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sieciowanie mieszanin SBR/CSM w obecnoœci nano ZnO

Aleksandra Smejda-Krzewicka*1, W³adys³awsieciowanie
M. Rzymski*,
mieszanin
Mateusz
SBR/CSMB³aszczak*
w obecnoœci nano ZnO

Tlenek i nanotlenek cynku w sieciowaniu mieszanin
kauczuku butadienowo-styrenowego
i chlorosulfonowanego polietylenu
Przedstawiono metodê sieciowania mieszanin kauczuku butadienowo-styrenowego i chlorosulfonowanego polietylenu (SBR/CSM). Mieszaniny ogrzewano w temperaturze 433 K w obecnoœci donora jonów
metalu (tlenku i nanotlenku cynku). Zbadano i porównano wp³yw iloœci ZnO i nZnO na kinetykê sieciowania mieszaniny SBR/CSM o stosunku wagowym 78/22 oraz na w³aœciwoœci uzyskanych wulkanizatów. Stwierdzono, ¿e sieciowanie mieszanin SBR/CSM jest efektem interelastomerowego alkilowania
w reakcji Friedela-Craftsa pierœcieni fenylowych SBR przez polimeryczny polihalogenek (CSM). Reakcja
ta jest katalizowana generowanym in situ kwasem Lewisa (ZnCl2), który powstaje w reakcji CSM z ZnO
lub nZnO. Oceniono tak¿e wp³yw warstwowego bentonitu modyfikowanego czwartorzêdow¹ sol¹ amoniow¹ (nanonape³niacz ZS-1) lub kaolinu na kinetykê sieciowania mieszaniny SBR/CSM ogrzewanej
z nZnO lub ZnO. Stwierdzono, ¿e zastosowanie nanonape³niacza ZS-1 powoduje zmniejszenie palnoœci
mieszaniny SBR/CSM ogrzewanej w obecnoœci nZnO lub ZnO, natomiast dodatek kaolinu jako nape³niacza nie wp³ywa na zmianê palnoœci.
S³owa kluczowe: kauczuk butadienowo-styrenowy, chlorosulfonowany polietylen, sieciowanie, reakcje
interelastomerowe, kwasy Lewisa, reakcja Friedela-Craftsa

