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Wp³yw temperatury ujemnej na przenikanie substancji
chemicznych przez b³ony elastomerowe
Przemys³ chemiczny w Polsce generuje obecnie oko³o 10 % wartoœci sprzeda¿y przemys³u ogó³em. Zgodnie z danymi GUS w Polsce w ostatnich latach w warunkach zagro¿enia substancjami chemicznymi pracowa³o oko³o 0,55 % ogó³u zatrudnionych. Wœród nich na kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi nara¿eni s¹ przede wszystkim pracownicy przemys³u chemicznego – produkcji petrochemicznej, kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw i w³ókien sztucznych, farb i lakierów, wyrobów
gumowych. Interakcja skóry z otaczaj¹cymi zanieczyszczeniami œrodowiskowymi zale¿na jest od wielu
czynników. Aby wyeliminowaæ ich wp³yw na organizm cz³owieka stosowane s¹ materia³y z³o¿one z b³on
polimerowych naniesionych na p³askie wyroby w³ókiennicze, tj. tkaniny, dzianiny, w³ókniny (noœniki).
Barierowoœæ takich uk³adów materia³ów determinowana jest przede wszystkim odpornoœci¹ chemiczn¹
stosowanych b³on elastomerowych, która powinna byæ zachowana na „bezpiecznym” poziomie w ró¿nych warunkach otoczenia. Ze wzglêdu na w³aœciwoœci fizyczne i fizykochemiczne elastomerów transport substancji chemicznych przez b³ony elastomerowe zale¿ne jest m.in. od temperatury otoczenia.
Parametrem charakteryzuj¹cym odpornoœæ materia³ów powleczonych na dzia³anie ciek³ych i gazowych
substancji chemicznych jest czas przebicia materia³u przez dan¹ substancjê, tj. czas, po którym szybkoœæ przenikania osi¹ga wartoœæ 1 μg/cm2min (zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 6529:2005). Przenikanie to
z³o¿ony proces przechodzenia substancji chemicznych przez materia³y barierowe na poziomie molekularnym, którego motorem jest ró¿nica stê¿eñ substancji przed i za materia³em barierowym. Jest ono
wypadkow¹ w³aœciwoœci elastomeru, substancji chemicznej i jej stê¿enia oraz temperatury.
Obecnie badania przenikania szkodliwych substancji chemicznych przez b³ony elastomerowe w wiêkszoœci przypadków prowadzone s¹ w temperaturze normalnej, tj. ok. 20 °C lub wy¿szej. Jednak w praktyce te same b³ony elastomerowe w kompozytach materia³owych eksponowane s¹ w trakcie u¿ytkowania na dzia³anie ró¿nych temperatur wynikaj¹cych z ró¿nych warunków otoczenia (np. ekspozycja na
dzia³anie niskich temperatur w zimie itp.).
Niniejsza praca dotyczy przeprowadzenia badañ przenikania rozpuszczalników organicznych przez
próbki materia³ów stosowanych na odzie¿ ochronn¹ w temperaturze 20°C i -17 °C. Próbki do badañ
pobrane by³y z czterech ro¿nych handlowych partii materia³ów powlekanych jedn¹ lub wieloma warstwami elastomerów na postawie kauczuku butylowego i fluorowego oraz polietylenu. Wyniki badañ
wskaza³y ró¿nice czasu przebicia b³on elastomerowych tego samego typu przez te same rozpuszczalniki
we wskazanej temperaturze dodatniej i ujemnej.
We wszystkich przypadkach (dla wszystkich badanych materia³ów i wszystkich stosowanych testowych
cieczy organicznych) przenikanie cieczy testowych nast¹pi³o w temperaturze –17/-20°C, a czas przebicia nie przekroczy³ 480 min. Jednak¿e w czêœci tych materia³ów w temperaturze 20° C nie stwierdzono
przenikania po 480 min.
Zaobserwowano, ¿e krzywe przenikania otrzymane w wyniku przeprowadzonych badañ, charakteryzuj¹ce kinetykê tego procesu w zale¿noœci od temperatury, wzrastaj¹ ³agodniej w przeciwieñstwie do stromego przebiegu krzywych przenikania wyznaczonych w temperaturze 20°C.
Na podstawie otrzymanych wyników badañ stwierdzono, ¿e temperatura ma wp³yw na proces przenikania i mo¿e skracaæ czas przebicia wytypowanych organicznych cieczy testowych przez wszystkie
cztery typy badanych materia³ów. Jest ona czynnikiem powoduj¹cym zmianê klasyfikacji materia³ów
powleczonych b³onami elastomerowymi. Ma to szczególne znaczenie praktyczne dla u¿ytkowników
wyrobów gotowych, których kluczow¹ funkcj¹ jest barierowoœæ wobec substancji chemicznych.
S³owa kluczowe: b³ony elastomerowe, w³aœciowœci barierowe, przenikalnosæ substancji chemicznych

