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Zbadano przydatnoœæ sepiolitu jako nape³niacza w mieszankach EPDM
przeznaczonych na wyroby otrzymywane metod¹ wyt³aczania. Zbadano w³aœciwoœci mieszanek i wulkanizatów zawieraj¹cych sepiolit oraz bia³e nape³niacze
w uk³adach dwu-, trój- i czterosk³adnikowych i porównano z w³aœciwoœciami
wybranej mieszanki produkcyjnej sporz¹dzonej na bazie EPDM.
S³owa kluczowe: sepiolit, EPDM, nape³niacz, wyt³aczanie

White filler compositions containing
sepiolite used to manufacture extrusion
products
Sepiolite was investigated as a filler in EPDM compounds destined for
products make by extruding. Except sepiolite some other white fillers such as
talc, chalk and kaolin were mixed with ethylene-butadiene rubber. Properties of
compounds and vulcanizates that contained sepiolite were next compared with
properties of a productive compound filled with chalk, kaolin and silica.
Key words: sepiolite, EPDM, filler, extrusion
szare lub ¿ó³tawe zabarwienie. Sepiolit tworzy drobne
kryszta³y o pokroju w³oskowym. Najczêœciej wystêpuje w postaciach ziarnistej, w³óknistej lub spilœnionej.

1. Wprowadzenie
Mieszanki na wyroby wyt³aczane np. profile, uszczelki do okien itp. powinny wykazywaæ specyficzne
w³aœciwoœci. Ze wzglêdów ekonomicznych i technologicznych wymaga siê od nich, aby mia³y ma³¹ lepkoœæ
zapewniaj¹c¹ zarówno niewielki wydatek energii potrzebnej do wyt³aczania, jak i mniejsze naprê¿enia powstaj¹ce w mieszance przy wyt³aczaniu, co powinno
chroniæ j¹ przed nadmiernym nagrzewaniem siê. W zale¿noœci od przeznaczenia wyrobu wymagania, jakie
musz¹ spe³niaæ w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów,
mog¹ byæ bardzo ró¿ne. Zarówno w³aœciwoœci mieszanek, jak i wulkanizatów zale¿¹ w du¿ym stopniu od
iloœci i rodzaju nape³niaczy u¿ytych do sporz¹dzania
mieszanek. Ci¹gle podejmowane s¹ próby wykorzystania nowych nape³niaczy w celu obni¿enia kosztów wyrobu b¹dŸ nadania mu lepszych w³aœciwoœci u¿ytkowych. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki
badañ nad zastosowaniem do wyrobów wyt³aczanych
kompozycji bia³ych nape³niaczy zawieraj¹cych nowy
rodzaj nape³niacza nale¿¹cego do grupy glinokrzemianów o nazwie sepiolit. Sepiolit jest uwodnionym
krzemianem magnezu o wzorze chemicznym:
Mg4[Si6O15(OH)2]6H2O. Minera³ ten ma bia³e, bia³o* IIMPiB, OZ Elastomerów i Technologii Gumy, Piastów
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2. Cel badañ
Celem badañ by³o porównanie w³aœciwoœci mieszanek i wulkanizatów zawieraj¹cych sepiolit oraz inne
jasne nape³niacze w uk³adach dwu-, trój- i czterosk³adnikowych z w³aœciwoœciami wybranej mieszanki produkcyjnej i ocena na tej podstawie przydatnoœci sepiolitu jako nape³niacza w wyrobach przemys³owych. Za
mieszankê odniesienia wybrano mieszankê produkcyjn¹ zawieraj¹c¹ krzemionkê aktywn¹. Nape³niacz ten
pominiêto w kompozycjach zawieraj¹cych sepiolit, aby
sprawdziæ, czy mo¿liwe jest zast¹pienie krzemionki sepiolitem nie powoduj¹c pogorszenia w³aœciwoœci mieszanek i wulkanizatów sporz¹dzonych z EPDM.

3. Czêœæ doœwiadczalna
3.1. Surowce
W badaniach stosowano EPDM o handlowej nazwie Keltan 778 oraz nastêpuj¹ce nape³niacze: sepiolit,
kaolin, kaolin kalcynowany, kredê i talk. Kaolin, kreda,
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talk to typowe odmiany nape³niaczy stosowane w przemyœle gumowym. Kaolin kalcynowany otrzymano
z kaolinu komercyjnego przez jego wypra¿anie do sta³ej masy w temperaturze 900oC.

iloœæ sepiolitu zmienia³a siê od 32 do 52,5 phr, natomiast w drugim zestawie od 42 do 52 phr.
Oznaczenia mieszanek oraz dok³adn¹ zawartoœæ
poszczególnych nape³niaczy przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Oznaczenie mieszanek i zawartoœæ poszczególnych nape³niaczy w mieszankach i wulkanizatach EPDM
Table 1. Designation of compounds and amount of components

Sk³adnik, T1
T2
odn.
cz.wag.

