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Badania nad popraw¹ w³aœciwoœci nanokompozytów elastomerowych. Wp³yw warunków wytwarzania nanokompozytów na
kompatybilizacjê nanonape³niaczy i w³aœciwoœci wyrobu
Procedura i parametry sporz¹dzania nanokompozytów polimerowych/elastomerowych maj¹ istotny
wp³yw na kompatybilizacjê nanonape³niaczy i w³aœciwoœci wyrobu finalnego. Publikacja stanowi fragment prowadzonych przez nasz zespó³ badañ nad wp³ywem sposobu wytwarzania nanokompozytów
elastomerowych – w mieszarce zamkniêtej po³¹czonej z wyt³aczark¹ oraz za pomoc¹ walcarki – na poprawê ich w³aœciwoœci. Zbadanie wp³ywu warunków sporz¹dzania – liczby frykcji walców, szczeliny
miêdzy walcami, kolejnoœci dodawania sk³adników – pozwoli³o na opracowanie optymalnych warunków i parametrów procesu sporz¹dzania nanokompozytów elastomerowych z wykorzystaniem walcarki. Na podstawie szeregu testów stwierdzono, ¿e najlepsze efekty uzyskuje siê sporz¹dzaj¹c najpierw
przedmieszkê nanonape³niacz/nape³niacz/kompatybilizator, któr¹ dodaje siê do uplastycznionego kauczuku, a nastêpnie pozosta³e sk³adniki kompozytu w ustalonym re¿imie technologicznym.
S³owa kluczowe: nanokompozyty elastomerowe, glinokrzemiany warstwowe, montmorylonit (MMT),
procedury wytwarzania

Research on improving the properties of elastomer nanocomposites. Effect of procedures and conditions for the production of
nanocomposites
The procedure and the parameters of the preparation of polymer/elastomer nanocomposites have a significant impact on compatibilization of nanofillers and properties of final product. The publication is
part of conducting research by our team to improve the properties of elastomeric nanocomposites and refers to the effect of production techniques – in a mixer connected to the extruder and a mill. Investigate
the effect of preparation conditions – a friction factor and aperture between the mills, and the order of
adding ingredients allows for the development of optimal conditions and parameters of the process of
preparation of nanocomposites using the mill.
Based on a series of tests it was found that the best results are obtained by making the first master batch
nanofiller / filler / compatibilizer, which is added to plasticized rubber and other components of composite in the regime established technology.
Key words: elastomer nanocomposites, layered aluminosilicates, montmorillonite (MMT), preparation
procedures

