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Streszczenie — Sporz¹dzono mieszanki z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPM), krzemionki i nadtlenku dikumylu (DCP) z dodatkiem koagentów w postaci nanometrycznych cz¹stek
zmodyfikowanego tlenku magnezu lub wapnia. Próbki wulkanizowano w temp. 160 °C w ci¹gu
40 min. Wyznaczono gêstoœæ usieciowania wulkanizatów oraz ich w³aœciwoœci mechaniczne. Za
pomoc¹ ró¿nicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) zbadano wp³yw rodzaju koagenta na dystrybucje wêz³ów w sieci elastomerowej. Zbadano równie¿ termokurczliwoœæ otrzymanych próbek.
Stwierdzono, ¿e zastosowanie koagenta pozwala na otrzymanie kompozytów wykazuj¹cych zadowalaj¹ce w³aœciwoœci mechaniczne, a jednoczeœnie charakteryzuj¹cych siê pamiêci¹ kszta³tu.
S³owa kluczowe: koagenty, kopolimer etylenowo-propylenowy, sieciowanie nadtlenkowe, w³aœciwoœci mechaniczne, termokurczliwoœæ.
COAGENTS FOR PEROXIDE CROSSLINKING OF ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER
Summary — The rubber compounds of ethylene-propylene copolymer (EPM), silica and dicumyl
peroxide (DCP) with addition of nanosized particles of modified calcium and magnesium oxides
as coagents were prepared. The samples were vulcanized at 160 °C for 40 minutes. The crosslink
density and mechanical properties of the vulcanizates were determined. The effect of coagent type
on the distribution of crosslinks in the elastomer network was investigated using differential scanning calorimetry (DSC). The prepared samples were also examined for heat-shrinkable properties.
It was found that the use of coagent allows to obtain composites with a shape memory effect, which
show satisfactory mechanical properties.
Keywords: coagents, ethylene-propylene copolymer, peroxide crosslinking, mechanical properties, thermo-shrinkability.