T3

Keltan 778
zespó³ sieciuj¹cy, plastyfikator,
przeciwutleniacz, ³¹cznie
sepiolit

60
50
kaolin


kalcynowany 
kreda
90


talk



Arsil
30


kaolin
90 150 160

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

100
129,5
84

63

60

70

63

84

42

52,5

32

32

52

42

52

126

147





84

63

63

52,5

73

83


















75

75


75

65

63




63




74
21

63

74
21

73

64
21

73

73,5 73,5 73,5 63,5
31,5 31,5 31,5 31,5









3.2. Mieszanki gumowe

3.4. Metodyka badañ

Mieszanki gumowe sporz¹dzano korzystaj¹c
z mieszanki bazowej. Wszystkie mieszanki – produkcyjna i zawieraj¹ce sepiolit – zawiera³y ³¹cznie 210
cz.wag. nape³niaczy na 100 cz.wag. EPDM i sieciowane by³y pó³efektywnym, siarkowym zespo³em sieciuj¹cym.

l Badanie przebiegu wulkanizacji mieszanek gumowych
– Przebieg wulkanizacji mieszanek gumowych
okreœlono za pomoc¹ reometru Monsanto R100 w temperaturze 160oC, przy k¹cie oscylacji rotora wynosz¹cym 3o.
– Lepkoœæ mieszanek oznaczono na aparacie Mooney MV 2000E.
l Oznaczenie w³aœciwoœci fizycznych wulkanizatów
Oznaczono nastêpuj¹ce w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów:
– Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (Tsb) wg PN-ISO
37:98;
– Wyd³u¿enie przy zerwaniu (Eb) wg PN-ISO
37:98;
– Modu³ 100% (Se100%), 200% (Se200%) i 300%
(Se300%) 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;
– Odkszta³cenie trwa³e przy œciskaniu wg PN-ISO
815:1998.

3.3. Kompozycje nape³niaczy
w mieszankach gumowych
Sepiolit by³ badany w mieszankach zawieraj¹cych
kompozycje dwóch, trzech i czterech nape³niaczy.
W przypadku kompozycji dwusk³adnikowych do
mieszanek dodawano sepiolit wraz z kaolinem albo kaolinem kalcynowanym. Iloœæ sepiolitu w mieszankach
zawieraj¹cych kaolin kalcynowany by³a wiêksza ni¿
w mieszankach nape³nionych kaolinem zwyk³ym.
Mieszanki zawieraj¹ce trzy nape³niacze sporz¹dzano (oprócz sk³adników bazowych) z sepiolitu, kaolinu
kalcynowanego i kredy albo z sepiolitu, kaolinu zwyk³ego i talku. Iloœæ sepiolitu dodawanego do mieszanek
wynosi³a od 60 phr do 84 phr.
Mieszanki zawieraj¹ce cztery nape³niacze sporz¹dzono w dwu zestawach sk³adaj¹cych siê odpowiednio
z sepiolitu, kaolinu kalcynowanego, kredy i talku oraz
z sepiolitu, kaolinu zwyk³ego, kredy i talku. Proporcje
miêdzy nape³niaczami w poszczególnych mieszankach
dobrano w taki sposób, aby sprawdziæ wp³yw sepiolitu
na ich w³aœciwoœci w mo¿liwie szerokim zakresie stopnia nape³nienia mieszanek tym sk³adnikiem. W mieszankach zawieraj¹cych pierwszy zestaw nape³niaczy
TOM 12

3.5. Wyniki badañ
Wyniki badañ kinetyki wulkanizacji i w³aœciwoœci
reologicznych mieszanek przedstawiono w tabeli 2.
Wyniki badañ w³aœciwoœci mechanicznych wulkanizatów przedstawiono w tabeli 3. Aby porównaæ w³aœciwoœci, w ka¿dej tabeli zamieszczono wyniki badañ
mieszanki produkcyjnej T1odn. (mieszanki odniesienia).

wrzesieñ – grudzieñ 2008 r.