Zinc oxide and nano-zinc oxide in cross-linking of styrene-butadiene rubber and chlorosulfonated polyethylene
blends
Blends of styrene-butadiene rubber and chlorosulfonated polyethylene (SBR/CSM) were studied. The
blends were heated in the presence of a metal ion donor (zinc oxide, ZnO, or nano zinc oxide, nZnO). The
influence of the ZnO and nZnO amount on the cross-linking of SBR/CSM blends (78/22 by wt.) and on
the properties of obtained products were investigated. It was found that the cross-linking proceeds as
a results of Friedel-Crafts alkylation of the SBR phenyl rings by chlorosulfonated polyethylene (CSM).
This reaction is catalyzed by Lewis acid (ZnCl2), in situ generated in the reaction of CSM as a polymeric
polyhalide with a metal oxide (ZnO, nZnO). In situ formed Lewis acid acts as a low molecular weight
initiator of SBR alkylation with CSM, and consequently forces the interpolymer reactions between SBR
and CSM. It leads to the formation of the interelastomeric network. The influence of layered bentonite
modified with quaternary ammonium salt (nanofiller ZS-1) or kaolin on the curing of SBR/CSM blends
heated in the presence of ZnO or nZnO was determined too. It was found that the ZS-1 added to blends
reduces the flammability of SBR/CSM blends heated in the presence of nZnO or ZnO, while the presence
of kaolin as a filler does not change the flammability of obtained products.
Key words: styrene-butadiene rubber, chlorosulfonated polyethylene, cross-linking, interelastoAleksandra Smejda-Krzewicka pracuje
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micznej polegaj¹cej na dzia³aniu chlorem i ditlenkiem
siarki na polietylen w roztworze tetrachlorku wêgla. Tego
rodzaju modyfikacja prowadzi do wbudowania w ³añcuch polietylenu atomów chloru oraz grup chlorosulfonowych (~SO2Cl) [1], zatem w strukturze CSM wyró¿niæ
mo¿na mery etylenu, chloroetylenu oraz chlorosulfonowanego etylenu. W³aœnie atomy chloru obecne w makrocz¹steczce CSM decyduj¹ w g³ównej mierze o jego w³aœciwoœciach, wp³ywaj¹c na nieregularnoœæ budowy elastomeru, a co siê z tym wi¹¿e, na zmniejszon¹ krystalicznoœæ CSM i wiêksz¹ giêtkoœæ makrocz¹steczek [2].
W³aœciwoœci przetwórcze, reologiczne i termiczne CSM
zale¿¹ od zawartoœci zwi¹zanego chloru. Obecnoœæ chloru w makrocz¹steczce CR decyduje równie¿ o niepalnoœci wyrobów z tego kauczuku. Du¿a reaktywnoœæ
CSM zwi¹zana jest z obecnoœci¹ aktywnych atomów
chloru w grupie ~SO2Cl, która przyczynia siê do zwiêkszenia aktywnoœci chemicznej kauczuku podczas sieciowania. St¹d te¿ CSM mo¿na sieciowaæ za pomoc¹ tlenków metali, co prowadzi do powstania sieci przestrzennej o charakterze jonowym, a w konsekwencji do zadowalaj¹cych w³aœciwoœci mechanicznych i u¿ytkowych
produktów sieciowania. Ponadto, obecnoœæ w makrocz¹steczce CSM aktywnych chemicznie ugrupowañ
umo¿liwia wykorzystanie go jako sk³adnika elastomerowych mieszanin samosieciuj¹cych. Do takich mieszanin
zaliczyæ mo¿na mieszaniny CSM z karboksylowanym
kauczukiem bu tadienowo-akrylonitrylow ym
(CSM/XNBR) lub z kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym (CSM/NBR) [3]. Wiêkszoœæ par elastomer–elastomer jest niemieszalna termodynamicznie, ale
inicjowanie powstania interelastomerowych wi¹zañ poprzecznych prowadzi do kompatybilizacji takich mieszanin.
Jednym ze sk³adników mieszanin elastomerowych
mo¿e byæ równie¿ kauczuk butadienowo-styrenowy
(SBR), wytwarzany najczêœciej poprzez kopolimeryzacjê
wolnorodnikow¹ butadienu ze styrenem w emulsji wodnej
(E-SBR) lub polimeryzacjê jonow¹ w roztworze (S-SBR)
[1, 2]. Obecnoœæ nienasyconych wi¹zañ >C=C< sprawia,
¿e SBR nale¿y do elastomerów sieciowanych w sposób
standardowy, tj. za pomoc¹ siarki, w obecnoœci wybranych
przyspieszaczy i aktywatorów. Dodatkowo podczas sieciowania, poza bardzo reaktywnymi wi¹zaniami podwójnymi, wykorzystywane s¹ równie¿ grupy a-metylenowe. Ze
wzglêdu na mniejsz¹ liczbê wi¹zañ nienasyconych, w porównaniu np. z kauczukiem naturalnym, SBR wykazuje
mniejsz¹ szybkoœæ sieciowania, ale i mniejsz¹ podatnoœæ
na rewersjê. Przewag¹ usieciowanego SBR nad usieciowanym kauczukiem naturalnym jest tak¿e wiêksza odpornoœæ na œcieranie, pêkniêcia i starzenie. Cechy te zadecydowany o wykorzystaniu SBR przede wszystkim w przemyœle oponiarskim do produkcji bie¿ników opon samochodowych i ciê¿arowych.
Jednak¿e zaawansowane technologie wytwarzania
materia³ów polimerowych sprawiaj¹, ¿e konwencjonalne sieciowanie elastomerów (za pomoc¹ zespo³u siarkowego) okazuje siê niewystarczaj¹ce w produkcji wyro-
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bów gumowych. Jako wady konwencjonalnego sieciowania wymienia siê [4] zmniejszon¹ odpornoœæ produktów
usieciowania na starzenie oraz powstawanie wykwitów
przyspieszaczy na ich powierzchni, a ponadto wysok¹
toksycznoœæ lotnych, II-rzêdowych N-nitrozoamin bêd¹cych produktami przemian wiêkszoœci stosowanych
przyspieszaczy. Nie bez znaczenia jest równie¿ z³o¿onoœæ
reakcji konwencjonalnego zespo³u sieciuj¹cego z elastomerem oraz zró¿nicowana sk³onnoœæ mieszanek do podwulkanizacji i podatnoœæ na rewersjê, zjawisk niepo¿¹danych w przetwórstwie elastomerów.
Opisane trudnoœci sk³aniaj¹ do poszukiwañ nowych,
niekonwencjonalnych metod sieciowania. Do takich metod zaliczyæ nale¿y niekonwencjonalne sieciowanie mieszanin kauczuku butadienowo-styrenowego i chlorosulfonowanego polietylenu (SBR/CSM), kauczuku butadienowo-styrenowego i kauczuku chlorobutylowego
(SBR/CIIR) oraz kauczuku butadienowo-styrenowego
i kauczuku chloroprenowego (SBR/CR) w reakcji Friedela-Craftsa [5-8]. Reakcja ta jest katalizowana generowanym in situ kwasem Lewisa (np. ZnCl2), który powstaje w wyniku reakcji polimerycznego polihalogenku
(CSM, CIIR lub CR) z tlenkiem metalu (np. ZnO). Tworz¹cy siê in situ kwas Lewisa pe³ni rolê ma³ocz¹steczkowego inicjatora reakcji alkilowania SBR za pomoc¹ CSM
(CIIR lub CR) i wymusza reakcje interpolimerowe pomiêdzy SBR i CSM (CIIR lub CR), z utworzeniem interelastomerowej sieci przestrzennej.
Celem pracy by³o zbadanie wp³ywu nano ZnO na
mechanizm sieciowania i w³aœciwoœci mieszanin
SBR/CSM, usieciowanych z wykorzystaniem generowanych in situ kwasów Lewisa powsta³ych w reakcji CSM
z tlenkiem (ZnO) lub nanotlenkiem cynku (nZnO) [9].
Badania takie jak dot¹d nie by³y publikowane.

