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Odpornoœæ b³on polimerowych na dzia³anie oleju mineralnego
Celem prowadzonych badañ by³o okreœlenie odpornoœci b³on z kauczuku butylowego i lateksu karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego na oddzia³ywanie wytypowanej grupy substancji
chemicznych – olejów mineralnych. Odpornoœæ okreœlano na podstawie badañ w³aœciwoœci sorpcyjnych
b³on, oznaczaj¹c ich równowagowe pêcznienie objêtoœciowe w wytypowanym oleju. Stwierdzono, ¿e w
przypadku b³on z lateksu XNBR nast¹pi³o oko³o 25 % (z 0,04 do 0,03 ml/ml) zmniejszenie pêcznienia
materia³u zawieraj¹cego 5,0 cz. wag. nanonape³niacza w porównaniu z materia³em bez dodatku. W odró¿nieniu od tego, materia³y wykonane z IIR charakteryzowa³y siê zdecydowanie wiêkszym pêcznieniem w oleju, zastosowanie nanonape³niacza równie¿ poprawi³o ich odpornoœæ na dzia³anie oleju.
S³owa kluczowe: w³aœciwoœci sorpcyjne, odpornoœæ na oleje mineralne, pêcznienie w oleju mineralnym,
kauczuk butylowy, lateks karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego

Resistance of polymer films to mineral oil
The aim of the presented study was to determine the barrier properties of butyl rubber and carboxylated
acrylonitrile butadiene rubber latex membranes against exposure to a selected group of chemical substances – mineral oils. The barrierity was assessed on the basis of sorptive properties of the membranes,
by determining their equilibrium volume swelling in the particular oil. In the case of XNBR latex membranes, only small decrease of swelling was observed for materials without and with 5.0 phr nanofiller
content, respectively. In contrast, materials produced from IIR were characterized by considerably
higher swelling in oil, and the addition of nanofiller improved their resistance to oils.
Key words: sorptive properties, barrierity against mineral oils, swelling in mineral oils, butyl rubber,
carboxylated acrylonitrile butadiene rubber latex

