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Aktywnoœæ œrodków biobójczych w gumie
Cz. II. Pochodne PHMG i ciecze jonowe
Praca weryfikuje efektywnoœæ stosowania szeregu substancji biobójczych, dodanych do mieszanek
gumowych z kauczuku naturalnego w celu uzyskania wulkanizatów odpornych na dzia³anie bakterii.
Sprawdzono bakteriobójcze w³aœciwoœci gumy zawieraj¹cej:
1. ró¿ne pochodne poliheksametylenoguanidyny (PHMG): stearynian, sulfanilan oraz wosk polietylenowy o zawartoœci 40% wag. PHMG,
2. ciecze jonowe: tris(pentafluoroetylo)trifluorofosforan tetrametyloamoniowy i tris(pentafluoroetylo)trifluorofosforan triheksylo(tetradecylo)fosfoniowy.
Spoœród przebadanych pochodnych poliheksametylenoguanidyny (PHMG), zastosowanych do modyfikacji mieszanek gumowych, najlepszymi w³aœciwoœciami biobójczymi wykaza³ siê sulfanilan PHMG.
Najbardziej interesuj¹ce wyniki uzyskano jednak w odniesieniu do cieczy jonowych. Ich dodatek obni¿a
zwil¿alnoœæ gumy, utrudniaj¹c zasiedlanie jej powierzchni przez drobnoustroje. Nie zaobserwowano
jednak korelacji pomiêdzy gêstoœci¹ usieciowania i struktur¹ wêz³ów sieci oraz sk³adem warstwy
wierzchniej a zdolnoœciami bakteriobójczymi gumy, pomimo wp³ywu ww. czynników na zwil¿alnoœæ jej
powierzchni.
S³owa kluczowe: guma, modyfikacja objêtoœciowa, bakteriobójczoœæ

Activity of biocidal agents in rubber
Part II. PHMG derivatives and ionic liquids
The paper verifies efficiency of some chemicals, known from their biocidal activity, admixed to natural
rubber, in order to protect their vulcanizates from action of bacteria. Bactericidal activity of rubber vulcanizates was checked for the mixes containing:
1. various derivatives of polyhexametylene guanidine (PHMG): stearate, sulfanilate or parffin wax containing 40 wt % of PHMG,
2. ionic liquids: tetramethylamonium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate and trihexyl(tetradecyl)phosphonium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate.
Amongst the polyhexamethylene guanidine derivatives studied the best bactericidal properties were
obtained for rubber modified with PHMG sulfanilate. However, the most interesting results brought
admixing of ionic liquids to natural rubber. Their application decreases wettability of rubber, what makes
settlement of its surface by microorganisms more difficult. However, no correlation between crosslink
density and structure as well as the composition of surface layer on the one hand and biocidal ability of
rubber on the other hand, has been observed, despite the influence of the above factors on wettability of
the rubber surface.
Key words: rubber, bulk modification, bactericidal

1. Wprowadzenie
Ju¿ w po³owie XX w. stwierdzono, ¿e o odpornoœci
mikrobiologicznej wulkanizatów kauczuków i tworzyw
sztucznych czêsto decyduj¹ wprowadzane do nich sub1
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stancje pomocnicze. Dodatek substancji podatnej na
atak mikroorganizmów mo¿e sprawiæ, ¿e wulkanizat bêdzie ulega³ biodeterioracji [1], natomiast dodatek substancji odpornych na dzia³anie mikroorganizmów
wzmacnia odpornoœæ wulkanizatów na ich dzia³anie.

