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Wp³yw bombardowania wysokoenergetyczn¹ wi¹zk¹
jonów na w³aœciwoœci mechaniczne i odpornoœæ wulkanizatów kauczuku naturalnego na dzia³anie mikroorganizmów. Cz. I. Dzia³anie wi¹zki jonów He+ i Ar+
W artykule przedstawiono wp³yw bombardowania powierzchni gumy spo¿ywczej z kauczuku naturalnego wysokoenergetyczn¹ wi¹zk¹ jonów helu lub argonu na w³aœciwoœci mechaniczne, energiê powierzchniow¹ i w³aœciwoœci mikrobiologiczne jej wulkanizatów. Wp³yw modyfikacji na w³aœciwoœci mechaniczne jest najwiêkszy w przypadku wulkanizatów nape³nionych sadz¹, bez wzglêdu na zastosowany
œrodek sieciuj¹cy. Niezale¿nie od rodzaju jonu i wielkoœci dawki, przejawia siê on ponad dwukrotnym
wzrostem wytrzyma³oœci gumy na zerwanie. Bombardowanie jonowe wulkanizatów prowadzi we wszystkich przypadkach do ok. dwukrotnego zmniejszenia wartoœci ich energii powierzchniowej, powoduj¹c
jednoczeœnie bardzo wyraŸny wzrost udzia³u jej sk³adowej polarnej. Badania w³aœciwoœci mikrobiologicznych wykaza³y, ¿e jedynie wulkanizaty sieciowane nadtlenkiem wykazuj¹ pewne dzia³anie bakteriobójcze wzglêdem bakterii Gram+. Ogólnie, bombardowanie jonowe nie poprawia odpornoœci gumy na
dzia³anie bakterii. Badane wulkanizaty nie wykazuj¹ równie¿ w³aœciwoœci grzybostatycznych. Bombardowanie jonowe nie wp³ywa w sposób znacz¹cy na iloœæ grzybni tworz¹cej siê na ich powierzchni.
S³owa kluczowe: guma, bombardowanie jonowe, w³aœciwoœci mechaniczne, energia powierzchniowa,
odpornoœæ mikrobiologiczna

Influence of high energy Ion bombardment on mechanical
properties and microbiological resistance of natural rubber
vulcanizates. Part I. He+ and Ar+ ion beam treatment
The paper discusses the influence of high energy helium or argonium ions bombardment, applied to natural rubber vulcanizates, on their surface energy, mechanical, and microbiological properties. The influence of the modification is the highest for carbon black filled vulcanizates, no matter the applied crosslinking system. Independently on the kind and dose of ions it manifests itself by more than twice increase
of the tensile strength of rubber. In all the cases, ion bombardment results in about twice reduction to the
surface energy of the vulcanizates studied, leading simultaneously to significant increase of its polar
component content. Only peroxide crosslinked vulcanizates demonstrate some antibacterial activity
towards Gram+ species. In general, ion bombardment does not improve bacterial resistance of the vulcanizates. They do not present fungistatic properties. Ion bombardment does not influence significantly the
amount of fungi being created on surface of the vulcanizates.
Key words: rubber, ion bombardment, mechanical properties, surface energy, microbiological resistance
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ELASTOMERY nr 1

