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w³aœciwoœci mieszanin SBR/regenerat gumowy

Charakterystyka sieciowania, statyczne i dynamiczne
w³aœciwoœci mechaniczne mieszanin kauczuk butadieno-styrenowy/regenerat gumowy**
Przedstawiono wyniki badañ wp³ywu zawartoœci regeneratu gumowego na charakterystykê procesu
wulkanizacji, prowadzonego z u¿yciem ró¿nych iloœci przyspieszaczy, oraz na statyczne i dynamiczne
w³aœciwoœci mechaniczne zwulkanizowanych mieszanin kauczuku butadienowo-styrenowego i regeneratu gumowego. Regeneracjê mia³u gumowego prowadzono w wyt³aczarce dwuœlimakowej wspó³bie¿nej. Wzrost zawartoœci regeneratu gumowego (10-50 phr) w mieszance wp³yn¹³ korzystnie na w³aœciwoœci mechaniczne otrzymanych wulkanizatów, bez wzglêdu na iloœæ u¿ytych przyspieszaczy. Zastosowanie wiêkszej iloœci przyspieszaczy wulkanizacji w mieszankach powodowa³o skrócenie czasu podwulkanizacji oraz optymalnego czasu wulkanizacji. Wulkanizaty mieszanin sieciowanych z dodatkiem
mniejszej iloœci przyspieszaczy charakteryzowa³y siê ni¿sz¹ temperatur¹ zeszklenia oraz gorszymi
w³aœciwoœciami mechanicznymi.
S³owa kluczowe: recykling materia³owy, odpady gumowe, regeneracja, kauczuk butadienowo-styrenowy, przyspieszacze wulkanizacji

Curing characteristics, static and dynamic mechanical properties
of styrene-butadiene rubber/reclaimed rubber blends
The effect of reclaimed rubber and amount of vulcanization accelerators contents on curing characteristic, mechanical properties and dynamic mechanical properties of styrene-butadiene rubber/reclaimed
rubber blends were determined. Ground tire rubber was reclaimed by using co-rotating twin screw extruder. Increasing content of reclaimed rubber (10-50 phr) has a positive influence on mechanical properties
of obtained vulcanizates, regardless of amount of vulcanization accelerators. Using of higher amount of
vulcanization accelerators increased of scorch time and optimal vulcanization time. Blends cured with
reduced content of accelerators were characterized by lower glass transition temperature and deterioration of mechanical properties of vulcanizates.
Key words: material recycling, rubber waste, reclaiming, styrene-butadiene rubber, vulcanization accelerators