1. Wprowadzenie
Jak wiadomo na podstawie literatury z dziedziny
nanotechnologii [1-11] i badañ w³asnych [12-13], ¿eby
uzyskaæ nanokompozyty polimerowe zawieraj¹ce krzemianowe nanonape³niacze warstwowe, o wyraŸnie lepszych w³aœciwoœciach wzmacniaj¹cych i barierowych
w porównaniu z tradycyjnymi kompozytami elastomerowymi, niezbêdna jest kompatybilizacja nanonape³niaczy
z elastomerami i ich eksfoliacja w oœrodku elastomerowym. Poprawê kompatybilnoœci uzyskuje siê poprzez interkalacjê glinokrzemianów warstwowych zwi¹zkami
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zwiêkszaj¹cymi odleg³oœci miêdzywarstwowe, g³ównie
organicznymi zwi¹zkami amoniowymi oraz poprzez stosowanie kompatybilizatorów. Istotn¹ rolê odgrywa tu polarnoœæ elastomeru, jego lepkoœæ i masa cz¹steczkowa
[5,14], jak równie¿ szereg innych czynników, takich jak:
w³aœciwoœci nape³niaczy i oœrodka, w którym nape³niacz
jest zdyspergowany, rodzaj substancji sieciuj¹cych [15]
i energia powierzchniowa nape³niaczy [16, 17], procesy
zwil¿ania oraz stopieñ rozwiniêcia powierzchni kontaktu poszczególnych sk³adników mieszanki [18].
Ponadto istotny wp³yw na kompatybilizacjê i w³aœciwoœci nanokompozytów maj¹ procedura i warunki sporz¹dzania. Wielu badaczy prowadzi badania w tym zakresie, dotycz¹ one jednak g³ównie warunków sporz¹dzania w wyt³aczarce dwuœlimakowej i w mieszarkach zamkniêtych (mikserach) [1÷3, 5,14,19÷26].
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W technologii nanokompozytów polimerowych znane s¹ 3 metody ich sporz¹dzania:
l metoda rozpuszczalnikowa [27, 28],
l metoda lateksowa [29, 30],
l metoda „w stopie” [2, 5, 22, 24].
Dwie pierwsze metody, a szczególnie metoda z u¿yciem
rozpuszczalników, nie znalaz³y technologicznego zastosowania; ze wzglêdów ekologicznych i wieloetapowoœci
procesu oraz skomplikowanych technologii, a zw³aszcza
z braku istotnego polepszenia w³aœciwoœci mechanicznych lub barierowych (maksymalna wytrzyma³oœæ
nanokompozytów w przypadku metody rozpuszczalnikowej nie przekracza³a 10 MPa [27, 28], w przypadku
metody lateksowej uzyskiwano maksymaln¹ wytrzyma³oœæ rzêdu kilkunastu MPa) [29].
Najbardziej rozpowszechniona jest metoda „w stopie” umo¿liwiaj¹ca wykorzystanie urz¹dzeñ stosowanych w przemys³owym przetwórstwie polimerów i elastomerów. W porównaniu z poprzednimi metodami pod
wielu wzglêdami jest ona znacznie korzystniejsza: mniej
skomplikowana technologicznie (jedno- lub 2-etapowa),
tañsza i bardziej ekologiczna. W metodzie tej nanonape³niacz wprowadza siê do polimerów w stanie stopionym lub plastycznym (w przypadku elastomerów) w powszechnie stosowanych w przemyœle urz¹dzeniach:
l mieszarkach zamkniêtych (mikserach),
l wyt³aczarkach [1÷3,5,14,19÷26],
l walcarkach [1, 19÷21].
Jak w ka¿dej procedurze, warunki sporz¹dzania maj¹
istotny wp³yw na przebieg procesu oraz w³aœciwoœci produktu finalnego. Wed³ug badañ Dennisa i Huntera ze
wspó³pracownikami [22] warunki sporz¹dzania nanokompozytu maj¹ tym wiêkszy wp³yw, im gorsza jest
kompatybilnoœæ uk³adu nanonape³niacz – polimer.
Badacze ci wyró¿nili trzy modelowe charakterystyki
procesu sporz¹dzania nanokompozytów, zale¿ne od
stopnia kompatybilnoœci ich sk³adników:
1. Przy ca³kowitej kompatybilnoœci sk³adników, np.
poliamidu 6 z organofilizowanym MMT parametry
urz¹dzenia i warunki nie maj¹ istotnego wp³ywu na
w³aœciwoœci uzyskiwanego kompozytu; jest to tzw. mechanizm chemiczny.
2. W przypadku uk³adów o mniejszej kompatybilnoœci dobór optymalnych parametrów mieszania
mo¿e poprawiæ niedostateczn¹ kompatybilnoœæ i
umo¿liwiæ uzyskanie dobrego zdyspergowania nanonape³niaczy i interkalacji makrocz¹steczek polimeru
w galerie krzemianu warstwowego prowadz¹cej do
eksfoliacji warstw.
3. Natomiast w przypadku uk³adów niekompatybilnych decyduj¹ce znaczenie maj¹ parametry procesu;
dobór optymalnych warunków pozwala osi¹gn¹æ dosyæ
dobr¹ dyspersjê nano, eksfoliacja jednak nie zachodzi.
W przypadku elastomerów sporz¹dzanie nanokompozytów mo¿na opisaæ drugim lub trzecim modelem
Dennisa i Huntera, w których warunki sporz¹dzania, rodzaj urz¹dzeñ (wyt³aczarka, mieszarka lub walcarka)