Modyfikowanie polimerów metod¹ implantacji jonami o wysokiej energii zyska³o szczególne znaczenie,
g³ównie przez wzgl¹d na niewielk¹ g³êbokoœæ penetracji,
ograniczaj¹c¹ g³êbokoœæ modyfikacji do warstwy wierzchniej materia³u, z regu³y nieprzekraczaj¹cej kilku mikrometrów [1]. Stwarza to przede wszystkim szerokie
mo¿liwoœci wp³ywu na w³aœciwoœci materia³ów elastomerowych, bez zmiany ich charakterystyki elastoplastycznej [2]. Chodzi o zachowanie w³aœciwoœci elastoplastycznych w ca³ej objêtoœci materia³u.
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Bombardowanie jonowe powierzchni elastomerów
powoduje daleko id¹ce zmiany struktury w warstwie
wierzchniej materia³ów, bêd¹ce nastêpstwem zderzeñ
jonów o wysokiej energii z makrocz¹steczkami kauczuku, które mog¹ mieæ charakter zarówno elastyczny (jonizacja i ucieczka wodoru), jak i nieelastyczny (prowadz¹c
do degradacji lub sieciowania) [3]. Precyzyjna kontrola
tych procesów pozwala kszta³towaæ i uzyskiwaæ po¿¹dane efekty mechaniczne, elektryczne, trybologiczne, b¹dŸ
biologiczne.
Istniej¹ pewne regu³y, które na podstawie budowy
chemicznej materia³u pozwalaj¹ przewidywaæ zachowanie siê polimerów pod wp³ywem bombardowania
jonami. I tak na przyk³ad, jeœli mamy do czynienia
z polimerami zawieraj¹cymi grupy winylowe, w których koñcowe atomy wêgla w ³añcuchu g³ównym s¹
po³¹czone z atomami wodoru, modyfikacji bêdzie towarzyszy³a przewaga aktów sieciowania, jeœli zaœ s¹ to
atomy inne ni¿ wodór, polimer bêdzie ulega³ degradacji. Dong i Bell [4] t³umacz¹ takie zachowanie polimerów powstawaniem naprê¿eñ w ³añcuchu g³ównym
makrocz¹steczki, indukowanych na skutek odpychania siê gêsto rozmieszczonych grup bocznych, które
os³abiaj¹ wi¹zania C–C.
Polimery przejawiaj¹ce tendencjê do sieciowania
podczas modyfikacji warstwy wierzchniej stwarzaj¹
mo¿liwoœæ uzyskania na ich powierzchni twardej „skórki”, o wysokiej odpornoœci mechanicznej oraz œciernej.
Pojawia siê zatem pytanie, czy mo¿na tak zaprojektowaæ
proces implantacji jonami, by uzyskaæ polepszenie odpornoœci materia³ów na dzia³anie mikroorganizmów.
Wydaje siê, ¿e opracowanie takiej modyfikacji i jej optymalizacja by³yby szczególnie przydatne w przypadku
wulkanizatów kauczuku naturalnego, czêsto stosowanych jako materia³ uszczelnieñ w instalacjach wody pitnej, z natury ma³o odpornych na dzia³anie grzybów
i bakterii [5].

2. Materia³y

Mieszanka

NNS

NSS

NNK

NSK

100

100

100

100

ZnO

5

5

5

5

Stearyna

1

1

1

1

-

-

50

50

40

40

-

-

Sk³adniki
Kauczuk naturalny (RSS)

Kreda mielona
Sadza N550
Siarka

-

1

-

1

Tioheksam

-

1,8

-

1,8

Dicup 40

3

-

3

-

Tabela 2. Parametry wulkanizacji badanych mieszanek
gumowych
Table 2. Vulcanization parameters of the rubber mixes
studied
Parametr
Mieszanka

Mmin
[dNm]

Mopt
[dNm]

Mmax
[dNm]

t02
[s]

t09
[s]

NSK

5,3

70,1

75,4

283

391

NSS

5,3

64,5

69,8

176

245

NNK

5,9

47

52,9

193 1793

NNS

6,6

48

52

201 1913

2.2. Bombardowanie jonowe
Wulkanizaty poddano modyfikacji jonami przy u¿yciu implantatora Balzers MPB 202 RP (Lichtenstein).
Bombardowanie przeprowadzono w Instytucie Technologii Materia³ów Elektronicznych (ITME, Warszawa).
Warstwê wierzchni¹ próbek wulkanizatów bombardowano jonami helu lub argonu, o energii 130 keV i dawce
1·1013 oraz 1·1016 jonów/cm2.

3. Metodyka badañ

2.1. Mieszanki gumowe
i wulkanizaty
Obiektem badañ by³y wulkanizaty kauczuku naturalnego, nape³nione sadz¹ lub kred¹, sieciowane za
pomoc¹ zespo³u siarkowego lub nadtlenku dikumylu.
Sk³ad sporz¹dzonych mieszanek gumowych przedstawiono w tabeli 1.
Mieszanki gumowe sporz¹dzono przy u¿yciu walcarki laboratoryjnej, a parametry ich wulkanizacji oznaczono w temperaturze 160 °C, zgodnie z norm¹ PN-ISO
3417, za pomoc¹ wulkametru z oscyluj¹cym rotorem
WG-02 (Metalchem, Toruñ) – tabela 2.
Wulkanizacjê próbek do badañ prowadzono w stalowych formach, umieszczonych pomiêdzy pó³kami prasy
ogrzanymi do temperatury 160 °C, w czasie t09 oznaczonym wulkametrycznie (Tab. 2).
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Tabela 1. Sk³ad sporz¹dzonych mieszanek gumowych,
cz. wag./100 cz. wag. kauczuku
Table 1. Composition of the rubber mixes prepared, phr

3.1. W³aœciwoœci mechaniczne
wulkanizatów
W³aœciwoœci mechaniczne wulkanizatów przed i po
modyfikacji oznaczano na próbkach typu W-3, wed³ug
normy PN-ISO 37, przy u¿yciu zrywarki Zwick 1435
(Niemcy).

