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Sieciowanie dynamiczne i w³aœciwoœci mieszanin
kauczuku chloroprenowego i uwodornionego kauczuku
butadienowo-akrylonitrylowego
Zbadano w³aœciwoœci mieszanin kauczuku chloroprenowego (CR) i czêœciowo uwodornionego kauczuku
butadienowo-akrylonitrylowego (HNBR) wytworzonych na drodze dynamicznego sieciowania termicznego (termosieciowania) CR podczas reaktywnego przetwórstwa. Zbadano w³aœciwoœci mechaniczne
przy rozci¹ganiu, morfologiê mieszanin metod¹ mikroskopii si³ atomowych (AFM) oraz stopieñ usieciowania na podstawie pêcznienia równowagowego w ró¿nych rozpuszczalnikach. Mieszaniny CR/HNBR
charakteryzuj¹ siê znaczn¹ wytrzyma³oœci¹ na rozci¹ganie, rosn¹c¹ wraz ze wzrostem zawartoœci CR.
Zdjêcia AFM potwierdzi³y kropelkow¹ dyspersjê CR w fazie ci¹g³ej HNBR, w mieszaninach zawieraj¹cych powy¿ej 65 cz. wag. HNBR. Stopieñ usieciowania CR œciœle zale¿y od jego zawartoœci w mieszaninie; im wiêksza zawartoœæ CR tym wy¿szy stopieñ usieciowania. Mieszaniny zawieraj¹ce powy¿ej
45 cz. wag. CR charakteryzowa³y siê bardzo znacznym skurczem przetwórczym, spowodowanym podatnoœci¹ CR na krystalizacjê, utrudniaj¹cym wykonanie niektórych oznaczeñ.
S³owa kluczowe: kauczuk chloroprenowy, czêœciowo uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, mieszaniny elastomerowe, sieciowanie dynamiczne

Dynamic crosslinking and properties of chloroprene and
hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber blends
Properties of blends containing special chloroprene rubber (CR) with specialty, partially hydrogenated
acrylonitrile-butadiene rubber (HNBR) were studied. Blends were prepared by reactive processing combined with dynamic, selective thermocuring of CR. Mechanical properties, blends morphology by AFM
method and crosslinking degree based on equilibrium swelling in selected solvents were studied.
CR/HNBR blends are characterized by significant tensile strength, increasing with CR content in the
blends. AFM images confirmed droplet dispersion of CR in the matrix of HNBR in blends contain more
than 65 phr of HNBR. Crosslinking degree of blends depends on amount of CR in the blends. The higher
CR content caused the higher crosslinking degree. Blends containing more than 45 phr of CR are characterized by significantly processing shrinkage, due to crystallisation of CR.
Key words: chloroprene rubber, partially hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber, elastomer
blends, dynamic crosslinking