2. Czêœæ doœwiadczalna
2.1. Materia³y
Obiektem badañ by³ kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR) marki KER 1502, o zawartoœci zwi¹zanego styrenu 23,5 ± 1,5 %, produkt Synthos S.A. Jako donora jonów chlorkowych u¿yto chlorosulfonowanego polietylenu (CSM), o zawartoœci 29 % zwi¹zanego chloru ogó³em,
produktu marki Hypalon 20 firmy Du Pont Dow Elastomers.
Do sieciowania mieszanin SBR/CSM u¿yto:
l tlenku cynku (ZnO), o wymiarach cz¹stek 0,1-0,9
μm, powierzchni w³aœciwej 5-7 m2/g, produkcji Huty
O³awa,
l nanotlenku cynku (nZnO), o wymiarach cz¹stek
130-165 nm, powierzchni w³aœciwej 50 m2/g, firmy
Nanostructured & Amorphous Materials Inc.
Jako nape³niacze wykorzystano:
l kaolin, firmy POCH, o jakoœci dla przemys³u gumowego,
l nanonape³niacz ZS-1 – warstwowy bentonit modyfikowany czwartorzêdow¹ sol¹ amoniow¹, firmy ZGM
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„Dêbiec”, o gêstoœci 2,01 g/cm3, wilgotnoœci ~2 %,
zawartoœci co najmniej 90 % ziaren o wielkoœci
< 20 μm.
Wszystkie mieszaniny zawiera³y kwas stearynowy, firmy
Chemical Worldwide Business Sp. z o.o., standardowo
stosowany w przemyœle gumowym.

2.2. Metodyka badañ
Mieszaniny SBR/CSM sporz¹dzono za pomoc¹ walcarki laboratoryjnej o wymiarach: œrednica – 200 mm,
d³ugoœæ – 400 mm, przy temperaturze walców
293÷298 K i frykcji 1:1,1. Ca³kowity czas obróbki wyniós³ 15 minut.
Kinetykê sieciowania mieszanin SBR/CSM badano
za pomoc¹ wulkametru z oscyluj¹cym rotorem typu
WG-02, zgodnie z norm¹ PN-ISO 3417:1994.
Stopieñ usieciowania mieszanin oceniano na podstawie przyrostu momentu skrêtnego (DL), wartoœci równowagowego pêcznienia objêtoœciowego (Qv) w wybranym
rozpuszczalniku oraz sta³ych elastycznoœci Mooneya-Rivlina (2C1).
Pêcznienie równowagowe oznaczano w toluenie.
Z wulkanizatu wycinano cztery kszta³tki o masie 40÷60
mg, umieszczano je w rozpuszczalniku i zostawiano na
72 h w termostatowanej komorze w temperaturze
293 K. Próbki spêczniane przed wa¿eniem przemywano
eterem i osuszano na bibule filtracyjnej.
W celu oznaczenia sta³ych elastycznoœci 2C1, 2C2
równania Mooneya-Rivlina stosowano wiose³ka pomiarowe o szerokoœci 4 mm i o zmierzonej gruboœci. Nastêpnie odmierzono odcinek pomiarowy o d³ugoœci 20 mm
i po zamocowaniu wiose³ka w uchwycie, przy u¿yciu
katetometru mierzono jego d³ugoœæ z dok³adnoœci¹ do
0,01 mm co 30 min, ka¿dorazowo zwiêkszaj¹c jego obci¹¿enie. Sta³e elastycznoœci obliczono rozwi¹zuj¹c metod¹ graficzn¹ równanie Mooneya-Rivlina (1):
P
(1)
s=
= 2C1 + 2C 2 l-1
-2
[ A 0 ( l - l )]
gdzie:
s – naprê¿enie zredukowane,
P – si³a przy odkszta³ceniu l,
l = I/I0
I – d³ugoœæ odcinka pomiarowego próbki obci¹¿onej
si³¹ P,
I0 – d³ugoœæ odcinka pomiarowego próbki bez obci¹¿enia,
A0 – pole powierzchni przekroju poprzecznego próbki nieobci¹¿onej.
Sieciowanie mieszanin prowadzono w temperaturze
433 K w formach stalowych, w prasie ogrzewanej elektrycznie.
W³aœciwoœci mechaniczne przy rozci¹ganiu usieciowanych mieszanin oceniano za pomoc¹ maszyny wytrzyma³oœciowej Zwick 1435, zgodnie z norm¹ PN-ISO
37:2007.
Próbki poddano wyczerpuj¹cej ekstrakcji wrz¹cym
acetonem, w aparacie Soxhleta. Czas ekstrakcji wynosi³
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48 h, nastêpnie próbki suszone by³y w suszarce pró¿niowej do sta³ej masy. Celem ekstrakcji by³o usuniêcie substancji niekauczukowych oraz niezwi¹zanego SBR, aby
oceniæ, ile SBR tworzy w badanych mieszaninach wi¹zanie interpolimerowe z CSM.
Widma w podczerwieni wykonano metod¹ transmisyjn¹ za pomoc¹ spektrofotometru IR Bio-Rad 175 C.
Próbki do oznaczeñ w postaci b³onek o gruboœci
0,03÷0,05 mm wykonano za pomoc¹ prasy hydraulicznej w temperaturze 343 K.
Palnoœæ usieciowanych mieszanin wyznaczono poprzez ustalenie indeksu tlenowego (OI), tj. granicznej zawartoœci tlenu w mieszaninie tlenu z azotem, przy której
próbka o wymiarach (5×1×0,4) cm spala siê ca³kowicie
w czasie 180 ± 10 s, przy sta³ym przep³ywie azotu wynosz¹cym 400 l/h. Badania wykonano wg normy PN-ISO
4589-2, za pomoc¹ aparatu zbudowanego w Instytucie
Technologii Polimerów i Barwników Politechniki £ódzkiej (Patent PRL 129411 z 1987 r.)

