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W pracy przedstawiono mo¿liwoœci zastosowania g³ównych produktów pirolizy zu¿ytych opon samochodowych (oleju i pozosta³oœci wêglowej) w mieszankach kauczukowych zawieraj¹cych kauczuk naturalny (NR) oraz kauczuk
butadienowo-styrenowy (SBR). Produkty otrzymywano w doœwiadczalnej instalacji pirolizy ca³ych opon samochodowych, w wyniku niskotemperaturowego
krakingu i przy niewielkim nadciœnieniu.
Wêgiel popirolityczny po oczyszczeniu z pozosta³oœci metalowych i rozdrobnieniu stosowano jako nape³niacz w iloœci 50 i 75 phr. W pracy przedstawiono
wyniki badañ uzyskanych mieszanek i wulkanizatów: przebiegu wulkanizacji,
lepkoœci, w³aœciwoœci mechanicznych, odpornoœci na starzenie cieplne oraz
odpornoœci na wielokrotne odkszta³cenia. Wêgiel popirolityczny nadawa³ badanym wulkanizatom stosunkowo niskie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie (porównywalne z kaolinem i sadz¹ techniczn¹), jednak poprawia³ ich odpornoœæ na
starzenie cieplne. Wskazano przyczyny obni¿enia wytrzyma³oœci na rozci¹ganie
i wskazano sposoby jej poprawy.
Olej popirolityczny okaza³ siê dobrym (o charakterze aromatycznym) zmiêkczaczem mieszanek kauczukowych poprawiaj¹cym w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe
wulkanizatów.
S³owa kluczowe: piroliza ca³ych opon samochodowych, produkty pirolizy,
olej popirolityczny, wêgiel popirolityczny, piroliza, sadza, wulkanizaty, elastomery, w³aœciwoœci mechaniczne, plastyfikator, zmiêkczacz, nape³niacz
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Post-pyrolytic products as components of
rubber compounds
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The paper presents application possibilities of main products obtained in
the pyrolysis of worn out tyres (oil and carbon residue) to be used in rubber
compounds containing styrene-butadiene rubber (SBR) and natural rubber
(NR).
The products were manufactured in the pilot pyrolysis installation of whole
tyres as result of low temperature cracking carried out in slightly elevated
pressure conditions.
The post-pyrolytic coke was purified (metals were removed) and powdered,
than used as filler in amounts of 50 and 75phr. The curing characteristic, the
viscosity, the mechanical properties, the resistance to thermal aging, and the
resistance to mechanical fatigue were measured. The vulcanizates with the
post-pyrolytic coke have relatively low tensile strength (compared to clay and
carbon black) but better resistance to thermal aging. The reason for lowering
of tensile strength was determined and the way to improve was indicated.
The post-pyrolytic oil appears to be good softener/extender (with aromatic
character) of rubber compounds, improving of mechanical properties of vulcanizates.
Key words: pyrolysis of whole tyres, post-pyrolytic products, post-pyrolytic
oil, post-pyrolytic coke, pyrolysis, carbon black, vulcanizates, elastomers, mechanical properties, softeners, extenders, filler

1. Wprowadzenie
Ostateczne w³aœciwoœci nadawane s¹ wyrobom gumowym w nieodwracalnym procesie sieciowania makrocz¹steczek polimerów – tzw. wulkanizacji. Dziêki
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temu wyroby gumowe zachowuj¹ swoje w³aœciwoœci
w szerokim zakresie temperatury, nie s¹ termoprzetwarzalne, co oznacza, ¿e ich powtórne zastosowanie jest
bardzo trudne, chocia¿ mo¿liwe. Zu¿yte wyroby gumowe stanowi¹ powa¿ny problem ekologiczny, o skali
wynikaj¹cej z wielkoœci produkcji przemys³u gumowe-
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go, która wynosi ok. 35 mln ton rocznie [1, 3, 4]. Istnieje wiele metod zagospodarowania odpadów i zu¿ytych
wyrobów gumowych. Najprostszym, a zarazem najpowszechniejszym sposobem jest ich spalanie. Metoda ta
jednak jest mniej po¿¹dana ze wzglêdu na ograniczenia
prawne spowodowane koniecznoœci¹ ochrony œrodowiska, ujête np. w dyrektywie unijnej Waste Incineration Directive [1,2].
Wtórnie wykorzystane odpady gumowe i wytworzone z nich wyroby przewa¿nie maj¹ gorsze w³aœciwoœci od pierwotnych wyrobów i surowców i tylko
niska cena mo¿e powodowaæ, ¿e bêd¹ stosowane [3].
Z punktu widzenia zagadnieñ technicznych, œrodowiska i ekonomii najwiêkszy problem stanowi zagospodarowanie zu¿ytych opon samochodowych. Opony
to wielowarstwowe, wielomateria³owe wyroby gumowe. Oprócz kauczuków, nape³niaczy, plastyfikatorów,
œrodków sieciuj¹cych i pomocniczych zawieraj¹ tak¿e
stal (kord i drutówka) i wzmocnienia tekstylne (kordy
najczêœciej poliamidowe). Produkcja opon stanowi ok.
60-70% produkcji przemys³u gumowego, a iloœæ opon
w odpadach gumowych jest prawdopodobnie jeszcze
wiêksza i wynosi ok. 80% [3, 5]. W krajach UE w 2000
roku masê zu¿ytych opon szacowano na 2,5 mln ton
[6].
Zasadnicze kierunki rozwi¹zania problemu zu¿ytych opon to [2]:
l przed³u¿enie czasu ich u¿ytkowania poprzez bie¿nikowanie i zwiêkszenie trwa³oœci;
l recykling materia³owy;
l stosowanie jako paliwo, czyli odzysk energii.
Znaczenie pirolizy w recyklingu zu¿ytych opon nie jest
obecnie du¿e ze wzglêdu na ma³¹ op³acalnoœæ tego procesu. Jest to jednak metoda interesuj¹ca mimo wysokich kosztów [7, 8]. Doskonalenie procesu pirolizy
i rosn¹ce ceny ropy naftowej i innych Ÿróde³ energii
mog¹ sprawiæ, ¿e op³acalnoœæ procesu bêdzie mo¿liwa
do osi¹gniêcia.
Piroliza to proces rozk³adu termicznego substancji
lub materia³ów, prowadzony przez poddawanie ich
dzia³aniu wysokiej temperatury, ale bez kontaktu z tlenem i innymi czynnikami utleniaj¹cymi. Podczas pirolizy gumy (prowadzonej w zale¿noœci od metody
w temperaturze od 400 do 700oC) powstaj¹ substancje
ciek³e (oleje), gazowe i produkty sta³e. Produktów gazowych jest zazwyczaj ok.10% (g³ównie lekkie wêglowodory, wodór, siarkowodór, tlenek wêgla), produkty
ciek³e stanowi¹ ok. 44%, a pozosta³oœæ sta³a to ok. 46%
[3].
Frakcja ciek³a sk³ada siê z wêglowodorów o wysokiej temperaturze wrzenia, przewa¿nie s¹ to wêglowodory C7 do C20 [5]. Wêglowodory te mo¿na rozdzieliæ
stosuj¹c destylacjê frakcyjn¹ i rafinacjê. Substancje
sta³e zwane koksikiem zawieraj¹ g³ównie wêgiel.
Otrzymane produkty ciek³e mog¹ mieæ zastosowanie
jako komponenty paliw p³ynnych [9, 10], powsta³y wêgiel zaœ mo¿e byæ u¿yty jako tani wype³niacz mieszanek gumowych lub po odpowiedniej obróbce mo¿e zastêpowaæ wêgiel aktywny w mniej wymagaj¹cych wyrobach [11].
TOM 13