1. Wprowadzenie
Problemem ciesz¹cym siê coraz wiêkszym zainteresowaniem technologów jest poszukiwanie alternatywnych sposobów wytwarzania nowych materia³ów elastomerowych lub modyfikowania ju¿ istniej¹cych. Jednym
z nich jest wytwarzanie niekonwencjonalnych mieszanin
elastomer-elastomer na drodze reaktywnego przetwórstwa po³¹czonego z dynamicznym sieciowaniem, oparte
na idei wytwarzania termoplastycznych wulkanizatów
(TPE-V). W mieszaninach TPE-V plastomer tworzy fazê
ci¹g³¹, w której zdyspergowane s¹ cz¹stki selektywnie
usieciowanego elastomeru [1-4]. W³aœciwoœci TPE-V
zale¿¹ od w³aœciwoœci i stopnia usieciowania elastome1
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ru, jak równie¿ od stopnia krystalicznoœci plastomeru
oraz obecnoœci innych standardowych sk³adników mieszanek kauczukowych (nape³niacze, zmiêkczacze) [3,
5-7]. Mieszaniny elastomerowe stanowi¹ interesuj¹c¹
grupê materia³ów ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wytworzenia produktów charakteryzuj¹cych siê odmiennymi i
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sterowalnymi w³aœciwoœciami, z jednoczesnym zachowaniem w³aœciwoœci charakterystycznych dla klasycznych wulkanizatów, tj. elastycznoœci, wysokiej odpornoœci na dzia³anie: niepolarnych cieczy (olejów i paliw),
czynników chemicznych i podwy¿szonej temperatury.
Pierwsze mieszaniny elastomerowe wytworzone na drodze reaktywnego przetwórstwa zosta³y opatentowane w
latach 70. XX wieku przez Corana i wspó³pracowników
[8, 9]. Specyficznym rodzajem mieszanin elastomerowych s¹ takie, w których w trakcie ich dalszego dyspergowania jeden ze sk³adników ulega selektywnemu usieciowaniu, podczas gdy drugi, stanowi¹cy osnowê, pozostaje nieusieciowany. Wytwarzanie mieszanin kauczukowych wi¹¿e siê z wieloma trudnoœciami, problematyczne jest znalezienie takiej pary elastomerów, w której
tylko jeden bêdzie zdolny do selektywnego sieciowania
w warunkach procesu. Celem pracy by³o zbadanie w³aœciwoœci mieszanin wytworzonych metod¹ reaktywnego
przetwórstwa, po³¹czonego z dynamicznym sieciowaniem termicznym kauczuku chloroprenowego z czêœciowo uwodornionym kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym. CR nale¿y do grupy elastomerów specjalnych
i charakteryzuje siê podatnoœci¹ na krystalizacjê oraz
zdolnoœci¹ do sieciowania termicznego w nieobecnoœci
zespo³u sieciuj¹cego [10]. Natomiast HNBR charakteryzuje siê wysok¹ odpornoœci¹ termiczn¹, odpornoœci¹ na
starzenie oraz na dzia³anie niepolarnych cieczy organicznych [11]. We wczeœniejszej pracy opisano w³aœciwoœci
mieszanin CR/HNBR wytworzonych w standardowy
sposób, za pomoc¹ walcarki laboratoryjnej [12].

2. Czêœæ doœwiadczalna
Surowce i materia³y
l kauczuk chloroprenowy (CR) o nazwie handlowej
Baypren 216, firmy Lanxess;
l czêœciowo uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (HNBR) o nazwie handlowej Therban
C3446, firmy Lanxess, zawartoœci zwi¹zanego akrylonitrylu – 34 % wag., stopniu uwodornienia – 94,5 %
mol, zawartoœci wi¹zañ podwójnych [>C=C<]trans –
0,49 mol/kg kauczuku;
l standardowe rozpuszczalniki cz. lub cz. d. a.

Sporz¹dzenie mieszanin
elastomerowych
Pierwszym etapem wytwarzania mieszanin elastomerowych by³o sporz¹dzenie ich w standardowy sposób
z wykorzystaniem walcarki laboratoryjnej. Czas mieszania sk³adników wynosi³ ok. 6 min. W kolejnym etapie
zastosowano metodê reaktywnego przetwórstwa po³¹czonego z dynamicznym, selektywnym sieciowaniem
termicznym CR, u¿ywaj¹c mikromieszarki Brabender
Plasti-Corder®, w czasie 15 min w T = 433 K. Próbki do
badañ wykonano metod¹ prasowania pod ciœnieniem,
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w prasie hydraulicznej ogrzewanej elektrycznie, w T =
433 K lub T = 333 K w czasie 15 min.

Metodyka badañ
Stopieñ usieciowania mieszanin okreœlono na podstawie oznaczeñ pêcznienia równowagowego (Qv) w toluenie, n-heptanie lub 2-butanonie (MEK). W³aœciwoœci
mechaniczne przy rozci¹ganiu oznaczono za pomoc¹
maszyny wytrzyma³oœciowej Zwick 1435, zgodnie
PN-ISO 37:2007.
Zbadano równie¿ morfologiê mieszanin wykorzystuj¹c mikroskopiê si³ atomowych (AFM) przy uk³adzie pomiarowym pracuj¹cym w trybie kontaktowym – Cantilever (dŸwignia pomiarowa), model CSC 37, lub w wariancie oscylacji – Cantilever (ramiê z koñcówk¹ pomiarow¹), model NSC 16, a uzyskane obrazy analizowano
za pomoc¹ programu WSxM, Nanotec Elektronica S. L.
(Hiszpania), freeware, pobranego ze strony: www.nanotec.es oraz www.nanoscience.com.
Zmierzono tak¿e zale¿noœæ natê¿enia silnika napêdowego mikromieszarki Brabender Plasti-Corder® od
czasu wytwarzania mieszanin.