1. Wprowadzenie
Bezpoœredni kontakt skóry cz³owieka ze szkodliwymi substancjami chemicznymi, do których zaliczane s¹
miêdzy innymi oleje mineralne, bez zapewnienia odpowiedniej ochrony stwarza powa¿ne zagro¿enie dla zdrowia pracowników zak³adów przemys³u maszynowego,
metalowego, chemicznego i transportu [1]. Jednoczeœnie, na wielu stanowiskach pracy we wspomnianych
sektorach gospodarki, ze wzglêdu na czynnoœci wykonywane przez pracowników, wystêpuje dodatkowo nara¿enie na rozdarcie, pêkniêcie czy przek³ucie materia³u
wyrobu ochronnego, zwi¹zane z os³abieniem wytrzyma³oœci mechanicznej pod wp³ywem kontaktu z substancjami chemicznymi. Ochrona zdrowia pracowników na
stanowiskach pracy, na których wystêpuje zagro¿enie
kontaktem z olejami mineralnymi wymaga stosowania
œrodków ochrony indywidualnej o parametrach ochronnych i u¿ytkowych potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi [2]. Normy zharmonizowane z Dyrektyw¹
89/686/EWG okreœlaj¹ szczegó³owe wymagania dotycz¹ce rêkawic i odzie¿y chroni¹cych przed tymi substan-
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cjami chemicznymi. Przede wszystkim wyroby takie powinny byæ odporne na przenikanie olejów mineralnych
i charakteryzowaæ siê d³ugim czasem przebicia oleju
przez materia³ ochronny. W³aœciwoœci barierowe wyrobów ochronnych mo¿na poœrednio okreœliæ wykorzystuj¹c metodê pêcznienia równowagowego, bowiem korzystniejszym w³aœciwoœciom barierowym materia³u
towarzyszy mniejsze pêcznienie danej substancji.
Szacowanie czasu trwa³oœci kompozytów elastomerowych, czyli bezpiecznego czasu ich u¿ytkowania, jest
prowadzone nie tylko w odniesieniu do wyrobów o cechach ochronnych, ale równie¿ wyrobów technicznych.
Jest ono realizowane w zakresie w³aœciwoœci mechanicznych: twardoœci, w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych, rozdziernoœci, kruchoœci, t³umienia oraz odpornoœci na oleDr in¿. Sylwia KRZEMIÑSKA – Adiunkt w Pracowni Odzie¿y Ochronnej w Zak³adzie Ochron Osobistych w £odzi, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy –
Pañstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Zainteresowania naukowe dotycz¹
opracowywania metod badania materia³ów
odzie¿y ochronnej, opracowywania nowych
rozwi¹zañ polimerowych materia³ów barierowych oraz analizy w³aœciwoœci nanokompozytów. E-mail: sykrz@ciop.lodz.pl
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je. Lewandowski z zespo³em [3] prowadz¹c badania
przyspieszonego starzenia cieplnego wulkanizatów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) i uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego
(HNBR) zaobserwowa³, ¿e czas ¿ycia kompozytów znacz¹co ulega skróceniu wraz ze wzrostem temperatury,
w jakiej eksponowano próbki (20, 60, 90 °C), równie¿ w
odniesieniu do odpornoœci na dzia³anie oleju. W przypadku wulkanizatów HNBR stwierdzono ogólnie znacznie wy¿sz¹ odpornoœæ i zwi¹zany z tym d³u¿szy czas
¿ycia ni¿ wulkanizatów NBR.
Bior¹c pod uwagê szybki rozwój nanotechniki oraz
coraz powszechniejsze stosowanie nanododatków w
produkcji materia³ów polimerowych ró¿nego przeznaczenia [4] podjêto prace w kierunku opracowania materia³ów zawieraj¹cych nanododatki z przeznaczeniem do
ochrony przed olejami. Wczeœniejsze nasze badania prowadzone z polarnym, uwodornionym kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym i nanonape³niaczami glinokrzemianowymi (Nanofil 15, Nanobent ZR1, Nanobent
ZR2) wykaza³y, ¿e ich zastosowanie w iloœci 5 cz. wag./
100 cz. wag. kauczuku prowadzi do istotnego zwiêkszenia czasu przebicia kompozytów HNBR przez rozpuszczalniki (polarny octan butylu, niepolarny cykloheksan)
[5]. Czas przebicia okreœla odpornoœæ materia³u na przenikanie danej substancji chemicznej i oznacza czas potrzebny do przenikniêcia na drug¹ stronê materia³u
okreœlonej iloœci substancji [6]. Najwiêksze, ponad 100
proc. wyd³u¿enie czasu przebicia przez octan butylu
uzyskano stosuj¹c Nanobent ZR1, tj. bentonit zmodyfikowany chlorkiem dimetylobenzyloalkilo(C12-18)-amoniowym, a w przypadku cykloheksanu – stosuj¹c Nanobent ZR2, tj. bentonit zmodyfikowany chlorkiem dimetylodidecyloamoniowym (Rys. 1).
Zastosowanie innego glinokrzemianu warstwowego –
montmorylonitu do wytworzenia b³on kauczuku butylowego (IIR) z wykorzystaniem metod z roztworu i z u¿yciem walcarki [7] pozwoli³o na poprawê w³aœciwoœci barierowych wzglêdem gazów. Kompozyty kauczuku butylowego zawieraj¹ce 5, 10 lub 15 cz. wag. montmoryloni-
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tu poddano badaniom przenikania azotu. Prowadzono je
z zastosowaniem specjalistycznego urz¹dzenia do wyznaczania odpornoœci na przenikanie gazów, w którym z
jednej strony próbki o gruboœci 1 mm i œrednicy 8 cm
stosowano ciœnienie 0,57 Pa. Po drugiej stronie próbki
ciœnienie pocz¹tkowe wynosi³o zero. Przenikalnoœæ azotu obliczano jako szybkoœæ przenikania przez próbkê.
Do analizy wykorzystywano technikê chromatografii
gazowej. Wprowadzenie glinokrzemianu w iloœci 8%
obj. spowodowa³o zmniejszenie przenikania azotu o
22%.
Podobnie, wprowadzenie do uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (HNBR) montmorylonitu i fluorohektorytu przyczyni³o siê do zmniejszenia
przenikania tlenu przez wulkanizaty [8]. Kompozyt zawieraj¹cy 10 cz. wag. fluorohektorytu charakteryzowa³
siê oko³o dwukrotnie mniejsz¹ przenikalnoœci¹ tlenu
(40 cm 3 ·mm/m 2 ·dzieñ·atmosfera) w porównaniu
z próbk¹ HNBR bez nape³niacza. Do badañ przenikania
stosowano specjalistyczny aparat umo¿liwiaj¹cy uzyskiwanie tzw. warunków suchych (0 % wilgotnoœci) i mokrych (60% wilgotnoœci). Badania przenikania tlenu
przez wulkanizaty tego samego kauczuku zawieraj¹ce
10. cz. wag. innego rodzaju glinokrzemianu – montmorylonitu [9] wykaza³y zmniejszenie przenikania gazu o
oko³o 30-40 %. Najwiêksz¹ poprawê w³aœciwoœci barierowych uzyskano dla nanokompozytu zawieraj¹cego
Cloisite 30 B. Zaobserwowano, ¿e przenikanie tlenu
zwiêksza³o siê przy wy¿szej wilgotnoœci.
Nanokompozyty uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego poddawano procesowi starzenia w wyniku bezpoœredniego kontaktu z rop¹ naftow¹
[10]. Analizowano wp³yw zró¿nicowanej zawartoœci
montmorylonitu w materiale na odpornoœæ na oddzia³ywanie ropy naftowej. Zaobserwowano, ¿e wulkanizaty
HNBR zawieraj¹ce od 6 do 12 cz. wag. montmorylonitu
wykazywa³y odpornoœæ na starzenie po kontakcie z rop¹
naftow¹. Odpornoœæ ta wzrasta³a wraz ze wzrostem iloœci nanonape³niacza, przyczyniaj¹c siê do znakomitych
w³aœciwoœci barierowych. Po eksperymencie starzenio-