Podczas pirolizy wymagane jest dostarczania du¿ej
iloœæ energii na ogrzanie i utrzymanie temperatury w
czasie ca³ego procesu. Utrudnieniem jest ma³e przewodnictwo cieplne gumy. Dlatego w znanych nam procesach pirolizy wymaga siê wstêpnego rozdrabniania
gumy. Rozdrabnianie gumy jest równie¿ procesem
trudnym i kosztownym (masywne i kosztowne granulatory), a tak¿e poch³aniaj¹cym wiele energii [2]. Wa¿n¹
korzyœci¹ wynikaj¹c¹ z u¿ycia wstêpnie rozdrobnionej
gumy jest redukcja objêtoœci wsadu gumowego, co pozwala na lepsze wykorzystanie objêtoœci urz¹dzenia do
pirolizy.
W literaturze mo¿na spotkaæ opisy ró¿nych technik
prowadzenia pirolizy. Proces mo¿e odbywaæ siê w
uk³adzie gaz–cia³o sta³e, ciecz–cia³o sta³e, pod zmniejszonym ciœnieniem, w obecnoœci ró¿nych substancji
w stanie nadkrytycznym, w obecnoœci donorów wodoru [1, 3, 4, 6-8].
Wielka ró¿norodnoœæ procesów pirolizy opisywanych w literaturze œwiadczy o ci¹g³ych poszukiwaniach
optymalnego rozwi¹zania, mo¿liwego do zastosowania
w sposób op³acalny i w du¿ej (przemys³owej) skali. Cel
ten nie zosta³ jeszcze osi¹gniêty i st¹d dalsze poszukiwania dotycz¹ zarówno procesu pirolizy, jak i aplikacji
jej produktów.

2. Budowa urz¹dzenia do
pirolizy
Op³acalnoœci pirolizy zale¿y od wyboru mo¿liwie
taniej metody prowadzenia procesu, a tak¿e od sposobu
wykorzystania otrzymanych produktów. Linia do pirolizy [9], wg patentu [12], jest dostosowana do pirolizy
ca³ych opon samochodowych. Ogrzewana jest elektryczne ze wzglêdu na ³atwoœæ sterowania oraz swobodê wyboru miejsc, w których umieszczone s¹ grza³ki.
Materia³ ogrzewany jest równoczeœnie przez grza³ki
znajduj¹ce siê na zewn¹trz i wewn¹trz opon. Linia taka
zajmuje stosunkowo niewielk¹ objêtoœæ i mo¿e byæ zainstalowana w miejscu, w którym gromadzone s¹ zu¿yte opony, bez potrzeby transportowania ich.
Urz¹dzenie firmy Konmech to instalacja do pó³technicznej niskociœnieniowej pirolizy ca³ych opon samochodów osobowych. Podstaw¹ procesu jest termiczny rozk³ad materia³u, z którego wykonane s¹ opony
samochodowe, na zasadzie niskociœnieniowego krakingu.
Instalacja do pirolizy zbudowana jest z modu³ów:
l pieca pirolitycznego z centryczn¹ komor¹ grzejn¹,
l uk³adu steruj¹cego równomiernoœci¹ pola grzewczego pieca,
l odbieralników produktów ciek³ych i gazowych.
Parametry procesu pirolizy tak dobrano, ¿eby uzyskaæ
maksymaln¹ iloœæ wêglowodorów ciek³ych i minimaln¹ lotnych. £agodny kraking niemal wyklucza
mo¿liwoœæ powstawania niebezpiecznych wêglowodorów pierœcieniowych. Proces odbywa siê w ca³kowicie
szczelnej instalacji i przy niewielkim nadciœnieniu, co
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gwarantuje bezpieczeñstwo pod wzglêdem wybuchowym. Zakres temperatury, w której zachodzi piroliza
wynosi 370-400oC.
Lotne produkty pirolizy oddzielone s¹ od gor¹cej
czêœci aparatu poprzez kilkukrotne zamkniêcie wodne.
Sto¿kowa kopu³a (pokrywa) reaktora jest intensywnie
ch³odzona wod¹, dziêki czemu nastêpuje na niej wykraplanie frakcji olejowej, która poprzez odpowiedni
odp³yw jest odprowadzana do naczynia zbiorczego.
Medium ch³odz¹cym urz¹dzenie do pirolizy jest
woda. Woda ch³odz¹ca znajduje siê w uk³adzie zamkniêtym przy wymuszonym obiegu, a odbierane ciep³o
podczas ch³odzenia jest wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeñ.
Otrzymywane produkty to:
l frakcja sta³a – wêgiel (koksik) popirolityczny,
l frakcja ciek³a – olej popirolityczny,
l frakcja gazowa spalana na zewn¹trz pomieszczeñ
(nie wykorzystywano tej frakcji).
Urz¹dzenie pozwala na jednorazowe za³adowanie 10
opon osobowych o maksymalnym rozmiarze R18.
Z jednej opony o masie ok. 6 kg uzyskuje siê w przybli¿eniu: 2,2 litra frakcji olejowej, 0,5 m3 gazu, 2,5 kg
koksiku oraz 1 kg z³omu metalowego. Czas trwania
jednego cyklu wynosi oko³o 3 h (bez czasu ch³odzenia),
ca³kowite zu¿ycie energii elektrycznej w jednym cyklu
wynosi oko³o 35 kWh.