3. Wyniki badañ i dyskusja
Przedmiotem pracy by³o zbadanie w³aœciwoœci mieszanin podatnego na sieciowanie termiczne kauczuku
chloroprenowego z czêœciowo uwodornionym kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym, wytworzonych na
drodze reaktywnego przetwórstwa po³¹czonego z dynamicznym, selektywnym sieciowaniem termicznym CR
rozpraszanego w fazie ci¹g³ej HNBR. Mieszaniny wytworzone metod¹ reaktywnego przetwórstwa prasowano w
T = 433 K, tj. w warunkach zapewniaj¹cych dalsze sieciowanie termiczne CR, lub w T = 333 K, tj. w temperaturze uniemo¿liwiaj¹cej termosieciowanie CR. W badaniach wstêpnych stwierdzono, ¿e w³aœciwoœci mieszanin
zale¿¹ od proporcji sk³adników, stopnia usieciowania CR
oraz od temperatury prasowania.
Z oznaczeñ pêcznienia równowagowego wynika, ¿e
sieciowane dynamicznie mieszaniny, prasowane w T =
333 K, zawieraj¹ce poni¿ej 60 cz. wag. CR, rozpraszaj¹
siê w rozpuszczalnikach polarnych, tj. w toluenie i 2-butanonie, tworz¹c koloidaln¹ zawiesinê, natomiast nie
rozpuszczaj¹ siê w niepolarnym n-heptanie (Tab. 1). Wytworzenie koloidalnej zawiesiny polarnych elastomerów
w polarnych rozpuszczalnikach œwiadczy o tym, ¿e w badanych mieszaninach CR jest zdyspergowany w fazie
ci¹g³ej nieusieciowanego HNBR, natomiast ograniczone
pêcznienie w n-heptanie wynika z odmiennego charakteru pary: polarne elastomery/niepolarny rozpuszczalnik. W przypadku próbek prasowanych w T = 433 K koloidalna zawiesina sk³adników w polarnych rozpuszczalnikach tworzy³a siê tylko w przypadku mieszaniny
zawieraj¹cej 75 cz. wag. HNBR i 25 cz. wag. CR. Mieszaniny zawieraj¹ce powy¿ej 25 cz. wag. CR nie rozpuszcza³y siê w polarnych rozpuszczalnikach, co œwiadczy o tym,
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Tabela 1. Wp³yw temperatury prasowania (T = 433 K lub T = 333 K (*)) na w³aœciwoœci mieszanin CR/HNBR sieciowanych dynamicznie, podczas mieszania w nieobecnoœci zespo³u sieciuj¹cego
Table 1. Influence of pressing temperature (T = 433 K or T = 333 K (*)) on properties of dynamic crosslinked
CR/HNBR blends, during mixing without crosslinking system
Zawartoœæ sk³adnika, cz. wag.
CR
HNBR

