjnych
Fig. 5. Delayering resistance of vulcanized adhesion gum luminate
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(A) – EPM/SBR 7,1 [N/mm]

(B) – EPM/LAB/SBR 14,5 [N/mm]

Rys. 6. Rozwarstwione po³¹czenia wulkanizatów mieszanek kauczukowych EPM i SBR, A – stan naturalny, B –
z zastosowaniem LAB
Fig. 6. Delayering of gum vulcanizates mixtures EPM & SBR, A – natural state, B – with LAB usage

LAB (promotor adhezji), jest wiêksza ni¿ w przypadku
pozosta³ych badanych przez nas œrodków: np. wytrzyma³oœæ po³¹czenia EPM/LAB/SBR jest o 100% wiêksza ni¿ EPM/SBR, a o ok. 50% wiêksza ni¿ w przypadku zastosowania do wulkanizacji kleju kauczukowego
– rysunek nr 5.
U¿ycie LAB w ci¹gu technologicznym konfekcjonowania wyrobów gumowych prowadzi do jego
uproszczenia i skrócenia w porównaniu z technologi¹
z zastosowaniem klejów kauczukowych. Konsystencja
oleista LAB sprawia, ¿e nie ma koniecznoœci odparowania go z klejonych powierzchni, co radykalnie skraca czas konfekcjonowania wyrobu gumowego. LAB
jest kompatybilny z mieszankami kopolimerów EPM
i EPDM, miêdzy innymi za spraw¹ obecnoœci w jego
budowie ³añcucha parafinowego, który równie¿ wystêpuje w zmiêkczaczach parafinowych, charakteryzuj¹cych siê najwiêkszym powinowactwem (wiêkszym od
olejów naftenowych i aromatycznych) z niepolarnym
kopolimerem EPM oraz, podobnie jak EPM, rozpuszcza siê w rozpuszczalnikach niepolarnych (regu³a „podobne w podobnym”).
Wyniki badania rozwarstwienia po³¹czenia wulkanizowanego z udzia³em liniowego alkilobenzenu po
starzeniu w powietrzu w podwy¿szonej temperaturze
nie wykaza³y wiêkszego (w porównaniu z po³¹czeniami bez LAB) spadku adhezji, co œwiadczy, ¿e LAB nie
wp³ywa przyspieszaj¹co na starzenie wulkanizatów.
Po przeprowadzeniu testu na wielokrotne zginanie
wulkanizatów EPM/LAB/SBR i EPM/SBR stwierdzono, ¿e próbki z surfaktantem LAB wykazuj¹ o 60%
wiêksz¹ wytrzyma³oœæ na rozwarstwianie podczas ich
zginania, co na pewno ma prze³o¿enie na d³u¿szy czas
eksploatacji wyrobu gumowego.
Wytrzyma³oœæ po³¹czenia adhezyjnego zale¿y od
odkszta³calnoœci warstwy miêdzyfazowej, gdy¿ w du-
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¿ym stopniu okreœla ona koncentracjê naprê¿eñ materia³u podczas eksploatacji. W strefie s¹siedztwa dwóch
³¹czonych faz polimerowych mo¿na zaobserwowaæ
warstwê poœredni¹, charakteryzuj¹c¹ siê wystêpowaniem jednej powierzchni granicznej – rysunek 6A (fazy
niemieszaj¹ce siê), b¹dŸ dwóch warstw przejœciowych
– rysunek 6B (fazy mieszaj¹ce siê). Maksymalne naprê¿enia mechaniczne wystêpuj¹ w pobli¿u granicy
faz, dlatego zwiêkszenie gruboœci warstwy mieszalnoœci na granicy faz, zmniejszaj¹ce koncentracjê naprê¿eñ,
poprawia w³aœciwoœci mechaniczne i wytrzyma³oœæ na
rozwarstwianie wulkanizowanych adhezyjnych po³¹czeñ mieszanek kauczukowych.
Uk³ad EPM/EPDM obrazuje si³ê po³¹czenia adhezyjnego EPM z innym równie¿ niepolarnym elastomerem. Natomiast EPM/CR to przyk³ad po³¹czenia wulkanizatu niepolarnego z silnie polarnym, które w przypadku zastosowania LAB posiada zadowalaj¹c¹ wytrzyma³oœæ.

