
Właściwości chemiczne uszczelek EPDM

Uszczelki do poliwęglanu wykonane z EPDM są cenione i chętnie wykorzystywane przez naszą
firmę  w wielu  zastosowaniach,  w  szczególności  w izolacji  cieplnej  zadaszeń   i  wykonywaniu
świetlików dachowych. Dlaczego tak się dzieje? Postaramy się wyjaśnić w niniejszym artykule
gdzie poznamy właściwości chemiczne EPDM i jej produkcję.

EPDM  jest  skrótem  od  ethylene  propylene  diene  monomer,  czyli  monomer  dienu  propylowo
etylenowego.  Jest  to  rodzaj  gumy  syntetycznej.  Sama  nazwa  mówi  nam  już  o  budowie  tego
tworzywa: wspomniany „monomer dienu” to jednostka budulcowa ogromnej sieci polimeru, który
składa  się  z  przeogromnej  liczby  takich  jednostek.  Polimer  taki  może  dzięki  usieciowieniu
przybierać  postać  kłębków i  mieć  strukturę  wełny, tym samym zyskując  elastyczność.  Ogólnie
mówimy, że poszczególne łańcuchy są ze sobą połączone często bardzo chaotycznie we wszystkich
kierunkach przestrzeni  trójwymiarowej  i  dlatego różnią  się  bardzo pod wieloma względami  od
polimerów  liniowych  czy  warstwowych.  Białka  są  zresztą  w  pewnym  sensie  takim  właśnie
usieciowanym  polimerem.  Tego  typu  klasę  polimerów/  tworzyw  sztucznych  nazywamy
elastomerami.  EPDM  jest  produkowany  pod  różnymi  nazwami  handlowymi,  jednak  jego
wewnętrzna  budowa jest  praktycznie  niezmieniona  i  różni  się  tylko  dodatkiem domieszek,  lub
barwinkami. 



Cechą  charakterystyczną  elastomerów  (wynikającą  z  jej  budowy)  jest  „pamięć  kształtu”  i
jednoczesna  elastyczność.  Po  przyłożeniu  dużej  siły  tworzywo  ulegnie  odkształceniu  (nawet
300% ), jednak jeżeli tą siłę usunie niemy to tworzywo wróci do pierwotnego kształtu. Przykładem
jest zresztą piłeczka kauczukowa.

Mając  do  czynienia  z  naturalnym kauczukiem,  czy surową gumą stwierdzamy, że  po  pewnym
czasie wyrób gumowy staje się wyjątkowo kruchy i niszczeje. Dlaczego więc uszczelki i wyroby
EPDM  pomimo  różnych  warunków  latami  zachowują  swoje  własności?  Cała  sztuka  tkwi  w
procesie wulkanizacji, dzięki niemu surowy EPDM ,który zachowuje się jak zwykły polimer, czyli
nie  tworzy  rozgałęzień  jest  „zmuszony”  do  sieciowania.  Zmuszenie  to  następuje  gdy  EPDM
podgrzewa się w specjalnej aparaturze zwanej kalandrą razem z siarką, która łącząc się z węglami
polimeru  powoduje  utworzenie  mostków siarkowych.  Mosty  te  mogą  tworzyć  rozgałęzienia  w
każdym  kierunku  osi  x,y,z.  Pod  mikroskopem  elektronowym  struktura  ta  może  przypominać
budowę grzyba, lub komórek nerwowych. Taka struktura ma właściwości chemiczno - mechaniczne
dużo lepsze niż zwykły kauczuk lub guma. W zależności od ilości siarki możemy uzyskać EPDM
bardzo elastyczne i lekkie stosowane min. w uszczelkach zawierające średnią ilość siarki, EPDM z
bardzo  małą  zawartością  siarki  jest  nadzwyczaj  elastyczne  (wspomniana  piłeczka),  jednak
naruszając jego powierzchnie możemy je bardzo łatwo zniszczyć, ukruszyć itd., natomiast EPDM z
dużą zawartością siarki staje się ciężkie i mało elastyczne, ale jego odporność chemiczna jeszcze
radykalniej rośnie i produkuje się z niego okładziny i wykładziny dla zakładów produkcyjnych,
warsztatów  itd.   Koła  samochodowe  również  są  wykonane  z  syntetycznego  kauczuku  z  dużą
zawartością siarki, dlaczego koło może służyć bardzo długo nie ulegając radykalnemu ścieraniu.

Proces  wulkanizacji  w  sposób  wybitny  zwiększa  wytrzymałość  zarówno  mechaniczną  jak  i
fizyczną. Dlatego też EPDM ma bardzo szerokie zastosowanie od uszczelek do zadaszeń z pleksi i
poliwęglanu, doskonale sprawdza się też jako element uszczelniający świetliki dachowe, po potężne
wykładziny i opony samochodowe. Jego produkcja jest stosunkowo prosta i tania w szczególności
gdy  zakłady  produkcyjne  znajdują  się  koło  rafinerii,  zakładów  petrochemicznych.  W procesie
technologicznym wychodząc od 1,4-heksadienu, etylenu i innych substancji powstających często
jako odpad przy przerobie ropy naftowej, a nawet w trakcie procesów koksochemicznych. Cały
bieg  technologiczny  jest  prowadzony  w  wielkich  naczyniach  przemysłowych  i  kolumnach
reakcyjnych, substraty i produkty uboczne nieraz są zawracane a następnie odzyskiwane w celu
minimalizacji  strat  i  uzyskania jak najlepszego produktu przy jak najmniejszej  cenie produkcji.
Podczas syntezy dodaje się wspomnianych już wyżej dodatków, ulepszaczy itd.