maj¹ istotne znaczenie.
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W literaturze przedmiotu mo¿na znaleŸæ doniesienia
o badaniach wp³ywu warunków sporz¹dzania nanokompozytów polimerowych z MMT. Badania dotyczy³y
nanokompozytów poliamidu 6 i polipropylenu [20, 22]
sporz¹dzanych w wyt³aczarce oraz nanokompozytów
z PP i EPDM sporz¹dzanych w mieszarce zamkniêtej
[2, 23, 24].
Stwierdzono, ¿e w przypadku sporz¹dzania kompozytu polimerowego w wyt³aczarce najistotniejszy jest
dobór odpowiedniej budowy i prêdkoœci obrotowej œlimaka, które umo¿liwi³yby zapewnienie du¿ych si³ œcinaj¹cych w pocz¹tkowym etapie mieszania, niezbêdnych
do interkalacji makrocz¹steczek polimeru w galerie
MMT oraz rozbicia agregatów i aglomeratów MMT do
cz¹stek pierwotnych, ¿eby nastêpnie doprowadziæ do
eksfoliacji warstw krzemianu.
Badania ukierunkowane na okreœlenie wp³ywu warunków wyt³aczania oraz wzajemnego oddzia³ywania
sk³adników na w³aœciwoœci u¿ytkowe nanokompozytów
na przyk³adzie izotaktycznego polipropylenu (PP) z PP
szczepionym bezwodnikiem maleinowym w kompozycji
z MMT prowadzili Go³êbiewski, Ró¿añski i Ga³êski [23].
Stwierdzili oni, ¿e odpowiednio dobrane parametry technologiczne umo¿liwiaj¹ uzyskanie w nanokompozycie
ca³kowicie eksfoliowanego i równomiernie zdyspergowanego MMT i tym samym poprawê w³aœciwoœci produktu.
W przypadku nanokompozytów elastomerowych badania warunków sporz¹dzania na przyk³adzie terpolimeru etylenowo-propylenowego (EPDM) prowadzili
Zheng ze wspó³pracownikami [2] oraz Gatos i Karger-Kocsis [24] stosuj¹c mieszarkê zamkniêt¹. Stwierdzili, ¿e zwiêkszenie prêdkoœci obrotowej rotora, a tym
samym zwiêkszenie si³ œcinaj¹cych sprzyja poprawie
dyspersji nanonape³niacza i w konsekwencji polepszenie w³aœciwoœci nanokompozytu. Gatos i Karger-Kocsis
[24] ponadto analizowali wp³yw poszczególnych etapów
sporz¹dzania na stopieñ interkalacji i eksfoliacji MMT.
Stwierdzili, ¿e interkalacja nanocz¹steczek EPDM w galerie MMT w najwiêkszym stopniu zachodzi na skutek
dodania substancji sieciuj¹cych z grupami polarnymi,
natomiast w wyniku wulkanizacji nastêpuje zmniejszenie odleg³oœci miêdzy p³ytkami MMT, co œwiadczy³oby
o deinterkalacji nanocz¹steczek ze struktur krzemianu.
Jednak pomimo tego zjawiska zaobserwowano polepszenie w³aœciwoœci mechanicznych nanokompozytu. Zaborski i Kunert [5] interpretuj¹ to zjawisko powstawaniem
kompleksów miêdzy zespo³em sieciuj¹cym lub/i kwasem maleinowym a substancj¹ interkaluj¹c¹ (sol¹ amoniow¹) i ich pozytywnym wp³ywem na w³aœciwoœci kompozytu. O tym mog³yby równie¿ œwiadczyæ wyniki dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej w funkcji temperatury, które nie wskazuj¹ na istnienie oddzia³ywañ
nape³niacz–elastomer. Praktycznie brak jest wp³ywu
obecnoœci nape³niacza na po³o¿enie i wysokoœæ maksimum na krzywej tangensa k¹ta stratnoœci.
Wu ze wspó³pracownikami [3] analizowa³ wp³yw poszczególnych etapów sporz¹dzania kompozytów na stopieñ interkalacji/eksfoliacji montmorylonitu. Na podsta-
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wie widm XRD uzyskanych przed i po wulkanizacji wykaza³, ¿e w obecnoœci SBR i NR montmorylonit ulega interkalacji, a w przypadku NR nawet eksfoliacji, ju¿ podczas sporz¹dzania mieszanki, przed wulkanizacj¹. Efektem wulkanizacji jest nieznaczne zmniejszenie odleg³oœci miêdzywarstwowych (od 0,1 do 0,08 nm), a nawet
czêœciowa lub ca³kowita deinterkalacja. Autorzy pracy
[3] oraz Varghese ze wspó³autorami [1, 25, 26] sugeruj¹,
¿e jest to zwi¹zane z oddzia³ywaniem soli amoniowej
z przyspieszaczem, skutkuj¹cym dyfuzj¹ interkalatu. Interkalacja EPDM w struktury nape³niacza ma miejsce
dopiero na skutek wulkanizacji.
Wobec niedostatecznej liczby publikacji dotycz¹cych
sporz¹dzania nanokompozytów z u¿yciem walcarki podjêliœmy badania w tym zakresie, porównuj¹c nanokompozyty uzyskane w mieszarce zamkniêtej i na walcach.
Przetestowano wp³yw warunków sporz¹dzania nanokompozytów elastomerowych na ich w³aœciwoœci w celu
okreœlenia optymalnych parametrów procesu.