3.2. Energia powierzchniowa
wulkanizatów
Energiê powierzchniow¹ wulkanizatów obliczano na
podstawie pomiaru k¹ta zwil¿ania próbek przez ciecz
apolarn¹ (dijodometan) i bipolarn¹ (wodê). Wartoœæ
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swobodnej energii powierzchniowej wyliczano korzystaj¹c z metody zaproponowanej przez Owena-Wendta [6].

3.3. Odpornoœæ mikrobiologiczna
wulkanizatów
3.3.1. Odpornoœæ na dzia³anie bakterii
Sprawdzono oddzia³ywanie badanych materia³ów na
wybrane szczepy bakterii Gram- i Gram+. Testy przeprowadzono metod¹ p³ytkow¹ z wykorzystaniem bakterii: Escherichia coli (Gram-) kod ATTC 11229, Bacillus
subtilis (Gram+) z kolekcji P££OCK 105 i Staphylococcus aureus (Gram+) kod ATTC 6538.
Namno¿one bakterie poszczególnych szczepów
zmieszano w temperaturze 40 °C z pod³o¿em wzrostowym zestalonym agarem i rozlano na p³ytki Petriego do
zastygniêcia. Po 30 min od momentu rozlania nak³adano na powierzchniê agaru próbki w postaci kr¹¿ków
o œrednicy 1 cm. Ca³oœæ umieszczono w cieplarce o temperaturze 37°C na okres 24 h. Po tym czasie mierzono
strefy inhibicji wzrostu bakterii wokó³ badanych próbek.
3.3.2. Odpornoœæ na dzia³anie grzybów
Badania prowadzono wed³ug PN-EN ISO 846, stosuj¹c nastêpuj¹ce gatunki grzybów pleœniowych zgodnie
z norm¹ PN-EN ISO 846: Aspergillus niger, Paecilomyces
variotii, Chaetomium globosum, Trichoderma viride i Penicillium funiculosum. Wymienione szczepy pochodzi³y z
Kolekcji Czystych Drobnoustrojów Przemys³owych Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii P£.
Badanie oddzia³ywania grzybów pleœniowych na
wulkanizaty – metoda statyczna
W badaniach zastosowano nastêpuj¹ce po¿ywki
mikrobiologiczne i roztwory:
— po¿ywkê niepe³nowartoœciow¹ o sk³adzie: NaNO3
2,0 g; KH2PO4 0,7 g; K2HPO4 0,3 g; KCl 0,5 g;
MgSO4·7H2O 0,01 g, agar 20 g; woda 1000 ml,
pH 6,0-6,5;
— po¿ywkê pe³nowartoœciow¹ o sk³adzie jak wy¿ej, z
dodatkiem 30 g glukozy;
— roztwór soli o sk³adzie: NaNO3 2,0 g; KH2PO4 0,7 g;
K2HPO4 0,3 g; KCl 0,5 g; MgSO4·7H2O 0,01 g,
woda 1000 ml z dodatkiem œrodka powierzchniowo
czynnego (Tween 80).
Szczepy grzybów pleœniowych hodowano na skosach z
po¿ywk¹ brzeczkow¹ przez 7 dni w temperaturze 30°C.
Nastêpnie za pomoc¹ roztworu soli z dodatkiem zwi¹zku
powierzchniowo czynnego zmywano zarodniki. Zawiesinê zbadano pod mokroskopem i stwierdzono, ¿e zawiera
126 zarodników/ml. Sporz¹dzono mieszaninê równych
objêtoœci zawiesiny poszczególnych szczepów, któr¹ wykorzystano do badañ metod¹ A (badanie odpornoœci
materia³ów).
Metoda s³u¿y do oceny naturalnej odpornoœci badanego materia³u, w przypadku nieobecnoœci w œrodowisku innej substancji od¿ywczej; pozwala równie¿ stwierdziæ, czy badany materia³ jest Ÿród³em po¿ywienia dla
mikroorganizmów.
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Badany materia³ dezynfekowano 75-proc. etanolem i
p³ukano w sterylnej wodzie. Próbki uk³adano na po¿ywce niepe³nowartoœciowej (bez Ÿród³a wêgla), a nastêpnie
na powierzchniê po¿ywki i próbek materia³u nanoszono
równomiernie zawiesiny mikroorganizmów. Próby inkubowano w temperaturze 28 °C, przy wzglêdnej wilgotnoœci powietrza 80%, przez 5 tygodni. W trakcie inkubacji oceniano wzrost drobnoustrojów na powierzchni materia³u.
Tabela 3. Ocena wzrostu mikroorganizmów wg normy
PN-EN ISO 846
Table 3. Microorganism growth assessment according to
PN-EN ISO 846 standard
Intensywnoœæ wzrostu