Rys. 1. Czas przebicia przez octan butylu usieciowanego HNBR niezawieraj¹cego nape³niacza lub zawieraj¹cego 5 cz.
wag. nanonape³niacza: Nanofilu 15, Nanobentu ZR1, Nanobentu ZR2 lub 5 cz. wag. sadzy konwencjonalnej N 330 [5]
Fig. 1. Butyl acetate breakthrough time for cross-linked HNBR without a filler, or containing 5 phr of nanofiller: Nanofil 15, Nanobent ZR1, Nanobent ZR2, or 5 phr of conventional carbon black N 330 [5]
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wym odnotowano obni¿enie w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych – wytrzyma³oœci na rozci¹ganie i na rozdzieranie.
Najwiêksze pogorszenie w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych odnotowano dla wariantu zawieraj¹cego najmniejsz¹ iloœæ nanonape³niacza – 6 cz. wag. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie z 22 MPa przed starzeniem zmala³a
do 7 MPa po starzeniu. Widoczne jest wiêc, ¿e oddzia³ywanie substancji olejowych powoduje zmiany w³aœciwoœci materia³ów, nawet znanych jako odporne na dzia³anie tego rodzaju substancji. Prowadzono równie¿
badania w kierunku okreœlenia wp³ywu innego rodzaju
starzenia – cieplnego i atmosferycznego – na w³aœciwoœci
nanokompozytów kopolimeru etylenowo-propylenowego (EPM) z dodatkiem montmorylonitu na w³aœciwoœci
mechaniczne [11]. Badanie starzenia cieplnego prowadzono przez 7 dni przechowuj¹c próbki w termostatowanej komorze cieplnej o temp. 70°C. Starzenie klimatyczne prowadzono przez 3 dni w komorze klimatycznej stosuj¹c odpowiednie natê¿enie promieniowanie i wilgotnoœci. Wyniki prac wykaza³y, ¿e wulkanizaty silniej ulega³y degradacji w komorze klimatycznej ni¿ degradacji
termicznej.
Literatura przynosi wiele, równie¿ przydatnych w naszych badaniach informacji z zakresu prac nad polepszeniem w³aœciwoœci barierowych materia³ów nara¿onych na dzia³anie ró¿nych mediów, ciek³ych i gazowych
oraz zastosowania do tego celu ró¿nego rodzaju nanonape³niaczy. Ze wzglêdu na rozwijaj¹c¹ siê ga³¹Ÿ przemys³u opakowaniowego znaczna czêœæ doniesieñ literaturowych dotyczy przenikania substancji w stanie gazowym
przez nanomateria³y barierowe. Nie bez znaczenia jest
te¿ fakt, ¿e metoda przenikania gazów przez b³ony polimerowe jest mniej czasoch³onna i kosztowna ni¿ metoda
badania przenikania cieczy.
Celem badañ prowadzonych w CIOP-PIB by³o okreœlenie odpornoœci b³on z kauczuku butylowego i lateksu
karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego na oddzia³ywanie wytypowanej grupy substancji
chemicznych – olejów mineralnych. Odpornoœæ okreœlano na podstawie badañ w³aœciwoœci sorpcyjnych b³on,
oznaczaj¹c ich równowagowe pêcznienie objêtoœciowe w
wytypowanym oleju. Charakterystyka odpornoœci na oleje jest wa¿na w przypadku wyrobów ochronnych, takich
jak odzie¿ lub rêkawice. Wielokrotny kontakt z olejem
w trakcie wykonywania czynnoœci zawodowych powoduje starzenie materia³u.

