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Wykorzystanie regeneratu butylowego w przedmieszkach stosowanych do produkcji mas uszczelniaj¹cych
Wstêpnie usieciowane mieszanki kauczuku butylowego (IIR) i regeneratu zmieszano z dodatkiem plastyfikatora i ¿ywicy sieciuj¹cej. Stopieñ zwulkanizowania mieszanki regulowano zawartoœci¹ ¿ywicy
sieciuj¹cej. Wykonane przedmieszki zosta³y u¿yte do produkcji mas uszczelniaj¹cych charakteryzuj¹cych siê dobr¹ stabilnoœci¹ wymiarów oraz obni¿on¹ sp³ywnoœci¹. W niniejszej pracy zbadano wp³yw
zast¹pienia IIR regeneratem butylowym na w³aœciwoœci mas uszczelniaj¹cych.
S³owa kluczowe: uszczelniacz butylowy, ¿ywica sieciuj¹ca, regenerat, sp³ywnoœæ, przedmieszka

The use of rubber butyl reclaim in masterbatches for sealant
production
Semi-vulcanized masterbatches of butyl rubber (IIR) and butyl reclaim were mixed with plasticizer and
crosslinking resin. The degree of vulcanization is regulated by the content of crosslinking resin. The masterbatches were used for production of thermoplastic sealants, which had good dimensional stability and
low slump. Current work investigates the dependency of sealant properties on the content of IIR replaced
with butyl reclaim in the masterbatches.
Key words: butyl sealant, resin crosslinking, reclaim, slump, masterbatch