Elastomery

nr 5–6

sepliolit jako nape³niacz mieszanek EPDM
Tabela 2. Kinetyka wulkanizacji i w³aœciwoœci reologiczne mieszanek
Table 2. Kinetics of vulcanization and rheological properties of compounds

T1odn.

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

13
T11

T12

T13

T14

T15

T16

t90, min
18
31
30
44
37
27
35
31
42
27
32
25
24
22
15
27
t5, min:s
3 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 3
3
2 2:30 2
Mpocz, MU 30,3 28,7 30,2 59,9 49,6 33,9 45 34,3 50,5 35,3 38,6 30,0 31,2 31,7 28,7 28,1
M1+4, MU 20,2 20,3 21,1 43,2 35,5 24,7 30,7 23,5 36,1 25 27,8 20,5 20,8 21,1 19,6 19,2

Tabela 3. Wyniki badañ w³aœciwoœci mechanicznych wulkanizatów
Table 3. Mechanical properties of vulcanizates

T1odn. T2
TSb, MPa
8,0 5,4
Eb, %
724 921
Se100%, MPa
1,1 1,4
Se200%, MPa
1,3 2,1
Se300%, MPa
1,6 2,5
Twardoæ, oSh A 54
51
Rozdziernoæ
15,3 30
k¹towa, kNm
Odkszta³cenie
40,5 31,9
trwa³e, %

T3

T4

T5

T6

T7

19,7 25,4 24,6 23,2 23,3 21,5

T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

25

22,6 26,2 13,5 15,4 17,1 17,3 18,2

33,2 39,2 32,0 31,2 33,9 34,5 30,7 40,6 42,5 27,2 26,0 29,6 29,4 29,8

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e zwiêkszenie zawartoœci sepiolitu w mieszankach zawieraj¹cych
kompozycjê dwóch nape³niaczy (T2 -T5) powodowa³o
zwiêkszenie lepkoœci i przed³u¿enie czasu wulkanizacji
mieszanek bez wzglêdu na rodzaj zastosowanego kaolinu. Okaza³o siê ponadto, ¿e w uk³adzie z kaolinem
kalcynowanym (T4, T5) lepkoœæ mieszanek by³a wiêksza, a czas ich wulkanizacji d³u¿szy ni¿ mieszanek z kaolinem zwyk³ym (T2, T3), gdzie iloœæ sepiolitu by³a
mniejsza. Na wiêksze wartoœci obu parametrów
w przypadku mieszanek z kaolinem kalcynowanym
mog³y mieæ tak¿e wp³yw gorsze w³aœciwoœci smarne
kaolinu kalcynowanego w porównaniu z kaolinem
zwyk³ym.
Wraz ze zwiêkszaniem iloœci sepiolitu w mieszankach zmniejsza³a siê w niewielkim stopniu wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie wulkanizatów, zarówno w uk³adzie
z kaolinem kalcynowanym, jak i zwyk³ym. Wartoœci
wytrzyma³oœci na rozci¹ganie wulkanizatów sporz¹dzonych z mieszanek zawieraj¹cych dwa nape³niacze
wynosi³y od 5,0 MPa do 5,8 MPa. Pod tym wzglêdem
ró¿nice miêdzy poszczególnymi mieszankami by³y zatem niewielkie.
Badania wytrzyma³oœci na rozdzieranie wykaza³y,
¿e znacznie lepsze wyniki osi¹gniêto w przypadku wulnr 5–6

T9

5,8 5,0 5,8 5,7 5,3 5,0 5,3 7,9 7,5 6,4 5,4 6,3 6,2 5,8
894 688 825 879 858 799 846 856 900 718 674 851 928 934
1,5 1,9 1,8 1,7 1,9 1,3 1,6 1,9 1,9 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2
2,2 3,1 2,9 2,3 2,6 1,9 2,6 2,6 2,6 2,0 2,0 1,9 1,6 1,7
2,6 3,8 3,4 2,6 2,9 2,4 3,2 3,0 3,1 2,4 2,4 2,2 1,9 2,1
53 62 58 54 56 53 56 59 57 53 55 51 49 49

