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W³aœciwoœci mieszanin typu recyklat polietylenu–mia³
gumowy modyfikowanych poliizobutylenem w obecnoœci
nadtlenków
Mia³ gumowy poddawano modyfikacji poliizobutylenem metod¹ mieszania w warunkach œcinania w
obecnoœci nadtlenków lub bez nich. Do szczepienia poliizobutylenu na powierzchni mia³u gumowego
stosowano trzy nadtlenki organiczne: nadtlenek dikumylu, nadtlenek di-tert-butylu oraz di(tert-butylo-nadtlenoizopropylo)benzen. Scharakteryzowano wp³yw modyfikacji na stopieñ spêcznienia, zawartoœæ frakcji zolu oraz morfologiê mia³u gumowego. Mia³ gumowy modyfikowany poliizobutylenem przerabiano w mieszalniku firmy Brabender wraz z poprodukcyjnym recyklatem polietylenu wysokiej gêstoœci w stosunku wagowym 50:50. Okreœlono statyczne i dynamiczne w³aœciwoœci mechaniczne otrzymanych kompozycji termoplastycznych.
S³owa kluczowe: recykling materia³owy, odpady gumowe, kompozycje termoplastyczne

The study of influence of polyisobutylene and type of peroxide on properties of recycled polyethylene – ground tire
rubber blends
The surface of ground tire rubber (GTR) was modified by polyisobutylene at mixing (shear stress) waste
rubber with polyisobutylene at the presence of peroxides. Polyisobutylene was grafted on ground tire rubber surface with using of three different organic peroxides: dicumyl peroxide, di-tert-butyl peroxide and
di(tert-butylperoxyisopropyl)benzene. The swelling degree, zol fraction and morphology of modified
ground tire rubber was characterized. Modified GTR was processed in a Brabender mixer with postproduction polyethylene wastes at 50:50 mass ratio. Static and dynamic mechanical properties of obtained
thermoplastic compositions was characterized.
Key words: material recycling, rubber waste, thermoplastic compositions