1. Wprowadzenie
Kauczukowe masy uszczelniaj¹ce charakteryzuj¹ siê
przede wszystkim dobr¹ rozci¹gliwoœci¹, a w przypadku
mas butylowych równie¿ wysok¹ odpornoœci¹ na starzenie. Z tego wzglêdu taœmy uszczelniaj¹ce bazuj¹ce na
kauczuku butylowym (IIR) s¹ powszechnie stosowane
w motoryzacji oraz budownictwie. Niestety, w przypadku zastosowañ wymagaj¹cych zachowania wymiarów
uszczelki, jak na przyk³ad w aplikacji uszczelniania
okien, konieczna jest kontrola pe³zania mieszanki.
Pe³zanie – to zjawisko zmiany wymiarów i trwa³ego odkszta³cenia pod wp³ywem dzia³ania sta³ego, d³ugotrwa³ego obci¹¿enia. W przypadku mas uszczelniaj¹cych
pe³zanie mo¿e siê objawiaæ wyp³ywaniem szczeliwa spomiêdzy uszczelnianych powierzchni lub sp³ywaniem
grawitacyjnym. Jedn¹ z metod zapobiegania pe³zaniu
jest przynajmniej czêœciowe usieciowanie kauczuku [1].
Usieciowanie kauczuku ma równie¿ pozytywny wp³yw
na zwiêkszenie kohezji mieszanki, pozwalaj¹c zachowaæ
jej przylepnoœæ.
Na rynku dostêpne s¹ gotowe rozwi¹zania do bezpoœredniego zastosowania, np. podsieciowany kauczuk butylowy Kalar dostarczany przez Royal Elastomers [2], kopolimer izobutylen-para-metylostyren
Exxpro dostarczany przez firmê Exxon [3], sieciuj¹ca
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pod wp³ywem wilgoci poli-alfa-olefina Vestoplast 206
dostarczana przez Evonik [4], jednak ceny wymienionych produktów znacznie przekraczaj¹ cenê kauczuku butylowego.
Wykorzystuj¹c komercyjnie dostêpne surowce, polepszenie kohezji mieszanki i zapewnienie mniejszej
sp³ywnoœci, mo¿na osi¹gn¹æ poprzez dodatek wielkocz¹steczkowego poliizobutylenu (PIB) (Oppanol B150,
Oppanol B200 firmy BASF). Metoda ta jednak jest trudna do zastosowania w przypadku u¿ycia do wytwarzania
mieszanki mieszalnika typu sigma, powszechnie stosowanego do mieszania lub zgniatania materia³ów o du¿ej
lepkoœci, m.in. w przemyœle materia³ów uszczelniaj¹cych, ze wzglêdu na relatywnie du¿¹ ró¿nicê w lepkoœci PIB i kauczuku butylowego. Korzystne w tym wypadku jest przygotowanie przedmieszki przy u¿yciu mieszarki zamkniêtej.
Kolejn¹ z mo¿liwoœci jest wykonanie mieszanki œredniocz¹steczkowego PIB z kauczukiem butylowym i nadmiarem œrodka sieciuj¹cego. Ze wzglêdu na to, ¿e PIB
jest kauczukiem o ³añcuchu ca³kowicie nasyconym,
z wyj¹tkiem jego koñców, i praktycznie nie wulkanizuje,
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kohezja mieszanki bêdzie dyktowana g³ównie zawartoœci¹ kauczuku butylowego. Selektywn¹ wulkanizacjê
mo¿na wykorzystaæ równie¿ w przypadku mieszanek
halogenowanych gatunków kauczuku butylowego (XIIR)
z poliizobutylenem lub kauczukiem butylowym. Selektywnoœæ polega na zastosowaniu œrodka sieciuj¹cego
reaguj¹cego z halogenobutylem, a obojêtnego dla innych
sk³adników mieszanki. Typowym rozwi¹zaniem w takim uk³adzie jest wykorzystanie tlenku cynku (ZnO)
[5, 6].
Wszystkie wymienione wy¿ej sposoby wytworzenia
bazy elastomerowej do produkcji masy uszczelniaj¹cej,
w szczególnoœci polegaj¹ce na czêœciowej lub pe³nej
wulkanizacji, wymagaj¹ zastosowania wulkanizacji dynamicznej, aby unikn¹æ powstawania niejednorodnoœci
w czasie wyrobu finalnej mieszanki. Mo¿liwe jest wykonanie przedmieszek w mieszarce zamkniêtej, a nastêpnie konfekcjonowanie ich w pasy za pomoc¹ walcarki, co
nie jest jednak wygodne ze wzglêdu na du¿¹ elastycznoœæ podsieciowanej mieszanki. Korzystniejsz¹ metod¹
konfekcjonowania jest peletyzacja lub mielenie. Otrzymany granulat lub przemia³, po przesypaniu proszkiem
zapobiegaj¹cym sklejaniu siê, mo¿na przechowywaæ
przez relatywnie d³ugi czas bez ryzyka zbrylenia. Wykorzystanie przedmieszki w dalszym przetwórstwie w mieszalnika typu sigma jest jednak uwarunkowane zapewnieniem jej odpowiedniej lepkoœci. Zbyt wysoka lepkoœæ
powoduje utrudnienia na etapie uplastyczniania, zbyt
niska lepkoœæ mo¿e powodowaæ problemy z przechowywaniem skonfekcjonowanej przedmieszki. Zasadne jest
wiêc regulowanie lepkoœci mieszanki za pomoc¹ plastyfikatora, na etapie przygotowania w mieszarce zamkniêtej.
W niniejszej pracy zbadano przydatnoœæ regeneratu
butylowego do zastosowania w przedmieszkach podsieciowanych. Podsieciowane przedmieszki uzyskano poprzez dodatek œrodka sieciuj¹cego w œciœle okreœlonej
iloœci, która nie pozwoli³a na pe³n¹ wulkanizacjê mieszanki. Metoda przygotowania przedmieszki by³a analogiczna do zastosowanej w [1].

2. Czêœæ doœwiadczalna
2.1. Materia³y
W badaniach technologicznych mieszanek stosowano:
— kauczuk butylowy (IIR) Lanxess X_Butyl RB 301
o lepkoœci Mooneya ML(1+8, 125°C) 51±5 MU
oraz stopniu nienasycenia 1,85%, dostarczony przez
Lanxess;
— regenerat butylowy Ecorr RBR70 o lepkoœci Mooneya ML(1+4, 100°C) 37±7 i zawartoœci kauczuku
53± 3%, dostarczony przez Ecorr;
— poliizobutylen (PIB) o masie cz¹steczkowej Mn =
1300, dostarczony przez Biesterfeld;
— bromowan¹ ¿ywicê fenolowo-formaldehydow¹
SP-1055, dostarczon¹ przez Torimex.
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2.2. Metody analityczne
W³aœciwoœci reologiczne mieszanek (lepkoœæ) oznaczono za pomoc¹ aparatu Mooneya MV 2000E wg
PN ISO 289-1:2007.
Pozosta³e w³aœciwoœci mieszanek oznaczono wg
norm:
— wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia – ISO 1133:2002;
— gêstoœæ – PN ISO 2781 + AC1:1996 met. A;
— si³ê klejenia 180°, przyczepnoœæ pocz¹tkow¹ „looptack” – na podstawie norm FINAT 1 oraz FINAT 9;
— penetracjê – za pomoc¹ penetrometru ig³owego;
— sp³ywnoœæ wg normy zak³adowej BS 25, okreœlon¹
jako grawitacyjne odkszta³cenie prostopad³oœcianu o
wymiarach 20 mm × 20 mm × 12 mm przyklejonego do pionowej stalowej p³ytki. Wartoœæ sp³ywnoœci
mierzono po sezonowaniu próbki w 70°C przez 24 h.