1.1. Pochodne poliheksametylenoguanidyny
Pochodne PHMG to œrodki dezynfekuj¹ce nowej generacji, maj¹ce zastosowanie w opiece medycznej, u¿ywane do dezynfekcji r¹k i skóry, przyrz¹dów chirurgicznych oraz pomieszczeñ szpitalnych, jak równie¿ odka¿a-
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nia wody w basenach. Istotny jest równie¿ fakt, ¿e preparaty te nie s¹ szkodliwe dla wy¿szych organizmów –
zwierz¹t domowych i ludzi. Poliheksametylenoguanidyna (PHMG) jest kopolimerem guanidyny i heksametylenodiaminy (HMDA), który zarówno w postaci wolnej zasady, jak i soli kwasów nieorganicznych (np. chlorowodorku, fosforanu) jest bardzo dobrze rozpuszczalny
w wodzie i wykazuje w³aœciwoœci biobójcze. W takiej
postaci stosowany jest najczêœciej do odka¿ania wody
w basenach i oczkach wodnych (Akwaton™). Kopolimer
posiada w³aœciwoœci koagulanta kationowego, zaœ jego
alkilodiaminowe grupy posiadaj¹ dzia³anie bakteriobójcze, przeciwwirusowe oraz przeciwgrzybiczne [2, 3].
Rozpuszczalnoœæ w wodzie w istotny sposób ogranicza
mo¿liwoœæ zastosowania PHMG jako biobójczego dodatku do polimerów, z uwagi na mo¿liwoœæ wyp³ukiwania.
Pochodne kwasów t³uszczowych, benzenosulfonowych
oraz naftalenosulfonowych s¹ nierozpuszczalne w wodzie. Nie zostaj¹ one wyp³ukiwane z materia³u polimerowego i zapewniaj¹ trwa³e zabezpieczenie przed bioobrastaniem np. rur czy elementów konstrukcyjnych. Niestety ze wzglêdu na swoj¹ polarnoœæ pochodne te sprawiaj¹ trudnoœci przy homogenizacji z niepolarnym polimerem. Inne nale¿¹ce do tej rodziny zwi¹zki, czêsto stanowi¹ce sk³adnik np. p³ynów do czyszczenia soczewek
kontaktowych, do p³ukania jamy ustnej czy dezynfekcji
urz¹dzeñ medycznych [4-10] to m.in.:
l poli(heksamethylenobiguanidyna) – PHMB,
l poli(aminopropylobiguanidyna) – PAPB, czy
l chlorheksydyna.
PHMB i PAPB nale¿¹ do tej samej rodziny biguanidyn. Ró¿ni¹ siê jedynie d³ugoœci¹ ³añcuchów wêglowych
w strukturze wymienionych pochodnych biguanidyn
[11].
Bakteriobójcze dzia³anie zwi¹zków z grupy guanidyn
polega na wbudowaniu ich w œcianê komórkow¹ bakterii, uszkodzeniu membrany i zmniejszeniu jej przepuszczalnoœci. Chlorowodorek poliheksametynoguanidyny
atakuje jednoczeœnie otoczkê i œcianê komórkow¹ bakterii, powoduj¹c „wyp³yniêcie” cytoplazmatycznej czêœci
z jej wnêtrza. Czêœæ autorów twierdzi, ¿e pochodne guanidyny s¹ szybko przyci¹gane przez ujemnie na³adowan¹ œcianê komórkow¹ bakterii z jednoczesn¹ adsorpcj¹
grup chlorowodorowych, fosforanowych lub sulfonowych. Kontakt chlorowodorku PHMG z zawartoœci¹
komórki powoduje równie¿ wytr¹canie bia³ek i kwasów
nukleinowych, prowadz¹c do œciêcia bia³ek [2, 12]. Znane jest tak¿e zjawisko wi¹zania DNA bakterii z PHMG
poprzez transkrypcjê. Wszystkie te przemiany koñcz¹
siê œmierci¹ komórki [13]. Spoœród przebadanych szczepów bakterii jedynie Pseudomonas aeruginosa zdolny
jest wykszta³ciæ odpornoœæ na œrodki odka¿aj¹ce z grupy
guanidyn [14].

1.2. Ciecze jonowe
Inn¹ grup¹ zwi¹zków wykazuj¹cych w³aœciwoœci biobójcze s¹ ciecze jonowe [15-18]. S¹ to sole organiczne,
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zbudowane z du¿ego kationu (np. amoniowego, pirydynowego lub imidazoliowego) i anionu (np. Cl–, BF4–,
PF6–). Zwi¹zki obecnie nazywane cieczami jonowymi
wykazuj¹ temperatury topnienia (Tt) ni¿sze ni¿ 100°C,
natomiast te, które charakteryzuj¹ siê Tt ni¿sz¹ ni¿ pokojowa (ok. 20°C), nazywane s¹ niskotemperaturowymi
cieczami jonowymi. Pierwsz¹ ciecz jonow¹ zsyntezowa³
P. Walden w 1914 r. By³ to azotan etyloamoniowy, otrzymany przez protonowanie etyloaminy za pomoc¹ kwasu
azotowego(V). Sole czwartorzêdowe z grupami amoniowymi i fosfoniowymi niszcz¹ bakterie poprzez uszkodzenie ich œcian komórkowych i b³on cytoplazmatycznych,
w nastêpstwie czego dochodzi do rozk³adu komórek
(ang. lysis cell) [12].

