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Badania nad popraw¹
w³aœciwoœci nanokompozytów
elastomerowych poprzez
modyfikacjê transpolioktenamerem oraz polietylenem
funkcjonalizowanymi
bezwodnikiem maleinowym

Teresa Kleps*
Przedmiotem niniejszej publikacji s¹ badania nad popraw¹ w³aœciwoœci
nanokompozytów
elastomerowych zawieraj¹cych montmorylonit, przez zastoMa³gorzata Piaskiewicz*
sowanie jako kompatybilizatora zmodyfikowanej postaci transpolioktenameru
Teresa Parys*
(TOR), otrzymanego w eksperymentalnie przeprowadzonej funkcjonalizacji
Jan Mê¿yñski*
metod¹ szczepienia bezwodnikiem maleinowym. Scharakteryzowano strukturê
Micha³ Lewandowski* chemiczn¹ zmodyfikowanego TOR oraz oceniono jego przydatnoœæ w nanokompozytach elastomerowych badaj¹c wp³yw na kinetykê wulkanizacji mieszaMarek Tulik*
nek kompozytowych IR, SBR i EPDM oraz na podstawowe w³aœciwoœci mechaniczne ich wulkanizatów. Stwierdzono korzystne, ale niewielkie zmiany w przebiegu wulkanizacji oraz bardzo istotn¹ poprawê w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych kompozytów elastomerowych zawieraj¹cych nanonape³niacz krzemianowy i zmodyfikowany TOR jako kompatybilizator. W badaniach uwzglêdniono
równie¿ kompatybilizatory handlowe Fusabond® E EC 603D i Fusabond® MG
423D, stanowi¹ce polietylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym, stosowane w przetwórstwie niektórych polimerów. Zastosowanie tych kompatybilizatorów w niewielkim stopniu poprawia³o w³aœciwoœci nanokompozytów elastomerowych.
S³owa kluczowe: nanokompozyty elastomerowe, modyfikacja, kompatybilizatory, szczepienie, transpolioktenamer, montmorylonit, w³aœciwoœci mechaniczne

