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Œrodki oddzielaj¹ce
w przetwórstwie elastomerów
– rodzaje, czêsto spotykane
problemy
Jak wiadomo, w czasie u¿ytkowania forma wulkanizacyjna ulega zabrudzeniu, co negatywnie wp³ywa na wygl¹d i stabilnoœæ wymiarów formowanych
czêœci oraz zwiêksza koszty produkcji.
Istnieje kilka rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych ³atwiejsze usuniêcie wytwarzanego
detalu z formy i ograniczenie powstawania zanieczyszczeñ, wœród których znajduje siê stosowanie œrodków antyadhezyjnych (ang. „releasing agents”):
— wewnêtrznych – dodawanych do mieszanki kauczukowej,
— zewnêtrznych – stosowanych do jednorazowej (okresowej), pó³trwa³ej lub
trwa³ej modyfikacji powierzchni formy.
W niniejszym artykule omówiono poszczególne rodzaje œrodków oddzielaj¹cych i podstawowe problemy zwi¹zane z ich u¿yciem.
S³owa kluczowe: œrodki antyadhezyjne, œrodki oddzielaj¹ce

Releasing agents used in processing of
elastomers – their types and common
problems
As it commonly known, mould fouling occurs during vulcanization, what
have negative influence on appearance and dimension stability of moulded
parts, and also makes manufacturing costs higher.
There are several methods which reduce mould fouling and allowing to remove
easy an end product. One can mention among them the use of releasing agents:
— internal – added to a rubber compound,
— external – modifying the surface of a mould (sacrificial, semi permanent,
permanent).
Following article contains information about particular technical solutions
and common problems bonded with use of them.
Key words: releasing agents

1. Wprowadzenie
Jak wiadomo, w czasie u¿ytkowania forma wulkanizacyjna ulega zabrudzeniu. Podczas produkcji wyrobów
gumowych na powierzchni gniazd i innych elementach
formy tworzy siê nalot sk³adaj¹cy siê ze œrodków smaruj¹cych, produktów degradacji mieszanki oraz zwi¹zków
powstaj¹cych w procesach wulkanizacji (np. siarczek
cynku, stearynian cynku) [1], co prowadzi do wzrostu
adhezji (chemicznej, fizycznej i/lub mechanicznej) wulkanizowanej mieszanki do powierzchni formy
Zjawisko to jest niepo¿¹dane w przetwórstwie mieszanek gumowych, poniewa¿ negatywnie wp³ywa na
wygl¹d i stabilnoœæ wymiarów wulkanizowanych czêœci oraz zwiêksza koszty produkcji m.in. ze wzglêdu na
przestoje zwi¹zane z czyszczeniem form oraz iloœæ wybrakowanych produktów.
* Instytut Przemys³u Gumowego Stomil, Piastów
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Istnieje kilka rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych ³atwiejsze usuniêcie wytwarzanego detalu z formy i ograniczenie powstawania zanieczyszczeñ. Nale¿¹ do nich:
l wybór dodatków, które zmniejszaj¹ adhezjê mieszanki kauczukowej do powierzchni formy
l optymalizacja procesu w celu zapobie¿enia nadmiernemu przywieraniu i rozk³adowi mieszanki
l stosowanie szczególnych wersji polimerów minimalizuj¹cych zabrudzenie formy
l u¿ycie œrodków antyadhezyjnych (ang. „releasing
agents”):
— wewnêtrznych (dodawanych do mieszanki kauczukowej)
— zewnêtrznych (stosowanych do jednorazowego,
okresowego, b¹dŸ trwa³ego pokrycia powierzchni
formy).
Prawid³owo u¿yte œrodki antyadhezyjne zmniejszaj¹
skalê b¹dŸ eliminuj¹ problem zanieczyszczeñ, skracaj¹c w rezultacie czas przestojów zwi¹zanych z czyszczeniem i przygotowaniem formy. Z³y wybór mo¿e po-
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warstwa œrodka oddzielaj¹cego
mieszanka kauczukowa

