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TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY -
MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY

VRATISLAV DUCHÁČEK Pryž (vulkanizovaný elastomer) je charakterizována
chemickými, tzv. „příčnými" vazbami mezi polymerními

Ústav polymerů, Vysoká škola chemicko-technologická, řetězci, které tvoří uzly prostorové sítě.
Technická 5, 166 28 Praha 6 Termoplast je za běžných podmínek většinou tvrdá,

často i křehká makromolekulami látka. Při zvýšené teplotě
Došlo dne 7.X. 1996 se stává plastickou, tvarovatelnou. Změna z plastického do

tuhého stavu je vratná.
Termoplastický elastomer (TPE) je polymerní materiál,

Obsah který při pokojové teplotě má vlastnosti elastomeru, resp.
pryže, ale dá se zpracovávat jako termoplast. Ve srovnání

1. Definice s pryží pak odpadá vulkanizace při zachování analogických
2. Struktura termoplastických elastomeru užitných vlastností. V podstatě jde o polymerní materiál,
3. Klasifikace TPE který obsahuje tvrdé a měkké domény, charakterizované

3.1. Podle chemické výstavby různými teplotami zeskelnění T g nebo tání Tm.
3.1.1. Blokové styrenové kopolymery
3.1.2. Polyurethany
3.1.3. Polyetherestery 2. Struktura termoplastických elastomeru4

3.1.4. Kopolyamidy
3.1.5. Směsi elastomeru s termoplasty Hlavní rozdíl mezi TPE a pryžemi je dán rozdílem ve

3.2. Podle fyzikálních vlastností vlastnostech uzlů sítě, které jsou u TPE nikoli chemické,
4. Aplikace TPE a ] e fyzikální povahy. Z hlediska zpracování jsou vlastnosti

4.1. Blokové styrenové kopolymery TPE výhodné, protože přechod ze zpracovatelské taveniny
4.1.1. Náhrada klasické pryže ^ pevnému, elastickému tělesu je rychlý, vratný a nastává

(vulkanizovaného kaučuku) pouhým ochlazením taveniny. Při výrobě pryží musí kau-
4.1.2. Adheziva, těsnící materiály a povlaky čukové směsi k dosažení potřebných užitných vlastností
4.1.3. Polymerní směsi projít složitým vulkanizačním procesem.

4.2. Polyurethany Uzly sítě TPE tvoří obvykle určité množství nemísitel-
4.2.1. Náhrada vulkanizovaného kaučuku n y c h termoplastických domén, dispergovaných v konti-
4.2.2. Polymerní směsi nuální elastomerní fázi. Zatímco u konvenčních směsí po-

4.3. Polyetherestery lymerů působí na rozhraní fází poměrně malé síly, u TPE
4.4. Polyetheramidy s e vytvářejí fyzikální vazby, jejichž energie je srovnatelná
4.5. Směsi elastomeru s termoplasty s energií kovalentních vazeb. Domény v TPE jsou samozře-
4.6. Souhrn j m g daleko větší než chemické vazby tvořící uzly sítě

5. Výhody a nevýhody termoplastických elastomeru v klasických pryžích. Domény tvrdé fáze proto působí
v TPE i jako plnivo a mohou mít příznivý ztužující vliv na
mechanické vlastnosti, zejména při větších deformacích.

1. Definice ' ' Doménytvořícíuzlyjsoupřipokojovéteplotětuhéaspojují
elastomerní řetězce do trojrozměrné sítě. Při zahřátí tvrdé