2. Metodyka badañ
2.1. Materia³y
Przedmiotem badañ by³y b³ony otrzymane z kauczuku butylowego (marki BK 1675 N, o zawartoœci popio³u
maks. 0,4%) oraz lateksu karboksylowanego kauczuku
butadienowo-akrylonitrylowego (marki Synthomer, stê¿enie wodnej dyspersji 45%), usieciowane tak¹ sam¹
iloœci¹ siarki (1,5 cz. wag.) w obecnoœci aktywatorów
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oraz przyspieszaczy. Otrzymano b³ony bez udzia³u nape³niacza oraz zawieraj¹ce 5,0 cz. wag. nanonape³niacza
– bentonitu modyfikowanego chlorkiem dimetylobenzylo(C12-C18)alkiloamoniowym. Do otrzymywania b³on
wytypowano ten sam rodzaj bentonitu – Nanobent ZR1,
co zastosowany we wspomnianych wczeœniej kompozytach HNBR (Rys. 1). Przy wyborze wziêto pod uwagê
pewn¹ ci¹g³oœæ badañ oraz doœwiadczenie z wprowadzaniem tego rodzaju nanonape³niacza.
Mieszanki kauczuku butylowego sporz¹dzono w
konwencjonalny sposób za pomoc¹ walcarki laboratoryjnej o wymiarach walców 100 × 200 mm. Optymalny
czas ich wulkanizacji – 25 min – ustalono na podstawie
oznaczeñ wulkametrycznych wykonanych w temperaturze 160°C, zgodnie z PN-ISO 3417:1994.
Mieszanki lateksu karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego sporz¹dzono przez po³¹czenie dyspersji wodnych: zespo³u sieciuj¹cego, aktywatora oraz nanonape³niacza z lateksem kauczuku. Stosuj¹c metodê jednokrotnego maczania formy w mieszance lateksowej i metodê koagulacji chemicznej uzyskano materia³y w postaci b³on. Temperaturê sieciowania
ustalono na 115°C.
Gruboœæ wytworzonych b³on, zarówno z kauczuku
butylowego (IIR), jak i lateksu karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (XNBR), wynosi³a 0,35 ± 0,05 mm.

2.2. Substancje chemiczne
Do badañ pêcznienia zastosowano olej mineralny,
sk³adaj¹cy siê z mieszaniny frakcji specjalnie obrabianych olejów z destylatów naftenowych, o gêstoœci 0,959
g/cm3 (olej IRM 903 wg ASTM D 471, produkcji firmy
Smithers Rapra). Wybór powy¿szego oleju by³ podyktowany jego powszechnym stosowaniem w metodyce badañ materia³ów u¿ywanych na œrodki ochrony pracowników, zabezpieczaj¹cych przed t¹ w³aœnie grup¹ substancji chemicznych.

2.3. Sposób prowadzenia badañ
Badania równowagowego pêcznienia objêtoœciowego
(Qv) przeprowadzono oznaczaj¹c przyrost masy próbek
b³on pod wp³ywem dzia³ania wytypowanego oleju [12].
Z wytworzonych b³on wycinano po 4 kszta³tki o masie
oko³o 0,05 g i wa¿ono. Nastêpnie próbki umieszczano
w naczyñku wagowym i zalewano olejem. Zamkniête naczyñka z próbkami termostatowano w cieplarce w temperaturze 298±1 K przez 72 h. Po tym czasie próbki
wyjmowano i ponownie wa¿ono. Nastêpnie próbki
suszono do sta³ej masy w temperaturze 333±1 K przez
48 h i wa¿ono.
Na podstawie pomiarów masy b³ony spêcznionej
w oleju i wysuszonej po pêcznieniu wyznaczano równowagowe pêcznienie wagowe Qw, a nastêpnie – bior¹c pod
uwagê gêstoœæ oleju, kauczuku IIR i lateksu XNBR –
równowagowe pêcznienie objêtoœciowe Qv.
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æd ö
(1)
Qv = Qw çç m ÷÷
è dr ø
gdzie:
Qw – równowagowe pêcznienie wagowe,
dm – gêstoœæ materia³u (IIR bez nanonape³niacza
dIIR 0 = 0,96 g/cm3, IIR z 5 cz. wag. nanonape³niacza
dIIR 5 = 0,98 g/cm3, lateks XNBR bez nanonape³niacza
dXNBR 0 = 1,03 g/cm3, lateks XNBR z 5 cz. wag. nanonape³niacza dXNBR 5 = 1,07 g/cm3),
dr – gêstoœæ oleju (dr = 0,959 g/cm3).
Strukturê nanokompozytów obserwowano za pomoc¹ elektronowego mikroskopu skaningowego HITACHI
S-3500. Prze³omy badanych materia³ów uzyskano przez
wymra¿anie próbek w ciek³ym azocie (-196°C) w ci¹gu
2 min. Czas od wyjêcia próbki do jej z³amania wynosi³
oko³o 2 s. Podczas obserwacji u¿ywano napiêcia przyspieszaj¹cego o wartoœci 15 kV. Ocenê mikrostruktury
analizowanych materia³ów prowadzono w zakresie
powiêkszeñ mikroskopu od 250 do 2000×.
Do pomiarów stopnia interkalacji i eksfoliacji nanonape³niacza w materiale zastosowano metodê szerokok¹towego rozpraszania promieni rentgenowskich
(WAXS). Do badañ wykorzystano dyfraktometr rentgenowski DRON 2,0. Dyfraktometr wyposa¿ony by³ w
lampê rentgenowsk¹ z miedzian¹ anod¹ o d³ugoœci promieniowania Ka1 – 0,154178 nm. Zastosowano napiêcie na lampie ok. 20 kV i natê¿enie ok. 20 mA.
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Rys. 2. Zdjêcie struktury prze³omu wulkanizatu kauczuku butylowego niezawieraj¹cego nape³niacza (SEM,
powiêkszenie 2000×)
Fig. 2. Photograph of the structure of butyl rubber vulcanizate with no filler (SEM, zoom 2000×)