4. Omówienie wyników
badañ
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kanizatów nape³nionych sepiolitem i kaolinem kalcynowanym ni¿ wulkanizatów zawieraj¹cych sepiolit
i kaolin zwyk³y. Okaza³o siê, ¿e wytrzyma³oœæ na rozdzieranie wulkanizatów zawieraj¹cych kaolin kalcynowany zwiêksza siê wraz ze zwiêkszaniem iloœci sepiolitu i wynosi od 24,6 kN/m do 25,4 kN/m. Podobn¹
tendencjê zauwa¿ono w przypadku mieszanek zawieraj¹cych kaolin zwyk³y: wraz ze zwiêkszaniem siê iloœci
sepiolitu zwiêksza³a siê wytrzyma³oœæ na rozdzieranie
wulkanizatów od 19,7 do 20,0 kN/m.
Wulkanizaty zawieraj¹ce sepiolit i kaolin kalcynowany mia³y wyraŸnie wy¿sze modu³y ni¿ wulkanizaty
zawieraj¹ce kaolin zwyk³y. Przypuszczalnie, ni¿sze
wartoœci modu³ów wulkanizatów z kaolinem zwyk³ym
by³y spowodowane mniejsz¹ zawartoœci¹ sepiolitu
i lepszymi w³aœciwoœciami smarnymi kaolinu zwyk³ego w porównaniu z kaolinem kalcynowanym.
Twardoœæ wulkanizatów zawieraj¹cych kaolin kalcynowany zwiêksza³a siê wraz ze zwiêkszaniem siê zawartoœci sepiolitu w mieszance. Oprócz iloœci sepiolitu
wp³yw na twardoœæ wulkanizatów mia³ tak¿e rodzaj
zastosowanego kaolinu. Œwiadczy o tym wy¿sza o ponad 13% twardoœæ wulkanizatów zawieraj¹cych kaolin
kalcynowany w porównaniu z wulkanizatami z kaolinem zwyk³ym, przy podobnej iloœci sepiolitu w mieszankach.
Wœród wulkanizatów zawieraj¹cych dwa nape³niacze, próbki sporz¹dzone z mieszanki zawieraj¹cej obok
sepiolitu kaolin kalcynowany wykazywa³y mniejsze
wyd³u¿enie przy zerwaniu w porównaniu z wulkaniza-
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tami sporz¹dzonymi z innych mieszanek tej grupy.
Stwierdzono, ¿e wulkanizaty sporz¹dzone z mieszanki
zawieraj¹cej kaolin kalcynowany oraz najwiêksz¹ iloœæ
sepiolitu wykazywa³y najmniejsze wyd³u¿enie przy
zerwaniu, znacznie ró¿ni¹ce siê od wyd³u¿enia wulkanizatów sporz¹dzonych z piêciu pozosta³ych mieszanek. Badania wykaza³y, ¿e wulkanizaty sporz¹dzone
z mieszanek zawieraj¹cych kaolin zwyk³y oraz charakteryzuj¹cych siê nisk¹ w porównaniu z innymi mieszankami tej grupy zawartoœci¹ sepiolitu – odpowiednio 50 i 60 phr, wykazywa³y wiêksze wyd³u¿enie przy
zerwaniu ni¿ wulkanizaty wykonane z pozosta³ych
mieszanek.
Mieszanki zawieraj¹ce dwa nape³niacze – jednym
