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sadza kana³owa modyfikowana silanami

Wp³yw sadzy kana³owej
modyfikowanej silanami
na w³aœciwoœci fizyczne
mieszanek i wulkanizatów
NBR

Krzysztof Potocki*

Sadze kana³owe, których cech¹ charakterystyczn¹ jest obecnoœæ na powierzchni cz¹stek grup funkcyjnych zawieraj¹cych tlen i wodór, modyfikowano
za pomoc¹ winylotrimetoksysilanu, tetrasiarczku bis(3-trietoksysililopropylu)
oraz 3-merkaptopropylotrimetoksysilanu. Okreœlono przebieg wulkanizacji
mieszanek gumowych oraz w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów NBR zawieraj¹cych sadzê modyfikowan¹ i niemodyfikowan¹. Stwierdzono, ¿e wulkanizaty
zawieraj¹ce sadzê modyfikowan¹ wykazuj¹ ogólnie lepsze w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe ni¿ wulkanizaty zawieraj¹ce tak¹ sam¹ iloœæ sadzy niemodyfikowanej.
S³owa kluczowe: sadza kana³owa, silany, NBR, modyfikacja powierzchniowa

Influence of silane modificated channel
black on physical properties of NBR
compounds and vulcanizates
Channel black, which contain oxygen groups on the surfice, was modified
by vinyltrimethoxysilane, bis-(3-trietoxysilylpropyl)tetrasulphide and 3-mercaptopropyltrimethoxysilane. On the basis of results of the measurement of
rubber physical properties it has been observed that NBR vulcanizates filled
with modified canal black show in general better strength properties than
vulcanizates which contain unmodified canal blacks.
Key words: channel black, silane, NBR, surface modification