1. Wstêp
Poszukiwanie nowych, alternatywnych form recyklingu materia³owego odpadów gumowych oraz potencjalnych aplikacji otrzymanych produktów jest obecnie
przedmiotem zainteresowania wielu firm oraz jednostek
badawczych. Na wzrost popularnoœci proekologicznych
technologii wykorzystuj¹cych surowce wtórne, oprócz
czynników ekonomicznych, wp³ywa wydanie aktów
prawnych umo¿liwiaj¹cych ich wdra¿anie [1] oraz rosn¹ca iloœæ odpadów gumowych, g³ównie zu¿ytych opon,
których rocznie w Polsce przybywa oko³o 200 tys. ton
[2, 3].
Obecnie najczêœciej stosowan¹ form¹ recyklingu
materia³owego jest bezpoœrednie wykorzystanie rozdrobnionych odpadów gumowych, g³ównie jako nape³niaczy lub modyfikatorów kompozycji polimerowych
[4-10], mieszanek kauczukowych [11-15], asfaltów
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[16-21] i cementów [22, 23]. Udzia³ rozdrobnionych odpadów gumowych w tego typu materia³ach jest z regu³y
niewielki ze wzglêdu na pogorszenie ich w³aœciwoœci
mechanicznych, co wynika ze s³abych oddzia³ywañ na
granicy faz oœrodka i usieciowanych cz¹stek mia³u
gumowego. Jednym ze sposobów poprawy w³aœciwoœci
u¿ytkowych kompozycji zawieraj¹cych mia³ gumowy
jest jego modyfikacja.
Colom i in. [24] okreœlili wp³yw rozmiaru cz¹stek
rozdrobnionej gumy oraz warunków utleniania mia³u
gumowego kwasami nieorganicznymi na kompatybilnoœæ kompozycji sk³adaj¹cych siê z odpadowego polietylenu i odpadów gumowych. Na podstawie uzyskanych
wyników stwierdzili, ¿e w³aœciwoœci uzyskanych kompozycji zale¿¹ bardziej od rozmiaru cz¹stek gumy ni¿ od
modyfikacji powierzchni mia³u gumowego za pomoc¹
kwasów nieorganicznych.
Sonnier i wspó³pr. [25] scharakteryzowali wp³yw
modyfikacji powierzchni mia³u gumowego na w³aœciwoœci mechaniczne jego kompozycji z HDPE/LDPE. Modyfikacja polega³a na utlenianiu mia³u gumowego za pomoc¹ nadmanganianu potasu lub dzia³aniu na mia³ promieniowania gamma w atmosferze powietrza. Autorzy
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stwierdzili brak znacz¹cego wp³ywu zaproponowanych
metod modyfikacji powierzchni mia³u na w³aœciwoœci
mechaniczne otrzymanych mieszanin.
Awang i wspó³pr. [26] badali wp³yw mia³u gumowego modyfikowanego 2-4-proc. roztworem lateksu
kauczuku naturalnego na w³aœciwoœci mieszanin
typu polipropylen-mia³ gumowy. Modyfikacja rozdrobnionych odpadów gumowych lateksem wp³ynê³a
na polepszenie w³aœciwoœci mechanicznych, odpornoœci chemicznej (pêcznienie w toluenie i oleju) oraz
widocznej na zdjêciach SEM adhezji miêdzy fazami
polipropylenu i mia³u gumowego. Ci sami autorzy potwierdzili równie¿ korzystny wp³yw nadtlenku dikumylu, N,N’-m-fenylobismaleinoimidu [27] oraz
trans-polioktanomeru [28, 29] na w³aœciwoœci kompozycji polipropylen-mia³ gumowy.
W pracach [30, 31] badano mo¿liwoœæ zastosowania
alliloaminy jako modyfikatora mia³u gumowego. Rozdrobnione odpady gumowe modyfikowane alliloamin¹
wykazywa³y wzrost oddzia³ywañ na granicy faz polipropylen-mia³ gumowy, co potwierdzi³y badania w³aœciwoœci mechanicznych oraz morfologii.
Celem naszej pracy by³a ocena wp³ywu poliizobutylenu, jako modyfikatora powierzchni mia³u gumowego oraz rodzaju nadtlenku organicznego u¿ytego
podczas intensywnego mieszania, na w³aœciwoœci modyfikowanego mia³u gumowego. Przedstawiono wyniki badañ statycznych i dynamicznych w³aœciwoœci
mechanicznych kompozycji termoplastycznych sk³adaj¹cych siê z poprodukcyjnego polietylenu wysokiej
gêstoœci oraz mia³u gumowego poddanego modyfikacji poliizobutylenem.

2. Czêœæ doœwiadczalna

sywnemu œcinaniu w szczelinie miêdzy walcami w czasie 5 minut. W przypadku modyfikacji mia³u gumowego
elastomerem oraz nadtlenkiem organicznym, w celu
lepszej dyspersji nadtlenek dodawano po 2 minutach
wstêpnego mieszania rozdrobnionych odpadów gumowych z poliizobutylenem. Próbkê odniesienia R0 stanowi³ mia³ gumowy poddany obróbce w szczelinie walcarki
w warunkach identycznych jak podczas modyfikacji.
Sk³ad mia³u gumowego modyfikowanego poliizobutylenem podano w tabeli 1.
Tabela 1. Sk³ad mia³u gumowego modyfikowanego poliizobutylenem, cz. mas.
Table 1. Composition of ground tire rubber modified with
polyisobutylene, mass units
Sk³adnik
GTR
Oppanol B50

