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Zatadnienie wyeliminowania rezolcyny z zesPołów adhezyjnych
do koldów 9talowych
PRoBLEMS ÓF RlsoRclN ELh,flNATIoN FRoM ADHESIVE sYsTEMs

sunmary_ ulgth ts

ol vrnous lenglhs of łlkyl Ćhain (Tabb r) have bcen
synthesized and used, bg€dler ]vilh adylamidą 1or mclamlnFlolmaldehyde
Fsins modili.arion (Tabr. 2) M.lanin+aomaldehyde rci n of hiSher .ontuni
ol nethylene 8rouPs (M-cH' clabl€ 2) was at9o elaboetcd The Hins,
sPread Óń .al.ilm sili. ą werr us.d as ih. systeńs imProviĘ the adhesion

b"lir

n.P

b'l F o.i'

lesns fioń 5!Ćh 5yśeń5.l'Ie resu
blc!& .ontaDing thc lBńs dis.usscd a5 Wcll as ihe r€sulb of inv$ttatioB
of s hc$ lh PrcP. i6 of vu l.a niza hs obb incd (Table 3) wer. Pteeńted The
ef'&b of łgcin8 .onditions ind ihe type of melamin€ r6in in lhe blend on the
śrcIBth of fubb*bras Platgd ś€el cod joiŃ wer. .harachńzcd Frcm thc
Point o1 view of all th. lealures inve*i8.ed, il'€ ÓPtińal aPPcalcd to bc thc
resiń nodilied with bltyl ulethane or adylamidc. Alńou8h M-crL Ein
showed bdb sbensth propcrhcs bui necded nuch lo$er rime of vul.aniza

l.e\ to'd\ abbĄ.b "'' Pl Pd 'l+ co'd o nF .oh$'ve J.Ę '' c.o'.
r6in eliminalion' nelłmine.formald€hyde resiN nodilicatioŃ, urethans,

ocóLNA ĆMnAKslYsTtM PIoBLEMU
wzrastają.e wynagania !żyt*Ówników wyrrbólv
Plzeńyslu 8uńowego doty.ące PohPsżania ic} laś
.iwoś.i, przcdlużanE czasu cksPloła.jj' a takzc zmnri'
szania 8abaryiów i cieżaru Powodują' iż śalcPoszukuie
się sposobów

sPrcialia tyn

M

drod2. wprrwadŻania maetiaIćw wzmaĆnialąĆyĆh.

glńy do mateda lów
wzńacniarących srosunkowo naj
spcl.,cnicn tcęo warunku wysi
U''owadzania kordów z wlókjcn .clu1oa\'fch, którc
Żapew nienia odPowied niej adhezji

dziokioddziłlywaniu8ruPfunkciny.hzklcjowąż}

i

cą rczorynowÓłomardehydową zapewniają dużą ad_
hezjq na granicy f.z wlółn}środe

skladnik lateksowy zoFolu adhezyjn*. łomlkani

ż!'ą.zńi6anlą gunową,aP.wnńadheję
cy laz ślodek wiążą.y.Euna

na

gńn

wioksza budnośćPojawila sio zchwilą Ęrcwadzc_
nia kordów z rvló}:ien poliesrowy.h i anmido('ych,

njezawi.ralący.l lcakrywny.h gluP fun*.yjny.h
w iym przypadk! konieęnc bylÓ laktywnieni. fuld
łi€n pÓprreż ĘtrPne laniśicntna (h Powlcrz.hnię

związków wi.lofunL.inych' m m. zablokowanych diib.yjanlanów lrl*tórcw l?mp >200'c (w jakicjPm.
wadzisię Pff6 obróbki wnępngj) Ul€gają otlblokowa-

niu,ua*iywniaią.powieŹdni?wlćłien.
Podobni€, w PrżyPadku ńGiądzowanyĆn kddów
slilowy.hbrar Powidz.hniopych.entólv akrywny.h
utudnia Uzyskanie Wysolicgo stoPnia adheŻji guńy do
metalu Dzięki jednak obecnośo ń

wieŹ.lmiowej kodu ńo'iwe je
PoPżg śadiuń
utvoŹenia 2Nlązków koordyn'cy'nych ńledzi i P!Żys
piegąy Mlkanizacjl sńrkowcj _ ufońowanic ńię
dzyfażowcj waElewki siarokowe' któla pozwalr na
uzysLanic wlaś.iw€8o stopnia adhŹji 8uny do mctłIu
lr_rl' Włstekka b jediak pod wPływ€n wilgo.i
i/lub sÓli nieorganjczny.h (8lównle Nacl) eEa PttŚowi hydrolizy, co w *oBc*wcncj] Powoduje kuozję
ńetalli a wis zanik ybzymaloś.i w}robu
Poątkowo jako środkizwiększającc adhcję gumy
,jo mosjądzowanego kordu *alow.go osowłlo
związki łÓbaxL, takie jak nP' naIt.niań lub deaiynian
kobalb l5l, onŻ sole kobaltÓwÓ bo
konpleksy hłalooĘaniene 16]'

