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Podstawy wulkanizacji
nadtlenkowej kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego
i etylenowo-propylenowego

Jacek Magryta*

Wulkanizacja nadtlenkami kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego
(EPDM) i etylenowo-propylenowego (EPM) jest bardziej z³o¿ona, ni¿ to siê
czêsto uwa¿a. W artykule tym przedstawiono podstawowe informacje dotycz¹ce doboru najwa¿niejszych sk³adników mieszanki kauczukowej, tj.: kauczuków, nadtlenków i koagentów. Podano w³aœciwoœci nadtlenków zalecanych do
wulkanizacji EP(D)M oraz stosowane do tej wulkanizacji koagenty. Przedstawiono zalety i wady proponowanych nadtlenków i ich wp³yw na cechy u¿ytkowe
i w³aœciwoœci wulkanizatów.
Scharakteryzowano koagenty u¿ywane w wulkanizacji nadtlenkowej i podzielono na dwa typy ze wzglêdu na ich wp³yw na przebieg wulkanizacji. Przedstawiono schematycznie mechanizmy reakcji sieciowania nadtlenkami bez stosowania koagenta oraz z koagentem w sk³adzie mieszanki kauczukowej. W artykule zwrócono uwagê na czynniki, które obni¿aj¹ efektywnoœæ sieciowania oraz
mog¹ prowadziæ do degradacji kauczuku zamiast jego sieciowania.
W artykule tym nie zajmowano siê wp³ywem pozosta³ych sk³adników mieszanek
kauczukowych (np. œrodków przeciwstarzeniowych, antydegradantów, nape³niaczy, zmiêkczaczy) na przebieg wulkanizacji i w³aœciwoœci wulkanizatów.
S³owa kluczowe: kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy, kauczuk etylenowo-propylenowy, wulkanizacja nadtlenkowa, nadtlenek, koagent

Fundamentals of curing ethylene-propylene-diene and ethylene-propylene rubber with peroxides

* Instytut IMPiB, Oddzia³
Zamiejscowy Elastomerów
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Curing ethylene-propylene-diene (EPDM) and ethylene-propylene rubber
(EPM) is more complicated than is usually regarded. In this paper the basic
information concerning the development of the main components of rubber
compounds (that is: rubbers, peroxides and coagents) is presented. The characteristics of recommended peroxides and the coagents used in curing of EP(D)M
are reported. The paper also describes the advantages and the disadvantages
of proposed peroxides and their influence on functional quality and properties
of vulcanizates.
The coagents are described by dividing them into two groups based on their
contributions to cure. The reactions involved in peroxide crosslinking are schematically shown, without and with the coagents in rubber compounds. The
paper pays attentions to many of the processes (reactions) that lead to the
reduction of efficiency of curing and which may also lead to degradation of
rubber instead of crosslinking.
The influence of other components of rubber compounds (such as stabilizers,
antidegradants, fillers and softeners etc.) on curing and properties of vulcanizates are omitted in this paper.
Key words: ethylene-propylene-diene rubber, ethylene-propylene rubber,
curing with peroxides, peroxide, co-agent

1. Wstêp
Wulkanizacja (sieciowanie) kauczuków za pomoc¹
nadtlenków organicznych jest znana i stosowana
TOM 13

w przemyœle gumowym od ponad 50 lat. Pocz¹tkiem
okresu wiêkszego zainteresowania tego rodzaju wulkanizacj¹ by³y lata 50. ubieg³ego stulecia, gdy do komercyjnego u¿ytku wprowadzono nadtlenek dikumylu
(DCP) [1-3]. Wiele typów kauczuków mo¿na wulkani-
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zowaæ za pomoc¹ nadtlenków organicznych, dla niektórych z nich, np. kauczuku fluorowego (FKM), kauczuku silikonowego (Q), uwodornionego kauczuku nitrylowego (HNBR) czy kauczuku etylenowo-propylonowego (EPM), jest to praktycznie jedyny sposób ich
wulkanizacji. Sieciowanie nadtlenkami organicznymi
przebiega wed³ug mechanizmu rodnikowego. W wyniku rozpadu nadtlenku powstaj¹ rodniki, zwykle o wysokiej energii, które w wyniki reakcji ze sk³adnikami
mieszanki kauczukowej tworz¹ dalsze rodniki i makrorodniki. Mieszanka kauczukowa zazwyczaj z³o¿ona
jest z kauczuków, substancji sieciuj¹cych, koagentów,
oleju, nape³niaczy, œrodków przeciwstarzeniowych
i innych dodatków. Ka¿dy z tych sk³adników ma specyficzne w³aœciwoœci chemiczne, które wp³ywaj¹ na
przebieg reakcji sieciowania i na finalne w³aœciwoœci
wulkanizatu.
W artykule niniejszym przedstawiono podstawowe
informacje dotycz¹ce wulkanizacji nadtlenkowej kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM)
oraz kauczuku etylenowo-propylenowego (EPM); gdy
rozwa¿ania odnosz¹ siê do obydwu typów kauczuku,
u¿yto skrótu EP(D)M. Wulkanizacja nadtlenkowa
EP(D)M stosowana jest przede wszystkim ze wzglêdu
na korzystne (niewielkie) odkszta³cenie trwa³e przy
œciskaniu w wysokich temperaturach [4-7]. Przy odpowiednim doborze sk³adu mieszanki mo¿na zapewniæ
tak¿e inne wymagane w³aœciwoœci wyrobów, w tym
znaczn¹ odpornoœæ na starzenie cieplne i ozonowe. Ze
wzglêdu na ró¿norodnoœæ oddzia³ywañ oraz wieloœæ
sk³adników mieszanki kauczukowej nale¿y wzi¹æ pod
uwagê mo¿liwoœæ wystêpowania w procesie sieciowania wielu reakcji, z których nie wszystkie prowadz¹ do
korzystnych w³aœciwoœci wulkanizatu [6].
W³aœciwy dobór poszczególnych sk³adników mieszanki kauczukowej jest znacznie wa¿niejszy, ni¿ siê to
czêsto uwa¿a. W tej pracy przedstawiono wp³yw rodzaju kauczuku, nadtlenku i koagenta na w³aœciwoœci mieszanek kauczukowych EP(D)M i ich wulkanizatów.