z nich by³ sepiolit – osi¹ga³y d³u¿sze czasy wulkanizacji i wiêksz¹ lepkoœæ w porównaniu z mieszank¹ wzorcow¹. Najni¿sz¹ lepkoœæ wœród mieszanek dwusk³adnikowych osi¹gnê³a mieszanka zawieraj¹ca 60 phr sepiolitu i 150 phr kaolinu. Lepkoœæ tej mieszanki by³a wiêksza od lepkoœci mieszanki odniesienia zaledwie o ok.
0,5%. Najwiêksz¹ lepkoœæ wœród mieszanek dwusk³adnikowych osi¹gnê³a mieszanka zawieraj¹ca 84 phr sepiolitu i 126 phr kaolinu kalcynowanego. Lepkoœæ tej
mieszanki by³a wiêksza ni¿ mieszanki odniesienia o ok.
114%.
Wœród mieszanek zawieraj¹cych nape³niacze dwusk³adnikowe czas trwania wulkanizacji by³ najkrótszy
w przypadku mieszanki zawieraj¹cej 50 phr sepiolitu
i 160 phr kaolinu i by³ d³u¿szy od czasu wulkanizacji
mieszanki odniesienia o ok. 67%. Z kolei czas trwania
wulkanizacji by³ najd³u¿szy w przypadku mieszanki
zawieraj¹cej 84 phr sepiolitu i 126 phr kaolinu kalcynowanego i by³ d³u¿szy od czasu wulkanizacji mieszanki
odniesienia o ok. 144%.
Okaza³o siê, ¿e wszystkie wulkanizaty otrzymane
z mieszanek zawieraj¹cych kompozycje dwóch nape³niaczy charakteryzuje mniejsze odkszta³cenie trwa³e po
œciskaniu w porównaniu z wulkanizatami otrzymanymi
z mieszanki odniesienia. Najlepszy wynik uzyskano dla
mieszanki zawieraj¹cej 60 phr sepiolitu i 150 phr kaolinu. Odkszta³cenie trwa³e próbek wulkanizatów otrzymanych z tej mieszanki by³o mniejsze ni¿ odkszta³cenie
próbek odniesienia o ponad 21%.
Z badañ wynika, ¿e twardoœæ wulkanizatów zawieraj¹cych kaolin kalcynowany by³a wy¿sza, a zawieraj¹cych kaolin zwyk³y – ni¿sza ni¿ wulkanizatów sporz¹dzonych z mieszanki odniesienia.
Zwiêkszenie zawartoœci sepiolitu w mieszankach
zawieraj¹cych trzy nape³niacze (T6 – T9) spowodowa³o
zwiêkszenie lepkoœci i wyd³u¿enie czasu wulkanizacji
mieszanek, natomiast nie mia³o istotnego wp³ywu na
czas podwulkanizacji. Okaza³o siê, ¿e ró¿nice w sk³adzie zespo³u nape³niaczy poszczególnych mieszanek
nie wp³ynê³y w sposób istotny na zmiany wytrzyma³oœci na rozci¹ganie wulkanizatów. Wartoœæ tego parametru oscylowa³a miêdzy 5,0 a 5,7 MPa.
Zaobserwowano tak¿e niewielki wp³yw iloœci sepiolitu w kompozycji z kaolinem i talkiem (T6 i T7) na
zmianê wartoœci wytrzyma³oœci na rozdzieranie. Dla
tego zestawu nape³niaczy wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie
TOM 12