w lnłafuże ńożna znaleźć bardzo duźo in'oma.]i
dotygą.y.h .owvycn' sbswany.h slównig w Prze.
ńyśleoPoniaB*in,środkćwzwiękzają9chPrzy.z.P
ność8uny do ńosiądżowany.h kordów śalowych
17 9l, gdyż Prży.zcP.ośćh }Tie.a %romny kPl}T
m żywÓhość oPon
Pomze.nńie !żywanc
do ĘEo ..lu zcstauy 'adialnych
adhezine skladają śięz heL,am*
rylenoicrarniny (uroropiny) jalo donon grup meryl*
nowy.h oraz r.zoryny Pelnią.ej rclę akePiora 9.rr
lrup w wyniku iĆh pŹeFagowania w Prc.sie nlka
nizicji w Óbe.nŃ.i ka!.ż!Lu nastqPuje PolePszenje
fualośĆiPÓłą.Żeń niędzy Eumą i
njają.yni. onabbny uklad na jed

l$ają.ą na q*ępowaniu w warunła.} Przetwórsfua
tzh' ,,dynicnia" IŹoftyny, które
dla alodowiska naiurłln*o i zdrowia ludzi lr0_r2l
z Powyżęcgo w4lędu u*lad Żawcrriący rŹol.ynę
PróbMano z6ĘPić nniej tokyęnyń u*Iaden o_naI_
iol/teksametoksynetyIońelamina (HMMM) n3l.
obe.ni. m świeie Plzeważa *oncPp.ja zastGowania
do b3Ó .el! ńodyfikowany.h źywiĆ nelanińowych
zdolny.h do samoŹuhqo siaiowania w wafuokach
sulkaniza.ji, a więc ńwnież niewyńagający.h obec
ności rczoryny zywi.e tałie !ŻyskuF sio nł drotlz.
modyfika.li żywic ńelaminowy.h za pomo.ą zwiąŻ'
ków zalie!żią.ych 8ruPy winylowe i kŹrbańylomcry'
lowĆ llb związków za{iPrają.yĆh 8tuPy kDylowe
i uretłnowe trLr6l samorzulnehu sieiowaniu ule.
galą róvnicz njcnodylikowane żywice nelaninowe'
jednaL wówaas winny Ćharakleryzować siq dużłzawa oś.iłgrupn.ryl.nowyĆhlr7]Tegorodajużrvic€
nc]aminolve, w pÓrólvnaniu ż tady.yjnymi żywi.ami
mclaninowymi o znaĆznej zawa.bści 8ruP hydrołsy
melylowy.h charaktelyzują 9o dużo wĘk9ą bnden.]Ą
do sanor2utnei kondcMcii i są nniej €]atyrńe, o ń
reryiikuje wydzielanip ciepla !v opona.h
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otzymanic źywĘmelaninowe] o zwie*szonej za
walbśĆig.uP m€ryIenowy.h w d
totsyneĘIomelaniny jsi badzo fudn€ z PÓwod! ogĘniŹongi rozP!śzczalnościkond
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CELI(ONCE'CJAPNACY
celeń Pra.y bylo ożynanie żywic' ńelaminow}
uelańaŃ o budc
wie ogólnej R.ocoNHż i alrytoa
żywlcy melanjnowej o zwirAkszonej Żawa ości €nP
mctylenowy.n, a n4tęPnie Poównanie prrydainości
uzysł y.h Prodlkrów do adcowania w bełezofty
nowy.h z*Polach adhczinych Użrwłny.h w nieszan
ka.h glnowy.h m prcdukty wha.niane ńosiądzo_

-

forn aldehydowej zmodyfiłowa nel

|'N ą_Ń c N_.L;''

l

ula]ić wplyw dlugośo hńcucha łlkilowęo (R)
^by
w ureiamch
na właś.iwoś.i
Plodukfu
^yntetyzowaliś
ny urebny ż alkoholu butylMe8ą okty]ÓweBo,
d.Ćylo
Proces orzynywania znodyfikowanc' HMMM
(2):

i -''

l

lvego lau.ylowego oru h.hnion.j miezaniny al*o,

można oPisać równaniani o) l
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wołomaldehydowy.h w lvodzi€ i innyĆh ozpLsŻeal
nika.h Pźyręliśńyfrę. oPirańą równanicń (3) i (a)
koncqio synlczy lakd żywry z cicklci niskBkonden_

kolbie ok!*lodennej

'j.hydowej'

runkisynteżyP.Yczqólny.h ur€ianów

sowanciizetmvfikowanciłwirymglaminowo.fonal
kiórą Podd.liśny daIsrej kondms.ji z foF
czĘśćDośwIADczALNA