2. Polimery
Dobór kauczuku u¿ytego w mieszance kauczukowej zwykle wynika z warunków eksploatacji wyrobów
(np. wymagana odpornoœæ na oleje, odpornoœæ w okreœlonej temperaturze lub na promieniowanie UV). Wiêkszoœæ kauczuków mo¿na wulkanizowaæ nadtlenkami,
chocia¿ efektywnoœæ sieciowania jest bardzo ró¿na.
Przyjmuje siê ¿e efektywnoœæ sieciowania kauczuków
nadtlenkami zmienia siê nastêpuj¹co [6]:
BR>NR & SBR>NBR>CR>EPDM>EPM>CPE
Efektywnoœæ sieciowania kauczuków etylenowopropylenowych jest wiêc stosunkowo niska, st¹d staranny dobór sk³adników mieszanek kauczukowych
w tym przypadku jest szczególnie istotny. Zarówno w
przypadku EPDM, jak i EPM (chocia¿ w ró¿nym stopniu), oprócz reakcji sieciowania nadtlenkami wystêpuj¹
reakcje konkurencyjne, które prowadz¹ do przerwania
³añcucha polimeru (scission reaction) i zmniejszenia
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masy cz¹steczkowej kauczuku [6]. Mimo stosunkowo
niskiej efektywnoœci sieciowania EP(D)M nadtlenkami
organicznymi i wspomnianego zagro¿enia, ze wzglêdu
na korzystne w³aœciwoœci wulkanizatów zainteresowanie tymi kauczukami roœnie [3, 6]. W stosunku do wulkanizacji siarkowej EPDM oprócz mniejszego odkszta³cenia trwa³ego uzyskaæ mo¿na lepsz¹ odpornoœæ na
starzenie w warunkach atmosferycznych, szczególnie
mieszanek nape³nionych sadz¹, która dobrze chroni
wulkanizaty EPDM przed dzia³aniem UV [3, 8].
W wielu przypadkach, ze wzglêdu na wymagane
ma³e odkszta³canie trwa³e przy œciskaniu w podwy¿szonej temperaturze, zastosowanie siarkowego zespo³u
wulkanizuj¹cego w ogóle nie mo¿e byæ brane pod uwagê. Pozostaje zatem tak dobraæ sk³ad mieszanki, aby
zagro¿enie reakcjami prowadz¹cymi do destrukcji i/lub
degradacji kauczuku by³o ma³e.
Podczas wyboru rodzaju kauczuku etylenowo-propylenowego nale¿y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce jego
cechy: rodzaj i iloœæ dienu, zawartoœæ (lub proporcjê)
etylenu i propylenu w kauczuku, rozmieszczenie monomerów, masê cz¹steczkow¹ i jej polidyspersjê.
Najwa¿niejszym zagadnieniem przy wyborze kauczuku jest zdecydowanie: EPM czy EPDM. W przypadku wybrania EPDM otrzymamy wiêksz¹ efektywnoœæ sieciowania, szczególnie bez u¿ywania koagentów [6]. Sieciowaniu towarzysz¹ jednak konkurencyjne
procesy, w tym prowadz¹ce do rozrywania ³añcucha
polimeru (scission). Zaobserwowano, ¿e prawdopodobieñstwo rozrywania ³añcucha jest mniejsze w przypadku EPDM ni¿ EPM [9], mo¿e to jednak byæ zwi¹zane z prowadzeniem eksperymentu w beztlenowym otoczeniu. W przypadku obecnoœci dostatecznie du¿ej
iloœci tlenu zamiast sieciowania mo¿e nastêpowaæ degradacja ³añcuch polimeru.
Mo¿liwe s¹ ró¿ne rodzaje trzeciego monomeru
(dienu) w cz¹steczce EPDM [2, 4, 6], jednak praktyczne znaczenie maj¹ jedynie etylidenononbornen (ENB)
i dicyklopentadien (DCPD). Wybór rodzaju kauczuku
EP(D)M jest uzale¿niony od sk³adu i przeznaczenia
mieszanki, przede wszystkim czy ma to byæ mieszanka
z sadz¹, czy z nape³niaczami mineralnymi i jaki ma
mieæ stopieñ nape³nienia. W przypadku wyrobów jasnych stosowanych na zewn¹trz istotnym zagadnieniem
jest ich odpornoœæ na UV. Poprawa tej odpornoœci
w przypadku wyrobów z EP(D)M jest trudniejsza ni¿
w przypadku poliolefin [8]. Wykazano, ¿e ze wzrostem
zawartoœci trzeciego monomeru (dienu) maleje odpornoœæ EPDM na UV [10]. W tej samej pracy wykazano,
¿e ENB jest mniej wra¿liwy na dzia³anie UV ni¿
DCPD. Badania dotyczy³y kauczuków o zawartoœci
etylenu od 48 do 64%. Stwierdzono równie¿ prawdopodobny wp³yw stosunku etylen/propylen na odpornoœæ
EPDM na UV. Wiadomo bowiem, ¿e polipropylen jest
bardzo wra¿liwy na dzia³anie UV [6,13].
W przypadku, gdy wa¿ne jest, aby wulkanizaty
EP(D)M mia³y dobre w³aœciwoœci (np. odkszta³cenie
trwa³e) w niskiej temperaturze, zawartoœæ etylenu
w kauczuku powinna byæ ma³a, bêdzie to jednak powodowaæ np. obni¿enie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie [4].
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Dobór typu kauczuku musi byæ wiêc kompromisem zale¿nym od zestawu wymagañ stawianych wyrobowi do
konkretnej aplikacji.