6. Podsumowanie
Liniowy alkilobenzen LAB, jako promotor adhezji
w wulkanizowanych na gor¹co po³¹czeniach mieszanek EPM z mieszankami EPDM, SBR, CR, eliminuje
koniecznoœæ stosowania mieszanki klejowej, rozpuszczonej w toksycznych rozpuszczalnikach. Konsystencja LAB sprawia, ¿e nie ma koniecznoœci odparowania
tego rozpuszczalnika z klejonych powierzchni, co skraca czas konfekcjonowania wyrobu. LAB posiada du¿¹
kompatybilnoœæ z EPM i EPDM. W³aœciwoœci mechaniczne wulkanizowanego po³¹czenia omawianych mieszanek kauczukowych, po zastosowaniu LAB jako promotora adhezji, znacznie przewy¿szaj¹ w³aœciwoœci
uzyskane za pomoc¹ kleju kauczukowego oraz innych
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popularnych rozpuszczalników. Liniowy alkilobenzen
nie wp³ywa przyspieszaj¹co na starzenie wulkanizatów
w atmosferze powietrza w podwy¿szonej temperaturze.
Wiêksza wytrzyma³oœæ na rozwarstwianie po³¹czenia wulkanizowanego z udzia³em opisanego promotora
adhezji, potwierdzona testem na zginanie, œwiadczy
o lepszej trwa³oœci uzyskanego po³¹czenia, co ma
wp³yw na jakoœæ wyrobu koñcowego.
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Zak³ad Informacji Naukowo-Technicznej
Instytutu Przemys³u Gumowego „STOMIL”
!
!
!
!

!
!
!
!
!

zajmuje siê gromadzeniem, opracowywaniem, przetwarzaniem i udostêpnianiem informacji z dziedziny chemii
i przetwórstwa elastomerów
dysponuje specjalistycznym ksiêgozbiorem
posiada bogaty zbiór fachowych czasopism krajowych i zagranicznych
wydaje czasopismo Elastomery – dwumiesiêcznik poœwiêcony problemom przemys³u gumowego, zawieraj¹cy
artyku³y o problematyce naukowo-technicznej, przedstawiaj¹cy wyniki prac badawczo-rozwojowych realizowanych
w placówkach badawczych i zak³adach przemys³owych w Polsce i na œwiecie. Elastomery znajduj¹ siê na liœcie
wiod¹cych czasopism krajowych. Nadsy³ane do Elastomerów artyku³y s¹ recenzowane przez rzeczoznawców.
Artyku³y zamieszczane w Elastomerach publikowane s¹ w jêzyku polskim lub angielskim. Czasopismo jest
referowane w „Chemical Abstracts” i „Rapra Abstracts”
wykonuje tematyczne zestawienia dokumentacyjne
opracowuje referaty i przegl¹dy literaturowe
organizuje specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu technologii gumy dla technologów,
personelu laboratoriów zak³adowych i œredniego nadzoru technicznego
prowadzi punkt konsultacyjny
prowadzi dzia³alnoœæ patentow¹ i normalizacyjn¹

Ponadto zamieszcza na ³amach wydawanego czasopisma:
! informacje prezentuj¹ce firmy
! og³oszenia
! inne formy promocji

Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug.
Zapraszamy do prenumerowania naszego czasopisma.
Zapewniamy wysok¹ jakoœæ realizowanych zamówieñ.
Wiêcej informacji:
tel.: (022) 723 60 25 do 29 wew. 247, fax.: (0 22) 723 71 96, d.caban@ipgum.pl, b.jaskiewicz@ipgum.pl
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