The effect of negative temperature on the permeation of chemicals
through elastomeric membranes
Chemical industry in Poland actually generates about 10 % of the value of total industry sale. According
to the Central Statistical Office data, in recent years about 0.55 % of all employees in Poland have
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worked in a risk of chemical substances. In this group, to the contact with hazardous chemical substances especially exposed are workers of chemical industry – petrochemical production, sulfuric acid, chemical fertilizers, man-made fibers and plastics, paints and enamels, rubber products. Interaction of the
skin with the surrounded environmental contaminations depended on several factors. To eliminate their
influence on the human organism, materials consisting of polymer membrane laminated on the textile
materials such as woven fabrics, knitted fabrics and nonwovens (medium) are used.
Barrier properties of such materials’ sets are determined mainly by the chemical resistance of the used
elastomeric membranes, which should be kept on a ‘safe’ level in different ambient conditions. Because of
the physical and physicochemical properties of elastomers, transport of the chemical substances through
the elastomeric membranes depends on, inter alia, the ambient temperature.
Parameter that characterize resistance of the laminated materials to liquid and gas chemical substances
is break trough time of the material by a certain substance – time, after which the permeation rate reaches value of 1 μg/cm2min (according to EN ISO 6529:2005). Permeation is a complex process of a chemical substances penetration through the barrier materials on the molecular level, whose engine is a difference of substance’s concentration ahead and behind of the barrier material. It is a resultant of the properties of the elastomer, chemical substance and its concentration and the temperature.
At present, tests of the hazardous chemical substances permeation through the elastomeric membranes
are mainly conducted in conditions of the normal temperature i.e. about 20 °C or higher. However, in
practice, the same elastomeric membranes in material composites are exposed to various temperatures
during their use that result from the various ambient conditions (for example exposure to low temperature in winter etc.).
This work concerns conducting the research of organic solvents permeation through the samples of materials intended for the protective clothing in the temperature of 20 °C and -17 °C. Samples to the tests
were taken from four different commercial batches of materials laminated with one or many elastomeric
layers based on the butyl and fluorocarbon gum and the polyethylene. Test results showed the differences
in the break trough time of elastomeric membranes of the same kind through the same solvents at the
indicated positive and negative temperature.
In all cases (for all tested materials and all used organic liquids) permeation of the test liquids occurred
at the temperature of 17/-20 °C and the break trough time did not exceed 480 min. However, for some of
those materials, permeation in the temperature of 20 °C did not occur after 480 min.
It was observed that permeation curves obtained from the conducted tests that characterizes the kinetics
of this process in dependence of the temperature, increase more gently in contrast to the rapid course of
permeation curves determined in the temperature of 20 °C.
On the basis of the obtained test results, it was stated that the temperature has an influence on the permeation process and can shorten the break trough time of the selected test organic liquids through all
four types of tested materials. It is a factor that causes a change of the classification of the elastomeric
membrane laminated materials. It has a particular practice meaning for the users of finished products
that the key function is being a barrier for the chemical substances.
Key words: elastomeric membranes, barrier properties, chemical’s permeability

1. Wprowadzenie
Szacuje siê, ¿e obecnie w sferze wspó³czesnych technologii funkcjonuje ok. 300 000 substancji i preparatów
chemicznych. Ich „wszechobecnoœæ”, zró¿nicowane w³aœciwoœci i brak mo¿liwoœci ca³kowitego wyizolowania stref
oddzia³ywania powoduje koniecznoœæ stosowania specjalnych barier elastomerowych przed ich szkodliwym oddzia³ywaniem. Zastosowanie elastomerów obejmuje szereg dziedzin poczynaj¹c od produkcji opakowañ, detali
uszczelniaj¹cych, powlekania materia³ów w³ókienniczych,
drewna metali itp. na dziedzinie wyrobów farmaceutycznych koñcz¹c. Maj¹ one zapewniæ trwa³¹ pow³okê na powierzchniach materia³ów, noœnikach elastycznych (np.
tkaninach, dzianinach) lub stanowiæ samoistn¹ pow³okê
ochronn¹ (np. rêkawice). W Europie i w Stanach Zjednoczonych w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych
przeprowadzono wiele badañ przenikania ciek³ych subELASTOMERY nr 2