Alłohol buryb(1 .z', alkohol oktylowy Ź',

cr.cr

ńct, .hlodnię zwobą chlodni.a byla Polączońa po'
Pzez zbiornik żabeżPieczający z kolbą naPclnloną
wodą, gdzie n6l9Powala absor'.]:a anonńku wydzie
lającgo si? w bakoe reak.ji Tatcla 1 Pzedśawia wa'

Modytiła.ia HMMM

^lkc

rch n (He.kcl),

_

alkohol kolQsowy

-

mclamim tRhn. 4odni z warun*rmi tcchniany.

nocz.ik tc.hn Lly*allczny zEodny z no.mą

n€ianol i.Ćhn' zBodny z normą PN.39/c-97905,
a*ryloanid b.hn. (Henry cno,

_

*włs łio]Uenosulfonowy i€chn' (Synińeiic chP.

_

krzcmńn waPnD (P!óbka ohzynana z IPcum

za Ponocą urelanów

Do 0'3 mola HMMM dodańo 0,9 ńola lreranu butylowcgo oraz ok.0,1 g hydr€hinon
o$zsano do lcńP 95!c w cń8u 15 min, Po cz}m do.
dano 12 g L}'asu płoluenosulfonowego (pH 45-'0)
Reak.lę Plowadzono w ienp. 95'c pŹez 15 min, na9
ĘPnc ż ńiśaniny relkcyjnej oddeśylowano mebnol
(do teńP 65oc), dodano 0,375 mola akryloanidu
i oErz.wino w i€ńP' 65oc w Ćiągu ]5 ńiĘ Fo eyn
wprcwadzono dfu8ą hką sańą PoĘię akryloańidu, oL
rn'm do ok 50 ńń
H3 (ó'óó kPa) i Prowadzono IGk

odbieĄącńcianol. Micsz ringPolcakq,jną zobojqhio.
no Ża Pomo.ą 0'6 3 kwaślEgo wę31łnu sodowego Pn.
duktFśopalizL]ą.ą.ie.ząo duż.j lePkoś.i i o dużyń
€ndien.ie spadr! bPkości raŻ 29 wŻroŚkń Enpen
fury' NierozFuszż się w wodzią natÓńia* ńzPusŻ
.zi sig w mzplsż.żalńikach olEanicŻnych (ndanol, eta
W iden9czny sPosób PŹcPrcwadzono ńodyfikacjł
żywiry nelaninowej za P.mo.ą ID

Ur.tany otzymylvłno z noanika i odpowi€dni%o
alkohÓl! lPol równanie o)] w ogŹs€nej hlj9yjnej

synl.ża żyqi(y mel.ńinose' o eiększon€j
z'wa!lÓś.i EruP metylenowy.n
Do 6 moli lomaldEhtrdl (w po$a.i 36.Fo..
ny) zobÓjętnjoncgo za Pono.ą klva

rorrali-

N*o(doPH7)dod ro 1nolńelańily jĆalolć ogtŻ+
wano (cmP. 75_35t) w cią8u

wplowadzono 26 mori metanolu i przcprowadzono rc.
akc]ę chlyfikaqi (kmP' 45_ó5t' PH 4'5_',5, czas 2 h)
Prcdukt, po zobojętnieniu i oddestylowaniu nicPŹc'ca.
Bolvine8o fornald.hydu, metanolu dM wodr *inc
wil ciekĘ żywiĆę Ó d!żjlePłÓś.i'Tńaająq ok' 93'l
sudEj masy i ok 3'l" Iomaldehydr (wolnqo i slabo
ż iążanc!o)' Poddano rą dokonde
hydeń'dosują.10336_prcc fomalEy na 0 g żywiĆy
(tcmP' 35qc,
PH 3'5' aas 15 mft0' Ni qP.i.Podzńnia
szonym Ćiśnieńicńodddrylolvano €Przeleagowa'v
loimaldehyd i odl !zysk!ią. pmdukt złwierają.y ok'
94'l" sJ.ha ńż5y i 5,49" fońaldchydt (woln.Eo i slabo
związanego)'Do r003leEoProdlkbdÓdano]5'1 gmelańiny i calośćogŹcwano PŹcz ó0 ńin w trńP' 39r.'
otŻyńano o*Jiccznic jcdnorodną klarÓwną żywt.
o dużejhPkościawńć'ąą ,,2% fÓrńald.ltydu dŁ
3'29l' subshnc]i lohrych i o ńasic lvlaśĆnvejlównej

