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Synergizm nape³niaczy – sadzy i talku MISTRON® –
w mieszankach kauczukowych
Dodatek talku Mistron® do mieszanek kauczukowych nape³nianych sadz¹, jak równie¿ czêœciowe
zast¹pienie sadzy tym produktem, znacznie poprawia ich w³aœciwoœci przetwórcze, takie jak lepkoœæ
czy szybkoœæ p³yniêcia w formie wulkanizacyjnej. Poprawiaj¹ siê równie¿ w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe wulkanizatów – wyd³u¿enie przy zerwaniu, odpornoœæ na uszkodzenie – co ma wp³yw na trwa³oœæ
wyrobów. Talk Mistron® poprawia tak¿e charakterystykê temperaturow¹ procesu mieszania, u³atwia
dyspersjê sadzy – dlatego mo¿na skróciæ czas sporz¹dzania mieszanek nawet o 20%. W uk³adach sieciowanych nadtlenkami talk Mistron® znacz¹co poprawia rozdziernoœæ próbek prostok¹tnych z naciêciem
wzd³u¿nym (ang. trousers – spodnie), jak i próbek C (prostok¹tnych z naciêciem poprzecznym – ang.
Die C), równie¿ w podwy¿szonej temperaturze. Talk Mistron® stanowi tani¹ i ekologiczn¹ alternatywê
dla sadzy.
S³owa kluczowe: talk, sadza, œrodek pomocniczy, dyspersja, œrodek dysperguj¹cy, odpornoœæ na przebicie, wytrzyma³oœæ na rozdzieranie, w³aœciwoœci barierowe, odpornoœæ termiczna.

Synergism of the fillers – Mistron® Talc & Carbon Black – in rubber
compounds
Used in addition to or as a partial substitution of carbon black in rubber compounds, Mistron® Talc significantly improves processing properties such viscosity and mold flow, and mechanical properties such
as elongation at break. Cut/tear resistance of vulcanizates is significantly enhanced with Mistron® Talc
resulting in added toughness and durability in service. Mistron® Talc improves thermal performance as
well as the dispersion of carbon black lowering mixing time by up to 20%. In peroxide cured systems,
Mistron® Talc substantially improves trousers and Die C tear resistance even at elevated temperatures.
Mistron® talc is a cost-effective and environmentally friendly alternative to carbon black.
Key words: talc, carbon black, dispersing aid, tear and cut resistances, barrier properties, thermal resistance.

1. Wprowadzenie
Od ponad czterdziestu lat w przemyœle gumowym
stosowany jest mikrokrystaliczny talk, który poprawia
w³aœciwoœci przetwórcze mieszanek kauczukowych
i jakoœæ produkowanych z nich wyrobów. Dodatek talku obni¿a lepkoœæ przetwarzanych mieszanek, zwiêksza szybkoœæ p³yniêcia w formie wulkanizacyjnej
i zmniejsza „nerw”. U¿yty w po³¹czeniu z sadz¹ talk
dzia³a synergicznie poprawiaj¹c w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe, a tym samym zwiêkszaj¹c trwa³oœæ gumowych wyrobów technicznych. Wyroby te, w porównaniu z niezawierajacymi talku, charakteryzuj¹ siê
lepsz¹ stabilnoœci¹ termiczn¹ i odpornoœci¹ na starzenie atmosferyczne oraz mniejsz¹ przepuszczalnoœci¹ cieczy i gazów.
Talk jest minera³em wystêpuj¹cym w naturze w postaci p³ytkowej. Czysty talk to uwodniony krzemian mag-
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nezu zbudowany z warstw brucytu – wodorotlenku magnezu, Mg(OH)2 – rozdzielonych warstwami krzemionki,
jak pokazano na rys. 1. Strukturê p³ytkow¹ talku pokazuje rys. 2.
Tetrahedron of
« silica » type
(silicium)

10 A

Mg3Si4O10(OH)2

Octahedron of
« brucite » type
((magnesium))