Nazwa próbki
P1

P2

P3

P4

P5

90

80

70

60

50

10

20

30

40

50

PK1

PK2

PK3

PK4

PK5

GTR

90

80

70

60

50

Oppanol B50

10

20

30

40

50

Peroxan DC-P+

1
PI1

PI2

PI3

PK4

PK5

GTR

90

80

70

60

50

Oppanol B50

10

20

30

40

50

PT1

PT2

PT3

PT4

PT5

GTR

90

80

70

60

50

Oppanol B50

10

20

30

40

50

Peroxan BIB-1

Peroxan DB

1

1

2.1. Materia³y
l Mia³ gumowy (GTR) o frakcji do 1,5 mm, otrzymany
w wyniku mechanicznego rozdrobnienia opon samochodowych, firmy ABC Recykling z Krosna Odrzañskiego;
l Mikrogranulat polietylenu wysokiej gêstoœci (HDPE)
otrzymany w wyniku rozdrabniania odpadów poprodukcyjnych (MFR w 190°C i przy obci¹¿eniu 2,16
kg: 23,1 g/10 min), firmy Kalman-Plastics z Warszawy;
l Nadtlenki organiczne: Peroxan DC-P+ (nadtlenek
dikumylu), Peroxan BIB-1 (di(tert-butylonadtlenoizopropylo)benzen), Peroxan DB (nadtlenek di-tert-butylu), firmy Pergan GmbH (Niemcy);
l Poliizobutylen, Oppanol B50, o masie cz¹steczkowej
Mv=400 000, z firmy BASF (Niemcy).

2.2. Modyfikacja mia³u gumowego
Modyfikacjê powierzchni mia³u gumowego przeprowadzono za pomoc¹ walcarki laboratoryjnej firmy Buzuluk. Mia³ gumowy z poliizobutylenem poddano inten-
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2.3. Kompozycje recyklat HDPE –
modyfikowany mia³ gumowy
Kompozycje termoplastyczne zawieraj¹ce recyklat
HDPE oraz mia³ gumowy lub mia³ gumowy modyfikowanego poliizobutylenem (patrz tabela 1), w stosunku
wagowym 50:50, otrzymano w mieszalniku typu Brabender, model GMF 106/2. Temperatura przetwórstwa
wynosi³a 180°C, prêdkoœæ obrotowa rotorów 80 min-1.
Czas mieszania kompozycji wynosi³ 7 min, z czego przez
2 min uplastyczniano wstêpnie poprodukcyjny recyklat
polietylenu wysokiej gêstoœci, który przez kolejne 5
minut mieszano wraz z mia³em gumowym poddanym
uplastycznianiu na walcach (próbka R0) lub mia³em
gumowym modyfikowanym poliizobutylenem (próbki P,
PK, PI, PT). Uzyskan¹ termoplastyczn¹ kompozycjê formowano w p³yty o gruboœci 2 mm metod¹ prasowania,
w temperaturze 180°C, pod ciœnieniem 4,9 MPa. Próbki
kompozycji termoplastycznych oznaczono liter¹ K poprzedzaj¹c¹ nazwy próbek modyfikowanego mia³u gumowego.
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2.4. Metodyka badañ
Stopieñ spêcznienia i frakcja zolu
Stopieñ spêcznienia oraz frakcjê zolu mia³u gumowego poddanego modyfikacji poliizobutylenem wyznaczono metod¹ pêcznienia równowagowego w toluenie
(temperatura pokojowa, 72 h). Stopieñ spêcznienia wyliczono zgodnie ze wzorem:
m -m 0
(1)
Q= t
m0
gdzie: Q – stopieñ spêcznienia; mt – masa próbki spêcznionej po czasie t, g; m0 – pocz¹tkowa masa próbki, g.
Procentow¹ zawartoœæ frakcji zolu wyznaczono z ró¿nicy mas próbek mia³u modyfikowane poliizobutylenem
przed pêcznieniem (W1) i po usuniêciu rozpuszczalnika
(W2), zgodnie ze wzorem:
W -W2
(2)
Frakcja zolu = 1
´ 100, %
W1
Morfologia
Mia³ gumowy poddany modyfikacji poliizobutylenem prasowano na papierze silikonowanym w temperaturze 180°C, pod ciœnieniem 10 MPa, w czasie 30 s. Do
oceny morfologii otrzymanych próbek u¿yto elektronowego mikroskopu skaningowego firmy HITACHI, model
S3400. Próbki do badañ zosta³y napylone cienk¹ warstw¹ z³ota.
W³aœciwoœci mechaniczne kompozycji
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie i wyd³u¿enie wzglêdne
przy zerwaniu oznaczono za pomoc¹ maszyny wytrzyma³oœciowej firmy ZWICK model Z020, przy prêdkoœci
50 mm·min-1, zgodnie z norm¹ PN-ISO 527. Twardoœæ
Shore’a D oznaczono twardoœciomierzem firmy ZWICK
model 3131, zgodnie z norm¹ PN-ISO 868.
W³aœciwoœci mechaniczne dynamiczne
Dynamiczne w³aœciwoœci mechaniczne badano za
pomoc¹ analizatora marki TA Instruments, model DMA
Q800. Próbki o wymiarach (40 × 10 × 2) mm poddawa-