Research on improving the properties of
elastomer nanocomposites by modification with transpolyoctenamer and polyethylene grafted by maleic anhydride
The subject of this publication is the research on improving the properties
of elastomer nanocomposites containing montmorillonite through the use as
compatibilizer of a modified form of transpolyoctenamer (TOR), which have
obtained experimentally by grafting with maleic anhydride. The chemical structure of the modified TOR was characterized. Its usefulness in elastomer nanocomposites was evaluated on the base investigation the effect on the curing
kinetics of IR, SBR and EPDM compounds and basic mechanical properties of
their wulcanizates. It was found positive but small changes in the rubber vulcanization and the very important improvement in mechanical properties of composites containing elastomer and siliceous nanofillers and modified transpolyoctenamer. The resulting modified transpolyoctenamer characterized by favorable performance in the tested elastomer nanocomposites than commercial
compatibilizators as Fusabond® E EC 603D i Fusabond® MG 423D based on
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polyethylene grafted with maleic anhydride, which are intended for use in
polymer systems.
Key words: elastomer nanocomposites, modification, compatibilizators,
grafting, transpolyoctenamer, montmorillonite, mechanical properties
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1. Wprowadzenie
Wœród wielu problemów zwi¹zanych ze sporz¹dzaniem i przetwórstwem kompozytów elastomerowych zawieraj¹cych nanonape³niacze szczególnie
wa¿ne jest uzyskanie kompatybilnoœci nanonape³niaczy z elastomerami, przejawiaj¹cej siê w ich dobrej
dyspersji i eksfoliacji w oœrodku elastomerowym, co
jest niezbêdnym warunkiem dobrych w³aœciwoœci mechanicznych – wytrzyma³oœciowych, odpornoœciowych
i barierowych usieciowanych kompozytów elastomerowych w postaci finalnych wyrobów technicznych.
Stosowanie nanonape³niaczy w procesach przetwórczych elastomerów stwarza powa¿ne problemy
technologiczne z powodu niewystarczaj¹cego lub braku powinowactwa polarnych nanonape³niaczy do niepolarnych elastomerów, w zwi¹zku z czym wystêpuj¹
trudnoœci w ich dyspergowaniu w œrodowisku elastomerowym. Powoduje to niekorzystn¹ morfologiê uk³adu z nierównomiernym rozprowadzeniem nanonape³niaczy, co jest istotn¹ przeszkod¹ w uzyskaniu doskonalszych w³aœciwoœci mechanicznych nanokompozytów. Odnosi siê to miêdzy innymi do dostêpnych ju¿
w handlu interkalowanych krzemianów warstwowych
typu organomontmorylonitu (MMT), modyfikowanych
przez hydrofobizacjê. W niektórych przypadkach
wprawdzie uda³o siê uzyskaæ dobre wyniki [1-4], jednak nie s¹ to znacz¹ce rezultaty adekwatne do oczekiwañ nanotechnologii.
Wiele czynników ma istotny wp³yw na jakoœæ
nanokompozytów, m.in. rodzaj elastomeru, jego polarnoœæ i lepkoœæ, rodzaj substancji modyfikuj¹cej MMT,
warunki mieszania, a tak¿e prawdopodobnie rodzaj
zespo³u sieciuj¹cego [5, 6].
W celu poprawy wzajemnej mieszalnoœci uk³adu
polimer/MMT, stosuje siê dodatkowe kompatybilizatory, stanowi¹ce na ogó³ substancje wielkocz¹steczkowe
z wbudowanymi grupami polarnymi (oprócz niepolarnych wykazuj¹cych powinowactwo do kauczuku),
które u³atwiaj¹ zdyspergowanie cz¹stek nanonape³niacza w oœrodku polimerowym powoduj¹c tworzenie siê
wi¹zañ chemicznych lub fizycznych (zazwyczaj wodorowych) miêdzy p³ytkami MMT a grupami funkcyjnymi kompatybilizatora [3 – 5, 7].
Firma Hüls oferuje dwie odmiany handlowe specyficznych substancji wielkocz¹steczkowych typu transpolioktenameru (TOR) poprawiaj¹cych przetwórstwo
kauczuków Vestenamer 8012 i Vestenamer 6213 o ró¿nej zawartoœci merów trans:cis (odpowiednio 80:20
i 60:40 [8].
Polioktenamery maj¹ budowê zbli¿on¹ do polietylenu, ale z wi¹zaniem podwójnym przy co ósmym atomie wêgla. Obecnoœæ wi¹zañ podwójnych umo¿liwia
sieciowanie polimeru, równie¿ za pomoc¹ siarkowych
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zespo³ów sieciuj¹cych, powszechnie stosowanych
w technologii gumy. Natomiast mniejszy stopieñ nienasycenia ³añcuchów polioktenameru w porównaniu
z kauczukami dienowymi zwiêksza ich odpornoœæ chemiczn¹ i termiczn¹.
Transpolioktenamery zawieraj¹ makrocz¹steczki
pierœcieniowe i liniowe, o bimodalnym rozk³adzie ciê¿aru cz¹steczkowego. Ca³kowity udzia³ czêœci pierœcieniowej wynosi co najmniej 25 % masowych. Wykazuj¹
znaczny stopieñ krystalicznoœci, odznaczaj¹ siê niskim
ciê¿arem cz¹steczkowym (ok. 105), nisk¹ temperatur¹
topnienia (ok. 50–56 oC) i ma³¹ lepkoœci¹ powy¿ej temperatury topnienia, a w zwi¹zku z tym dobrym p³yniêciem. Z tego wzglêdu producenci polioktenamerów zalecaj¹ ich wykorzystanie w przetwórstwie kauczuków,
zw³aszcza w przypadku problemów przetwórczych.
W literaturze przedmiotu nie ma wzmianek na temat mieszalnoœci transpolioktenameru z elastomerami
w aspekcie termodynamicznym, ani na temat szczepienia. Istniej¹ natomiast doniesienia, ¿e dodanie polioktenameru do mieszanek gumowych znacznie obni¿a ich
lepkoœæ w temperaturze przetwórstwa [8, 9] oraz wyraŸnie wp³ywa na homogenicznoœæ – lepsze zdyspergowanie nape³niaczy mieszanin kauczuków o ró¿nej polarnoœci [10-12]. Potwierdzi³y to równie¿ nasze wczeœniejsze badania [13-14].
Stwierdzono, ¿e dzia³anie plastyfikuj¹ce TOR powoduje istotne zmniejszenie zu¿ycia energii podczas