3. Charakterystyka produktów pirolizy
3.1. Wêgiel popirolityczny
Zbadano podstawowe w³aœciwoœci uœrednionej
próbki wêgla popirolitycznego otrzymanego w wyniku
pirolizy opon samochodowych.
Na podstawie krzywych termograwimetrycznych
oznaczono sk³ad wêgla popirolitycznego. Uzyskane
wyniki przedstawiono w tabeli 1 (metoda w³asna Instytutu – QPB.30/BLC).

Wyznaczony sk³ad wêgla popirolitycznego wykazuje znaczn¹ zawartoœæ substancji organicznych (w gatunkach sadzy technicznej stosowanej w przemyœle gumowym nie wystêpuj¹), substancji mineralnych (w sadzy technicznej nieobecne). Czêœci wêglowe, jakie s¹
obecne w wêglu popirolitycznym, stanowi¹ tylko 61%
ca³oœci masy (w sadzy technicznej stanowi¹ prawie
100%). Zawartoœæ substancji nieorganicznych w wêglu
popirolitycznym jest oczywista, bowiem wiele sk³adników mieszanek gumowych ma w tym udzia³ (np. tlenek
cynku). W niektórych oponach samochodowych stosuje siê dodatek krzemionki, która powiêksza iloœæ popio³u.
Tabela 1. Sk³ad wêgla popirolitycznego oznaczony metod¹ TGA
Table 1. The constitution of the post-pyrolytic coke determined TGA method
Lp.

Rodzaj oznaczenia

Jednostka

Wyniki
badañ

1
2
3
4

Zawartoæ substancji organicznych
Zawartoæ czêci wêglowych
Zawartoæ substancji mineralnych
Zawartoæ kauczuku*1

% mas.
% mas.
% mas.
% mas.

29
61
10
10

*- zawartoæ wêglowodoru (kauczuku) zawiera siê w masie
substancji organicznych, pozycja 1; obliczona jako ró¿nica
czêci organicznych i ekstraktu acetonowego.

Wyniki oznaczeñ: powierzchni w³aœciwej „one
point”, liczby jodowej, liczby DBF, zawartoœci popio³u,
pH, gêstoœci nasypowej, zawartoœci ekstraktu acetonowego i toluenowego podano w tabeli 2.
Powierzchnia w³aœciwa wêgla popirolitycznego
jest stosunkowo ma³a, zbli¿ona do powierzchni sadzy
nieaktywnej N990 i N991 wg normy ASTM [13]. Ze
wzglêdu na bardzo du¿¹ zawartoœæ ekstraktu acetonowego i toluenowego wyznaczone parametry nie s¹ miarodajne do oceny w³aœciwoœci wêgla popirolitycznego.
Substancje ulegaj¹ce ekstrakcji s¹ prawdopodobnie zaadsorbowane na powierzchni wêglowej i zniekszta³caj¹

Tabela 2. Powierzchnia w³aœciwa „one point”, liczba jodowa, liczba DBF, zawartoœæ popio³u, pH, gêstoœæ nasypowa, zawartoœæ ekstraktu acetonowego i toluenowego wêgla popirolitycznego
Table 2. Specific area (one point), Iodine adsorption, DBP number, ash content, pH, bulk density, content of acetone
and toluene extract of the post-pyrolytic coke
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Rodzaj oznaczenia

Powierzchnia w³aciwa
Liczba jodowa
Liczba DBF
Zawartoæ popio³u w 550oC
pH zawiesiny wodnej
Gêstoæ nasypowa
Ekstrakt acetonowy
Ekstrakt toluenowy
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Metoda badania

One point -ISO 5794-1
ASTM D1510-2003
BN-79/6048-02.09
ASTM D1506:99
ASTM D 1512:1995 met. A
ASTM D 1513:1999
Metoda w³asna (QPB. 29/BLC)
Metoda w³asna (QPB. 29/BLC)
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Jednostki

Wyniki

2

8,7
7,5
31,9
11,0
6,8
582,2
19,3
18,8

m /g
g/kg
cm3/100g
%
kg/m3
%
%
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rzeczywisty wynik. Dlatego celowe by³o wykonanie
powy¿szych badañ po ekstrakcji wêgla popirolitycznego toluenem i acetonem.
Wyniki tych badañ przedstawiaj¹ tabele 3 i 4.
Tabela 3. Oznaczenia w³aœciwoœci wêgla popirolitycznego po ekstrakcji acetonem
Table 3. Determination of the properties of the post-pyrolytic coke after acetone extraction
Lp.

Rodzaj oznaczenia

Jednostka

Wyniki

2

m /g

34,5
16,3

1

Powierzchnia w³aciwa

2

Liczba jodowa

g/kg

3

Liczba DBF

3

4

pH zawiesiny wodnej

cm /100 g

58
6,9

Tabela 4. Oznaczenia w³aœciwoœci wêgla popirolitycznego po ekstrakcji toluenem
Table 4. Determination of the properties of the post-pyrolytic coke after toluene extraction
Lp.