2. Czêœæ doœwiadczalna
2.1. Materia³y
2.1.1. Dodatki biobójcze
Do mieszanek gumowych wprowadzano nastêpuj¹ce
substancje:
l stearynian poliheksametylenoguanidyny – PS*
l sulfanilan poliheksametylenoguanidyny – PK*
l granulat wosku parafinowego o zawartoœci 40% wag.
poliheksametylenoguanidyny – PW*
l tris(pentafluoroetylo)trifluorofosforan tetrametyloamoniowy N(CH3)4PF3(C2F5)3 – A (Sigma-Aldrich)
l tris(pentafluoroetylo)trifluorofosforan triheksylo(tetradecylo)fosfoniowy P(C6H13)3C14H29PF3(C2F5)3 –
F (Sigma-Aldrich).
2.1.2. Sk³ad i sporz¹dzanie mieszanek gumowych
Mieszanki gumowe sporz¹dzono na walcach laboratoryjnych, zgodnie z zaleceniami normy PN-C-04258:
1983, przestrzegaj¹c powtarzalnoœci z³o¿onego cyklu
mieszania. Próbki do badañ wulkanizowano w formie
stalowej w odpowiedniej temperaturze i w optymalnym
czasie (t90), oznaczonym za pomoc¹ wulkametru rotorowego WG-02 (Monsanto, W³ochy) wg PN-ISO 3417:
1994 lub bezrotorowego MDR 2000 wg PN-ISO 6502:
2007.
W tabelach 1 i 2 przedstawiono receptury sporz¹dzonych mieszanek gumowych, natomiast w tabelach 3 i 4 ich charakterystykê wulkametryczn¹. Do badañ wytypowano gumê na podstawie kauczuku naturalnego, podatnego na dzia³anie mikroorganizmów.

2.2. Metody badañ
Sposób oznaczania gêstoœci usieciowania, zwil¿alnoœci oraz badania morfologii powierzchni i sk³adu warstwy wierzchniej wulkanizatów zosta³y opisane w I czêœci pracy [19].

*

Substancje zsyntezowane w Oddziale Barwników i Produktów Organicznych Instytutu In¿ynierii Materia³ów Polimerowych i Barwników
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Tabela 1. Sk³ad mieszanek gumowych z dodatkiem pochodnych PHMG, sieciowanych nadtlenkiem
Table 1. The composition of the rubber compounds containing PHMG derivatives, crosslinkied with peroxide system
Sk³ad mieszanek gumowych, cz. wag.

Sk³adnik

P0

PS2

PS5

PK2

PK5

PW2

PW5

kauczuk naturalny (RSS)

100

100

100

100

100

100

100

biel cynkowa

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

BBPIB

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

TAIC

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

stearynian PHMG

–

2,0

5,0

–

–

–

–

sulfanilan PHMG

–

–

–

2,0

5,0

–

–

wosk parafinowy zaw. PHMG

–

–

–

–

–

5,0

12,5

BBPIB – 1,4-di(t-butyloperoksyizopropylo)benzen (Perkadox 14/40); TAIC – izocyjanuran triallilowy, aktywator (Perkalink 300)

Tabela 2. Sk³ad mieszanek gumowych z dodatkiem cieczy jonowych, sieciowanych nadtlenkiem
Table 2. The composition of the rubber compounds containing ionic liquids, crosslinked with peroxide system
Sk³ad mieszanek gumowych, cz. wag.

