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Wodne dyspersje polimerowe
w materia³ach ciernych*

Maria Rajkiewicz**
Wodne dyspersje polimerowe butadienowo-akrylonitrylowe (XNBR) i butadienowo-styrenowe
(XSBR) zastosowano w kompozytach polimerowych przezAgnieszka Miko³ajska**
naczonych do materia³ów ciernych.
Adam Tarniowy***
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Hydrous polymer dispersions in frictional materials
The hydrous polymer dispersions of butadiene-acrylonitrile rubber XNBR
and butadiene-styrene rubber XSBR were applied in polymer composites for the
use in frictional materials.
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1. Wprowadzenie
Praca dotyczy zastosowania w materia³ach ciernych karboksylowanych lateksów, które otrzymuje siê
przez kopolimeryzacjê butadienu-1,3 z akrylonitrylem
lub styrenem i nienasyconymi kwasami organicznymi
(w wiêkszoœci przypadków kwasem metakrylowym).
Najwiêksze przemys³owe znaczenie zyska³y lateksy
XNBR i XSBR, ze wzglêdu na ich korzystne w³aœciwoœci. W³aœciwoœci karboksylowych kopolimerów butadienowo-akrylonitrylowych zale¿¹ w znacznym stopniu od iloœci zwi¹zanego kwasu karboksylowego.
Zwiêkszenie udzia³u grup karboksylowych powoduje
m.in. wzrost wytrzyma³oœci b³on lateksowych na rozci¹ganie, zwiêkszenie adhezji do sk³adników kompozytów, polepszenie mrozoodpornoœci, pogorszenie wodoodpornoœci. Wprowadzenie jednego lub wiêcej kwasów karboksylowych jako czêœci uk³adu komonomerowego nadaje tym kopolimerom cenne w³aœciwoœci, takie jak: du¿a wytrzyma³oœæ niewulkanizowanych b³on,
doskona³a adhezja do ró¿nego rodzaju materia³ów, poprawiona w stosunku do niekarboksylowych odpornoœæ
chemiczna.
Karboksylowe lateksy butadienowo-styrenowe
dziêki swojej stabilnoœci, dobrej adhezji do w³ókien
syntetycznych i naturalnych, zdolnoœci przyjmowania
du¿ej iloœci nape³niaczy mineralnych bez pogorszenia
stabilnoœci dyspersji, dobrej wytrzyma³oœci i przyczepnoœci wytworzonych pow³ok znajduj¹ szerokie zastosowanie.
Opracowaniem technologii wodnych dyspersji polimerowych zaj¹³ siê Oddzia³ Zamiejscowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oœwiêcimiu. Technologia kompozytowych materia³ów ciernych z
uwzglêdnieniem czynników ekologicznych i ekono* Referat wyg³oszony na IX Konferencji OZ KiTW,
23-24.10.2008, Szczyrk
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Elastomery

nr 2

micznych zosta³a opracowana w Oddziale Zamiejscowym Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie we
wspó³pracy z firm¹ Frenoplast S.A.
Kompozytowe materia³y cierne s¹ uk³adami heterofazowymi, w których elastomery stanowi¹ fazê ci¹g³¹
tworz¹c¹ matrycê, która ma postaæ sieci przestrzennej
spajaj¹cej pozosta³e sk³adniki kompozytu. Elastomery
s¹ równie¿ najbardziej wra¿liwe na dzia³anie wysokiej
temperatury. W tego typu materia³ach odgrywaj¹ one
podwójn¹ rolê: spajaj¹ pozosta³e sk³adniki kompozytu
oraz nadaj¹ mu elastycznoœæ.
W przypadku wykorzystania kompozytowych materia³ów ciernych w ok³adzinach hamulcowych elastycznoœæ, w zwi¹zku z du¿¹ powierzchni¹ ok³adziny,
odpowiada za rzeczywisty kontakt cierny ok³adziny
z tarcz¹ hamulcow¹, który dodatkowo ulega zmianie
pod wp³ywem temperatury. Dzieje siê tak nie tylko
wskutek zmiany w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych, ale
i wspó³czynnika Poisone’a [1] pod wp³ywem podwy¿szenia temperatury towarzysz¹cego hamowaniu. Im
powierzchnia kontaktu jest wiêksza, tym mniejsze jest
prawdopodobieñstwo zaistnienia warunków sprzyjaj¹cych lokalnym przegrzaniom, prowadz¹cym do pêkniêæ termicznych ok³adziny, powstawania okrê¿nego
ognia oraz nadmiernego i najczêœciej nierównomiernego zu¿ycia ok³adzin. Ogranicza to równie¿ powstawanie miejscowych przegrzañ i pêkniêæ termicznych tarczy, bêd¹cych wynikiem niestabilnoœci termosprê¿ystej
zogniskowanej [2]. Najwiêksze zmiany zachodz¹ w
warstwie wierzchniej elementów pary ciernej, gdzie
inicjowane jest zu¿ycie trybologiczne. W wêŸle tarcia
mamy równie¿ do czynienia ze zjawiskami trybochemicznymi, takimi jak np. migracja substancji ma³ocz¹steczkowych uwalnianych z kompozytu w podwy¿szonej temperaturze, które s¹ zdolne do dyfuzji w g³¹b
warstwy wierzchniej ¿eliwnej lub staliwnej przeciwpróbki (tarczy hamulcowej) [3]. Nie mniej istotne z
punktu widzenia w³aœciwoœci ciernych ok³adziny s¹:
wymiana masy miêdzy elementami pary ciernej, polegaj¹ca na przenoszeniu sk³adnika polimerowego na
metalow¹ przeciwpróbkê i odwrotnie [4] oraz odpro-