3. Nadtlenki organiczne
Obszerny opis nadtlenków, mo¿liwych mechanizmów ich rozpadu i dalszych reakcji z kauczukami i innymi sk³adnikami mieszanek kauczukowych podano
w [6].
Rozpad nadtlenku na rodniki przebiega podobnie
jak materia³ów promieniotwórczych i opisany jest równaniem wyk³adniczym oraz charakteryzowany za pomoc¹ czasu po³owicznego rozpadu (reakcja 1 rzêdu).
Czas po³owicznego rozpadu (t1/2) jest to czas (w danej
sta³ej temperaturze), po którym po³owa cz¹stek nadtlenku ulega rozpadowi. Oznacza to, ¿e nawet po bar-

szanki kauczukowej z nadtlenkiem, natomiast w [12]
podano wy³¹cznie temperaturê wulkanizacji i maksymaln¹ temperaturê przetwórstwa.
W tabeli 1 podano temperaturê, w której po³owa
nadtlenku ulega rozk³adowi w ci¹gu 1 h oraz zakres
proponowanej temperatury wulkanizacji i maksymaln¹
temperaturê mieszanki kauczukowej w trakcie jej sporz¹dzania.
W wyniku rozk³adu nadtlenków (tabela 1) powstaj¹ rodniki zdolne do odszczepiania wodoru i addycji.
Niektóre z tych rodników ulegaj¹ jednak rozpadowi
termicznemu, a powsta³e w jej wyniku rodniki wtórne
s¹ z regu³y zbyt ma³o energetyczne, aby wzi¹æ udzia³
w sieciowaniu kauczuku. Czêœæ z nich mo¿e pozostaæ
w wyrobie po jego wulkanizacji, rodniki takie w sprzyjaj¹cych warunkach (temperatura, promieniowanie UV,
œrodki utleniaj¹ce itp.) mog¹ przyspieszaæ procesy starzenia lub prowadziæ do degradacji kauczuku.

Tabela 1. Nadtlenki polecane do wulkanizacji EP(D)M, wybór na podstawie [2, 3, 10, 11,12]
Table 1. Peroxides recommended for EP(D)M, selection on basis [2, 3, 10, 11, 12]

Temperatura, w której
po³owa nadtlenku
ulegnie rozk³adowi
w ci¹gu 1 h, oC

Proponowana
temperatura
wulkanizacji, oC

Maksymalna
temperatura
przetwórstwa, oC

nadtlenek dikumylu

137

170-180

130

di-(2-tert-butylonadtlenoizopropylo)benzen

139

175-180

135

2,5-dimetylo-2,5-di-(tert-butylonadtleno)heksan

140

175-180

135

Nazwa nadtlenku

2,5-dimetylo-2,5-di-(tert-butylonadtleno)heksyn-3

152

175-180

150

4,4-di-(tert-butylo)nadwalerianian n-butylu

129

160-170

125

1,1-di-(tert-butylonadtleno)-3,3,5-trimetylocykloheksan

115

160

115

nadbenzoesan tert-butylu

125

160-170

110

dzo d³ugim czasie pozostaje niewielka iloœæ nadtlenku,
który nie uleg³ rozpadowi. Po czasie równym piêciokrotnemu t1/2 w danej temperaturze dekompozycji
ulegnie oko³o 97% nadtlenku, a po 7 t1/2 oko³o 99%
nadtlenku.
Wyroby z EP(D)M wulkanizowane s¹ zazwyczaj
w temperaturze 160–180oC. Czas wulkanizacji powinien byæ równy co najmniej 3 czasom po³owicznego
rozpadu w temperaturze wulkanizacji. Maksymalna
temperatura przetwórstwa silnie zale¿y od d³ugoœci
cyklu sporz¹dzania mieszanki kauczukowej liczonego do chwili jej sch³odzenia. Je¿eli jest krótszy od
10 min, to temperaturê przetwórstwa mo¿na dobraæ
tak, aby czas po³owicznego rozpadu u¿ytego nadtlenku wynosi³ ponad 1 h (takie za³o¿enie zosta³o przyjête
w tabeli 1).
W literaturze, niestety, informacje o szybkoœci rozpadu podawane s¹ w ro¿ny sposób. W [6] podana jest
temperatura, w której t1/2 wynosi 10 h, w [2] temperatura, w której t1/2 wynosi 6 min. W [11] podano bardziej
obszerne dane: temperaturê dla t1/2 wynosz¹c¹ 1 min,
10 min i 1 h, ponadto sugerowan¹ temperaturê wulkanizacji i maksymaln¹ temperaturê przetwarzania mieTOM 13

