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W³aœciwoœci gumy zawieraj¹cej aero¿el krzemionkowy
Zbadano w³aœciwoœci mieszanek i wulkanizatów SBR zawieraj¹cych aero¿el krzemionkowy. Uzyskane
wyniki porównano z w³aœciwoœciami próbek zawieraj¹cych krzemionkê Arsil. Oprócz podstawowych
w³aœciwoœci fizycznych zbadano tak¿e w³aœciwoœci dynamiczne otrzymanych wulkanizatów przy czêstotliwoœci 1/4 Hz oraz elastycznoœæ metod¹ Schoba (odbojnoœæ). Stwierdzono, ¿e mieszanki zawieraj¹ce
aero¿el maj¹ znacznie d³u¿szy czas wulkanizacji ni¿ mieszanki z krzemionk¹, co spowodowane jest
wiêksz¹ adsorpcj¹ zespo³u wulkanizuj¹cego przez aero¿el, zachodz¹c¹ g³ównie podczas wulkanizacji.
Dodatek aero¿elu powoduje zwiêkszenie wyd³u¿enia przy zerwaniu i w³aœciwoœci elastycznych (sprê¿ystych) badanych wulkanizatów. Badania zmian w³aœciwoœci dynamicznych w funkcji amplitudy odkszta³cenia oraz zawartoœci krzemionki lub aero¿elu przynios³y wiele interesuj¹cych wyników dotycz¹cych wulkanizatów zawieraj¹cych aero¿el, szczególnie zmiany k¹ta stratnoœci w funkcji amplitudy
odkszta³cenia.
S³owa kluczowe: aero¿el, krzemionka, kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR), guma, w³aœciwoœci
dynamiczne, elastycznoœæ

Properties of rubber with silica aerogel
The properties of compounds and vulcanizates of SBR with aerogel have been studied. The compounds
and the vulcanizates containing the silica (Arsil) were also investigated for comparison. Except the basic
physical properties the mechanical dynamic properties (frequency 1/4Hz) and Schob elasticity (resilience) were determined.
The scorch and cure time of the compounds with aerogel were considerable longer than with silica cause
by the greater adsorption of the cure system. The adsorption by aerogel proceed mainly during the vulcanisation process.
Application of aerogel causes improvement of elongation at break and elasticity of investigated materials. The change of dynamic properties was studied as a function of deformation amplitude and the content of aerogel or silica. Many of interesting results was obtained for the vulcanizates with the aerogel,
particular the change of the loss angle as a function of deformation amplitude.
Key words: aerogel, silica, styrene-butadiene rubber (SBR), dynamic properties, elasticity

1. Wstêp
Aero¿el (aerogel) to materia³ bêd¹cy rodzajem rozdrobnionej sztywnej piany o wyj¹tkowo ma³ej gêstoœci.
Na masê aero¿elu sk³ada siê w 90-99,8% powietrze,
resztê stanowi porowaty materia³ tworz¹cy jego strukturê. Aero¿ele s¹ materia³ami obecnie najl¿ejszymi charakteryzuj¹cymi siê najmniejszym wspó³czynnikiem
przewodzenia ciep³a.
Pierwsze aero¿ele otrzyma³ Amerykanin Samuel
Stephens Kistler w 1931, jednak wówczas nie znalaz³y
one ¿adnego praktycznego zastosowania i zosta³y w du¿ym stopniu zapomniane.
Aero¿el jest przeznaczony g³ównie do termoizolacji
stosowanych do budowy statków kosmicznych. S¹ one
tak¿e stosowane jako warstwa izolacyjna w skafandrach
kosmonautów. Zaczynaj¹ byæ wykorzystywane w lotnictwie jako wype³nienia termoizolacyjne w samolotach.
Planowane jest wykorzystanie ich jako materia³ów izolacyjnych w budownictwie oraz warstw izolacyjnych
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w odzie¿y codziennego u¿ytku. Jak na razie jednak przeszkod¹ jest ich wysoka cena. Ze wzglêdu na bardzo rozwiniêt¹ powierzchniê s¹ one tak¿e stosowane jako podk³ady dla katalizatorów niektórych reakcji chemicznych.
Badania nad aero¿elami podjêto w latach 70. ubieg³ego stulecia we Francji, ale mia³y one tak¿e „kosmiczne” przeznaczenie. By³y to aero¿ele o powierzchni w³aœciwej dwukrotnie mniejszej powierzchni w³aœciwej ni¿
obecnie dostêpnych, a ich produkcjê zakoñczono w roku
1996.
Do zastosowania jako sk³adnika mieszanek kauczukowych szczególnie przydatny jest aero¿el krzemionkowy. W wiêkszoœci publikacji dotycz¹cych aero¿eli (publikowanych g³ównie w Journal of Non-Crystalline Solids)
autorzy koncentruj¹ siê na w³aœciwoœciach i otrzymywaniu ró¿nych rodzajów aero¿eli (nie tylko krzemionkowych), a nie na ich aplikacjach.
Niewiele by³o publikacji dotycz¹cych stosowania
aero¿elu krzemionkowego w mieszankach kauczukowych. Wœród nielicznych pisa³ o tym G. Herrmann [1].
Nowszych publikacji dotycz¹cych zastosowania aero¿eli w gumie aero¿eli te¿ jest bardzo ma³o. Sytuacjê w tej
dziedzinie analizuje K. Niciñski w [2]. Uda³o siê znaleŸæ
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jedynie informacje o stosowaniu aero¿eli do wzmacniania
wyrobów z kauczuku silikonowego [3] oraz zastosowaniu
aero¿elu otrzymanego z glinokrzemianów w wyrobach
z lateksu kauczuku naturalnego [4, 5].
Z dostêpnych starszych publikacji wynika, ¿e aero¿el
bêdzie poprawiaæ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, poprawiaæ izolacyjnoœæ termiczn¹ i zwiêkszaæ twardoœæ i odpornoœæ na œcieranie. Spodziewaæ siê mo¿na, ¿e mieszanki zawieraj¹ce aero¿el bêd¹ mieæ ma³¹ gêstoœæ oraz
interesuj¹ce w³aœciwoœci dynamiczne (brak lub s³aby
efekt Payne’a oraz s³abe w³aœciwoœci t³umi¹ce, o ile nie
bêd¹ tworzyæ s³abej sieci oddzia³ywañ fizycznych).
Obecnie dostêpne s¹ komercyjnie aero¿ele krzemionkowe zawieraj¹ce 95% powietrza (zatem o ma³ej gêstoœci)
i powierzchni w³aœciwej oko³o 800 m2/g. Cz¹stki tych
aero¿eli maj¹ rozmiary 20-40 nm.
Celem przedstawionej pracy by³o zbadanie w³aœciwoœci mechanicznych (statycznych i dynamicznych)
wulkanizatów kauczuku SBR zawieraj¹cych aero¿el
krzemionkowy oraz porównanie ich z w³aœciwoœciami
wulkanizatów nape³nionych krzemionk¹.