1. Wstêp
Produkty recyklingu materia³owego odpadów gumowych w postaci mia³ów oraz regeneratów gumowych s¹
powszechnie stosowane w przemyœle jako nieaktywne
nape³niacze kompozycji polimerowych lub substytuty
mieszanek kauczukowych. Prowadzone obecnie prace
badawczo-rozwojowe maj¹ na celu optymalizacjê sk³adu
umo¿liwiaj¹c¹ osi¹gniêcie odpowiedniego stosunku
ceny do jakoœci otrzymywanych wyrobów. Efekt ten mo¿na osi¹gn¹æ poprzez zmniejszanie iloœci materia³ów
pierwotnych stosowanych podczas produkcji oraz ich
czêœciowe zastêpowanie poprodukcyjnymi i pou¿ytkowymi surowcami wtórnymi.
* Politechnika Gdañska, Wydzia³ Chemiczny, Katedra Technologii
Polimerów
** Konferencja „Elastomery 2013, Nauka i przemys³”, Warszawa
23-25 paŸdziernika 2013.
1
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Ismail i wspó³pr. [1] przedstawili wyniki badañ wp³ywu mieszanin mia³u gumowego oraz sadzy (stosowanych jako nape³niacze hybrydowe) na w³aœciwoœci kauczuku naturalnego. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e czêœciowe zast¹pienie nape³niacza aktywnego mia³em gumowym wp³ywa niekorzystnie na w³aœciwoœci mechaniczne uzyskanych wulkanizatów.
Carli i wspó³pr. [2, 3] badali wp³yw zawartoœci mia³u
gumowego na przebieg wulkanizacji oraz w³aœciwoœci
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mechaniczne wulkanizatów kauczuku butadienowo-styrenowego. Zastosowanie wiêkszych iloœci mia³u
gumowego w mieszankach kauczuku SBR wp³ynê³o na
skrócenie czasu podwulkanizacji oraz optymalnego czasu wulkanizacji. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e dodatek
mia³u gumowego w iloœci do 50 cz. mas. wp³ywa nieznacznie na wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie oraz wytrzyma³oœæ na rozdzieranie otrzymanych wulkanizatów.
Maridass [4] bada³ wp³yw iloœci dewulkanizatu na
w³aœciwoœci przetwórcze oraz mechaniczne mieszanin
na bazie kauczuku naturalnego i dewulkanizatu gumowego, otrzymanego przy u¿yciu wyt³aczarki dwuœlimakowej przeciwbie¿nej.
Parasiewicz i wspó³pr. [5] przedstawili wyniki badañ
wp³ywu regeneratu gumowego otrzymanego w wyt³aczarce dwuœlimakowej wspó³bie¿nej, na w³aœciwoœci
kauczuku butadienowo-styrenowego. Uzyskane wyniki
wskazuj¹, ¿e dodatek uzyskanego regeneratu w iloœci
17% mas. spowodowa³ pogorszenie w³aœciwoœci mechanicznych wulkanizatów jedynie o 10% w stosunku do
próbki wzorcowej bez dodatku regeneratu gumowego.
De i wspó³pr. badali wp³yw regeneratów gumowych
otrzymanych metod¹ mechanochemiczn¹ w obecnoœci
przyspieszacza TMTD (disiarczku tetrametylotiuramu)
[6] na w³aœciwoœci wulkanizatów na bazie kauczuku naturalnego [7], kauczuku butadienowo-styrenowego [8]
oraz mieszanin kauczuku naturalnego i butadienowego
[9]. Otrzymane wyniki wskazuj¹ na korzystny wp³yw
regeneratów gumowych na w³aœciwoœci ich mieszanin
z elastomerami.
Rattanasom i wspó³pr. [10] scharakteryzowali wp³yw
zespo³ów wulkanizuj¹cych na w³aœciwoœci mechaniczne
wulkanizatów kauczuku naturalnego, zawieraj¹cych od
10 do 50 cz. mas. regeneratu gumowego. Podczas badañ
zastosowano dwa rodzaje zespo³ów sieciuj¹cych: konwencjonalny (stosunek siarki do przyspieszacza
1,75:0,75) oraz efektywny (stosunek siarki do przyspieszacza 0,75:1,75). Autorzy wskazuj¹, ¿e najkorzystniejsze w³aœciwoœci mechaniczne wulkanizatów mo¿na uzyskaæ stosuj¹c system wulkanizuj¹cy konwencjonalny.
Guzmán i wspó³pr. [11] badali mo¿liwoœæ zastosowania mia³u gumowego jako aktywatora wulkanizacji,
w celu zmniejszenia iloœci tlenku cynku w mieszance
kauczukowej. Na podstawie uzyskanych wyników autorzy pracy sugeruj¹ dalsze badania oddzia³ywañ pomiêdzy zwi¹zkami obecnymi w miale gumowym a sk³adnikami dodawanymi do elastomeru.
Prezentowana praca stanowi kontynuacjê badañ
w³asnych w zakresie recyklingu materia³owego odpadów gumowych [12-16]. Celem pracy by³o okreœlenie
wp³ywu zawartoœci regeneratu gumowego oraz przyspieszaczy wulkanizacji na przebieg procesu wulkanizacji
oraz statyczne i dynamiczne w³aœciwoœci mechaniczne
wulkanizatów mieszanek kauczuku butadienowo-styrenowego z regeneratem gumowym. Okreœlenie ww. zale¿noœci pozwala na lepsze poznanie zjawiska migracji zespo³u sieciuj¹cego miêdzy osnow¹ elastomerow¹ a regeneratem gumowym.
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2. Czêœæ doœwiadczalna
2.1. Materia³y
Mia³ gumowy (GTR) o wielkoœci ziaren do 1,5 mm,
otrzymany z firmy ABC Recykling z Krosna Odrzañskiego, poddano termomechanicznej dewulkanizacji w wyt³aczarce dwuœlimakowej wspó³bie¿nej EHP 2x20 Sline
firmy Zamak Mercator Sp. z o.o. Proces dewulkanizacji
termomechanicznej mia³u gumowego prowadzono
w temperaturze 180°C, przy prêdkoœci obrotowej œlimaków 500 min-1. Charakterystykê mia³u gumowego oraz
uzyskanego z niego regeneratu gumowego (rGTR) przedstawiono w tabelach 1 i 2. Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR) KER 1502 otrzymano z firmy Synthos S.A.
Rozpuszczalniki oraz œrodki sieciuj¹ce pochodzi³y z firmy POCh S.A. oraz z Standard Sp. z o.o.
Tabela 1. Charakterystyka mia³u gumowego
Table 1. Characteristics of ground tire rubber
Sk³adnik