Elastomery nasycone, takie jak uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy czy te¿ kopolimer
etylenowo-propylenowy charakteryzuj¹ siê brakiem
wi¹zañ podwójnych w makrocz¹steczce, co nie daje mo¿liwoœci ich sieciowania za pomoc¹ siarki. W przypadku
powy¿szych kauczuków stosuje siê sieciowanie nadtlenkami organicznymi [1]. Otrzymane w ten sposób wulkanizaty charakteryzuj¹ siê dobr¹ odpornoœci¹ na starzenie
termiczne i na dzia³anie ozonu. Wadami takiego sieciowania s¹ jednak gorsze w³aœciwoœci mechaniczne wyrobów oraz d³u¿szy czas wulkanizacji mieszanek elastomerowych [2, 3]. W celu wyeliminowania wad sieciowania
nadtlenkowego, a tak¿e otrzymania materia³u o wy¿szej
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wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, lepszej adhezji do metalu,
czy te¿ lepszej odpornoœci na œcieranie u¿ywa siê koagentów sieciowania [4]. Jako koagenty stosuje siê wielofunkcyjne monomery winylowe, poniewa¿ s¹ one reaktywne
w stosunku do wolnych rodników powsta³ych podczas
rozpadu nadtlenku [5]. Koagenty takie wbudowuj¹ siê
w strukturê elastomeru, tworz¹c z udzia³em ich grup
funkcyjnych wêz³y sieci o budowie jonowej lub kompleksowej [4].
Od kilkudziesiêciu lat stosowane s¹ koagenty oparte
na maleimidach [6], a powszechnie znane s¹ tak¿e akrylan i metakrylan cynku, czy cyjanuran triallilu. Koagenty
te wbudowuj¹ siê w sieæ polimeru w wyniku kowulkanizacji ich domen z otaczaj¹c¹ matryc¹ polimerow¹ [3].
Wad¹ ograniczaj¹c¹ zastosowanie tej grupy koagentów
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jest pogorszenie, w porównaniu z sieciowaniem z zastosowaniem wielofunkcyjnych monomerów winylowych,
w³aœciwoœci mechanicznych wulkanizatów, pomimo
wzrostu wydajnoœci sieciowania. Przyczyn¹ tego mo¿e
byæ obecnoœæ sztywnych struktur w cz¹steczkach koagenta, które po wulkanizacji tworz¹ twarde domeny
zwi¹zane z otaczaj¹cym elastomerem, co mo¿e prowadziæ do zniszczenia próbki na skutek koncentracji naprê¿eñ w pobli¿u twardych domen [7]. Z tych powodów coraz wiêcej uwagi poœwiêca siê opracowaniu nowych koagentów wulkanizacji elastomerów nasyconych [8], które
prowadzi³yby do powstania sieci elastomerowych
o wiêkszej zdolnoœci do przenoszenia, czy te¿ relaksacji
naprê¿eñ, co powinno skutkowaæ popraw¹ w³aœciwoœci
mechanicznych wulkanizatów, a szczególnie ich wytrzyma³oœci na rozci¹ganie. Powszechnie znane jest zastosowanie pochodnych diakrylanów jako koagentów sieciowania nadtlenkowego [9]. Diakrylan cynku jest wykorzystywany do tworzenia w sieci elastomeru wi¹zañ
poprzecznych, których powstawanie prowadzi do poprawy w³aœciwoœci mechanicznych wulkanizatów jak
i zwiêksza adhezjê miêdzy metalem i elastomerem. Diakrylany zwiêkszaj¹ tak¿e gêstoœæ usieciowania wulkanizatów [10]. Sieciowanie elastomerów nadtlenkami
mo¿e byæ równie¿ wspomagane przez wielofunkcyjne
estry jakim s¹ akrylany innych metali [1, 11—12].
Dowiedziono, i¿ dimetakrylan cynku w uwodornionym kauczuku butadienowo-akrylonitrylowym (HNBR)
tworzy w wyniku polimeryzacji in situ tzw. strukturê [13]
sk³adaj¹c¹ siê z agregatów poli(dimetakrylanu cynku).
Oddzia³ywania miêdzy dimetakrylanem cynku a polarnym elastomerem prowadz¹ do poprawy w³aœciwoœci
mechanicznych wulkanizatów HNBR. Mo¿e równie¿
nast¹piæ krystalizacja indukowana rozci¹ganiem, zachodz¹ca podczas deformacji próbki. Wytrzyma³oœæ materia³u ulega poprawie, poniewa¿ pod wp³ywem naprê¿eñ
zewnêtrznych mo¿e dojœæ do deformacji utworzonej
w trakcie wulkanizacji struktury agregatów spolimeryzowanego koagenta [9, 14]. Nale¿y równie¿ podkreœliæ,
¿e podczas sieciowania elastomeru dochodzi do tworzenia klasterów jonowych z udzia³em jonów cynku obecnych w cz¹steczce koagenta [13]. Lu i wspó³autorzy [14]