sporz¹dzania mieszanek gumowych [9,15]. Zaobserwowano równie¿ wzrost stabilnoœci wymiarów i kszta³tu formowanych pó³fabrykatów, wytrzyma³oœci w stanie niezwulkanizowanym (green strength) oraz zmniejszenie efektu kalandrowego [8-9, 16].
Chang i wspó³autorzy [17], Setiawan i in. [18] przedstawili wp³yw transpolioktenameru na homogenicznoœæ
i kowulkanizacjê mieszanin kauczuków naturalnego
i terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego, ró¿ni¹cych siê znacznie pod wzglêdem stopnia nienasycenia
i szybkoœci sieciowania. Poniewa¿ uk³ady takie nie s¹
podatne na kowulkanizacjê, istniej¹ trudnoœci w uzyskaniu dobrych w³aœciwoœci mieszanin NR/EPDM.
Poprawa dyspersji i mieszalnoœci sk³adników mieszanek gumowych, dziêki dodaniu polioktenameru, ma
du¿e znaczenie przede wszystkim w przypadku wprowadzania nape³niaczy aktywnych o dzia³aniu wzmacniaj¹cym, szczególnie nanonape³niaczy oraz sadzy
przewodz¹cej.
Ornata, Stachowski i Kusztal [19] stwierdzili korzystny wp³yw dodatku TOR (w iloœci 5–20 cz. mas./
100 cz. mas. kauczuku) do mieszanek na bie¿niki opon
autobusowych, ciê¿arowych i rolniczych (NR, BR,
SBR) na energoch³onnoœæ sporz¹dzania mieszanek.
Stwierdzono korzystny wp³yw TOR na w³aœciwoœci zarówno mieszanek gumowych, jak i ich wulkanizatów:
poprawê wytrzyma³oœci na rozci¹ganie mieszanek nie-
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zwulkanizowanych oraz odpornoœci wulkanizatów na
œcieranie. W ostatnim latach ukaza³y siê doniesienia
dotycz¹ce mo¿liwoœci zastosowania TOR w recyklingu
opon oraz wykorzystania zmodyfikowanej transpolioktenamerem zmielonej gumy oponowej w nawierzchniach asfaltowych [20, 21].
Bieliñski, Œlusarski i in. [13, 22-23] badaj¹c sk³ad
warstwy wierzchniej metod¹ spektrofotometrii FTIR-ATR zaobserwowali, ¿e w usieciowanych mieszaninach NR/TOR zachodzi segregacja powierzchniowa
makrocz¹steczek transpolioktenameru oraz ¿e makrocz¹steczki pierœcieniowe o ni¿szym ciê¿arze cz¹steczkowym migruj¹ do warstw powierzchniowych kompozycji. Struckmeyer i Hofmann zasugerowali [16], ¿e
TOR mo¿e stanowiæ sk³adnik sieci przestrzennej poprzez tworzenie wi¹zañ i mostków miêdzy jego makrocz¹steczkami pierœcieniowymi a liniowymi. Dziêki
temu mog¹ powstawaæ dodatkowe wêz³y sieci.
Ostatnio ukaza³y siê doniesienia na temat przeprowadzania funkcjonalizacji granulatu gumowego z opon
metod¹ szczepienia. Furman i inni [25] przedstawili
sposób uaktywnienia powierzchni granulatu polegaj¹cy
na reakcji szczepienia w wyniku dzia³ania metakrylanem glicylu oraz kwasem metakrylowym z zastosowaniem fotoinicjatora.
W wyniku funkcjonalizacji transpolioktenameru
poprzez szczepienie bezwodnikiem maleinowym nastêpuje uaktywnienie jego makrocz¹steczek i zgodnie z
teori¹ Struckmeyera i Hofmanna [16] powinno to stworzyæ mo¿liwoœæ tworzenia dodatkowych wi¹zañ i mostków z makrocz¹steczkami kauczuku i nanonape³niacza, w rezultacie przyczyniaj¹c siê do umocnienia sieci
przestrzennej nanokompozytów i tym samym istotnej
poprawy ich w³aœciwoœci fizycznych.
Funkcjonalizacja przez szczepienie bezwodnikiem
maleinowym jest stosowana na skalê produkcyjn¹
przez firmê Du Pont w przypadku m. in. polietylenu. Na
rynku s¹ dostêpne kompatybilizatory handlowe o nazwach Fusabond® E EC 603D i Fusabond® MG 423D
[26], stanowi¹ce szczepion¹ postaæ polietylenu, stosowane g³ównie w przetwórstwie polimerów ABS, PA,
PCA w celu poprawy parametrów przetwórstwa i w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych, szczególnie adhezji.
W publikacjach nie znaleziono doniesieñ dotycz¹cych
stosowania ich w procesach wytwarzania nanokompozytów elastomerowych.
W niniejszej pracy przeprowadzono modyfikacjê
transpolioktenameru (TOR) poprzez wprowadzenie
grup funkcyjnych metod¹ szczepienia, w celu nadania
mu cech kompatybilizatora w uk³adach elastomer/nanonape³niacz. Przetestowano ró¿ne procedury funkcjonalizacji polioktenameru; zmodyfikowany TOR scharakteryzowano metodami FTIR i DTA, zbadano wp³yw
nowego kompatybilizatora na w³aœciwoœci reologiczne
mieszanek kompozytowch IR, SBR i EPDM zawieraj¹cych interkalowany montmorylonit (MMT) oraz na
podstawowe w³aœciwoœci mechaniczne usieciowanych
nanokompozytów elastomerowych. W badaniach uwzglêdniono równie¿ kompatybilizatory handlowe Fusabond® E EC 603D i Fusabond® MG 423D.
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2. Czêœæ doœwiadczalna
2.1. Materia³y
l Transpolioktenamer (TOR) – Vestenamer 8012 firmy Hüls [9] – wêglowodór wielkocz¹steczkowy
o budowie zbli¿onej do polietylenu, ale z wi¹zaniem
podwójnym przy co 8. wêglu, zawieraj¹cy struktury
pierœcieniowe i liniowe, a w nich mery trans i cis w
stosunku 80:20 (temp. topn. fazy krystalicznej54oC)
l Bezwodnik maleinowy
l Aktywator reakcji szczepienia – nadtlenek dikumylu Di-cup 40 C
l Kompatybilizatory handlowe Fusabond® EEC
603D (t. topn. 108 oC) i Fusabond® MG 423D
(t. topn. 62 oC) firmy Du Pont stanowi¹ce funkcjonalizowane produkty na podstawie polietylenu
szczepionego bezwodnikiem maleinowym [26]
l Mieszanki kompozytowe i kompozyty usieciowane (wulkanizaty kauczuków): IR, SBR i EPDM,
nape³nione krzemionk¹ uwodnion¹ (Arsil) w iloœci
30 cz./100cz. kauczuku, zawieraj¹ce 10 cz. nanonape³niacza Cloisite® 15A i 10 cz. kompatybilizatora/100 cz. kauczuku oraz siarkowe zespo³y sieciuj¹ce.

