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wulkanizaty z modyfikowan¹ sadz¹ piecow¹

Wp³yw modyfikacji fizycznej sadzy piecowej na w³aœciwoœci mechaniczne wulkanizatów kauczuków polarnych
i niepolarnych
Badano w³aœciwoœci mechaniczne wulkanizatów SBR i NBR zawieraj¹cych aktywn¹ sadzê piecow¹
modyfikowan¹ i niemodyfikowan¹. Zastosowan¹ sadzê modyfikowano powierzchniowo za pomoc¹
silanu zawieraj¹cego grupy aminowe. Stwierdzono, ¿e wulkanizaty NBR zawieraj¹ce sadzê modyfikowan¹ wykazywa³y lepsze w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe w porównaniu z wulkanizatami z sadz¹ niemodyfikowan¹.
S³owa kluczowe: sadza piecowa, SBR, NBR, silan, modyfikacja powierzchniowa, efekt wzmacniaj¹cy

Influence of furnace black modification on physical properties of polar and nonpolar rubber
Strength properties of SBR and NBR vulcanizates filled with modificated and unmodificated furnace
carbon black were investigated. Modification was carried out by use of silane containing polar amine
groups. As a result of modification reinforcement effect of modificated carbon black mixed with NBR rubber was found.
Key words: furnace carbon black, SBR, NBR, silane, modification, reinforcement effect

1. Wstêp
Kauczuki o du¿ym znaczeniu przemys³owym, do których zalicza siê kauczuk butadienowo-styrenowy, butadienowo-akrylonitrylowy i butadienowy, nie wykazuj¹ po
zwulkanizowaniu dobrych w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych, o ile nie zostan¹ wymieszane z odpowiednimi nape³niaczami. Zastosowanie sadzy jako nape³niacza mieszanek sporz¹dzonych z wymienionych kauczuków pozwoli³o znacznie poprawiæ w³aœciwoœci mechaniczne wulkanizatów otrzymanych z tych mieszanek. Podjête zosta³y
udane próby dalszego polepszenia w³aœciwoœci mechanicznych wulkanizatów poprzez chemiczn¹ modyfikacjê
sadzy kana³owej, charakteryzuj¹cej siê du¿¹ zawartoœci¹

grup funkcyjnych – m.in. karboksylowych i fenolowych –
na powierzchni cz¹stek tej sadzy [1, 2, 3, 4]. Modyfikacja
za pomoc¹ zwi¹zków zawieraj¹cych grupy aminowe spowodowa³a zwiêkszenie polarnoœci sadzy i w konsekwencji
zwiêkszenie oddzia³ywañ nape³niacz – nape³niacz.
Z kolei w wielu pracach starano siê zwiêkszyæ kompatybilnoœæ cz¹stek twardych z polimerem poprzez obni¿enie energii powierzchniowej tych cz¹stek. W tym celu
modyfikowano sadzê lub krzemionkê, osadzaj¹c na powierzchni tych nape³niaczy cienki film polimerowy, np.
metod¹ polimeryzacji plazmowej [5, 6, 7].
Kyriidis i Shim szczepili sadzê piecow¹ grupami arylowymi, zwiêkszaj¹c w ten sposób jej kompatybilnoœæ
z kauczukami niepolarnymi [8].
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Zbadano w³aœciwoœci mechaniczne wulkanizatów
i oznaczono iloœæ kauczuku zwi¹zanego w mieszankach.
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2.1. Cel badañ

2.2. Zastosowane techniki
badawcze
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W³aœciwoœci mechaniczne wulkanizatów: wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie, wyd³u¿enie przy zerwaniu oraz naprê¿enie przy wyd³u¿eniu 100%, 200% i 300% oznaczone
by³y wg normy PN-ISO 37: 2007, wytrzyma³oœæ na rozdzieranie wg normy PN-ISO 34-1:2007 met. B, a twardoœæ wg normy ISO 7619-1: 2010. Zawartoœæ kauczuku
zwi¹zanego oznaczono na podstawie badañ zawartoœci
frakcji ¿elowej w mieszankach kauczukowych wg
PN-78/C-05053 oraz badañ termograwimetrycznych
(TG) ¿elu wg QPB 30 BLC wyd. 6 z dn. 30.07.2008.

Tabela 1. Sk³ad mieszanki bazowej SBR
Table 1. Formulation of the SBR basic compound

CBS

0,8

2.3. Materia³y i surowce
u¿yte do badañ

TMTD

0,1

Siarka

1,8

Nape³niacze i œrodki modyfikuj¹ce
Do badañ zastosowano sadzê piecow¹ N330 wyprodukowan¹ przez firmê Grolman Group.
Do modyfikacji sadzy u¿yto N-2-aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilanu. Silan wyprodukowany zosta³ przez Unisil S.A. w Tarnowie.
Kauczuki
Do badañ zastosowano niepolarny kauczuk butadienowo-styrenowy o nazwie KER 1500 oraz polarny kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy o nazwie KER N-29.
Oba kauczuki wyprodukowane zosta³y przez firmê Synthos Dwory Sp. z o.o. z Oœwiêcimia.