zaproponowali model opisuj¹cy oddzia³ywania dimetakrylan cynku/elastomer. Na ³añcuchu elastomerowym
mog¹ byæ adsorbowane (fizycznie) cz¹stki poli(dimetakrylanu cynku). Mog¹ te¿ oddzia³ywaæ z ³añcuchem elastomerowym tworz¹c wêz³y sieci lub tworzyæ klastery jonowe. Wskutek sieciowania nadtlenkowego mog¹ tworzyæ siê równie¿ kowalencyjne wêz³y sieci. Takie kompozyty charakteryzuj¹ siê du¿ym wyd³u¿eniem przy zerwaniu oraz podatnoœci¹ do relaksacji naprê¿eñ [14].
Jonowe wêz³y sieci bardzo korzystnie wp³ywaj¹ na
w³aœciwoœci materia³u, gdy¿ w polu si³owym ulegaj¹
przegrupowaniu, nastêpuje przemieszczanie siê ³añcuchów i wyrównywanie ich d³ugoœci miêdzy klasterami
jonowymi. Konsekwencj¹ tego jest przenoszenie i wyrównywanie naprê¿eñ w wulkanizacie, co prowadzi do
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zwiêkszenia wytrzyma³oœci próbki. Zmniejszenie naprê¿enia w próbce jest skutkiem degradacji ³añcuchów sieci
i rozpadu klasterów jonowych [15]. Badania wykaza³y, ¿e
zastosowanie nanometrycznego tlenku metalu zmodyfikowanego kwasem itakonowym lub akrylowym pozwala na otrzymanie bardziej aktywnego koagenta sieciowania ni¿ akrylan czy metakrylan cynku [9]. Jednak z uwagi
na wymagania ustawodawstwa Unii Europejskiej dotycz¹ce ograniczenia stosowania zwi¹zków cynku w wyrobach gumowych (Dyrektywa Komisji Europejskiej
2003/105/EC) podjêto badania maj¹ce na celu opracowanie koagentów sieciowania opartych na tlenkach innych
metali dwuwartoœciowych, tj. tlenku wapnia i magnezu
zmodyfikowanych powierzchniowo nienasyconymi
kwasami karboksylowymi [16—18].
Celem tej pracy by³o opracowanie nowych koagentów sieciowania kopolimeru etylenowo-propylenowego
nadtlenkiem dikumylu. Jako koagenty zastosowano
cz¹stki tlenku wapnia lub magnezu o rozmiarach nanometrycznych zmodyfikowane powierzchniowo nienasyconymi kwasami karboksylowymi zawieraj¹cymi ³atwo
odszczepialne atomy wodoru oraz ³atwo dostêpne do oddzia³ywañ wi¹zania podwójne. Proponowane koagenty
powinny tworzyæ w oœrodku elastomerowym labilne jonowe wêz³y sieci, których obecnoœæ powinna przyczyniæ
siê do zwiêkszenia gêstoœci usieciowania wulkanizatów
i poprawy ich parametrów wytrzyma³oœciowych. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e sole wapnia b¹dŸ magnezu i nienasyconych kwasów karboksylowych stosowanych jako modyfikatory nie s¹ dostêpne handlowo, natomiast proces modyfikacji powierzchni tlenków jest ³atwiejszy i bardziej
efektywny ni¿ synteza soli. Ponadto zastosowanie tlenku
wapnia lub magnezu z zaszczepionymi na powierzchni
kwasami nienasyconymi, mo¿e powodowaæ przemieszczanie siê grup karboksylowych koagenta po powierzchni cz¹stek tlenku w polu si³owym. Przeprowadzono badania wp³ywu koagentów na w³aœciwoœci mechaniczne
wulkanizatów, gêstoœæ usieciowania i dystrybucjê wêz³ów w sieci elastomerowej. Zbadano równie¿ mo¿liwoœæ
uzyskania wyrobów termokurczliwych z tak otrzymanego kopolimeru etylenowo-propylenowego.
CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Materia³y
Przedmiot badañ stanowi³ kauczuk etylenowo-propylenowy (EPM), o nazwie handlowej Dutral CO 034
(Polimeri Europa) zawieraj¹cy 28 % mas. propylenu. Jako
substancjê sieciuj¹c¹ zastosowano nadtlenek dikumylu
(DCP, Aldrich) wobec koagentów w postaci cz¹stek
o rozmiarach nanometrycznych zmodyfikowanego powierzchniowo tlenku magnezu (MgO, Nanostructured &
Amorphous Materials Inc.) lub tlenku wapnia (CaO, Aldrich). Jako modyfikatory powierzchni tlenków zastosowano nienasycone kwasy karboksylowe: kwas krotonowy (KK, Aldrich), kwas undecylenowy (KU, Aldrich),
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kwas itakonowy (KI, Riedel de Haën), kwas sorbowy