_w

ożymyw'nie łodkó{ adhez'jny.h
Do Pakiorł szklanego wypNźonego w mi€szadlo
kofui.Ów. 2 dodatkowyni ranioMhi UProwadŻańo
*!żeńiań waFnń a ńa*ępnią ńi*żająo dodawańo Pc
woli (prŻcz fubus znaidują.y 5ię w Poklywle ldkiola)
odPowicdnią żywic. mclaminową stoPnie ogla.ą do
tenP. 4lH5!c. Ionisaż w nieiso zetknisja się krze
mianu 2 kfuplami żywiĆy fuoŹyly się giudki ya ej
s!bstan.ji, któr. JI*ały powoln.ńL rozPtoszeniu
w 6kjńasie w bakcie ńi$żania p
czcniu dozowania żywi.y mclamńowĆj mieya.ie
(z szybkością ok. 1200 obi/mm) *ontynuowa.o jcsrzc
PŹcz ok' 15 nin. NistePnic, aby ośalc.znicujcdnomd.
njć Produki Poddawano 3o Pize.i€raniu Przez sito
(o wyniarze o.zka 0,5 mml Uzyskane w ry.h warun
kaó biale Ptodukty Prczkowe ni. ul%ały zbry]aniu
i pyleniĘ nadawaly się Óne do łafu%o odważanił, do'
zowania i błNPorfu' w tak oEyma'vĆh pruz*a.h Ók_
roślanÓ Żawa*ośćżywi.' Źeś.ilotny.h i krz.niant
wipnń oraz ooar nasyPowy

]Gpro. rozfuÓŹe Nacl w

bp'90rwĆiąg!

BN'KIl'cEoMówENE
rż b.l

ą

z c{!Lk9!''b śodke.eqjnye

łJ}

Piogmm badańaplika.yjnyĆh obejmÓlvał wy*Ónani.

ńi4zanek 8uńowych

s.harartryawanie. ottŻy
asĘPującysklad(wy
Fzony w pht: Lau.zul nabralny
i iĆh

ńowy r] zno 3;6adża IłAF 63],/Nafblen"
3,5;
oT3]" _ 6j hoheksan 0,3;,,sżnbncxr3"
_ ł''crystcx
vN3" _ 5j PVl _ 0,2,
,,(olcsilr" _ 3;
',Ulbasil

,,Monobond 630c" Gól kob.rItowo borowi)
pół adhezyjny (wg bbeli 2) _ 3,2

w

_ 0l5, zs_

Ć.laĆh Porównaw.zyĆh badan

konbolną zawcrarącą jakÓ Ż6Pól adhąyiny

Phr nG
modyfikowanej HMMM naNcsiona n' kŹeńiotką
'2
z dodaikiem I phr rezor.yny.
PÓ yższe nieszaŃi 8umow€ pcluzyly do sharak_
rdyżÓwania Pżydaboś.ioE2ynany.h przeŻ ms no
dyIikÓwanych żywi. ńelaminÓwyĆn jako skladnika
relPol! adheżyFego' w ryh cel! pr2eProwadŻono M}

_

chankhlystyka mlkaniacji wg PN lso 3łr 7, r9
ometMonsanto100 (t€mP' 155oc, kąt osyhai 19;
' wydzynałośćwulkaniz]tów M !1xiąganie (ł/)
i wydłUż€nie M8lędn. przy z. aniu (ą) w3 rN-Iso
Ż

hłardośćwllkanizatów wg PN 30/c 04233,
anicm fuadośdomiclż sholcl tyPu A;
wytzymllośćni lozdziclanic wg PN'iso

wykouy

_

pizyŹePność8umy do mosiądzowanqo kodu
lowego (o koĄśhk.ji 3 x 0,2 l6 x 0,33) wg Iso 5603

sEr'edfr

_

-

sblzni!

sh.

l'?d

w nalęPuh.yĆh wtrunła.h:
]00t w Ćiąga 5 dó'
tcńP'
Powictzu
w powiebzu o leńP 30oc i wilgotnoś.i 909.

w

i Po

o

Tab€Ia 2 awiła .haraltsygryk? oeymanyĆh pŹez
ns środłówadhezyjnych' zateń wlaśĆiwośĆityĆh