stancji chemicznych przez ró¿ne powleczone materia³y
w³ókiennicze i laminaty, ale badania te prowadzone by³y
g³ównie w warunkach standardowej temperatury stosowania, tj. 20°C [1-3]. Na ich podstawie sporz¹dzono listy
odpornoœci materia³ów powleczonych elastomerami na
dzia³anie kilkuset zwi¹zków chemicznych w stanie gazowym i ciek³ym.
Wa¿nym zastosowaniem elastomerów jest ich wykorzystanie do produkcji materia³ów przeznaczonych do
konstrukcji œrodków ochrony indywidualnej, w szczególnoœci barierowej odzie¿y ochronnej i rêkawic ochronnych. W zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa ludzi zatrucia przez skórê (oddzia³ywanie dermalne) stanowi¹ drug¹, po zatruciach przez uk³ad oddechowy,
przyczynê szkodliwego oddzia³ywania chemikaliów na
organizm cz³owieka [4–11].
Proces przenikania substancji chemicznych przez
b³ony elastomerowe maj¹cy zapewniæ odpornoœæ che-
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miczn¹ lub jego kontrolowany przebieg zale¿y od w³aœciwoœci (chemicznych, fizycznych), które mog¹ ulegaæ
zmianie pod wp³ywem temperatury zewnêtrznej.
W niniejszy artykule opisano zagadnienie barierowoœci charakteryzowanej szybkoœci¹ przenikania przez
b³ony z elastomerów wobec dzia³ania rozpuszczalników
organicznych w warunkach temperatury ujemnej.
Jest ona uwarunkowana przez kilka czynników,
w tym równie¿ przez temperaturê otoczenia. Obecnie
szybkoœæ przenikania wyznaczana jest g³ównie przez
producentów b³on polimerowych i materia³ów powlekanych przede wszystkim dla uk³adów gaz – elastomer, a w
du¿o mniejszym zakresie dla uk³adów ciek³e substancje
chemiczne – elastomer. Badania te prowadzone s¹
przede wszystkim w temperaturze (20–50)°C. Barierowoœæ b³on elastomerowych w ka¿dej formie zastosowania jest najwa¿niejsz¹ cech¹ materia³u, poniewa¿ ogranicza do minimum lub ca³kowicie uniemo¿liwia przenikanie niebezpiecznych substancji chemicznych.
Przenikanie to z³o¿ony proces przechodzenia substancji chemicznych przez materia³y barierowe na poziomie molekularnym. Z tego wzglêdu jest ono „subteln¹
wypadkow¹” w³aœciwoœci elastomeru, substancji chemicznej i jej stê¿enia oraz temperatury. Motorem tego
zjawiska jest ró¿nica stê¿eñ substancji przed i za materia³em barierowym. Proces ten mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce po sobie kolejne etapy. W modelu trzyetapowym, przyjêtym przez niektórych badaczy, zjawisko dyfuzji cz¹steczek cieczy do polimeru inicjuje spêcznienie
(rozluŸnienie sieci makrocz¹steczek polimeru), a potem
nastêpuje dalsze przemieszczanie siê cz¹steczek cieczy
przez strukturê materia³u barierowego w wyniku dyfuzji
molekularnej i desorpcji z przeciwleg³ej powierzchni
[12,13].
Elastomery wykazuj¹ du¿¹ zdolnoœæ do sorpcji substancji ma³ocz¹steczkowych. Dziêki temu z rozluŸnionej
rozpuszczalnikiem struktury wyp³ukiwane s¹ sk³adniki
polimeru, plastyfikatory i inne dodatki. Sorpcja cz¹steczek substancji chemicznej na powierzchni elastomeru
zale¿y g³ównie od stê¿enia substancji. W uk³adzie wielosk³adnikowym (ciecz-polimer) dyfuzja jest procesem
kierowania siê cz¹steczek sk³adników uk³adu do miejsc
o mniejszym stê¿eniu a¿ do stanu stê¿enia równowagowego. Na tym etapie, przy równoczesnym spêcznieniu,
makrocz¹steczki polimeru i cz¹steczki cieczy wykonuj¹
przypadkowe ruchy, których wielkoœæ i zasiêg zale¿ne s¹
od temperatury. Umo¿liwia to przemieszczanie siê cz¹steczek w kierunku mniejszego stê¿enia.
W ostatnim etapie – desorpcji cz¹steczek z przeciwnej
strony materia³u polimerowego – nastêpuje odparowanie z
powierzchni materia³u cz¹stek cieczy, które przedyfundowa³y. W warunkach temperatury normalnej i wy¿szych dla
³atwolotnych substancji chemicznych, jakimi s¹ rozpuszczalniki organiczne, ten etap jest stosunkowo szybki i nie
wp³ywa znacz¹co na pomiar czasu przebicia.
Forte i Leblanc wyró¿nili 4 strefy przebiegu przenikania i za³o¿yli etapy: sorpcji, dyfuzji i spêczniania oraz
desorpcji (rys. 1) [14].
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Analiza zjawiska przenikania na tym etapie pozwala
stwierdziæ, ¿e ze zwiêkszeniem gruboœci b³ony wyd³u¿a
siê czas przenikania, a wzrost temperatury (wiêksze
drgania cz¹steczek) skraca ten proces. W literaturze
przedmiotu jest wiele doniesieñ dotycz¹cych wp³ywu
temperatury na wspó³czynniki dyfuzji, ale w wiêkszoœci
dotycz¹ one tylko gazów i par.
W ten sposób dyfunduj¹ substancje organiczne
o rozbudowanych cz¹steczkach, które oddzia³ywuj¹ z
polimerem. W wiêkszoœci przypadków proces przenikania substancji przez elastomery charakteryzuje siê
zmiennym w czasie gradientem stê¿enia substancji dyfunduj¹cej wzd³u¿ jego przekroju. Zale¿noœæ wspó³czynnika dyfuzji od stê¿enia substancji w strukturze b³ony
polimerowej bardzo utrudnia analizê procesu dyfuzji.
W literaturze przyjmuje siê wspó³czynnik dyfuzji jako
wartoœæ sta³¹, liniow¹ lub wyk³adnicz¹. Wartoœci
wspó³czynnika dyfuzji dla nieporowatych membran polimerowych zawieraj¹ siê w granicach 10-9 – 10-10 cm2/s.
Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e jest to proces znacznie wolniejszy od sorpcji substancji przez polimer i desorpcji z
jego strony przeciwnej. Etap dyfuzji jest g³ównym czynnikiem determinuj¹cym szybkoœæ procesu przenikania
substancji przez b³ony polimerowe i zale¿y w znacznej
mierze od temperatury, w której zachodzi.
Perkins i You przeprowadzili badania przenikania
jednego rozpuszczalnika przez piêæ rodzajów elastomerów w temperaturach otoczenia 25, 37 i 50°C [6]. Wykorzystuj¹c równanie Arrheniusa wyznaczyli oni wartoœci przenikania dla tych uk³adów w powy¿szych temperaturach i uzyskali pewn¹ korelacjê miêdzy wynikami
empirycznymi i teoretycznymi. Zellers opieraj¹c siê na
trójwymiarowym modelu Flory’ego wyznaczy³ parametry rozpuszczalnoœci dla 40 rozpuszczalników i heksafluoropropylenu (HFP) (Vitonu). Dla 17 rozpuszczalników parametry rozpuszczalnoœci wyznaczone empirycznie i obliczone zgodnie z modelem matematycznym by³y
zgodne z dok³adnoœci¹ do 6% w przedziale 25-37°C
[15].
Na podstawie dotychczas prowadzonych prac badawczych, dotycz¹cych przenikania ciek³ych substancji
chemicznych przez cienkie pow³oki elastomerowe charakteryzuj¹ce siê du¿¹ elastycznoœci¹, nie stwierdzono
uniwersalnej zale¿noœci miêdzy temperatur¹ a szybkoœci¹ przenikania dla dowolnych uk³adów elastomer – rozpuszczalnik. Obecnie produkowane b³ony elastomerowe stanowi¹ materia³y samoistne lub tworz¹ kompozycjê cienkoœciennych powleczeñ z ró¿nego rodzaj noœnikami. Noœnik determinuje przede wszystkim w³aœciwoœci mechaniczne, tj. wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie w kierunku wzd³u¿nym i poprzecznym oraz elastycznoœæ danego materia³u. Funkcja barierowoœci noœnika jest najczêœciej pomijalnie ma³a, choæ mo¿e wp³ywaæ na czas
przenikania ze wzglêdu na sorpcjê rozpuszczalnika. Jednak¿e tworzywo, z którego warstwa noœna jest wykonana
powinno charakteryzowaæ siê wysok¹ odpornoœci¹ chemiczn¹ i termiczn¹. Materia³y najbardziej odporne na
dzia³anie czynników chemicznych (wykorzystywane np.
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Rys. 1. Cztery strefy przenikania przez elastomery wg Fortego i Leblanka
Fig. 1. Four permeation zones through elastomers according to Forte and Leblanc