2. Czêœæ doœwiadczalna

Badanie w³aœciwoœci mechanicznych kompozytów usieciowanych obejmowa³o:
l w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe przy rozci¹ganiu oznaczone za pomoc¹ maszyny wytrzyma³oœciowej firmy ZWICK typ 1445 wg PN-ISO 37,
l twardoœæ Shore’a A oznaczon¹ twardoœciomierzem
firmy ZWICK typ 7201 wg PN-80/C-04238,
l odkszta³cenie trwa³e po œciskaniu wg PN-ISO
815:98,
l odpornoœæ na œcieranie Schoppera wg PN-ISO 4649:
2007. Metoda A.
Badania reologiczne (dyspersji i morfologii) wykonywano metodami: 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 oraz metod¹ skaningowej mikroskopii
elektronowej SEM.

3. Wyniki badañ i ich omówienie

Materia³y

Testowanie procesu wytwarzania
nanokompozytów elastomerowych

Mieszanki kompozytowe i usieciowane kompozyty
kauczuków IR i EPDM o sk³adzie, cz. wag.: kauczuk
100; nape³niacz–krzemionka 30; nanonape³niacz Cloisite® 15A 5; ZnO 5; siarka 1,5÷2; przyspieszacze 1÷3;
stearyna 1÷1,5; olej parafinowy 4; glikol etylenowy 3;
kompatybilizator silanowy Silan A 189 – [3-merkaptopropylotrietoksy-silan (C2H5O)3 Si-CH2-CH2-CH2-SH].

Badania prowadzono w mikserze typu Brabender
wyposa¿onym w wyt³aczarkê jednoœlimakow¹ oraz na
walcach. Wp³yw sposobu wytwarzania na kinetykê wulkanizacji, na przyk³adzie mieszanek EPDM zawieraj¹cych o-MMT, przedstawiono na rys.1.

