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Wp³yw energii powierzchniowej sadzy na w³aœciwoœci wulkanizatów SBR i NBR
Celem pracy by³o zbadanie wp³ywu modyfikacji powierzchniowej sadzy na energiê powierzchniow¹ jej
cz¹stek oraz zbadanie, w jaki sposób zmiana energii powierzchniowej sadzy wp³ywa na w³aœciwoœci
mieszanek i wulkanizatów SBR i NBR. Modyfikacji poddano trzy rodzaje sadzy kana³owej. Jako œrodków modyfikuj¹cych u¿yto DETA oraz nastêpuj¹cych silanów: winylotrimetoksysilanu, N-2-aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilanu, 3-metakryloksypropylotrimetoksysilanu i 3-aminopropylotrimetoksysilanu. Energiê powierzchniow¹ obliczono metod¹ Owensa-Wendta na podstawie pomiaru k¹ta
zwil¿ania. W celu zbadania wp³ywu energii powierzchniowej sadzy na w³aœciwoœci mieszanek i wulkanizatów obliczono wspó³czynniki korelacji Pearsona miêdzy wybranymi w³aœciwoœciami fizycznymi
wulkanizatów a ca³kowit¹ energi¹ powierzchniow¹, sk³adow¹ dyspersyjn¹ i sk³adow¹ polarn¹ energii
powierzchniowej.
S³owa kluczowe: energia powierzchniowa, metoda Owensa-Wendta, sadza, SBR, NBR

Influence of the surface energy of carbon black on properties of
SBR and NBR vulcanizates
Investigations were undertaken in order to determine an influence of modyfication on surface energy of
carbon black. Next, the relationship between surface energy and physical properties of SBR and NBR
vulcanizates was estimated. DETA and silanes were applied to modificate channel blacks. Surface
energy was calculated by Owens-Wendt method on the basis of wetted angle measurement. In order to
estimate the influence of surface energy on physical properties of vulcanizates Pearson correlation coefficients was calculated between particular physical properties and surface energy, dispersive component
of surface energy and polar component of surface energy.
Key words: surface energy, Owens-Wendt method, carbon black, SBR, NBR

1. Wstêp
Jak wiadomo, dodanie do kauczuku nape³niaczy
o du¿ej powierzchni, np. sadzy N330 czy krzemionki
Aerosil, powoduje znaczne polepszenie jego w³aœciwoœci
wytrzyma³oœciowych. Rozwa¿ania nad przyczynami
efektu wzmacniania doprowadzi³y do wskazania oddzia³ywañ nape³niacz–nape³niacz, nape³niacz–polimer i gêstoœci usieciowania jako g³ównych czynników wp³ywaj¹cych na poprawê wytrzyma³oœci elastomerów [1-6].
Wykorzystuj¹c metody statystyczne podjêto próby oszacowania wp³ywu tych czynników [7]. Niektórzy naukowcy, m.in. Wang, zwrócili uwagê na energiê powierzchniow¹ i jej sk³adowe, przypisuj¹c im istotny wp³yw na charakter i wielkoœæ oddzia³ywañ w uk³adzie nape³niacz–
–kauczuk i tym samym na w³aœciwoœci fizyczne nape³nionych elastomerów [3].
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badañ
nad wp³ywem energii powierzchniowej nape³niaczy na
w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów SBR i NBR. Aby
oszacowaæ jak du¿y jest to wp³yw, tzn. jak silne s¹ zale¿noœci miêdzy energi¹ powierzchniow¹ i jej sk³adowymi
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a w³aœciwoœciami wulkanizatów, policzono wspó³czynniki korelacji liniowej miêdzy energi¹ i jej sk³adowymi
a wytrzyma³oœci¹ na rozci¹ganie, wytrzyma³oœci¹ na rozdzieranie, wyd³u¿eniem przy zerwaniu oraz naprê¿eniem przy wyd³u¿eniu 100%.
W celu zbadania korelacji nale¿a³o wykorzystaæ odpowiednio du¿¹ iloœæ nape³niaczy ró¿ni¹cych siê energi¹
powierzchniow¹ i jej sk³adowymi. Do tego celu doskonale nadawa³y siê sadze modyfikowane za pomoc¹ silanów
i amin kilkoma opracowanymi wczeœniej metodami.