Rys. 1. Struktura talku
Fig. 1. Structure of talc

Talk nie jest higroskopijny. Poniewa¿ powierzchnia
jego cz¹stek jest hydrofobowa, nape³niacz ten wykazuje
maj – czerwiec 2010
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Obni¿enie lepkoœci mieszanek
Jak pokazano w tabeli 2, produkt firmy Mistron® obni¿a lepkoœæ mieszanki EPDM przeznaczonej do formowania wtryskowego samochodowych przewodów powietrznych przeznaczonych dla przemys³u motoryzacyjnego. Stopniowa modyfikacja ukazuje zmiany lepkoœci
mieszanki w zale¿noœci od iloœci talku.
Tabela 2. Lepkoœæ Mooneya w zale¿noœci od zawartoœci
talku
Table 2. Mooney viscosity in relation to talc content
N650 (phr)

powinowactwo do substancji organicznych, m.in. kauczuków. Przek³ada siê to na ³atwoœæ wprowadzania talku
do mieszanek, co demonstruje tabela 1.
Tabela 1. Sporz¹dzanie mieszanek SBR na walcach
Table 1. Mill mixing study in SBR
Nape³niacz mineralny

phr

Czas, min

Talk Mistron®

100

6

Kaolin twardy

100

18

Krzemionka str¹cana

50

24

Talk adsorbuje mniej ni¿ 0,2% wody i nie wymaga
wstêpnego suszenia przed rozpoczêciem operacji mieszania. Poniewa¿ jest najbardziej miêkkim minera³em
(1 w skali Mohsa) stosowanym w przemyœle, minimalizuje zu¿ycie urz¹dzeñ produkcyjnych.
Omawiany w niniejszym artykule mikrokrystaliczny
talk firmy Mistron® produkowany jest specjaln¹ technik¹. Jego szczególn¹ cech¹ jest powierzchnia w³aœciwa –
wiêksza w porównaniu z innymi, wysokiej jakoœci produktami stosowanymi w przetwórstwie tworzyw. Wartoœæ ta ma niebagatelne znaczenie dla synergicznego
dzia³ania talku z sadz¹ w zakresie dzia³ania wzmacniaj¹cego, poprawiaj¹cego reologiê i w³aœciwoœci barierowe.
Do wyprodukowania mikrokrystalicznego talku potrzeba du¿o mniej energii ni¿ do produkcji sadzy, przy
czym emisja CO2 jest dziesiêciokrotnie mniejsza. Czêœciowe zast¹pienie sadzy talkiem wydaje siê wiêc rozwi¹zaniem korzystnym dla œrodowiska naturalnego.

225

202.5
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Mistron® Talc (phr)

0

34,5

67,5
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202,5

% wag. sadzy N650
zast¹pionej talkiem
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Lepkoœæ Mooneya,
ML 1+4 (100°C)

121

111
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72

Czas podwulkanizacji wg Mooneya
(T5) (min)

2,8

3,3

4,4

6

7,6

T90 (ODR @ 177°C)
(min)

6,1

6,8

6,9

7,4

7

Z ka¿dym procentem sadzy zast¹pionej talkiem Mistron® lepkoœæ Mooneya obni¿a siê o 1 MU. Zmiana proporcji nape³niaczy na korzyœæ talku wyd³u¿a czas podwulkanizacji pozostaj¹c bez wp³ywu na optymalny czas
wulkanizacji, co znacznie poprawia bezpieczeñstwo procesu technologicznego.