Zawartoœæ,
% mas.

Metoda
oznaczenia

8,7

PN-92/C04219

Ekstrakt acetonowy
Substancje pomocnicze

15,3

TGA

Kauczuki (SBR, NR)

48,7

TGA

Sadza

32,7

TGA

Tabela 2. Charakterystyka mia³u gumowego i otrzymanego regeneratu gumowego
Table 2. Characteristics of ground tire rubber and obtained reclaimed rubber
Parametr

GTR

rGTR

2,3

21,5

Frakcja zolu, %
3

Gêstoœæ usieciowania, mol/cm ×10

-4

7,94

2,38

Stopieñ dewulkanizacji, %

–

70

Lepkoœæ Mooneya ML 1+4 (100°C)

–

53

Tabela 3. Mieszaniny SBR/regenerat gumowy o ró¿nej
zawartoœci przyspieszaczy wulkanizacji
Table 3. SBR/reclaimed rubber blends with different vulcanization accelerators contents
Sk³adnik

Sk³ad, phr*

KER 1502 100

90

70

50

100

90

70

50

rGTR

10

30

50

0

10

30

50

0

MBT

0,3

0,3

0,3

0,3

0,6

0,6

0,6

0,6

DPG

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

2,8

2,2

Charakterystyka wulkanizacji w 160°C
t2, min

4,0

t90, min

19,8 17,5 17,6 15,5 9,9

DM

4,0

4,1

4,0

2,1

2,0

9,7 11,1 9,4

16,8 15,6 13,9 12,5 18,2 17,5 15,5 14,9
-1

CRI, min

6,3

7,4

7,4

8,7 12,8 13,0 12,0 13,9

*

W sk³ad systemu sieciuj¹cego wchodzi³y ponadto, phr: kwas stearynowy 3,0; tlenek cynku 5,0; siarka 2,0
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W celu porównania wp³ywu iloœci zastosowanych
przyspieszaczy: difenyloguanidyny (DTG) i dimerkaptobenzotiazolu (MBT) oraz otrzymanego regeneratu gumowego na w³aœciwoœci mieszanin kauczuku butadienowo-styrenowego, sporz¹dzono mieszanki gumowe, których sk³ad przedstawiono w tabeli 3. Testowane mieszanki gumowe poddano wulkanizacji w temperaturze
160°C pod ciœnieniem 4,9 MPa w wyznaczonym uprzednio optymalnym czasie wulkanizacji.

2.2. Metodyka badañ

[

- ln(1 - Vr ) + Vr + cVr2

[V (V
1

1/ 3
r

) ]

]

- Vr / 2

(1)

gdzie: ne – gêstoœæ usieciowania, mol/cm3; Vr – objêtoœæ
¿elu w spêcznianej próbce; V1 – objêtoœæ molowa rozpuszczalnika, cm3/mol; c – parametr oddzia³ywania
polimer-rozpuszczalnik, do obliczeñ przyjêto c = 0,391
[18]
Stopieñ dewulkanizacji okreœlono na podstawie
zmian gêstoœci usieciowania regeneratu gumowego (n1)
w stosunku do mia³u gumowego niepoddanego regeneracji termomechanicznej (n2), zgodnie ze wzorem (2):
SD =

n 2 - n1
´ 100
n2

(2)

Procentow¹ zawartoœæ frakcji zolu wyznaczono z ró¿nicy mas próbek przed pêcznieniem (W1) i po usuniêciu
rozpuszczalnika (W2), zgodnie ze wzorem (3):
Frakcja zolu =