powierzchnia formy
warstwa œrodka oddzielaj¹cego
mieszanka kauczukowa

Rys. 1. Schemat przedstawiaj¹cy sposób dzia³ania œrodka oddzielaj¹cego [3]
Fig. 1. Scheme showing the way of act of releasing agent [3]
wodowaæ m.in. rozk³ad tych¿e substancji w wy¿szych
temperaturach z wytworzeniem w formie wulkanizacyjnej pozosta³oœci wêglowych [2].
Zmniejszenie adhezji polega na wytworzeniu warstwy ze œrodka oddzielaj¹cego pomiêdzy mieszank¹
a powierzchni¹ formy (rys. 1).
Œrodki antyadhezyjne mo¿na podzieliæ na dwa
typy, mianowicie:
l tworz¹ce warstwê uniemo¿liwiaj¹c¹ kontakt elastomeru z powierzchni¹ formy wulkanizacyjnej
l o cz¹steczkach sk³adaj¹cych siê z fragmentów
kompatybilnych z elastomerem i niewi¹¿¹cych siê
z powierzchni¹ formy.
Doboru œrodków antyadhezyjnych nale¿y dokonywaæ
w sposób œwiadomy, bior¹c pod uwagê:
l sk³ad mieszanki (ka¿dy kauczuk zawiera oligomery, dodatki czêsto s¹ mieszanin¹ pochodnych tego
samego zwi¹zku chemicznego),
l z³o¿onoœæ produkowanych czêœci,
l charakterystykê materia³u, z którego wykonano
formê (powierzchnia nie jest doskonale g³adka
i czysta),
l parametry procesu (temperatura, ciœnienie).

2. Dodatki wewnêtrzne
Dzia³anie zwi¹zków chemicznych dodawanych do
mieszanek kauczukowych jako œrodki antyadhezyjne
polega na tym, ¿e migruj¹ one na powierzchniê wyrobu
tworz¹c cienk¹ barierê na granicy mieszanka–forma.
Iloœæ dodatku waha siê od mniej ni¿ 1% do kilku procent.
Jak ju¿ wspomniano wczeœniej, niektóre z tych dodatków przy Ÿle dobranych parametrach procesu mog¹
przyspieszaæ odk³adanie siê zanieczyszczeñ w formie,
dlatego nale¿y dok³adnie kontrolowaæ ich udzia³
w mieszance, aby nie zachwiaæ delikatnej równowagi
pomiêdzy „³atwoœci¹ usuwania gotowego wyrobu” a
„szybkoœci¹ powstawania zanieczyszczeñ”.
Substancjami stosowanymi jako dodatki wewnêtrzne s¹ zazwyczaj:
l oleje mineralne: parafinowe, aromatyczne, naftenowe o szerokim zakresie ciê¿arów cz¹steczkowych (odpowiednio modyfikowane w zale¿noœci
od potrzeb), jak równie¿ niektóre oleje roœlinne lub
t³uszcze zwierzêce;
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l woski – naturalne, b¹dŸ syntetyczne;
l kwasy t³uszczowe i ich sole, np: kwas stearynowy,
stearynian cynku;
l estry kwasów t³uszczowych;
l inne, mniej lub bardziej z³o¿one, mieszaniny – np.:
— pochodne kwasów t³uszczowych z produktami
petrochemicznymi
— produkty kondensacji z³o¿onych ¿ywic syntetycznych, glicerydów i pochodnych kwasów t³uszczowych
— substancje o zastrze¿onym przez producenta
sk³adzie – STRUKTOL WS 180 i STRUKTOL WS
280 (produkty kondensacji pochodnych kwasów
t³uszczowych z silikonami) [4].
Ze wzglêdu na swój charakter chemiczny, dodatki
wewnêtrzne pe³ni¹ równie¿ funkcjê substancji ochronnych:
l wp³ywaj¹ korzystnie na stan powierzchni wyrobu,
l pozwalaj¹ na dok³adniejsze odwzorowanie szczegó³ów formowanych czêœci,
l zwiêkszaj¹ odpornoœæ powierzchni wyrobów na
uderzenia i zarysowanie
l poprawiaj¹ w³aœciwoœci przerobowe mieszanek
kauczukowych.
Poniewa¿ omawiane substancje modyfikuj¹ powierzchniê wyrobu zmniejszaj¹c jej adhezjê widoczny jest
ich niekorzystny wp³yw podczas operacji klejenia, malowania lub wykonywania nadruków.
Ponadto, œrodki antyadhezyjne w postaci dodatków
wewnêtrznych, na skutek reakcji chemicznych, jakim
ulegaj¹, s¹ przyczyn¹ nieprzyjemnych zapachów.