60
40

45
55

35
65

25
75

QvM ml/ml

6,57±0,33

11,2±0,2

13,1±0,2

R

QvM* ml/ml

8,25±0,01

R

R

R

QvT ml/ml

6,08±0,27

9,20±0,14

8,70±0,35

R

QvT* ml/ml

8,40±0,01

R

R

R

QvH ml/ml

0,34±0,01

0,25±0,01

0,26±0,02

0,27±0,04

QvH* ml/ml

0,49±0,01

0,34±0,04

0,29±0,01

0,28±0,01

S100, MPa

S

1,10±0,12

1,05±0,12

0,82±0,03

S100, MPa*

S

S

1,63±0,26

0,53±0,06

S200, MPa

S

1,40±0,17

1,24±0,20

0,88±0,07

S200, MPa*

S

S

2,40±0,31

0,65±0,09

S300, MPa

S

1,74±0,22

1,46±0,38

0,96±0,11

S300, MPa*

S

S

2,61±0,01

0,76±0,11

TSb, MPa

S

4,33±0,62

4,96±0,38

2,80±1,29

TSb, MPa*

S

S

2,79±0,20

1,55±0,29

Eb , %

S

680±54

871±32

866±143

Eb*, %

S

S

283±112
M

760±145

Qv– objêtoœciowe pêcznienie równowagowe (ml/ml) w odpowiednim rozpuszczalniku: Qv – keton etylowo -metylowy, Qv – toluen, QvH – n-heptan;
S100, S200, S300 – naprê¿enie przy wyd³u¿eniu wzglêdnym 100, 200 lub 300 %; TSb – wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie; Eb – wyd³u¿enie wzglêdne przy
zerwaniu; R – rozproszenie próbki; S – skurcz przetwórczy

¿e obecny w nich CR ulega termousieciowaniu z utworzeniem fazy ci¹g³ej. Z oznaczeñ stopnia usieciowania na
podstawie pêcznienia równowagowego wynika, ¿e stopieñ usieciowania mieszanin prasowanych w T = 433 K
œciœle zale¿y od zawartoœci CR w mieszaninie.

T

Stwierdzono, ¿e dynamicznie sieciowane mieszaniny
CR/HNBR prasowane w T = 333 K, zawieraj¹ce poni¿ej
45 cz. wag. CR oraz mieszaniny prasowane w T = 433 K
zawieraj¹ce poni¿ej 60 cz. wag. CR charakteryzuj¹ siê
znaczn¹ wytrzyma³oœci¹ na rozci¹ganie. Mieszaniny

Rys. 1. Zmiany natê¿enia pr¹du silnika napêdowego mikromieszarki Brabender Plasti-Corder® w funkcji czasu, podczas obróbki mieszanin CR/HNBR w T = 433 K
Fig. 1. Changes of drive motor current intensity of Brabender Plasti-Corder®Micromixer in function of time, during the
preparing of CR/HNBR blends at T = 433 K
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wykonanie czêœci oznaczeñ. Mieszaniny CR/HNBR prasowane w T = 433 K (zawieraj¹ce termousieciowany CR)
charakteryzuj¹ siê znacznie wiêkszym wyd³u¿eniem
wzglêdnym przy zerwaniu ni¿ mieszaniny prasowane
w T = 333 K.
Wbrew naszym oczekiwaniom, mieszaniny sieciowane dynamicznie prasowane w ni¿szej temperaturze
(333 K) charakteryzuj¹ siê wiêkszym naprê¿eniem przy
wyd³u¿eniu wzglêdnym 100, 200, 300 % ni¿ mieszaniny
prasowane w T = 433 K, tj. w warunkach powoduj¹cych
termosieciowanie CR. Mo¿e to byæ spowodowane obni¿eniem stopnia krystalizacji CR w obecnoœci HNBR. Natomiast, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, wartoœci
wytrzyma³oœci na rozci¹ganie i wyd³u¿enia wzglêdnego
przy zerwaniu mieszanin zawieraj¹cych dodatkowo
usieciowany CR s¹ wiêksze, co zwi¹zane jest ze wzrostem stopnia usieciowania CR mieszanin ogrzewanych
w T = 433 K w czasie 15 min.
Badaj¹c zmiany natê¿enia pr¹du silnika napêdowego
mikromieszarki Brabender Plasti-Corder® w funkcji
czasu (Rys. 1) stwierdzono, ¿e wzrost natê¿enia pr¹du po
up³ywie 1 min spowodowany jest wzrostem lepkoœci
mieszaniny zwi¹zanym z termosieciowaniem CR. Zwiêkszenie mocy mieszania powodowane jest wzrostem stopnia usieciowania CR, a zatem i lepkoœci mieszaniny, która stawia zwiêkszaj¹cy siê opór obracaj¹cym siê rotorom, powoduj¹c wzrost natê¿enia pr¹du silnika napêdowego mikromieszarki. Spadek natê¿enia przed koñcem
mieszania wynika z dalszego termosieciowania i ci¹g³ego, coraz lepszego dyspergowania CR w fazie ci¹g³ej
HNBR.
Na podstawie oznaczeñ pêcznienia równowagowego
mo¿na przypuszczaæ, ¿e w mieszaninach zawieraj¹cych
35 cz. wag. CR, tworzy on fazê ci¹g³¹. Zdjêcia wykonane
metod¹ AFM mieszaniny sieciowanej dynamicznie, zawieraj¹cej 35 cz. wag. CR i 65 cz. wag. HNBR (Rys. 2),
wskazuj¹ równie¿ na obecnoœæ znacznej iloœci ziaren
CR. Ciemniejsza faza widoczna na zdjêciach jest faz¹
HNBR, natomiast jaœniejsza – faz¹ CR.