3. Wyniki badañ
i ich omówienie
3.1. Wp³yw iloœci nZnO na
sieciowanie mieszaniny SBR/CSM
Z danych literaturowych [10-12] wynika, ¿e w³aœciwoœci usieciowanych mieszanin zawieraj¹cych SBR oraz
polimeryczny polihalogenek zale¿¹ od iloœci zastosowanego tlenku metalu, w tym tlenku cynku, cyny lub ¿elaza
(III). Z tego powodu w pracy zbadano wp³yw iloœci nanotlenku cynku (nZnO) na sieciowanie mieszanin
SBR/CSM i wybrane w³aœciwoœci produktów ich usieciowania. W tym celu sporz¹dzono mieszaniny zawieraj¹ce SBR i CSM o stosunku wagowym 78/22 (wykazuj¹ce najlepsze w³aœciwoœci mechaniczne we wczeœniejszych badaniach) oraz ró¿ne iloœci nZnO (0–5 cz. wag./
100 cz. wag. CSM).
W celach porównawczych sporz¹dzono tak¿e mieszaninê SBR/CSM zawieraj¹c¹ 5 cz. wag. ZnO/100 cz.
wag. CSM. Aby lepiej zdyspergowaæ sk³adniki mieszanin, wprowadzono do nich równie¿ kwas stearynowy.
Z analizy parametrów wulkametrycznych oraz oznaczeñ w³aœciwoœci mechanicznych i równowagowego
pêcznienia objêtoœciowego (Tab. 1) wynika, ¿e stopieñ
usieciowania mieszanin SBR/CSM roœnie wraz ze
wzrostem iloœci zastosowanego nZnO. Przyrost momentu skrêtnego (DL20) po 20 minutach ogrzewania zmienia
siê od wartoœci 54 dNm dla mieszanin SBR/CSM ogrzewanych w obecnoœci 1 cz. wag. nZnO/100 cz. wag. CSM
do77 dNm dla mieszanin ogrzewanych w obecnoœci 5 cz.
wag. nZnO/100 cz. wag. CSM. Przyrosty momentu
skrêtnego po 60 minutach ogrzewania (DL60), niezale¿nie od iloœci u¿ytego nZnO, maj¹ zbli¿on¹ wartoœæ. Zgodnie z oczekiwaniami mieszanina niezawieraj¹ca nZnO
w ogóle nie zosta³a usieciowana (minimalny przyrost
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momentu skrêtnego), co potwierdza fakt, ¿e aby dosz³o
do sieciowania mieszaniny SBR/CSM, konieczne jest
wytworzenie in situ chlorku cynku, który jest niezbêdny
do zainicjowania reakcji interelastomerowych pomiêdzy
SBR a CSM. Mieszaniny SBR/CSM ogrzewane w obecnoœci takich samych iloœci (5 cz. wag.) nZnO lub ZnO
wykazuj¹ zbli¿one wartoœci czasu podwulkanizacji oraz
DL60, jednak moment skrêtny mieszaniny SBR/CSM
zawieraj¹cej ZnO szybciej osi¹ga wartoœæ sta³¹. Œwiadcz¹ o tym zbli¿one wartoœci DL20, (89 dNm) i DL60
(95 dNm).
Badania równowagowego pêcznienia objêtoœciowego
(Qv) potwierdzi³y, ¿e wraz ze wzrostem iloœci nZnO roœnie stopieñ usieciowania. Najwiêksz¹ wartoœæ objêtoœciowego pêcznienia równowagowego (Qv = 8,38 ml/ml)
zanotowano dla mieszaniny SBR/CSM ogrzewanej w
obecnoœci 1 cz. wag. nZnO/100 cz. wag. CSM, czyli mieszaniny o najni¿szym stopniu usieciowania, natomiast
najmniejsz¹ wartoœæ Qv (2,48 ml/ml) wykazywa³a próbka zawieraj¹ca 5 cz. wag. nZnO/100 cz. wag. CSM. Podobne zale¿noœci wykazywa³y oznaczone w³aœciwoœci
mechaniczne. Wartoœæ wytrzyma³oœci na rozci¹ganie