10,000,000
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60 phr N550 + 30 phr MVR

Apparent Viscosity, (poise)

Rys. 2. Obraz SEM p³ytek talku
Fig. 2. SEM of platy talc
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2. Reologia
Dodatek talku Mistron® do mieszanek sadzowych
powoduje:
l obni¿enie ich lepkoœci
l poprawê p³yniêcia w formie i wiêksz¹ wydajnoœæ
wyt³aczania
l redukcjê „nerwu”, co u³atwia kalandrowanie i poprawia jakoœæ kalandrowanych wyrobów
l zmniejszenie iloœci generowanego ciep³a.
TOM 14

Rys. 3. Lepkoœæ plastycznego EPDM w funkcji szybkoœci
œcinania
Fig. 3. Melt viscosity of EPDM vs. shear rate

Zmiany lepkoœci koreluj¹ równie¿ ze zmianami
szybkoœci œcinania podczas wyt³aczania oraz formowania wtryskowego – rys. 3. Mieszanki nape³nione
talkiem wykazuj¹ w³aœciwoœci pseudo-plastyczne
i mog¹ byæ uwa¿ane za podlegaj¹ce prawu cieczy. Ni¿-
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sza lepkoœæ mieszanki pozwala na obni¿enie temperatury lub ciœnienia przetwarzania, b¹dŸ na zwiêkszenie iloœci nape³niacza.

Poprawa p³yniêcia w formie
Talk poprawia p³yniêcie mieszanek sadzowych
przeznaczonych do formowania technik¹ wtrysku. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem formy o wymiarach kana³u 6 mm × 291 mm, pokazanej poni¿ej
(rys. 4).

Rys. 4. Schemat formy wulkanizacyjnej i wyt³aczanego
detalu
Fig. 4. Injection mold and assembly

Zamiana 25% sadzy na talk Mistron® w mieszance
EPDM umo¿liwi³a znacz¹ce obni¿enie ciœnienia niezbêdnego do prawid³owego uformowania detalu – z 592
do 487 barów. Jest to spowodowane ni¿sz¹ o 23% lepkoœci¹ mieszanki zawieraj¹cej talk w odniesieniu do
mieszanki z sadz¹ (tabela 3).
Tabela 3. Polepszone w³aœciwoœci przetwórcze mieszanki
EPDM zawieraj¹cej talk Mistron®
Table 3. Improved mold flow with Mistron® Talc in
EPDM

równie¿ zaobserwowaæ mierz¹c d³ugoœæ wype³nionego
odcinka przy zadanym ciœnieniu. W omawianym przypadku, tabela 3, przy ciœnieniu 50 barów mieszanka bez
talku wype³ni³a formê na d³ugoœci 157 mm, zaœ mieszanka z talkiem na d³ugoœci 238 mm (a wiêc o 52%
d³u¿szej).
W trakcie formowania p³ytki talku uk³adaj¹ siê
w kierunku p³yniêcia mieszanki. Wynikiem tego s¹ anizotropowe w³aœciwoœci materia³u, co zostanie omówione
w dalszej czêœci artyku³u.

3. Wzmocnienie
Talk Mistron® nie jest jedynie nape³niaczem – odgrywa on równie¿ rolê czynnika wzmacniaj¹cego. Demonstruje to tabela 4, w której przedstawiono wyniki
uzyskane dla mieszanki EPDM sieciowanej nadtlenkowo. Dane uwidaczniaj¹:
l znaczny wzrost wyd³u¿enia przy zerwaniu
l brak istotnych zmian wytrzyma³oœci na rozci¹ganie
l wzrost wytrzyma³oœci na rozdzieranie (próbka prostok¹tna trousers i próbka C).
Zast¹pienie 40% sadzy talkiem Mistron® dwukrotnie
zwiêksza wartoœæ wyd³u¿enia przy zerwaniu. Tego typu
zjawisko obserwowano równie¿ w przypadku wielu innych mieszanek kauczukowych.
Tabela 4. Synergizm dzia³ania talku z sadz¹ w mieszance EPDM sieciowanej nadtlenkowo
Table 4. Talc synergism with carbon black in peroxide
cured EPDM
N650

225

180

135

Talk Mistron®

0

67,5

135

% wag. sadzy N650 zast¹pionej
talkiem

0

20

40

8,16

10,48

10,88

Ts (MPa)
Eb (%)

158

249

369

Modu³ 10% (MPa)

0,50

0,52

0,59

Modu³ 30% (MPa)

1,17

0,99

1,18

N550 (phr)

80

60

Modu³ 50% (MPa)