no sinusoidalnie zmiennemu odkszta³caniu w trybie
jednoosiowego zginania o czêstotliwoœci 1 Hz i przy
szybkoœci narastania temperatury 4°C·min-1 w przedziale od -100°C do 100°C.

2.5. Wyniki badañ i dyskusja
Stopieñ spêcznienia i frakcja zolu
Na rys. 1 i 2 przedstawiono wyniki badañ wp³ywu
iloœci poliizobutylenu oraz nadtlenków na stopieñ spêcznienia oraz frakcjê zolu. Stopieñ spêcznienia mala³ wraz
ze wzrostem iloœci poliizobutylenu w próbkach otrzymywanych bez udzia³u nadtlenku, natomiast zmieszanie
poliizobutylenu z mia³em gumowym w obecnoœci nadtlenków spowodowa³o wzrost stopnia spêcznienia, co
œwiadczy³o o czêœciowej degradacji poliizobutylenu oraz
dewulkanizacji powierzchni rozdrobnionych odpadów
gumowych. Na rys. 3 przedstawiono zdjêcia frakcji zolu
po badaniu pêcznienia. W przypadku zastosowania do
modyfikacji mia³u gumowego wiêkszych iloœci poliizobutylenu (powy¿ej 10 cz. mas.) zaobserwowano migracjê
sadzy z rozdrobnionej gumy do fazy poliizobutylenowej,
która w wyniku rozpuszczenia w toluenie podczas badania pêcznienia uwalnia³a nape³niacz, osadzaj¹cy siê na
dnie naczynka pomiarowego oraz w gilzie, w której prowadzono pomiar, co sprawi³o problemy podczas analizy
iloœciowej migruj¹cej sadzy.
Morfologia
Na rys. 4 przedstawiono obrazy mikroskopowe mia³u
gumowego poddanego obróbce na walcach (próbka R0)
oraz modyfikacji poliizobutylenem w iloœci 10 cz. mas.
(próbka P1) i 50 cz. mas. (próbka P5). Widoczne rozwiniêcie powierzchnia próbki R0, poddanej silnemu œcinaniu na walcach, sugeruje czêœciow¹ dewulkanizacjê
mia³u gumowego. Dodatek 10 cz. mas. poliizobutylenu
w próbce P1 spowodowa³o laminacjê powierzchni mia³u
cienk¹ warstw¹ elastomeru. Wzrost iloœci poliizobutyle-

Rys. 1. Wp³yw poliizobutylenu oraz rodzaju nadtlenku na stopieñ spêcznienia modyfikowanego mia³u gumowego
Fig. 1. The influence of polyisobutylene and type of peroxide on swelling degree
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Rys. 2. Wp³yw poliizobutylenu oraz rodzaju nadtlenku na zawartoœæ frakcji zolu modyfikowanego mia³u gumowego
Fig. 2. The influence of polyisobutylene and type of peroxide on zol fraction of modified GTR
P1