1. Wprowadzenie
Do czynników wywieraj¹cych decyduj¹cy wp³yw
na w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów nale¿¹: gêstoœæ
usieciowania, rodzaj wêz³ów sieci, efekt hydrodynamiczny, oddzia³ywania nape³niacz–polimer, oddzia³ywania nape³niacz–nape³niacz i stopieñ dyspersji sk³adników mieszanki [1,2,3,4]. Oddzia³ywania cz¹stek nape³niacza z polimerem oraz oddzia³ywania nape³niacz–nape³niacz mo¿na zmieniaæ poprzez modyfikacjê powierzchni cz¹stek nape³niacza [5]. Modyfikacja
ma szczególne znaczenie w przypadku krzemionki,
która s³abo oddzia³ywuje z cz¹steczkami kauczuków
niepolarnych. W tym wypadku z powodzeniem zastosowano silany jako œrodek sprzêgaj¹cy, wi¹¿¹cy chemicznie krzemionkê z kauczukiem. Utworzenie wi¹zañ
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chemicznych miêdzy krzemionk¹ a silanami jest mo¿liwe dziêki obecnoœci grup silanolowych wystêpuj¹cych
na powierzchni krzemionki. Podobnie, do utworzenia
wi¹zañ chemicznych wi¹¿¹cych powierzchniê sadzy ze
œrodkiem modyfikuj¹cym niezbêdne s¹ grupy funkcyjne na powierzchni sadzy, które umo¿liwia³yby przeprowadzenie reakcji chemicznych miêdzy tymi grupami a
grupami funkcyjnymi œrodka modyfikuj¹cego. Sadze
piecowe, stosowane powszechnie w przemyœle gumowym, charakteryzuj¹ siê nisk¹ zawartoœci¹ na powierzchni grup, w sk³ad których wchodzi tlen i wodór. Warunkiem po³¹czenia œrodka modyfikuj¹cego z sadz¹ za
pomoc¹ wi¹zañ chemicznych jest wystêpowanie na powierzchni sadzy odpowiednich grup funkcyjnych. Warunek ten spe³niaj¹ sadze kana³owe, które charakteryzuj¹ siê wysok¹ zawartoœci¹ grup funkcyjnych zawieraj¹cych tlen i wodór na powierzchni cz¹stek. Z tego
wzglêdu powsta³a koncepcja wykorzystania sadzy kana³owej do badañ nad wp³ywem modyfikacji sadz na
w³aœciwoœci mieszanek i wulkanizatów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego. Dodatkow¹ korzyœci¹
wynikaj¹c¹ z zastosowania sadz kana³owych jest elimi-
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nacja kosztownego i k³opotliwego etapu utleniania
sadz piecowych.
Do modyfikacji chemicznej powierzchni sadzy
zastosowano winylotrimetoksysilan, tetrasiarczek
bis(3-trietoksysililopropylu) oraz 3-merkaptopropylotrimetoksysilan. Zgodnie z informacjami zawartymi
w literaturze [6,7,8], grupy metoksy i etoksy silanów
mog¹ reagowaæ bezpoœrednio z grupami karboksylowymi z powierzchni sadzy, tworz¹c grupy ³¹cz¹ce silan
z sadz¹. Z kolei grupy winylowe, tiolowe albo tetrasiarczek, po rozpadzie termicznym, powinny reagowaæ
z nienasyconymi atomami wêgla z ³añcucha polimerowego w procesie wulkanizacji. Utworzenie mostków
chemicznych ³¹cz¹cych cz¹stki sadzy z ³añcuchami polimerowymi mia³o zwiêkszyæ zasadniczo oddzia³ywania miêdzy nape³niaczem a kauczukiem oraz w mniejszym stopniu oddzia³ywania nape³niacz – nape³niacz.
Oprócz korzyœci z utworzenia mostków chemicznych,
dodatkow¹ zalet¹ wynikaj¹c¹ z modyfikacji sadz kana³owych mia³o byæ zmniejszenie energii powierzchniowej cz¹stek nape³niacza i tym samym skuteczne
zmniejszenie stopnia aglomeracji cz¹stek sadzy w kauczuku po wymieszaniu obu tych sk³adników. Przewidywania dotycz¹ce lepszej dyspersji modyfikowanej sadzy kana³owej po wrobieniu do kauczuku oparte zosta³y na koncepcji przedstawionej przez Wanga [2]. W
myœl tej koncepcji cz¹stki nape³niacza wykazuj¹ tendencjê do ³¹czenia siê w wiêksze zespo³y w zale¿noœci
od energii powierzchniowej. Z rozwa¿añ Wanga wynika, ¿e im wiêksza ró¿nica miêdzy sk³adow¹ dyspersyjn¹ energii powierzchniowej nape³niacza i polimeru
oraz sk³adow¹ polarn¹ energii powierzchniowej nape³niacza i polimeru, tym wiêksza tendencja do tworzenia
aglomeratów sadzy. Pod wp³ywem modyfikacji sk³adowa polarna energii powierzchniowej sadzy kana³owej
powinna zmniejszyæ siê, poniewa¿ w wyniku reakcji
grup funkcyjnych na powierzchni sadzy z silanami polarnoœæ cz¹stek sadzy maleje. W konsekwencji powinno nast¹piæ obni¿enie energii powierzchniowej cz¹stek
sadzy i poprawa dyspersji tych cz¹stek w kauczuku.

2. Cel badañ
Celem pracy by³o zbadanie:
l wp³ywu sadz kana³owych modyfikowanych silanami na w³aœciwoœci mieszanek i wulkanizatów
NBR,
l wp³ywu u¿ytego silanu na gêstoœæ usieciowania,
oddzia³ywania nape³niacz–kauczuk i nape³niacz–nape³niacz w mieszankach i wulkanizatach
NBR. Jako miarê oddzia³ywañ nape³niacz–kauczuk przyjêto iloœæ kauczuku zwi¹zanego w mieszance, natomiast jako miarê oddzia³ywañ nape³niacz–nape³niacz przyjêto ró¿nicê miêdzy wartoœci¹ sk³adowej elastycznej modu³u dynamicznego
dla najmniejszej amplitudy odkszta³cenia próbki
a wartoœci¹ sk³adowej elastycznej modu³u dynamicznego dla najwiêkszej amplitudy odkszta³cenia
próbki podczas dynamicznego œcinania,
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l stopnia przereagowania wybranego silanu z sadz¹
kana³ow¹ w zale¿noœci od temperatury modyfikacji. Przyjêto, ¿e stopieñ przereagowania jest tym
wiêkszy, im mniej otrzymano ekstraktu acetonowego podczas ekstrakcji próbek sadzy modyfikowanej.