(KS, Fluka), kwas allilomalonowy (KAL, Fluka), kwas
cytronellowy (KC, Aldrich) oraz maleinian monoallilowy (MMA, Instytut Chemii Organicznej, Politechnika
£ódzka). Jako nape³niacz zastosowano krzemionkê pirogeniczn¹ Aerosil 380 (Degussa).
Modyfikacja powierzchni tlenku wapnia i magnezu
Modyfikacjê powierzchni proszków nienasyconymi
kwasami i estrem organicznym przeprowadzono w roztworze acetonu. Modyfikator w iloœci zale¿nej od jego rodzaju (KK — 2 g, KU — 4 g, KI — 3 g, KS — 2,5 g, KAL —
4 g, KC — 4 g lub MMA — 2,6 g) rozpuszczano w 300 cm3
acetonu, a po 15 min wsypywano 50 g odpowiedniego
tlenku, po czym mieszano przez 30 min korzystaj¹c
z myjki ultradŸwiêkowej. Mieszaninê odstawiano na
noc, a nastêpnie odparowywano rozpuszczalnik w temp.
40 °C u¿ywaj¹c wyparki pró¿niowej. Proszek suszono
7 dni w suszarce w temp. 90 °C.
Otrzymywanie kompozytów elastomerowych
Mieszanki elastomerowe o sk³adzie 100 cz. mas. EPM,
3 cz. mas. DCP, 30 cz. mas. krzemionki Aerosil 380 i
7 cz. mas. koagenta sporz¹dzano w walcarce laboratoryjnej o nastêpuj¹cych parametrach: œrednica walców
200 mm, d³ugoœæ walców 450 mm, szerokoœæ szczeliny
miêdzy walcami 1,5—3 mm, szybkoœæ obrotowa walca
przedniego 16 obr/min, frykcja 1—1,2. Œrednia temperatura walców wynosi³a 27 °C.
Wulkanizacjê mieszanek elastomerowych przeprowadzano u¿ywaj¹c prasy hydraulicznej ogrzewanej elektrycznie. W celu zapobie¿enia przywieraniu mieszanki
do prasy stosowano podk³adki z folii teflonowej. Próbki
wulkanizowano w temp. 160 °C w ci¹gu 40 min.
Metody badañ
Gêstoœæ usieciowania wulkanizatów (nT) oraz zmianê
efektywnej gêstoœci usieciowania wskutek dzia³ania par
amoniaku (Dn/nT) oznaczano zgodnie z norm¹ PN-ISO
1817:2001. Pomiar polega³ na oznaczaniu przyrostu masy
próbki, któr¹ wystawiano na dzia³anie rozpuszczalnika.
Wulkanizaty z kauczuku etylenowo-propylenowego
poddawano pêcznieniu w toluenie oraz toluenie w oparach amoniaku w celu wykrycia w próbce jonowych wêz³ów sieci. Próbki o znanej masie umieszczano w naczynkach wagowych z rozpuszczalnikiem na 48 h. Po up³ywie
tego czasu próbki ponownie wa¿ono i wstawiano do suszarki o temp. 50 °C. Po 48 h suszenia poddawano je ponownemu wa¿eniu.
W³aœciwoœci mechaniczne przy rozci¹ganiu (SE300 —
naprê¿enie przy wyd³u¿eniu 300 %, TS — wytrzyma³oœæ
na rozci¹ganie, EB — wyd³u¿enie przy zerwaniu) oznaczano zgodnie z norm¹ PN-ISO 37:2007 za pomoc¹ maszyny wytrzyma³oœciowej ZWICK, model 1435. Próbki
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mia³y kszta³t wiose³ek o szerokoœci odcinka pomiarowego 4 mm.
Rozk³ad wêz³ów w sieci elastomerowej okreœlano za
pomoc¹ ró¿nicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Badania polega³y na oznaczaniu obni¿enia temperatury
krzepniêcia rozpuszczalnika uwiêzionego w spêcznionym ¿elu polimerowym w stosunku do temperatury
krzepniêcia czystego rozpuszczalnika. Pomiary przeprowadzono za pomoc¹ kalorymetru DSC1 firmy Mettler
Toledo. Próbki o masie ok. 3 mg spêczniano w benzenie
w ci¹gu 24 h, a nastêpnie zamykano hermetycznie w naczynkach kalorymetrycznych. Próbki poddawano wymro¿eniu w temp. -90 °C przez 30 min, a nastêpnie ogrzewano w kalorymetrze do 40 °C z szybkoœci¹ 10 °C/min.
Zgodnie z za³o¿eniami Baba, Gardette i Lacoste [19]
badania wykonane metod¹ DSC dostarczaj¹ informacji
odnoœnie budowy sieci elastomerowych i umo¿liwiaj¹
ocenê stopnia usieciowania, a tak¿e okreœlenie rozmiaru
oraz rozmieszczenia tzw. „oczek” w sieci elastomerowej.
Obni¿enie temperatury krzepniêcia rozpuszczalnika
uwiêzionego w ¿elu polimerowym w stosunku do czystego rozpuszczalnika (DT) zale¿y bezpoœrednio od œrednicy „oczka” (Rp) w spêcznianej sieci zgodnie z równaniem:
Rp = –A/DT + B