1,91

1,41

1,64

Talk Mistron® (phr)

—

50

Modu³ 100% (MPa)

5,04

4,05

3,10

Stopieñ nape³nienia (%)

25

28

Rozdziernoœæ – próbka C (kN/m)

16,7

28,9

26,5

Ciœnienie niezbêdne do prawid³owego
wype³nienia formy wulkanizacyjnej (bar)

592

487

Rozdziernoœæ – próbka
prostok¹tna trousers (KN/m)

3,2

4,7

8,9

Lepkoœæ Mooneya, ML (1+4), 100°C

71,2

55

Czas podwulkanizacji, Mooney
(T5 @ 125°C) (min)

6,75

7,2

Wype³nienie formy przy ciœnieniu
50 barów (mm)

157

238

Parametry wtrysku: szybkoœæ œlimaka = 60 obr./min; szybkoœæ wtrysku = 10 mm/s; dozowanie = 33 mm; czas przebywania mieszanki
w urz¹dzeniu = 15 s; temp. œlimaka = 70°C; temp. dyszy = 80°C; temp.
formy = 180°C.

Poprawê p³yniêcia mieszanki kauczukowej z dodatkiem talku Mistron® w formie wulkanizacyjnej mo¿na
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Czêœciowe zast¹pienie sadzy talkiem Mistron® poprawia w znacznym stopniu wytrzyma³oœæ na rozdzieranie, zarówno próbek prostok¹tnych z naciêciem wzd³u¿nym, jak i próbek C (z naciêciem poprzecznym). Wytrzyma³oœæ na rozdzieranie badanej mieszanki sieciowanej
zespo³em nadtlenkowym, mierzona w podwy¿szonej
temperaturze 80°C i 121°C, zwiêkszy³a siê, co przedstawiono w tabeli 5. Dziêki poprawie tej w³aœciwoœci detale
mog¹ byæ usuwane z formy w wy¿szej temperaturze, co
pozwala skróciæ czas cyklu produkcyjnego, a tym samym
zwiêkszyæ wydajnoœæ.
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Tabela 5. Wytrzyma³oœæ na rozdzieranie próbek trousers
i próbek C w podwy¿szonej temperaturze
Table 5. Die C and trousers tear properties at elevated
temperatures
N650

225

202,5

180

135

Talk Mistron®

0

33,8

67,5

135

% wag. sadzy N650
zast¹pionej talkiem

0

10

20

40

9,4

11,2

11,8

14

w 121°C

6,6

8,6

9,5

10,2

w 80°C

1,4

1,8

1,6

2,6

w 121°C

0,9

0,9

1,2

1,6

11.6

550
500

8.1
6.4

2.1

1.6

1

350
300

10%

20%

40%

M100%-M50%, MPa

Elongation, %

niu z pozosta³ymi wulkanizatami, do których dodano
talk. Taka modyfikacja pozwoli³a zachowaæ tê sam¹
twardoœæ wulkanizatów (ang. iso-hardness). Jak mo¿na
zauwa¿yæ, wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie badanych wulkanizatów nie ulega zmianie ze wzrostem procentowej
zawartoœci talku w mieszance, podczas gdy wyd³u¿enie
przy zerwaniu roœnie.

Poprawa odpornoœci na uszkodzenie
w trakcie eksploatacji

450

2.2

2.2

Rys. 6. Synergizm talku Mistron® z sadz¹ w mieszankach EPDM charakteryzuj¹cych siê t¹ sam¹ twardoœci¹
Fig. 6. Synergism of Mistron® Talc with carbon black at
iso-hardness in EPDM

Elongation %

Tensile properties MPa

600

15

3.6

400

Tensile strength, MPa

650

15.9

5

450

700

18.1

10

500

0

750
19

550

10

2

800

19.9

13.6

12

4

W przypadku mieszanek zawieraj¹cych siarkê lub
donory siarki zamiana sadzy na talk skutkuje niewielkim obni¿eniem wytrzyma³oœci na rozci¹ganie. Na rysunku 5 przedstawiono zmiany wytrzyma³oœci standardowej mieszanki SBR wykonanej wg normy ASTM. Porównuj¹c wyniki dla próbek zawieraj¹cych 60% talku
mo¿na zaobserwowaæ jednak, ¿e po optymalizacji zespo³u wulkanizuj¹cego (zwiêkszenie iloœci siarki i TBBS)
25