3. Wyniki badañ i ich
omówienie
W tabeli 1 podano w³aœciwoœci mechaniczne b³on,
charakteryzowane wytrzyma³oœci¹ na rozci¹ganie przy
zerwaniu i wyd³u¿eniem przy zerwaniu.
Tabela 1. Charakterystyka badanych materia³ów
Table 1. Characteristic of tested materials
Wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie,
MPa

Wyd³u¿enie
przy
zerwaniu, %

- bez nanonape³niacza

2,81±0,4

370±50

- z 5 cz. wag. nanonape³niacza

18,2±1,4

610±14

- bez nape³niacza

18,8±1,0

642,2±39,5

- z 5 cz. wag. nanonape³niacza

6,1±0,7

386,7±43,7

Materia³

Rys. 3. Zdjêcie struktury prze³omu wulkanizatu kauczuku butylowego zawieraj¹cego 5 cz. wag. nanonape³niacza (SEM, powiêkszenie 250×)
Fig. 3. Photograph of the structure of butyl rubber vulcanizate with 5 phr of nanofiller (SEM, zoom 250×)

Kauczuk butylowy (IIR):

Lateks karboksylowanego
kauczuku butadienowoakrylonitrylowego (XNBR):

W celu oceny stopnia dyspersji sk³adników, g³ównie
nanonape³niacza glinokrzemianowego, przeprowadzono
badania struktury wulkanizatów kauczuku butylowego
z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mikroskopii skaningowej (SEM), Na rys. 2 i 3 przedstawiono zdjêcia
powierzchni wulkanizatów kauczuku butylowego: nie-
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zawieraj¹cego nape³niacza i zawieraj¹cego 5 cz. wag.
nanonape³niacza.
Przeprowadzono tak¿e ocenê stopnia interkalacji i
eksfoliacji glinokrzemianu wykorzystuj¹c metodê szerokok¹towego rozpraszania promieni rentgenowskich
(WAXS). Stwierdzono, ¿e zarówno w otrzymanych wulkanizatach IIR, jak i w b³onach z lateksu XNBR z udzia³em nape³niacza Nanobent ZR1 nast¹pi³o bardzo du¿e
zwiêkszenie odleg³oœci (niemierzalne, brak piku na
dyfraktogramie) miêdzy p³ytkami glinokrzemianu, co
wskazuje, ¿e dosz³o do eksfoliacji nanonape³niacza
przez kauczuk (Rys. 4 – 5).
Wyniki badañ zosta³y poddane analizie statystycznej
w celu stwierdzenia, czy wprowadzenie nanonape³nia-
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Rys. 4. Dyfraktogram XRD próbki wulkanizatu kauczuku butylowego zawieraj¹cego 5 cz. wag. nanonape³niacza
Fig. 4. XRD pattern of butyl rubber vulcanizate with
5 phr of nanofiller

Rys. 5. Dyfraktogram XRD próbki b³ony z lateksu karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego
zawieraj¹cej 5 cz. wag. nanonape³niacza
Fig. 5. XRD pattern of latex carboxylated acrylonitrile-butadiene rubber membrane with 5 phr of nanofiller