2.2. Metodyka
Modyfikacja transpolioktenameru bezwodnikiem maleinowym metod¹ szczepienia
Testowano 3 techniki szczepienia:
l Szczepienie pod dzia³aniem mikrofal:
Do uplastycznionego na walcarce Vestenameru
8012 w temperaturze 70 oC wprowadzano bezwodnik
maleinowy i ujednorodniano w ci¹gu 10 min; uzyskane
przedmieszki nastêpnie poddawano dzia³aniu mikrofal
o mocy 150, 500 i 700 W.
l Szczepienie z zastosowaniem si³ œcinaj¹cych i podwy¿szonej temperatury (metoda w stopie) w wyt³aczarce:
U¿yto wyt³aczarki dwuœlimakowej o parametrach
D = 25 mm, L/D = 33, temperatura wyt³aczania wynosi³a 160–170 oC; stosowano Vestenamer 8012 nieuplastyczniony, bezwodnik maleinowy i aktywator reakcji
rodnikowej – nadtlenek dikumylu Di-cup 40C (0,2%).
l Szczepienie w podwy¿szonej temperaturze z zastosowaniem si³ œcinaj¹cych (metoda w stopie) na
walcach laboratoryjnych:
Vestenamer 8012 uplastyczniano na walcach
o temp. 70 oC w ci¹gu 2 min, nastêpnie wprowadzano
bezwodnik maleinowy i aktywator reakcji rodnikowej
– nadtlenek dikumylu Di-cup 40C (0,2%); szczelina
0,2 mm, frykcja – 2, czas sporz¹dzania – 15 min.
Badania struktury chemicznej metodami DTA
i FTIR
Próbki TOR przed i po modyfikacjach badano metod¹ ró¿nicowej analizy termicznej DTA i metod¹ spektrofotometryczn¹ FTIR. Pomiary DTA prowadzono za
pomoc¹ Systemu Termoanalitycznego TGA/SDTA
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STAR 851e Mettler Toledo w atmosferze azotu; szybkoœæ ogrzewania 10 oC/min. Badania FTIR wykonano
za pomoc¹ spektrofotometru z transformacj¹ Fouriera
FT IR – Genesis II – firmy Mattson w zakresie podczerwieni, z przystawk¹ ATR. Widma FT IR rejestrowano
technik¹ ATR (ca³kowitego wewnêtrznego odbicia) na
krysztale ZnSe w zakresie 4000 cm-1 – 600 cm-1, z rozdzielczoœci¹ 4 cm-1, przy liczbie scanów 32, nastêpnie
zinterpretowano rodzaj ugrupowañ chemicznych.
Sporz¹dzanie mieszanek kompozytowych
W mikserze lub na walcach sporz¹dzono przedmieszki:
l kauczuk + TOR lub + TOR szczepiony + Cloisite®
15A, w temp. ok. 60 oC
l kauczuk + Fusabond® E EC 603 D (EC) + Cloisite® 15A, w temp. ok. 130 oC
l kauczuk + Fusabond® MG 423 D (MG) + Cloisite® 15A, w temp. ok. 100 oC
Z ww. przedmieszek sporz¹dzono mieszanki kompozytowe z pozosta³ymi sk³adnikami na walcach o temperaturze 60, 90 lub 110 oC; szczelina 0,2, frykcja 2.
Badanie kinetyki wulkanizacji mieszanek kompozytowych
Przebieg wulkanizacji badano w temperaturze 150
i 160 oC pomoc¹ wulkametru bezrotorowego Reometer
MDR 2000 zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO
6502:2007. W badaniu oznaczano momenty skrêtne
(Mmin. i Mmaks.), ∆M oraz czas potrzebny do osi¹gniêcia okreœlonej wartoœci procentowej postêpu wulkanizacji (t90), odniesiony do minimalnej wartoœci momentu skrêtnego.
Badanie w³aœciwoœci mechanicznych kompozytów usieciowanych
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, wyd³u¿enie przy zerwaniu, naprê¿enie przy 300% wyd³u¿eniu (modu³ 300%)
oznaczono za pomoc¹ maszyny wytrzyma³oœciowej firmy ZWICK typ 1445 zgodnie z PN-ISO 37, twardoœæ
Shore’a A oznaczono twardoœciomierzem firmy ZWICK
typ 7201 zgodnie z PN-80/C-04238. Badanie odpornoœci
na starzenie cieplne przeprowadzono zgodnie z PN-ISO
188:2000 oraz PN-ISO 1431-1: 2000, odpornoœæ na œcieranie Schoppera wg PN-ISO 4649:2007 Metoda A, odkszta³cenie trwa³e po œciskaniu wg PN-ISO 815:98.
Badanie dyspersji kompozytów
Badanie dyspersji nape³niaczy – krzemionki i montmorylonitu w kompozytach elastomerowych przeprowadzono metod¹ mikroskopii optycznej w œwietle odbitym przy powiêkszeniu 150× wed³ug normy ISO
11345:1997, za pomoc¹ mikroskopu BX-40 firmy
Olympus, wyposa¿onego w kamerê wideo i program
do analizy obrazu.