P2

P3

P4

P5

Rys. 3. Wp³yw poliizobutylenu na pozosta³oœæ po oznaczaniu stopnia spêcznienia oraz frakcji zolu modyfikowanego
mia³u gumowego
Fig. 3. The influence of polyisobutylene on residue after estmation of swelling degree and zol fraction of modified GTR

Rys. 4. Wp³yw poliizobutylenu na morfologiê powierzchni mia³u gumowego modyfikowanego poliizobutylenem. R0 –
mia³ gumowy poddany pulweryzacji na walcach, P1 – mia³ gumowy zawieraj¹cy 10 cz. mas. poliizobutylenu, P5 –
mia³ gumowy zawieraj¹cy 50 cz. mas. poliizobutylenu
Fig. 4. The influence of polyisobutylene on surface morphology of ground tire rubber modified with polyisobutylene. R0
– pulverized GTR, P1 – GTR modified with 10 wt. % polyisobutylene, P5 – GTR modified with 50 wt.% polyisobutylene
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Rys. 5. Wp³yw poliizobutylenu oraz rodzaju nadtlenku na wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie kompozycji termoplastycznych na podstawie poprodukcyjnego polietylenu wysokiej gêstoœci oraz modyfikowanego mia³u gumowego
Fig. 5. The influence of polyisobutylene and type of peroxide on tensile strength of thermoplastic compositions based on
postproduction HDPE and modified GTR

Rys. 6. Wp³yw iloœci poliizobutylenu oraz rodzaju nadtlenku na wyd³u¿enie przy zerwaniu kompozycji termoplastycznych na podstawie poprodukcyjnego polietylenu wysokiej gêstoœci oraz modyfikowanego mia³u gumowego
Fig. 6. The influence of polyisobutylene and type of peroxide on elongation at break of thermoplastic compositions

Rys. 7. Wp³yw poliizobutylenu oraz rodzaju nadtlenku na twardoœæ kompozycji termoplastycznych na podstawie
poprodukcyjnego polietylenu wysokiej gêstoœci oraz modyfikowanego mia³u gumowego
Fig. 7. The influence of polyisobutylene and type of peroxide on hardness of thermoplastic compositions
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Rys. 8. Wp³yw mieszania mia³u gumowego z poliizobutylenem w obecnoœci nadtlenku dikumylu na modu³ zachowawczy (E’) oraz modu³ stratnoœci (E’’) w funkcji temperatury kompozycji termoplastycznych KR0; KP1; KP5; KPK1;
KPK5
Fig. 8. Effect of polyisobutylene and its dicumyl peroxide mixing on storage modulus (E’) and loss modulus (E’’) as
a function of temperature for KR0; KP1; KP5; KPK1; KPK5 compositions

nu do 50 cz. mas. w próbce P5, skutkowa³ wystêpowaniem mikropêkniêæ na powierzchni modyfikowanego
mia³u gumowego.
Badania w³aœciwoœci mechanicznych kompozycji
Na rys. 5 i 6 zaprezentowano wyniki badañ wytrzyma³oœci na rozci¹ganie oraz wyd³u¿enia przy zerwaniu kompozycji termoplastycznych z poprodukcyjnego HDPE oraz
modyfikowanego mia³u gumowego. Zastosowanie poliizobutylenu jako modyfikatora mia³u gumowego wp³ynê³o w
niewielkim stopniu na wzrost wytrzyma³oœci na rozci¹ganie oraz wartoœæ wyd³u¿enia przy zerwaniu. Natomiast
w przypadku zastosowania w kompozycjach termoplastycznych mia³u gumowgo modyfikowanego elastomerem
oraz nadtlenkami, w przypadku nadtlenku dikumylu lub
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di(tert-butylonadtlenoizopropylo)benzenu zaobserwowano wzrost wytrzyma³oœci na rozci¹ganie oraz zmniejszenie
wyd³u¿enia przy zerwaniu, przy czym lepsze rezultaty uzyskano w przypadku di(tert-butylonadtlenoizopropylo)benzenu. Zastosowanie mia³u gumowego modyfikowanego poliizobutylenem i nadtlenkiem di-tert-butylu nie
wp³ynê³o znacz¹co na wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie uzyskanych kompozycji. W przypadku wiêkszych iloœci poliizobutylenu zaobserwowano wyraŸny wzrost wyd³u¿enia
przy zerwaniu otrzymanych kompozycji termoplastycznych, œwiadcz¹cy o mniejszym stopniu usieciowania elastomeru w przypadku tego nadtlenku; potwierdzaj¹ to wyniki badania wyd³u¿enia przy zerwaniu kompozycji przedstawione na rys. 6.
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Rys. 9. Wp³yw mieszania mia³u gumowego z poliizobutylenem w obecnoœci nadtlenku dikumylu na tangens stratnoœci
w funkcji temperatury Kompozycji termoplastycznych KR0; KP1; KP5; KPK1; KPK5
Fig. 9. Effect of polyisobutylene andits dicumyl peroxide grafting on loss tangent as a function of temperature for KR0;
KP1; KP5; PK1; PK5 compositions