marzec – kwiecieñ 2009 r.

TOM 13

17

lateksy w materia³ach ciernych

18

wadzenie ciep³a z ok³adziny hamulcowej [5]. Bardzo
wa¿n¹ rolê odgrywa morfologia uk³adu, któr¹ mo¿na
kszta³towaæ na etapie przetwórstwa, a która poprzez
swój wp³yw na lepkosprê¿ystoœæ materia³u – zale¿n¹ od
temperatury – decyduje o mechanizmach tarcia i zu¿ycia kompozytu.
Uzyskanie optymalnej – ze wzglêdu na trwa³oœæ
i parametry eksploatacyjne – morfologii uk³adu wymaga odpowiedniego doboru zespo³u sieciuj¹cego elastomer uwzglêdniaj¹cego odpornoœæ uzyskanego produktu na rewersjê, gêstoœæ usieciowania oraz jak najmniejsz¹ iloœæ szkodliwych produktów ubocznych powstaj¹cych podczas wulkanizacji i u¿ytkowania, jak
N-nitrozoaminy, dioksyny itp. [6, 7].
Odpornoœæ termiczn¹ wulkanizatów oznacza siê
metodami termograwimetrii i ró¿nicowej analizy termicznej, okreœlaj¹c zmiany ich w³aœciwoœci w wyniku
ogrzewania w 300-400oC.
Uzyskanie odpowiednich w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych i dobrej wytrzyma³oœci wulkanizatów na
œcieranie wymaga wprowadzenia do mieszanki kauczukowej nape³niaczy wzmacniaj¹cych, takich jak sadza
i krzemionka str¹cana. Ich dzia³anie wzmacniaj¹ce zale¿y miêdzy innymi od wielkoœci cz¹stek pierwotnych
oraz obecnoœci na powierzchni cz¹stek grup funkcyjnych, które decyduj¹ o strukturze tworzonych przez nie
aglomeratów, wielkoœci i charakterze oddzia³ywañ
z kauczukiem u¿ytym w postaci dyspersji, który równie¿ zawiera ró¿ne grupy funkcyjne (m. in. pochodz¹ce
z kwasu akrylowego, metakrylowego, itakonowego,
estrów, amidów kwasów organicznych), wchodz¹ce
w interakcje z grupami funkcyjnymi nape³niacza. Nape³niacze powinny charakteryzowaæ siê odpowiednim
stopniem rozdrobnienia, aby mo¿liwe by³o uzyskanie
wysokiego stopnia zdyspergowania w kauczuku.
Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê ostatnio nanonape³niacze, jak nanokrzemionka, interkalowane glinokrzemiany warstwowe czy nanorurki wêglowe. Jednym
z najczêœciej stosowanych krzemianów warstwowych
jest nale¿¹cy do grupy minera³ów ilastych montmorylonit – uwodniony hydrokrzemian glinu stanowi¹cy
g³ówny sk³adnik bentonitu. Zbudowany jest ze struktur
warstwowych SiO4 (galerii), po³¹czonych w nieskoñczone dwuwymiarowe sieci powi¹zane poprzez znajduj¹ce siê pomiêdzy nimi kationy metali, tj. Na, K, Mg,
Al, Ca i inne. Przez wymianê kationu metalu na objêtoœciowe kationy organiczne tworz¹ce kompleksy
uzyskuje siê rozsuniêcie warstw nape³niacza i uzyskanie wymiaru nanoskopowego. Jako czynnik interkaluj¹cy stosuje siê najczêœciej czwartorzêdowe sole alkiloamoniowe (z d³ugimi ³añcuchami alkilowymi) i aminokwasy, a modyfikacjê przeprowadza siê zwykle na drodze wymiany jonowej [8,9]. Zwiêkszenie odleg³oœci
pomiêdzy galeriami u³atwia wnikanie makrocz¹steczek
dyspersji polimerowej w przestrzenie miêdzywarstwowe. Powinowactwo nape³niacza do polimeru mo¿na
zwiêkszyæ przez modyfikacjê zwi¹zkami organicznymi. Zak³ada siê, ¿e zastosowanie interkalowanych organofilowych krzemianów warstwowych, dziêki ich lepszemu powinowactwu chemicznemu do polimeru, poTOM 13

