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butylowe masy uszczelniaj¹ce zawieraj¹ce odpady gumowe

Maria Rajkiewicz*, Jakub Czakaj**

butylowe masy uszczelniaj¹ce zawieraj¹ce odpady gumowe

Wykorzystanie odpadów gumowych w butylowych
masach uszczelniaj¹cych
Zagospodarowanie odpadu poprodukcyjnego i pou¿ytkowego jest istotnym problemem przemys³u gumowego. Komercyjnie dostêpny odpad w postaci regeneratu lub proszku jest potencjalnie atrakcyjnym ekonomicznie substytutem bazy elastomerowej kauczukowych mas uszczelniaj¹cych. W przypadku wyrobów uszczelniaj¹cych, o przydatnoœci mieszanek butylowych decyduj¹ ich w³aœciwoœci samoprzylepne.
W niniejszej pracy zbadany zosta³ wp³yw zawartoœci odpadów gumowych na w³aœciwoœci u¿ytkowe
oraz przetwórcze wykonanych mieszanek.
S³owa kluczowe: masa uszczelniaj¹ca, kauczuk butylowy, odpady gumowe, w³aœciwoœci przetwórcze,
w³aœciwoœci u¿ytkowe

The use of rubber reclaim in butyl sealants
Reclaimed and ground rubber was used as a substitute of isobutylene-isoprene rubber (IIR) in sealant
compositions. Mixing was conducted in a Z-Blade Mixer. Adhesive, rheological and mechanical properties were determined by std. methods. A surprising raise in adhesive properties caused by rubber reclaim
was observed.
Key words: butyl sealants, rubber reclaim, rheological properties, adhesive properties

1. Wprowadzenie
Dynamiczny rozwój przemys³u motoryzacyjnego
przek³ada siê na sta³y wzrost iloœci odpadów poprodukcyjnych oraz pou¿ytkowych. Tylko w krajach Unii Europejskiej produkuje siê 4,67 mln ton opon rocznie, co
szacuje siê na 20% œwiatowej produkcji [1]. W 2013 r.
do zagospodarowania w UE pozostawa³o 3,3 mln ton zu¿ytych opon, z czego prawie 40% zosta³o wykorzystane
jako surowiec wtórny i jest to obecnie g³ówny kierunek
odzysku zu¿ytych opon [2].
Ze wzglêdu na uwarunkowania prawne ponad 95%
opon w UE jest poddawanych recyklingowi. W Polsce
ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 wprowadza zakaz sk³adowania opon oraz ich czêœci na wysypiskach.
Obowi¹zek przetwarzania odpadów ustawa przenosi na
przedsiêbiorcê. Ze wzglêdu na to, ¿e opona jest produktem wysoce z³o¿onym, zagospodarowanie odpadów pou¿ytkowych jest niezwykle problematyczne. Zebrane
opony dzieli siê na kategorie ze wzglêdu na stopieñ ich
zu¿ycia. Czêœciowo zu¿yte, których bie¿nik ma gruboœæ
kwalifikuj¹c¹ do dalszego u¿ycia, s¹ dopuszczone do
u¿ytku zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Opony
u¿ywane, nadaj¹ce siê do bie¿nikowania, mo¿na poddaæ
bie¿nikowaniu, jeœli maj¹ nieuszkodzony karkas.
Trzeci¹ grup¹ s¹ opony zu¿yte – przeznaczone do recyklingu lub utylizacji [3]. Mieszanka oponowa miêdzy
innymi musi spe³niaæ uniwersalne wymagania – wysok¹
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odpornoœæ na ciep³o i wilgoæ, promieniowanie UV, oleje
oraz odpornoœæ na degradacjê przez mikroorganizmy.
Wszystkie z wymienionych w³aœciwoœci stanowi¹ powa¿ne wyzwanie przy recyklingu, jednak dziêki wyj¹tkowej odpornoœci recyklat oponowy mo¿e byæ stosowany
w innych produktach.
W gospodarce oponami zu¿ytymi wyró¿nia siê 3
g³ówne kierunki – zastosowanie jako paliwo, pirolizê
oraz granulacjê. Podczas procesu granulacji odpad gumowy jest ciêty na kawa³ki umo¿liwiaj¹ce ich ³atwe
przetwórstwo. Z materia³owego punktu widzenia, opona
sk³ada siê z mieszanki gumowej, w³ókna oraz stali. Aby
odseparowaæ elementy metalowe i w³ókna, pociête kawa³ki przepuszcza siê przez separatory magnetyczne i
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powietrzne. Redukcjê rozmiarów cz¹stek wulkanizatu
uzyskuje siê w procesie mielenia. Najpopularniejsze metody obejmuj¹ mielenie w temperaturze pokojowej, dla
której praktycznym limitem rozdrobnienia jest 40 mesh
(0,40 mm). W tym procesie uzyskuje siê cz¹stki o nieregularnym kszta³cie, a ciep³o powstaj¹ce podczas œcinania mo¿e powodowaæ degradacjê kauczuku. Aby uzyskaæ mniejsze uziarnienie cz¹stek, stosuje siê mielenie
kriogeniczne. Odbywa siê ono poni¿ej temperatury zeszklenia gumy. Oprócz mo¿liwoœci uzyskania rozdrobnienia nawet do 100 mesh (0,149 mm), w uzyskanym
proszku nie wystêpuj¹ stal ani w³ókna [4]. Istniej¹ równie¿ nowe sposoby przetwarzania odpadów gumowych
w procesie dewulkanizacji. Wstêpnie rozdrobniony w
procesie mielenia odpad gumowy jest wprowadzany do
leja wspó³bie¿nej wyt³aczarki dwuœlimakowej. W warunkach wysokiej temperatury (do 350°C) oraz du¿ych
si³ œcinaj¹cych mostki siarkowe pomiêdzy ³añcuchami
polimeru ulegaj¹ zerwaniu bez naruszenia ³añcuchów
wêglowodorowych polimeru [5].