Ocena

Brak widocznego wzrostu pod mikroskopem

0

Wzrost niewidoczny nieuzbrojonym okiem,
widoczny pod mikroskopem

1

Wzrost widoczny nieuzbrojonym okiem,
pokrywaj¹cy do 25% powierzchni próbki

2

Wzrost widoczny nieuzbrojonym okiem,
pokrywaj¹cy do 50% powierzchni próbki

3

Znaczny wzrost, pokrywaj¹cy wiêcej ni¿ 50%
powierzchni próbki

4

Intensywny wzrost pokrywaj¹cy ca³¹
powierzchniê próbki

5

Interpretacjê wyników oceny koñcowej badanego
materia³u prowadzono równie¿ zgodnie z norm¹
(Tab. 4).
Tabela 4. Ocena badanego materia³u wg normy PN-EN
ISO 846
Table 4. Assessment of the material studied according to
PN-EN ISO 846 standard
Metoda

A

Intensywnoœæ
wzrostu

Ocena badanego materia³u

0

Materia³ nie jest po¿ywk¹ dla
mikroorganizmów.

1

Materia³ zawiera substancje
stanowi¹ce po¿ywkê lub jest
zanieczyszczony w niewielkim
stopniu, umo¿liwiaj¹cym nieznaczny
wzrost.

Materia³ nie jest odporny na
dzia³anie mikroorganizmów
od 2 do 5
i zawiera substancje stanowi¹ce
po¿ywkê dla ich rozwoju.

Badania oddzia³ywania wulkanizatów na grzyby
pleœniowe – metoda dynamiczna
W badaniach stosowano nastêpuj¹ce po¿ywki mikrobiologiczne i roztwory:
– po¿ywkê SABOURAUDA (Merck),
– roztwór soli o sk³adzie: NaNO3 2,0 g; KH2PO4
0,7 g; K2HPO4 0,3 g; KCl 0,5 g; MgSO4·7H2O 0,01 g,

styczeñ – marzec 2013

TOM 17

14

modyfikacja powierzchni gumy wi¹zk¹ jonów

woda 1000 ml z dodatkiem œrodka powierzchniowo
czynnego (Tween 80).
Do 50 ml po¿ywki SABOURAUDA wprowadzano po
500 μl przygotowanej zawiesiny zarodników grzybów
pleœniowych, a nastêpnie badany materia³ (dwie próbki
wulkanizatu o wymiarach 2×2 cm). Próbk¹ odniesienia
by³a zaszczepiona po¿ywka (bez wulkanizatów). Próbki
inkubowano na wytrz¹sarce (80 cykli/min) w temperaturze 28 °C przez 5 dni. Nastêpnie próbki wyjmowano
z po¿ywki i makroskopowo oceniano, czy grzyby pleœniowe skolonizowa³y materia³. Iloœæ grzybni wytworzonej w
po¿ywce p³ynnej podczas hodowli, bêd¹cej miar¹ intensywnoœci wzrostu grzybów, okreœlano metod¹ wagow¹.

4. Wyniki badañ i dyskusja
4.1. Wp³yw bombardowania
jonowego na w³aœciwoœci
mechaniczne wulkanizatów
Wulkanizaty kauczuku naturalnego nape³nione kred¹ odznaczaj¹ siê relatywnie wysok¹ wytrzyma³oœci¹
na rozci¹ganie, która przyjmuje najwiêksze wartoœci
w przypadku zastosowania wulkanizacji nadtlenkowej
(próbka NNK) – 17,3 MPa (Rys. 1). Wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie wulkanizatów nape³nionych sadz¹ (NSS,
NNS) jest zdecydowanie mniejsza i niezale¿nie od rodzaju zespo³u sieciuj¹cego oscyluje wokó³ wartoœci ok.
9,0 MPa.
Bombardowanie wysokoenergetyczn¹ wi¹zk¹ jonów,
pomimo niewielkiego zasiêgu (rzêdu kilku mikrometrów w g³¹b od powierzchni materia³u [7]) nie pozostaje
bez wp³ywu na w³aœciwoœci mechaniczne badanych