W1 - W 2
´ 100%
W1

(3)

Charakterystyka wulkanizacji
Przebieg wulkanizacji badano w temperaturze
160°C zgodnie z norm¹ PN-ISO 3417:1994. Pomiary
prowadzono za pomoc¹ wulkametru z oscyluj¹cym rotorem typu R100S firmy Monsanto. K¹t oscylacji rotora
wynosi³ 3°, a zakres momentu skrêtnego 0-100 dNm.
W³aœciwoœci mechaniczne statyczne
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie i wyd³u¿enie wzglêdne
przy zerwaniu otrzymanych wulkanizatów badano zgodnie z norm¹ PN-ISO 37 za pomoc¹ maszyny wytrzyma³oœciowej firmy Zwick model Z020. Twardoœæ Shore’a A
oznaczono twardoœciomierzem firmy Zwick model
3130, zgodnie z norm¹ ISO 7619-1. Pomiar odpornoœci
na œcieranie wykonano zgodnie z ISO 4649 za pomoc¹
urz¹dzenia firmy Gibitre Instruments. Elastycznoœæ przy
odbiciu metod¹ Schoba okreœlono zgodnie z ISO 4662,
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do pomiarów wykorzystano urz¹dzenie firmy Gibitre
Instruments.
W³aœciwoœci mechaniczne dynamiczne
Analizê dynamicznych w³aœciwoœci mechanicznych
wykonano za pomoc¹ urz¹dzenia firmy TA Instruments,
model DMA Q800. Próbki (o wymiarach 40 × 10 × 2
mm) poddano sinusoidalnie zmiennemu odkszta³caniu
w trybie jednoosiowego zginania o czêstotliwoœci 1 Hz
i przy szybkoœci narastania temperatury 4°C/min,
w przedziale temperatury od -70°C do 40°C.

2.3. Wyniki badañ i dyskusja

Gêstoœæ usieciowania, stopieñ regeneracji (dewulkanizacji) oraz frakcja zolu
Gêstoœæ usieciowania mia³u gumowego oraz regeneratu gumowego oznaczono metod¹ pêcznienia równowagowego w toluenie (temperatura pokojowa), na podstawie równania Flory’ego-Rehnera [17] (bazuj¹c na
normie ASTM D 6814, podczas obliczeñ pominiêto
korektê Krausa) (1):
ne =

11

Charakterystyka regeneratu gumowego
Wyniki badañ frakcji zolu, gêstoœci usieciowania,
stopnia dewulkanizacji oraz lepkoœci Mooneya otrzymanego regeneratu gumowego przedstawiono w tabeli 2.
Obni¿enie gêstoœci usieciowania oraz lepkoœci Mooneya,
a tak¿e wzrost frakcji zolu i stopnia dewulkanizacji
otrzymanego regeneratu gumowego œwiadcz¹ o zrywaniu wi¹zañ sieciuj¹cych podczas dewulkanizacji termomechanicznej mia³u gumowego.
Charakterystyka wulkanizacji
Na rys. 1 oraz w tabeli 3 pokazano wp³yw zawartoœci
przyspieszaczy wulkanizacji na charakterystykê wulkanizacji mieszanek SBR/regenerat gumowy. Zmniejszenie
o po³owê iloœci przyspieszaczy u¿ytych do wulkanizacji
spowodowa³o dwukrotne wyd³u¿enie czasu podwulkanizacji oraz optymalnego czasu wulkanizacji. Zmniejszenie iloœci zastosowanych przyspieszaczy, podobnie
jak wzrost zawartoœci regeneratu gumowego w mieszankach, spowodowa³y spadek ró¿nicy maksymalnego i minimalnego momentu skrêtnego (wartoœæ DM), która
odpowiada zmianom gêstoœci usieciowania otrzymanych wulkanizatów [19].
Efektywnoœæ zastosowanych systemów sieciuj¹cych
oceniano na podstawie wskaŸnika szybkoœci wulkanizacji (CRI) wyznaczonego zgodnie ze wzorem [20] (4):
100
(4)
CRI =
t 90 - t 2
w którym symbole t90 i t2 oznaczaj¹ kolejno optymalny
czas wulkanizacji oraz czas podwulkanizacji. Jak mo¿na
by³o przypuszczaæ, zastosowanie mniejszych iloœci przyspieszaczy wp³ynê³o na obni¿enie wartoœci CRI. Mieszanki kauczukowe zawieraj¹ce 50 phr regeneratu gumowego rGTR charakteryzowa³y siê wy¿szymi wartoœciami CRI, bez wzglêdu na iloœæ u¿ytego zespo³u sieciuj¹cego. Efekt ten mo¿na t³umaczyæ aktywnoœci¹ pozosta³oœci przyspieszaczy i aktywatorów wulkanizacji [21, 22]
oraz obecnoœci¹ nape³niacza aktywnego (sadzy) w regeneracie gumowym [23].
W³aœciwoœci mechaniczne statyczne
Na rys. 2-6 zaprezentowano wyniki badañ statycznych w³aœciwoœci mechanicznych wulkanizatów mieszanek SBR/regenerat gumowy. Wzrost zawartoœci regeneratu gumowego w mieszankach kauczukowych wp³yn¹³
na wzrost wartoœci wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, wyd³u¿enia przy zerwaniu oraz zu¿ycie œcierne. Wulkani-
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Rys. 1. Krzywe wulkametryczne mieszanek gumowych o ró¿nej zawartoœci regeneratu i przyspieszaczy wulkanizacji
Fig. 1. Vulcametric curves of rubber compounds with different amount of reclaimed rubber and vulcanization accelerators