Rys. 1. Aero¿el TLD 201– zdjêcie z mikroskopu optycznego ×20
Fig. 1. Aerogel TLD 201 – photo from an optic microscope
×20

2. Materia³y i surowce
Przedmiotem badania by³ aero¿el u¿yty jako sk³adnik mieszanek kauczukowych. Dla porównania zbadano
próbki nape³nione konwencjonaln¹ krzemionk¹.
W pracy stosowano:
— aero¿el (Nanogel TLD201 firmy Cabot)
— krzemionkê Arsil (dla porównania), producent
Zak³ady C hemiczne „RUDNIKI” S.A. w g
ZN-73/MPCh/N-11
— kauczuk butadienowo-styrenowy (Ker 1500 – Synthos Dwory Sp. z o.o.).
W tabeli 1 przedstawiono porównani w³aœciwoœci aero¿elu i krzemionki.
Porównanie wygl¹du i rozmiarów cz¹stek i powierzchni aero¿elu i krzemionki (zdjêcia z mikroskopu optycznego ×20) pokazano na rys. 1 i 2.
Cz¹stki aero¿elu s¹ znacznie mniejsze ni¿ krzemionki Arsil, a nadto wykazuj¹ mniejsz¹ tendencjê do „sklejania siê”. Œwiadczy to s³abszych oddzia³ywaniach na-

Rys. 2. Krzemionka Arsil – zdjêcie z mikroskopu optycznego ×20
Fig. 2. Arsil silica – photo from an optic microscope ×20

pe³niacz-nape³niacz w przypadku aero¿elu, co mo¿e byæ
spowodowane porowatoœci¹ jego powierzchni.

Tabela 1. Porównanie w³aœciwoœci aero¿elu Nanogel TLD 201 i krzemionki Arsil
Table 1. Comparison of aerogel Nanogel TLD 201 properties with Arsil silica
Wyniki

W³aœciwoœci

Metoda badawcza

Aero¿el

Arsil

87,1

85

Liczba DBF, cm /100g

958

230

BN-79/6048-02.09

Zawartoœæ wilgoci, 105°C, % wag.

1,9

6,2

BN-69/6064-03 p.2.4.2

pH zawiesiny wodnej

7,2

6-8

ASTM D1512-95 met. A

30-50

150

ZN-73/MPCh/N-191

–

www.cabot-corp.com/wcm/download/en-us/ae/
Nanogel%20TLD201%20Brochure_w_Insert2.pdf

Zawartoœæ SiO2, % wag
3

3

Gêstoœæ nasypowa, g/dm

2

Powierzchnia w³aœciwa, m /g
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W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badañ
aero¿elu w prostej mieszance kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) niezawieraj¹cej zmiêkczacza,
a jedynie aktywatory i zespó³ wulkanizuj¹cy oraz zmienn¹ iloœæ krzemionki i aero¿elu w zakresie od 0 do 50 phr.
Mieszanki gumowe by³y przygotowywane w standardowy sposób w mikserze laboratoryjnym.