Rodzaj oznaczenia

1

Powierzchnia w³aciwa

2

Liczba jodowa

3

Liczba DBF

4

pH zawiesiny wodnej

Jednostka

Wyniki

m2/g

49,6

g/kg

22,5

cm3/100g

64
6,9

Powierzchnia w³aœciwa wêgla popirolitycznego po
ekstrakcji acetonem i toluenem jest dosyæ du¿a. Zbli¿on¹ wielkoœæ powierzchni w³aœciwej ma sadza pó³ak-

tywna grupy N500 (np. N539 ma powierzchniê w³aœciw¹ 41 m2/g, a N550 – 42 m2/g).
Jednak sadza z grupy N500 ma wy¿sz¹ liczbê jodow¹ (43 g/kg – N539 i N550) i znacznie wy¿sz¹ liczbê
DBF (wg ASTM DBP) wynosz¹c¹ 111 cm3/100 g dla
N539 i 121 cm3/100 g dla N550.
Pod wzglêdem liczby jodowej wêgiel popirolityczny po ekstrakcji rozpuszczalnikami jest podobny do
sadzy grupy N700 (np. sadza N754 ma liczbê jodow¹
24 g/kg, a N762 ma liczbê jodow¹ 27 g/kg).
Z powy¿szego wynika, ¿e wêgla popirolitycznego
po ekstrakcji nie da siê zakwalifikowaæ do ¿adnej z
grup sadzy klasyfikowanych wg ASTM [13]. Sadzê
o takich w³aœciwoœciach mo¿na jednak stosowaæ
w przemyœle gumowym pod warunkiem, ¿e bêdzie
oczyszczona i rozdrobniona oraz bêdzie mia³a stabilne
w³aœciwoœci.

3.2 Olej popirolityczny
Podstawowe w³aœciwoœci fizykochemiczne oleju
popirolitycznego oraz porównanie ich z wymaganiami
norm przedstawia tabela 5.
W tabeli 6 przedstawiono sk³ad wêglowodorowy
oleju popirolitycznego oznaczony metod¹ chromatografii gazowej sprzê¿onej ze spektrometri¹ masow¹.
W sk³adzie oleju przewa¿aj¹ wêglowodory aromatyczne, co jest powa¿nym mankamentem z punktu widzenia zastosowania go jako sk³adnika oleju napêdowego; mo¿e byæ on u¿ywany tylko jako paliwo do przemys³owych urz¹dzeñ grzejnych. Du¿a iloœæ wêglowodorów aromatycznych nie przeszkadza natomiast w zastosowaniu olej popirolitycznego jako zmiêkczacza do
mieszanek kauczukowych.

Tabela 5. Podstawowe w³aœciwoœci fizykochemiczne surowego oleju popirolitycznego
Table 5. Basic physical and chemical properties of the crude post-pyrolytic oil

W³aciwoæ, jednostka

Gêstoæ w 15oC, kg/m3
Lepkoæ kinem. w 20oC, mm2/s
Temp. zap³onu (t.z.)1), oC
Temp. krzepniêcia, oC
Sk³ad frakcyjny
pocz¹tek destylacji, oC
do 250oC destyluje, % v/v
do 350oC destyluje, % v/v
95% destyluje do temp., oC
Zawartoæ zanieczyszczeñ,
s¹czek 0,8 µm, mg/kg
Zawartoæ siarki, % mas.
Ciep³o spalania, MJ/kg


 tygiel zamkniêty,
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Metoda badañ

Olej
popirolityczny

Wymagania na lekki olej
opa³owy PN-C-96024
L1

L2

930
6
62 (t.o.)2)
-50

maks. 860
maks. 6
min. 56


maks. 890
maks. 8

62
40
82
352


maks. 65
min. 85



maks. 65
min. 80


PN-EN ISO 116:2001

0,18

maks. 24

PN-EN ISO 20847:2007
PN-ISO 8754:1993

1,07
41,7

maks. 0,2


PN-EN ISO 3675: 2004
PN-EN ISO 3104:2004
PN-EN ISO 2719:2007
PN 55/C-04016
PN-EN ISO 3405:2004

maks. 0,3

 tygiel otwarty
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Tabela 6. Sk³ad wêglowodorowy oleju popirolitycznego
Table 6. The constitution of the post-pyrolytic oil
Zwi¹zek lub grupa zwi¹zków

Zawartoæ, % wag

alkany
dieny
cykloalkany
cykloalkeny
wêglowodory
cykloalifatyczno-aromatyczne
wêglowodory aromatyczne (w sumie)
 benzen
 toluen
 ksyleny
 etylobenzen
 kumen
 styren
zwi¹zki zawieraj¹ce tlen
nitryle
zwi¹zki wielkocz¹steczkowe

12,77
7,12
4,79
3,50
5,78
46,74
2,18
3,89
4,81
3,22
0,80
0,91
0,76
0,93
1,79

w mieszankach porównawczych dwóch rodzajów sadzy: N772 i N990. Sadza popirolityczna mo¿e byæ równie¿ zamiennikiem kaolinu – taniego nape³niacza mineralnego czêsto stosowanego w mieszankach gumowych. Dlatego równie¿ kaolin zosta³ uwzglêdniony
w badaniach porównawczych. U¿yto kaolinu polskiej
produkcji o symbolu KOG (Kopalnie Surowców Mineralnych „SURMIN-Kaolin”). Kaolin jest nape³niaczem
o niskiej aktywnoœci, ma powierzchniê w³aœciw¹ ok. 12
m2/g i liczbê DBF ok. 30 cm3/100 g [14].
Sk³ad i symbole badanych mieszanek kauczukowych podano w tabeli 7 (mieszanki sadzowe i mieszanka z kaolinem).
W przypadku mieszanek zawieraj¹cych kaolin zastosowano wiêksze nape³nienie ze wzglêdu na jego
wiêksz¹ gêstoœæ w porównaniu z sadz¹, tak aby objêtoœæ kaolinu by³a zbli¿ona do objêtoœci sadzy w mieszance.
Wszystkie mieszanki wykonywane by³y z tej samej
kostki kauczuku KER1500 i SMR5. Procedura mieszania by³a zgodna z ASTM D3191-02 (dla KER 1500)
i ASTM D3184-07. Mieszanki wykonywane by³y w
mikserze laboratoryjnym o pojemnoœci 1,2 l.