2.3. Omówienie wyników
W Tabeli 1 przestawiono sk³ad u¿ytych przedmieszek oraz wyniki badania ich w³aœciwoœci, a w Tabeli 2
przedstawiono wyniki badania w³aœciwoœci mieszanek.
Do badañ nad wp³ywem sieciowania na zachowanie
kszta³tu uszczelnienia wytypowana zosta³a receptura
referencyjna o wysokiej sp³ywnoœci (E46-xx, niewymieniona w Tabeli 2), przygotowana w mieszalniku typu sigma. Przygotowano próbkê E46-29 o identycznym sk³adzie jak E46-xx. W przypadku próbki E46-29, aby porównaæ przebieg procesu mieszania w mieszarce zamkniêtej do mieszania w mieszalniku typu sigma, bazê
elastomerow¹ wraz z czêœci¹ plastyfikatora przygotowano wczeœniej w postaci przedmieszki. Wszystkie kolejne
próbki mas uszczelniaj¹cych E46 maj¹ identyczny
sk³ad, ró¿ni¹ siê wy³¹cznie przedmieszk¹. W³aœciwoœci
mieszanek E46-xx oraz E46-29 nie ró¿ni³y siê w istotny
sposób. Wszystkie przedmieszki przygotowano w mieszalniku zamkniêtym, koñcz¹c mieszanie po osi¹gniêciu
temperatury masy 200°C. Ka¿da kolejna przedmieszka
w serii SVR zawiera³a o 1 phr ¿ywicy sieciuj¹cej wiêcej
od poprzedniej. Aby wykonane przedmieszki ³atwo siê
uplastycznia³y, docelowa lepkoœæ przedmieszki powinna
byæ podobna do lepkoœci kauczuku (51 ± 5 MU). Lepkoœæ kolejnych przedmieszek ros³a wraz z dodatkiem ¿ywicy. Skutecznoœæ podsieciowania jest dobrze zobrazowana przez wzrost zawartoœci ¿elu w masie. W³aœciwoœci mas uszczelniaj¹cych (Tab. 2 E46-30, 31, 41) ró¿ni¹
siê w sposób istotny. Kohezja mieszanek znacznie wzros³a w stosunku do receptury referencyjnej. Pozornie ni¿szy wynik pomiaru si³y klejenia mieszanki E46-31 w
stosunku do E46-30 spowodowany jest zmian¹ typu
zniszczenia próbki. Odklejenie adhezyjne przy zachowaniu podobnej przyczepnoœci pocz¹tkowej wskazuje na
wzrost kohezji materia³u. Wzrost lepkoœci przedmieszek
SVR-1 do 3 ma swoje odzwierciedlenie w postaci spadku wskaŸnika szybkoœci p³yniêcia odpowiednich próbek
mas uszczelniaj¹cych. Zaskakuj¹co, podsieciowanie nie
mia³o istotnego wp³ywu na zwiêkszenie odpornoœci na
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70-100 [1/10 mm] odpowiadaj¹ komercyjnie dostêpnym uszczelniaczom butylowym. Próbka E46-72, zawieraj¹ca 60 phr regeneratu mia³a widoczne wady
w postaci ¿eli i wtr¹ceñ. Prawdopodobnie jest to spowodowane zbyt wysok¹ lepkoœci¹ czêœci fazy IIR usieciowanej ¿ywic¹. Powy¿sze defekty nie wystêpowa³y w poprzednich mieszankach (E46-69 do 71). Sp³ywnoœæ
mieszanek opartych na przedmieszkach z regeneratem
uleg³a poprawie w stosunku do mieszanek niezawieraj¹cych regeneratu. Obni¿enie sp³ywnoœci jest najprawdopodobniej spowodowane wystêpowaniem nape³niaczy
aktywnych (sadza) w regeneracie. W³aœciwoœci przerobowe (wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia – MVI) polepszaj¹
siê ze wzrostem zawartoœci regeneratu. Wartoœæ MVI
oko³o 25 ml/10 min jest zbli¿ona do wskaŸników p³yniêcia komercyjnych mas butylowych (typowe wartoœci
30-60 ml/10 min).