3. Metody badania
W pracy stosowano standardowe metody badañ, jedynie badanie w³aœciwoœci dynamicznych przeprowadzono stosuj¹c nietypowy aparat D8 wyprodukowany
w latach siedemdziesi¹tych przez firmê H.W. Wallace
(WB). Aparat ten zosta³ zmodernizowany w latach
2000-2005 w Instytucie Przemys³u Gumowego „Stomil”. Badania wykonuje siê przy sta³ej czêstotliwoœci
1/4 Hz; polegaj¹ one na odkszta³caniu próbki (proste
œcinanie) o kszta³cie walca (œrednica ok. 18 mm, wysokoœæ ok. 24 mm) i ci¹g³ej rejestracji si³y odkszta³cenia.
Na rys. 3 przedstawiono schematycznie ideê tego badania.

w dwojaki sposób: w funkcji wzglêdnej amplitudy odkszta³cenia (wzglêdna amplituda = dx/h – rys. 3) oraz
w funkcji zawartoœci aero¿elu.
W przypadku wystêpowania oddzia³ywañ fizycznych
nape³niacz-nape³niacz obserwuje siê zmniejszanie siê
modu³u zespolonego przy wzroœcie amplitudy odkszta³cenia (efekt Payne’a). Ró¿nice modu³ów przy najmniejszej i najwiêkszej z mierzonych amplitud odkszta³cenia uwa¿a siê za miarê oddzia³ywañ nape³niacz-nape³niacz [10-12]. S¹ one analizowane w tej
pracy.

4. Wyniki badañ i ich dyskusja
4.1. Wyniki badania w³aœciwoœci
wulkanizacyjnych
Charakterystyki wulkanizacji mieszanek SBR zawieraj¹cych krzemionkê przedstawiono w tabeli 2 i na rys. 4,
a charakterystyki mieszanek SBR zawieraj¹cych aero¿el
w tabeli 3 i na rys. 5. Wraz ze wzrostem zawartoœci zarówno krzemionki, jak i aero¿elu obserwuje siê znaczne wyd³u¿enie czasu wulkanizacji i podwulkanizacji.
Tabela 2. Charakterystyki wulkanizacji mieszanek SBR
nape³nionych krzemionk¹
Table 2. Cure properties of SBR compounds with the
silica
W³aœciwoœci

Wynikiem tego badania jest zespolony modu³ dynamiczny i k¹t przesuniêcia fazowego miêdzy naprê¿eniem
a odkszta³ceniem (k¹t stratnoœci); sposób obliczania tych
w³aœciwoœci (a tak¿e sk³adowych modu³u) przedstawiono we wczeœniejszych publikacjach, np. [6-9].
Wyniki badania w³aœciwoœci dynamicznych wulkanizatów SBR zawieraj¹cych aero¿el przedstawiano
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0

10

20

30

50

ML, dNm

8,79

10

11,21

13,27

14,1

MH, dNm

66,79

70,53

74,26

76,54

77,45

DM, dNm

58

60,53

63,05

63,26

63,35

15,9

17,79

19,67

20,71

21,13

ts2, min

Rys. 3. Próbki i sposób ich odkszta³cania w aparacie D8
H.W. Wallace, Dx – maksymalne odkszta³cenie próbki
Fig. 3. The sample and the way of deformation at D8 apparatus from H.W. Wallace (UK), Dx – maximal deformation of sample

Zawartoœæ krzemionki, phr

t5, min

16,64

18,7

20,75

21,96

22,45

t90, min

27,72

31,74

35,75

46,29

50,51

Tabela 3. Charakterystyki wulkanizacji mieszanek SBR
nape³nionych aero¿elem
Table 3. Cure properties of SBR compounds with the
aerogel
W³aœciwoœci

Zawartoœæ aero¿elu, phr
0

10

20

30

50

ML, dNm

8,79

13,3

17,47

21,64

29,99

MH, dNm

66,79

84,15

82,61

81,07

77,23

DM, dNm

58

70,85

65,14

59,43

47,24

ts2, min

15,9

24,5

24,35

24,2

22,99

t5, min

16,64

26,9

26,46

26,02

23,69

t90, min

27,72

45,03

57,24

69,45

80,04

Charakter zmian przebiegu wulkanizacji przy zwiêkszaniu siê zawartoœci krzemionki jest typowy. Spore wy-
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Rys. 4. W³aœciwoœci charakteryzuj¹ce przebieg wulkanizacji mieszanki SBR zawieraj¹cej krzemionkê Arsil
Fig. 4. Cure properties of SBR compound with Arsil silica