materia³ów. W przypadku wulkanizatów sadzowych, zarówno NSS jak i NNS, bombardowanie jonami He+ i Ar+
powoduje ponad dwukrotny wzrost wytrzyma³oœci na
rozci¹ganie próbek (od wartoœci 9 MPa a¿ do 20–22
MPa), niezale¿nie od rodzaju jonu i wielkoœci dawki.
Jest to najprawdopodobniej spowodowane „dosieciowaniem” warstwy wierzchniej próbek na skutek bombardowania, które jest na tyle efektywne, ¿e powoduje
wzrost ich wytrzyma³oœci mechanicznej.
W przypadku wulkanizatów nape³nionych kred¹
mamy do czynienia z sytuacj¹ dwojakiego rodzaju, zale¿n¹ od rodzaju u¿ytego zespo³u sieciuj¹cego. I tak
bombardowanie jonami wulkanizatu o wysokiej wytrzyma³oœci wyjœciowej, tj. sieciowanego za pomoc¹ nadtlenku dikumylu (NNK), powoduje jedynie nieznaczne
zmiany wytrzyma³oœci materia³u na rozci¹ganie – wzrost
w przypadku zastosowania wysokoenergetycznych jonów argonu i spadek w przypadku bombardowania jonami helu. Z kolei próbki sieciowane zespo³em siarkowym (NSK), których wytrzyma³oœæ wyjœciowa jest mniejsza, uzyskuj¹ po modyfikacji jonami wyraŸnie lepsze parametry wytrzyma³oœciowe. W tym przypadku modyfikacja z wykorzystaniem jonów He+ jest mniej efektywna
ni¿ bombardowanie jonami argonu. Tzw. czynny przekrój jest du¿o mniejszy w przypadku jonów helu, które
s¹ w stanie dotrzeæ bardziej w g³¹b materia³u ni¿ jony
argonu. Jeœli modyfikacji ulegnie zbyt gruba warstwa
wierzchnia, mo¿e dojœæ do jej spêkania w wyniku skurczu materia³u towarzysz¹cego ucieczce wodoru i zbyt
wysokiego stopnia usieciowania [8]. W odmienny sposób oddzia³uj¹ z materi¹ wiêksze jony argonu, które ze
wzglêdu na mniejsz¹ g³êbokoœæ penetracji, dopiero przy
odpowiednio du¿ej dawce zdolne s¹ efektywnie modyfikowaæ badane wulkanizaty pod k¹tem wzrostu ich
wytrzyma³oœci mechanicznej.

Rys. 1. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (TS) badanych materia³ów
Fig. 1. Tensile strength (TS) of the materials studied
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Rys. 2. Wyd³u¿enie przy zerwaniu (EB) badanych materia³ów
Fig. 2. Elongation at break (EB) of the materials studied

Stwierdzono równie¿ wyraŸny wp³yw bombardowania jonami na wyd³u¿enie gumy przy zerwaniu – rys. 2.
Wulkanizaty nape³nione kred¹ odznaczaj¹ siê wyd³u¿eniem przy zerwaniu œrednio o 200% wiêkszym ni¿
wulkanizaty zawieraj¹ce sadzê, niezale¿nie od rodzaju
zastosowanego zespo³u sieciuj¹cego. W przypadku wulkanizatów nape³nionych kred¹ sieciowanych nadtlenkiem dikumylu (NNK) modyfikacja z wykorzystaniem
bombardowania jonami prowadzi do znacznego zmniejszenia wyd³u¿enia przy zerwaniu w, natomiast nie wp³ywa znacz¹co na wartoœæ wyd³u¿enia przy zerwaniu wulkanizatów siarkowych (NSK).
Kompozyty nape³nione sadz¹ przejawiaj¹ odmienne
zachowanie. W ich przypadku bowiem, bombardowanie
jonami ogólnie prowadzi do zwiêkszenia wyd³u¿enia
przy zerwaniu, przy czym w przypadku wulkanizatów
siarkowych (NSS) wzrost ten jest niezale¿ny od rodzaju
i dawki jonów, a w przypadku nadtlenkowych (NNS)
roœnie wraz ze zwiêkszeniem dawki.