zmienia³a siê miêdzy 23,2 a 23,3 kN/m. Z kolei zaobserwowano znacz¹cy wp³yw iloœci sepiolitu w kompozycji z kaolinem kalcynowanym i kred¹ (T8 i T9) na
zmianê wartoœci wytrzyma³oœci na rozdzieranie. Okaza³o siê, ¿e wraz ze zwiêkszaniem iloœci sepiolitu
w mieszance zwiêksza³a siê tak¿e wartoœæ wytrzyma³oœci na rozdzieranie. Tê sam¹ tendencjê stwierdzono
tak¿e w odniesieniu do wartoœci modu³ów. W obydwu
przypadkach modu³ zwiêksza³ siê wraz ze zwiêkszaniem siê zawartoœci sepiolitu.
Stwierdzono, ¿e zwiêkszenie zawartoœci sepiolitu
w mieszankach zawieraj¹cych te same nape³niacze,
lecz w ró¿nych proporcjach, powodowa³o zwiêkszenie
twardoœci wulkanizatów. Porównuj¹c jednak twardoœæ
wulkanizatu zawieraj¹cego 84 phr sepiolitu i 147 phr
sepiolitu i kaolinu kalcynowanego razem z twardoœci¹
wulkanizatu zawieraj¹cego o 14 phr sepiolitu mniej
i zawieraj¹cego 135 phr sepiolitu i kaolinu zwyk³ego
razem, mo¿na stwierdziæ, ¿e oba wulkanizaty mia³y
tak¹ sam¹ twardoœæ wynosz¹c¹ 56 Sh A. Uzyskanie
identycznej twardoœci wulkanizatów ró¿ni¹cych siê
iloœci¹ sepiolitu i kaolinu by³o zapewne spowodowane
wp³ywem trzeciego nape³niacza.
Z badañ wynika, ¿e mieszanki zawieraj¹ce trzy nape³niacze, wœród których jednym ze sk³adników by³
sepiolit, osi¹ga³y d³u¿sze czasy wulkanizacji i wiêksz¹
lepkoœæ w porównaniu z mieszank¹ wzorcow¹. Najni¿sz¹ lepkoœæ osi¹gnê³a mieszanka zawieraj¹ca 63 phr
sepiolitu. Lepkoœæ tej mieszanki by³a wiêksza od lepkoœci mieszanki wzorcowej o ok. 16%. Wœród mieszanek zawieraj¹cych trzy nape³niacze najkrótszy czas
trwania wulkanizacji wykazywa³a mieszanka zawieraj¹ca 60 phr sepiolitu, d³u¿szy od czasu wulkanizacji
mieszanki wzorcowej o 50%.
Wszystkie wulkanizaty otrzymane z mieszanek zawieraj¹cych trzy rodzaje nape³niaczy charakteryzuje
mniejsze odkszta³cenie trwa³e po œciskaniu w porównaniu z wulkanizatami otrzymanymi z mieszanki odniesienia. Odkszta³cenie trwa³e próbek wulkanizatów
otrzymanych z dowolnej mieszanki zawieraj¹cej trzy
nape³niacze by³o mniejsze o ponad 12% w porównaniu
z odkszta³ceniem trwa³ym próbki otrzymanej z mieszanki odniesienia.
Stwierdzono, ¿e wulkanizaty mieszanek zawieraj¹cych trzy nape³niacze wykazywa³y wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie mniejsz¹ ni¿ 6 MPa. By³a ona zatem ni¿sza
ni¿ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie wulkanizatów wykonanych z mieszanki odniesienia o ponad 25%.
Okaza³o siê tak¿e, ¿e wytrzyma³oœæ na rozdzieranie wulkanizatów otrzymanych z badanych mieszanek
by³a wy¿sza ni¿ wytrzyma³oœæ na rozdzieranie wulkanizatów wykonanych z mieszanki odniesienia od
40,5% do 60,4%.
Wulkanizaty zawieraj¹ce trzy nape³niacze wykazywa³y wyd³u¿enie przy zerwaniu co najmniej o 10%
wiêksze ni¿ wulkanizat otrzymany z mieszanki odniesienia.
Badania mieszanek zawieraj¹cych sepiolit w kompozycjach z trzema innymi nape³niaczami (T10 – T18)
wykaza³y, ¿e wraz ze zwiêkszaniem iloœci sepiolitu
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i kaolinu kalcynowanego oraz wraz ze zwiêkszaniem
iloœci sepiolitu w stosunku do kaolinu zwiêksza siê lepkoœæ mieszanki. Stwierdzono z kolei, ¿e relatywnie
nisk¹ lepkoœæ wykazuj¹ mieszanki zawieraj¹ce zamiast
kaolinu kalcynowanego kaolin zwyk³y, a spoœród nich
zw³aszcza te mieszanki, w których stosunek iloœci kaolinu do sepiolitu by³ najwiêkszy. Odmienne dzia³anie
kaolinu kalcynowanego i kaolinu zwyk³ego w mieszankach mo¿na wyjaœniæ posiadaniem przez kaolin zwyk³y
lepszych w³aœciwoœci smarnych w porównaniu z kaolinem kalcynowanym.
Z badañ wynika, ¿e czas wulkanizacji mieszanek
zawieraj¹cych sepiolit i kaolin kalcynowany (T10 –