d³u¿enie siê czasu wulkanizacji t90 i niewielkie czasu
podwulkanizacji jest tak¿e typowe. Do oceny gêstoœci
usieciowania wulkanizatów mo¿na przyj¹æ przyrost momentu reometrycznego DM = MH-ML (moment maksymalny MH – moment minimalny ML) Wprowadzenie
krzemionki do mieszanki SBR powoduje niewielki
wzrost gêstoœci usieciowania.
Wprowadzenie aero¿elu do mieszanki SBR powoduje znaczne (wiêksze ni¿ w przypadku krzemionki) wyd³u¿enie czasu wulkanizacji i niewielkie wyd³u¿enie
czasu podwulkanizacji. Ze wzrostem zawartoœci aero¿elu w mieszance SBR rosn¹ zarówno modu³y minimalny
ML i maksymalny MH (modu³ maksymalny ma maksimum przy 10 phr aero¿elu). O ile krzemionka, mimo
wolniejszej wulkanizacji, zapewnia³a wzrost gêstoœci
usieciowania. to w przypadku aero¿elu obserwowano
pocz¹tkowy niewielki wzrost, a potem stabilizacjê na poziomie odpowiadaj¹cym 10 phr.
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Rys. 5. W³aœciwoœci charakteryzuj¹ce przebieg wulkanizacji mieszanki SBR zawieraj¹cej aero¿el
Fig. 5. Cure properties of SBR compound with the aerogel

W celu porównania wp³ywu obydwu nape³niaczy na
przebieg wulkanizacji na rys. 6 przedstawiono czasy t5
i t90 mieszanek SBR zawieraj¹cych ró¿ne iloœci tych nape³niaczy. Czas wulkanizacji t90 mieszanek zawieraj¹cych aero¿el jest znacznie d³u¿szy ni¿ mieszanek z
krzemionk¹. W przypadku nape³nienia 50 phr czas wulkanizacji wyd³u¿a siê z oko³o 30 min do 50 min w przypadku krzemionki i do oko³o 80 min w przypadku aero¿elu.
Zarówno Arsil, jak i i aero¿el TLD 201 s¹ prawie
obojêtne (pH 6-7), wiêc prawdopodobn¹ przyczyn¹ wyd³u¿enia czasu wulkanizacji jest znacznie wiêksza adsorpcja przyœpieszaczy i aktywatorów na powierzchni
cz¹stek aero¿elu ni¿ na powierzchni krzemionki. Sprawia to bardzo rozwiniêta powierzchnia aero¿elu. Natomiast trudniej jest wyjaœniæ, dlaczego mieszanka z aero¿elem nie ma wyd³u¿onego tak¿e czasu podwulkanizacji
t5. Czas ten pocz¹tkowo roœnie, do 10 phr aero¿elu, a potem zbiega do wartoœci takiej samej, jaka jest przy stosowaniu krzemionki. Prawdopodobnie proces adsorpcji
przyspieszaczy i aktywatorów wulkanizacji na powierzchni aero¿elu rozpoczyna siê nie w momencie sporz¹dzania mieszanki, lecz w wy¿szej temperaturze, ju¿
w trakcie wulkanizacji, wiêc na pocz¹tku procesu wulkanizacji jeszcze wiêkszoœæ przyœpieszaczy nie jest zaadsorbowana. Poniewa¿ czas wulkanizacji badanych mieszanek jest d³ugi, daje to mo¿liwoœæ zaadsorbowania siê
wszystkich lub tylko niektórych sk³adników zespo³u
wulkanizuj¹cego.

4.2. Wyniki badania podstawowych
w³aœciwoœci fizycznych wulkanizatów
Rys. 6. Zmiany t5 i t90 mieszanek SBR zawieraj¹cych
krzemionkê i aero¿el w funkcji wielkoœci nape³nienia
Fig. 6. The change of t5 i t90 for SBR compound containing
the silica and the aerogel as function of filling
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Wyniki badania podstawowych w³aœciwoœci wulkanizatów mieszanki SBR nape³nionej krzemionk¹ przedstawiono w tabeli 4 i na rys. 7, a wulkanizatów nape³nionych aero¿elem w tabeli 5 i na rys. 8.

kwiecieñ – czerwiec 2011

TOM 15

14

w³aœciwoœci gumy z aero¿elem krzemionkowym

Rys. 7. Podstawowych w³aœciwoœci wulkanizatów mieszanki SBR w zale¿noœci od zawartoœci krzemionki (oœ
po prawej stronie dotyczy wyd³u¿enia przy zerwaniu)
Fig. 7. Basic physical properties of SBR vulcanizates as a
function of silica content (the axis on the right side is for
elongation at break)

Tabela 4. Podstawowe w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów SBR zawieraj¹cych krzemionkê Arsil
Table 4. Basic physical properties of SBR vulcanizates
with Arsil silica
W³aœciwoœci