Do wulkanizacji EP(D)M s¹ najczêœciej stosowane
cztery pierwsze nadtlenki z podanych w tabeli 1.
Sieciowanie nadtlenkiem dikumylu w typowych
dla niego temperaturach przebiega bardzo szybko, ale
stosowanie go zwi¹zane jest z ryzykiem podwulkanizacji. Przeciwieñstwem do nadtlenku dikumylu jest 2,5-dimetylo-2,5-di-(tert-butylonadtleno)heksyn-3. Niebezpieczeñstwo podwulkanizacji w jego obecnoœci jest
ma³e, zatem mo¿e byæ u¿ywany w mieszankach kauczukowych przetwarzanych w temperaturze powy¿ej
140 oC. Wad¹ tego nadtlenku jest jednak stosunkowo
d³ugi czas wulkanizacji.
Kolejnym problemem jest sk³onnoœæ nadtlenku do
reakcji ubocznych nieprowadz¹cych do efektywnego
usieciowania kauczuku. Jeden z mechanizmów prowadz¹cych do nieefektywnego rozk³adu nadtlenku jest
spowodowany przez kwaœne nape³niacze lub inne
kwaœne sk³adniki mieszanki kauczukowej (rozk³ad heterolityczny). Z nadtlenków podanych w tabeli 1, trzy
ostatnie (tj. 4,4-di-(tert-butylo) nadwalerianian n-butylu, 1,1-di-(tert-butylonadtleno)-3,3,5-trimetylocykloheksan i nadbenzoesan tert-butylu) s¹ ma³o odporne na
nieefektywny rozk³ad w kwaœnym œrodowisku [3, 6].
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Zawartoœæ nadtlenku w mieszance jest spraw¹ zasadnicz¹ dla w³aœciwoœci wulkanizatów. Zwiêkszenie
iloœci nadtlenku powoduje wzrost gêstoœci usieciowania
wulkanizatu, a przez to tak¿e zwiêkszenie modu³u i twardoœci i zmniejszenie wyd³u¿enia przy zerwaniu. Przy obliczaniu zawartoœci nadtlenku nale¿y wzi¹æ pod uwagê
tylko substancjê aktywn¹, bowiem ze wzglêdów bezpieczeñstwa i ³atwoœci przetwórstwa wszystkie nadtlenki
stosowane w przemyœle gumowym maj¹ znaczn¹ iloœæ
dodatków. Jednak powy¿ej 2 phr nadtlenku czystego (ok.
5 phr w przypadku najczêœciej stosowanych nadtlenków
40 proc.) zwiêkszanie iloœci nadtlenku powoduje coraz
mniejszy przyrost momentu reometrycznego [6].
Iloœæ u¿ytego nadtlenku nie wp³ywa w sposób istotny na starzenie wulkanizatów EP(D)M [8]. W przypadku EP(D)M o du¿ej zawartoœci polipropylenu du¿a
iloœæ nadtlenku mo¿e zwiêkszyæ przewagê reakcji sieciowania w stosunku do reakcji prowadz¹cych do
przerwania ³añcucha g³ównego kauczuku.
Zapach wulkanizatów nadtlenku dikumylu jest
nieprzyjemny (produktem rozk³adu nadtlenku jest acetofenon) i utrzymuje siê stosunkowo d³ugo [15]. Do
wielu aplikacji, szczególne w przypadku wyrobów
EP(D)M, z którymi bezpoœrednio stykaj¹ siê ludzie
(np. wyroby stosowane w budownictwie lub przeznaczone na nawierzchnie placów zabaw i boisk), ten nadtlenek nie jest polecany. W takich przypadkach lepiej
jest stosowaæ np. di-(2-tert-butylonadtlenoizopropylo)benzen, w którego obecnoœci przebieg wulkanizacji
jest tylko nieznacznie wolniejszy. Niestety, powsta³e
w wyniku jego rozk³adu produkty uboczne migruj¹ na
powierzchniê wyrobów i powoduj¹ „krystaliczne” wykwity [15]. Wykwity te s¹ nieakceptowalne w niektórych wyrobach gumowych, dotyczy to np. uszczelnieñ
stosowanych w motoryzacji. Zatem dwa nadtlenki
o najwy¿szej efektywnoœci nie mog¹ byæ u¿ywane do
produkcji wyrobów, dla których niedopuszczalny jest
intensywny zapach i wykwity. Do tej grupy wyrobów
stosowaæ mo¿na 2,5-dimetylo-2,5-di-(tert-butylonadtleno)heksan, wówczas przy zbli¿onym dozowaniu
nadtlenku uzyskuje siê podobne przyrosty momentu

reometrycznego, jednak czas wulkanizacji musi byæ
d³u¿szy.
Podobnie jak w przypadku kauczuku, równie¿ wybór nadtlenku jest najczêœciej kompromisem miêdzy
efektywnoœci¹ sieciowania, bezpieczeñstwem przerobu
mieszanki kauczukowej a w³aœciwoœciami wulkanizatu. Zawsze nale¿y jednak zwracaæ uwagê tak¿e na to,
czy produkty rozk³adu nadtlenku nie bêd¹ przeszkadzaæ podczas aplikacji wyrobu.