2. Czêœæ doœwiadczalna
2.1. Surowce i odczynniki
Do badañ zastosowano kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy Ker N-29 o zawartoœci 29% wag. akrylonitrylu, kauczuk butadienowo-styrenowy Ker 1500 i sadze
kana³owe firmy Degussa o symbolu FW 200, FW 2 i
FW 285.
Do modyfikacji sadzy zastosowano dietylenotriaminê (DETA), winylotrimetoksysilan (U611), 3-metakryloksypropylotrimetoksysilan (U511), N-2-aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilan (U15) oraz 3-aminopropylotrimetoksysilan (U13).
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2.2. Sposób modyfikacji sadzy
Pierwszy sposób modyfikacji sadzy
Do kolby kulistej, zawieraj¹cej okreœlon¹ porcjê sadzy, dolewano odpowiedni¹ iloœæ œrodka modyfikuj¹cego
w acetonie. Kolbê podgrzewano nastêpnie za pomoc¹
p³aszcza grzejnego do temperatury 120°C. W wyniku
ogrzewania kolby aceton ulega³ odparowaniu, a nastêpnie skropleniu w ch³odnicy. Oddestylowany aceton gromadzono w drugiej kolbie. Po zakoñczeniu procesu, modyfikowan¹ sadzê odstawiano na 24 h.
Tym sposobem wykonano próbki sadzy oznaczone
jako:
l FW200 + DETA: sadza FW 200 modyfikowana dietylenotriamin¹,
l FW200 + U511: sadza FW 200 modyfikowana
3-metakryloksypropylotrimetoksysilanem,
l FW200 + U15: sadza FW 200 modyfikowana
N-2-aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilanem,
l FW2 + DETA: sadza FW 2 modyfikowana dietylenotriamin¹,
l FW2 + U511: sadza FW 2 modyfikowana 3-metakryloksypropylotrimetoksysilanem,
l FW2 + U15: sadza FW 2 modyfikowana N-2-aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilanem,
l FW285 + DETA: sadza FW 285 modyfikowana dietylenotriamin¹
l FW285 + U511: sadza FW 285 modyfikowana
3-metakryloksypropylotrimetoksysilanem,
l FW285 + U15: sadza FW 285 modyfikowana
N-2-aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilanem.
Drugi sposób modyfikacji sadzy
Metoda modyfikacji polega³a na rozpuszczeniu odpowiedniej iloœci silanu i wody destylowanej w acetonie,
wymieszaniu przygotowanego roztworu z odpowiedni¹
iloœci¹ osuszonej sadzy, a nastêpnie ogrzewaniu sadzy w
suszarce pró¿niowej w temperaturze 130°C przez 3 h.
Przygotowywane próbki ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ iloœci¹
u¿ytego silanu i wody dodawanych do rozpuszczalnika.
Tym sposobem wykonano próbki sadzy oznaczone
jako:
l FW200 + U611(1): sadza FW 200 modyfikowana
winylotrimetoksysilanem,
l FW200 + U611(2): sadza FW 200 modyfikowana
winylotrimetoksysilanem.
Trzeci sposób modyfikacji sadzy
Ta metoda dzieli³a siê na dwa etapy. Celem pierwszego etapu by³o przeprowadzenie reakcji miêdzy cz¹steczkami silanów. Reakcjê prowadzono w kolbie zawieraj¹cej aceton, w którym rozpuszczono winylotrimetoksysilan, N-2-aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilan
oraz wodê. Celem drugiego etapu by³a modyfikacja sadzy za pomoc¹ produktów reakcji silanów. Proces modyfikacji prowadzono zalewaj¹c sadzê roztworem zawieraj¹cym produkty reakcji silanów i ogrzewaj¹c j¹ w suszarce pró¿niowej przez ok. 3 h w temperaturze 130°C.
Tym sposobem wykonano próbki sadzy oznaczone
jako:
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l FW200 + U13 + U611: sadza FW200 modyfikowana 3-aminopropylotrimetoksysilanem i winylotrimetoksysilanem.