Zawartoœæ krzemionki, phr
0

10

20

30

50

Twardoœæ, °Sh A

38,5

42

46

45

55

Wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie, MPa

2,5

5,4

13,4

17

18,8

Wyd³u¿enie przy
zerwaniu, %

493

551

707

796

737

Modu³ 100%, MPa

0,8

1

1,1

1

1,3

5

10

15

20

20

Odkszta³cenie
trwa³e, %

Rys. 8. Podstawowych w³aœciwoœci wulkanizatów mieszanki SBR w zale¿noœci od zawartoœci aero¿elu (skala
po prawej stronie dotyczy wyd³u¿enia przy zerwaniu)
Fig. 8. Basic physical properties of SBR vulcanizates as
a function of aerogel content (the axis on the right side is
for elongation at break)

mionk¹. Wiêkszej twardoœci wulkanizatów zawieraj¹cych aero¿el towarzyszy wiêksze wyd³u¿enia przy zerwaniu (przy 50 phr o ok.100%), co jest raczej zaskakuj¹ce, lecz korzystne. Zmiany wytrzyma³oœci wulkanizatów w funkcji nape³nienia aero¿elem i krzemionk¹ przebiegaj¹ podobnie i maj¹ zbli¿one wartoœci.

4.3. Wyniki badania elastycznoœci
Schoba (odbojnoœci)
Na rys. 9 i 10 przedstawiono wykresy zmian elastycznoœci w funkcji stopnia nape³nienia wulkanizatów SBR
po 1-, 2-, 3- i 5-krotnym odbiciu.

Tabela 5. Podstawowe w³aœciwoœci fizyczne wulkanizatów SBR zawieraj¹cych aero¿el TLD201
Table 5. The basic physical properties of SBR vulcanizates with aerogel TLD 201
W³aœciwoœci

Zawartoœæ krzemionki, phr
0

10

20

30

50

Twardoœæ, °Sh A

38,5

51

52

59

65

Wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie, MPa

2,5

7,9

16,1

17,8

18,4

Wyd³u¿enie przy
zerwaniu, %

493

598

767

749

840

Modu³ 100%, MPa

0,8

1,1

1

1,1

1,3

5

10

30

40

90

Odkszta³cenie
trwa³e, %

Wulkanizaty zawieraj¹ce aero¿el maj¹ znacznie wy¿sze twardoœci; przy nape³nieniu 50 phr twardoœæ wulkanizatów z aero¿elem jest o 10°Sh A wiêksza ni¿ z krzeTOM 15

Rys. 9. Elastycznoœæ przy odbiciu (po 1, 2, 3 i 5 uderzeniu) wulkanizatów SBR w funkcji nape³nienia krzemionk¹
Fig. 9. The shock elasticity (after 1,2,3 and 5 strokes) of
SBR vulcanizates as a function of silica content
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Rys. 10. Elastycznoœæ przy odbiciu (po 1, 2, 3 i 5 uderzeniu) wulkanizatów SBR w funkcji nape³nienia aero¿elem
Fig. 10. The shock elasticity (after 1, 2, 3 and 5 strokes)
of SBR vulcanizates as a function of aerogel content
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Rys. 11. K¹t stratnoœci wulkanizatu SBR nape³nionego
krzemionk¹ w funkcji amplitudy odkszta³cenia dla ró¿nych poziomów nape³nienia od 0 do 50 phr
Fig. 11. Loss angle of SBR vulcanizates with silica as a
function of deformation amplitude for filler content in
range from 0 to 50 phr

Aero¿el silniej ni¿ krzemionka obni¿a elastycznoœæ
Schoba wulkanizatów SBR. Inny jest tak¿e kszta³t krzywej. W przypadku krzemionki przy ma³ym nape³nieniu
zmiany elastycznoœci w zale¿noœci od krotnoœci odbicia
s¹ bardzo ma³e, a w miarê zwiêkszania iloœci nape³niacza staj¹ siê wiêksze, natomiast w przypadku zastosowania aero¿elu jest odwrotnie: pocz¹tkowo zmiany ze
wzrostem nape³nienia s¹ wiêksze, a przy wiêkszych nape³nieniach s¹ nieco s³absze.
W przypadku wulkanizatów nape³nionych krzemionk¹ wystêpuj¹ wiêksze ró¿nice miêdzy 1 a 5 odbiciem (oko³o 3%), ni¿ jest to w przypadku aero¿elu (poni¿ej 1%).