Œrodki antyadhezyjne aplikowane na powierzchniê formy
Œrodki tego typu mo¿na podzieliæ na dwie g³ówne
kategorie – stosowane jednorazowo (ang. sacrificial)
i pó³trwa³e (ang. semi permanent). Polskie t³umaczenie
angielskiego sacrificial – „ofiarny” w obrazowy sposób oddaje charakter pow³ok ochronnych nale¿¹cych
do pierwszej grupy. Substancje te, nak³adane s¹ na powierzchniê formy na bie¿¹co w czasie produkcji, zazwyczaj jako emulsje wodne lub rozpuszczalnikowe,
czêsto w postaci aerozolu (Œrodki w postaci emulsji
wodnych s¹ bardziej przyjazne dla œrodowiska, bardziej
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bezpieczne i stanowi¹ mniejsze zagro¿enie dla zdrowia). Produkty tego rodzaju u³atwiaj¹ usuniêcie wyrobu z formy „poœwiêcaj¹c siê” (dos³. t³um. ang. sacrificially) – czêœæ warstwy rozdzielaj¹cej pozostaje na powierzchni wyrobu (rys. 1B), co jest zreszt¹ ich podstawow¹ wad¹. Pozosta³oœci te, podobnie jak ma to miejsce w przypadku dodatków wewnêtrznych, utrudniaj¹
operacje klejenia czy malowania. Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na ich nisk¹ odpornoœæ na œcieranie, która
uniemo¿liwia ich stosowanie w wielu nowoczesnych
technologiach i zastosowaniach hi-tech.
Zalet¹ warstw antyadhezyjnych aplikowanych jednorazowo jest ³atwoœæ ich nak³adania (w postaci aerozolu, b¹dŸ pêdzlem lub zwil¿on¹ œciereczk¹) i niska
cena.
Najpopularniejszymi œrodkami do jednorazowej
modyfikacji powierzchni form w przetwórstwie elastomerów s¹ produkty oparte na silikonach i politetrafluoroetylenie (PTFE – teflon). Gama preparatów silikonowych jest szeroka – od bardzo prostych olejów po ¿ywice o skomplikowanym sk³adzie, które maj¹ zwiêkszon¹ trwa³oœæ. Ochronny wp³yw œrodków antyadhezyjnych tego typu demonstruje rys. 2 [5]. Jednak¿e silikony pozosta³e na powierzchni uformowanego wyrobu
s¹ bardzo trudne do usuniêcia. Konieczne jest u¿ycie
chlorku metylenu lub innego rozpuszczalnika (np. wydzielaj¹cego ozon podczas odt³uszczania) [6]. Tego
typu rozpuszczalniki s¹ drogie i niebezpieczne w eksploatacji. S¹ Ÿród³em niebezpiecznych odpadów i zagro¿eniem dla operuj¹cych nimi pracowników. Powierzchnia z pozosta³oœciami pow³oki teflonowej jest
³atwiejsza do oczyszczenia, a nawet w pewnych przypadkach nie ma takiej koniecznoœci.
Pó³trwa³e pow³oki antyadhezyjne znane s¹ od ponad 40 lat [6]. W ostatnim czasie obserwuje siê gwa³towny wzrost ich stosowania zwi¹zany ze zmian¹ przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska i higieny. Maj¹
one równie¿ tê przewagê nad tradycyjnymi œrodkami