Metodyka
Metodyka badañ obejmowa³a testowanie procesu
wytwarzania nanokompozytów elastomerowych zawieraj¹cych o-MMT w mikserze typu Brabender wyposa¿onym w wyt³aczarkê jednoœlimakow¹ oraz na walcach
i zbadanie wp³ywu parametrów procesu wytwarzania na
kinetykê wulkanizacji kauczuków i w³aœciwoœci nanokompozytów usieciowanych. W przypadku prowadzenia
procesu na walcach zbadano wp³yw czasu i kolejnoœci
dodawania sk³adników oraz wp³yw wspó³czynnika frykcji walców.
Sporz¹dzanie mieszanek kompozytowych
Mieszanki kompozytowe sporz¹dzano w mikserze
typu Brabender wyposa¿onym w wyt³aczarkê jednoœlimakow¹ oraz na walcach przy szczelinie w zakresie
0,2÷1 i frykcji w zakresie 1,21 ÷ 2.
Badanie kinetyki wulkanizacji mieszanek kompozytowych przeprowadzono w temperaturze 150
i 160 °C za pomoc¹ wulkametru bezrotorowego Reometer MDR 2000 zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO
6502:2007. W badaniu oznaczano momenty skrêtne
(Mnin i Mmax), DM oraz czas potrzebny do osi¹gniêcia
okreœlonej wartoœci procentowej postêpu wulkanizacji
(t90), odniesiony do minimalnej wartoœci momentu
skrêtnego.
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Wp³yw parametrów mieszania
i kolejnoœci dodawania sk³adników
nanokompozytów
W wyniku testowania procesu wytwarzania nanokompozytów stwierdzono istotny wp³yw parametrów
mieszania i kolejnoœci dodawania sk³adników nanokompozytów.
Na podstawie szeregu testów stwierdzono, ¿e najlepsze efekty uzyskuje siê sporz¹dzaj¹c najpierw przedmieszkê nanonape³niacz/nape³niacz/kompatybilizator,
a nastêpnie dodaj¹c do uplastycznionego kauczuku
w kolejnoœci: przedmieszkê i pozosta³e sk³adniki kompozytu w ustalonym re¿imie technologicznym.
Badania wykaza³y, ¿e optymalny czas sporz¹dzania
mieszanki (mieszania) jest o oko³o 20 % d³u¿szy ni¿
w tradycyjnym procesie technologicznym.

Wp³yw frykcji walców i wielkoœci
szczeliny
Badania wykaza³y, ¿e frykcja walców i wielkoœæ
szczeliny maj¹ istotny wp³yw na efekt mieszania, z czym
zwi¹zana jest wielkoœæ si³ œcinaj¹cych dzia³aj¹cych

marzec – kwiecieñ 2010

TOM 14

6

nanokompozyty elastomerowe

1

2

3

Rys. 1. Przebieg krzywych wulkanizacji w temp.160°C mieszanek kompozytowych EPDM zawieraj¹cych CLOISITE®
15A: 1 – sporz¹dzonych w mikserze Brabender z wyt³aczark¹; 2 – na walcach przy maksymalnej frykcji 2,00; 3 – na
walcach przy frykcji normalnej 1,21.
Fig.1. Vulcametric curves of EPDM composite compounds containing Cloisite® 15A at 160°C: 1 – composite prepared
in mixer with extruder; 2 – composite prepared on mill with 2.00 friction; 3 – composite prepared on mill with normal
friction –1.21.

Tabela 1. W³aœciwoœci fizyczne usieciowanych nanokompozytów IR oraz EPDM zawieraj¹cych o-MMT (Cloisite®
15A) wytwarzanych przy frykcji walców 1,21 oraz 2,00 i ma³ej szczelinie (0,2 mm) w porównaniu z wytwarzanymi
w Brabenderze
Table 1. Physical properties of crosslinked IR and EPDM containing o-MMT (Cloisite® 15A) nanocomposites prepared
on mill with normal 1.21 and 2.00 friction and 0.2 mm aperturin in comparison ones prepared in Brabender
Walcarka –
wspó³czynnik frykcji
walców F Brabender

Wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie TSb, MPa

Wyd³u¿enie przy
zerwaniu Eb, %

Wytrzyma³oœæ na
rozdzieranie, kN/m

Œcieralnoœæ,
mm3

Nanokompozyty IR
F: 1,21 (standard)

19,0

890

31,0

230

F: = 2,00

22,9

930

35,8

187

Zmiany w³aœciwoœci

+20,5 %

+40 %

+15,5 %

-23 %

Brabender

21,6

925

34,9

190

F: 1,21 (standard)