rylonitrylowego. Ich odpornoœæ na olej mineralny by³a
cza z grupy glinokrzemianów warstwowych do mieszanoko³o 4 razy wiêksza ni¿ materia³ów z kauczuku butyloki kauczuku butylowego lub mieszanki lateksu karbowego.
ksylowanego kauczuku butylowego mo¿e mieæ wp³yw
Stwierdzono, ¿e w przypadku b³on z lateksu XNBR
na pêcznienie otrzymanych b³on w oleju mineralnym.
w wyniku wprowadzenia 5,0 cz. wag. nanonape³niacza
Analiza obejmowa³a badanie istotnoœci ró¿nic pomiêdzy
nast¹pi³o zmniejszenie pêcznienia, z 0,04±0,008 ml/ml
równowagowym pêcznieniem objêtoœciowym Qv b³on
do 0,03±0,004 ml/ml. Jednak¿e ró¿nica pomiêdzy równiezawieraj¹cych a b³on z okreœlonym udzia³em glinonowagowym pêcznieniem objêtoœciowym (Qv) w oleju
krzemianu. Przy ocenie statystycznej pos³ugiwano siê
analiz¹ wariancji ANOVA, stosuj¹c klasyfikacjê prost¹,
b³on niezawieraj¹cych i zawieraj¹cych nanonape³niacz
z wykorzystaniem programu Excel, przy przyjêtym ponie by³a istotna statystycznie (p =0,3904).
ziomie istotnoœci p = 0,05. Wyniki
oznaczeñ objêtoœciowego pêcznienia równowagowego w oleju mineralnym b³on kauczuku butylowego i lateksu kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego przedstawiono na rys. 6.
Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e
wprowadzenie glinokrzemianu
warstwowego do mieszanki lateksu karboksylowanego kauczuku
butadienowo-akrylonitrylowego,
jak i kauczuku butylowego, przyczyni³o siê do zmniejszenia równowagowego pêcznienia objêtoœciowego wytworzonych b³on w
oleju mineralnym. Zmiana pêcznienia jest zró¿nicowana w zale¿noœci od rodzaju materia³u i zawartoœci nanonape³niacza lub
jego braku.
Rys. 6. Równowagowe pêcznienie objêtoœciowe w oleju mineralnym b³on otrzymaJak siê spodziewano, zdecydo- nych z kauczuku butylowego i lateksu karboksylowanego kauczuku butadienowanie mniejszym pêcznieniem wo-akrylonitrylowego (zawartoœæ nanonape³niacza 0 lub 5 cz. wag.)
charakteryzowa³y siê b³ony wy- Fig. 6. Equilibrium volume swelling in mineral oil for films obtained from butyl
tworzone z lateksu karboksylowa- rubber and latex of carboxylated acrylonitrile-butadiene rubber (the content of
nego kauczuku butadienowo-ak- nanofiller 0 or 5 phr)
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wp³yw nanonape³niaczy na w³aœciwoœci barierowe IIR i XNBR wobec olejów
Natomiast materia³y wykonane z IIR charakteryzowa³y siê zdecydowanie wiêkszym pêcznieniem w oleju,
które wynosi³o 0,18±0,026 ml/ml dla b³ony bez glinokrzemianu oraz 0,14±0,010 ml/ml dla b³ony zawieraj¹cej glinokrzemian. Równie¿, i w tym przypadku zastosowanie nanonape³niacza nie poprawi³o odpornoœci na
pêcznienie w sposób znacz¹cy, gdy¿ ró¿nica by³a nieistotna statystycznie (poziom istotnoœci p = 0,3321).
Uzyskane wyniki wskazuj¹ na trudnoœci zwi¹zane ze
zwiêkszeniem olejoodpornoœci b³on, wykonanych z lateksu XNBR i kauczuku IIR, przez wprowadzenie do
mieszanek modyfikowanego glinokrzemianu.
Badania pêcznienia w oleju silnikowym z wykorzystaniem bardzo zbli¿onej procedury postêpowania przeprowadzi³ Rajasekar z zespo³em [13]. Pêcznieniu w oleju
poddawane by³y mieszanki kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) zawieraj¹ce montmorylonit; badania morfologiczne tych mieszanek potwierdzi³y interkalacjê nanonape³niacza. Mierzono masê próbek, a nastêpnie zanurzano je w oleju silnikowym i w temperaturze 25 lub 100o C przechowywano w suszarce przez
48 h, po czym wyznaczano masê próbek po pêcznieniu i
okreœlano pêcznienie. Wprowadzenie 40 cz. wag. sadzy i
5 lub 10 cz. wag. montmorylonitu przyczyni³o siê do
znacznego zmniejszenia pêcznienia próbek w oleju, w
zale¿noœci od warunków temperaturowych od 2 do 4
razy. Najwiêksze zmniejszenie pêcznienia, z 4% do oko³o
1%, odnotowano dla próbek przechowywanych w suszarce w temperaturze 25°C. Pêcznienie ogranicza³a
obecnoœæ glinokrzemianów. Wiêksza zawartoœæ nape³niacza w NBR powodowa³a wiêksze ograniczenie
ruchliwoœci ³añcuchów kauczuku wywo³an¹ pêcznieniem. To przyczyni³o siê do trudniejszego przenikania
cz¹steczek oleju przez kauczuk. W odró¿nieniu od tego,
zastosowanie bentonitu do kauczuku butylowego i lateksu karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego w badaniach bêd¹cych przedmiotem publikacji, nie spowodowa³o tak znacz¹cego obni¿enia pêcznienia w oleju mineralnym
Analiza struktury z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mikroskopii skaningowej (SEM), wykonana dla
wulkanizatu kauczuku butylowego bez udzia³u i z
udzia³em nanonape³niacza glinokrzemianowego, wykaza³a, ¿e w wulkanizacie niezawieraj¹cym nape³niacza
wystêpuje równomierne roz³o¿enie cz¹stek sk³adników
mieszanki, których wielkoœæ wynosi ok. 1 µm. Na zdjêciu widoczne s¹ one jako równomiernie roz³o¿one jasne
pola (Rys. 2). Z kolei w przypadku wulkanizatu IIR z nanonape³niaczem stwierdzono, ¿e Nanobent ZR1 wystêpuje w postaci aglomeratów. Na powierzchni prze³omów
widoczne s¹ wykruszone cz¹stki nape³niacza, co œwiadczy o tym, ¿e nape³niacz nie jest dobrze zwil¿ony przez
polimer i podczas ³amania próbki wykruszy³ siê z osnowy. Analiza struktury wykaza³a, ¿e oprócz aglomeratów
o du¿ych rozmiarach (od 10 do 50 µm) wystêpuj¹ drobniejsze aglomeraty poni¿ej 10 µm i drobne cz¹stki, które