(TSb) roœnie od wartoœci 2,17 MPa dla mieszaniny
SBR/CSM ogrzewanej w obecnoœci 1 cz. wag. nZnO/100
cz. wag. CSM, do wartoœci 8,39 MPa dla mieszaniny
usieciowanej w obecnoœci 5 cz. wag. nZnO/100 cz. wag.
CSM, natomiast wyd³u¿enie wzglêdne przy zerwaniu
(Eb) maleje, odpowiednio, od 506 do 193 %. Ponadto,
wartoœci pierwszej sta³ej elastycznoœci (2C1), która jest
wprost proporcjonalna do stopnia usieciownia, równie¿
rosn¹ wraz ze wzrostem iloœci nZnO (Tab. 1, Rys. 1).
Wartoœæ 2C1 roœnie od 2,62 kG/cm2 dla mieszaniny
SBR/CSM ogrzewanej w obecnoœci 1 cz. wag. nZnO/100
cz. wag. CSM do 7,33 kG/cm2 dla mieszaniny ogrzewanej w obecnoœci 5 cz. wag. nZnO/100 cz. wag. CSM. Istotne przy tym jest, ¿e mieszaniny SBR/CSM ogrzewane
w obecnoœci nZnO lub ZnO u¿ytych w tych samych iloœciach (5 cz. wag./100 cz. wag. CSM) wyraŸnie ró¿ni¹ siê
stopniem usieciowania wyznaczonym na podstawie sta³ych elastycznoœci. Nanotlenek cynku znacznie zwiêksza
stopieñ usieciowania: sta³a 2C1 mieszaniny SBR/CSM
ogrzewanej w jego obecnoœci jest równa 7,33 kG/cm2,
podczas gdy wartoœæ 2C 1 mieszaniny ogrzewanej
w obecnoœci ZnO wynosi tylko 2,63 kG/cm2.

Tabela 1. Wp³yw iloœci nZnO i ZnO na wybrane w³aœciwoœci usieciowanych mieszanin SBR/CSM
Table 1. Influence of the amount of nZnO and ZnO on selected properties of cured SBR/CSM blends
Sk³ad mieszanin, cz. wag./100 cz. wag. mieszaniny
SBR

78

78

78

78

78

78

78

CSM

22

22

22

22

22

22

22

kwas stearynowy

1

1

1

1

1

1

1

nZnO, cz. wag/100 g CSM

0

1

2

3

4

5

-

ZnO, cz. wag/100 g CSM

-

-

-

-

-

-

5

t02, min

24:00

2:49

3:11

4:15

4:24

5:56

4:37

Lmin, dNm

16,7

13,7

15,6

15,7

14,7

15,7

14,7

DL20, dNm

3

54

67

69

76

77

89

DL60, dNm

8

90

85

104

90

91

95

Parametry wulkametryczne, T = 433 K

W³aœciwoœci mieszanin usieciowanych w T = 433 K i t = 20 min
S100, MPa

-

0,59±0,01

0,97±0,02

1,29±0,02

1,66±0,06

2,34±0,10

1,43±0,04

S200, MPa

-

0,79±0,02

1,56±0,06

2,61±0,20

5,08±0,55

-

3,00±0,11

S300, MPa

-

1,01±0,03

2,78±0,27

-

-

-

-

TSb, MPa

-

2,17±0,32

2,99±0,66

4,58±1,09

5,70±0,64

8,39±0,80

5,38±1,19

Eb , %

-

506±21

304±30

255±18

208±9

193±8

250±11

2C1, kG/cm

2

-

2,62±0,24

2,80±0,30

3,67±0,14

7,26±0,63

7,33±0,44

2,63±0,11

2C2, kG/cm

2

-

3,61±0,14

3,28±0,19

4,04±0,15

1,90±0,14

1,84±0,09

5,54±0,33

-

8,38±0,05

3,95±0,06

3,11±0,07

2,73±0,06

2,48±0,35

2,82±0,03

Erz, mg/mg

-

0,116

0,064

0,042

0,045

0,048

0,053

Et, mg/mg

0,267

0,267

0,267

0,267

0,267

0,267

0,267

Qv, ml/ml

t02 – czas podwulkanizacji; Lmin – minimalny moment skrêtny; DL20, DL60 – przyrost momentu po 20 lub 60 minutach ogrzewania; S100, S200, S300 –
naprê¿enie przy odkszta³ceniu 100, 200 i 300 %; TSb – wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie; Eb – wyd³u¿enie wzglêdne przy zerwaniu; 2C1 – pierwsza
sta³a elastycznoœci; 2C2 – druga sta³a elastycznoœci; Qv – objêtoœciowe pêcznienie równowagowe w toluenie; Erz – zawartoœæ substancji ekstrahowanych acetonem; Et – ekstrakt teoretyczny: Et = (USBR ´ ESBR)+(UCSM ´ ECSM); USBR, UCSM – udzia³ wagowy SBR, CSM w mieszaninie
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Rys. 1. Wartoœci pierwszej sta³ej elastycznoœci mieszanin
SBR/CSM ogrzewanych w obecnoœci nZnO lub ZnO
w temperaturze 433 K, w czasie 20 minut
Fig. 1. Mooney-Rivlin elasticity constants of SBR/CSM
blends heated in the presence of nZnO or ZnO at 433 K
for 20 minutes