stosowanymi okresowo, ¿e nie migruj¹ na powierzchniê wyrobu. Po naniesieniu na powierzchniê formy
wulkanizacyjnej wi¹¿¹ siê z ni¹ tworz¹c trwa³¹ i wytrzyma³¹ warstwê (rys. 1A), co ma olbrzymie znaczenie
w przetwórstwie metod¹ wtrysku i przy stosowaniu nowoczesnych mieszanek kauczukowych.
Przygotowanie tego typu warstw ochronnych wymaga starannoœci i dok³adnoœci. Procedura jest nastêpuj¹ca: w pierwszej kolejnoœci nale¿y usun¹æ z powierzchni formy wszelkie powsta³e zabrudzenia, pozosta³oœci wczeœniej stosowanej pow³oki antyadhezyjnej
i odt³uœciæ j¹; w drugim etapie nanosi siê dowoln¹ technik¹ substancjê ochronn¹ (w postaci aerozolu, pêdzlem,
b¹dŸ przez zanurzenie w roztworze); tak przygotowan¹
formê wygrzewa siê w okreœlonej temperaturze, w której nastêpuje sieciowanie i utwardzenie przygotowanej
warstwy. W ten sposób mo¿na na³o¿yæ kilka warstw,
aby uzyskaæ grubsz¹ pow³okê.
Ca³¹ procedurê nale¿y powtórzyæ w momencie,
gdy zaobserwuje siê zmianê jakoœci wytwarzanych detali, ich utrudnione usuwanie lub trwa³e zanieczyszczenie formy.
W przypadku nieprawid³owoœci w nanoszeniu pó³trwa³ej warstwy ochronnej (np. na skutek niedok³adnego oczyszczenia powierzchni formy lub przedozowania
stosowanego œrodka) na powierzchni produktu powstaj¹ przebarwienia. Kurz lub zanieczyszczenia na powierzchni formy uniemo¿liwiaj¹ prawid³owy przebieg
reakcji chemicznych, a zbyt du¿a iloœæ naniesionej substancji – osi¹gniêcie w³aœciwego stopienia sieciowania.
Pó³trwa³e pow³oki antyadhezyjne s¹ zazwyczaj komercyjnymi produktami o zastrze¿onym sk³adzie, b¹dŸ
mieszanin¹ technologicznie zaawansowanych ¿ywic silikonowych i olejów, które po w³aœciwym sieciowaniu
uzyskuj¹ wysok¹ trwa³oœæ.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ uzyskania trwa³ej
(ang. permanent) warstwy chroni¹cej powierzchniê
przed nadmiern¹ adhezj¹. W tym celu powierzchniê
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Rys. 2. Wp³yw substancji antyadhezyjnych nanoszonych okresowo na szybkoœæ zanieczyszczania formy (iloœæ cykli
do momentu zaobserwowania pierwszych oznak zabrudzenia) [5]
Fig. 2. Influence of releasing agents for periodical use on speed of mould fouling process (number of curing cycles
to notice the first symptoms of fouling) [5]
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formy utwardza siê odpowiednim metalem wykorzystuj¹c techniki: azotowania, metalizowania, ³uku elektrycznego, modyfikacji termicznej lub modyfikacji
plazm¹, b¹dŸ te¿ nanosi siê warstwê polimeru fluorowego, np. teflonu (tab. 1, rys. 3). Trwa³e pokrycia wykonane z tego polimeru wykazuj¹ jednak ograniczon¹
odpornoœæ na uszkodzenia. Wa¿na jest równie¿ gruboœæ
naniesionej warstwy – zbyt cienka nie jest trwa³a ze
wzglêdu na naprê¿enia powstaj¹ce w wysokich temperaturach.

Tabela 1. Wp³yw trwa³ych pow³ok antyadhezyjnych na
szybkoœæ zanieczyszczania formy (iloœæ cykli do momentu zaobserwowania pierwszych oznak zabrudzenia
podczas wulkanizacji ró¿nych kauczuków) [5]
Table 1. Influence of permanent releasing layers on
speed of mould fouling process during vulcanization of
a different elastomers (number of curing cycles to notice the first symptoms of fouling) [5]
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W innych procesach modyfikacji po³¹czono nanoszenie warstwy metalu (niklu lub chromu) z naparowaniem warstwy polimeru, który wnika w pory na po-