4. Koagenty wulkanizacji
Wszystkie reakcje prowadz¹ce do sieciowania kauczuku maj¹ wiele reakcji konkurencyjnych powoduj¹cych albo nieefektywne wykorzystanie nadtlenku, albo
wrêcz degradacjê kauczuku. Czêœæ tych niepo¿¹danych
reakcji zachodzi z wiêkszym prawdopodobieñstwem –
zale¿nym od rodzaju kauczuku i sk³adu mieszanki kauczukowej – ni¿ reakcje sieciowania. Koagenty stosuje
siê g³ównie po to, aby tê równowagê miêdzy reakcjami
sieciowania a reakcjami konkurencyjnymi przesun¹æ
w kierunku reakcji sieciowania [5-7]. Koagenty powoduj¹ tak¿e modyfikacjê w³aœciwoœci wulkanizatu, bowiem czêœæ wêz³ów sieci przestrzennej wulkanizatu
(zale¿na g³ównie od iloœci i rodzaju koagenta) ma fragment koagenta wmontowany miêdzy atomy wêgla
dwóch cz¹steczek kauczuku [5-7].
Koagentami s¹ zwykle wielofunkcyjne monomery
winylowe o du¿ej reaktywnoœci w stosunku do rodników. Koagenty dziel¹ siê na dwa rodzaje (typ I i typ II).
Koagenty typu I powoduj¹ zwiêkszenie stopnia usieciowania oraz skrócenie czasu podwulkanizacji, co najczêœciej jest efektem niepo¿¹danym. Koagenty typu II
powoduj¹ zwiêkszenie stopnia usieciowania bez istotnego wp³ywu na czas podwulkanizacji (rys. 1).
Koagenty u¿ywane powszechnie w przemyœle gumowym do wulkanizacji nadtlenkowej przedstawiono
w tabeli 2.
Koagenty powoduj¹, ¿e rodniki powsta³e z rozk³adu nadtlenku dzia³aj¹ bardziej efektywnie. Mechanizm

Rys. 1. Ró¿nice w przebiegu
wulkanizacji nadtlenkowej
mieszanek kauczukowych
EP(D)M, 0 – wulkanizacja
bez koagenta, I – wulkanizacja z koagentem typu I, II –
wulkanizacja z koagentem
typu II
Fig.1. Difference in peroxides cure profiles of EP(D)M
compounds, 0 – without coagent, I – with coagent type I,
II – with coagent type II
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Tabela 2. Koagenty stosowane powszechnie do wulkanizacji nadtlenkowej
Table 2. Commonly used Type I and Type II coagents
for peroxides cure

Stosowany
skrót nazwy

Nazwa koagenta
6OF 1
Triakrylan trimetylenopropanu

TMPTA

Trimetakrylan trimetylenopropanu

TMPTMA

Dimetakrylan glikolu etylenowego

EGDMA

Diakrylan glikolu etylenowego
Dimelaimid N,N-m-fenylenu
Diakrylan cynku

EGDA
PDM, HVA-2
ZDA

Dimetakrylan cynku

ZDMA, ZnDMA
6OF 11

Cyjanuran triallilu

TAC

Isocyjanuran triallilu

TAIC

Ftalan diallilu

DAP

Wysokowinylowy polibutadien
Wysokowinylowy kopolimer
styrenbutadien

HVPBd, PB
HVSBR

sieciowania w przypadku koagentów typu I i typu II jest
nieco inny. Wiêkszoœæ koagentów typu I ma ³atwo dos-

têpne wi¹zanie podwójne miêdzy atomami wêgla i w
zwi¹zki z tym ³atwo ulega homoplimeryzacji (w wyniku addycji), a tak¿e szczepieniu z ³añcuchem (lub ³añcuchami) kauczuku.
Koagenty typu II tworz¹ rodniki o mniejszej aktywnoœci. W odró¿nieniu od koagentów typu I maj¹
³atwo dostêpne zarówno wi¹zania podwójne miêdzy
atomami wêgla, jak i i ³atwe do oderwania atomy wodoru, co umo¿liwia tworzenie makrorodników bior¹cych udzia³ w sieciowaniu [6,14]. Mo¿e to jednak prowadziæ równie¿ do cyklizacji koagentów prowadz¹cej
do zmniejszenia efektywnego sieciowania [7].
Przyk³adowe mo¿liwe konfiguracje sieci przestrzennej powstaj¹ce w wyniku wulkanizacji nadtlenkowej EP(D)M, opracowane na podstawie [5-7], przedstawiono w sposób uproszczony na rys. 2.
Spora czêœæ koagenta pozostaje w domenach [5, 7],
które mog¹ byæ po³¹czone z ³añcuchami kauczuku na
wiele sposobów. Domeny te oprócz wi¹zañ chemicznych z ³añcuchami kauczuku i/lub z homopolimerem
(powsta³ym w wyniku addycji koagenta) – oznaczonym na rys. 2 lini¹ kreskow¹ – s¹ zwi¹zane z kauczukiem licznymi oddzia³ywaniami fizycznymi, podobnie
jak nape³niacze.
Na rysunkach 3–5 (opracowanych na podstawie
danych z [6], przy 6 phr koagenta) przedstawiono
wp³yw koagentów na wybrane w³aœciwoœci mieszanek
kauczukowych i wulkanizatów, tj. przyrost momentu
zmierzony na reometrze ODR (ró¿nica maksymalnego
i minimalnego momentu reometrycznego), czas pod-

Rys. 2. Schematyczne przedstawienie mo¿liwych elementów sieci wulkanizatu nadtlenkowego EPDM: A – po³¹czenia wêz³ami C-C, B – domena powsta³a z po³¹czeñ koagenta, z której wychodzi ³añcuch homopolimeru, C –
homopolimer powsta³y w wyniku addycji cz¹steczek koagenta, D – dwa ³añcuchach kauczuku szczepione koagentem, E – szczepienie koagentem segmentów tego samego ³añcucha, F – domena powsta³a z po³¹czenia cz¹steczek
koagenta niezwi¹zana chemicznie z sieci¹ przestrzenna, G – domena koagenta po³¹czona wi¹zaniami chemicznymi
z ³añcuchem kauczuku, H – koagent przy³¹czony do ³añcucha kauczuku tworz¹cy rozga³êzienie niepowoduj¹ce
efektywnego usieciowania
Fig. 2. Idealized representation of possible elements of network of peroxides EP(D)M vulcanizates: A – „C – C”
bound, B- coagent domain with coagent homopolimer, C – homopolimerized coagent, D – coagent grafted between
rubber chains, E – coagent grafted between segments of the same rubber chain, F – coagent domain not grafted to
network, G – coagent domain grafted to network, H – pendant coagent graft forming non effective crosslinking
TOM 13
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Delta, reometr ODR