Aby potwierdziæ, ¿e w badanej mieszaninie nastêpuje interpolimerowe wi¹zanie SBR i CSM we wspóln¹ sieæ
przestrzenn¹, usieciowane próbki poddano wyczerpuj¹cej ekstrakcji acetonem, który wymywa niekauczukowe sk³adniki elastomerów (doœwiadczalnie wyznaczona
zawartoœæ substancji wymywanych w SBR wynosi ESBR
= 0,060 mg/mg), frakcjê zolow¹ CSM przy braku wi¹zania CSM z SBR (st¹d teoretyczna wymywalnoœæ CSM,
ECSM, wynosi 1), kwas stearynowy i powstaj¹cy in situ
ZnCl2. Przy braku reakcji CSM z SBR oraz po uwzglêd-

nieniu zawartoœci frakcji wymywanej przez aceton z SBR
lub CSM ogrzewanych w obecnoœci nZnO oraz udzia³u
SBR i CSM w mieszaninach, teoretyczna zawartoœæ frakcji wymywanej (Et) powinna wynosiæ 0,267. Natomiast
wyznaczona wartoœæ ekstraktu rzeczywistego mieszanin
SBR/CSM jest znacznie mniejsza i wynosi od 4 do 11 %
wag. Ogrzewanie mieszanin SBR/CSM w obecnoœci
nZnO prowadzi zatem do zwi¹zania siê CSM z SBR
i utworzenia wspólnej, interelastomerowej sieci przestrzennej. Zmniejszaj¹ca siê zawartoœæ substancji ekstrahowanych przez aceton wraz ze wzrostem iloœci nZnO
wskazuje, ¿e tworzenie siê wi¹zañ pomiêdzy dwoma
elastomerami w mieszaninie SBR/CSM w du¿ym stopniu zale¿y od iloœci zastosowanego tlenku metalu. Ekstrakt rzeczywisty (Erz) w przypadku mieszaniny zawieraj¹cej 1 cz. wag. nZnO/100 cz. wag. CSM wynosi 0,116
mg/mg, natomiast dla mieszaniny zawieraj¹cej 5 cz.
wag. nZnO/100 cz. wag. CSM jest on równy 0,048
mg/mg. Wartoœci te potwierdzaj¹ tezê, ¿e nanotlenek
cynku zwiêksza stopieñ usieciowania SBR/CSM.
Uzyskane wyniki potwierdzaj¹, ¿e sieciowanie mieszanin SBR/CSM zawieraj¹cych ZnO lub nZnO jest nastêpstwem alkilowania pierœcieni fenylowych SBR przez
CSM, katalizowanego przez kwas Lewisa, jakim by³ generowany in situ chlorek cynku (ZnCl2) wed³ug nastêpuj¹cych reakcji (I, II):
-CH2-CH(SO2Cl)-CHCl- ® -CH2-CH=CH-Cl- +
+ SO2 + HCl
(I)
ZnO + HCl ® HOZnCl ® ZnCl2 + H2O

(II)

Rys. 2. Widmo w IR mieszaniny SBR/CSM (78/22 wag.) przed (1) i po ogrzewaniu (2) w obecnoœci nZnO (1 cz.
wag./100 cz. wag. CSM)
Fig. 2. Spectrum IR of SBR/CSM blends (78/22 by wt.) before (1) and after the heating (2) in the presence of nZnO
(1 phr/100 phr CSM)
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Przebieg sieciowania mieszaniny SBR/CSM potwierdza analiza widm w podczerwieni, która wykaza³a, ¿e
ogrzewanie mieszaniny zawieraj¹cej nZnO prowadzi do
zmniejszenia intensywnoœci pasma poch³aniania przy
1164 cm-1 oraz 1352 cm-1 charakterystycznych dla
drgañ rozci¹gaj¹cych grupy –SO 2 w ugrupowaniu
–SO2Cl (Rys. 2). Zmniejszenie intensywnoœci pasm
poch³aniania usieciowanej mieszaniny SBR/CSM zaobserwowano równie¿ przy 1493 cm-1 i 1640 cm-1 typowych dla drgañ deformacyjnych –C–H i rozci¹gaj¹cych
>C=C< w bocznych grupach winylowych (tj. merach butadienowych o addycji 1,2). Istotne s¹ tak¿e: wzrost intensywnoœci pasma poch³aniana przy 967 cm-1 (mery
1,4-trans-butadienowe) oraz zmiany intensywnoœci
pasm poch³aniania w zakresie 1750-1900 cm-1 (podstawienia w pierœcieniu fenylowym). Wynika z tego, ¿e
ogrzewanie tej mieszaniny SBR/CSM w obecnoœci nZnO
powoduje zmniejszenie stê¿enia grup –SO2Cl w CSM
oraz bocznych grup winylowych w SBR. Oznacza to, ¿e
czêœæ grup chlorosulfonowych rozpada siê, tworz¹c HCl
(reakcja I), a nastêpnie ZnCl2 (reakcja II), który pe³ni
rolê katalizatora interelastomerowego alkilowania pierœcieni fenylowych SBR.

3.2. Wp³yw rodzaju nape³niacza na
sieciowanie mieszaniny SBR/CSM
w obecnoœci ZnO lub nZnO
Zbadano wp³yw warstwowego bentonitu modyfikowanego czwartorzêdow¹ sol¹ amoniow¹ (nanonape³niacz ZS-1) oraz kaolinu na sieciowanie mieszaniny
SBR/CSM (o proporcjach wagowych 75/25) w obecnoœci
nZnO lub ZnO. Sk³ad badanych mieszanin i wybrane
w³aœciwoœci produktów usieciowania przedstawia tabela 2.
Z oznaczeñ wulkametrycznych wynika, ¿e mieszanina SBR/CSM ogrzewana w obecnoœci nZnO i zawieraj¹ca kaolin jako nape³niacz ma krótszy czas sieciowania
i osi¹ga wiêkszy stopieñ usieciowania (DL20 = 50,0
dNm) ni¿ mieszanina zawieraj¹ca jako nape³niacz modyfikowany bentonit, ZS-1 (DL20 = 32,0 dNm). Przebieg
kinetyki sieciowania mieszanin SBR/CSM zawieraj¹cych nZnO oraz kaolin lub ZS-1 jest analogiczny do kinetyki sieciowania mieszanin, w których nanotlenek
cynku zosta³ zast¹piony tlenkiem cynku.