2.6. Sk³ad mieszanki bazowej NBR

2.4. Przebieg modyfikacji sadzy

ZnO

3

Stearyna

1

Przeciwutleniacz (TMQ)

1

Zmiêkczacz (ftalan dibutylu)

4

Modyfikacjê prowadzono, stosuj¹c 0,5 cz. wag. silanu
na 10 cz. wag. sadzy oraz 1,0 cz. wag. silanu na 10 cz. wag.
sadzy. W celu równomiernego pokrycia powierzchni sadzy
œrodkiem modyfikuj¹cym, zastosowany œrodek mieszano
z alkoholem etylowym w proporcji 1 cz. wag. œrodka modyfikuj¹cego na 10 cz. wag. alkoholu. Do kolby, zawieraj¹cej okreœlon¹ porcjê sadzy, dolewano odpowiedni¹ iloœæ
roztworu zawieraj¹cego rozpuszczony silan. Nastêpnie
kolbê ogrzewano przez 2 h za pomoc¹ p³aszcza grzewczego w temp. 60°C. Po wygrzewaniu sadzê umieszczano na
aluminiowej tacce i odstawiano na 24 h.

Sk³adniki mieszanki

Iloœæ sk³adnika, cz.wag.

Kauczuk Ker 1500

100

ZnO

3

Stearyna

1

Przeciwutleniacz (TMQ)

1

Zmiêkczacz (naftolen)

4

Sk³ad mieszanki bazowej, z której wykonane zosta³y
mieszanki NBR zawieraj¹ce sadzê znajduje siê w Tabeli
2. Z mieszanki bazowej sporz¹dzono mieszanki gumowe
o zawartoœci 40, 50 i 60 cz. wag. sadzy.

Tabela 2. Sk³ad mieszanki bazowej NBR
Table 2. Formulation of the NBR basic compound
Sk³adniki mieszanki

Iloœæ sk³adnika, cz. wag.

Kauczuk Ker N29

100

CBS

0,8

TMTD

0,1

Siarka

1,8

2.5. Sk³ad mieszanki bazowej SBR

2.7. Sk³ad i oznaczenia mieszanek
SBR i NBR u¿ytych do badania
zawartoœci kauczuku zwi¹zanego

Sk³ad mieszanki bazowej, z której wykonane zosta³y
mieszanki SBR zawieraj¹ce sadzê podano w Tabeli 1.
Z mieszanki bazowej sporz¹dzono mieszanki gumowe
o zawartoœci 40, 50 i 60 cz. wag. sadzy.

Sk³ad i oznaczenia mieszanek SBR znajduj¹ siê
w Tabeli 3.
Sk³ad i oznaczenia mieszanek NBR zamieszczono
w Tabeli 4.

Tabela 3. Oznaczenia i sk³ad mieszanek SBR u¿ytych do badania zawartoœci kauczuku zwi¹zanego
Table 3. Designation and formulation of SBR compounds applied to determine of bound rubber content
ML 04

ML 05

ML 06

ML28

ML29

ML30

111,7

111,7

111,7

111,7

111,7

111,7

Sadza N330, cz. wag.

40

50

60

40

50

60

Œrodek modyfikuj¹cy, cz. wag.

4

5

6

2

2,5

3

Mieszanka bazowa SBR, cz. wag.
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Tabela 4. Oznaczenia i sk³ad mieszanek NBR u¿ytych do badania zawartoœci kauczuku zwi¹zanego
Table 4. Designation and formulation of NBR compounds applied to determine of bound rubber content
Mieszanka bazowa NBR, cz. wag.

ML 16

ML 17

ML 18

ML 40

ML 41

ML 42

111,7

111,7

111,7

111,7

111,7

111,7

Sadza N330, cz.wag.

40

50

60

40

50

60

Œrodek modyfikuj¹cy, cz. wag.

4

5

6

2

2,5

3

3. Wyniki badañ
3.1. W³aœciwoœci mechaniczne
wulkanizatów SBR

3.2. W³aœciwoœci mechaniczne
wulkanizatów NBR

Wyniki badañ zamieszczone s¹ na rys. 1.