w konstrukcjach odzie¿y gazoszczelnej skompletowanej
z odpowiednimi rêkawicami) s¹ powleczone dwustronnie, np. noœnik wykonany z tkaniny poliamidowej powleczony dwustronnie poli(chlorkiem winylu) (PVC), kauczukiem butylowym itd. Powleczenie dwustronne mo¿e
byæ równie¿ kombinacj¹ noœnika i dwóch ró¿nych elastomerów np.: kauczuku chloroprenowego (CR) i kauczuku butylowego (IIR), tetrafluoroetylenu (TFE) i chlorosulfonowanego polietylenu (CSPE) itd. [16,17].
Jednym z parametrów charakteryzuj¹cych odpornoœæ materia³ów powleczonych na dzia³anie ciek³ych
i gazowych substancji chemicznych jest czas przebicia
materia³u przez dan¹ substancjê, tj. czas, po którym
szybkoœæ przenikania osi¹ga wartoœæ 1 μg/cm2min
(zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 6529:2005) [18].
Przemiany, które zachodz¹ pod wp³ywem temperatury w tworzywach elastomerowych to przemiany fizyczne
zwi¹zane ze zmianami relaksacyjnymi tworzywa i przemiany chemiczne powoduj¹ce zmianê sk³adu chemicznego. W takich warunkach zachodz¹ zjawiska relaksacyjne zale¿ne m.in. od temperatury, w³aœciwoœci polimeru, naprê¿eñ mechanicznych itd. S¹ to polimery g³ównie
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ze struktur¹ amorficzn¹ (pozbawione obszarów o strukturze krystalicznej), o ma³ym stopniu usieciowania (np.
w stosunku do duroplastów), które przy ma³ych naprê¿eniach wykazuj¹ du¿e odkszta³cenia.
Graniczne temperatury, w których elastomery s¹ najczêœciej stosowane w postaci ró¿nego rodzaju wyrobów
gotowych w warunkach rzeczywistych tj. +20°C; -20°C.
Zmiany relaksacyjne maj¹ wp³yw na proces przenikania,
tj. kinetykê sorpcji, dyfuzji i desorpcji moleku³ substancji przez materia³y barierowe wobec dzia³ania rozpuszczalników organicznych. Nale¿y w tym miejscu dodaæ,
¿e prê¿noœæ par rozpuszczalników w zakresie +20°;
-20°C obni¿a siê, co równie¿ wp³ywa na szybkoœæ procesu przenikania.
Kolejnym parametrem wp³ywaj¹cym na w³aœciwoœci
elastomerów jest stopieñ usieciowania. Im wiêkszy jest
stopieñ usieciowania, tym spêcznienie polimeru pod
wp³ywem substancji chemicznych jest mniejsze i odwrotnie. Naturalnie wiêc stopieñ usieciowania ma
wp³yw na szybkoœæ przenikania. W literaturze przedmiotu niewiele jest jednak doniesieñ o bezpoœrednim
wp³ywie stopnia usieciowania na przenikanie. Mo¿na
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tylko przypuszczaæ na podstawie ogólnych zale¿noœci, ¿e
wi¹zania sieciuj¹ce bêd¹ ulega³y drganiom w³asnym
pod wp³ywem temperatury w zale¿noœci od ich sztywnoœci. Mniejsze drgania spowodowane ni¿sz¹ temperatur¹ bêd¹ ograniczaæ pêcznienie polimeru i potencjalnie
spowalniaæ proces przenikania. Budowa i struktura sieci
przestrzennej polimeru zale¿¹ od zastosowanej substancji sieciuj¹cej. Np. dziêki u¿yciu siarki (3%) w procesie
wulkanizacji kauczuku naturalnego powstaj¹ poprzeczne wi¹zania siarczkowe mono-, di- i polisiarczkowe
(wi¹zania miêkkie). Powodem zmiany dyfuzji w tych
przypadkach mo¿e byæ mniejsza ruchliwoœæ makrocz¹steczek polimeru. Innymi czêsto stosowanymi œrodkami
sieciuj¹cymi s¹ nadtlenki organiczne. Ich dodatek powoduje powstawanie sztywnych wi¹zañ wêgiel-wêgiel pomiêdzy makrocz¹steczkami polimeru. W wyniku zastosowania mieszanego zespo³u substancji sieciuj¹cych np.
siarka – nadtlenek dikumylu, powstaj¹ monosiarczkowe, disiarczkowe, polisiarczkowe wi¹zania poprzeczne,
a tak¿e kowalencyjne wi¹zania wêgiel-wêgiel. Stopieñ
usieciowania mo¿e mieæ jeszcze wiêkszy wp³yw na proces przenikania substancji, których cz¹steczki s¹ rozbudowane, o wiêkszych rozmiarach, np. cz¹steczki rozpuszczalników organicznych oddzia³ywuj¹ce na kauczuk [19-21].
Nape³niacze wprowadzane do elastomerów, zarówno
nieorganiczne (talk, kreda, proszki metali, sadza, krzemionka), jak i organiczne (celuloza, m¹czka drzewna)
poprawiaj¹ z kolei niektóre w³aœciwoœci u¿ytkowe. Mog¹
one zmieniaæ w³aœciwoœci polimerów w zale¿noœci od
m.in. wielkoœci ich cz¹stek, charakterystyki powierzchni, stopnia dyspersji, rodzaju nape³niacza. Jedn¹ ze
zmian jest zmniejszanie spêcznienia polimeru pod wp³ywem dzia³ania substancji chemicznych, co prowadzi do
wyd³u¿enia drogi dyfuzji przez materia³ i zmniejszenie
jej szybkoœci [22]. Dane literaturowe wskazuj¹ równie¿,
¿e im wiêksze s¹ cz¹steczki nape³niaczy, tym proces ten
nasila siê. Stwierdzono, ¿e polarnoœæ powierzchni nape³niaczy ma wp³yw na proces sorpcji rozpuszczalników. Mo¿e to powodowaæ zró¿nicowanie si³ oddzia³ywania miêdzy cz¹steczkami nape³niacza(y) i makrocz¹steczkami elastomerów w uk³adach: nape³niacz – polimer, nape³niacz – nape³niacz.
Rozwój technologii w dziedzinie nanomateria³ów
pozwoli³ na coraz czêstsze próby stosowania ich jako nape³niaczy w kompozytach elastomerowych. Ich rol¹ jest
nie tylko rozcieñczanie mieszanki poprzez zwiêkszanie
masy i gêstoœci, lecz równie¿ nadanie mieszankom elastomerowym odpowiednich w³aœciwoœci fizycznych, a
tak¿e przerobowych. Najprostszy model procesu przenikania substancji chemicznych przez kompozyty elastomerowe z nanonape³niaczami, tzw. model krêtej œcie¿ki
zaproponowa³ Nielsen [23]. Za³o¿y³ on, ¿e cz¹steczki nape³niacza s¹ nieprzenikalne dla penetranta, s¹ jednolicie
i ca³kowicie rozproszone w oœrodku elastomerowym a
ich p³ytkowy kszta³t stanowi fizyczn¹ barierê dla cz¹steczek substancji chemicznych. Nielsen za³o¿y³, ¿e dyfuzyjnoœæ w polimerze nie zostanie zak³ócona, ale wyd³u¿y
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struktury nanonape³niacza
struktury elastomeru
œcie¿ki przenikania