2. Zastosowanie rozdrobnionych odpadów gumowych
Zgodnie z norm¹ EN-14243, w zale¿noœci od wielkoœci cz¹stek rozdrobniony odpad gumowy klasyfikuje
siê na strzêpy (40-300 mm), czipsy (10-50 mm), granulat (1-10 mm), mia³ (<1 mm) oraz œcier (<40 mm).
G³ównym zastosowaniem mia³u gumowego jest modyfikacja asfaltu. W latach 70. McDonald opatentowa³ technologiê modyfikacji nawierzchni asfaltowych mia³em
gumowym metod¹ „mokr¹” [6, 7, 8]. Zawartoœæ mia³u
gumowego w asfalcie pozwala poprawiæ jego giêtkoœæ,
elastycznoœæ oraz odpornoœæ na pêkanie, a tak¿e obni¿a
ha³as. Mia³ i regenerat gumowy jest równie¿ stosowany
jako czêœciowy zamiennik kauczuku w mieszankach
gumowych. Pozwala to obni¿yæ koszt mieszanek, jednak
pogarsza ich w³aœciwoœci mechaniczne [9, 10].
W niniejszej pracy zbadano przydatnoœæ odpadów
gumowych do modyfikacji bezrozpuszczalnikowych
uszczelniaczy na podstawie kauczuku butylowego. Mieszanki kauczuku butylowego s¹ szeroko stosowane
w przemyœle, pe³ni¹ g³ównie rolê uszczelniaj¹c¹ w oponach, wê¿ach parowych, uszczelkach, kitach, uszczelniaczach i pokryciach dachowych. Ze wzglêdu na nisk¹
przepuszczalnoœæ wilgoci mieszanki butylowe znalaz³y
zastosowanie jako izolatory w instalacjach elektrycznych. Dziêki dobrym w³aœciwoœciom t³umi¹cym kauczuk butylowy ma zastosowanie w przek³adkach wibroizolacyjnych [11].