2.3. Sk³ad mieszanek bazowych
Do badañ nad wp³ywem sadzy o ró¿nej energii powierzchniowej na w³aœciwoœci fizyczne u¿ywano mieszanek gumowych otrzymanych z mieszanek bazowych
o sk³adzie podanym w tabelach 1 i 2.
Tabela 1. Sk³ad mieszanki bazowej NBR
Table 1. Formulation of the NBR base compound
Sk³adniki mieszanki

Iloœæ sk³adnika,
cz. wag.

Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

100

ZnO

5

Stearyna

1,5

Naftolen

4

N-t-butylo-2-benzotiazolilosulfenamid

2

Siarka

2

Tabela 2. Sk³ad mieszanki bazowej SBR
Table 2. Formulation of the SBR base compound
Sk³adniki mieszanki

Iloœæ sk³adnika,
cz.wag.

Kauczuk butadienowo-styrenowy
ZnO

100
5

Stearyna

1,5

Naftolen

4

N-t-butylo-2-benzotiazolilosulfenamid

2

Siarka

2

2.4. Wyznaczanie energii
powierzchniowej
Energiê powierzchniow¹ wyznaczono metod¹ Owensa–Wendta na tensjometrze K100 (Kruss). W celu
okreœlenia energii powierzchniowej t¹ metod¹ nale¿y
wyznaczyæ k¹t zwil¿ania dla dwóch cieczy pomiarowych,
polarnej i niepolarnej (zastosowano wodê destylowan¹
i dijodometan). K¹t zwil¿ania okreœlono na tensjometrze
metod¹ sorpcyjn¹ (w tej metodzie mierzy siê przyrost
masy cieczy wch³oniêtej przez badan¹ próbkê w jednostce czasu).

2.5. Oznaczanie w³aœciwoœci
fizycznych wulkanizatów
Oznaczono nastêpuj¹ce w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów:
l wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie wg PN-ISO 37:98,
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l wyd³u¿enie przy zerwaniu wg PN-ISO 37:98,
l wytrzyma³oœæ na rozdzieranie wg PN-ISO 34-1:98,
l naprê¿enie przy wyd³u¿eniu 100%, 200% i 300% wg
PN-ISO 37:98.

nymi w³aœciwoœciami wulkanizatów NBR znajduj¹ siê
w tabeli 6.

2.6. Wyniki badañ

3. Omówienie wyników badañ
i wnioski

Wyniki badañ energii powierzchniowej próbek sadzy
podano w tabelach 3 i 4.
Wspó³czynniki korelacji Pearsona wyznaczone miêdzy energi¹ powierzchniow¹ i jej sk³adowymi a wybranymi w³aœciwoœciami wulkanizatów SBR znajduj¹ siê
w tabeli 5.
Wspó³czynniki korelacji Pearsona wyznaczone miêdzy energi¹ powierzchniow¹ i jej sk³adowymi a wybra-

Badania wykaza³y, ¿e modyfikacja sadzy zastosowanymi silanami i dietylenotriamin¹ powoduje zmianê
energii powierzchniowej i jej sk³adowych.
W wyniku modyfikacji sadzy FW 285, charakteryzuj¹cej siê najwy¿sz¹ sk³adow¹ polarn¹ wœród trzech niemodyfikowanych rodzajów sadzy, nast¹pi³o znaczne obni¿enie wartoœci tej sk³adowej. Z kolei w wyniku modyfikacji sadzy FW 2 charakteryzuj¹cej siê najni¿sz¹ sk³ado-