T13) by³ na ogó³ d³u¿szy ni¿ mieszanek niezawieraj¹cych kaolinu kalcynowanego (T14 – T18). Z kolei poœród mieszanek nape³nionych sepiolitem i kaolinem
kalcynowanym (gdzie suma iloœci sepiolitu i kaolinu
by³a zbli¿ona) d³u¿szy czas wulkanizacji wykazywa³y
mieszanki o wiêkszej iloœci sepiolitu w stosunku do
kaolinu kalcynowanego. Najkrótszy czas wulkanizacji
stwierdzono w przypadku mieszanki zawieraj¹cej 42
phr sepiolitu i 73 phr kaolinu zwyk³ego. Czas wulkanizacji tej mieszanki by³ krótszy ni¿ czas wulkanizacji
mieszanki odniesienia o 20%.
Badania wytrzyma³oœci na rozci¹ganie wulkanizatów z czterema nape³niaczami wykaza³y, ¿e najlepsze wyniki uzyskano dla wulkanizatów mieszanek zawieraj¹cych sepiolit i kaolin kalcynowany, w których
ponadto stosunek iloœci sepiolitu do kaolinu kalcynowanego by³ znacznie wy¿szy ni¿ w przypadku innych
mieszanek zawieraj¹cych te dwa sk³adniki. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie wulkanizatów zawieraj¹cych
42 phr sepiolitu i 63 phr kaolinu kalcynowanego oraz
52,5 phr sepiolitu i 52,5 phr kaolinu kalcynowanego
by³a bliska wytrzyma³oœci na rozci¹ganie wulkanizatów wykonanych z mieszanki odniesienia. Ni¿sze
wartoœci wytrzyma³oœci na rozci¹ganie uzyskano dla
wulkanizatów mieszanek zawieraj¹cych sepiolit i kaolin kalcynowany, w których stosunek iloœci sepiolitu
do kaolinu kalcynowanego by³ ni¿szy ni¿ w przypadku wymienionych wy¿ej mieszanek oraz dla wulkanizatów otrzymanych z mieszanek zawieraj¹cych stosunkowo du¿o sepiolitu (iloœci podobne jak w mieszankach, dla których uzyskano najlepsze wyniki),
lecz zamiast kaolinu kalcynowanego zawieraj¹cych
kaolin zwyk³y. Wartoœci wytrzyma³oœci na rozci¹ganie wulkanizatów uzyskanych z tych mieszanek by³y
podobne, ni¿sze ni¿ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie
wulkanizatów mieszanki odniesienia o co najmniej
20%.
Podobnie jak w przypadku badañ wytrzyma³oœci
na rozci¹ganie, najlepsze wyniki podczas badañ wytrzyma³oœci na rozdzieranie osi¹gnê³y wulkanizaty
mieszanek zawieraj¹cych 42 phr sepiolitu i 63 phr kaolinu kalcynowanego oraz 52,5 phr sepiolitu i 52,5 phr
kaolinu kalcynowanego. Uzyskane wyniki by³y lepsze
o ok. 28% dla pierwszej z wymienionych mieszanek i o
ok. 71% dla drugiej mieszanki w porównaniu z wynikami otrzymanymi dla wulkanizatów wykonanych
z mieszanki odniesienia.
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Relatywnie wysokie wartoœci modu³ów uzyskano
podczas badañ wulkanizatów zawieraj¹cych sepiolit
i kaolin kalcynowany, przy czym stosunek iloœci sepiolitu do kaolinu kalcynowanego by³ znacznie wy¿szy ni¿
w przypadku innych mieszanek zawieraj¹cych te dwa
sk³adniki. Niskie modu³y uzyskano podczas badañ wulkanizatów, które nie posiada³y w swym sk³adzie kaolinu kalcynowanego.
Wœród wulkanizatów zawieraj¹cych cztery nape³niacze wulkanizaty o najmniejszej iloœci sepiolitu (32
phr) wykazywa³y mniejsze wyd³u¿enie przy zerwaniu
w porównaniu z pozosta³ymi mieszankami tej grupy.
By³o ono ni¿sze tak¿e od wyd³u¿enia wulkanizatów
sporz¹dzonych z mieszanki odniesienia. Z kolei wulkanizaty zawieraj¹ce 52 i 42 phr sepiolitu oraz zawieraj¹ce kaolin zwyk³y wykazywa³y wyd³u¿enie wiêksze
ni¿ pozosta³e wulkanizaty. Najwiêksze wyd³u¿enie
mia³y wulkanizaty zawieraj¹ce 52 phr sepiolitu i kaolin
zwyk³y. Wyd³u¿enie w tym przypadku wynios³o 934%
i by³o wiêksze od wyd³u¿enie wulkanizatu odniesienia
o 29%. Nieco mniejsze wyd³u¿enie przy zerwaniu
mia³y wulkanizaty o podobnej zawartoœci sepiolitu, zawieraj¹ce jednak w swym sk³adzie kaolin kalcynowany
zamiast kaolinu zwyk³ego.