Rys. 2. Schemat przenikania substancji chemicznych
przez elastomery z nanonape³niaczem wg modelu krêtej
œcie¿ki (linie przerywane)
Fig. 2. The scheme of permeation by chemical substances
through elastomers with nanofiller according to tortoues
path model

siê droga cz¹stek przenikaj¹cych przez polimer z powodu omijania p³ytek nanonape³niacza. Z tego wzglêdu
mo¿e nast¹piæ spowolnienie procesu przenikania. Schematycznie przedstawiono to na rys. 2. Choæ wp³yw temperatury na przenikanie substancji chemicznych jest potencjalnie bardzo prawdopodobny, nie zosta³ jeszcze
zbadany.
W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Pañstwowym Instytucie Badawczym przeprowadzono pilota¿owe
badania przenikania wybranych cieczy organicznych
przez materia³y powleczone elastomerami, pobrane
z komercyjnych partii przeznaczonych do wytwarzania
barierowej odzie¿y ochronnej [24]. W artykule przedstawiono wstêpn¹ ocenê wp³ywu temperatury na wybrane
aspekty procesu przenikania substancji chemicznych
przez materia³y powleczone elastomerami o ró¿nych
w³aœciwoœciach fizycznych i morfologicznych. Rezultaty
dalszych badañ w zakresie wp³ywu temperatury na proces przenikania przez materia³y modelowe wytworzone
w warunkach laboratoryjnych bêd¹ przedmiotem nastêpnej publikacji.