13.9

6

Wytrzyma³oœæ na rozdzieranie – próbka trousers (kN/m)

20.1

14

600
14.8

13.8

Control

w 80°C

21

16

Elongation %

8

Wytrzyma³oœæ na rozdzieranie – próbka C (kN/m)

20

Tensile properties MPa
18

2.8

Talk Mistron® znacz¹co poprawia odpornoœæ i trwa³oœæ wulkanizatów podczas rozci¹gania naciêtych próbek, co ma symulowaæ uszkodzenie podczas u¿ytkowania. Mieszanki zawieraj¹ce jedynie sadzê rozrywaj¹ siê

400
350
300

0
Control

10%

Tensile strength, MPa

20%

M300%-M100%, MPa

40%

60%

Elongation, %

60% (2)
(2) : curing system optimized

Rys. 5. Wp³yw talku na w³aœciwoœci mechaniczne mieszanki SBR
Fig. 5. Effects of talc on mechanical properties of SBR
compound

wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie ponownie wzrasta o ok.
20%, co wi¹¿e siê ze wzrostem gêstoœci usieciowania.
Wartoœæ wyd³u¿enia przy zerwaniu zwiêksza siê nieznacznie, ale mimo wszystko jest ona o ponad 50% wy¿sza ni¿ próbki wzorcowej.
Lepkoœæ Mooneya mieszanek nape³nionych sadz¹
i talkiem Mistron® jest znacznie ni¿sza w porównaniu
z mieszank¹ zawieraj¹c¹ jedynie sadzê. W tym uk³adzie
zmiana lepkoœci mieszanek koreluje z twardoœci¹ wulkanizatów. Twardoœæ mo¿na jednak ustabilizowaæ zmieniaj¹c zawartoœæ oleju (plastyfikatora).
Rysunek 6 ilustruje zmiany wytrzyma³oœci na rozci¹ganie i wyd³u¿enia przy zerwaniu wulkanizatów
EPDM. Próbka odniesienia (Control) nape³niona jest jedynie sadz¹ i zawiera o 10 phr oleju wiêcej w porówna-

TOM 14

bez talku
z talkiem
Rys. 7. Próbka z naciêciem symuluj¹cym uszkodzenie
w trakcie pracy
Fig. 7. Tensile specimen cut with razor to simulate damage in service

przy stosunkowo niewielkim wyd³u¿eniu (<100%) –
rys. 7, podczas gdy mieszanki z talkiem pracuj¹ dalej (co
zaobserwowa³ R.J. Eldred z General Motors Research
Laboratories).
Jest to wynik anizotropowych w³aœciwoœci wulkanizatu powodowanych u³o¿eniem p³ytek talku w kierunku
formowania, wyt³aczania lub kalandrowania i wysokiej
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energii kohezji materia³u zawieraj¹cego talk, powoduj¹cych zmiany kierunku spêkañ i zmniejszenie koncentracji naprê¿eñ powstaj¹cych w wierzcho³ku pêkniêcia.

4. Odpornoœæ termiczna
Talk poprawia odpornoœæ gumy na przyœpieszone
starzenie cieplne. Jest to istotne zw³aszcza w przypadku,
gdy wyrób pracuje w podwy¿szonej temperaturze lub
w miejscu, z którego odbiór ciep³a jest ograniczony (np.