3. Wyniki badañ
3.1 Charakterystyka struktury
szczepionego transpolioktenameru
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Z uwagi na fakt, ¿e transpolioktenamer zawiera podwójne wi¹zania przy co 8. wêglu, reakcja szczepienia
zachodz¹ca wed³ug mechanizmu rodnikowego mo¿e
przebiegaæ dwukierunkowo: aktywne centra mog¹ powstawaæ przy wêglach allilowych, jak równie¿ na wêglach przy podwójnych wi¹zaniach.
Mechanizm reakcji szczepienia lub przy³¹czania
transpolioktenameru bezwodnikiem maleinowym wygl¹da nastêpuj¹co:
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Badania struktury metod¹ spektrofotometrii FTIR
transpolioktenameru Vestenamer 8012 przed i po reakcji szczepienia bezwodnikiem maleinowym, przyk³adowo metod¹ z dzia³aniem mikrofal, przedstawiono na
rys.1 i 2. Porównawczo zamieszczono równie¿ widmo
bezwodnika maleinowego.
Brak ró¿nic w widmach TOR/Bm1 i TOR/Bm2 oznacza, ¿e mikrofale o mocy 150 W nie powodowa³y
¿adnych zmian, a wiêc reakcja nie zasz³a. W wyniku
stosowania mikrofal o ró¿nej mocy stwierdzono, ¿e optymaln¹ moc¹ mikrofal wywo³uj¹c¹ reakcjê szczepienia lub przy³¹czenia by³o 700 W – krzywa TOR/Bm3.
Analiza widm FTIR wykaza³a, ¿e widma transpolioktenameru po reakcji szczepienia bezwodnikiem maleinowym w przypadku wszystkich stosowanych technik szczepienia charakteryzuj¹ siê obecnoœci¹ dodatkowych pasm absorpcji, odpowiadaj¹cych czêstoœciom
grupowym niektórych ugrupowañ chemicznych wystêpuj¹cych w bezwodniku maleinowym, z wyraŸnym
przesuniêciem niektórych pasm.
Na widmie FTIR szczepionego Vestenameru 8012
widoczne jest dodatkowe pasmo przy 1778 cm-1 odpowiadaj¹ce obecnoœci przy³¹czonej grupy C=O, której
w bezwodniku maleinowym odpowiada pasmo po³o¿one przy 1790 cm-1. Dodatkowe pasma 873 i 864 cm-1
œwiadcz¹ o obecnoœci wi¹zañ C=C lub C-C pochodz¹cych od struktury cyklicznej bezwodnika maleinowego. Przesuniêcie pasm -CH=CH- trans przy 962 cm -1
i zmniejszenie ich intensywnoœci œwiadczy o czêœciowym przy³¹czeniu siê bezwodnika równie¿ do wi¹zañ
podwójnych.
Uzyskane wyniki, w porównaniu z pasmami absorpcji zidentyfikowanymi w transpolioktenamerze nieszczepionym, przedstawiono w tab. 1.
Zmiany w strukturze transpolioktenameru w wyniku reakcji szczepienia lub przy³¹czenia bezwodnika
maleinowego potwierdzono równie¿ metod¹ DTA
(rys. 3). Mieszanina fizyczna TOR – bezwodnik maleinowy wykazuje dwa oddzielne piki zwi¹zane z przemian¹ topnienia w 132 i 156 oC odpowiadaj¹ce po-
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Rys. 1. Widma FT IR transpolioktenameru (TOR) szczepionego bezwodnikiem maleinowym w porównaniu z niemodyfikowanym
Fig. 1. FTIR spectra of: modified by maleic anhydride grafted and no modified TOR