zwoli na otrzymanie nanokompozytów elastomerowych charakteryzuj¹cych siê lepszymi w³aœciwoœciami
wytrzyma³oœciowymi, wiêksz¹ odpornoœci¹ termiczn¹,
obni¿on¹ palnoœci¹ oraz pewnymi w³aœciwoœciami barierowymi. Ostatnio pojawi³y siê doniesienia literaturowe na temat wp³ywu nanonape³niaczy na w³aœciwoœci
trybologiczne polimerów [10,11].
Wybrane dyspersje polimerowe wraz z odpowiednimi zespo³ami sieciuj¹cymi i zestawem nape³niaczy
zosta³y u¿yte do przygotowania kompozytowych materia³ów ciernych. W celu zwiêkszenia adhezji dyspersji
polimerowych do w³ókien i pozosta³ych proszkowych
sk³adników kompozytów zastosowano modyfikowane
¿ywice fenolowo-formaldehydowe. ¯ywice tego typu
pe³ni¹ w materia³ach kompozytowych równie¿ funkcjê
substancji wzmacniaj¹cych, tworz¹c dodatkowo sieæ
przestrzenn¹, wzajemnie przenikaj¹c¹ siê z sieci¹ elastomeru. Dodatek odpowiednich ¿ywic nadaje materia³om wy¿sz¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹. Planuje siê
próby chemicznego zwi¹zania dyspersji polimerowych
z ¿ywicami poprzez zastosowanie ¿ywic modyfikowanych olejem CNSL [12] oraz zbadanie wp³ywu ¿ywic
modyfikowanych borem i/lub fosforem na poprawê odpornoœci termicznej kompozytów.

2. Czêœæ doœwiadczalna
2.1. Materia³y
Ze wzglêdu na z³o¿ony sk³ad kompozytu, jak równie¿ szczególne wymagania eksploatacyjne konieczna
jest odpowiednia modyfikacja w³aœciwoœci kopolimeru
w celu uzyskania optymalnych w³aœciwoœci gotowego
wyrobu. Najistotniejsze jest zapewnienie odpowiedniej
adhezji na granicy faz polimer–nape³niacz nieorganiczny.
Ze wzglêdu na trudny do przewidzenia wp³yw dodatkowego monomeru na przebieg polimeryzacji najefektywniejsze wydaje siê funkcjonalizowanie lateksu
po zakoñczeniu tego procesu. Jako œrodek funkcjonalizuj¹cy zastosowano ¿ywicê melaminowo-formaldehydow¹
Melaform WM-100 produkcji ZAK Kêdzierzyn. Jako
œrodki poprawiaj¹ce reologiê gotowych mieszanek wykorzystano polimeryczne regulatory lepkoœci (zagêstniki) na bazie pochodnych kwasu metakrylowego.
Lateksy XNBR i XSBR zastosowano w materia³ach kompozytowych przeznaczonych do wyrobów
ciernych (hamulców).