3. Czêœæ doœwiadczalna
3.1. Surowce i odczynniki
Do badañ zastosowano kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy Ker N-29 o zawartoœci 29% wag. akrylonitrylu i sadzê kana³ow¹ firmy Degussa o symbolu FW
200, której charakterystykê i w³aœciwoœci fizyczne podane przez producenta zestawiono w tabelach 1 i 2.
Tabela 1. W³aœciwoœci fizyczne sadzy (dane z katalogu
firmy Degussa)
Table 1. Carbon black properties

Parametry sadzy

FW 200

Powierzchnia w³aciwa, m2/g (metoda BET)

550

Liczba olejowa, g/100 g

620

pH

2,5

redni rozmiar cz¹stek pierwotnych sadzy, nm

13

Tabela 2. Rodzaj i stê¿enie grup funkcyjnych zawieraj¹cych tlen, obecnych na powierzchni sadzy
Table 2. Oxygen groups concentration on the surface of
channel black

Stê¿enie grup tlenowych, mmol/kg
Rodzaj
sadzy

Grupy karboksylowe

Grupy
laktonowe

Grupy
chinonowe

Grupy
fenolowe

FW 200

981

78

1208

261

Do modyfikacji sadzy FW 200 u¿yto winylotrimetoksysilanu (U611), tetrasiarczku bis(3-trietoksysililopropanolu) (Si69) oraz 3-merkaptopropylo-trimetoksysilanu (A189).

3.2. Sposób modyfikacji sadzy
Modyfikacji poddano sadzê kana³ow¹ FW 200.
Modyfikacja prowadzona by³a dwiema metodami.
Pierwszy sposób polega³ na wprowadzeniu odpowiedniego silanu razem z sadz¹ bezpoœrednio do mieszanki.
Do modyfikacji nape³niacza zastosowano winylotrimetoksysilan oraz tetrasiarczek bis-trietoksysililopropylu.
Sk³ad mieszanek gumowych zawieraj¹cych sadzê zmodyfikowan¹ t¹ metod¹ podano w tabeli 4.
Druga metoda polega³a na rozpuszczeniu odpowiedniej iloœci silanu w 100 cm3 acetonu, wymieszaniu
przygotowanego roztworu z 15 g sadzy, a nastêpnie
ogrzewaniu sadzy w suszarce pró¿niowej przez ok. 3 h.
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Do modyfikacji nape³niacza zastosowano winylotrimetoksysilan oraz 3-merkaptopropylotrimetoksysilan.
Sk³ad mieszanek gumowych zawieraj¹cych sadzê zmodyfikowan¹ t¹ metod¹ oraz temperatura modyfikacji
sadzy znajduj¹ siê w tabeli 5.

3.3. Metodyka badañ
l Badanie przebiegu wulkanizacji mieszanek gumowych
Przebieg wulkanizacji mieszanek gumowych
okreœlono za pomoc¹ reometru Monsanto R100 w temperaturze 160oC, przy k¹cie oscylacji rotora wynosz¹cym 1o.
l Oznaczenie w³aœciwoœci fizycznych wulkanizatów
Oznaczono nastêpuj¹ce w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów:
– Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie wg PN-ISO 37:98
– Wyd³u¿enie przy zerwaniu wg PN-ISO 37:98
– Modu³ 100%, 200% i 300% wg PN-ISO 37:98
– Wytrzyma³oœæ na rozdzieranie (próbki typu Trousers) wg PN-ISO 34-1:98
– Twardoœæ Shore’a A wg PN-80/C-0423
l Okreœlenie iloœci ekstraktu z próbek sadzy modyfikowanej silanami
Ekstrakcjê próbek sadzy prowadzono na aparacie
Soxhleta. Iloœæ ekstraktu acetonowego okreœlono na
podstawie normy BN-79/6048-02.03.
l Okreœlenie iloœci kauczuku zwi¹zanego w mieszankach gumowych

Tabela 3. Sk³ad mieszanki bazowej
Table 3. Formulation of the base compound

Sk³adniki mieszanki

Iloæ sk³adnika,
cz.wag.

Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

100

ZnO

5

Stearyna

1,5

Naftolen

4

N-J-butylo-2-benzotiazolilosulfenamid

2

Siarka

2

Do badañ nad wp³ywem zmodyfikowanej sadzy
kana³owej na w³aœciwoœci fizyczne u¿ywano mieszanek gumowych otrzymanych z mieszanki bazowej
o sk³adzie podanym w tabeli 3.