4. Zastosowanie wêgla po4.2. Badanie lepkoœci Mooneya
pirolitycznego w mieszan- mieszanek SBR
kach gumowych
Wykonano mieszanki kauczukowe wed³ug sk³adu
4.1. Sk³ad mieszanek
Ze wzglêdu na przewidywany obszar stosowania
sadzy popirolitycznej do wyrobów o œrednich i niskich
wymaganiach zdecydowano, ¿e do badañ porównawczych u¿yte bêd¹ wulkanizaty kauczuku naturalnego
(SMR5) i SBR (Ker 1500). Poniewa¿ wêgiel popirolityczny nie ma odpowiednika wœród sadzy technicznej
znormalizowanej w ASTM [13], postanowiono u¿yæ

podanego w tabeli 7, zawieraj¹ce kauczuk KER1500
oraz dodatkow¹ seriê o podobnym sk³adzie, lecz ze
zwiêkszon¹ zawartoœci¹ sadzy do 75 cz. wag.
Badania reologiczne wykonano za pomoc¹ lepkoœciomierza Mooneya typu MV 2000 (Alpha Technology), w temperaturze 100oC, wg normy PN-ISO
289-1. Oznaczono nastêpuj¹ce wielkoœci:
l relaksacjê α, lgMU/lgS
l wspó³czynnik relaksacji K, MU
l lepkoœæ Mooneya, MU

Tabela 7. Sk³ad mieszanek kauczukowych zawieraj¹cych sadze do badañ porównawczych.
Table 7. The formulation the compounds with carbon black to the comparative tests

Sk³ad

SBR 1500
SMR-5
ZnO
Siarka
Stearyna
Kaolin
Sadza N-772
Sadza N-990
Sadza popirolityczna
TBBS
MBTS

Elastomery

nr 3

Symbole mieszanek/zawartoæ sk³adników (cz. wag.)
KER7

KER9

KERPI

KERK

SMR7

SMR9

SMRPI

100

3
1,75
1

50


1


100

3
1,75
1


50

1


100

3
1,75
1



50
1


100
a
3
1,75
1
75


100
5
2,5
3

75



0,6


100
5
2,5
3


75


0,6


100
5
2,5
3



75

0,6
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Wyniki badañ przedstawiono w tabeli 8 i na rysunku 1.
Tabela 8. Wyniki badañ uzyskane za pomoc¹ lepkoœciomierza Mooneya
Table 8. Test results obtained from Mooney viscometer
Lepkociomierz Mooneya, T=100oC
Mieszanka

Relaksacja α,
lgMU/lgS

K, MU

ML(1+4),
100oC, MU

KER7

-0,4889

24,1

56,8

KER9

-0,4536

25

54,1

KERPI

-0,465

25,5

54,2

KER7(75)

-0,4775

27,7

69,7

KER9(75)

-0,5348

22,5

54,7

KERPI(75)

-0,5957

21,3

48,8

W³aœciwoœci reologiczne mieszanek o nape³nieniu
50 cz. wag. w³aœciwie siê od siebie nie ró¿ni¹, zatem
wêgiel popirolityczny ma w³aœciwoœci reologiczne
zbli¿one do sadzy kontrolnych.

l
l
l
l
l

wyd³u¿enie przy zerwaniu: j.w.,
modu³y 100%, 200%, 300% – j.w.,
twardoœæ Shore’a – PN-80/C-04238,
wytrzyma³oœæ na rozdzieranie – PN-ISO 34-1:98,
odkszta³cenie trwa³e po zerwaniu – metoda w³asna
Instytutu,
l odkszta³cenie przy wielokrotnym rozci¹ganiu –
PN-88/C-04225.

Wyniki badañ
Badania kinetyki wulkanizacji wykonano za pomoc¹ reometru ODR firmy Alpha Technology. Wyniki
badañ przedstawiono w tabeli 9 i na rysunkach 2 i 3
(symbole mieszanek wg tabeli 7).
Wêgiel popirolityczny u¿yty do mieszanek zawieraj¹cych Ker1500 i SMR-5 powoduje obni¿enie przyrostu momentu reometrycznego ∆M w stosunku do sadzy N772 i N900. Oznacza to, ¿e gêstoœæ usieciowania
tych wulkanizatów jest mniejsza. Mniejszy jest tak¿e
moment maksymalny mieszanek KERPI i SMRPI z
wêglem popirolitycznym w porównaniu do sadzy kontrolnych. Mieszanka zawieraj¹ca kaolin ma przyrost
momentu oraz moment maksymalny jeszcze nieco

Tabela 9. Wyniki badañ przebiegu wulkanizacji mieszanek zawieraj¹cych sadzê i wêgiel popirolityczny
Table 9. Cure characteristics of the compounds with carbon black and the post-pyrolytic coke

W³aciwoci

Mmaks, dNm
Mmin, dNm
∆M, dNm
t2, min:s
T90, min:s

Symbole mieszanek / charakterystyka wulkanizacji, reometr ODR, 1450C
KER7

KER9

KERPI

KERK

SMR7

SMR9

SMRPI

98,3
21,5
76,8
07:30
33:00

91,5
14,3
77,2
16:30
38:00

68
17,3
50,7
12:00
47:00

58
13
45
24:00
58:00

91
18
73
02:00
17:30

89,3
14,1
75,2
01:42
15:00

63,3
15,8
47,5
3:00
16:00

Przy nape³nieniu 75 cz. wag. widaæ, ¿e mieszanka
zawieraj¹ca wêgiel popirolityczny ma najni¿sz¹ lepkoœæ i najwiêksz¹ relaksacjê. Te w³aœciwoœci reologiczne w wielu zastosowaniach s¹ korzystniejsze od uzyskanych dla sadzy kontrolnych.

4.3. Badanie przebiegu
wulkanizacji
Metody badañ
l Kinetykê wulkanizacji wyznaczano wed³ug normy: PN-ISO 289-1,
l Lepkoœæ Mooneya i czas podwulkanizacji wg:
PN-ISO 289-1.
W³aœciwoœci fizyczne mieszanek badano wg nastêpuj¹cych norm:
l wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie: PN-ISO 37:1998
TOM 13