2. Czêœæ doœwiadczalna
2.1. Materia³y
Do badañ wytypowano materia³y z grupy materia³ów
powleczonych, stosowane na odzie¿ izoluj¹c¹, certyfikowan¹ na zgodnoœæ z wymaganiami dyrektywy
89/686/EWG dotycz¹cej œrodków ochrony indywidualnej, chroni¹c¹ przed czynnikami chemicznymi, do wielokrotnego i krótkotrwa³ego u¿ytku [25]. Charakterystykê materia³ów przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Charakterystyka materia³ów powleczonych wytypowanych do badañ przenikania substancji chemicznych
Table 1. The characteristics of coated materials selected for permeation tests of chemicals substances
Lp.
1

2

3

4

Nazwa materia³u / producent
MP-128

SN-7

Vautex Elite

Tyvek F

W³aœciwoœci

Milagro S.A.

- tkanina poliestrowa dwustronnie powleczona ró¿nymi elastomerami
z przewag¹ kauczuku butylowego,
- masa powierzchniowa 480 ± 30 g/m2,
- gruboœæ 0,4 (±0,02) mm,

Milagro S.A.

- tkanina poliestrowa dwustronnie powleczona jednakowymi
elastomerami, najczêœciej kauczukiem butylowym,
- masa powierzchniowa 480 ± 30 g/m2,
- gruboœæ 0,35 (±0,01) mm,

MSA-AUER

- kompozyt: folia, elastomer np. kauczuk fluorowy (Viton), kauczuk
butylowy (Butyl),
- noœnik – tkanina poliamidowa,
- masa powierzchniowa 594 ± 10 g/m2,
- gruboœæ 0,42 ±0,01 mm,
- w³óknina noœna polietylenowa (pneumotermiczna) powleczona
dwustronnie elastomerami i foli¹,
- masa powierzchniowa 115 g/m2,
- gruboœæ 0,2 mm.

DuPont

Wszystkie wymienione materia³y nie przepuszczaj¹
powietrza i s¹ wodoszczelne (wg PN-EN ISO 20811)
[26].

2.2. Metodyka badañ przenikania
ciek³ych substancji chemicznych
przez materia³y powleczone
Norma PN-EN ISO 6529:2005 [20] okreœla metodê
badania przenikania cieczy, maj¹c¹ zastosowanie dla
wszystkich ciek³ych substancji chemicznych (ciecze
organiczne i nieorganiczne), w której detekcjê moleku³
cz¹stek cieczy przenikaj¹cej przez badany materia³ prowadzi siê za pomoc¹ obiektywnych metod analitycznych.
Metoda ta umo¿liwia wyznaczenie czasu przebicia
cieczy testowej przez badany materia³ i pozwala na obserwacjê efektów dzia³ania tej cieczy na jego powierzchniê (zmiana barwy, pêkanie i rozpulchnienie warstwy
powleczenia, odklejanie powleczenia od noœnika itp.)
Zgodnie z zasad¹ pomiaru badane próbki materia³ów stanowi³y przegrodê (barierê) miêdzy dwiema komorami celki przenikania. Górna komora celki zawiera³a ciecz testow¹ (wyjœciowa objêtoœæ jest sta³a). Przez
doln¹ komorê przepuszczano strumieñ czystego, suchego powietrza, pe³ni¹cego rolê medium zbieraj¹cego cz¹stki substancji testowej, które przedyfundowa³y przez
materia³, do analizy iloœciowej, prowadzonej przy u¿yciu
odpowiedniej aparatury detekcyjnej. Masa cieczy testowej w medium zbieraj¹cym wyznaczana by³a w funkcji
czasu od momentu zaaplikowania jej na powierzchniê
próbki badanego materia³u.
Strumieñ powietrza zbieraj¹cego pozostawa³ w czasie badañ w stanie ci¹g³ego przep³ywu przez komorê
przep³ywow¹ i wynosi³ 520 ± 52 ml/min.
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Maksymalny czas odpowiedzi systemu analitycznego, tj. czas miêdzy rzeczywistym momentem przenikniêcia cz¹steczek cieczy testowej przez materia³ a sygna³em
w aparaturze detekcyjnej, nie przekracza³ 60 s.
Schemat blokowy stanowiska do badania przenikania ciek³ych substancji chemicznych przedstawiono na
rys. 3. Badania prowadzono stosuj¹c celkê przenikania
termostatowan¹ w temperaturze 20 ±0,1°C i -18,5
±1,5°C.
Do badañ zosta³o u¿yte 5 organicznych cieczy testowych z grupy substancji wyszczególnionych w normie
europejskiej PN-EN 943-2:2005: aceton, izobutanol,
octan etylu, toluen, trietyloamina [27]. Detekcjê cz¹stek
substancji organicznych prowadzono technik¹ chromatografii gazowej.