3. Czêœæ doœwiadczalna
3.1. Surowce
W badaniach technologicznych mieszanek stosowano kauczuk IIR o lepkoœci Mooneya ML(1+8, 125°C)
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51±5 MU oraz stopniu nienasycenia 1,6% (prod.
NKNH), regenerat oponowy o lepkoœci Mooneya
ML(1+4, 100°C) 40±10 i zawartoœci kauczuku >50%
dostarczony przez Torimex, proszek gumowy WILPowder 80 o rozdrobnieniu 80 mesh dostarczony przez WIL
AG, regenerat butylowy Ecorr RBR70 o lepkoœci Mooneya ML(1+4, 100°C) 37±7 i zawartoœci kauczuku 53
± 3% (producent Rubber Resources B.V.). Jako sk³adnik
mieszanek wykorzystano równie¿ ¿ywicê wêglowodorow¹ C5 o temperaturze miêknienia 99°C, olej parafinowy
o lepkoœci kinematycznej 150 cSt w temp. 40°C (prod.
Lotos). Jako wype³niacza u¿yto kredy o œredniej wielkoœci ziarna 2,5 um, wilgotnoœci 0,3% (prod. Omya).

3.2. Metodyka badañ
Optymalizacjê w³aœciwoœci wykonano za pomoc¹
programu komputerowego ANALIZA. Uzyskano krzywe
aproksymacyjne badanych w³aœciwoœci mieszanek
(wskaŸnik p³yniêcia, plastycznoœæ Mooneya, gêstoœæ, si³a
klejenia 180°, przyczepnoœæ pocz¹tkowa „loop tack”).
Mieszanki uszczelniaj¹ce przygotowano z zastosowaniem kauczuku butylowego oraz poliizobutylenu zgodnie
z przeznaczeniem i wymaganiami technicznymi u¿ytkowników (niska przepuszczalnoœæ gazów, permanentna przyczepnoœæ, elastycznoœæ w niskich temperaturach). Wykonano serie mieszanek próbnych przy zmiennej iloœci
sk³adników (regenerat, kreda) wg tabeli 5.

Rys. 1. Wp³yw Sk³adnika I i Sk³adnika II na wskaŸnik
szybkoœci p³yniêcia mieszanek serii EOPT
Fig. 1. Effect of the I and II components on the MFI of
EOPT series

Wyniki badañ przedstawiono za pomoc¹ wykresów
konturowych, które obrazuj¹ zmianê w³aœciwoœci mieszanek w zale¿noœci od zawartoœci regeneratu (Sk³adnik
I) i zawartoœci kredy (sk³adnik II). Niektóre z badanych

paŸdziernik – grudzieñ 2014

TOM 18

42

butylowe masy uszczelniaj¹ce zawieraj¹ce odpady gumowe

Rys. 2. Wp³yw Sk³adnika I i Sk³adnika II na si³ê klejenia
mieszanek serii EOPT
Fig. 2. Effect of the I and II components on the peel adhesion of EOPT series

Rys. 3. Wp³yw Sk³adnika I i Sk³adnika II na plastycznoœæ
Mooneya, ML mieszanek serii EOPT
Fig. 3. Effect of the I and II components on the Mooney
viscosity, ML of the EOPT series

w³aœciwoœci w zale¿noœci od Sk³adnika I i Sk³adnika II
przedstawiono na rys. 1-3.

która nie powinna utrudniaæ konfekcjonowania masy
butylowej. Ze wzglêdu na wielkoœæ cz¹stek oraz fakt, ¿e
kauczuk zawarty w tym miale jest usieciowany, produkt
WILPowder mo¿na traktowaæ jako wype³niacz masy
uszczelniaj¹cej. W przypadku regeneratu oponowego,
odpad przeszed³ proces dewulkanizacji, mo¿na wiêc
spodziewaæ siê jego lepszej dyspersji w masie. Przygotowane receptury oparte na miale oraz regeneracie zawiera³y 0,7-3,5% odpadów gumowych w masie. Wykonano
5 próbek o rosn¹cej zawartoœci odpowiedniego odpadu
i zbadano wp³yw jego zawartoœci na podstawowe w³aœciwoœci u¿ytkowe oraz przetwórcze mieszanki.