mniejszy ni¿ mieszanka KERPI, zatem wêgiel popirolityczny ma w³aœciwoœci poœrednie miêdzy sadz¹ a kaolinem w przypadku mieszanek z kauczukiem Ker 1500.
Czas podwulkanizacji mieszanki KERPI jest poœredni miêdzy mieszankami Keru 1500 nape³nionymi
sadzami kontrolnymi i zdecydowanie krótszy ni¿ uzyskany dla mieszanki z kaolinem. U¿ywaj¹c sadzy popirolitycznej nale¿y wiêc zwróciæ uwagê na mo¿liw¹
szybsz¹ podwulkanizacjê mieszanki i w przypadku,
gdy jest to konieczne, zastosowaæ inhibitory wulkanizacji. Czas wulkanizacji mieszanki KERPI jest nieco
d³u¿szy ni¿ w przypadku mieszanek z sadz¹, ale krótszy ni¿ mieszanki nape³nionej kaolinem. Dla mieszanek z SMR-5 t2 wzros³o niewiele, praktycznie nie powoduj¹c zmiany czasu wulkanizacji.
Wydaje siê, ¿e w przypadku mieszanek zawieraj¹cych SBR zastosowanie wêgla popirolitycznego zamiast sadzy wymaga jedynie niewielkiej korekty zespo³u wulkanizacyjnego. W przypadku mieszanek NR
¿adne zmiany nie s¹ potrzebne.
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4.4. Badanie w³aœciwoœci
fizycznych wulkanizatów
Wyniki badañ w³aœciwoœci fizycznych mieszanek
kauczukowych zawieraj¹cych wêgiel popirolityczny
oraz mieszanek kontrolnych podano w tabeli 10 i dodatkowo na rysunkach 1 i 2.

olinem. Wyd³u¿enie przy zerwaniu wulkanizatów
wzmacnianych wêglem popirolitycznym jest wiêksze
ni¿ wulkanizatów mieszanek kontrolnych, z wyj¹tkiem
wulkanizatu zawieraj¹cego kaolin.
W³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe wulkanizatów nape³nionych wêglem popirolitycznym s¹ ni¿sze ni¿ mieszanek kontrolnych z powodu nie najlepszej dyspersji
nape³niacza w kauczuku i obecnoœci zbyt du¿ych aglomeratów. Widaæ to na zdjêciach SEM prze³omów wul-

Tabela 10. Twardoœæ i w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe mieszanek zawieraj¹cych wêgiel popirolityczny i sadze kontrolne oraz kaolin
Table 10. Hardness and strength properties of the compounds with the post-pyrolytic coke, carbon blacks and clay
Symbole mieszanek/w³aciwoci fizyczne
KER9

KERPI

KERK

SMR7

SMR9

SMRPI

17,7
458

13,4
558

7,3
589

14,1
997

18,4
417

18,8
558

10,1
568

2,6
6,6
11,2
63

1,6
3,2
5,8
57

1,5
2,8
3,9
54

2,1
3,2
3,8
58

3,8
9,1
13,6
70

2,1
4,6
8,7
60

1,4
2,4
3,4
53

38,3

26,5

28,3

32,6

38,4

44,5

31,6

5

5

15

50

20

30

30

Wartoœci wytrzyma³oœci na rozci¹ganie wulkanizatów z wêglem popirolitycznym, zarówno w przypadku
mieszanek z Ker 1500, jak i SMR-5, s¹ ni¿sze ni¿ mieszanek kontrolnych z sadz¹ i kaolinem. Natomiast wytrzyma³oœæ na rozdzieranie wulkanizatów z wêglem popirolitycznym jest lepsza ni¿ wulkanizatów z sadz¹
N990 i zbli¿ona do wytrzyma³oœci wulkanizatów z kaWytrzyma³oœæ, MPa
Modu³ 100%, MPa
Modu³ 200%, MPa

Modu³ 300%, MPa
Rozdziernoœæ, N/mm
Wyd³u¿enie trwa³e, %

80

1200
Wyd³u¿enie, %

70

Twardoœæ; °Sh

1000

60
800

50
40

600

30

400

Twardoœæ, °Sh

Wytrzyma³oæ na rozci¹ganie, MPa
Wyd³u¿enie przy zerwaniu, %
Modu³, MPa
100%
200%
300%
Twardoæ, oSh
Wytrzyma³oæ na rozdzieranie,
próbka k¹towa, N/mm
Wyd³u¿enie trwa³e, %

KER7

Wyd³u¿enie, %

W³aciwoci

20
200

10

50
0

0
KER7

40

KER9

KERPI

KERK

SMR7

SMR9

SMRPI

Rys. 2. Wyd³u¿enie przy zerwaniu i twardoœæ wulkanizatów o sk³adzie podanym w tabeli 7
Fig. 2. The elongation at break and hardness of the
vulcanizates of the compounds from table 7

30

20

kanizatów przedstawionych na rysunkach 3 i 4. Podczas mieszania w mikserze cz¹stki te nie zosta³y rozbite
(lub nie wszystkie zosta³y rozbite), co spowodowa³o
ich s³ab¹ dyspersjê w matrycy kauczukowej.

10

0
KER7

KER9

KERPI KERK

SMR7

SMR9 SMRPI

Rys. 1. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie i rozdzieranie, wyd³u¿enie trwa³e i modu³y 100, 200 i 300% wulkanizatów o sk³adzie podanym w tabeli 7
Fig. 1. Tensile strength, tear strength, tensile set, and
modules of 100%, 200%, 300%. of the wulcanizates of
the compound from table 7

Elastomery

nr 3

4.5. Badanie odpornoœæ wulkanizatów na starzenie cieplno-tlenowe
Starzenie cieplno-tlenowe wulkanizatów zawieraj¹cych wêgiel popirolityczny i sadze kontrolne
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a  Wulkanizat NR, 50 phr wêgla, powiêkszenie 500×

a  Wulkanizat SBR 50 phr wêgla, powiêkszenie 500×

b  Wulkanizat NR, 50 phr wêgla, powiêkszenie 50 000×

b  Wulkanizat SBR, 50 phr wêgla, powiêkszenie 50 000×

Rys. 3. Zdjêcia SEM wulkanizatów SMR-5 zawieraj¹cych 50 cz. wag. wêgla popirolitycznego.
Fig. 3. SEM image of SMR-5 vulcanizates containing
50 phr of he post-pyrolytic coke

Rys. 4. Zdjêcia SEM wulkanizatów Ker1500 zawieraj¹cych 50 cz. wag. wêgla popirolitycznego
Fig. 4. SEM image of SBR 1500 vulcanizates containing
50 phr of the post-pyrolytic coke

Tabela 11. Wyniki starzenia wulkanizatów w temperaturze 70oC w ci¹gu 72 h
Table 11. Test results of aging of the vulcanizates in 70oC temperature during 72 h
W³aciwoci