Wyniki badañ zamieszczone s¹ na rys. 2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 1. W³aœciwoœci wulkanizatów SBR zawieraj¹cych sadzê N330 niemodyfikowan¹ (0U330s), modyfikowan¹ za
pomoc¹ 0,5 cz. wag. modyfikatora na 10 cz. wag. sadzy (0,5U330s) oraz 1 cz. wag. modyfikatora na 10 cz. wag. sadzy
(1U330s): a) wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, TS; b) twardoœæ, H; c) wytrzyma³oœæ na rozdzieranie, Ts; d) wyd³u¿enie
przy zerwaniu, Eb; e) naprê¿enie przy wyd³u¿eniu 100%, S100; f) naprê¿enie przy wyd³u¿eniu 300%, S300
Fig. 1. Properties of the SBR vulcanizates filled with unmodified N330 carbon black (0U330s), filled with N330 black
modified with 0,5 parts by weight of silane per 10 parts by weight of black (0,5U330s) and filled with N330 black modified with 1 part by weight of silane per 10 parts by weight of black (1U330s): a) tensile strength, TS; b) hardness, H;
c) tear strength, Ts; d) elongation at break, Eb; e) stress at 100% elongation, S100; f) stress at 300% elongation, S300
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 2. W³aœciwoœci wulkanizatów NBR zawieraj¹cych sadzê N330 niemodyfikowan¹ (0U/330n), modyfikowan¹ za
pomoc¹ 0,5 cz. wag. modyfikatora na 10 cz. wag. sadzy (0,5U/330n) oraz modyfikowan¹ za pomoc¹ 1 cz. wag. modyfikatora na 10 cz. wag. sadzy (1U/330n): a) wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, TS; b) twardoœæ, H; c) wytrzyma³oœæ na
rozdzieranie, Ts; d) wyd³u¿enie przy zerwaniu, Eb; e) naprê¿enie przy wyd³u¿eniu 100%, S100; f) naprê¿enie przy wyd³u¿eniu 300%, S300
Fig. 2. Properties of the NBR vulcanizates filled with unmodified N330 carbon black (0U/330n), filled with N330
black modified with 0,5 parts by weight of silane per 10 parts by weight of black (0,5U/330n) and filled with N330
black modified with 1 part by weight of silane per 10 parts by weight of black (1U/330n): a) tensile strength, TS;
b) hardness, H; c) tear strength, Ts; d) elongation at break, Eb; e) stress at 100% elongation, S100; f) stress at 300% elongation, S300

3.3. Kauczuk zwi¹zany
Wyniki badañ iloœci kauczuku zwi¹zanego w mieszankach kauczukowych SBR i NBR znajduj¹ siê w Tabelach 7 i 8.

4. Omówienie wyników
badañ i wnioski
Wulkanizaty SBR zawieraj¹ce sadzê modyfikowan¹
N-2-aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilanem wykazywa³y mniejsz¹ twardoœæ, mniejsze naprê¿enia przy
wyd³u¿eniach 100, 200 i 300% oraz wiêksze wyd³u¿enie przy zerwaniu w porównaniu z wulkanizatami zawieraj¹cymi sadzê niemodyfikowan¹. Ró¿nica by³a tym
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wiêksza, im wiêcej silanu u¿yto do modyfikacji oraz im
wiêcej sadzy zawiera³ wulkanizat (Rys. 1b, 1d, 1e, 1f).
Natomiast wulkanizaty SBR zawieraj¹ce sadzê niemodyfikowan¹ wykazywa³y wiêksz¹ wytrzyma³oœæ na
rozci¹ganie oraz wiêksz¹ wytrzyma³oœæ na rozdzieranie
w porównaniu z wulkanizatami z sadz¹ modyfikowan¹
N-2-aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilanem
(Rys. 1a, 1c). Ró¿nica wytrzyma³oœci na rozci¹ganie oraz
wytrzyma³oœci na rozdzieranie wulkanizatów z sadz¹
niemodyfikowan¹ w porównaniu z wulkanizatami z sadz¹ modyfikowan¹ by³a tym wiêksza, im wiêcej silanu
u¿yto do modyfikacji oraz im wiêksza by³a zawartoœæ
sadzy w wulkanizacie.
Wulkanizaty NBR zawieraj¹ce 50 i 60 phr sadzy
N330 modyfikowanej mniejsz¹ iloœci¹ silanu wykazywa³y wiêksz¹ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie w porównaniu
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Tabela 5. Iloœæ kauczuku zwi¹zanego w mieszankach SBR
Table 5. Volume fraction of bound rubber in SBR compounds
Mieszanka
Iloœæ kauczuku zwi¹zanego, %

ML 04

ML 05

ML 06

ML 28

ML 29

ML 30

2,6

5,4

7,9

0,3

0,4

5,8

Tabela 6. Iloœæ kauczuku zwi¹zanego w mieszankach NBR
Table 6. Volume fraction of bound rubber in NBR compounds
Mieszanka
Iloœæ kauczuku zwi¹zanego, %