10,5

20,5

141

Nanokompozyty EPDM
730

F: 2,00

12,5

696

23,4

170

Zmiany w³aœciwoœci

+19,0 %

+34 %

+14,0 %

-20,5 %

Brabender

12,2

700

23,5

165
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Rys. 2. Krzywe wulkanizacji mieszanek IR zawieraj¹cych o-MMT (Cloisite® 15A) w temperaturze 150°C, sporz¹dzanych na walcach:
1, 1’ – przy normalnej frykcji walców 1,21: 1 – bez nanonape³niacza i bez kompatybilizatora, 1’ – z nanonape³niaczem Cloisite® 15A (5 cz.) i kompatybilizatorem silanowym (1 cz.)
2, 2’ – przy frykcji walców 2,00: 2 – bez nanonape³niacza i bez kompatybilizatora, 2’ – z nanonape³niaczem Cloisite® 15A (5 cz.) i kompatybilizatorem silanowym (1 cz.)
Fig. 2. Vulcametric curves of IR compounds containing o-MMT (Cloisite® 15A) at 150°C, prepared on mill with:
1, 1’ – normal friction 1.21: 1 – without nanofiller and without compatibilizer, 1’ – with Cloisite® 15A (5 phr) and
silane compatibilizer (1 phr)
2, 2’ – max. friction 2.00: 2 – without nanofiller and without compatibilizer, 2’ – with Cloisite® 15A (5 phr) and
silane compatibilizer (1 phr)
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Rys. 3. Wartoœci czasów t2 i t90 i przyrost
momentów skrêtnych DM podczas wulkanizacji w 150°C mieszanek IR zawieraj¹cych o-MMT (Cloisite® 15A) sporz¹dzanych przy frykcji normalnej 1,21
i frykcji 2,00 oraz szczelinie 0,2 mm
Fig. 3. Values of t2 and t90 times and increase the torsional moments DM during
vulcanization of IR compounds containing o-MMT (Cloisite® 15A) at 150°C,
prepared on mill with normal 1.21 and
2.00 friction and 0.2 mm aperture.
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podczas procesu mieszania. Stwierdzono, ¿e zwiêkszenie wspó³czynnika frykcji walców i zmniejszenie szczeliny wp³ywa korzystnie zarówno na kinetykê wulkanizacji
kauczuków, jak i w³aœciwoœci fizyczne nanokompozytów
usieciowanych; nastêpuje skrócenie czasów podwulkanizacji t2 i optimum wulkanizacji t90 oraz przyrost momentów skrêtnych DM.
Wp³yw wspó³czynnika frykcji walców na kinetykê
wulkanizacji mieszanek sporz¹dzanych przy maksymalnej frykcji walców – 2,00 – w porównaniu z frykcj¹ normaln¹ 1,21 stosowan¹ tradycyjnie podczas sporz¹dzania mieszanek technologicznych – przedstawiono na
przyk³adzie krzywych wulkanizacji mieszanek IR zawieraj¹cych o-MMT w temperaturze 150°C (rys. 2) oraz
wartoœci czasów t2, t90 i przyrostu momentów skrêtnych
DM (rys. 3).
W wyniku zastosowania podczas sporz¹dzania mieszanek kauczukowych z nanonape³niaczem typu

o-MMT maksymalnej frykcji walców 2,00 i optymalnie
ma³ej szczeliny – 0,2 mm uzyskano istotn¹ poprawê dyspersji i morfologii uk³adów elastomerowych, jak równie¿
podstawowych w³aœciwoœci fizycznych: wzrost wytrzyma³oœci na rozci¹ganie i rozdzieranie, wiêksze wyd³u¿enie przy zerwaniu, poprawê odpornoœci na œcieranie przy
niewielkim wzroœcie twardoœci (tab.1)
Jak wskazuj¹ wyniki badañ przedstawione w tabeli
1, w³aœciwoœci nanokompozytów sporz¹dzanych przy
frykcji walców 2,00 oraz szczelinie 0,2 mm s¹ wyraŸnie
lepsze ni¿ kompozytów sporz¹dzanych przy frykcji normalnej 1,21 i szczelinie 2 mm; wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie i wytrzyma³oœæ na rozdzieranie w przypadku
obu badanych kauczuków wzrasta o kilkanaœcie %,
wyd³u¿enie przy zerwaniu wzrasta o ok. 34 – 40 % bwz.
Równie¿ odpornoœæ na œcieranie w obydwu przypadkach ulega znacznej poprawie, o czym œwiadczy zmniejszenie siê œcieralnoœci o ok. 20 %.