(1)

gdzie: A, B — sta³e, zale¿ne od rodzaju zastosowanego rozpuszczalnika.
Rp jest proporcjonalna do ciê¿aru cz¹steczkowego
segmentów miêdzy wêz³ami sieci.
Termokurczliwoœæ wulkanizatów EPM okreœlano na
podstawie normy PN-EN ISO 11501:2005. Wiose³ka typu
w-2 poddawano rozci¹ganiu w temp. 100 °C w czasie
48 h przy wyd³u¿eniu oko³o 200 %. Po tym czasie próbki
stabilizowano przez 4 h w temp. -10 °C. Kolejny etap
obejmowa³ wykurczanie próbek realizowane poprzez
umieszczanie ich w suszarce w temp. 70 °C na czas 48 h.
Zdolnoœæ rozci¹gniêtego polimeru do wykurczenia na
skutek ogrzewania wyznaczano zgodnie z równaniem
[20]:
Sh = (astr – ashr) / astr · 100 %

(2)

gdzie: Sh — termokurczliwoœæ, astr — d³ugoœæ odcinka pomiarowego po rozci¹gniêciu próbki, ashr — d³ugoœæ odcinka pomiarowego po skurczeniu próbki.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wyniki oznaczenia w³aœciwoœci mechanicznych wulkanizatów oraz gêstoœci usieciowania wyznaczonej na
podstawie pêcznienia równowagowego w toluenie
przedstawiono w tabeli 1. Zastosowanie koagenta w ka¿dym przypadku przyczyni³o siê do znacznej poprawy
w³aœciwoœci mechanicznych wulkanizatów w stosunku
do wulkanizatu zawieraj¹cego wy³¹cznie DCP. Wytrzyma³oœæ wulkanizatów na rozci¹ganie (TS) zwiêkszy³a siê
na skutek dodania koagentów oko³o dwukrotnie.
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T a b e l a 1. W³aœciwoœci mechaniczne oraz parametry opisuj¹ce usieciowanie wulkanizatów EPM
T a b l e 1. Mechanical properties and parameters describing the crosslinking of EPM vulcanizates
SE300, MPa