Sk³adnik

CJ0

F1

F5

A5

A10

kauczuk naturalny (RSS)

100

100

100

100

100

TiO2

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

parafina

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

kreda

56

56

56

56

56

BBPIB

6,0

6

6,0

6,0

6

TAIC

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

tris(pentafluoroetylo)trifluorofosforan
tetrametyloamoniowy

–

–

–

5,0

10

tris(pentafluoroetylo)trifluorofosforan
triheksylo(tetradecylo)fosfoniowy

–

1,0

5,0

–

–

Tabela 3. Charakterystyka wulkametryczna mieszanek gumowych zawieraj¹cych pochodne PHMG
Table 3. Cure characteristics of the rubber compounds containing PHMG derivatives
P0

PS2

PS5

PK2

PK5

PW2

PW5

temp. wulkanizacji (°C)

160

160

160

160

160

160

160

Mmin (dNm)

1,9

1,0

1,0

1,0

0,3

81,5

70

52,8

67,0

Parametr

Mmax (dNm)

89,5

t2, min:s

dezaktywacja

dezaktywacja

2

2:30

2:30

3:15

3:15

Mt90 (dNm)

80,75

73,50

73,5

47,62

60,33

t90, min:s

39:30

38:30

33

40

40

60

60

60

60

60

czas wulkanizacji, min

Tabela 4. Charakterystyka wulkametryczna mieszanek gumowych zawieraj¹cych ciecze jonowe
Table 4. Cure characteristics of the rubber compounds containing ionic liquids
CJ0

F1

F5

A5

A10

temp. wulkanizacji (°C)

160

160

160

160

160

Mmin (dNm)

0,25

0,19

0,09

0,24

Parametr

dezaktywacja

Mmax (dNm)

18,82

18,30

18,71

18,69

t2, min:s

1:15

2

2:20

2

Mt90(dNm)

16,97

16,11

16,85

16,85

t90, min

34

33

34

35

czas wulkanizacji, min

35

35

35

35
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Badania bakteriologiczne wykonano wg obowi¹zuj¹cych procedur w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w £odzi (PB/L-34 wyd. 1 z dnia
28.01.2009). Próbki poddano dzia³aniu bakterii: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa,
oceniaj¹c si³ê ich wzrostu na powierzchni gumy.

3. Wyniki badañ i dyskusja

Tabela 5. Wp³yw dodatku pochodnych PHMG na zwil¿alnoœæ powierzchni wulkanizatów wod¹
Table 5. The influence of the PHMG derivatives addition
on the wettability of the vulcanizates by water

3.1. Modyfikacja za pomoc¹
pochodnych PHMG
Kolejnym etapem badañ opisanych w czêœci I pracy
[19] by³o wprowadzenie do mieszanek gumowych z kauczuku naturalnego (RSS), sieciowanego 1,4-di(t-butyloperoksyizopropylo)benzenem (BBPIB), pochodnych
poliheksametylenoguanidyny: stearynianu, sulfanilanu
i granulatu wosku parafinowego zawieraj¹cego 40% wag.
PHMG. W trakcie wulkanizacji okaza³o siê, ¿e w próbkach zawieraj¹cych stearynian PHMG dosz³o do dezaktywacji nadtlenku. W gumie pojawi³y siê pêcherze, najprawdopodobniej pochodz¹ce od lotnych produktów reakcji nadtlenku z modyfikatorem. Gêstoœæ usieciowania
pozosta³ych badanych wulkanizatów oscylowa³a w granicach 1,5 – 2,5 × 10-4 mol g-1 – rys. 1.
Widma FTIR/ATR/ZnSe nie wykazywa³y znacz¹cych
ró¿nic w sk³adzie warstwy wierzchniej próbki niemodyfikowanej (P0) i próbek z dodatkiem pochodnych PHMG
– rys. 2.
Uwagê zwraca jednak zwiêkszenie wielkoœci pasma
absorpcji przy liczbie falowej ok. 700 cm-1, które potwierdza obecnoœæ sulfanilanu PHMG w warstwie
wierzchniej gumy (rys. 2a). Z kolei na rysunku 2b charakterystyczny jest zanik pasm przy 953 cm-1 i 1375
cm-1 pochodz¹cych od grup C–H (drgania zginaj¹ce).