Rys. 2. Widmo FT IR mieszaniny transpolioktenameru z bezwodnikiem maleinowym przed (TOR/Bm1) i po dzia³aniu mikrofal o mocy 150 W (TOR/Bm2) i 700 W (TOR/Bm3)
Fig. 2. FTIR spectra of: mixture of TOR with maleic anhydric before (TOR/Bm1) and after action of microwave 150
W (TOR/Bm2) and 700 W (TOR/Bm3).

szczególnym sk³adnikom, natomiast po szczepieniu widoczny jest jeden przesuniêty pik z maksimum w temperaturze 152 oC.
Analiza efektów szczepienia transpolioktenameru
bezwodnikiem maleinowym w zale¿noœci od zastosowanej techniki prowadzenia procesu wskazuje, ¿e najkorzystniejsze rezultaty uzyskano w wyniku prowadzenia szczepienia w obecnoœci aktywatora reakcji rodnikowej na walcach laboratoryjnych w temperaturze 60 –
70 oC, stosuj¹c du¿¹ frykcjê (2) i bardzo ma³¹ szczelinê
walców (0,2 mm), co pozwoli³o uzyskaæ du¿e si³y œci-
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naj¹ce. Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e jest to urz¹dzenie
szeroko dostêpne w technologii elastomerów.
Próby szczepienia w wyt³aczarce stwarza³y du¿e
trudnoœci techniczne, g³ównie z powodu gwa³townego
wzrostu temperatury podczas reakcji, co powodowa³o
przewagê reakcji sieciowania nad reakcj¹ szczepienia,
w zwi¹zku z czym proces wymaga³ trudnego sterowania temperatur¹.
Szczepienie za pomoc¹ mikrofal wymaga³o ka¿dorazowo eksperymentalnej optymalizacji parametrów
procesu: wartoœci mocy mikrofal i czasu dzia³ania w
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Rys. 3. Krzywe DTA mieszaniny TOR z bezwodnikiem maleinowym (TOR/Bm1) przed i po dzia³aniu mikrofal o mocy
150 W (TOR/Bm2) i 700 W (TOR/Bm3)
Fig. 3. DTA curves of: mixture of TOR with maleic anhydric before (TOR/Bm1) and after action of microwave 150
W (TOR/Bm2) and 700 W (TOR/Bm3).

zale¿noœci od masy mieszaniny reakcyjnej, co by³o
znacznym utrudnieniem przy jego powtarzaniu.
Tabela 1. Pasma absorpcji FT IR powsta³e w wyniku
modyfikacji TOR
Table 1. FTIR absorption bands forming in results of
TOR modification
Czêstoci grupowe
(d³ugoæ fali, cm )
i odpowiadaj¹ce im
ugrupowania
-1

Lp.

Próbka TOR

1

Vestenamer 8012

2

Vestenamer 8012
szczepiony
bezwodnikiem
maleinowym

2918 i 2850  C-H
1468  -CH3, CH2
1070  -CH2- cykl.
962  -CH=CH- trans
718  -CH2- ³añcuch.
2917 i 2850  C-H
1778  C=O
1467  -CH3, CH2
1068  -CH2- cykl.
965  -CH=CH- trans
873 i 864  C=C lub C-C cykl
719  -CH2- ³añcuch

3.3. Wp³yw kompatybilizatorów
na w³aœciwoœci reologiczne i
wytrzyma³oœciowe nanokompozytów elastomerowych
TOM 13

Kinetyka wulkanizacji
Wp³yw transpolioktenameru szczepionego bezwodnikiem maleinowym ró¿nymi technikami oraz polietylenu szczepionego typu Fusabond® na przebieg wulkanizacji mieszanek kauczukowych ilustruj¹ wskaŸniki przebiegu wulkanizacji zestawione w tabeli 2.
Jak wskazuj¹ te dane, modyfikacja TOR w niewielkim stopniu wp³ywa na przebieg wulkanizacji mieszanek. W przypadku mieszanek SBR i EPDM stwierdzono niewielki wzrost Mmaks. i ∆M, szczególnie w przypadku TOR szczepionego z u¿yciem mikrofal oraz aktywatora na walcach. W niektórych przypadkach obserwowano niewielkie zwiêkszenie wartoœci t90 w porównaniu z uk³adem odniesienia (bez kompatybilizatora).
Równie¿ w przypadku zastosowania kompatybilizatorów typu Fusabond nie stwierdzono istotnych zmian
w kinetyce wulkanizacji tych elastomerów; zaobserwowano jedynie niewielkie zmniejszenie Mmaks. i ∆M.
W³aœciwoœci mechaniczne
Wp³yw szczepionego transpolioktenameru na podstawowe w³aœciwoœci mechaniczne badanych nanokompozytów elastomerowych przedstawiono graficznie na rys. 4.
Jak widaæ, dodatek TOR szczepionego do mieszanek elastomerowych wp³ywa³ korzystnie na wiêkszoœæ
w³aœciwoœci mechanicznych nanokompozytów. Najwiêksz¹ poprawê w³aœciwoœci stwierdzono w przypadku kompozytów IR modyfikowanych TOR szczepionym wg procedury 3 – z zastosowaniem aktywatora
reakcji szczepienia, na walcach przy frykcji 2 i bardzo
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Tabela. 2. Wp³yw kompatybilizatorów na przebieg wulkanizacji mieszanek kompozytowych zawieraj¹cych
Cloisite® 15A
Table 2. Effect of compatibilizers on vulcanization kinetics of composite mix containing Cloisite® 15A
Mieszanka

Symbol
kauczuku
/ temp.
wulkanizacji

Parametry wulkanizacji
Moment
skrêtny
mini- maksymalny, malny,
,
M , M
dNm
dNm
min

IR/C
IR/CV
IR/CV sz 1
IR/CV sz
IR/CV sz 3
SBR/CV
SBR/CV sz 1
SBR/CV sz 2
SBR/CV sz 3
EPDM/CV
EPDM/CV sz 1
EPDM/CV sz 2
EPDM/CV sz 3
IR/C/PE
IR/C/FMG-1
IR/C/FMG-3
IR/C/FEC-1
IR/C/FEC-3

Przyrost,
∆M

t ,
min

t ,
min

1,98
2,20
2,11
2,40
2,19

6,42
7,05
6,74
6,79
7,11

1,85
1,70
1,69
1,70

7,82
9,41
9,31
9,40

1,06
1,10
1,09
1,05

8,25
8,49
8,33
9,05

1,98
1,68
1,99
1,57
1,60

6,42
6,79
6,96
6,13
6,21

2

90

maks.