Rys. 10. Wartoœci modu³u zachowawczego (E’) kompozycji termoplastycznych KR0; KP1; KP5; KPK1; KPK5; wyznaczone w temperaturze 20°C metod¹ DMTA
Fig. 10. Values of storage modulus (E’) thermoplastic compositions KR0; KP1; KP5; KPK1; KPK5; determined at 20°C
by DMTA

Na rys. 7 podano wyniki badañ twardoœci kompozycji
termoplastycznych. Zastosowanie poliizobutylenu jako
modyfikatora mia³u gumowego, wp³ynê³o na nieznaczny
spadek twardoœci badanych uk³adów, niezale¿nie od
rodzaju zastosowanego nadtlenku.
W³aœciwoœci mechaniczne dynamiczne
Na rys. 8 i 9 przedstawiono wyniki dynamicznych
w³aœciwoœci mechanicznych kompozycji polietylen-mia³
gumowy oraz kompozycji polietylen-mia³ gumowy modyfikowany poliizobutylenem. W obszarze lepkosprê¿ystym zaobserwowano obni¿enie wartoœci dynamiczne-
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go modu³u elastycznoœci (E’) wraz ze zwiêkszeniem iloœci u¿ytego poliizobutylenu (Oppanol®), co wynika³o z
wiêkszego udzia³u elastycznej fazy amorficznej. Maksima na krzywych modu³u stratnoœci (E’’) uleg³y przesuniêciu w kierunku ni¿szych temperatur w przypadku
zastosowania do modyfikacji coraz wiêkszych iloœci poliizobutylenu, co wynika prawdopodobnie ze zmniejszaj¹cego siê œredniego stopnia usieciowania fazy amorficznej zawieraj¹cej poliizobutylen i mia³ gumowy.
Na rys. 10 i 11 zestawiono wartoœci modu³ów zachowawczego (E’) oraz stratnoœci (E’’) odczytane z pomia-
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Rys. 11. Wartoœci modu³u stratnoœci (E’’) kompozycji termoplastycznych KR0; KP1; KP5; KPK1; KPK5; wyznaczone
w temperaturze 20°C metod¹ DMTA
Fig. 11. Values of loss modulus (E’’) of thermoplastic compositions KR0; KP1; KP5; KPK1; KPK5; determined at 20°C
by DMTA

rów dynamicznych w³aœciwoœci mechanicznych w temperaturze 20°C. Najwy¿sze wartoœci modu³u E’ w temperaturze pokojowej otrzymano dla kompozycji HDPE
z mia³em gumowym poddanym œcinaniu w szczelinie
walcarki. Dodatek poliizobutylenu jako modyfikatora
mia³u gumowego wp³yn¹³ na spadek wartoœci modu³u
zachowawczego przy zwiêkszeniu udzia³u odkszta³ceñ
sprê¿ystych (mniejsze wartoœci modu³u stratnoœci), co
wynika równie¿ ze zmniejszenia stopnia krystalicznoœci
polietylenu w kompozycjach zawieraj¹cych wiêksze
udzia³y czêœciowo mieszalnego elastomeru [8, 32].