Gêstoœæ usieciowania mol g-1

3,0E-04
2,5E-04
2,0E-04
1,5E-04
1,0E-04
5,0E-05
0,0E+00
P0

PK2

PK5

PW2

PW5

Rys. 1. Wp³yw dodatku pochodnych PHMG na gêstoœæ
usieciowania wulkanizatów
Fig. 1. The influence of the PHMG derivatives addition
on the crosslinking density of rubber vulcanizates
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W tym przypadku jest to prawdopodobnie wynik migracji wosku parafinowego na powierzchniê gumy.
K¹ty zwil¿ania wod¹ próbki P0 i próbek z dodatkiem
stearynianu i sulfanilanu PHMG s¹ zbli¿one, natomiast
dodatek granulatu wosku parafinowego zawieraj¹cego
chlorowodorek PHMG, zgodnie z danymi literaturowymi
dotycz¹cymi modyfikacji materia³ów niepolarnych substancjami polarnymi [20], zmniejsza k¹t zwil¿ania powierzchni wulkanizatów wod¹ – tab. 5.

Próbka

K¹t zwil¿ania, °

P0

77

PK2

76

PK5

79

PW2

71

PW5

72

Zmiana nie jest imponuj¹ca, ale uda³o siê j¹ potwierdziæ za pomoc¹ analizy spektroskopowej w podczerwieni
(FTIR/ATR).
Badania bakteriobójczoœci przeprowadzone w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w £odzi wykaza³y, ¿e testowane próbki nie maj¹ ani dzia³ania bakteriostatycznego ani bakteriobójczego. Nadtlenkowe wulkanizaty kauczuku naturalnego bez dodatku zwi¹zku biobójczego (P0), a tak¿e z dodatkiem 2 lub 5 cz. wag. sulfanilanu PHMG (PK2 i PK5) lub granulatu wosku parafinowego
zawieraj¹cego PHMG (PW2 i PW5) na 100 cz. wag. kauczuku nie przejawia³y dzia³ania bakteriobójczego ani bakteriostatycznego na szczepy bakterii Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Staphylococcus
aureus i Pseudomonas aeruginosa.
Dodatek 2 lub 5 cz. wag. stearynianu PHMG/100 cz.
wag. kauczuku spowodowa³ trudnoœci z sieciowaniem
mieszanki gumowej. Otrzymane wulkanizaty by³y zapêcherzone. Podczas wulkanizacji w temperaturze160°C
mog³a nast¹piæ dezaktywacja pochodnych PHMG, gdy¿
jest on zwi¹zkiem o ograniczonej stabilnoœci termicznej
[3]. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e wczeœniejsze wyniki dowodz¹ biobójczych w³aœciwoœci badanych zwi¹zków,
postanowiono zbadaæ pod k¹tem bakteriobójczoœci niezwulkanizowane mieszanki gumowe, zawieraj¹ce kauczuk naturalny i pochodne PHMG. Jednak morfologia
powierzchni (jej pofa³dowanie) uniemo¿liwi³a uzyskanie
wiarygodnych wyników. Postanowiono wyeliminowaæ tê
przeszkodê zmieniaj¹c kauczuk naturalny (RSS) na syntetyczny kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR), dodatkowo nape³niaj¹c go kred¹ w iloœci 200 cz. wag./100 cz.
wag. kauczuku. Kolejnym punktem pracy by³o zatem
sporz¹dzenie mieszanek z kauczuku butadienowo-styrenowego, kredy i pochodnych poliheksametylenoguanidyny: stearynianu i sulfanilanu. Zbadano powierzchnie
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a)

b)

Rys. 2. Widma FTIR/ATR/ZnSe próbek gumy z dodatkiem pochodnych PHMG:
a – z dodatkiem sulfanilanu PHMG, b – z dodatkiem granulatu wosku parafinowego o zawartoœci 40% wag. PHMG
Fig. 2. FTIR/ATR/ZnSe spectra of the rubber samples containing PHMG derivatives:
a – with addition of PHMG sulfanilate, b – with addition of paraffin wax containing 40 wt.% of PHMG

mieszanek gumowych pod k¹tem bakteriobójczoœci
i okaza³o siê, ¿e przejawiaj¹ one dzia³anie bakteriobójcze
lub bakteriostatyczne w stosunku do wiêkszoœci szczepów bakterii – tab. 6.
W zwi¹zku z tym, ¿e badane mieszanki wykazuj¹ dzia³anie bakteriobójcze, a ich nadtlenkowe wulkanizaty nie,
podjêto próby usieciowania kauczuku za pomoc¹ zespo³u