IR / 150 oC
0,33 14,59 14,26
0,44 13,24 12,80
0,37 12,55 12,18
0,27 13,08 12,81
0,54 13,74 13,20
SBR / 150 oC
1,19 14,38 13,19
1,26 15,05 14,24
1,22 14,87 13,65
1,31 15,44 14,13
EPDM / 160 oC
1,28 15,73 14,45
1,50 17,06 15,56
1,54 17,38 15,84
1,41 17,64 16,23
IR / 150 oC
0,33 14,59 14,26
0,35 13,81 13,46
0,44 14,13 13,69
0,40 13,82 13,42
0,58 14,18 13,60

Symbole stosowane w tab. 2:
C  Cloisite® 15A, B  bezwodnik maleinowy, V  Vestenamer 8012 (TOR)
FMG  Fusabond® MG 423D, FEC  Fusabond® E EC 603D
Vsz 1  TOR szczepiony bezwodnikiem maleinowym pod
dzia³aniem mikrofal (MW) o mocy 700 W
Vsz 2  TOR szczepiony bezwodnikiem maleinowym z aktywatorem w wyt³aczarce
Vsz 3  TOR szczepiony bezwodnikiem maleinowym z aktywatorem na walcach

ma³ej szczelinie. Nastêpowa³o du¿e zwiêkszenie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie (z 18,3 do 23,4 MPa), wyd³u¿enia przy zerwaniu, wyraŸna poprawa wytrzyma³oœci na rozdzieranie. Obserwowano niewielki wzrost
wartoœci modu³ów, twardoœci, zmniejszenie œcieralnoœci, poprawê wskaŸnika stabilnoœci termicznej o ponad
10 oC, a tak¿e dosyæ dobr¹ odpornoœæ na starzenie. Odkszta³cenie trwa³e po œciskaniu nie uleg³o zmianie.
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W przypadku wulkanizatów SBR i EPDM tendencje zmian by³y podobne, aczkolwiek uzyskano nieco
mniejsz¹ poprawê w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych.
Pogorszeniu uleg³o natomiast odkszta³cenie trwa³e po
œciskaniu wulkanizatów EPDM oraz odpornoœæ na œcieranie wulkanizatów SBR.
Wp³yw kompatybilizatorów typu Fusabond® na
w³aœciwoœci nanokompozytów IR i EPDM zilustrowano graficznie na rys. 5. W przypadku tego rodzaju modyfikatorów korzystnym zmianom ulega³y tylko niektóre w³aœciwoœci nanokompozytów.
Szczególnej poprawie uleg³a wytrzyma³oœæ na rozdzieranie i wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie wulkanizatów
zawieraj¹cych Fusabond® E EC-603D – o ok.15%.
Niewielkiemu zwiêkszeniu uleg³a twardoœæ Shore’a,
wskaŸnik Et i wyd³u¿enie przy zerwaniu.
Natomiast niekorzystne zmiany stwierdzono w zakresie odkszta³cenia trwa³ego po œciskaniu i odpornoœci
na œcieranie wulkanizatów, w przypadku stosowania
obu modyfikatorów. Nie stwierdzono równie¿ korzystnego wp³ywu na poprawê odpornoœci na starzenie cieplne wulkanizatów.
Badanie dyspersji
Badanie dyspersji nape³niaczy – krzemionki
i montmorylonitu w kompozytach elastomerowych
przeprowadzone metod¹ mikroskopii optycznej w
œwietle odbitym wykaza³o, ¿e transpolioktenamer
szczepiony uzyskany w niniejszej pracy, szczególnie
z zastosowaniem procedury 3 (na walcach), podobnie
jak modyfikatory typu Fusabond®, wyraŸnie poprawia
rozprowadzenie nape³niaczy i nanonape³niaczy w mieszankach elastomerowych.
Na rys. 6 przedstawiono przyk³adowe zdjêcia
mikroskopowe przekrojów wulkanizatów IR, które
ilustruj¹ rozproszenie fazy nieorganicznej w matrycy
elastomerowej: nape³niaczy (krzemionka Arsil i nanonape³niacz Cloisite® 15A) oraz ZnO w przypadku
wulkanizatów niezawieraj¹cych modyfikatora
(IR/C), zawieraj¹cych nieniemodyfikowany TOR
(IR/VC), TOR szczepiony oraz Fusabond® E E C
603D. Jak mo¿na stwierdziæ, kompatybilizatory te,
a zw³aszcza TOR szczepiony, w sposób istotny wp³ywaj¹ na poprawê dyspersji fazy nieorganicznej w
mieszance.