3. Podsumowanie
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, ¿e
dodatek poliizobutylenu Oppanol B50® jako modyfikatora mia³u gumowego wp³ywa na w³aœciwoœci otrzymywanych kompozycji typu mia³ gumowy – recyklat poprodukcyjny HDPE. Zdjêcia mikroskopowe wykaza³y, ¿e
wzrost iloœci poliizobutylenu u¿ytego jako modyfikatora
powierzchni mia³u gumowego powoduje powstawanie
mikropêkniêæ w badanym materiale. Zastosowanie mia³u gumowego modyfikowanego poliizobutylenem w
kompozycjach termoplastycznych wp³ynê³o na spadek
wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, wyd³u¿enia przy zerwaniu oraz twardoœci. Podobne rezultaty otrzymano dla
kompozycji termoplastycznych sk³adaj¹cych siê z poprodukcyjnego HDPE oraz mia³u gumowego modyfikowanego elastomerem w obecnoœci nadtlenku.
Na podstawie wyników badañ przedstawionych w niniejszej pracy oraz innych badañ w³asnych [33] mo¿na
stwierdziæ, ¿e kompozycje polietylenu z mia³em gumowych uzyskuj¹ lepsze w³aœciwoœci jedynie w przypadku
zastosowania w roli modyfikatora wstêpnie usieciowanego kauczuku butylowego, zaœ poliizobutylen (u¿yty
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w pracy Oppanol B50) oraz nieusieciowany kauczuk butylowy [34] nie nadaj¹ siê do tego celu.
Uzyskane wyniki wskazuj¹ na rolê struktury topologicznej elastomerów stosowanych do kompatybilizacji
gdy¿, niezale¿nie od typu chemicznego elastomeru, istotne jest jego wstêpne usieciowanie, które wzmacnia
strukturê przy zachowaniu mo¿liwoœci przetwórstwa
typowego dla termoplastów.
Praca zosta³a wykonana w ramach projektu badawczo-rozwojowego RX-03/46/2011 dofinansowanego
przez WFOŒiGW w Gdañsku
Praca badawcza realizowana w ramach projektu systemowego „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów,
IV edycja”. Projekt jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program
Operacyjny Kapita³ Ludzki, Priorytet VIII, Dzia³anie 8.2,
Poddzia³anie 8.2.2: „Regionalne Strategie Innowacji”)
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Instytut IMPiB, Oddzia³ Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oferuje:

„Poradnik Technologa Gumy”
„Poradnik Technologa Gumy” stanowi polski przek³ad ksi¹¿ki „Rubber
Technologist's Handbook”. Jest to pierwsza tego rodzaju pozycja w
jêzyku polskim od czasu wydania w 1981 r. ksi¹¿ki „Guma – Poradnik
In¿yniera i Technika”.
Poradnik ten jest przeznaczony dla szerokiego krêgu odbiorców,
zarówno praktyków zatrudnionych w zak³adach przemys³u gumowego, projektantów maszyn i urz¹dzeñ oraz obiektów budowlanych,
jak i osób, które chc¹ dopiero poznaæ zagadnienia technologii i stosowania gumy. Bêdzie on równie¿ przydatny dla studentów kierunków
chemicznych, mechanicznych, budowy maszyn itp.
Cena jednego egzemplarza 157,50 z³ (w tym 5% VAT). Do ceny
zostan¹ doliczone koszty wysy³ki.
Zamówienie prosimy kierowaæ na adres:
Instytut In¿ynierii Materia³ów Polimerowych i Barwników
Oddzia³ Elastomerów i Technologii Gumy
05-820 Piastów, ul. Harcerska 30
e-mail: t.jedrzejak@impib.pl
fax: (22) 723 71 96, tel. (22) 723 60 25 do 29 wew. 289 lub 250
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