3.3. Metody analityczne
W³aœciwoœci reologiczne mieszanek (plastycznoœæ)
oznaczono za pomoc¹ aparatu Mooneya MV 2000E.
W³aœciwoœci mieszanek oznaczono wg norm: wskaŸnik
szybkoœci p³yniêcia – ISO 1133:2002, plastycznoœæ
Mooneya – PN ISO 289-1:2007, gêstoœæ – PN ISO 2781
+ AC1:1996 met. A. Si³ê klejenia 180°, przyczepnoœæ
pocz¹tkow¹ „loop tack” oznaczono na podstawie norm
FINAT 1 oraz FINAT 9. Ocenê wyników badañ przeprowadzono wykorzystuj¹c wykresy konturowe wygenerowane za pomoc¹ programu ANALIZA. Program ten wyznacza metod¹ aproksymacyjn¹ krzywe ³¹cz¹ce punkty
o tych samych wartoœciach w³aœciwoœci. Program pozwala na analizê dowolnych grup danych wejœciowych.
Wykresy przedstawiaj¹ce zale¿noœci badanych w³aœciwoœci mieszanki EOPT (plastycznoœæ, wskaŸnik p³yniêcia, gêstoœæ, przyczepnoœæ pocz¹tkowa, si³a klejenia) zosta³y opracowane z wykorzystaniem programu ANALIZA.

4. Omówienie wyników
Na podstawie mieszanki referencyjnej, o w³aœciwoœciach podanych w tab. 1, niezawieraj¹cej odpadów gumowych, wytworzonej z surowców wymienionych
w czêœci doœwiadczalnej, wykonano mieszanki próbne
z wykorzystaniem odpadów gumowych. Do badañ wytypowano dwa rodzaje odpadów gumowych – mia³ gumowy WILPowder 80 oraz regenerat oponowy Torimex.
Mia³ gumowy WILPowder 80 zosta³ wytypowany ze
wzglêdu na ma³¹ wielkoœæ ziarna (80 mesh, <0,18 mm),
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Tabela 1. W³aœciwoœci receptury referencyjnej REF
Table 1. Properties of REF reference formulation
W³aœciwoœæ

REF

Moment maksymalny, Mmaks, dNm

21,5

Moment minimalny, Mmin., dNm

17,1

WskaŸnik p³yniêcia, g/10min (50°C, 10 kg)

4,22

Przyczepnoœæ pocz¹tkowa (adhezja), N/25 mm
Si³a klejenia (kohezja), N/24 mm

27
30,5

Mieszanki wype³niane mia³em gumowym (seria
WTPP, tab. 2) wykazuj¹ znaczny spadek kohezji oraz adhezji. Dodatek powy¿ej 1,4% mia³u powodowa³ jednostajny spadek wymienionych w³aœciwoœci. Spadek kohezji najprawdopodobniej jest wynikiem braku kompatybilnoœci miêdzy baz¹ elastomerow¹ masy (IIR) i usieciowanym kauczukiem SBR, bêd¹cym g³ównym sk³adnikiem mia³u. Obni¿enie adhezji jest najprawdopodobniej
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Tabela 2. W³aœciwoœci mieszanek serii WTPP
Table 2. Properties of WTPP series compounds
Symbol

W³aœciwoœæ

WTPP1

WTPP2

WTPP3

WTPP4

WTPP5

10

20

30

40

50

Moment maksymalny, Mmaks, dNm

37,1

38,3

39,5

38,3

50,9

WILPowder80, phr
Moment minimalny, Mmin., dNm

32,9

33,3

35,4

34,3

43,1

WskaŸnik p³yniêcia, g/10 min (50°C, 10 kg)

0,09

0,07

0,06

0,04

0,01

Przyczepnoœæ pocz¹tkowa (adhezja), N/25 mm

21,3

23,7

13,2

11,0

7,7

18

17

7,5

7,5

7,5

Adh./koh.

Koh.

Adh.