Tabela 2. Klasyfikacja materia³ów pod wzglêdem odpornoœci na przenikanie substancji chemicznych
Table 2. The classification of materials in the range of
resistance to permeation by chemical substances
Klasa odpornoœci

Czas przebicia materia³u, min

6

> 480

5

> 240

4

> 120

3

> 60

2

> 30

1

> 10

Za podstawê oceny materia³ów barierowych przyjêto
klasy odpornoœci odpowiadaj¹ce czasom przebicia
materia³ów zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 6529:2005,
przedstawione w tabeli 2.
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Celka przenikania
dla gazowego
medium zbieraj¹cego

Miernik przep³ywu medium
zbieraj¹cego

Aparatura detekcyjna cz¹stek cieczy,
które przeniknê³y przez badany materia³

Termometr

Przewód doprowadzaj¹cy medium zbieraj¹ce
z wê¿ownic¹ wewn¹trz
komory termostatycznej

PC

Zawory

ród³o medium
zbieraj¹cego w obiegu
otwartym lub zamkniêtym

Termostat z ³aŸni¹, z p³ynn¹
regulacj¹ temperatury w
zakresie od -20 °C do 220 °C

Komputer

Otwarty obieg medium zbieraj¹cego

Rys. 3. Schemat blokowy stanowiska do badania przenikania ciek³ych substancji chemicznych przez materia³y powleczone stosowane na odzie¿ ochronn¹
Fig. 3. The Block scheme of stand for testing of liquid chemicals permeation through coated materials used for protective clothing

3. Wyniki badañ i ich omówienie
W tabelach 3-6 oraz na rysunkach 4-7 zestawiono
oznaczenia klas badanych materia³ów dla wytypowanych
organicznych substancji testowych w zale¿noœci od temperatur, w których prowadzono badania przenikania.
Tabela 3. Klasy odpornoœci materia³u 1
Table 3. The levels of resistance for material number 1
Temperatura
(–17/-20) °C

Temperatura
(+20) °C

Aceton

2

3

Izobutanol

2

6

Octan etylu

2

2

Toluen

2

2

Trietyloamina

3

3

Substancja

Tabela 4. Klasy odpornoœci materia³u 2
Table 4. The levels of resistance for material number 2
Temperatura
(–17/-20) °C

Temperatura
(+20) °C

Aceton

3

6

Izobutanol

5

6

Octan etylu

2

3

Toluen

3

1

Trietyloamina

3

1

Substancja

We wszystkich przypadkach (dla wszystkich badanych materia³ów i wszystkich stosowanych testowych
cieczy organicznych) przenikanie cieczy testowych nas-
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t¹pi³o w temperaturach –17/-20°C, a czas przebicia nie
przekroczy³ 480 min. Fakt ten ma szczególne znaczenie
dla oceny w³aœciwoœci tych materia³ów, w których nie
stwierdzono przenikania substancji testowych w czasie
480 min w temperaturze 20°C (materia³y wielowarstwowe 3 i 4). Na ogóln¹ liczbê 16 przypadków, w których
stwierdzono przebicie materia³u w temperaturach:
-17/-20°C i 20 °C w czasie <480 min, w 12 przypadkach czas przebicia w temperaturze 20 °C by³ krótszy
ni¿ w temperaturach –17/-20°C.
Tabela 5. Klasy odpornoœci materia³u 3
Table 5. The levels of resistance for material number 3
Temperatura
(–17/-20) °C

Temperatura
(+20) °C

Aceton

5

5

Izobutanol

4

6

Octan etylu

4

3

Toluen

3

6

Trietyloamina

4

5

Substancja

Tabela 6. Klasy odpornoœci materia³u 4
Table 6. The levels of resistance for material number 4
Temperatura
(–17/-20) °C

Temperatura
(+20) °C

Aceton

3

6

Izobutanol

3

6

Octan etylu

3

6

Toluen

2

6

Trietyloamina

4

6

Substancja
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Materia³ 1
6

klasa materia³u

5
4
3
2
1
0
aceton

izobutanol

octan etylu

toluen

trietyloamina

substancje chemiczne

Rys. 4. Zmiana klasy materia³u 1 pod wp³ywem dzia³ania rozpuszczalników w temp. 20 °C / –17°C
Fig. 4. The level change of material number 1 under the influence of solvents at values of temperature +20°C
and –17°C
7

Materia³ 2
6

klasa materia³u

5
4
3
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Rys. 5. Zmiana klasy materia³u 2 pod wp³ywem dzia³ania rozpuszczalników w temp. 20°C / –17°C
Fig. 5. The level change of material number 2 under the influence of solvents at values of temperature +20°C
and –17°C