Uzyskany EPDM po uprzednim oczyszczeniu, wulkanizacji i kształtowaniu jest gotowy do użycia.
Kooperacja  chemiczna  siarki  i  węgla  sprawia,  że  EPDM jest  materiałem bardzo  odpornym na
działanie większości substancji chemicznych i to nawet tych agresywnych. Wyżej wspominaliśmy,
że  EPDM  jest  szczególnie  przydatne  w  zakładach  przemysłowych  jako  wykładziny,  nie  bez
powodu: jest to materiał odporny na działanie kwasów nieorganicznych H2SO4, HCl, HNO3, oraz
silnych utleniaczy takich jak KMnO4 i K2Cr2O7, nawet stężonych, jednak lepiej znosi działanie
kwasów rozcieńczonych a  tym samym jest  odporny na działanie  kwaśnych deszczy tak  często
występujących w rejonach uprzemysłowionych. Wnioski nasuwają się same: uszczelki do zadaszeń
czy też świetlikó z poliwęglanu są całkowicie odporne na działanie kwaśnych deszczy. EPDM jest
także odporny na działanie ozonu powstającego min. w transformatorowniach, lub pomieszczeniach



gdzie stosuje się duże natężenia i napięcia, lub promieniowanie RTG i lampy UV bardzo dużej
mocy. Jest to bardzo ważna cecha bowiem ozon jest gazem bardzo silnie utleniającym, tym samym
jego natura chemiczna jest wyjątkowo agresywna.

Tworzywo EPDM jest  jak najbardziej  odporne na działanie  stężonych alkaliów takich jak silne
środki czyszczące, lub stężone roztwory wodorotlenku sodowego, a nawet wybielacze i tabletki do
chlorowania basenów. Tym samym można jak najbardziej czyścić i usuwać lżejsze plamy z EPDM
za pomocą zwykłego mydła sodowego.

Bardzo często w naszych artykułach dotyczących właściwości chemicznych tworzyw piszemy aby
absolutnie  nie  stosować  substancji  organicznych  do  czyszczenia  i  konserwacji  tworzyw.  W
przypadku  EPDM  sytuacja  wygląda  nieco  inaczej:  ketony  ,które  dosłownie  „zżerają”  pleksi,
poliwęglan a nawet PCV mogą z powodzeniem być wylane na EPDM i nic się nie stanie, tym
samym aceton może być używany do czyszczenia powierzchni EPDM np. z tłustych nacieków i
plam. Jednak tak jak wspomniany poliwęglan był odporny na oleje tak EPDM nie wykazuje tej
odporności. Również wszelkiego rodzaju benzyny (zarówno lekkie, jak i etyliny) nie powinny być
używane do czyszczenia EPDM, trzeba uważać, żeby wspomniane substancje nie wylały się na
warstwę  z  gumy  EPDM.  Wspomniany  aceton  jest  nieszkodliwy  gdy  „działa  sam”  sytuacja
diametralnie  ulega  zmianie  gdy  nieuważnie  zastosujemy  rozpuszczalnik  nitro  będący  zresztą
prawdziwą zmorą  tworzyw sztucznych zawierający toluen.  Nitro  może uszkodzić  powierzchnię
EPDM, staje się ona wtedy krucha, matowa tracąc swoje właściwości mechaniczno - izolacyjne.
Największym wrogiem dla EPDM są jednak chlorowane rozpuszczalniki organiczne jednak są one
spotykane w użytkowaniu codziennym raczej rzadko, tak więc jedynie przestrzegamy aby ich nie
używać.

Na zakończenie przytoczmy jeszcze jedną z zalet EPDM i to zaletę bardzo ważną w kontekście
izolacji  i  zachowania  odpowiedniej  wilgotności  w pomieszczeniu:  EPDM jest  materiałem paro
przepuszczalnym (wynika to z kłębkowej i bardzo rozwiniętej struktury wewnętrznej) to znaczy
przepuszcza parę wodną sam nie gromadząc zbytnio wilgoci. EPDM to bardzo dobry materiał z
którego  produkowane  są  uszczelki,  które  bardzo  polecamy  zarówno  do  izolacji  okien,  jak  i
zadaszeń i naświetleń z poliwęglanu, lub pleksi.

Więcej informacji na temat konstrukcji świetlików dachowych, zadaszeń poliwęglanowych, okien
przemysłowych przy użyciu uszczelek EPDM można znaleźć na stronie www.eskade.pl producenta
z wieloletnim doświadczeniem.

https://www.eskade.pl/