ELASTOMERY nr 2

sieciuj¹cego, który nie dezaktywowa³by dzia³ania pochodnych poliheksametylenoguanidyny. Na podstawie posiadanego doœwiadczenia technologicznego u¿yto, w charakterze zespo³u sieciuj¹cego N,N-di-o-toliloguanidyny
(DOTG) w obecnoœci ¿ywicy fenolowo-formaldehydowej
i kauczuku chloroprenowego lub DOTG i PbO oraz PbO2.
Niestety, przyrosty momentu wulkametrycznego by³y tak
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Tabela 6. Wp³yw dodatku modyfikatora na w³aœciwoœci bakteriobójcze próbek elastomerowych (0, 1, 2 – mieszanki,
CJ0, F1, A5, A10 – wulkanizaty)
Table 6. The influence of the addition of the modifying agent on the bactericidal properties of the elastomers (0, 1, 2 –
rubber mixes, CJ0, F1, A5, A10 – rubber vulcanizates)
Escherichia
coli

Klebsiella
pneumoniae

Enterococcus
faecalis

Staphylococcus
aureus

Pseudomonas
aeruginosa

+/-

+

+

+

+

1 (SBR, kreda + stearynian)

-

+

+/-

+

+

2 (SBR, kreda + sulfanilan)

-

-

+/-

-

-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

Próbka
0 (SBR, kreda)

CJ0
F1

-

-

+/-

+/-

+/-

A5

+

+

+/-

+/-

+/-

A10

+

+

+/-

+/-

+/-

Brak dzia³ania bakteriobójczego i bakteriostatycznego – wzrost bakterii (+)
Dzia³anie bakteriostatyczne – s³aby wzrost bakterii (+/–)
Dzia³anie bakteriobójcze – brak wzrostu bakterii (–)

3.2. Modyfikacja za pomoc¹ cieczy
jonowych
Kolejnym etapem by³o sprawdzenie mo¿liwoœci
wprowadzenia do mieszanek gumowych wytypowanych
cieczy jonowych: tris(pentafluoroetylo)trifluorofosforanu tetrametyloamoniowego – A (cia³o sta³e w temperaturze pokojowej) i tris(pentafluoroetylo)trifluorofosforanu
triheksylo(tetradecylo)fosfoniowego – F (ciecz w temperaturze pokojowej), a tak¿e ocena w³aœciwoœci bakteriobójczych otrzymanych wulkanizatów. Gêstoœæ usieciowania próbek tej serii wynosi ok. 2 × 10-4 mol g-1 – rys. 3.
Wulkanizaty modyfikowane cieczami jonowymi s¹
bardzo jednorodne, na co wskazuj¹ nieznaczne odchylenia miêdzy kolejnymi pomiarami gêstoœci usieciowania
i k¹tów zwil¿ania wod¹ poszczególnych próbek – tab. 7,
jak równie¿ zdjêcia mikroskopowe ich powierzchni, która ulega wyg³adzeniu w wyniku modyfikacji.
Wydaje siê, ¿e dodatek czwartorzêdowej soli fosfoniowej P(C6H13)3C14H29PF3(C2F5)3 praktycznie nie
zmienia zwil¿alnoœci (próbka F1), natomiast dodatek
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2,5E-04
Gêstoœæ usieciowania, mol g-1

niewielkie, ¿e wskazywa³y jedynie na minimalny stopieñ
usieciowania kauczuku. Mieszanki z kauczuku butadienowo-styrenowego poddano równie¿ sieciowaniu za pomoc¹ wi¹zki szybkich elektronów (EB) o dawce od 50 do
225 kGy. Okaza³o siê, ¿e ni¿sze z zastosowanych dawek s¹
niewystarczaj¹ce do usieciowania próbek. Próbki poddane
dzia³aniu najwy¿szej z zastosowanych dawek osi¹gaj¹ gêstoœæ usieciowania rzêdu 3·10-5 mol g-1 i wykazuj¹ dzia³anie zarówno bakteriobójcze, jak i bakteriostatyczne. Warto
jednak zaznaczyæ, ¿e w³aœciwoœci bakteriobójcze mieszanek sporz¹dzonych z SBR oraz ich wulkanizatów sieciowanych radiacyjnie w pewnym stopniu odbiegaj¹ od siebie, pomimo braku wp³ywu energii wi¹zki na morfologiê
i sk³ad warstwy wierzchniej oraz zwil¿alnoœæ powierzchni
gumy.