Adh.

Adh.

WTPR1

WTPR2

WTPR3

WTPR4

WTPR5

Si³a klejenia (kohezja), N/24 mm
Typ oderwania

Tabela 3. W³aœciwoœci mieszanek serii WTPR
Table 3. Properties of WTPR series compounds
Symbol

W³aœciwoœæ
Regenerat oponowy Torimex, phr

10

20

30

40

50

Moment maksymalny, Mmaks, dNm

35,1

30,1

34,6

29,3

27,0

Moment minimalny, Mmin., dNm

31,3

26,7

29,3

26,2

23,3

WskaŸnik p³yniêcia, g/10 min (50°C, 10 kg)

1,23

0,7

0,23

0,67

1,48

Przyczepnoœæ pocz¹tkowa (adhezja), N/25 mm

19,6

16,4

20,3

20,8

28,3

20

20

26

28

26,5

Koh.

Koh.

Koh.

Koh.

Koh.

Si³a klejenia (kohezja), N/24 mm
Typ oderwania

Tabela 4. W³aœciwoœci u¿ytkowe mieszanek serii E
Table 4. Properties of E series compounds
Symbol

W³aœciwoœæ
BK1675 (IIR), phr
Ecorr RBR70 (regenerat butylowy), phr

E1

E2

E3

E4

100

0

50

75

0

450

225

113

Si³a klejenia (kohezja), N/24 mm

30,5

15

25,5

28

Typ oderwania

Koh.

Adh.

Adh./koh.

Adh./koh.

Tabela 5. W³aœciwoœci mieszanek serii EOPT
Table 5. Properties of EOPT series
W³aœciwoœæ
Kreda str¹cana, phr
Ecorr RBR70 (regenerat butylowy), phr

Symbol
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

50

100

0

50

100

0

50

100

70

70

70

113

113

113

156

156

156

Moment maksymalny, Mmaks, dNm

27,2

29,1

34,6

32,4

33,6

32,9

37,9

37,5

38,7

Moment minimalny, Mmin., dNm

20,8

22,6

26,9

25,5

25,0

24,5

28,7

28,6

28,0

WskaŸnik p³yniêcia, g/10 min (50°C,
10kg)

2,59

2,17

1,67

1,12

1,23

1,21

1,09

0,83

1,07

Gêstoœæ, g/cm3

1,65

1,66

1,69

1,65

1,67

1,67

1,62

1,63

1,65

Przyczepnoœæ pocz¹tkowa (adhezja),
N/25 mm

13,0

14,1

13,6

21,2

21,9

21,1

22,7

19,6

23,7

25

25

10

25

25,5

26

28,5

28,5

29

Adh.

Adh./
koh.

Adh./
koh.

Koh.

Adh./
koh.

Adh./
koh.

Adh./
koh.