100

Rys. 3. Przyrost momentu reometrycznego (reometr ODR,
171oC, 3o, 100 cykli/min) mieszanek kauczukowych z wybranymi koagentami, symbole wg
tabeli 2
Fig. 3. Delta torque (rheometer
ODR, 171oC, 3o, 100 cpm) of
compounds with selected coagents, denote as in Table 2
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Rys. 4. Czas podwulkanizacji
t2 (reometr ODR 171C, 3, 100
cykli/min) mieszanek kauczukowych zawieraj¹cych wybrane koagenty wg tabeli 2
Fig. 4. Scorch time (rheometer
ODR, 171oC, 3o, 100 cpm) of
compounds with selected coagents, denote as in Table 2)
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Rys. 5. Wyd³u¿enie wzglêdne
przy zerwaniu wulkanizatów
zawieraj¹cych wybrane koagenty, symbole wg tabeli 2
Fig. 5. Elongation at break of
vulcanizates with selected coagents, denote as in Table 2

300
200
100
0
Bez

TMPTA TMPTMA

PDM

TAC

DAP

HVPBd

Koagent

wulkanizacji t2 oraz wyd³u¿enie wzglêdne przy zerwaniu. Dane te uzyskano dla mieszanki kauczukowej, której g³ównymi sk³adnikami by³y: olejowany (50 phr oleju) EPDM zawieraj¹cy ok. 4% ENB, 50 phr sadzy
N330 i 6,4 phr 40 proc. nadtlenku dikumylu.
Przyrosty momentów reometrycznych we wszystkich przypadkach stosowania koagentów s¹ wiêksze
ni¿ bez koagenta (rys. 3). Najwiêkszy przyrost momentu uzyskano dla PDM (koagent typu I), a najmniejszy
dla DAP (koagent typu II). Prawdopodobnie jest to wy-
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nikiem wewn¹trzcz¹steczkowej cyklizacji a nie polimeryzacji tego koagenta. Koagenty typu I daj¹ œrednio
wiêksze przyrosty momentu reometrycznego ni¿ koagenty typu II.
Zgodnie z przyjêtym kryterium podzia³u na typy,
koagenty typu I powoduj¹ znaczne skrócenie czasu
podwulkanizacji t2 (rys. 4). Najsilniej czas podwulkanizacji skraca TMPTMA, ale TMPTA tylko niewiele
mniej. Jest to znaczne skrócenie czasu podwulkanizacji, bo ok. 2-krotne. Koagenty typu II nie powoduj¹
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istotnych zmian czasu podwulkanizacji, a w przypadku
TAC czas ten nawet nieco siê wyd³u¿a.
Dodatek koagenta do mieszanki kauczukowej (bez
zmiany iloœci nadtlenku) powoduje zmniejszenie siê
wyd³u¿enia przy zerwaniu. Jest oczywiste, ¿e przy
wzroœcie gêstoœci usieciowania, do której proporcjonalny jest przyrost momentu reometrycznego, nast¹pi spadek wyd³u¿enia przy zerwaniu. Gêœciejsza sieæ przestrzenna nie ma du¿ej mo¿liwoœci zmiany konformacji
³añcuchów (tym krótszych, im sieæ przestrzenna jest
gêœciejsza). Zatem, chc¹c zachowaæ korzyœci wynikaj¹ce z wprowadzenia koagentów do sk³adu mieszanki,
zazwyczaj nale¿y zmniejszyæ iloœæ nadtlenku, aby gêstoœæ usieciowania by³a na niezmienionym poziomie.
Koagenty poprawiaj¹ odpornoœæ wulkanizatów na
rozdzieranie, wielokrotne odkszta³cenia i odkszta³cenie
trwale. W przypadku wulkanizacji nadtlenkami bez koagenta tworz¹ce siê wêz³y sieci przestrzennej to stosunkowo „sztywne” wi¹zana C-C, natomiast w przypadku
zastosowania koagenta, w miarê wzrostu jego iloœci,
bêdzie siê pojawiaæ coraz wiêcej labilnych wi¹zañ
„C-koagent-C” daj¹cych mo¿liwoœæ rozpraszania (dyssypacji) energii mechanicznej [4-7,15].
Koagenty ZDA i ZDMA poprawiaj¹ adhezjê mieszanki kauczukowej do metali i tkanin. Adhezja ta jest
kilkakrotnie wy¿sza ni¿ wulkanizatów nadtlenkowych
niezawieraj¹cych koagenta i o oko³o 30-40% lepsza ni¿
mieszanek kauczukowych wulkanizowanych siark¹
(bez dodatku œrodków poprawiaj¹cych adhezjê) [5, 7,
14, 15].