2.2. Metodyka badañ
l Oznaczanie przebiegu wulkanizacji za pomoc¹
wulkametru z oscyluj¹cym rotorem R-100 wg
PN-ISO 3417:98;
l Oznaczanie w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych
kompozytów przy statycznym rozci¹ganiu wg
PN-EN ISO-527);
l Oznaczanie twardoœci wg metody Shore’a (Aparat
Zwick 7201) wg PN-80/C-04238;
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Rys. 1. W³aœciwoœci mechaniczne kompozytów,
gdzie:
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Fig. 1. Mechanical properties of friction polymer composites:
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Ref. – próbka referencyjna zawieraj¹ca kauczuk w postaci
sta³ej
Lateks-1 – kompozyt z lateksem
XNBR
Lateks-2 – kompozyt z lateksem
XNBR (zawiera równie¿ grupy
epoksydowe)
Lateks-7 – kompozyt z lateksem
XNBR (dwukrotnie wiêksza
iloœæ grup karboksylowych ni¿
w Lateksie-1)
Lateks bs – kompozyt z lateksem XSBR
PL 3/D – kompozyt z lateksem
XNBR zawieraj¹cym ¿ywicê
WM100
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Ref. – reference sample
Lateks-1 – composite with
XNBR latex
Lateks-2 – composite with
XNBR latex (contain epoxide
groups)
Lateks-7 – composite with
XNBR latex (contain more carboxyl groups than Latex-1)
Lateks bs – composite with
XSBR latex
PL3/D – composite with XNBR
latex contain WM100 resin
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- wspó³czynnik tarcia maleje ze wzrostem
temperatury (friction coefficient decreases
with temperature growth)

- stabilny wspó³czynnik tarcia
(stable friction coefficient)

Rys. 2. Wyniki badañ cierno-zu¿yciowych na stanowisku BMC
Fig. 2. Friction coefficient and abrasive wear tests results on the BMC stand
l Oznaczanie œcieralnoœci za pomoc¹ aparatu Schoppera-Schlobacha; z obracaj¹cym siê bêbnem cylindrycznym wg PN-ISO 4649:99;
l Badania trybologiczne materia³ów ciernych na stanowisku BMC 15.

3. Wyniki badañ
Wstêpne wyniki badañ zamieszczono w tabeli 1.
Uzyskane wyniki badañ przedstawiono w postaci graficznej (rys. 1).
Wyniki badañ cierno-zu¿yciowych przedstawiono
w postaci graficznej na rys. 2.
TOM 13

4. Wnioski
Wykonano partiê próbn¹ ok³adzin ciernych w firmie Frenoplast S.A. i poddano je badaniom wytrzyma³oœciowym oraz trybologicznym. Stwierdzono, ¿e:
l W³aœciwoœci mechaniczne kompozytów zawieraj¹cych wodne dyspersje polimerowe s¹ porównywalne do w³aœciwoœci próbki referencyjnej.
l W przypadku Lateksu 1 uzyskano stabilny wspó³czynnik tarcia i stosunkowo niewielkie zu¿ycie badanej próbki.
l Pozosta³e otrzymane kompozyty wykazuj¹ widoczn¹ sk³onnoœæ do tzw. fadingu czyli spadku
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Tabela 1. W³aœciwoœci fizyczne kompozytów zastosowanych w wyrobach ciernych
Table 1. Properties of friction polymer composites
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Jednostka

Próbka
referencyjna

LATEKS-1

LATEKS-2

LATEKS
BS 55

LATEKS
PL 3/D

Gêstoæ

g/cm!

2,42

2,37

2,13

2,33

2,15

2,12

Wytrzyma³oæ na zginanie

N/mm

19,6

26,2

10,8

34

21

28,2

Twardoæ HK

N/mm

63,65

76

131

124

78,11

115

Parametr

LATEKS 7

Udarnoæ

kJ/m

8,7

3,2

Wytrzyma³oæ na cinanie

N/mm

10,2

16,4

12,3

10,2

Wytrzyma³oæ na ciskanie

kJ/m

58

66

46

81

58

112

Badania cierno zu¿yciowe
(BMC 15 Pr.1 -w³oski)



0,33-0,39

0,38-0,45

0,35-0,42

0,22-0,36

0,30-0,43

0,30-0,40

cm!/10%

0,5

0,4

0,3

0,4

0,4

0,6

stabilny

maleje ze
wzrostem
temp.

maleje ze
wzrostem
temp.

maleje ze
wzrostem
temp.

maleje ze
wzrostem
temp.

Wspó³czynnik tarcia
chwilowy

stabilny

wspó³czynnika tarcia wraz ze wzrostem temperatury.
l Zastosowanie wodnych dyspersji polimerowych
otwiera nowe mo¿liwoœci proekologicznej produkcji materia³ów ciernych, dotychczas niestosowanej.
l Uzyskane wstêpne wyniki badañ sta³y siê podstaw¹ do opracowania projektu badawczo-rozwojowego, który zosta³ z³o¿ony we wrzeœniu br. w ramach VI Konkursu Projektów Rozwojowych w
MNiSW (pozytywnie rozpatrzona czêœæ A wniosku).
Badania przeprowadzono w ramach projektu nr
D08BN866 z dzia³alnoœci statutowej.
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