4.4. Wyniki badania w³aœciwoœci
dynamicznych
Modu³ dynamiczny G* jest stosunkiem naprê¿enia
stycznego do pola powierzchni przekroju poprzecznego
próbki, natomiast k¹t stratnoœci (przesuniêcia fazowego
miêdzy naprê¿eniem a odkszta³ceniem) ma bezpoœredni
zwi¹zek z rozpraszaniem (dyssypacj¹) energii mechanicznej podczas odkszta³cania wulkanizatów.
Zale¿noœci k¹ta stratnoœci i modu³u dynamicznego
G* od wielkoœci amplitudy dla wulkanizatów nape³nionych krzemionk¹ przedstawiono na rys. 11 i 12, nape³nionych aero¿elem na rys. 13 i 14.
Nale¿a³o spodziewaæ siê, ¿e ró¿nice wartoœci modu³ów przy nape³nieniu krzemionk¹ i aero¿elem bêd¹
du¿e. Ró¿nice rzeczywiœcie pojawiaj¹ siê, lecz tylko przy
ma³ych odkszta³ceniach, nie s¹ one widoczne na prezentowanych wy¿ej wykresach ze wzglêdu na skalê na osi Y
(zastosowano skalê liniow¹, ale ze wzglêdu na dwa rzêdy
wielkoœci ró¿nicy miêdzy modu³em przy ma³ych i du¿ych odkszta³ceniach wartoœci ma³e s¹ s³abo rozró¿nialne). Ró¿nice modu³ów wulkanizatów z aero¿elem i krzemionk¹ bêd¹ widoczne na dalszych wykresach.
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Rys. 12. Modu³ dynamiczny G* wulkanizatu SBR nape³nionego krzemionk¹ w funkcji amplitudy odkszta³cenia dla ró¿nych poziomów nape³nienia od 0 do 50 phr.
Fig. 12. Dynamic modulus G* of SBR vulcanizates with
silica as a function of deformation amplitude for filler
content in range from 0 to 50 phr

Bardzo interesuj¹ce s¹ zmiany k¹ta przesuniêcia fazowego w funkcji amplitudy odkszta³cenia. Wulkanizaty
SBR zawieraj¹ce krzemionkê wykazuj¹ regularne zmiany tego k¹ta: zmniejszanie siê k¹ta przesuniêcia fazowego wraz ze wzrostem amplitudy odkszta³cenia. Zmiany
te s¹ pocz¹tkowo gwa³towne, a od amplitudy 0,05 ju¿
niewielkie i niemal liniowe. Obszar szybkich zmian jest
prawdopodobnie zwi¹zany z rozrywanie wi¹zañ fizycznych spowodowanych oddzia³ywaniami nape³niacz-nape³niacz, o czym œwiadczy spadek modu³u o dwa rzêdy
wielkoœci wystêpuj¹cy w tym zakresie odkszta³ceñ
(rys.12). Wartoœci k¹ta stratnoœci przy du¿ych odkszta³ceniach s¹ proporcjonalne do zawartoœci krzemionki.
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Rys. 13. K¹t stratnoœci wulkanizatu SBR nape³nionego
aero¿elem w funkcji amplitudy odkszta³cenia dla ró¿nych poziomów nape³nienia od 0 do 50 phr
Fig. 13. Loss angle of SBR vulcanizates with aerogel as a
function of deformation amplitude for filler content in
range from 0 to 50 phr

Rys. 14. Modu³ dynamiczny G* wulkanizatu SBR nape³nionego aero¿elem w funkcji amplitudy odkszta³cenia
dla ró¿nych poziomów nape³nienia od 0 do 50 phr
Fig. 14. Dynamic modulus G* of SBR vulcanizates with
aerogel as a function of deformation amplitude for filler
content in range from 0 to 50 phr

Inaczej wygl¹daj¹ zmiany k¹ta stratnoœci w serii mieszanek SBR z aero¿elem, bowiem tylko w przypadku
wulkanizatu nape³nionego 10 phr aero¿elu zale¿noœæ
k¹ta stratnoœci od amplitudy odkszta³cenia ma taki sam
przebieg jak w przypadku mieszanek z krzemionk¹.
Wulkanizaty o wiêkszym nape³nieniu (20 i 30 phr) po
obszarze pocz¹tkowego zmniejszania siê k¹ta stratnoœci
(do amplitudy 0,02 – 0,03) wykazuj¹ jego wzrost, który
jest tym wiêkszy, im wiêkszy jest stopieñ nape³nienia.
Oddzia³ywania fizyczne nape³niacza odpowiedzialne za
dyssypacjê energii mechanicznej najprawdopodobniej w
ka¿dym cyklu odkszta³cenia zanikaj¹ i odtwarzaj¹ siê,
st¹d przyrost kata stratnoœci przy zwiêkszaniu stopnia
nape³nienia aero¿elem.
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Poniewa¿ dla ka¿dej mieszanki by³y stosowane nieco
inne amplitudy odkszta³cenia, aby przedstawiæ uzyskane wyniki w funkcji zawartoœci nape³niacza dla ró¿nych
amplitud odkszta³cenia konieczne okaza³o siê przeliczenie ich do wybranego szeregu odkszta³ceñ stosuj¹c aproksymacjê wyników uzyskanych bezpoœrednio z pomiarów. Aproksymacje przeprowadzono za pomoc¹ funkcji
najlepiej je opisuj¹cej (dla ró¿nych zestawów danych
by³y to: wielomian stopnia 2 lub 3, funkcje potêgowa lub
wyk³adnicza). Niestety uzyskanie dobrej funkcji aproksymacyjnej dla k¹ta stratnoœci okaza³o siê trudne. Na
obecnym etapie wybrano funkcje najlepsze z mo¿liwych.
Wartoœci przedstawione na wykresach by³y uprzednio
obliczane z funkcji aproksymacyjnych dla ka¿dego zestawu danych. Przeliczone dane pos³u¿y³y do sporz¹dzenia wykresów zale¿noœci k¹ta stratnoœci i zespolonego
modu³u dynamicznego badanych wulkanizatów przedstawionych na rys. 15-18 (w legendzie wartoœci amplitudy odkszta³cenia s¹ pomno¿one przez 100).