Zmiana wytrzyma³oci na rozci¹ganie, %
Zmiana wyd³u¿enia przy zerwaniu, %
Zmiana twardoci, Sh

Symbole mieszanek/odpornoæ na starzenie
KER7

KER9

KERPI

SMR7

SMR9

SMRPI

-1,2
-10,2
3

-15,8
-19,6
3

-4,2
-8
3

-6,52
-14,15
2

-10,11
-6,81
1

-5,94
-6,51
3

przeprowadzono w temperaturze 70oC w ci¹gu 72 h;
s¹ to standardowe warunki badania odpornoœci gumy
na starzenie. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 11 i na rysunku 5, symbole mieszanek s¹ zgodne
z tabel¹ 7.
Odpornoœæ na starzenie wulkanizatów zawieraj¹cych wêgiel popirolityczny zarówno w przypadku serii
z Kerem1500, jak i SMR-5, jest wyraŸnie lepsza ni¿
wulkanizatów z sadzami kontrolnymi. Prawdopodobnie substancje organiczne znajduj¹ce siê w wêglu popirolitycznym maj¹ dzia³anie przeciwstarzeniowe. Jest to
interesuj¹ca cecha wêgla popirolitycznego, która podTOM 13

nosi wartoœæ tego nape³niacza, mo¿na bowiem zmniejszyæ iloœæ, zazwyczaj drogich, œrodków przeciwstarzeniowych w sk³adzie mieszanek kauczukowych.

4.6. Odpornoœæ na wielokrotne
odkszta³cenie
Wyniki badañ odpornoœci wulkanizatów na wielokrotne odkszta³canie przy rozci¹ganiu za pomoc¹ urz¹dzenia firmy Monsanto (Fatique to Failure Tester –
FFT) przedstawia tabela 12. Przedstawione wartoœci
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Do badañ mo¿liwoœci zastosowania oleju popirolitycznego jako plastyfikatora mieszanek kauczukowych
u¿yto mieszanek o sk³adzie przedstawionym w tabeli
13. Dla porównania w³aœciwoœci wytypowano olej aromatyczny P-3 [14]. Do badañ u¿yto wy³¹cznie mieszanek zawieraj¹cych Ker1500, poniewa¿ w przypadku
tego kauczuku otrzymywano wiêksze ró¿nice wyników
przy porównywaniu wêgla popirolitycznego z sadzami
kontrolnymi.

Zmiana wytrzyma³oœci, %
Zmiana wyd³u¿enia, %
Zmiana twardoœci, °Sh
4

0
-2

KER7

KER9

KERPI

SMR7

SMR9

SMRPI

-4
3

-8
2

-10
-12

Zmia na w °Sh

Zmiana w %

-6

-14
1
-16

Tabela 13. Sk³ad mieszanek do badania wp³ywu oleju
popirolitycznego jako plastyfikatora mieszanek kauczukowych
Table 13. The formulations of the compounds for the
estimation of the post-pyrolytic oil as softener

-18
-20

0

Rys. 5. Wp³yw starzenia cieplno-tlenowgo na w³aœciwoœci wulkanizatów z wêglem popirolitycznym i kontrolnych (sk³ad mieszanek wg tabeli 7)
Fig. 5. Influence of the thermo-oxidizing aging on the
properties of the wulcanizates with the post-pyrolytic
coke and carbon black (compound according table 7)

okreœlaj¹ œredni¹ liczbê kcykli odkszta³cenia, po której
badane próbki uleg³y zniszczeniu.
Tabela 12. Odpornoœæ wulkanizatów na wielokrotne
odkszta³cenie
Table 12. Resistant to fatigue of the vulcanizates
W³aciwoci

FFT, kcykli

Symbole mieszanek/w³aciwoci fizyczne
KER7 KER9 KERPI SMR7 SMR9 SMRPI

51

179

20

18

25

3,3

Wulkanizaty zawieraj¹ce sadzê popirolityczn¹
maj¹ najni¿sz¹ odpornoœæ na wielokrotne odkszta³cenie, st¹d nape³niacza tego nie bêdzie mo¿na stosowaæ
w wyrobach gumowych pracuj¹cych przy znacznie
zmieniaj¹cych siê cyklicznych odkszta³ceniach. Przyczyn¹ s³abej odpornoœci na zmêczenie dynamiczne
wulkanizatów zawieraj¹cych wêgiel popirolityczny
mo¿e byæ jego z³a dyspersja w matrycy kauczukowej
(rysunki 6 i 7).

5. Zastosowanie oleju popirolitycznego w mieszankach gumowych
5.1 Sk³ad mieszanek i charakterystyka wulkanizacji
Elastomery

nr 3

Symbole mieszanek/zawar toæ
sk³adników w cz. wag.

Sk³ad

SBR 1500
ZnO
Stearyna
N-330
P-3
Olej popirolityczny
CBS
Siarka

6

6P

12

12P

100
5
1
50
6

1,2
1,8

100
5
1
50

6
1,2
1,8

100
5
1
50
12

1,2
1,8

100
5
1
50

12
1,2
1,8

Wyniki badania przebiegu wulkanizacji mieszanek, o sk³adzie wg tabeli 7, podano w tabeli 14.
Tabela 14. Wyniki badañ przebiegu wulkanizacji mieszanek zawieraj¹cych olej popirolityczny i kontrolny
olej P3
Table 14. Cure characteristics of the compounds with
carbon black and the post-pyrolytic oil and control P3
oil

W³aciwoci

Symbole mieszanek/charakterystyka
wulkanizacji, reometr ODR, 160oC

6 cz.wag. 6 cz.wag. 12 cz.wag. 12 cz.wag.
P3
P
P3
P
82,5
82,5
76
70
Mmaks, dNm
Mmin, dNm
17
17
13,5
13,5
∆M, dNm
65,5
65,5
62,5
56,5
t2, min:s
5:15
4:45
5:00
5:00
T90, min:s
13:00
11:30
12:00
11:00

Olej popirolityczny ma niewielki wp³yw na przebieg wulkanizacji – jego dodatek do mieszanki kauczukowej minimalne skraca czas wulkanizacji. Wiêkszy
wp³yw na przebieg wulkanizacji obserwowano przy
mniejszych zawartoœciach oleju (6 cz. wag./100 cz.
wag. kauczuku) ni¿ przy dwukrotnie wiêkszych. Przy
zawartoœci 12 cz. wagowych olejów kontrolnego i po-
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pirolitycznego czas podwulkanizacji nie zmieni³ siê,
natomiast w przypadku mieszanki z olejem popirolitycznym czas wulkanizacji uleg³ skróceniu o 1 minutê
w stosunku mieszanki z olejem kontrolnym P3. Jest to
korzystne, poniewa¿ mieszanki s¹ jednakowo bezpieczne w przerobie, a skrócenie czasu wulkanizacji
niesie korzyœæ ekonomiczn¹.