Rys. 2. Zdjêcia AFM mieszaniny CR/HNBR = 35/65 cz.
wag. wytworzonej na drodze reaktywnego przetwórstwa
po³¹czonego z dynamicznym termosieciowaniem CR w
T = 433 K w czasie 15 min, wykonane w ró¿nych powiêkszeniach
Fig. 2. AFM images CR/HNBR = 35/65 phr blend, prepared by reactive processing, combined with the dynamic
thermocuring of CR at T = 433 K in 15 minutes, made in
different magnifications

wytwarzane metod¹ reaktywnego przetwórstwa po³¹czonego z dynamicznym sieciowaniem CR, zawieraj¹ce powy¿ej 45 cz. wag. CR odznaczaj¹ siê bardzo du¿ym skurczem przetwórczym. Najprawdopodobniej jest to spowodowane podatnoœci¹ kauczuku chloroprenowego na
krystalizacjê, z utworzeniem sieci przestrzennej, w której krystality CR pe³ni¹ rolê multifunkcyjnych wêz³ów
sieci. Tak znacz¹cy skurcz przetwórczy uniemo¿liwi³
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4. Podsumowanie
Na podstawie wykonanych badañ stwierdzono, ¿e
mieszaniny CR/HNBR wytworzone metod¹ reaktywnego mieszania, po³¹czonego z dynamicznym, selektywnym sieciowaniem termicznym CR charakteryzuj¹ siê
znaczn¹ wytrzyma³oœci¹ na rozci¹ganie, rosn¹c¹ wraz ze
wzrostem zawartoœci CR. Mieszaniny zawieraj¹ce > 45
cz. wag. CR prasowane w T = 333 K oraz mieszaniny
zawieraj¹ce > 60 cz. wag. CR prasowane w T = 433 K
wykazuj¹ bardzo du¿y skurcz przetwórczy uniemo¿liwiaj¹cy wykonanie czêœci oznaczeñ. Stopieñ usieciowania roœnie wraz ze wzrostem zawartoœci CR. Ze wzglêdu
na w³aœciwoœci najbardziej optymalny sk³ad ma mieszanina zawieraj¹ca 35 cz. wag. CR i 65 cz. wag. HNBR.
Mieszaniny poddane dodatkowemu ogrzewaniu w T =
433 K, t = 15 min, zawieraj¹ce termousieciowany CR,
charakteryzuj¹ siê znacznie lepszymi w³aœciwoœciami i
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mniejszym skurczem przetwórczym ni¿ mieszaniny prasowane w warunkach uniemo¿liwiaj¹cych dalsze sieciowanie termiczne CR w T = 333 K. Opisane wyniki stanowi¹ podstawê do prowadzenia dalszych badañ dynamicznego sieciowania mieszanin elastomerowych, a tym
samym do wytwarzania produktów charakteryzuj¹cych
siê interesuj¹cymi i sterowalnymi w³aœciwoœciami odmiennymi od w³aœciwoœci pojedynczych elastomerów.
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