Krzywe przenikania otrzymane w wyniku przeprowadzonych badañ charakteryzuj¹ kinetykê tego procesu
w zale¿noœci od temperatury, w jakiej badania by³y prowadzone. Cech¹ wspóln¹ wiêkszoœci wyznaczonych
krzywych w temperaturach (–17/-20) °C jest ich „³agodny wzrost” do stanu równowagi w przeciwieñstwie do
„stromego przebiegu” krzywych przenikania wyznaczonych w temperaturze 20°C (przyk³ad na rys. 8).
Najbardziej prawdopodobn¹ przyczyn¹ zró¿nicowanej
charakterystyki wzrostu krzywych przebiegu w zakresie
badanych temperatur s¹ zmiany zachodz¹ce w strukturze
morfologicznej elastomerów w tym zakresie temperatur
i przyrost lub zmniejszenie wolnych przestrzeni, w których
cz¹steczki cieczy mog¹ siê swobodnie przemieszczaæ, jak
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równie¿ wiêksza prê¿noœci par cieczy organicznych u¿ywanych do badañ w temperaturze 20°C.
Na podstawie otrzymanych wyników badañ mo¿na
stwierdziæ, ¿e temperatura ma istotny wp³yw na proces
przenikania oraz czas przebicia wytypowanych organicznych cieczy testowych przez wszystkie 4 rodzaje badanych materia³ów. Jest ona czynnikiem powoduj¹cym
zmianê klasyfikacji materia³ów wytypowanych do badañ, co przek³ada siê wprost na zmianê w³aœciwoœci barierowych materia³ów powleczonych elastomerami, stosowanych miêdzy innymi do wytwarzania odzie¿y izoluj¹cej (zmianê klas przedstawiono na rysunkach 4-7).
Na podstawie uzyskanych danych sporz¹dzono krzywe przenikania cieczy organicznych, wyznaczono czas
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Rys. 6. Zmiana klasy materia³u 3 pod wp³ywem dzia³ania rozpuszczalników w temp. 20°C / –17°C
Fig. 6. The level change of material number 3 under the influence of solvents at values of temperature +20°C
and –17°C.
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Rys. 7. Zmiana klasy materia³u 4 pod wp³ywem dzia³ania rozpuszczalników w temp. 20°C / –17°C
Fig. 7. The level change of material number 4 under the influence of solvents at values of temperature +20°C
and –17°C.

przebicia i charakterystykê dynamiki tego procesu w
temperaturze standardowej, tj. ok. 20 °C, ustalono, ¿e
najbardziej odporne na dzia³anie ciek³ych chemikaliów
organicznych w tych warunkach s¹ materia³y 3 i 4.
Jednak w zakresie temperatur (–17/-20) °C wszystkie materia³y wytypowane do badañ w sposób istotny trac¹ swoj¹ barierowoœæ (odpornoœæ na przenikanie nie przekracza klasy 5). Taka zale¿noœæ, zw³aszcza w odniesieniu do materia³ów 3 i 4 – cechuj¹cych
siê relatywnie najwiêksz¹ odpornoœci¹ w 20 °C, wynika prawdopodobnie z ró¿nic rozszerzalnoœci termicznej poszczególnych warstw tworz¹cych powleczenie.
W rozpatrywanym zakresie temperatur mog¹ powsta-
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waæ mikropêkniêcia w warstwach o mniejszej kurczliwoœci termicznej (rys. 9).

4. Podsumowanie
Charakterystyka procesu przenikania i czasy przebicia b³on elastomerowych przez substancje chemiczne w
temperaturze standardowej odbiegaj¹ od analogicznych
charakterystyk wyznaczonych w temperaturach ujemnych. Wielkoœci tego parametru wyznaczane w temperaturach ujemnych maj¹ szczególne znaczenie praktyczne
dla u¿ytkowników gotowych wyrobów, których kluczow¹
funkcj¹ jest barierowoœæ wobec substancji chemicznych.
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Materia³ 3: Krzywe przenikania octanu etylu [H]
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Rys. 8. Krzywe przenikania octanu etylu w temp. ······· –19°C, –––– 20°C przez materia³ 3
Fig. 8. The permeation curves of ethyl acetate at values of temperature –19 °C and +20°C through material number 3

Obszar deformacji warstw
elastomerów
Warstwy elastomerów
powleczenia

Noœnik w³ókienniczy
(tkanina, dzianina,
w³óknina)

Noœnik w³ókienniczy
(tkanina, dzianina, w³óknina)

Obszar deformacji
warstw polimerowych

Warstwy elastomerowe
powleczenia

Sztywny zacisk materia³u
w ko³nierzach celki przenikania

Rys. 9. Schemat powstawania ró¿nic rozszerzalnoœci termicznej poszczególnych warstw tworz¹cych powleczenie elastomerowe podczas badañ przenikania
Fig. 9. The scheme of the differences formation of thermal expansion for the individual layers forming the elastomeric
coating during the test permeation

Badania przenikania przez b³ony elastomerowe powinny
byæ zatem prowadzone dla rzeczywistych temperatur
stosowania tego typu wyrobów. Fakt ten powinien byæ
uwzglêdniony w podawanych przez producentów charakterystykach chemicznych materia³ów. W przypadku
materia³ów z udzia³em b³on polimerowych lub samych
b³on, które mog¹ byæ stosowane na wyroby obligatoryjnie certyfikowane, np. œrodki ochrony indywidualnej (odzie¿ ochronna, rêkawice ochronne), wyroby do kontaktu z ¿ywnoœci¹, opakowania substancji chemicznych,
producenci powinni zapewniæ pe³n¹ informacjê dotycz¹c¹ czasu przenikania w rzeczywistych warunkach
u¿ytkowania.
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„Poradnik Technologa Gumy”
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