Tabela 4. Sk³ad mieszanek, charakterystyka przebiegu wulkanizacji i w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów zawieraj¹cych sadzê FW 200 przed i po modyfikacji silanami metod¹ pierwsz¹
Table 4. Formulation, characteristic of curing process and physical properties of vulcanizates filled with FW 200
black unmodified and first method modified by silane

Sk³ad mieszanek, cz.wag.

A0

B1

B2

Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

B3

B4

B5

100

ZnO

5

Stearyna

1,5

Naftolen

4

N-J-butylo-2-benzotiazolilosulfenamid

2

Siarka

2

FW 200

40

Silan U611



2,7

5,3

8,0





Silan Si69









2,7

5,3

W³aciwoci fizyczne mieszanek

t90, min

22

24

37

20

20

33

S, dNm

20,81

21,12

21,73

17,21

24,6

28,34

S, dNm

3,21

2,99

5,36

5,93

3,11

3,55

tg δ

0,154

0,142

0,247

0,345

0,126

0,125

Wytrzyma³oæ na rozci¹ganie, MPa

14,4

19,1

19,2

21,8

16,6

17,1

Wyd³u¿enie przy zerwaniu, %

652

705

609

691

581

540

M100%, MPa

1,8

2,0

2,4

2,1

2,3

2,7

M200%, MPa

2,7

2,9

4,0

3,1

3,6

4,8

M300%, MPa

4,0

4,3

6,4

4,9

5,7

7,7

Twardoæ, ShA

65

65

71

67

67

72

Wyd³u¿enie trwa³e, %

15

17,5

25

20

12,5

20

16,1

36,8



33,3

23,9



Wytrzyma³oæ na rozdzieranie, kN/m
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W celu okreœlenia iloœci kauczuku zwi¹zanego
próbki mieszanki gumowej o masie 0,25 g podzielone zosta³y na 10 czêœci i umieszczone w kolbie
zawieraj¹cej 25 ml acetonu. Kolba zosta³a nastêpnie zatkana i odstawiona na 72 h do pomieszczenia o temperaturze pokojowej. Po wyjêciu z roz-

3.4. Wyniki badañ
Wyniki badañ w³aœciwoœci fizycznych mieszanek
i wulkanizatów zawieraj¹cych sadze kana³owe oraz sadze kana³owe modyfikowane silanami przedstawiono
w tabelach 4 i 5.

Tabela 5. Sk³ad mieszanek, charakterystyka przebiegu wulkanizacji i w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów zawieraj¹cych sadzê FW 200 przed i po modyfikacji silanami metod¹ drug¹
Table 5. Formulation, characteristic of curing process and physical properties of vulcanizates filled with FW 200
black unmodified and second method modified by silane

Sk³ad mieszanek, cz.wag.