Tabela 3. Energia powierzchniowa oraz sk³adowa dyspersyjna i polarna próbek sadzy FW285 modyfikowanej i niemodyfikowanej oraz sadzy FW2 modyfikowanej i niemodyfikowanej
Table 3. Surface energy of modified and unmodified FW2 and FW285 carbon black samples
Symbol próbki

FW285

FW285
DETA

FW285
U511

FW285
U15

FW2

FW2
DETA

FW2 U15

FW2
U511

Energia powierzchniowa, mN/m

41,6

36,1

35,5

41,6

36,5

45,2

43,7

41,1

Sk³adowa dyspersyjna, mN/m

30,6

34

32,6

39,1

32,6

37,2

37,1

36,4

11

2,1

2,9

2,5

3,9

8

6,6

4,7

Sk³adowa polarna, mN/m

Tabela 4. Energia powierzchniowa oraz sk³adowa dyspersyjna i polarna próbek sadzy FW200 modyfikowanej i niemodyfikowanej
Table 4. Surface energy of modified and unmodified FW200 carbon black samples
FW200

FW200
U611(1)

FW200
U611(2)

FW200
U611 U13

FW200
DETA

FW200
U15

FW200
U511

Energia powierzchniowa, mN/m

38,4

33,8

36,8

35,3

45,3

40,3

38,8

Sk³adowa dyspersyjna, mN/m

33,6

26,5

31,4

30,9

41,8

32,5

33,6

Sk³adowa polarna, mN/m

4,8

7,2

5,4

4,4

3,6

7,8

5,2

Symbol próbki

Tabela 5. Wspó³czynniki korelacji Pearsona wyznaczone miêdzy energi¹ powierzchniow¹ sadzy i sk³adowymi tej energii a wybranymi w³aœciwoœciami wulkanizatów SBR.
Table 5. Pearson’s correlation coeffictients established between the surface energy of carbon black and particular physical properties of SBR vulcanizates
Wspó³czynniki korelacji

Wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie

Wytrzyma³oœæ na
rozdzieranie

Wyd³u¿enie przy
zerwaniu

Modu³ 100%

Energia powierzchniowa

0,27

0,14

-0,36

0,47

Sk³adowa dyspersyjna

0,44

0,38

-0,22

0,41

Sk³adowa polarna

-0,27

-0,39

-0,2

0,08

Tabela 6. Wspó³czynniki korelacji Pearsona wyznaczone miêdzy energi¹ powierzchniow¹ sadzy i sk³adowymi tej energii a wybranymi w³aœciwoœciami wulkanizatów NBR.
Table 6. Pearson’s correlation coeffictients established between the surface energy of carbon black and particular physical properties of NBR vulcanizates
Wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie

Wytrzyma³oœæ
na rozdzieranie

Wyd³u¿enie
przy zerwaniu

Modu³ 100%

Energia powierzchniowa

0,36

-0,24

-0,09

-0,24

Sk³adowa dyspersyjna

0,23

0,16

0,17

-0,32

Sk³adowa polarna

0,19

-0,51

-0,33

0,08

Wspó³czynniki korelacji
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w¹ polarn¹ wœród trzech niemodyfikowanych rodzajów
sadzy, nast¹pi³o zwiêkszenie wartoœci tej sk³adowej.
Zmniejszenie sk³adowej polarnej próbek sadzy FW285
modyfikowanej DETA i U15 mo¿na wyjaœniæ reakcjami
chemicznymi zachodz¹cymi miêdzy grupami funkcyjnymi powierzchni sadzy nadaj¹cymi jej wysok¹ polarnoœæ,
a grupami aminowymi œrodka modyfikuj¹cego. Zmniejszenie siê polarnoœci próbek sadzy FW 285 modyfikowanej silanem U511 i w pewnym stopniu silanem U15
mo¿na wyjaœniæ utworzeniem siê na powierzchni cz¹stek sadzy warstwy krzemionki, powsta³ej w wyniku reakcji silanu z wod¹.
Niska polarnoœæ sadzy FW 2 œwiadczy o niewielkiej
zawartoœci grup funkcyjnych na powierzchni jej cz¹stek.
Z tego powodu znacznie mniej grup aminowych wchodz¹cych w sk³ad DETA i U15 mog³o przereagowaæ z grupami funkcyjnymi sadzy. Obecnoœci¹ na powierzchni sadzy du¿ej iloœci grup aminowych wchodz¹cych w sk³ad
DETA i U15, które nie przereagowa³y, mo¿na wyt³umaczyæ jej wysok¹ polarnoœæ po modyfikacji.
Modyfikacja za pomoc¹ DETA spowodowa³a zwiêkszenie sk³adowej dyspersyjnej w przypadku ka¿dego rodzaju sadzy, natomiast modyfikacja za pomoc¹ N-2-aminoetylo-3-amonopropylotrimetoksysilanu i 3-metakryloksypropylotrimetoksysilanu spowodowa³a zwiêkszenie sk³adowej dyspersyjnej sadzy FW 2 i FW 285. W wyniku reakcji silanów z wod¹ mog³a tworzyæ siê krzemionka in situ o du¿ej powierzchni i tym samym o wysokiej sk³adowej dyspersyjnej energii powierzchniowej [8,
9, 3].
Po obliczeniu wspó³czynników korelacji liniowej
okaza³o siê, ¿e wraz ze zwiêkszaniem siê sk³adowej dyspersyjnej wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie wulkanizatów
SBR roœnie, natomiast wraz ze zwiêkszaniem siê sk³adowej polarnej maleje.
W celu lepszego zrozumienia przedstawionych wyników badañ nale¿y omówiæ zjawiska zachodz¹ce w uk³adzie polimer–nape³niacz w kontekœcie energii powierzchniowej nape³niacza i polimeru.
W przypadku uk³adu: nape³niacz o du¿ej sk³adowej
polarnej (np. krzemionka) – polimer o ma³ej sk³adowej
polarnej (np. SBR) obserwuje siê tendencjê do grupowania siê cz¹stek nape³niacza w wiêksze skupiska zwane
aglomeratami oraz s³abe oddzia³ywania na granicy faz
nape³niacz–polimer. W rezultacie, w polimerze tworzy
siê sieæ sk³adaj¹ca siê z cz¹stek nape³niacza, przy czym
cz¹stki te ³¹cz¹ siê na ogó³ bezpoœrednio, bez poœrednictwa warstwy polimeru. Natomiast w uk³adzie nape³niacz
o du¿ej sk³adowej dyspersyjnej i ma³ej polarnej (np. sadza N330) – polimer o ma³ej sk³adowej dyspersyjnej
i polarnej (np. SBR) obserwuje siê tak¿e tendencjê do
grupowania siê cz¹stek nape³niacza w aglomeraty, ale
jednoczeœnie bardzo silne oddzia³ywania na granicy faz
nape³niacz–polimer. W rezultacie w polimerze tworzy
siê sieæ sk³adaj¹ca siê z cz¹stek nape³niacza, po³¹czonych za poœrednictwem warstwy polimeru. Im silniejsze
oddzia³ywania nape³niacz–polimer, tym mocniejsza sieæ
nape³niacza i tym lepsze w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe.