5.2. W³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów zawieraj¹cych olej popirolityczny
Wyniki badañ w³aœciwoœci fizycznych wulkanizatów zawieraj¹cych olej popirolityczny oraz olej kontrolny P3 przedstawiono w tabeli 15.
Olej popirolityczny ma zbli¿one dzia³anie do oleju kontrolnego. W³aœciwoœci przy zawartoœci 6 cz.
wag. s¹ prawie takie same (w granicach b³êdu pomiarowego). Natomiast przy zawartoœci 12 cz. wag. w³aœ-

wêgiel popirolityczny powoduje wzrost odpornoœci na
starzenie wulkanizatów, dziêki czemu mo¿liwe jest
zmniejszenie iloœci œrodków przeciwstarzeniowych
w sk³adzie mieszanki kauczukowej.
Wêgiel popirolityczny nadaje tak¿e mieszankom
kauczukowym dobre w³aœciwoœci reologiczne, s¹ one
nieco lepsze ni¿ w przypadku sadzy kontrolnych.
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie wulkanizatów zawieraj¹cych wêgiel popirolityczny jest gorsza ni¿ wulkanizatów zawieraj¹cych sadze kontrolne i kaolin. Wynika to z obecnoœci w wulkanizatach zbyt du¿ych jego
cz¹stek, które tylko czêœciowo zosta³y rozbite podczas
mieszania. Obserwuje siê z tego powodu s³ab¹ dyspersjê wêgla popirolitycznego w kauczuku. Wad¹ tego nape³niacza jest tak¿e jego zapach, szczególnie intensywny zaraz po otrzymaniu w procesie pirolizy.
Zalet¹ wêgla popirolitycznego jest jego znacznie
mniejsza gêstoœæ ni¿ tanich nape³niaczy mineralnych
(kredy lub kaolinu), bowiem masa wyrobów gumowych uzyskanych z takiej mieszanki jest mniejsza.

Tabela 15. W³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów zawieraj¹cych olej popirolityczny i kontrolny.
Table 15. Physical properties of vulcanizates with the post-pyrolytic oil and standard P3 oil

W³aciwoci

Wytrzyma³oæ na rozci¹ganie, MPa
Wyd³u¿enie przy zerwaniu, %
Modu³
100%
200%
300%
Twardoæ, oSh
Wytrzyma³oæ na rozdzieranie,
próbka k¹towa, N/mm
Wyd³u¿enie trwa³e, %

Symbole mieszanek/w³aciwoci fizyczne
6 cz.wag. P3

6 cz.wag. P

12 cz. wag. P3

12 cz. wag. P

22,3
652

22
600

18,2
582

19,5
730

1,7
3,6
6,8
61

1,9
4,2
7,8
62

1,7
3,9
7,2
60

1,7
3,6
6,1
58

50,7

50,1

45,2

52,2

10

10

10

15

ciwoœci wulkanizatów z olejem popirolitycznym s¹
nieznacznie lepsze ni¿ w przypadku wulkanizatów zawieraj¹cych olej kontrolny. W przypadku wytrzyma³oœci na rozdzieranie olej popirolityczny daje wyraŸnie lepsze wyniki.
Olej popirolityczny mo¿e wiêc byæ stosowany jako
plastyfikator mieszanek kauczukowych bazuj¹cych na
kauczuku SBR.

6. Podsumowanie
Wêgiel popirolityczny, nawet przy prostym sposobie jego rozdrabniania, nadaje mieszankom i wulkanizatom NR i SBR zupe³nie niez³e w³aœciwoœci, co wskazuje na mo¿liwoœæ jego stosowania w mieszankach
kauczukowych.
Wêgiel ten nie zawiera ¿adnych sk³adników, które
mog³yby mieæ z³y wp³yw na przebieg wulkanizacji
(wymagane s¹ tylko niewielkie zmiany zespo³u wulkanizacyjnego w przypadku kauczuku SBR). Przeciwnie,
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Wygrzewanie wêgla popirolitycznego po procesie
pirolizy w temperaturze oko³o 450–600 oC zwiêksza
mo¿liwoœci jego stosowania.
Aby wêgiel popirolityczny sta³ siê sadz¹ techniczn¹, nale¿y go oczyœciæ z pozosta³oœci metalowych,
a nastêpnie rozdrobniæ np. w m³ynach kulowych.
Wskazane by³oby, aby nape³niacz otrzymany z wêgla
popirolitycznego spe³nia³ wymagania normy [14] dotycz¹cej przesiewu: na sicie o oczku 500 mm pozosta³oœæ
powinna wynosiæ najwy¿ej 0,001%, a na sicie o oczku
45 mm – najwy¿ej 0,1%.
Olej popirolityczny jest dobrym zmiêkczaczem
mieszanek wykonanych z kauczuków NR i SBR. Mo¿na go dodawaæ do mieszanek kauczukowych bezpoœrednio po procesie pirolizy. W oleju tym nie ma sk³adników ograniczaj¹cych mo¿liwoœæ jego stosowania
w mieszankach kauczukowych.
Olej popirolityczny nie powoduje istotnych zmian
przebiegu wulkanizacji mieszanek, a uzyskane wytrzyma³oœci na rozci¹ganie s¹ nieco lepsze ni¿ w przypadku
stosowania oleju aromatycznego P3.
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Zespó³ Informacji Naukowo-Technicznej
!
!
!
!

!
!
!
!
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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
Mo¿liwe 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. 235, fax.: (0 22) 723 71 96, k.nicinski@ipgum.pl, k.nicinski@impib.pl
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