sp³ywanie w podwy¿szonej temperaturze. Prawdopodobnym powodem tego by³a relatywnie du¿a iloœæ plastyfikatorów w stosunku do bazy elastomerowej.
Na podstawie poprzednich badañ [7] jako potencjalny czêœciowy zamiennik kauczuku butylowego zosta³
wytypowany regenerat RBR70. Seria SVRR zosta³a wykonana na podstawie przedmieszki SVR-3. Sposób przygotowania ka¿dej z próbek serii SVRR przebiega³ analogicznie jak próbek serii SVR. W próbkach zastêpowano
coraz wiêksz¹ czêœæ kauczuku regeneratem. Lepkoœæ
SVRR-1 jest podobna do lepkoœci mieszanki SVR-3, jednak wraz ze wzrostem zawartoœci regeneratu maleje.
Najprawdopodobniej jest to spowodowane ni¿sz¹ lepkoœci¹ regeneratu w stosunku do lepkoœci kauczuku
butylowego oraz mniejsz¹ iloœci¹ polimeru zdolnego do
wulkanizacji. W³aœciwoœci u¿ytkowe mieszanek
E46-69, 70, 71, 72 pogarszaj¹ siê ze wzrostem zawartoœci regeneratu. Przyczepnoœæ pocz¹tkowa pozostaje na
podobnym poziomie w porównaniu z E46-41, jednak
ró¿nica w adhezji jest widoczna podczas pomiaru si³y
klejenia. Kohezja próbek opartych na regeneracie pozostaje na wysokim poziomie a¿ do zawartoœci regeneratu
rzêdu 45 phr Penetracja mas roœnie wraz ze wzrostem
zawartoœci regeneratu. Wartoœci penetracji rzêdu

3. Wnioski
Wbrew za³o¿eniom, wraz ze wzrostem usieciowania
kauczuku w przedmieszce (SVR-3) sp³ywnoœæ mieszanki (SE46-41) nie uleg³a znacznej poprawie w stosunku
do mieszanki referencyjnej (SE46-29). Zastosowanie

Tabela 1. W³aœciwoœci i receptury przedmieszek serii SVR oraz SVRR
Table 1. Properties and formulations of SVR and SVRR masterbatches
Nazwa przedmieszki

SVR-0

SVR-1

SVR-2

SVR-3

SVRR-1

SVRR-2

SVRR-3

SVRR-4

Sk³ad

phr

phr

phr

phr

phr

phr

phr

phr

Lanxess 301

100

100

100

100

85

70

55

40

RBR70

-

-

-

-

15

30

45

60

25

25

25

25

25

25

25

25

-

1

2

3

3

3

3

3

Lepkoœæ maksymalna ML
w 125°C

56,8

47,6

66,8

64,6

65,6

60,5

54,8

49,8

Lepkoœæ, ML(1+8) 125°C

30,9

29,5

57,1

55,9

58,6

51,8

45,4

40,7

0

0

22,0

34,4

-

-

-

-

PIB
SP-1055
W³aœciwoœci

Zawartoœæ ¿elu [%]

Tabela 2. W³aœciwoœci mieszanek serii E46 wykonanych z przedmieszek SVR oraz SVRR
Table 2. Properties of E46 compounds series made with SVR and SVRR masterbatches
Nazwa przedmieszki

SVR-0

SVR-1

SVR-2

SVR-3

SVRR-1

SVRR-2

SVRR-3

SVRR-4

Nazwa mieszanki

E46-29

E46-30

E46-31

E46-41

E46-69

E46-70

E46-71

E46-72

Przyczepnoœæ pocz¹tkowa
(adhezja) [N/25 mm]

38

43

45

59

53

57

37

19

Si³a klejenia (kohezja) [N/24 mm]

18

43

31

40

29

30

33

26

Typ oderwania (kohezyjny lub
adhezyjny)

koh

koh

adh

adh

adh

adh

adh

koh

MVI (5 / 80) [ml/10 min]

18,9

11,9

2,29

2,03

3,3

8,3

8,7

6,6

MVI (2,16 / 140) [ml/10 min]

-

-

-

18,0

12,8

24,4

25,2

59,2

Penetracja (sto¿ek 150 g / 23°C)
[1/10 mm]

-

-

-

96

80

91

95

128

100

-

-

86

21

23

14

40

Sp³ywnoœæ [mm]
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regeneratu w przedmieszkach ma korzystny wp³yw na
obni¿enie sp³ywnoœci mieszanek.
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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