Rys. 15. K¹ty stratnoœci wulkanizatów mieszanki SBR
w funkcji zawartoœci krzemionki dla ró¿nych amplitud
odkszta³cenia
Fig. 15. Loss angle of SBR vulcanizates with silica as
a function of filler content for various deformation amplitudes

Zarówno w przypadku krzemionki, jak i aero¿elu
przy ma³ych amplitudach odkszta³cenia (0,0002 do
0,001) k¹t stratnoœci maleje (zmniejsza siê t³umienie),
natomiast gdy amplitudy s¹ du¿e – k¹t stratnoœci roœnie.
W przypadku aero¿elu te zmiany s¹ wiêksze, szczególnie zmierzone przy du¿ych amplitudach odkszta³cenia.
Powoduje to, ¿e przy oko³o 40 phr nape³nienia aero¿elem k¹t stratnoœci dla wszystkich amplitud odkszta³cenia jest prawie taki sam – ok. 12-14°. Zjawisko to przy
nape³nieniu krzemionk¹ nie wystêpuje.
Modu³ dynamiczny wulkanizatów SBR w zale¿noœci
od amplitudy odkszta³cenia s³abo siê zmienia przy zmianie stopnia nape³nienia mieszanek, w przypadku aero¿elu zmiany te s¹ wiêksze. Aby lepiej uwydatniæ ró¿nice,
na rys. 19 i rys. 20 pokazano zmiany modu³u dynamicz-
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Rys. 16. K¹ty stratnoœci wulkanizatów mieszanki SBR
w funkcji zawartoœci aero¿elu dla ró¿nych amplitud odkszta³cenia
Fig. 16. Loss angle of SBR vulcanizates with aerogel as
a function of filler content for various deformation amplitudes

Rys. 18. Modu³ dynamiczny wulkanizatów mieszanki
SBR w funkcji zawartoœci aero¿elu dla ró¿nych amplitud
odkszta³cenia
Fig. 18. Dynamic modulus of SBR vulcanizates with
aerogel as a function of filler content for various deformation amplitudes

Rys. 17. Modu³ dynamiczny wulkanizatów mieszanki
SBR w funkcji zawartoœci krzemionki dla ró¿nych amplitud odkszta³cenia
Fig. 17. Dynamic modulus of SBR vulcanizates with silica as a function of filler content for various deformation
amplitudes

Rys. 19. Porównanie zmian k¹ta stratnoœci w funkcji zawartoœci krzemionki i aero¿elu przy najmniejszej (oœ Y
z lewej strony) i najwiêkszej amplitudzie odkszta³cenia
(oœ Y z prawej strony)
Fig. 19. Comparison of loss angles for silica and aerogel
as a function of their contents to the smallest (the left side
axis) and the biggest deformation amplitude (the right
side axis)

nego i k¹ta stratnoœci dla najmniejszej i najwiêkszej ze
stosowanych amplitud odkszta³cenia.
Ró¿nica modu³u dynamicznego przy najmniejszej
i najwiêkszej ze stosowanych amplitud odkszta³cenia
dla wulkanizatów zawieraj¹cych aero¿el jest wiêksza
od uzyskanej dla wulkanizatów zawieraj¹cych krzemionkê, podobnie jak wartoœci modu³u dynamicznego przy ma³ych odkszta³ceniach. Aero¿el tworzy wiêc
silniejsz¹ sieæ oddzia³ywañ nape³niacz-nape³niacz
ni¿ krzemionka.
K¹t stratnoœci przy ma³ych odkszta³ceniach zmienia
siê w funkcji stopnia nape³nienia od wartoœci oko³o 45°
dla wulkanizatów nienape³nionych do ok. 15° i 10°

ELASTOMERY nr 2

(nape³nienie 50 phr) odpowiednio w przypadku krzemionki i aero¿elu (rys.19). Jak widaæ na wykresie, ze
wzglêdu na ma³e amplitudy pojawia siê znaczny b³¹d
pomiarowy tego k¹ta.
Dla du¿ych amplitud odkszta³cenia wulkanizatów
SBR k¹t stratnoœci wynosi ok. 2,5° i szybko roœnie przy
wzroœcie nape³nienia. Wzrost k¹ta stratnoœci przy du¿ych amplitudach w przypadku stosowania aero¿elu jest
znacznie szybszy ni¿ dla krzemionki. W przypadku u¿ycia 50 phr krzemionki lub aero¿elu uzyskuje siê wartoœci tego k¹ta odpowiednio ok. 7° i ok. 17°.
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Rys. 20. Porównanie zmian k¹ta stratnoœci w funkcji zawartoœci krzemionki i aero¿elu przy najmniejszej (oœ Y
z lewej strony) i najwiêkszej amplitudzie odkszta³cenia
(oœ Y z prawej strony)
Fig. 20. Comparison of dynamic modulus for silica and
aerogel as a function of their contents to the smallest (the
left side axis) and the biggest deformation amplitude (the
right side axis)