2,0E-04

1,5E-04

1,0E-04

5,0E-05

0,0E+00
CJ0

F1

A5

A10

Rys. 3. Wp³yw dodatku cieczy jonowych na gêstoœæ usieciowania wulkanizatów
Fig. 3. The influence of addition of the ionic liquids on the
crosslink density of the vulcanizates

czwartorzêdowej soli amoniowej N(CH3)4PF3(C2F5)3 powoduje jej wyraŸne pogorszenie (próbki A5 i A10). Tym
bardziej zadziwiaj¹co na tym tle wygl¹daj¹ wyniki badañ bakteriobójczych (tab. 6), które wskazuj¹ na lepsze
w³aœciwoœci bakteriobójcze tris(pentafluoroetylo)trifluorofosforanu triheksylo(tetradecylo)fosfoniowego (próbka F1).

Tabela 7. Wp³yw dodatku cieczy jonowych na zwil¿alnoœæ powierzchni wulkanizatów wod¹
Table 7. The influence of addition of the ionic liquids on
the wettability of the vulcanizates
Próbka

K¹t zwil¿ania, °

CJ0

92
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F1

91

A5

94

A10

99
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a)

b)

Rys. 4. Widma FTIR/ATR/ZnSe próbek zawieraj¹cych kauczuk naturalny z dodatkiem cieczy jonowej:
a – tris(pentafluoroetylo)triluororofosforanu triheksylo(tetradecylo)fosfoniowego (F1)
b – tris(pentafluoroetylo)trifluorofosforanu tetrametyloamoniowego (A5, A10)
Fig. 4. FTIR/ATR/ZnSe spectra of samples based on natural rubber and containing ionic liquids:
a – trihexyl(tetradecyl)phosphonium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate (F1)
b – tetramethylammonium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate (A5, A10)
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Widma FTIR/ATR – rys. 4, wskazuj¹ jedynie na znacz¹ce ró¿nice pomiêdzy próbk¹ odniesienia a próbkami
modyfikowanymi cieczami jonowymi w zakresie liczby
falowej 800 – 1300 cm-1 (charakterystyczne pasma absorpcji dla wi¹zañ P–F przy 885 – 810 cm-1 oraz P–CH3
1320 – 1280 cm-1). Na widmach zaobserwowano równie¿ pasmo absorpcji œwiadcz¹ce o utlenianiu wulkanizatów, pochodz¹ce od grupy O–H (ok. 3500–3300 cm-1),
którego nie posiada próbka nie zawieraj¹ca cieczy jonowych.

4. Podsumowanie i wnioski
1. Spoœród przebadanych w charakterze modyfikatorów kompozycji elastomerowych pochodnych poliheksametylenoguanidyny (PHMG) najlepszymi w³aœciwoœciami biobójczymi wykaza³ siê sulfanilan PHMG. Nieco
gorszy efekt uzyskano w przypadku stearynianu PHMG,
natomiast najmniejsz¹ aktywnoœæ bakteriobójcz¹ przejawia wosk zawieraj¹cy PHMG.
2. Stosowanie pochodnych PHMG wymaga jednak
alternatywnych metod sieciowania kauczuku, albowiem
podwy¿szona temperatura dezaktywuje ich bakteriobójcze dzia³anie.
3. Wyniki uzyskane w odniesieniu do zastosowanych
cieczy jonowych wydaj¹ siê bardziej obiecuj¹ce. Lepsze
w³aœciwoœci bakteriobójcze uzyskano wprowadzaj¹c do
mieszanki gumowej tris(pentafluoroetylo)trifluorofosforan triheksylo(tetradecylo)fosfoniowy, pomimo ¿e
zmniejsza on k¹t zwil¿ania wulkanizatów wod¹. Korzystne efekty dzia³ania tego œrodka mo¿na zaobserwowaæ
przy ni¿szej zawartoœci w porównaniu z tris(pentafluoroetylo)trifluorofosforanem tetrametyloamoniowym.
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