środ*ów ÓPały.h arówńo m żywi.y melaminowej
ńodyfi*owanei urctanani o zńżnicowanej dfucoś.i
lańo.ha alk ow€o MM'UB' MM Uo MM UD MM
UL, MM.Uń' jak i ź}ryi.y nelminowcj o duzcj zaM!
tośo8ruP meiyl€mwyó (M_cH' są do siebl" żbli'n.
Nic aobseeowaliśmy i€ż różnjc w plakty.znym ry'
Lorzysaniu ly.n łod*ów do przĘobwanii mieszanek
8uno ydl Jak wynika ? bb€li 3 w
ńGsżańek ńodyfikowanych ureta
(ńiegalki 2___4) są wjgksze w Porów.ani! ż odpowied
njńi M.bściani odn6ą.yni si9 do ńiegn}i łon
fuha r. są one ńwniu wię*sze w Pn'Padka źy\łicy
o zwigkszonej zawarbści 8rup neiylenowych (niF
szanka 7)' MiBza.łi gunowe z udzialem uretanów
. więksaj dlu8oś.i lań.u.ha alkilowe€o (UL i UK, mic
szanki 5 i ó) {ykazulą nni.i* wa
nkowo mnicFaj zF

bd1{ońcwa'vdlaiśallkA!ńowrt,'!net5t

':;;]Ł1l' .;"

wa oś.iwiązłń podwó'nych w bk znodyńkowanejży.
wi.y melminowej ze wzsledu na isrohiejszy udzial

Edy a*ormbwej w urebnie:
Mieanłi 8unowe zawi.rając€ żywi.e modyliko'

wĘ}Yej

!Ętanańi (ńiesżanki 2 6) Ćhalaktclyzlją sĘ m
o3ól nlcwiclc większą wa ośoąlfo w pońwnaniu
z mie9anką kontolq (mieszanka 1), Mtomiad mie_
szankł 7 (z udziałem M{H' znaŹnie odbi$l pod iym
wane

wz8l?den od ńi*anki *Óntolnel
WybżyńalośćnarozĆiągańią lvydluż.nie lvzgl9dne
i kardośćwszy$ki.h ńieszańek (
kontolną) ksztalfuic sic na Podob
ńla* dua ńżnica wy*ęPujc w Wytzyńaloś.i ia loŻ
dziclanic w FzyPadku nicszankl z udzialcnr ż'wq
MM UB (niśanka 2) j qfuyńalośćb jst aż o ]3*'

{iększ3 niż odpowiednia wyEżyn
bolnej' Mi*zańki ż ldżialeń pozo*alych ńodyńkowinych żywić nehńjnowych .hankteryzują 3ię lówni.ż
wĘkq o uj_r72% U7bzymaloścń m rczdzieranie
zbadaIiśmy ńwni€ż wPlyw rodaj! żywi. melami
nowych i warunków saccnia na

do nosiądzowanego koldu śalowcgo Gys l) Przy'
.zepność\lyjściowa lPżcd alzcnicn) micszanek
z Udzial.ń
melaminowy.h n

Uo i UD onz
'picżywi.y M.cH1 je
29./")
o]
od przyczePnoś.i niszanki *onholrcj op_
a'ą ńwnicż wickszą
wyFŻyńalośćPo slaŹeniu (ałŻe w solance) niż nie'

Prz€d awionr wyniki Pla.y świadĆŻĄ o tyn, że
osiBĘliśmyzamielzony .cl' Polcga]ący na obŻyń'niu
znodyfiko$anych żywicmellminowych śanowlą.y.h
skladńik bezrczorcynowych zesPolów adhczyjnych
używany.h w ni6zankach 3umowych do zaPcMlcnia
dobĘj Plzyc2pnoś.i gumy do m6iądzowancEo kodu

3

i

Najlszymi wlaś.iwoś.iamiqbzynalośdoqmi

chalaktcryzui. się ni*zanka 8umolva 2 udzial€m żywj.y melaninowej o .'Ęk*ona rawa ŃĆi 8nP n*y
leno{y.n, jMńakze jer wadę Ńańowi dl!żsŻy ćzas wll
łaniaqi niż ńieszanki konbolncj i wszyŚki.h PoŻc
$alyĆn żbadanyó misz.nek. sPośńd gruPy żyw( nc
R!s' 1' wpĘ u|!nr]',! Śbftnb i fu!-jt
ab1i laninołl'.h modyfi*owanych urct lmi i akrylcmi
d4!.\ (1lfi.lv h1;!szdt& u3 bb.|i 3) nd 'r!x
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