ML 16

ML 17

ML 18

ML 40

ML 41

ML 42

5,1

7,4

10,7

10,4

9,4

11,7

z wulkanizatami z sadz¹ niemodyfikowan¹. Wulkanizaty NBR zawieraj¹ce 50 i 60 phr sadzy modyfikowanej
wiêksz¹ iloœci¹ silanu wykazywa³y podobn¹ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie co wulkanizaty z sadz¹ niemodyfikowan¹.
Wytrzyma³oœæ na rozdzieranie wulkanizatów z sadz¹ N330 niemodyfikowan¹ by³a podobna do wytrzyma³oœci wulkanizatów z sadz¹ modyfikowan¹ mniejsz¹
i wiêksz¹ iloœci¹ silanu dla ka¿dej zawartoœci nape³niacza w mieszance kauczukowej.
Wyd³u¿enie przy zerwaniu wulkanizatów NBR zawieraj¹cych 50 i 60 phr sadzy N330 modyfikowanej
mniejsz¹ iloœci¹ silanu by³o wiêksze ni¿ wyd³u¿enie
wulkanizatów z sadz¹ niemodyfikowan¹. Wyd³u¿enie
przy zerwaniu wulkanizatów NBR zawieraj¹cych 50 i
60 phr sadzy N330 modyfikowanej wiêksz¹ iloœci¹ silanu by³o podobne do wyd³u¿enia wulkanizatów z sadz¹
niemodyfikowan¹ (Rys. 2).
W wyniku modyfikacji sadzy N330, iloœæ kauczuku
zwi¹zanego w mieszankach SBR zmniejszy³a siê, natomiast w mieszankach NBR zwiêkszy³a siê (Tab. 5 i 6).
Wyniki badania kauczuku zwi¹zanego prowadz¹ do
nastêpuj¹cych wniosków:
Si³y adhezji miêdzy cz¹steczkami silanu a sadz¹ piecow¹ mia³y najprawdopodobniej wy³¹cznie charakter
s³abych oddzia³ywañ van der Vaalsa. Tym niemniej inna
iloœæ kauczuku zwi¹zanego w mieszankach z sadz¹ niemodyfikowan¹ w porównaniu z mieszankami z sadz¹
modyfikowan¹ o tym samym stopniu nape³nienia œwiadczy³a o innych w³aœciwoœciach powierzchniowych sadzy
modyfikowanej i niemodyfikowanej po wrobieniu do
kauczuku, a zatem, ¿e si³y adhezji miêdzy sadz¹ a przynajmniej czêœci¹ cz¹steczek silanu by³y wiêksze ni¿ si³y
œcinaj¹ce powstaj¹ce w trakcie mieszania kauczuku
z nape³niaczem, dziêki czemu cz¹steczki silanu wi¹za³y
siê z sadz¹ w sposób trwa³y.
Iloœæ kauczuku zwi¹zanego w mieszankach NBR
by³a wiêksza ni¿ w mieszankach SBR. Wynika³o to z faktu, ¿e w przypadku mieszanek NBR powstawa³y stosunkowo silne wi¹zania wodorowe miêdzy grup¹ aminow¹
silanu a grup¹ C-N kauczuku NBR, natomiast w przypadku mieszanek SBR wi¹zania miêdzy silanem a cz¹steczkami kauczuku mia³y inny charakter i by³y s³absze.
Wulkanizaty SBR zawieraj¹ce sadzê modyfikowan¹
wiêksz¹ iloœci¹ silanu wykazywa³y mniejsz¹ twardoœæ
i mniejsze modu³y a wiêksze wyd³u¿enie przy zerwaniu
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w porównaniu z wulkanizatami z sadz¹ niemodyfikowan¹. Wynika³o to przede wszystkim z mniejszej iloœci
kauczuku zwi¹zanego w mieszankach z sadz¹ modyfikowan¹. Poza tym wulkanizaty z sadz¹ modyfikowan¹
wykazywa³y w³aœciwoœci charakterystyczne dla wulkanizatów otrzymanych z mieszanek o wiêkszej zawartoœci
zmiêkczacza. Mo¿e to wynikaæ z tego, ¿e czêœæ cz¹steczek silanu, pod wp³ywem si³ œcinaj¹cych, odrywa³a siê
od powierzchni nape³niacza i miesza³a z kauczukiem,
wykazuj¹c dzia³anie podobne do dzia³ania zmiêkczacza.

5. Podsumowanie
Podsumowuj¹c wyniki badañ nale¿y stwierdziæ, ¿e
zastosowanie sadzy modyfikowanej silanem z grupami
aminowymi (polarnymi) do nape³niania mieszanek kauczuku butadienowo-styrenowego nie spowodowa³o polepszenia w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych wulkanizatów. Natomiast zastosowanie sadzy modyfikowanej silanem z grupami aminowymi do nape³niania mieszanek
kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego na ogó³ poprawia³o w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe wulkanizatów.
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