1.00

Retained Elongation

0.90

0.80
60%: y = -0.0295Ln(x) + 0.9439
R2 = 0.8873

60%

40%: y = -0.0411Ln(x) + 0.9023
R2 = 0.9851

40%

0.60

Tabela 6. Zmiana barwy po 500 h starzenia w komorze
klimatycznej
Table 6. Colour change after 500 hours WOM
(weather-o-meter) aging

20%

20%: y = -0.0494Ln(x) + 0.8756
R2 = 0.9803

10%

0.50
10%: y = -0.05Ln(x) + 0.8837
R2 = 0.9922

0%

0.40
0%: y = -0.0546Ln(x) + 0.8643
R2 = 0.9882

0.30
0.1

1

10

100

1000

6. Odpornoœæ na starzenie
w warunkach atmosferycznych
Talk Mistron® ogranicza migracjê plastyfikatorów
na powierzchniê wulkanizatów sadzowych, wyd³u¿aj¹c tych samym czas u¿ytkowania wyrobów. Zmniejsza siê liczba opalizuj¹cych wykwitów i poprawia siê
ocena wed³ug skali szaroœci stosowanej przy produkcji uszczelek samochodowych, co przedstawiono
w tabeli 6.

1.10

0.70

sadzowych zmniejszaj¹c dyfuzjê gazów i cieczy. Wysoki
wskaŸnik w tym zakresie uzyskany dla talku Mistron®
HAR (rys. 9) pozwoli³ na jego zastosowanie w produkcji
wewnêtrznej warstwy opon, w celu ograniczenia spadku
ciœnienia.

10000

Sadza (phr)

50

100

CaCO3 (phr)

50

50

50

Exposure Time, hrs

Rys. 8. Zmiany wyd³u¿enia próbek o ró¿nej zawartoœci
talku poddanych przyœpieszonemu starzeniu cieplnemu
w temperaturze 100°C
Fig. 8. Retained elongation vs. exposure time to 100°C
air; wt. % of carbon black replacement is shown

pod mask¹ samochodu). Na rysunku 8 przedstawiono
zmiany wyd³u¿enia przy zerwaniu (DEB) próbek poddanych starzeniu w temperaturze 100°C. Wulkanizaty ró¿ni³y siê zawartoœci¹ nape³niaczy – kolejno zastêpowano
w nich sadzê ró¿nymi iloœciami talku Mistron® (od 10
do 60%). Jak widaæ, w miarê zwiêkszania zawartoœci talku zmiany wyd³u¿enia po starzeniu by³y coraz mniejsze.

5. W³aœciwoœci barierowe
Talk, ze wzglêdu na budowê p³ytkow¹, skutecznie
poprawia równie¿ w³aœciwoœci barierowe wulkanizatów

100
90
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70

Kaolin kalcynowany (phr)
Talk Mistron® (phr)

–

50
100

100

Db (¿ó³kniêcie)

0,006

0,737

0,656

DE

0,610

1,160

0,750

4/5

3

3

Ocena w skali szaroœci
(PSA D27 1389)

Przypis: sadzowe mieszanki EPDM przeznaczone na uszczelki okien
samochodowych

7. Œrodek dysperguj¹cy
Wykazano, ¿e talk Mistron® dzia³a jako œrodek pomocniczy poprawiaj¹cy dyspersjê sadzy w mieszankach
kauczukowych przeznaczonych na bie¿niki opon. Umo¿liwia skrócenie czasu sporz¹dzania mieszanek o 20%,
co prezentuje tabela 7. Badane mieszanki zawiera³y
5 phr talku. Taka jego iloœæ zapewnia mniejsze zu¿ycie
mechaniczne czêœci miksera, pozostaj¹c bez wp³ywu na
w³aœciwoœci reologiczne i przebieg wulkanizacji wykonywanych mieszanek oraz podstawowe w³aœciwoœci mechaniczne wulkanizatów.