A0

C1

C2

Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

C3

C4

100

ZnO

5

Stearyna

1,5

Naftolen

4

N-J-butylo-2-benzotiazolilosulfenamid

2

Siarka

2

FW 200

40

Silan U 611



5,3

5,3

3,7



Silan A 189









5,3

Temperatura modyfikacji sadzy, oC



100

130

110

100

t90, min

22

27

17

16

21

S, dNm

20,81

23,42

25,34

22,28

26,28

S, dNm

3,21

3,66

4,13

3,2

4,74

0,154

0,156

0,163

0,143

0,180

Wytrzyma³oæ na rozci¹ganie, MPa

14,4

18,1

22,1

19,0

19,6

Wyd³u¿enie przy zerwaniu, %

652

611

739

681

594

M100%, MPa

1,8

2,3

2,0

2,2

2,4

M200%, MPa

2,7

3,6

3,0

3,5

4,0

M300%, MPa

4,0

5,7

4,7

5,4

6,5

Twardoæ, ShA

65

68

67

68

70

tg δ

W³aciwoci fizyczne mieszanek

W³aciwoci fizyczne wulkanizatów

Wyd³u¿enie trwa³e, %
Wytrzyma³oæ na rozdzieranie, kN/m

15

20

25

30

20

16,1

33,7

46,2



39,5

puszczalnika próbki mieszanki gumowej by³y suszone w suszarce pró¿niowej w temperaturze
40 o C. Po wysuszeniu okreœlono iloœæ kauczuku
w próbkach.
l Badania dynamiczne próbek gumy
Badania dynamiczne wulkanizatów prowadzono
na aparacie D-8 firmy Wallace’a. Badano przebieg
zmian sk³adowej elastycznej modu³u dynamicznego
w funkcji amplitudy odkszta³cenia. Czêstotliwoœæ odkszta³cania próbek wynosi³a 0,25 Hz. Próbki w postaci
korków by³y poddane œcinaniu w zakresie od 6o do 40o
k¹ta œcinania.
l Okreœlenie gêstoœci usieciowania wulkanizatów
Gêstoœæ usieciowania okreœlona zosta³a metod¹
pêcznienia równowagowego wg metody stosowanej
w Instytucie Przemys³u Gumowego „Stomil”.
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Tabela 6. Iloœæ ekstraktu acetonowego
Table 6. Amount of acetone extract

Zawartoæ ekstraktu
acetonowego, %

RS0

RS1

RS2

RS3

0,8

3,1

5,0

3,1

RS0  próbka sadzy FW 200
RS1  próbka sadzy FW 200 modyfikowanej silanem U611:
2 cz.wag. silanu na 15 cz.wag. sadzy. Temperatura modyfika-

o

cji 100 C.
RS2  próbka sadzy FW200 modyfikowanej silanem U611:
2 cz.wag. silanu na 15 cz.wag. sadzy. Temperatura modyfika-

o

cji 30 C.
RS3  próbka sadzy FW 200 modyfikowanej silanem U611:
2 cz.wag. silanu na 15 cz.wag. sadzy. Temperatura modyfika-

o

cji 120 C.
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Wyniki badañ, których celem by³o okreœlenie iloœci
ekstraktu acetonowego otrzymanego w wyniku ekstrakcji próbek sadzy, przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 7. Wyniki badañ dynamicznych i gêstoœci usieciowania wulkanizatów oraz iloœci kauczuku zwi¹zanego w mieszankach
Table 7. Cross-link density and dynamic properties of
vulcanizates

B2

B5

A0

∆G, MPa

5,0

4,09

3,82

Gêstoæ usieciowania · 105,
mol/cm3

3,49

4,27

4,13

Iloæ kauczuku zwi¹zanego, %

21

23

27

W tabeli 7 przedstawiono wyniki badañ gêstoœci
usieciowania, iloœci kauczuku zwi¹zanego oraz ró¿nicê
miêdzy wartoœci¹ sk³adowej elastycznej okreœlonej dla
najmniej amplitudy odkszta³cenia a wartoœci¹ tej sk³adowej okreœlonej dla najwiêkszej amplitudy odkszta³cenia próbek mieszanek i wulkanizatów NBR zawieraj¹cych sadzê FW 200 oraz tê sam¹ sadzê modyfikowan¹ metod¹ pierwsz¹.

4. Omówienie wyników
badañ i wnioski
Badania wykaza³y, ¿e dodanie silanu do sadzy kana³owej bezpoœrednio przed wymieszaniem nape³niacza z kauczukiem NBR nie wp³ynê³o na skrócenie czasu wulkanizacji. W przypadku mieszanek zawieraj¹cych 5,3 cz.wag. silanu U611 na 100 cz.wag. kauczuku
oraz 5,3 cz.wag. silanu Si69 na 100 cz.wag. kauczuku
czas wulkanizacji by³ nawet d³u¿szy ni¿ mieszanki nape³nionej sam¹ sadz¹ kana³ow¹, pomimo zasadowego
charakteru zastosowanych silanów, obni¿aj¹cego pH
sadzy. Prawdopodobnie w czasie wulkanizacji mieszanek zachodz¹ reakcje chemiczne z udzia³em silanów,
w wyniku których cz¹steczki silanów ³¹cz¹ siê chemicznie z grupami funkcyjnymi na powierzchni sadzy i
cz¹steczkami kauczuku, tworz¹c mostki ³¹cz¹ce sadzê
z polimerem. Stwierdzono ponadto, ¿e wraz ze zwiêkszaniem zawartoœci silanu U 611 w mieszance zwiêksza siê wartoœæ tgδ. Œwiadczy to o zwiêkszaniu siê plastycznoœci mieszanki. Wydaje siê prawdopodobne, ¿e
silany, które nie wziê³y udzia³u w reakcjach z cz¹steczkami polimeru ani z grupami z powierzchni sadzy, wykazywa³y dzia³anie podobne do plastyfikatora. Z kolei
mieszanki zawieraj¹ce sadzê modyfikowan¹ silanem
Si69 wykazywa³y wiêksz¹ elastycznoœæ, przejawiaj¹c¹
siê w ni¿szych wartoœciach tgδ, w porównaniu z mieszankami nape³nionymi sam¹ sadz¹ kana³ow¹.
Modyfikacja sadzy, polegaj¹ca na rozpuszczeniu
silanu w acetonie, zalaniu przygotowanym roztworem
sadzy kana³owej, a nastêpnie wygrzewaniu sadzy w suszarce, spowodowa³a znaczne skrócenie czasu wulkaTOM 12