TS, MPa

EB, %

nT · 105
mol/cm3

Dn/nT, %

Szerokoœæ piku
w po³owie
wysokoœci, deg

bez koagenta

2,71

8,8

1009

1,04

26

1,0

CaO-KK

3,05

18,8

689

3,83

14

4,0

CaO-KU

3,28

21,5

643

5,14

15

4,9

CaO-MMA

3,25

22,8

706

4,63

21

6,0

CaO-KI

3,27

20,7

732

3,55

19

5,6

CaO-KS

3,58

19,8

679

4,70

26

5,0

CaO-KAL

3,35

24,0

713

5,34

24

4,6

CaO-KC

3,08

19,6

708

4,71

25

4,0

MgO-KK

4,43

14,9

643

6,38

25

4,0

MgO-KU

4,68

16,9

677

5,96

19

2,2

MgO-MMA

4,72

17,4

746

7,65

38

3,0

MgO-KI

4,38

8,3

540

5,64

37

2,3

MgO-KS

4,33

17,2

661

5,62

31

2,0

MgO-KAL

4,60

15,4

626

5,80

30

4,0

MgO-KC

4,48

16,7

684

5,30

32

3,0

Rodzaj u¿ytego
koagenta

Wyj¹tek stanowi wulkanizat zawieraj¹cy MgO modyfikowany za pomoc¹ KI, którego TS nieznacznie siê
zmniejszy³a. Niska wartoœæ TS mo¿e byæ spowodowana
aglomeracj¹ tego¿ koagenta w elastomerze. Materia³
wulkanizowany za pomoc¹ czystego DCP charakteryzuje siê bardzo nisk¹ wytrzyma³oœci¹ na rozci¹ganie, a jego
wyd³u¿enie przy zerwaniu przekracza 1000 %, co wynika z ma³ej gêstoœci usieciowania wulkanizatu. Zaszczepienie na powierzchni tlenku wapnia i magnezu nienasyconych kwasów lub monoestru organicznego powoduje
istotne zwiêkszenie naprê¿enia przy wyd³u¿eniu 300 %
(SE300) oraz zmniejszenie EB w stosunku do wulkanizatu
czysto nadtlenkowego (do wartoœci 540—730 %). Potwierdza to, ¿e skutkiem dzia³ania koagentów jest znaczny wzrost gêstoœci usieciowania wulkanizatów. Dowodz¹ tego równie¿ wartoœci gêstoœci usieciowania (nT) wyznaczone na podstawie pêcznienia równowagowego
wulkanizatów. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e
zastosowanie koagentów pozwala zredukowaæ iloœæ
nadtlenku dikumylu stosowanego jako substancja sieciuj¹ca. Ponadto du¿y udzia³ jonowych wêz³ów sieci (Dn/nT)
mo¿e wp³ywaæ na poprawê w³aœciwoœci mechanicznych
wulkanizatów zawieraj¹cych badane koagenty. Wzrost
wytrzyma³oœci na rozci¹ganie wulkanizatów mo¿e nast¹piæ na skutek przegrupowania siê jonowych wêz³ów
sieci, w wyniku czego naprê¿enia powsta³e w wulkanizacie mog¹ mieæ bardziej jednorodny rozk³ad. Wulkanizaty takie mog¹ równie¿ wykazywaæ tendencjê do relaksacji naprê¿eñ w sieci.
Jak wynika z przeprowadzonych badañ skutkiem
dzia³ania koagentów jest powstawanie w procesie wulkanizacji dodatkowych, labilnych wêz³ów sieci w postaci
klasterów jonowych. Jednak¿e nie tylko obecnoœæ tych