60
50

Tabela 7. W³aœciwoœci mechaniczne mieszanek bie¿nikowych nape³nionych sadz¹
Table 7. Mechanical properties for black tread compounds
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Rys. 9. Przepuszczalnoœæ powietrza w 60°C wulkaniatów BrIIR przeznaczonych na wewnêtrzn¹ warstwê opony samochodowej
Fig. 9. Air permeability at 60°C of BrIIR tire inner liner
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Talk Mistron® (phr)

0

0

5

5

Czas mieszania

T

T-20%

T

T-20%

Skala dyspersji
Phillipsa1

6

5

9

6
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synergizm sadza – talk

t90 (min)2

3,83

3,90

3,77

3,80

2

tS 1 (min)

2,14

2,19

2,15

2,16

ML (1+4) w100°C3

81,7

86,0

80,8

84,8

Ts (MPa)

25,4

25,3

24,9

25,2

Eb (%)

442

450

434

444

Modu³ 100% (MPa)

4,10

4,17

4,50

4,47

Modu³ 300% (MPa)

17,99

17,78

18,18

17,93

Tan d w -30°C4

0,1359

–

0,1233

0,1324

Tan d w 0°C

0,7297

–

0,7431

0,7386

Tan d w 60°C

0,1488

–

0,1515

0,1468

Przypisy: 1) ocena dyspersji wg normy Phillipsa (procedura WI 3809):
1 (z³a) – 10 (doskona³a); 2) reometr ODR (3° arc @ 166°C); 3)
lepkoœciomierz Alpha Technologies MV 2000 – wg normy ASTM D
1646-00; 4) system badania elastomerów MTS: czêstotliwoœæ 10 Hz,
naprê¿enie 7,5%, amplituda ± 2,5%

Pomys³ zastosowania talku Mistron® jako œrodka
u³atwiaj¹cego dyspergowanie w mieszankach sadzowych mo¿e byæ wykorzystany w produkcji gumowych
artyku³ów technicznych (MRG – Mechanical Rubber
Goods), gdzie czas mieszania ma istotny wp³yw na wydajnoœæ produkcji, a tym samym na ostateczny koszt
produktu.

8. Podsumowanie
Mikrokrystaliczny talk Mistron®, stosowany jako dodatek lub jako nape³niacz zastêpuj¹cy czêœæ sadzy, znacz¹co poprawia w³aœciwoœci przetwórcze mieszanek
kauczukowych, takie jak lepkoœæ, szybkoœæ p³yniêcia
w formie wulkanizacyjnej czy szybkoœæ wyt³aczania. Po³¹czenie talku z sadz¹ daje synergiczny efekt polegaj¹cy
na poprawie w³aœciwoœci mechanicznych wulkanizatów.
Zwiêksza siê wartoœæ wyd³u¿enia przy zerwaniu, nie
zmienia siê wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie. Roœnie odpor-

noœæ wulkanizatów na przebicie, co ma wp³yw na jakoœæ
i d³u¿sz¹ ¿ywotnoœæ wyrobów.
Wykorzystanie talku Mistron® w mieszankach
wzmacnianych sadz¹ poprawia ich odpornoœæ termiczn¹
i odpornoœæ na starzenie atmosferyczne, jak równie¿ ich
w³aœciwoœci barierowe.
Wykazano, ¿e talk Mistron® poprawia dyspersjê
sadzy i pozwala skróciæ cykl wykonywania mieszanek
kauczukowych o 20% bez wp³ywu na w³aœciwoœci mechaniczne i dynamiczne wulkanizatów. Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku, gdy etap mieszania limituje wydajnoœæ produkcji.
T³umaczenie: Karol Niciñski
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Drodzy Czytelnicy,
czasopismo „Elastomery” od kilkunastu lat pe³ni rolê ³¹cznika pomiêdzy jednostkami
naukowo-badawczymi a przedsiêbiorstwami wykorzystuj¹cymi w praktyce osi¹gniêcia nauki; wierzymy, ¿e tak bêdzie nadal.
Maj¹c nadziejê w dalszym ci¹gu spe³niaæ Pañstwa oczekiwania, chcielibyœmy
zaprosiæ do publikowania na ³amach naszego czasopisma artyku³ów z dziedziny
chemii, fizykochemii i technologii elastomerów, informacji o osi¹gniêciach swoich
firm, wynalazkach, doktoratach oraz wydanych ksi¹¿kach.
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