Si³a klejenia (kohezja), N/24 mm
Typ oderwania
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spowodowane zwiêkszaj¹c¹ siê iloœci¹ drobin mia³u na
powierzchni badanej próbki. Zaobserwowano wzrost
wartoœci plastycznoœci Mooneya oraz spadek wskaŸnika
p³yniêcia przy rosn¹cym dodatku mia³u. Potwierdza to
za³o¿enie, ¿e mia³ gumowy zachowuje siê w badanych
masach uszczelniaj¹cych jak wype³niacz.
Mieszanki wykonane z wykorzystaniem regeneratu
oponowego (seria WTPR, tab. 3) wykazuj¹ polepszenie
w³aœciwoœci u¿ytkowych masy uszczelniaj¹cej wraz ze
wzrostem zawartoœci regeneratu. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano przy zastosowaniu 3% regeneratu oponowego. Kohezja mieszanki roœnie wraz ze wzrostem zawartoœci regeneratu, adhezja utrzymuje siê na zbli¿onym
poziomie. Podobnie jak w przypadku mia³u gumowego,
baza elastomerowa (IIR) nie jest kompatybilna z dewulkanizowanym SBR. Wzrost kohezji mieszanki jest prawdopodobnie spowodowany ¿ywicami oraz sadz¹ wystêpuj¹c¹ w znacznej iloœci w regeneracie. W przypadku
w³aœciwoœci przetwórczych, zaobserwowano spadek lepkoœci Mooneya mieszanki wraz ze zwiêkszaniem dodatku regeneratu. WskaŸnik p³yniêcia zmienia siê niejednostajnie, jednak pomiary s¹ obarczone du¿ym b³êdem
ze wzglêdu na wystêpuj¹ce w masie grudki regeneratu.
Mimo lepszych wyników w stosunku do mieszanek wykonanych z dodatkiem mia³u gumowego, masa oparta
na regeneracie oponowym nie nadaje siê do wdro¿enia
na linii pó³technicznej. Wystêpuj¹ce w masie grudki
spowodowa³yby wystêpowanie rys oraz niedoskona³oœci
powierzchni wyrobów.
Ze wzglêdu na relatywnie dobre wyniki z zastosowaniem regeneratu oponowego, zasadne sta³o siê wykonanie mieszanek z wykorzystaniem regeneratu butylowego.
Regenerat butylowy powinien byæ kompatybilny z baz¹
elastomerow¹ oraz dodatkami stosowanymi w mieszance. W takim przypadku istnieje mo¿liwoœæ zast¹pienia
czêœci kauczuku IIR regeneratem butylowym. Lepsza
kompatybilnoœæ faz powinna tak¿e polepszyæ dyspersjê
regeneratu oraz zredukowaæ iloœæ grudek w masie. Do
wykonania serii badawczej wytypowano regenerat Ecorr
RBR70. Wykonano 4 mieszanki testowe o ró¿nej zawartoœci regeneratu butylowego (seria E, tab. 4), aby ustaliæ
w jakim stopniu kauczuk IIR mo¿e byæ zast¹piony regeneratem w mieszance. Mieszanka E2 oparta w ca³oœci na
regeneracie wykazywa³a nisk¹ kohezjê oraz by³a stosunkowo krucha w porównaniu z analogiczn¹ mieszank¹
(E1) wykonan¹ z kauczuku IIR. W kolejnej mieszance
(E3) zast¹piono 50% kauczuku regeneratem, kohezja
mieszanki uleg³a poprawie, jednak pozosta³a poni¿ej
wymagañ. W ostatniej z mieszanek testowych (E4) zamieniono 25% kauczuku IIR regeneratem. Mieszanka
E4 cechowa³a siê kohezj¹ oraz przylepnoœci¹ porównywaln¹ z mieszank¹ wykonan¹ wy³¹cznie z kauczuku IIR.

TOM 18

Ze wzglêdu na uzyskane w³aœciwoœci wykonano seriê optymalizacyjn¹ mieszanek. Seria optymalizacyjna
(seria EOPT, tab. 5) zawiera³a regenerat butylowy oraz
kredê str¹can¹ w zmiennych iloœciach. Zawartoœæ regeneratu zawiera³a siê w granicach 5-10% masy mieszanki. Wraz ze wzrostem zawartoœci regeneratu w mieszance poprawia³y siê jej parametry u¿ytkowe – kohezja mieszanek wzrasta³a, adhezja wzros³a, po czym utrzymywa³a siê na stabilnym poziomie. Dodatek wype³niacza
funkcyjnego, jakim jest kreda str¹cana, nie wp³yn¹³ w
znacz¹cy sposób na adhezjê i kohezjê mieszanki, jednak
hipotetycznie nadaje on mieszance w³aœciwoœci tiksotropowe. Maj¹c na uwadze wystêpowanie grudek regeneratu w mieszankach z regeneratem, mo¿liwoœci konfekcjonowania mieszanki o akceptowalnej jakoœci s¹ bardzo
ograniczone.

Praca wykonana w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnych mas elastomerowych s³u¿¹cych do produkcji taœm i profili uszczelniaj¹cych” w ramach Dzia³ania
1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
lata 2007-2013, nr Ref. POIG.01.04.00-24-026/11.
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