4.2. Wp³yw bombardowania
jonowego na swobodn¹ energiê
powierzchniow¹ wulkanizatów
Ca³kowita swobodna energia powierzchniowa wulkanizatów przed bombardowaniem mieœci siê w przedziale od 21,2 mJ/m2 (w przypadku próbki NNS) do
24,9 mJ/m2 (NSK) – rys 3.
Udzia³ sk³adowej polarnej (Lp) jest bardzo niewielki
i nie przekracza 1-2%, przy czym nieco wy¿sze jej wartoœci wykazuj¹ wulkanizaty sieciowane za pomoc¹ nadtlenku dikumylu. Kreda, jako nape³niacz o powierzchni
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charakteryzuj¹cej siê obecnoœci¹ ³adunku elektrycznego, podwy¿sza wartoœæ sk³adowej polarnej wulkanizatów
kauczuku naturalnego. Bombardowanie jonami prowadzi w tym przypadkua¿ do dwukrotnego zmniejszenia
wartoœci ca³kowitej swobodnej energii powierzchniowej
wulkanizatów, która po modyfikacji osi¹ga wartoœci miesz¹ce siê w przedziale 10–12 mJ/m2 (Rys. 3). Jednoczeœnie bombardowanie powoduje bardzo wyraŸny wzrost
udzia³u sk³adowej polarnej do ok. 30–60% wartoœci
ca³kowitej energii powierzchniowej, co jest najprawdopodobniej nastêpstwem utleniania powierzchni gumy
[8]. W przypadku wulkanizatów siarkowych (NSK,
NSS), modyfikacja z wykorzystaniem wiêkszej dawki
jonów (1·1016) prowadzi do wiêkszego wzrostu wartoœci
sk³adowej polarnej. Wulkanizaty sieciowane nadtlenkiem dikumylu (NNK, NNS) zachowuj¹ siê odmiennie –
udzia³ sk³adowej polarnej zwiêksza siê po modyfikacji
mniejsz¹ dawk¹ jonów (1·1013 cm-1), co mo¿e byæ nastêpstwem mniejszej chropowatoœci ich powierzchni. Jak
ju¿ wspomniano wczeœniej, jeœli „dosieciowanie” materia³u siêga zbyt g³êboko, zmodyfikowana warstwa jest
zbyt gruba i pêka pod wp³ywem skurczu, co prowadzi do
wzrostu mikrochropowatoœci powierzchni, która staje siê
hydrofobowa (efekt lotosu).

4.3. Wp³yw bombardowania
jonowego na korozjê
mikrobiologiczn¹ wulkanizatów
4.3.1. Inhibitowanie wzrostu bakterii
Przeprowadzone badania mia³y na celu sprawdzenie
oddzia³ywania próbek wulkanizatów na wybrane szcze-
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Rys. 3. Ca³kowita swobodna energia powierzchniowa wulkanizatów
Fig. 3. Surface free energy of the vulcanizates and its components

py bakterii Gram+ (Bacillus subtilis i Staphylococcus
aureus) oraz Gram– (Escherichia coli). Wynika z nich, ¿e
wulkanizaty nadtlenkowe zarówno niepoddane modyfikacji („0”), jak i po bombardowaniu jonowym, mog¹
wykazywaæ pewne dzia³anie bakteriobójcze wzglêdem
bakterii Gram+.
W serii NNS (wulkanizaty z dodatkiem sadzy, sieciowane nadtlenkiem), zaobserwowano wystêpowanie
niewielkich stref inhibicji wokó³ badanych próbek –
tabela 5.
Badania metod¹ p³ytkow umo¿liwiaj¹ ocenê wielkoœci stref inhibicji tworz¹cych siê jedynie wokó³ próbek, z których substancja biobójcza jest uwalniana do
œrodowiska. W przypadku gumy trudno oczekiwaæ takiego zachowania. Usieciowane kompozyty elastomerowe s¹ na ogó³ wysoce odporne na dzia³anie œrodowisk
wodnych, przez co nie dochodzi do wyp³ukiwania b¹dŸ
wymywania ich sk³adników. W ¿aden sposób nie zmienia tej sytuacji równie¿ bombardowanie jonami, które
prowadzi jedynie do powierzchniowej modyfikacji wulkanizatów. Jeœli jednak dopatrywaæ siê jakiegoœ wp³ywu
bombardowania na w³aœciwoœci biobójcze, mo¿na przyj¹æ, ¿e pewien potencja³ antybakteryjny maj¹ jony He+,
zastosowane w dawce 1·1016/cm2 (Tab. 5). Byæ mo¿e,
ni¿sza wartoœæ sk³adowej polarnej uzyskiwania po modyfikacji wulkanizatów nadtlenkowach wiêksz¹ dawk¹
jonów helu (Rys. 3), przyczynia siê do os³abienia si³
adhezji pomiêdzy bakteriami a powierzchni¹ próbek, co
przek³ada siê na hamowanie wzrostu bakterii.
4.3.2. Badanie oddzia³ywania grzybów pleœniowych na wulkanizaty – metoda statyczna
W pierwszym etapie oceny oddzia³ywania grzybów
pleœniowych na wulkanizaty zastosowano wariant badañ
A, w którym nie dodawano do po¿ywki dodatkowego
Ÿród³a wêgla. Celem eksperymentu by³o stwierdzenie,
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Tabela 5. Ocena oddzia³ywania próbek badanych wulkanizatów na wybrane szczepy bakterii
Table 5. Influence of the vulcanizates studied on the selected kind of bacteria
Próbka