5. Wnioski
Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e sepiolit zastosowany w kompozycjach z jasnymi nape³niaczami
pozwala w doœæ szerokim zakresie kszta³towaæ w³aœciwoœci mieszanek i wulkanizatów opartych na EPDM.
Jako sk³adnik mieszanki zawieraj¹cej cztery nape³niacze,
sepiolit wraz z kaolinem kalcynowanym, kred¹ i talkiem,
dobranymi w odpowiednich proporcjach, umo¿liwia
uzyskanie lepkoœci i czasu wulkanizacji niewiele gorszych ni¿ wybranej mieszanki produkcyjnej oraz podobnej wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, znacznie wy¿szej wytrzyma³oœci na rozdzieranie oraz znacznie mniejszego
odkszta³cenia trwa³ego po œciskaniu w porównaniu z
w³aœciwoœciami wulkanizatów sporz¹dzonych z mieszanki produkcyjnej. Z kolei wyniki badañ innej mieszanki zawieraj¹cej cztery nape³niacze, w tym kaolin
zwyk³y zamiast kalcynowanego, pokaza³y, ¿e mo¿na
uzyskaæ mniejsz¹ lepkoœæ i krótszy czas wulkanizacji
w porównaniu z mieszank¹ odniesienia. Co prawda wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie wulkanizatów otrzymanych ze
wspomnianej mieszanki by³a ni¿sza ni¿ wytrzyma³oœæ
wulkanizatów wykonanych z mieszanki odniesienia, za
to osi¹gniêto wiêksz¹ wytrzyma³oœæ na rozdzieranie
i mniejsze odkszta³cenie trwa³e po œciskaniu.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e zast¹pienie krzemionki sepiolitem znacznie u³atwi³o proces wrabiania nape³niaczy do kauczuku.
Badania wykaza³y, ¿e do wytwarzania wyrobów
gumowych z EPDM otrzymywanych metod¹ wyt³aczania mo¿na stosowaæ mieszanki zawieraj¹ce sepiolit zamiast krzemionki, nie powoduj¹c istotnego pogorszenia w³aœciwoœci mieszanek i wulkanizatów, a nawet
niektóre z nich poprawiaj¹c.
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Nowoœci wydawnicze
„Palnoœæ polimerów i materia³ów
polimerowych”
Ksi¹¿ka autorstwa Gra¿yny Janowskiej, W³adys³awa Przygockiego
i Andrzeja W³ochowicza
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007
Tytu³ dofinansowany przez Politechnikê £ódzk¹ i Akademiê Techniczno-Humanistyczn¹ w Bielsku-Bia³ej
ISBN 978-83-204-3299-2, 340 stron
Ksi¹¿ka sk³ada siê z oœmiu rozdzia³ów poprzedzonych Wykazem skrótów, Przedmow¹ i Wstêpem. Zawiera
równie¿ dwa dodatki: Dodatek 1. Spalaæ wêgiel czy rozbijaæ atom? i Dodatek 2. Masa cz¹steczkowa czy ciê¿ar
cz¹steczkowy? oraz Skorowidz.
Pierwsze trzy rozdzia³y poœwiêcone s¹ zagadnieniom teoretycznym zwi¹zanym ze spalaniem, tj. zjawisku
spalania, zjawiskom fizycznym w p³omieniach oraz procesom chemicznym zachodz¹cym podczas spalania
polimerów. Ka¿dy z tych rozdzia³ów sk³ada siê z podrozdzia³ów obszernie omawiaj¹cych poznane dotychczas
mechanizmy procesów spalania ze szczególnym uwzglêdnieniem spalania polimerów.
Rozdzia³ 4. zawiera informacje dotycz¹ce w³aœciwoœci lotnych produktów rozk³adu termicznego i spalania
polimerów oraz metod badania toksycznoœci produktów spalania.
W rozdziale 5. omówione zosta³y szczegó³owo metody badañ palnoœci polimerów.
W rozdziale 6. scharakteryzowano bardzo wa¿ne w praktyce metody zmniejszania palnoœci polimerów.
Rozdzia³ 7. stanowi przegl¹d najczêœciej stosowanych œrodków opóŸniaj¹cych spalanie polimerów. Podano
w nim m.in. ogólne zasady opóŸniania spalania, mechanizmy dzia³ania antypirenów oraz omówiono zjawisko
synergizmu wystêpuj¹ce w przypadku stosowania odpowiedniego zespo³u antypirenów.
Ostatni 8. rozdzia³ poœwiêcony jest nanokompozytom, które maj¹ coraz wiêksze znaczenie w technologii
polimerów. Omówiono budowê nanokompozytów polimerowych, w tym strukturê kompozytów z dodatkiem
nanokrzemianów, w³aœciwoœci mechaniczne nanokompozytów, przepuszczalnoœæ gazów i palnoœæ. Zwrócono
równie¿ uwagê na nanokompozyty polimer-grafit.
Ksi¹¿ka pozwala na zapoznanie siê z podstawowymi prawami, osi¹gniêciami i zastosowaniami wyników
badañ w dziedzinie palnoœci polimerów. Mo¿na j¹ poleciæ osobom zajmuj¹cym siê zagadnieniami spalania,
zagro¿enia toksycznego i ochrony przeciwpo¿arowej oraz pracownikom naukowym i studentom m.in. chemii,
in¿ynierii materia³owej, in¿ynierii procesowej.
Beata Jaœkiewicz
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