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W kontekœcie prezentowanych rozwa¿añ staje siê jasne, ¿e wraz ze zwiêkszaniem siê sk³adowej polarnej modyfikowanej sadzy zwiêksza siê co prawda tendencja do tworzenia mocniejszej sieci przestrzennej nape³niacza w polimerze, zmniejsza siê jednak si³a oddzia³ywañ miêdzy polimerem i nape³niaczem, które maj¹ decyduj¹ce znaczenie
jeœli chodzi o w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe wulkanizatów zawieraj¹cych sadzê. St¹d, im sadza mniej polarna,
tym lepsza wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie.
Wraz ze zwiêkszaniem siê sk³adowej dyspersyjnej
roœnie wytrzyma³oœæ na rozdzieranie wulkanizatów
SBR, natomiast wraz ze zwiêkszaniem siê sk³adowej polarnej wytrzyma³oœæ na rozdzieranie maleje.
Wspó³czynnik korelacji liniowej miêdzy ca³kowit¹
energi¹ powierzchniow¹ a modu³em 100% jest wy¿szy
ni¿ wspó³czynnik korelacji liniowej miêdzy sk³adowymi
a modu³em. Z tego wynika, ¿e modu³ 100% zale¿y od sumy sk³adowej dyspersyjnej i sk³adowej polarnej. Wraz ze
zwiêkszaniem siê sk³adowych energii powierzchniowej
modu³ roœnie, przy czym wp³yw sk³adowej dyspersyjnej
jest znacznie wiêkszy ni¿ sk³adowej polarnej.
Wraz ze zwiêkszaniem siê energii powierzchniowej
obserwuje siê tendencjê do zmniejszania siê wyd³u¿enia
przy zerwaniu wulkanizatów SBR.
W przypadku wulkanizatów NBR wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie roœnie wraz ze zwiêkszaniem siê obu sk³adowych energii powierzchniowej sadzy, przy czym ich
wp³yw jest podobny. W przeciwieñstwie do uk³adu sadza–kauczuk o niskiej polarnoœci, w uk³adzie sadza–kauczuk o wysokiej polarnoœci, wraz ze zwiêkszaniem siê polarnoœci sadzy maleje ró¿nica miêdzy sk³adow¹ polarn¹ kauczuku a sk³adow¹ polarn¹ sadzy, w
zwi¹zku z tym coraz silniejsze s¹ oddzia³ywania kauczuk–polimer. Poza tym im wiêcej jest na powierzchni
sadzy grup =N–H, tym wiêcej powstaje wi¹zañ wodorowych ³¹cz¹cych te grupy z grupami ºC-N kauczuku, powoduj¹c coraz silniejsze oddzia³ywania kauczuk–nape³niacz.
Ponadto okazuje siê, ¿e wraz ze zwiêkszaniem siê
sk³adowej polarnej energii powierzchniowej sadzy maleje wytrzyma³oœæ na rozdzieranie i zmniejsza siê wyd³u¿enie przy zerwaniu wulkanizatów SBR i NBR.
Znajomoœæ wspó³czynników korelacji miêdzy sk³adowymi energii powierzchniowej a wybranymi w³aœciwoœciami fizycznymi danej mieszanki gumowej mo¿e
mieæ bardzo du¿e znaczenie praktyczne. Je¿eli bowiem
stosujemy do nape³niania mieszanki jakiœ nape³niacz o
znanych sk³adowej dyspersyjnej i polarnej, to chc¹c u¿yæ
innego nape³niacza wystarczy pomiar sk³adowych jego
energii powierzchniowej, aby przewidzieæ, jak bêd¹
zmieniaæ siê (maleæ lub rosn¹æ) poszczególne w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów. Podchodz¹c do zagadnienia od innej strony: chc¹c zmieniæ w³aœciwoœci fizyczne
wulkanizatów danej mieszanki (zawieraj¹cej nape³niacz
o znanych sk³adowych energii powierzchniowej) w po¿¹danym przez nas kierunku, znaj¹c wspó³czynniki korelacji miêdzy sk³adowymi energii powierzchniowej nape³niacza a wybranymi w³aœciwoœciami fizycznymi wul-
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kanizatu wiedzielibyœmy, jakie powinny byæ sk³adowe
energii powierzchniowej nape³niacza, aby uzyskaæ wulkanizat o zamierzonych przez nas w³aœciwoœciach. Poszukiwalibyœmy wtedy nape³niacza o okreœlonych sk³adowych albo, gdyby takiego siê nie znalaz³o, moglibyœmy
próbowaæ modyfikowaæ nape³niacz za pomoc¹ œrodków
modyfikuj¹cych, o których wiadomo, jakie zmiany sk³adowych energii powierzchniowej powoduj¹.
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