Rys. 2. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie wulkanizatów kauczuk butadienowo-styrenowy/regenerat gumowy
Fig. 2. Tensile strength of the styrene-butadiene rubber/reclaimed rubber vulcanizates

zaty z wiêksz¹ iloœci¹ regeneratu gumowego charakteryzowa³y siê mniejsz¹ twardoœci¹ oraz mniejsz¹ elastycznoœci¹ przy odbiciu, co odpowiada obni¿eniu ich gêstoœci usieciowania. Siarkowe zespo³y sieciuj¹ce o zmniejszonej iloœci przyspieszaczy wp³ynê³y na nieznaczny
spadek wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, twardoœci oraz
odbojnoœci otrzymanych wulkanizatów. Zaobserwowano
natomiast istotny wp³yw zawartoœci u¿ytych przyspieszaczy na zmiany wyd³u¿enia przy zerwaniu oraz zu¿ycia œciernego. Wartoœci wyd³u¿enia przy zerwaniu oraz
zu¿ycia œciernego wzrasta³y wraz ze wzrostem zawartoœ-

TOM 18

ci regeneratu gumowego, co œwiadczy o niedosieciowaniu wulkanizatów w przypadku zastosowania mniejszej
iloœci przyspieszaczy. Potwierdzaj¹ to równie¿ wartoœci
DM odczytane z krzywych wulkametrycznych.
W³aœciwoœci mechaniczne dynamiczne
Na rys. 7 przedstawiono wp³yw zawartoœci przyspieszaczy oraz regeneratu gumowego w otrzymanych wulkanizatach na zmiany tangensa stratnoœci w funkcji temperatury. Zwiêkszenie zawartoœci regeneratu gumowego
powodowa³o przesuniêcie maksimów na krzywych zale¿noœci temperaturowych tangensa k¹ta stratnoœci
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Rys. 3. Wyd³u¿enie przy zerwaniu otrzymanych wulkanizatów
Fig. 3. Elongation at break of the vulcanizates

Rys. 4. Twardoœæ otrzymanych wulkanizatów
Fig. 4. Hardness of the vulcanizates

w kierunku ni¿szych temperatur, co wynika z obecnoœci
kauczuku naturalnego w miale gumowym [24]. Zaobserwowano równie¿ obni¿enie pików maksimów na
krzywych tangensa k¹ta stratnoœci, co mo¿e byæ t³umaczone obecnoœci¹ sadzy, charakteryzuj¹cej siê ma³ym
k¹tem stratnoœci [25].
Mniejsza iloœæ zastosowanych przyspieszaczy wp³ynê³a na przesuniêcie maksimów na krzywych zale¿noœci
temperaturowych tangensa k¹ta stratnoœci w kierunku
ni¿szych temperatur, co œwiadczy o niedosieciowaniu
otrzymanych wulkanizatów. Zaobserwowano, ¿e przesuniêcie maksimum by³o du¿o mniejsze (o ok. 2°C) w przy-