Rys. 3. Formy wulkanizacyjne zabezpieczone warstw¹
polimeru fluorowego [7]
Fig. 3. Vulcanizing moulds covered with the layer of
fluoropolymer [7]
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Rys. 4. Odpornoœæ na œcieranie pow³oki wykonanej
w procesie NEDOX w porównaniu z pokryciami wykonanych innymi technikami (strata masy w mg na 1000
cykli – tarcza CS10) [8]
Fig. 4. Abrasion resistance of the layer made in
NEDOX process in comparison with the one for covers
made by use of other technics (weight loss in mg per
1000 cycles – CS10 wheel) [8]

wierzchni formy. Trwa³oœæ nak³adanej warstwy zwi¹zana jest z mikroporowatoœci¹ powierzchni formy.
Mikropory powoduj¹ powstawanie pêkniêæ lub uniemo¿liwiaj¹ wytworzenie wi¹zañ chemicznych, co poci¹ga za sob¹ uszkodzenia w warstwie ochronnej.
Przyk³adem wymienionej wy¿ej modyfikacji jest
proces NEDOX, który pierwotnie zosta³ opracowany
z myœl¹ o podwy¿szeniu niezawodnoœci i odpornoœæ na
zu¿ycie elementów metalowych w pojazdach kosmicznych NASA [8]. Obecnie pokrycia tego typu s³u¿¹ do
utwardzania powierzchni ró¿nych metali, w tym aluminium. Zwiêkszaj¹ ich odpornoœæ na korozjê, œcieranie,
dzia³anie substancji ¿r¹cych oraz minimalizuj¹ osadzanie siê zanieczyszczeñ. O trwa³oœci i wysokiej jakoœci
tego typu pow³ok œwiadcz¹ dane przedstawione na rysunku 4.
Proces NEDOX zapewnia jednorodnoœæ nak³adanych warstw oddzielaj¹cych (rys. 5), co eliminuje
dalsz¹ kosztown¹ i pracoch³onn¹ obróbkê. Dodatkow¹
korzyœci¹ jest plastycznoœæ pow³oki – podczas testu
wytrzyma³oœciowego, przy wygiêciu próbki o 180o nie
zaobserwowano uszkodzeñ (³uszczenia siê, b¹dŸ odpryskiwania). Tradycyjne pow³oki chromowe, w po-

Rys. 5. Schemat pokazuj¹cy ró¿nice pomiêdzy tradycyjn¹ pow³ok¹ chromow¹ a wykonan¹ w procesie NEDOX
Fig. 5. Scheme showing differences between traditional
chrome layer and the one made in NEDOX process
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równaniu z wykonanymi w procesie NEDOX, s¹ mniej
wytrzyma³e i bardziej kruche. Jest to zwi¹zane z ich
nierównomiern¹ gruboœci¹ – zaobserwowano tendencjê
do powstawania depozytów metalu we wg³êbieniach i
na wypuk³oœciach formy.
Trwa³e pokrycia oparte na stopach metali s¹ przydatne w ograniczonym zakresie ze wzglêdu na wysok¹
cenê, a ich skutecznoœæ jest zbli¿ona do tej, jak¹ wykazuj¹ œrodki stosowane okresowo (np. oparte na polisiloksanach).
Postêp w przetwórstwie elastomerów, zw³aszcza
zastosowanie metody wtrysku powoduje, ¿e coraz
wiêksze grono przetwórców kauczuków kieruje swoj¹
uwagê na pó³trwa³e pow³oki antyadhezyjne z myœl¹
o zwiêkszeniu produkcyjnoœci poprzez ograniczenie
iloœci operacji zwi¹zanych z przygotowaniem i konserwacj¹ form.
Krótsze czasy wulkanizacji, z³o¿one reakcje chemiczne przyspieszane w formie wulkanizacyjnej, jak
równie¿ nowe rodzaje surowców stawiaj¹ coraz wy¿sze
wymagania, których nie spe³niaj¹ tradycyjne œrodki oddzielaj¹ce.

Œrodki nanoszone jednorazowo lub okresowo
ci¹gle znajduj¹ zastosowanie w tych procesach technologicznych, w których nie wystêpuj¹ kolejne etapy produkcji (klejenia, malowania) i gdzie czystoœæ powierzchni wyrobu nie jest wymagana.
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