wêz³ów oraz ich jonowy charakter ma wp³yw na w³aœciwoœci mechaniczne wulkanizatów. Istotne jest równie¿
rozmieszczenie wêz³ów w sieci elastomerowej. W literaturze nie ma zgodnoœci, co do tego czy z punktu widzenia w³aœciwoœci mechanicznych bardziej korzystny jest
homo- czy heterogeniczny rozk³ad wêz³ów sieci [21, 22].
Budowê sieci przestrzennej wulkanizatów okreœlono
za pomoc¹ analizy DSC wyznaczaj¹c obni¿enie temperatury krzepniêcia rozpuszczalnika uwiêzionego w spêcznionej sieci elastomerowej w stosunku do temperatury
krzepniêcia czystego rozpuszczalnika. Zwykle na krzywej DSC odpowiadaj¹cej ch³odzeniu spêcznianego wulkanizatu obserwowane s¹ dwa endotermiczne piki. Pierwszy ostry pik o du¿ej intensywnoœci odpowiada krzepniêciu wolnego benzenu, nie zwi¹zanego z sieci¹ polimeru, zaœ drugi o mniejszej intensywnoœci odpowiada
krzepniêciu benzenu uwiêzionego w spêcznionym ¿elu
polimerowym. Jak pokazano na rysunku 1 w przypadku
wulkanizatów EPM te dwa piki nie rozdzielaj¹ siê, st¹d
przyjêto, ¿e szerokoœæ piku krzepniêcia benzenu zwi¹zanego z sieci¹ polimerow¹ w po³owie jego wysokoœci jest
poœrednio zwi¹zana z rozk³adem wêz³ów sieci w wulkanizatach. Im pik jest szerszy, tym wiêksza heterogenicznoœæ sieci, a wiêc bardziej niejednorodna dystrybucja
wêz³ów sieci w wulkanizacie. Na podstawie danych zebranych w ostatniej kolumnie tabeli 1 mo¿na stwierdziæ,
¿e zastosowanie koagentów powoduje zwiêkszenie heterogenicznoœci sieci elastomerowej. Najwiêksz¹ heterogenicznoœci¹ sieci charakteryzuj¹ siê wulkanizaty zawieraj¹ce CaO-MMA, CaO-KI oraz CaO-KS. Analizuj¹c szerokoœci piku w po³owie jego wysokoœci mo¿na stwierdziæ,
¿e bardziej jednorodn¹ dystrybucjê wêz³ów sieci w wulkanizacie otrzymuje siê przez zastosowanie zmodyfiko-
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wêz³ów sieci. Pozostawienie wulkanizatów do wykurczenia w temperaturze pokojowej nie skutkowa³o powrotem próbek do pierwotnego kszta³tu.
Zbadano w³aœciwoœci mechaniczne i gêstoœæ usieciowania wulkanizatów EPM poddanych wykurczeniu,
a wyniki tych badañ zestawiono w tabeli 2.
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T a b e l a 2. W³aœciwoœci mechaniczne oraz gêstoœæ usieciowania
wulkanizatów EPM poddanych wykurczeniu w podwy¿szonej
temperaturze
T a b l e 2. Mechanical properties and crosslink density of EPM
vulcanizates subjected to shrinking at increased temperature
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Rys. 1. Przyk³adowa krzywa DSC spêcznionego w benzenie
wulkanizatu EPM zawieraj¹cego MgO-KS
Fig. 1. An exemplary DSC thermogram of benzene-swollen
EPM vulcanizate containing MgO-KS
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Rys. 2. Termokurczliwoœæ (Sh) wulkanizatów EPM zawieraj¹cych zmodyfikowany tlenek wapnia lub magnezu
Fig. 2. Thermo-shrinkability (Sh) of EPM vulcanizates containing modified calcium or magnesium oxide