Fot. 1. F: 1,21
Fot. 2. F: 2,00
Fot. 3. Mikser z wyt³aczark¹
Rys. 4. Dyspersja nape³niaczy w kompozytach IR zawieraj¹cych o-MMT (Cloisite® 15A) wytwarzanych przy normalnej frykcji walców 1,21 (fot.1) oraz frykcji 2,00 (fot. 2); szczelina 0,2 mm, w porównaniu z kompozytem wytwarzanym
w mikserze Brabender z wyt³aczark¹ (fot. 3). Mikroskopia optyczna w œwietle odbitym. Powiêkszenie 150×.
Fig. 4. Dispersion of fillers in IR composites containing o-MMT (Cloisite® 15A) prepared on mill with normal friction
1.21 (Fot. 1) and friction 2.00 (Fot. 2) and aperture 0.2 mm, in comparison with prepared in Brabender mixer connec-

Fot. 4. F:1,21

Fot. 5. F: 2,00

Fot. 6. Mikser z wyt³aczark¹
®

Rys. 5. Morfologia kompozytów IR zawieraj¹cych o-MMT (Cloisite 15A) wytwarzanych na walcach przy normalnej
frykcji walców 1,21 (fot. 4) oraz frykcji 2,00 (fot. 5); szczelina 0,2 mm,w porównaniu z wytwarzanym w mikserze Brabender z wyt³aczark¹ (fot. 6)
Fig. 5. The morfology pattern of IR composites containing o-MMT (Cloisite® 15A) prepared on two-roll mill with normal friction 1.21 (Fot. 4) and friction 2.00 (Fot. 5); aperture 0.2 mm in comparison with composite prepared with Brabender mixer connected with extruder (Fot. 6)
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4. Podsumowanie
Badania przebiegu wulkanizacji mieszanek nanokompozytowych badanych elastomerów i w³aœciwoœci
po ich usieciowaniu wykaza³y, ¿e procedura sporz¹dzania nanokompozytów elastomerowych na walcach i w
mieszarce zamkniêtej (Brabenderze wyposa¿onym
w wyt³aczarkê) daje podobne rezultaty, przy zastosowaniu odpowiednich warunków technologicznych:
l maksymalnie ma³ej szczeliny miêdzy walcami
£ 0,2 mm,
l maksymalnie du¿ej frykcji, co najmniej 2,
l czasu mieszania d³u¿szego o oko³o 20 %.
Stwierdzono, ¿e najlepsze efekty uzyskuje siê sporz¹dzaj¹c przedmieszkê o sk³adzie: nanonape³niacz/nape³niacz/kompatybilizator, któr¹ dodaje siê do uplastycznionego kauczuku, a nastêpnie pozosta³e sk³adniki
kompozytu w ustalonym re¿imie technologicznym.
Opracowana procedura wytwarzania nanokompozytów na walcach przy maksymalnie du¿ej frykcji (co najmniej 2) i maksymalnie ma³ej szczelinie (0,2 mm) pozwala na uzyskanie wyraŸnie lepszych w³aœciwoœci kompozytów w porównaniu z nanokompozytami sporz¹dzanymi przy frykcji normalnej 1,21 i szczelinie 2 mm;
znacznej poprawie ulega morfologia uk³adów i dyspersja
nanonape³niacza w matrycy elastomerowej, wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie wzrasta o ok. 20 %, wytrzyma³oœæ na
rozdzieranie o kilkanaœcie %, wyd³u¿enie przy zerwaniu
o ok 35 – 40 % bwz. Równie¿ odpornoœæ na œcieranie
ulega w przypadku badanych kompozytów znacznej poprawie, o czym œwiadczy zmniejszenie œcieralnoœci o ponad 20 %.
Uzyskane wyniki wraz z wynikami badañ prezentowanych we wczeœniejszej publikacji [13], dotycz¹cych
sporz¹dzania i badañ nanokompozytów elastomerowych modyfikowanych funkcjonalizowanym transpolioktenamerem, by³y podstaw¹ do zg³oszenia zastrze¿enia
patentowego nr P-388180 [31].
Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê w latach 2007-2010, jako projekt badawczy rozwojowy
nr R08 038 02.
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