4. Podsumowanie
Opracowano i przetestowano trzy procedury funkcjonalizacji transpolioktenameru (TOR) metod¹ szczepienia bezwodnikiem maleinowym, w celu nadania mu
cech kompatybilizatora w uk³adach elastomer – nape³niacz/nanonape³niacz: procedurê szczepienia pod dzia³aniem mikrofal, procedury z zastosowaniem aktywatora reakcji rodnikowej w wyt³aczarce dwuœlimakowej
i na walcach laboratoryjnych.
Najkorzystniejsze rezultaty uzyskano w wyniku
prowadzenia szczepienia w obecnoœci aktywatora reakcji rodnikowej na walcarce laboratoryjnej w temperaturze 60–70 oC, stosuj¹c du¿e si³y œcinaj¹ce. Uzyskany
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Rys. 4. Wp³yw transpolioktenameru (TOR) szczepionego bezwodnikiem maleinowym na w³aœciwoœci mechaniczne
nanokompozytów elastomerowych zawieraj¹cych Cloisite® 15A (C), w zale¿noœci od procedury szczepienia TOR
Oznaczenia symboli: V Sz 1 – TOR szczepiony MW, V Sz 2 – TOR szczepiony z aktywatorem w wyt³aczarce,
szczepiony z aktywatorem na walcach

V Sz 3 – TOR

Fig. 4. Effect of grafted by maleic anhydride procedures and no grafted TOR on mechanics properties of elastomer
nanocomposite containing Cloisite® 15A;
V Sz 1 – TOR grafted with use of MW,
of activator in rolling mill

V Sz 2 – TOR grafted with use of activator in extruder, V Sz 3 – TOR grafted with use

zmodyfikowany transpolioktenamer charakteryzowa³
siê korzystniejszym dzia³aniem w badanych nanokompozytach elastomerowych ni¿ handlowe kompatybilizatory oparte na polietylenie szczepionym bezwodnikiem maleinowym, przeznaczone do zastosowañ w
uk³adach polimerowych.
Dodatek TOR szczepionego do mieszanek kompozytowych badanych kauczuków zawieraj¹cych nanonaTOM 13

pe³niacz typu krzemianu warstwowego wp³ywa korzystnie na kinetykê wulkanizacji oraz na poprawê kompatybilnoœci kauczuku z nanonape³niaczem i lepsz¹ dyspersjê tego nape³niacza w matrycy elastomerowej,
z czym wi¹¿e siê poprawa w³aœciwoœci fizycznych
usieciowanych nanokompozytów. Sporz¹dzanie kompozytów elastomerowych z nanonape³niaczami i transpolioktenamerem wymaga specjalnego re¿imu techno-
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Rys. 5. W³aœciwoœci mechaniczne wulkanizatów zawieraj¹cych Cloisite® 15A (C) oraz Fusabond® E EC 603D
i Fusabond® MG 423D
Fig. 5. Mechanical properties of IR I EPDM nanocomposites containing Cloisite® 15A (C) and Fusabond® E EC
603D and Fusabond® MG 423D

logicznego z uwzglêdnieniem sporz¹dzania przedmieszek tych sk³adników. Stosuj¹c optymalne warunki
technologiczne uzyskano nastêpuj¹c¹ poprawê g³ównych w³aœciwoœci mechanicznych kompozytów:
l wytrzyma³oœci na rozci¹ganie: maksimum o oko³o
22 % w przypadku wulkanizatów IR, w przypadku
SBR – o ok. 11% i dla EPDM o ok. 7,5 %,
l wytrzyma³oœci na rozdzieranie o ok. 7,5 % dla IR,
10% – dla SBR i 13 % – dla EPDM,
l odpornoœci na odkszta³cenie trwa³e po œciskaniu –
odkszta³cenie trwa³e uleg³o zmniejszeniu o ok. 8 %
w przypadku wulkanizatów SBR i o ok. 20 %
w przypadku EPDM; dla IR nie uleg³o zmianie
l niewielk¹ poprawê stabilnoœci termicznej.
Przedstawiona praca stanowi wk³ad naukowy i doœwiadczalny w rozwi¹zanie problemów technologii nanokompozytów elastomerowych zwi¹zanych z brakiem
kompatybilnoœci nanonape³niaczy z elastomerami. Testowane metody otrzymywania szczepionego transpolioktenameru pe³ni¹cego rolê kompatybilizatora, który
w wyniku funkcjonalizacji korzystnie wp³ywa na w³aœciwoœci przetwórcze mieszanek i wiêkszoœæ w³aœciwoœci mechanicznych wulkanizatów, mog¹ stanowiæ podstawy do opracowania procesu technologicznego jego
otrzymywania.
Uzyskane wyniki otworzy³y mo¿liwoœæ wdro¿enia
funkcjonalizowanego transpolioktenameru w charakte-
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rze kompatybilizatora do technologii wytwarzania
nanokompozytów elastomerowych i by³y podstaw¹ do
zg³oszenia zastrze¿enia patentowego (Nr zg³oszenia
patentowego: P-388180 z dnia 05.06.2009).
Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê
w latach 2007-2010, jako projekt badawczy rozwojowy
nr R08 038 02.
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