s¹ dostatecznie dobrze zwil¿one polimerem (Rys. 3). Ze
zdjêæ SEM wynika, ¿e nanonape³niacz w wulkanizacie
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IIR wystêpuje nie tylko w postaci aglomeratów, ale równie¿ w postaci drobnych pojedynczych cz¹stek.
Podobne wyniki badañ struktury nanokompozytów
kauczuku butylowego uzyska³ Rajasekar. Powierzchnia
prze³omu próbek zawieraj¹cych glinokrzemian obserwowana pod mikroskopem elektronowym by³a szorstka
i nierówna [14]. Natomiast, badania morfologii wykaza³y
czêœciow¹ eksfoliacjê z jednoczesn¹ aglomeracj¹. Badania struktury nanokompozytów HNBR z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM)
wskazuj¹ równie¿, ¿e ma ona charakter w wiêkszoœci
interkalacyjny i znacznie rzadziej eksfoliacyjny [15].
Znacznie korzystniejsze rezultaty uzyska³ Zheng
z zespo³em [16], który otrzyma³ nanokompozyty z uwodornionego kauczuku butadienowo akrylonitrylowego z
dodatkiem modyfikowanego glinokrzemianu, charakteryzuj¹cy siê jednorodn¹ dyspersj¹ p³ytek glinokrzemianów w polimerze. Nanokompozyty wykazywa³y bardzo
dobre w³aœciwoœci mechaniczne, zwi¹zane bezpoœrednio z dyspersj¹ w skali nanometrycznej i silnym oddzia³ywaniem miêdzy HNBR i nanonape³niaczem. Kompozyty charakteryzowa³y siê tak¿e dobr¹ odpornoœci¹ na
oleje, wzrastaj¹c¹ wraz z zawartoœci¹ nanonape³niacza.
Wystêpowanie sporej iloœci aglomeratów nanonape³niacza w badanych nanokompozytach IIR i lateksu
XNBR powoduje niezbyt dobr¹ dyspersjê glinokrzemianu i mo¿e byæ przyczyn¹ ma³ej poprawy w³aœciwoœci
barierowych, charakteryzowanych niewielk¹ ró¿nic¹
pêcznienia w oleju b³ony z kauczuku butylowego bez glinokrzemianu i b³ony zawieraj¹cej glinokrzemian.
Na odpowiedni¹ strukturê nanokompozytów zwraca³
w swoich badaniach Liang z zespo³em [7]. Zaobserwowa³ on, ¿e wprowadzenie montmorylonitu do kauczuku
butylowego znacznie poprawia jego w³aœciwoœci barierowe wobec gazów. Jako uzasadnienie podawa³, ¿e glinokrzemiany zdyspergowane w polimerze przyczyniaj¹ siê
do tworzenia „krêtych œcie¿ek”, powoduj¹cych hamowanie przenikania cz¹steczek gazu przez kompozyt. Ponadto, struktura eksfoliacyjna i interkalacyjna kompozytu
stanowi silne ograniczenie ruchu ³añcuchów polimeru,
prawdopodobnie zmniejszaj¹c wspó³czynnik dyfuzji
cz¹steczek gazu. Podobne wnioski wyci¹gn¹³ Razzaghi-Kashaani [17] prowadz¹c badania przenikania
dwutlenku wêgla przez próbki kauczuku butylowego
nape³nionego montmorylonitem w zmiennej iloœci 3, 6,
9, 12 lub 15 cz. wag. Nanokompozyt charakteryzowa³ siê
struktur¹ interkalacyjn¹ i eksfoliacyjn¹. Obecnoœæ warstwowych glinokrzemianów w materiale powoduje
zwiêkszenie krêtoœci drogi gazu w wyniku wnikniêcia
kauczuku do przestrzeni miêdzy galeriami p³ytek.
Na du¿e znaczenie odpowiedniej dyspersji sk³adników w kauczuku wskazywa³ równie¿ Gatos [8]. Badaj¹c
przenikanie tlenu przez nanokompozyty uwodornionego
kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego odnotowa³
on, ¿e w sytuacji zbli¿onej dyspersji ró¿nego rodzaju glinokrzemianów wspó³czynnik kszta³tu staje siê dominuj¹cy. Jeœli dyspersja sk³adników jest podobna, znaczn¹
rolê odgrywa modyfikacja powierzchni glinokrzemia-
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nów, która wp³ywa na ich w³aœciwoœci i w³aœciwoœci
otrzymanego wulkanizatu Stwierdzi³ te¿, ¿e w przypadku nanokompozytytów charakteryzuj¹cych siê dobr¹ odpornoœci¹ na przenikanie, w warunkach podwy¿szonej
wilgotnoœci „krête œcie¿ki” stworzone przez p³ytki glinokrzemianów kompensuj¹ podatnoœæ polarnego HNBR
na wychwytywanie wilgoci. Gatos wskazywa³, ¿e ró¿nice
w przenikalnoœci tlenu przez ró¿ne nanokompozyty zale¿¹ od stopnia dyspersji nanonape³niaczy i obszarów na
granicy faz [9]. Ma³e ró¿nice w³aœciwoœci barierowych
nanokompozytów z udzia³em glinokrzemianów mog¹
wynikaæ z minimalnych rozbie¿noœci w obszarach miêdzywarstowych.
Badania pêcznienia kompozytów w oleju bêd¹ce
przedmiotem publikacji prowadzone by³y przy wilgotnoœci od 45 do 60%. Wilgotnoœæ rzêdu 60% uznawa³ Gatos za doœæ wysok¹. Ma³a ró¿nica w pêcznieniu b³on z lateksu karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego bez i z modyfikowanym bentonitem mo¿e
wiêc wynikaæ tak¿e z w³aœciwoœci samego kauczuku,
w tym z jego polarnoœci.
Badania prowadzone przez Zhanga z zespo³em [10]
dotycz¹ce okreœlenia struktury nanokompozytów HNBR
i ich w³aœciwoœci mechanicznych oraz odpornoœci na starzenie w kontakcie z rop¹ naftow¹ wykaza³y, ¿e optymalne jest nape³nienie na poziomie 10 cz. wag. Taka zawartoœæ montmorylonitu pozwala³a na uzyskanie najkorzystniejszej wytrzyma³oœci mechanicznej po procesie starzenia. Bardzo dobre w³aœciwoœci barierowe wed³ug
Zhanga wynika³y z dobrej dyspersji p³ytek montmorylonitu, które blokowa³y najkrótsze œcie¿ki, którymi mog³yby przenikaæ cz¹steczki ropy naftowej.
Celowe wiêc by³oby kontynuowanie badañ i skupienie
siê na poprawie dyspersji wprowadzanego bentonitu do
IIR i lateksu XNBR. Korzystniejsza dyspersja glinokrzemianu powinna bowiem przyczyniæ siê do obni¿enia pêcznienia w oleju i polepszenia w³aœciwoœci barierowych
wzglêdem tego rodzaju mediów. Nie bez znaczenia jest
tak¿e zastosowanie zró¿nicowanej iloœci glinokrzemianu.