Tabela 2. Wp³yw rodzaju nape³niacza na wybrane w³aœciwoœci mieszanin SBR/CSM ogrzewanych w obecnoœci nZnO
lub ZnO
Table 2. Influence of filler type on selected properties of SBR/CSM heated in the presence of nZnO or ZnO
Sk³ad, cz. wag./100 cz. wag. mieszaniny
SBR

75

75

75

75

75

75

CSM

25

25

25

25

25

25

kwas stearynowy

1

1

1

1

1

1

nZnO, cz. wag/100 g CSM

4

4

4

-

-

-

ZnO, cz. wag/100 g CSM

-

-

-

4

4

4

ZS-1

-

5

-

-

5

-

kaolin

-

-

25

-

-

25

Parametry wulkametryczne, T = 433 K
t02, min

3:52

6:43

5:55

4:18

7:07

4:55

Lmin, dNm

8,8

10,4

9,9

13,4

9,9

9,9

DL20, dNm

51

32

50

79

36

57

48

53

54

88

48

59

0,96±0,04

2,57±0,08

DL60, dNm

W³aœciwoœci usieciowanych mieszanin, T = 433 K, t = 20 min
S100, MPa

2,51±0,14

0,89±0,12

2,61±0,72

1,40±0,05

S200, MPa

-

1,57±0,28

5,23±1,82

2,80±0,09

1,67±0,16

5,70±0,22

S300, MPa

-

2,80±0,25

5,84±0,49

-

2,77±0,39

-

TSb, MPa

7,10±0,79

4,42±0,58

7,04±1,00

5,17±1,31

5,06±0,98

7,70±0,79

176±12

378±39

257±84

283±16

423±51

249±13

2

3,81±0,46

3,32±0,06

4,42±0,57

2,54±0,91

2,85±0,22

5,73±0,95

2C2, kG/cm2

7,58±0,31

0,92±0,08

5,68±0,78

4,18±1,22

1,99±0,32

5,37±1,17

Eb , %
2C1, kG/cm

Qv(Toluen), ml/ml

2,21±0,04

5,34±0,06

2,65±0,09

2,74±0,05

5,38±0,04

2,71±0,03

Erz, mg/mg

0,052±0,006

0,097±0,004

0,060±0,001

0,050±0,003

0,101±0,005

0,054±0,003

Et, mg/mg

0,295

0,295

0,295

0,295

0,295

0,295

Oznaczenia jak w tabeli 1
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Krótszy czas podwulkanizacji oraz wiêkszy przyrost
momentu skrêtnego po 20 minutach ogrzewania mieszanin SBR/CSM w obecnoœci nZnO lub ZnO, zawieraj¹cych kaolin jako nape³niacz powoduj¹, ¿e maj¹ one
wiêkszy stopieñ usieciowania ni¿ mieszaniny z ZS-1. Zale¿noœæ tê potwierdzaj¹ oznaczenia sta³ych elastycznoœci, z których wynika, ¿e sta³a 2C1 mieszaniny SBR/CSM
ogrzewanej w obecnoœci ZnO i zawieraj¹cej kaolin wynosi 5,73 kG/cm2, podczas gdy taka mieszanina zawieraj¹ca zamiast kaolinu nanonape³niacz ZS-1 charakteryzuje siê sta³¹ 2C1 równ¹ 2,85 kG/cm2. Natomiast usieciowana mieszanina bez nape³niacza odznacza siê sta³¹
elastycznoœci wynosz¹c¹ 2,54 kG/cm2. Mniejsza ró¿nica
w stopniu usieciowania wystêpuje, jeœli mieszanina
SBR/CSM (zawieraj¹ca kaolin lub ZS-1) ogrzewana jest

stopnia usieciowania mieszanin SBR/CSM. Wartoœæ Erz
mieszaniny ogrzewanej w obecnoœci nZnO i zawieraj¹cej
ZS-1 wynosi 0,097 mg/mg, zawieraj¹cej kaolin: 0,060
mg/mg, zaœ bez nape³niacza: 0,052 mg/mg, podczas gdy
teoretyczna zawartoœæ frakcji wymywanej (Et) dla takiego uk³adu wynosi 0,295 mg/mg.
Poniewa¿ mieszaniny elastomerowe, podobnie jak
wiêkszoœæ elastomerów, s¹ ³atwopalne, a tylko nieliczne
kauczuki uznaje siê za trudnopalne lub niepalne, sprawdzono, czy obecnoœæ nape³niaczy w mieszaninach
SBR/CSM ogrzewanych w obecnoœci nZnO lub ZnO
w³ywa na palnoœæ produktów ich usieciowania. Uzyskane wyniki badañ wykaza³y (Rys. 3), ¿e nanonape³niacz
ZS-1 zmniejsza palnoœæ mieszaniny SBR/CSM ogrzewanej w obecnoœci zarówno nanotlenku, jak i tlenku cyn-