ELASTOMERY nr 1

padku próbek z 50 phr regeneratu gumowego. Krzywa
wulkanizatu kauczuku butadienowego zawieraj¹cego 50
phr regeneratu gumowego sieciowanego mniejsz¹ iloœci¹
przyspieszaczy uleg³a znacznemu poszerzeniu. Efekt ten
mo¿e wynikaæ z mniejszej gêstoœci usieciowania obu próbek zawieraj¹cych 50 phr regeneratu (zbyt ma³a iloœæ zastosowanych przyspieszaczy w stosunku do iloœci u¿ytego
regeneratu gumowego) w porównaniu z próbkami zawieraj¹cymi 10 phr regeneratu. Wnioski te zosta³y potwierdzone równie¿ przez ró¿nice w wartoœciach parametrów
DM odczytanych z krzywych wulkametrycznych oraz
pomiarów wyd³u¿enia przy zerwaniu.
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Rys. 5. Elastycznoœæ przy odbiciu otrzymanych wulkanizatów
Fig. 5. Rebound resilience of the vulcanizates

Rys. 6. Zu¿ycie œcierne otrzymanych wulkanizatów
Fig. 6. Abrasion resistance of the vulcanizates

3. Podsumowanie
Uwzglêdnianie korelacji miêdzy zawartoœci¹ regeneratu gumowego a stosowan¹ iloœci¹ przyspieszaczy wulkanizacji podczas opracowywania receptur mieszanek
kauczukowych, oprócz obni¿enia kosztów materia³owych umo¿liwia poprawê jakoœci otrzymanych produktów, co stanowi istotny czynnik podczas planowania produkcji nowych wyrobów.
Regenerat gumowy, otrzymany metod¹ termomechaniczn¹ przy u¿yciu wyt³aczarki dwuœlimakowej wspó³TOM 18

bie¿nej, wp³yn¹³ korzystnie na w³aœciwoœci przetwórcze
oraz mechaniczne mieszanek kauczuku butadienowo-styrenowego. Zwiêkszenie zawartoœci regeneratu gumowego w mieszankach powodowa³o wzrost wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, wyd³u¿enia przy zerwaniu, zu¿ycia
œciernego oraz spadek twardoœci i odbojnoœci otrzymanych wulkanizatów.
Zastosowanie o po³owê mniejszej iloœci przyspieszaczy wulkanizacji spowodowa³o dwukrotne wyd³u¿enie
czasu podwulkanizacji oraz optymalnego czasu wulkanizacji. Zmniejszenie iloœci zastosowanych przyspieszaczy wp³ynê³o równie¿ na spadek wartoœci DM, tempera-

styczeñ – marzec 2014

ELASTOMERY nr 1

w³aœciwoœci mieszanin SBR/regenerat gumowy

15

Rys. 7. Wp³yw zawartoœci regeneratu oraz przyspieszaczy wulkanizacji na tangens stratnoœci w funkcji temperatury
dla otrzymanych wulkanizatów
Fig. 7. Effect of reclaimed rubber and vulcanization accelerators contents on loss tangent as a function of temperature
for obtained vulcanizates

tury zeszklenia oraz wzrost wyd³u¿enia przy zerwaniu
i zu¿ycia œciernego, co odpowiada obni¿eniu gêstoœci
usieciowania otrzymanych wulkanizatów. Mniejsza iloœæ
przyspieszaczy w zespole sieciuj¹cym wp³ynê³a na nieznaczny spadek wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, twardoœci oraz odbojnoœci otrzymanych wulkanizatów.
Otrzymane rezultaty sugeruj¹ potrzebê dalszych badañ maj¹cych na celu zwiêkszenie efektywnoœci zespo³u
sieciuj¹cego (iloœci u¿ytych œrodków sieciuj¹cych, stosunku siarki do przyspieszaczy) w celu osi¹gniêcia lepszych w³aœciwoœci mieszanek zawieraj¹cych regenerat,
co stanowiæ bêdzie kontynuacjê przedstawionych badañ.
Praca zosta³a wykonana w ramach projektu badawczo-rozwojowego RX-03/46/2011 dofinansowanego przez
WFOŒiGW w Gdañsku
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