NNK

Rodzaj
Strefa inhibicji wzrostu bakterii [mm]
i dawka
E. coli
B. subtilis S. aureus
jonu [cm-2]
–

0

0

0

Ar 1 · 1013

0

0

0

16

0

0

0

He 1 · 1013

0

0

0

16

0

0

0

–

0

0

0

Ar 1 · 1013

0

0

0

Ar 1 · 1016

0

0

0

13

0

0

0

He 1 · 1016

0

0

0

Ar 1 · 10

He 1 · 10

NSK

He 1 · 10

NNS

–

0

1

0,5

Ar 1 · 1013

0

0,5

0,5

Ar 1 · 1016

0

1

0

13

0

0,5

0,5

He 1 · 1016

0

2

0,5

He 1 · 10

NSS

–

0

0

0

Ar 1 · 1013

0

0

0

Ar 1 · 1016

0

0

0

13

0

0

0

He 1 · 1016

0

0

0,5

He 1 · 10

czy badany materia³ jest wykorzystywany przez grzyby
jako po¿ywka oraz w jaki sposób zawarte w wulkaniza-
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Rys. 4. Intensywnoœæ wzrostu grzybów na próbkach wulkanizatów – metoda statyczna
Fig. 4. Fungi growth rate on the vulcanizate samples – static method

tach zwi¹zki oddzia³uj¹ na badane mikroorganizmy. Badania te pozwoli³y oceniæ naturaln¹ odpornoœæ wulkanizatów na dzia³anie grzybów. Z uzyskanych danych wynika, ¿e powierzchnia wulkanizatów zawieraj¹cych kredê
(NNK, NSK) jest w znacznym stopniu zasiedlana przez
mikroorganizmy. Bombardowanie jonami dodatkowo
nieznacznie pogarsza sytuacjê – rys. 4. Natomiast nie zaobserwowano pod mikroskopem wzrostu grzybów na
powierzchni wulkanizatów zawieraj¹cych sadzê. Mo¿na
wiêc wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e nie s¹ one wykorzystywane
przez grzyby jako po¿ywka. W tym przypadku bombardowanie jonami zadzia³a³o niezaprzeczalnie in minus.
WyraŸnie negatywny efekt bombardowania jonami Ar+
(niezale¿nie od dawki) oraz He+ (du¿ych dawek, rzêdu
1·1016 cm-2) stwierdzono w przypadku wulkanizatów
siarkowych: obszar wzrostu grzybów po bombardowaniu przekracza³ 75% badanej powierzchni, podczas gdy
na niemodyfikowanej próbce NSS wzrostu mikroorganizmów w ogóle nie zaobserwowano.
Co ciekawsze, okaza³o siê równie¿, ¿e rodzaj zastosowanego jonu ma istotne znaczenie dla gatunku grzybów,
które ujawni³y siê na po¿ywce mikrobiologicznej spoœród mieszaniny. W przypadku próbek bombardowanych helem by³a to Trichoderma viride, natomiast
w przypadku jonów argonu – Aspergillus niger.
4.3.3. Badanie oddzia³ywania grzybów pleœniowych na wulkanizaty – metoda dynamiczna
Celem prowadzenia badañ metod¹ dynamiczn¹ by³a
ocena, w jaki sposób kontakt z wulkanizatem wp³ywa na
rozwój grzybów pleœniowych – czy ich wzrost jest hamowany, czy stymulowany. W czasie tych analiz dokonywano oceny przyrostu biomasy w po¿ywce w obecnoœci
badanych wulkanizatów w porównaniu z hodowl¹ wzor-
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cow¹. Oceniano równie¿ makroskopowo, czy grzyby kolonizuj¹ badane materia³y. Z przeprowadzonych badañ
wynika, ¿e ¿aden z wulkanizatów nie by³ zasiedlany
przez grzyby pleœniowe w warunkach prowadzenia doœwiadczenia. Rezultaty te ró¿ni¹ siê od uzyskanych
w metodzie statycznej, co ma zwi¹zek g³ównie z odmiennymi warunkami prowadzenia eksperymentu.
Ogólnie, badane wulkanizaty nie wykazuj¹ w³aœciwoœci grzybostatycznych. W przypadku próbek wulkanizatów siarkowych nape³nionych kred¹ przyrost biomasy
by³ nieco ni¿szy ni¿ w przypadku nape³nionych kred¹
wulkanizatów nadtlenkowych, przy czym bombardowanie jonami nie wp³ywa³o w sposób znacz¹cy na iloœæ
wytworzonej grzybni – rys. 5.
Zaobserwowano natomiast wyraŸnie pogorszenie odpornoœci na dzia³anie grzybów wulkanizatu nadtlenkowego nape³nionego sadz¹ (NNS). Przyrost biomasy po
bombardowaniu tej próbki jonami by³ ponad dwukrotnie wy¿szy ni¿ w próbce odniesienia (Rys. 5). W przypadku tego materia³u wyniki uzyskane metod¹ dynamiczn¹ pokrywaj¹ siê z wynikami badañ otrzymanymi
metod¹ statyczn¹.