Rys. 3. Index tlenowy (OI) mieszanin SBR/CSM ogrzewanych w obecnoœci nZnO lub ZnO (T = 433 K, t = 20 min) niezawieraj¹cych nape³niacza lub zawieraj¹cych ZS-1 (5 cz. wag./100 cz. wag. mieszaniny) lub kaolin (25 cz. wag./100
cz. wag. mieszaniny) jako nape³niacze
Fig. 3. The oxygen index (OI) of SBR/CSM blends heated in the presence of nZnO or ZnO (T = 433 K, t = 20 min) without a filler and containing ZS-1 (5 phr/100 phr blend) or kaolin (25 phr/100 phr blend) as fillers

w obecnoœci nZnO (Tabela 2). Dodatkowo stwierdzono,
i¿ mieszanina SR/CSM zawieraj¹ca kaolin i ogrzewana
w obecnoœci nZnO ma wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie porównywaln¹ z wytrzyma³oœci¹ na rozci¹ganie mieszaniny SBR/CSM ogrzewanej w obecnoœci nZnO, bez nape³niacza. Wartoœæ TS b usieciowanej mieszaniny
SBR/CSM bez nape³niacza wynosi 7,10 MPa, zaœ usieciowanej mieszaniny zawieraj¹cej jako nape³anicz kaolin wynosi 7,04 MPa. Wyd³u¿enie wzglêdne przy zerwaniu tak sporz¹dzonych mieszanin wynosi, odpowiednio,
176 % i 257 %. Natomiast mieszanina SBR/CSM ogrzewana z nZnO i zawieraj¹ca ZS-1 ma mniejsz¹ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie (4,42 MPa) i wiêksze wyd³u¿enie
wzglêdne przy zerwaniu (378 %) ni¿ mieszanina ogrzewana z nZnO i niezawieraj¹ca nape³niacza.
Oznaczenia zawartoœci substancji ekstrahowanych
acetonem sugeruj¹, ¿e ZS-1 powoduje zmniejszenie

TOM 17

ku, natomiast kaolin nie wp³ywa w istotny sposób na
palnoœæ takich uk³adów.
Wartoœæ wskaŸnika tlenowego dla mieszaniny
SBR/CSM ogrzewanej w obecnoœci nZnO i zawieraj¹cej
ZS-1 wynosi 23,5 %, natomiast zawieraj¹cej kaolin –
19 %. Mieszanina SBR/CSM ogrzewana z nZnO, ale niezawieraj¹ca nape³niacza, ma wskaŸnik tlenowy równy
22 %. Wykonane badania wykaza³y ponadto, ¿e wprowadzenie nanotlenku cynku do SBR/CSM wywiera bardziej korzystny wp³yw na zmniejszenie palnoœci ni¿
zastosowanie tlenku cynku, o czym œwiadcz¹ wy¿sze
wartoœci wskaŸnika tlenowego (OI = 22 %) nienape³nionych mieszanin SBR/CSM ogrzewanych w obecnoœci
nZnO, podczas gdy wskaŸnik OI w przypadku takich
samych mieszanin ogrzewanych w obecnoœci ZnO
osi¹ga wartoœæ 20 % (Rys. 2). Warto podkreœliæ, i¿ kauczuk butadienowo-styrenowy znajduje siê w grupie poli-

paŸdziernik – grudzieñ 2013

ELASTOMERY nr 4

23

sieciowanie mieszanin SBR/CSM w obecnoœci nano ZnO
merów ³atwopalnych, a jego indeks tlenowy wynosi
18 %. Natomiast indeks tlenowy chlorosulfonowanego
polietylenu usieciowanego nadtlenkiem kumylu przekracza 37,5 %.

4. Wnioski
Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e sieciowanie mieszanin SBR/CSM ogrzewanych w obecnoœci tlenku lub nanotlenku cynku jest nastêpstwem alkilowania pierœcieni
fenylowych SBR przez CSM, katalizowanego przez kwas
Lewisa, jakim jest generowany in situ chlorek cynku
(ZnCl2). Stwierdzono, ¿e stopieñ usieciowania mieszanin SBR/CSM zale¿y od iloœci zastosowanego nanotlenku cynku i roœnie wraz z jego zawartoœci¹ w mieszaninie.
Wprowadzenie do mieszanin zarówno kaolinu, jak
i warstwowego bentonitu modyfikowanego czwartorzêdow¹ sol¹ amoniow¹ zmniejsza szybkoœæ sieciowania
mieszanin. Obecnoœæ kaolinu jako nape³niacza powoduje poprawê w³aœciwoœci mechanicznych usieciowanych
mieszanin, natomiast zastosowanie modyfikowanego
bentonitu jako nape³niacza ma tê zaletê, ¿e przy gorszych w³aœciwoœciach mechanicznych prowadzi do
znacznego zmniejszenia palnoœci produktów usieciowania.
Przedstawione w niniejszej pracy wyniki dotycz¹ce
wp³ywu nape³niaczy na sieciowanie i w³aœciwoœci mieszanin SBR/CSM oraz ich palnoœci stanowi¹ wstêp do
rozwiniêcia tych zagadnieñ w postaci dalszych szczegó³owych badañ i kolejnych publikacji.
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