5. Reakcje chemiczne zachodz¹ce podczas wulkanizacji nadtlenkowej
5.1. Rozk³ad nadtlenku
Rozk³ad nadtlenku nastêpuje w ka¿dej temperaturze, a szybkoœæ tego rozk³adu roœnie wyk³adniczo wraz
z jej podwy¿szeniem. W zwi¹zku z tym w temperaturze
otoczenia proces ten zachodzi bardzo wolno. Temperatura jest najwa¿niejszym (praktycznie jedynym) parametrem w wulkanizacji nadtlenkowej decyduj¹cym
o szybkoœci sieciowania. Do celów technologicznych
przyj¹æ mo¿na, ¿e podwy¿szenie temperatury o 6 oC
zwiêksza dwukrotnie szybkoœæ sieciowania [6].
Po¿¹dany ze wzglêdu na efektywne sieciowanie
jest rozk³ad homolityczny, w którym nadtlenek dzieli
siê pomiêdzy dwoma atomami tlenu. Mo¿na to zapisaæ
nastêpuj¹co [3, 6, 14]:
ROOR’ → RO• + •OR’
Konkurencyjnym do powy¿szego, nieprowadz¹cym do sieciowania, jest rozk³ad heterolityczny, w którym obydwa atomy tlenu pozostaj¹ w jednej czêœci (jonie ujemnym) powsta³ej z rozk³adu nadtlenku, jak pokazano poni¿ej:
ROOR’ → R+ + OOR’TOM 13

W œrodowisku kwaœnym jest wiêksze prawdopodobieñstwo rozk³adu heterolitycznego, nale¿y na to
zwróciæ uwagê przy opracowywaniu sk³adu mieszanki
kauczukowej. Szczególnie nale¿y zwróciæ uwagê na
dobór nape³niaczy. Rozpad heterolityczny nadtlenku
prowadzi do obni¿enia stopnia usieciowania wulkanizatu, powstaj¹ bowiem jony niebior¹ce udzia³u w sieciowaniu, a nie rodniki.

5.2. Tworzenie makrorodników
Nastêpn¹ reakcj¹ prowadz¹c¹ do sieciowania nadtlenkami jest oderwanie atomu wodoru od makrocz¹steczki kauczuku i przy³¹czenie go do rodnika powsta³ego z rozpadu nadtlenku. Reakcja ta wygl¹da nastêpuj¹co:
KAUCZUK-H + •OR → KAUCZUK• + HOR
Niestety, w mieszankach kauczukowych jest sporo
innych mo¿liwoœci przy³¹czenia wodoru. Rodniki powsta³e z nadtlenku mog¹ przy³¹czaæ wodór z jakiegokolwiek Ÿród³a. Szczególnie czêsto wystêpuj¹ reakcje
addycji z ró¿nymi wêglowodorami nienasyconymi
znajduj¹cymi siê w wielu sk³adnikach mieszanek. Najbardziej prawdopodobnym Ÿród³em wodorów, oprócz
kauczuku, s¹ koagenty, œrodki przeciwstarzeniowe
i zmiêkczacze. O ile reakcje z koagentem s¹ po¿¹dane i
prowadz¹ do powstania usieciowania, o tyle pozosta³e
reakcje powoduj¹ dalsz¹ redukcjê stopnia usieciowania
wulkanizatu.
Rodniki o du¿ej energii powsta³e z rozk³adu homolitycznego nadtlenku niekiedy ulegaj¹ transformacji
(rozpad β) i przekszta³caj¹ siê w rodnik o aktywnoœci
zbyt ma³ej, aby przy³¹czyæ wodór z makrocz¹steczki
kauczuku i doprowadziæ do sieciowania. Prowadzi to
do dalszego zmniejszenia stopnia usieciowania.
Szczególnie niebezpieczna jest obecnoœæ wiêkszych iloœci tlenu (np. podczas wulkanizacji bezciœnieniowej w ci¹gach z gor¹cym powietrzem), bowiem rodnik ³¹czy siê z tlenem tworz¹c rodnik wodoronadtlenkowy, który powoduje podzia³ ³añcucha kauczuku na
dwie czêœci. Prowadzi to do zmniejszenia sumarycznej
masy cz¹steczkowej kauczuku i pogorszenia w³aœciwoœci wulkanizatu.

5.3. Sieciowanie bez udzia³u koagenta
Koñcowym etapem sieciowania jest po³¹czenie
makrorodników i powstanie wêz³a sieci. W tym wypadku jest to wi¹zanie ³¹cz¹ce dwa atomy wêgla znajduj¹ce
siê w s¹siaduj¹cych ³añcuchach kauczuku:
KAUCZUK• + •KAUCZUK →
KAUCZUK—KAUCZUK
Oczywiœcie, aktywne centrum makrorodnika znajduje siê nie na koñcu ³añcucha, a gdzieœ w jego œrodku.
Nadto, poszczególne ³añcuchy kauczuku maj¹ wiele takich aktywnych centrów i prawdopodobnie wiele z
nich ³¹czy siê z wieloma s¹siednimi ³añcuchami za poœrednictwem wêz³ów „wêgiel – wêgiel” w wielu miej-
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scach na ca³ej d³ugoœci makrocz¹steczki. Poniewa¿ ³añcuchy kauczuku s¹ spl¹tane, mo¿liwe s¹ tak¿e zapêtlenia, czyli po³¹czenie siê atomów wêgla tego samego
³añcucha kauczuku.
Nadtlenek ani jego czêœci po rozpadzie nie stanowi¹ czêœci wêz³a sieci przestrzennej: produkty powsta³e
z rozpadu nadtlenku w zale¿noœci od swojej budowy
i powinowactwa do kauczuku albo migruj¹ na powierzchniê wulkanizatu (wykwity), migruj¹ i paruj¹ (zapach)
lub pozostaj¹ wewn¹trz matrycy kauczukowej.
Niestety, reakcja ³¹czenia siê w sieæ przestrzenn¹
ma kilka reakcji konkurencyjnych nieprowadz¹cych do
sieciowania, a niekiedy wrêcz do degradacji kauczuku.
NajgroŸniejsze ze wzglêdów na procesy degradacji s¹:
podzia³ ³añcucha na dwa krótsze (scission) i/lub przy³¹czanie tlenu do makrorodnika [6]. Mechanizm pierwszej z tych reakcji, prowadz¹cej do podzia³u cz¹steczki
kauczuku, polega na przekszta³ceniu siê makrorodnika
w ten sposób, i¿ jedna czêœæ powsta³ego ³añcucha zakoñczona bêdzie wi¹zaniem podwójnym miêdzy dwoma ostatnimi w ³añcuchu atomami wêgla, a druga
bêdzie nowym makrorodnikiem o mniejszej masie
cz¹steczkowej.
Reakcjê utleniania prowadz¹ca do rozerwania ³añcuchach makrorodnika utworzonego z cz¹steczki kauczuku mo¿na przedstawiæ schematycznie:
KAUCZUK• + O2 → KAUCZUK —OOH →
KAUCZUK—H=O + KAUCZUK=
£añcuch kauczuku mo¿e ulec rozerwaniu (scission) przy wêglu, z którego nadtlenek oderwa³ atom
wodoru, utworzy siê wówczas krótszy makrorodnik,
a druga czêœæ oderwanego ³añcuch zakoñczona bêdzie
wi¹zaniem podwójnym miêdzy dwoma ostatnimi atomami wêgla. Proces ten wymaga czasu, zatem przy powolnej wulkanizacji jest on bardziej prawdopodobny.
Obydwa te zjawiska s¹ bardzo groŸne dla w³aœciwoœci
i stabilnoœci wulkanizatów, bowiem mog¹ pojawiaæ siê
równie¿ po zakoñczeniu wulkanizacji [10, 13].