nizacji mieszanek zawieraj¹cych 5,3 cz.wag. silanu
U611 na 100 cz.wag. kauczuku oraz 3,7 cz.wag. silanu
U611 na 100 cz.wag. kauczuku. Prawdopodobnie,
w wyniku reakcji grup metoksy silanów z grupami
funkcyjnymi z powierzchni sadzy, zmniejszy³a siê liczba grup karboksylowych nadaj¹cych sadzy charakter
kwaœny.
Wartoœæ tgδ wulkanizatów zawieraj¹cych sadzê
niemodyfikowan¹ nie ró¿ni³a siê zasadniczo od wartoœci tgδ wulkanizatów zawieraj¹cych sadze kana³owe
modyfikowane drug¹ z metod. Œwiadczy to o niewielkim wp³ywie modyfikacji t¹ metod¹ na elastycznoœæ
wulkanizatów.
Badania wykaza³y, ¿e najlepsze wyniki przynios³a
modyfikacja sadzy polegaj¹ca na rozpuszczeniu silanu
w acetonie, zalaniu przygotowanym roztworem sadzy
kana³owej, a nastêpnie wygrzewaniu sadzy w suszarce.
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie i wytrzyma³oœæ na rozdzieranie wulkanizatów zawieraj¹cych sadzê FW 200
modyfikowan¹ tym sposobem za pomoc¹ silanu U611
w temperaturze 130oC by³y wy¿sze ni¿ wulkanizatów
zawieraj¹cych sadzê niemodyfikowan¹ odpowiednio
o 53,5% i o 187%. Podobnie, wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie i wytrzyma³oœæ na rozdzieranie wulkanizatów zawieraj¹cych sadzê FW 200 modyfikowan¹ opisanym
wy¿ej sposobem za pomoc¹ silanu A189 w temp.
100oC by³a wy¿sza ni¿ wulkanizatów zawieraj¹cych
sadzê niemodyfikowan¹ odpowiednio o 36,1% i o
145,3%. Modyfikacja obydwoma silanami nie wp³ynê³a w sposób istotny na zmianê wyd³u¿enia przy zerwaniu, spowodowa³a natomiast zwiêkszenie twardoœci,
wiêksze naprê¿enie przy okreœlonym wyd³u¿eniu oraz
wiêksze odkszta³cenie trwa³e.
Znaczne zwiêkszenie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie i wytrzyma³oœci na rozdzieranie uzyskano tak¿e
w przypadku wulkanizatów NBR zawieraj¹cych sadzê
kana³ow¹ modyfikowan¹ silanami metod¹ polegaj¹c¹
na bezpoœrednim wymieszaniu sadzy z silanem w czasie wrabiania sadzy do mieszanki. Wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie i wytrzyma³oœæ na rozdzieranie wulkanizatów zawieraj¹cych sadzê FW 200 modyfikowan¹ tym
sposobem za pomoc¹ 5,3 cz.wag. silanu U611 na 100
cz.wag. kauczuku by³y wy¿sze ni¿ wulkanizatów zawieraj¹cych sadzê niemodyfikowan¹ odpowiednio
o 51,4% i o 106,8%. Modyfikacja silanem U611 nie
wp³ynê³a w sposób istotny na zmianê wyd³u¿enia przy
zerwaniu, natomiast modyfikacja silanem Si69 spowodowa³a zmniejszenie wyd³u¿enia. Wulkanizaty NBR
wykazywa³y wiêksz¹ twardoœæ, wiêksze naprê¿enie
przy okreœlonym wyd³u¿eniu oraz wiêksze odkszta³cenie trwa³e, zarówno gdy zawiera³y sadzê wymieszan¹ z
silanem U611, jak i sadzê wymieszan¹ z silanem Si69.
Badanie iloœci ekstraktu sadzy kana³owej modyfikowanej i niemodyfikowanej mia³o na celu stwierdzenie, czy zachodzi reakcja chemiczna miêdzy silanem