4. Podsumowanie
Badania olejoodpornoœci materia³ów z wykorzystaniem metody pêcznienia wskazuj¹, ¿e dodatek nanonape³niacza glinokrzemianowego do lateksu karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego mo¿e
przyczyniæ siê do poprawy ochrony przed dzia³aniem
oleju mineralnego. Zmniejszenie równowagowego pêcznienia objêtoœciowego wskazuje bowiem na polepszenie
w³aœciwoœci barierowych materia³u. Widoczne s¹ jednak trudnoœci zwi¹zane z prób¹ znaczniejszego zwiêkszenia olejoodpornoœci b³on przez wprowadzenie do
mieszanki wiêkszej iloœci modyfikowanego glinokrzemianu. Przypuszcza siê, ¿e wystêpowanie sporej iloœci
aglomeratów nanonape³niacza wskazuje na niezbyt
dobr¹ jego dyspersjê i mo¿e byæ przyczyn¹ niedostatecznej poprawy w³aœciwoœci barierowych w stosunku do
iloœci u¿ytego nape³niacza, charakteryzowanych niewiel-
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k¹ ró¿nic¹ pêcznienia w oleju, Dotyczy to równie¿ b³on
z kauczuku butylowego bez glinokrzemianu i zawieraj¹cej glinokrzemian.
Wskazane by³oby rozszerzenie zakresu badañ nanokompozytów ze zró¿nicowan¹ zawartoœci¹ nanonape³niacza w celu okreœlenia jego optymalnej iloœci. Badania w kierunku aplikacji nanonape³niaczy w celu
zwiêkszenia barierowoœci chemicznej w odniesieniu do
olejów mineralnych s¹ kontynuowane. Niniejsza publikacja stanowi fragment prac z tego zakresu.
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Publikacja zosta³a opracowana na podstawie wyników II etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie badañ naukowych i prac
rozwojowych ze œrodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego/Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju.
Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony
Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy.
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