Modu³ dynamiczny przy ma³ych odkszta³ceniach
zmienia siê w sposób istotny tylko wtedy, gdy nape³niaczem jest aero¿el (od ok. 0,6 MPa w przypadku wulkanizatu nienape³nionego do ok. 3,5 MPa przy nape³nieniu
50 phr); w przypadku krzemionki (50 phr) przyrost modu³u wynosi ok. 1,3 MPa (rys. 20). Podobne zjawisko obserwuje siê przy du¿ych odkszta³ceniach, ale wzglêdne
zmiany modu³u dynamicznego s¹ mniejsze.

5. Podsumowanie i wnioski
Z porównania zmian w³aœciwoœci wulkanizatów zawieraj¹cych krzemionkê lub aero¿el wynikaj¹ nastêpuj¹ce spostrze¿enia:
l Wprowadzenie aero¿elu do mieszanki SBR powoduje znaczne (wiêksze ni¿ w przypadku krzemionki)
wyd³u¿enia czasu wulkanizacji i niewielkie wyd³u¿enie czasu podwulkanizacji.
l Przyczyn¹ wyd³u¿enia czasu wulkanizacji jest adsorpcja œrodków wulkanizuj¹cych na powierzchni
nape³niacza. Ich adsorpcja w przypadku aero¿elu
rozpoczyna siê nie w momencie sporz¹dzania mieszanki, a w wy¿szej temperaturze ju¿ w trakcie wulkanizacji.
l Twardoœæ wulkanizatów zawieraj¹cych aero¿el jest
znacznie wy¿sza ni¿ wulkanizatów z krzemionk¹.
Wiêkszej twardoœci wulkanizatów zawieraj¹cych
aero¿el towarzyszy wiêksze wyd³u¿enie przy zerwaniu (przy 50 phr o ok.100%). Wynik taki jest zaskakuj¹cy, zwykle przy wzroœcie twardoœci nastêpuje
spadek wyd³u¿enia przy zerwaniu. Obserwowane
zjawisko jest korzystne z technologicznego punktu
widzenia.
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l Aero¿el silniej ni¿ krzemionka obni¿a elastycznoœæ
Schoba wulkanizatów SBR.
l Ró¿nice wartoœci modu³ów dynamicznych przy nape³nieniu krzemionk¹ i aero¿elem s¹ du¿e, lecz pojawiaj¹ siê przy ma³ych odkszta³ceniach.
l Wulkanizaty zawieraj¹ce krzemionkê wykazuj¹ regularne zmiany k¹ta stratnoœci w funkcji amplitudy
odkszta³cenia: zmniejszanie siê k¹ta przesuniêcia fazowego wraz ze wzrostem tej amplitudy. Natomiast
wulkanizaty nape³nione aero¿elem pocz¹tkowo wykazuj¹ spadek k¹ta stratnoœci, po czym nastêpuje
jego wzrost, który jest tym wiêkszy, im wiêkszy jest
stopieñ nape³nienia.
l Wzrost k¹ta stratnoœci wulkanizatów zawieraj¹cych
aero¿el przy du¿ych amplitudach odkszta³cenia jest
znacznie szybszy ni¿ wulkanizatów zawieraj¹cych
krzemionkê.
l Modu³ dynamiczny w funkcji zawartoœci nape³niacza
zmienia siê w sposób istotny tylko wtedy, gdy nape³niaczem jest aero¿el.
l K¹t stratnoœci w funkcji nape³nienia maleje, gdy pomiary dokonywane s¹ przy ma³ych amplitudach odkszta³cenia i roœnie przy du¿ych. Zmiany te w przypadku aero¿elu s¹ wyraŸnie wiêksze ni¿ w przypadku krzemionki.
l Aero¿el tworzy silniejsz¹ sieæ oddzia³ywañ nape³niacz-nape³niacz ni¿ krzemionka.
Prace nad wykorzystaniem aero¿elu o du¿ej powierzchni
w³aœciwej jako nape³niacza mieszanek gumowych maj¹
charakter pionierski. Uzyskano interesuj¹ce wyniki,
szczególnie wa¿ne s¹ dobre w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe (wyd³u¿enie) i w³aœciwoœci elastyczne (sprê¿yste)
badanych wulkanizatów. Mieszanki zawieraj¹ce aero¿el,
przeznaczone na sprê¿yste elementy przeniesienia napêdu lub opony (masywy oponowe) ze wzglêdu na
mniejsze opory toczenia bêd¹ mieæ korzystniejsze w³aœciwoœci w porównaniu z mieszankami zawieraj¹cymi
krzemionkê.
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