5. Wnioski
1. Wulkanizaty kauczuku naturalnego nape³nione
kred¹ odznaczaj¹ siê relatywnie wysok¹ wytrzyma³oœci¹
na rozci¹ganie, która jest wiêksza w przypadku zastosowania wulkanizacji nadtlenkowej w porównaniu z siarkow¹. Bombardowanie jonami tych wulkanizatów powoduje jedynie nieznaczn¹ zmianê ich wytrzyma³oœci.
2. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie wulkanizatów kauczuku naturalnego nape³nionych sadz¹ jest zdecydowa-
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Rys. 5. Przyrost biomasy grzybów w hodowlach – metoda dynamiczna
Fig. 5. Fungi growth rate on the vulcanizate samples – static method

nie mniejsza ni¿ gumy zawieraj¹cej kredê, niezale¿nie
od rodzaju zespo³u sieciuj¹cego. Bombardowanie powierzchni tych próbek wysokoenergetyczn¹ wi¹zk¹ jonów powoduje ponad dwukrotny wzrost ich wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, niezale¿nie od rodzaju jonu i wielkoœci dawki. Œwiadczy to o istotnej roli jak¹ odgrywa
„dosieciowanie” warstwy wierzchniej z punktu widzenia
wytrzyma³oœci mechanicznej materia³u.
3. Udzia³ sk³adowej polarnej w ca³kowitej swobodnej
energii powierzchniowej gumy z kauczuku naturalnego
jest bardzo niewielki, przy czym nieco wy¿sze jej wartoœci wykazuj¹ wulkanizaty sieciowane nadtlenkiem dikumylu. Dodatek kredy podwy¿sza wartoœæ sk³adowej
polarnej energii powierzchniowej.
4. Bombardowanie jonowe prowadzi we wszystkich
przypadkach do oko³o dwukrotnego zmniejszenia wartoœci ca³kowitej swobodnej energii powierzchniowej,
a jednoczeœnie powoduje wyraŸny wzrost wielkoœci sk³adowej polarnej energii powierzchniowej badanych wulkanizatów.
5. Zarówno niemodyfikowane, jak i po bombardowaniu jonami próbki kauczuku naturalnego usieciowanego
nadtlenkiem wykazuj¹ pewne dzia³anie bakteriobójcze
wzglêdem bakterii Gram+. Najwiêkszy potencja³ antybakteryjny przejawiaj¹ jony He+ zastosowane w wysokiej dawce, rzêdu 1·1016/cm2.
6. Wulkanizaty kauczuku naturalnego zawieraj¹ce
kredê s¹ w znacznym stopniu porastane przez grzyby.
Bombardowanie jonami powoduje dodatkowe obni¿enie
odpornoœci ich powierzchni na dzia³anie mikroorganizmów.
7. Wulkanizaty kauczuku naturalnego nape³nione
sadz¹ nie s¹ wykorzystywane przez grzyby jako po¿ywka. Bombardowanie gumy zawieraj¹cej sadzê jonami
Ar+ (niezale¿nie od dawki) oraz He+ (w dawce 1·1016
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cm-2) prowadzi do wyraŸnego obni¿enia odpornoœci
materia³u na dzia³anie grzybów.
8. Rodzaj zastosowanego jonu ma istotne znaczenie
na ujawniaj¹ce siê na po¿ywce gatunki grzybów. W przypadku próbek bombardowanych helem w hodowli rozwija siê g³ównie Trichoderma viride, w przypadku argonu – Aspergillus niger.
9. Badane wulkanizaty nie wykazuj¹ w³aœciwoœci
grzybostatycznych. Bombardowanie jonowe nie wp³ywa
w sposób znacz¹cy na iloœæ grzybni tworz¹cej siê na ich
powierzchni.
10. Nastêpnym etapem badañ bêdzie sprawdzenie
wp³ywu bombardowania jonowego za pomoc¹ wysokoenergetycznej wi¹zki jonów pierwiastków o sprawdzonym dzia³aniu antyseptycznym, takich jak fluor czy
srebro, na odpornoœæ mikrobiologiczn¹ wulkanizatów
kauczuku naturalnego.
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