wanego MgO. Wyj¹tki stanowi¹ wulkanizaty zawieraj¹ce MgO-KK i MgO-KAL.
Zdolnoœæ rozci¹gniêtego polimeru do wykurczania
na skutek ogrzewania jest jedn¹ z jego podstawowych
w³aœciwoœci. Wyniki badañ termokurczliwoœci (Sh) otrzymanych wulkanizatów, przedstawione na rysunku 2,
pozwalaj¹ na ocenê skurczu do jakiego s¹ one zdolne
podczas obróbki cieplnej. Wartoœci Sh próbek wulkanizowanych z u¿yciem koagentów mieszcz¹ siê w zakresie
42—54 %. Najwy¿szymi Sh charakteryzuj¹ siê wulkanizaty usieciowane z zastosowaniem CaO-MMA, CaO-KI
oraz MgO-KC. Za powrót wulkanizatów do pierwotnego
kszta³tu pod wp³ywem podwy¿szonej temperatury odpowiedzialny jest prawdopodobnie rozk³ad jonowych
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Obróbka termiczna w niekorzystnym stopniu wp³ynê³a na w³aœciwoœci mechaniczne oraz gêstoœæ usieciowania wulkanizatów EPM. TS jak i nT uleg³y zmniejszeniu, co mog³o byæ spowodowane rozk³adem jonowych
wêz³ów sieci, jak równie¿ czêœciow¹ degradacj¹ samego
polimeru. Najwy¿sz¹ wartoœæ nT po obróbce termicznej
wykazywa³y wulkanizaty zawieraj¹ce CaO-KU oraz
MgO-MMA. Wulkanizaty te charakteryzowa³y siê tak¿e
najwy¿szymi wartoœciami TS.
PODSUMOWANIE

Zastosowanie koagentów w postaci tlenków wapnia
lub magnezu modyfikowanych nienasyconymi kwasami
organicznymi przyczyni³o siê do wzrostu gêstoœci usieciowania wulkanizatów EPM, co w konsekwencji spowodowa³o poprawê ich w³aœciwoœci mechanicznych.
W obecnoœci koagentów w sieci elastomerowej tworz¹ siê
dodatkowe wêz³y sieci o charakterze jonowym. Badania
metod¹ DSC umo¿liwi³y okreœlenie dystrybucji wêz³ów
w sieci elastomerowej i stwierdzenie, ¿e zastosowanie
koagentów powoduje zmianê rozk³adu wêz³ów sieci takich wulkanizatów w porównaniu z wulkanizatem czys-

POLIMERY 2012, 57, nr 10

739

to nadtlenkowym. Wulkanizaty EPM zawieraj¹ce koagenty charakteryzowa³y siê termokurczliwoœci¹ na poziomie 42—54 %, za któr¹ odpowiedzialny jest rozk³ad
w podwy¿szonej temperaturze jonowych wêz³ów sieci.
Badania wykonane zosta³y w ramach projektu NR05 005 06
finansowanego przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju.
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Stowarzyszenie PlasticsEurope
zaprasza do udzia³u w X Miêdzynarodowej Konferencji

Warszawa, 6—7 listopada 2012 r.
G³ówne has³o tegorocznej konferencji to „Odwrót od sk³adowania odpadów tworzyw polimerowych na wysypiskach — wiele
sposobów na osi¹gniêcie celu”.
Konferencja obejmuje sesje wyk³adowe na temat recyklingu i odzysku energii z odpadów tworzyw polimerowych oraz panele
dyskusyjne, a zainteresowane firmy bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ prezentacji swojej oferty na stoiskach informacyjnych.
Osiem sesji tematycznych bêdzie poœwiêconych zagadnieniom, takim jak: legislacja i ochrona œrodowiska, aspekty
ekonomiczne, technologie sortowania i identyfikacji, a tak¿e recykling jakoœciowy oraz odzysk energii z odpadów.
Dodatkowo, ze wzglêdu na tegoroczn¹ lokalizacjê konferencji szczególna uwaga bêdzie zwrócona na system
zagospodarowania odpadów w krajach europejskich, a zw³aszcza w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Konferencja
bêdzie okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ, zaprezentowania innowacyjnych technologii oraz konkretnych rozwi¹zañ
sprzyjaj¹cych osi¹gniêciu modelu gospodarki, który zapewni 100-proc. wykorzystanie odpadów tworzyw.
Kontakt: Fundacja PlasticsEurope Polska, Grzegorz P. Rêkawek Project Manager, Grzegorz.rekawek@plasticseurope.org,
tel.: +48 22 630 99 01
Zapraszamy do rejestracji i zapoznania siê ze szczegó³owym programem konferencji na
http://www.plasticseurope.org/identiplast2012