U611 a grupami funkcyjnymi z powierzchni sadzy
oraz, jeœli reakcja zachodzi, okreœlenie stopnia przereagowania silanu w zale¿noœci od temperatury. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e w podwy¿szonej temperaturze zachodzi najprawdopodobniej reakcja miêdzy
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sadza kana³owa modyfikowana silanami
grupami metoksy silanu a grupami na powierzchni sadzy. Œwiadczy o tym mniejsza iloœæ ekstraktu z próbek
sadzy modyfikowanej w temperaturze 120 i 130oC
w porównaniu z iloœci¹ ekstraktu pochodz¹cego
z próbki sadzy modyfikowanej w temperaturze 30oC.
W stosunkowo niskiej temperaturze bowiem (30oC) nie
powinna zachodziæ reakcja chemiczna. Z tego powodu
cz¹steczki silanu mog¹ byæ zwi¹zane z cz¹stkami sadzy
jedynie s³abymi wi¹zaniami fizycznymi, st¹d najwiêksza iloœæ ekstraktu powinna pochodziæ z tej próbki. Tak
jest w istocie.
Jak wykaza³y badania, modyfikacja silanami sadzy
kana³owej spowodowa³a zmniejszenie iloœci kauczuku
zwi¹zanego, co œwiadczy o mniejszych oddzia³ywaniach nape³niacz–kauczuk w porównaniu z mieszank¹
zawieraj¹c¹ sam¹ sadzê kana³ow¹. Przyjmuj¹c ró¿nicê
miêdzy wartoœci¹ sk³adowej elastycznej modu³u dynamicznego okreœlonej dla najmniejszego odkszta³cenia
próbki a wartoœci¹ tej sk³adowej okreœlonej dla najwiêkszego odkszta³cenia próbki za miarê oddzia³ywañ
nape³niacz–nape³niacz, nale¿y na podstawie otrzymanych wyników stwierdziæ, ¿e modyfikacja silanami
wp³ynê³a na zwiêkszenie oddzia³ywañ o tym charakterze. Jak wykaza³y badania, silany dodane do sadzy
w trakcie mieszania nie wp³ynê³y w znacz¹cy sposób
na zmianê gêstoœci usieciowania.
Wiêkszym oddzia³ywaniom nape³niacz–nape³niacz oraz utworzonym prawdopodobnie mostkom
chemicznym ³¹cz¹cym sadzê z cz¹steczkami kauczuku
mo¿na przypisaæ zwiêkszenie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie i rozdzieranie oraz wiêksze naprê¿enie przy
okreœlonym wyd³u¿eniu wulkanizatów NBR w porów-

naniu z wulkanizatami zawieraj¹cymi sadzê kana³ow¹
niemodyfikowan¹.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e modyfikacja
silanami sadzy kana³owej wp³ywa korzystnie na w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów NBR. W wyniku modyfikacji nastêpuje znaczna poprawa wytrzyma³oœci na
rozci¹ganie i rozdzieranie. Badania wykaza³y ponadto,
¿e w czasie modyfikacji polegaj¹cej na rozpuszczeniu
silanu w acetonie, zalaniu przygotowanym roztworem
sadzy kana³owej, a nastêpnie wygrzewaniu sadzy w suszarce, zachodzi reakcja chemiczna miêdzy grupami alkoksy silanów a grupami funkcyjnymi sadzy, wi¹¿¹c
wi¹zaniami chemicznymi cz¹steczki silanów z powierzchni¹ sadzy.
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