5.4. Reakcje z koagentem
Koagenty maj¹ wysok¹ reaktywnoœæ w stosunku
do rodników powsta³ych z rozpadu nadtlenków.
W zwi¹zku z tym wprowadzenie koagenta do mieszanki kauczukowej zmniejsza prawdopodobieñstwo nieefektywnego przebiegu dalszych reakcji po jego rozk³adzie, poniewa¿ wiele z reakcji konkurencyjnych jest
mniej prawdopodobnych. Koagenty mog¹ uczestniczyæ
w reakcji z nadtlenkiem w mieszankach kauczukowych
wed³ug dwóch mechanizmów.
Wiêkszoœæ koagentów ma wi¹zania nienasycone
w grupie koñcowej, zatem najbardziej prawdopodobna
jest reakcja addycji/polimeryzacji [6]. Cz¹steczki koagentów równie¿ zawieraj¹ wodory, które ³atwo mog¹
byæ oderwane przez rodniki powsta³e z rozpadu nadtlenku.
Addycja/homopolimeryzacja koagenta (koagent
zachowuje siê jak monomer) przebiega w sposób przekazany schematycznie poni¿ej:
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RO• + CH2=CH2— →
RO—(CH2CH2)—(CH2CH2)•
Do tak powsta³ego makrorodnika, wed³ug tego samego mechanizmu, przy³¹czaæ siê bêd¹ nastêpne cz¹steczki koagenta, co mo¿e prowadziæ do powstania polimeru o masie cz¹steczkowej porównywalnej z mas¹
cz¹steczkow¹ kauczuku [6].
Addycja mo¿e prowadziæ równie¿ do tworzenia
sieci poprzez szczepianie koagenta z kauczukiem wed³ug nastêpuj¹cego schematu:
KAUCZUK• + CH2=CH2— →
KAUCZUK—(CH2CH2)n—CH2CH2• +
+ •KAUCZUK →
KAUCZUK—(CH2CH2)n—CH2CH2—KAUCZUK
W przypadku wprowadzenia koagenta do mieszanki kauczukowej prawdopodobnie bêd¹ powstawaæ
usieciowania wed³ug mechanizmu bez koagenta, czyli
wêz³y sieci przestrzennej (typu C—C). Powstan¹ równie¿ wêz³y typu C—KOAGENTn—C w wyniku
szczepiania koagenta na cz¹steczce kauczuku oraz
wêz³y fizyczne (spl¹tania) wynikaj¹ce z tworzonego
polimeru poprzez addycjê koagenta. Iloœæ powstaj¹cych wêz³ów sieci okreœlonego typu zale¿na jest od
rodzaju kauczuku EP(D)M, iloœci i rodzaju nadtlenku,
iloœci i rodzaju koagenta, a tak¿e od innych sk³adników
mieszanki, g³ównie zmiêkczaczy, œrodków przeciwstarzeniowych i nape³niaczy.

6. Podsumowanie
Wulkanizacja nadtlenkami, ze wzglêdu na du¿¹
liczbê reakcji konkurencyjnych do sieciowania, jest
jednak bardzo skomplikowana. Co wiêcej, przeciwnie
ni¿ w przypadku wulkanizacji siarkowej, wiele sk³adników mieszanki wp³ywa bardzo wyraŸnie tak¿e na jej
przebieg, a nie tylko na modyfikacjê w³aœciwoœci wulkanizatu. Ustalenie w³aœciwej receptury mieszanki kauczukowej do wulkanizacji nadtlenkowej jest w zwi¹zku
z tym trudniejsze i wymaga du¿ej starannoœci w doborze wszystkich sk³adników mieszanki, a nie tylko nadtlenku i koagenta.
W treœci artyku³u przedstawiono w zarysie najwa¿niejsze zalecania dotycz¹ce doboru sk³adu mieszanki
kauczukowej tylko dla 3 g³ównych sk³adników. Do
ka¿dego typu aplikacji konieczne jest odrêbne ustalanie
sk³adu mieszanki kauczukowej, uwzglêdniaj¹ce wp³yw
wszystkich sk³adników na przebieg procesu sieciowania i prawdopodobieñstwo reakcji konkurencyjnych
w stosunku do efektywnego sieciowania.
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