Elastomer je makromolekulami látka, která se po pod- bloky měknou a TPE je schopen toku. Vícefázová do-
statné deformaci malým napětím a uvolnění tohoto napětí ménová struktura TPE někdy přetrvá i za zvýšených teplot
při pokojové teplotě rychle vrací přibližně k původním v taveninách a komplikuje jejich reologické chování.
rozměrům a tvaru. Vlastnosti TPE závisí jak na vlastnostech elastomeru,
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tak i na poměru mezi obsahem tvrdé a měkké fáze. Zpraco- 3.1.3. Polyetherestery

vatelnost TPE ovlivňuje také molární hmotnost a stupeň
mísitelnosti mezi měkkou a tvrdou fází. Odolnost proti Strukturně jsou to střídající se tvrdé krystalické seg-
olejům a rozpouštědlům je obvykle lepší, je-li tvrdá fáze menty polyesteru s měkkými amorfními segmenty poly-
krystalická, nebo lze-li do TPE přimíchat polymer schopný etheru. Jejich morfologie je podobná styrenovým bloko-
krystalizace. Rychlost stárnutí závisí u TPE na termooxi- vým kopolymerům.
dační a světelné odolnosti obou jeho základních složek.

Protože měkké i tvrdé domény TPE mohou být vy- 3.1.4. Kopolyamidy
tvořeny polymery různého složení, struktury, vlastností
a různého stupně vzájemné mísitelnosti, existuje mnoho Vesměs jde o materiály, které mají v tuhém stavu více-
materiálů, které lze na základě jejich vlastností mezi TPE fázovou polymerní strukturu. To znamená, že kromě krys-
zařadit. Je však zřejmé, že žádná ostrá hranice TPE z ostat- talické a amorfní fáze, které jsou součástí semikrystalic-
ních polymerních systémů nevyděluje. Proto jejich klasifi- kých polyamidů, tyto látky obsahují další polymerní fázi,
kace není jednoduchá. obvykle amorfní, tvořenou modifikující polymerní slož-

kou. Z chemické stránky rozlišujeme:
Kopolymery vyrobené polykondenzací prepolymerů.

3. Klasifikace TPE Blokové nebo roubované kopolymery, skládající se z poly-
amidových krystalických segmentů a měkkých nebo elas-
tomerních segmentů, tvoří v pevném stavu vícefázové sys-

3. 1 . P o d l e c h e m i c k é témy. Výhodou ve srovnání se směsmi polymeruje, že oba
v ý s t a v b y typy polymerních řetězců jsou dispergovány a spojeny na

molekulární úrovni. Proto se těmto materiálům říká též
3.1.1. Blokové styrenové kopolymery molekulární kompozity. Patří mezi ně především poly-

etheramidy. Tvrdé krystalické segmenty jsou polyamidové,
Patří sem především blokové butadien-styrenové kopo- zatímco měkké amorfní segmenty jsou polyethery (dávají

lymery2. Jejich výroba je umožněna moderní technologií materiálu lepší odolnost vůči hydrolýze a větší ohebnost za
„živé" aniontové polymerizace. Typickým příkladem jsou nízkých teplot).
triblokové styren-butadien-styrenové (SBS) kopolymery Blokové a roubované kopolymery získanépolymerizací
a jejich styren-isopren-styrenové (SIS) analogy. laktamů. Z energetického hlediska jsou výhodnější takové

Dále sem můžeme zařadit i blokové olefin-styrenové kopolymery, které jsou založeny na polymerizaci laktamů
kopolymery. TPE tohoto typu mají centrální měkký kau- iniciované koncovými skupinami předpolymeru (blokové
čukový blok vytvořen ze statistického kopolymeru ethy- kopolymery) nebo skupinami na nepolyamidovém řetězci
lenu s propylenem (EP), nebo s butylenem (EB). Proto jsou (roubované kopolymery). Iniciující polymer může být roz-
výsledné TPE typu SEPS nebo SEBS v porovnání s před- pustný v tavenině laktamů. Je-li tomu tak, dispergování
cházejícími odolnější vůči termooxidačnímu a povětrnost- v monomeru je mnohem snazší.
nímu stárnutí. Mají však na druhé straně menší pevnost Mechanismus kopolymerizace laktamů závisí na cha-
a tažnost3. rakteru iniciující skupiny - hydrolytická nebo acidolytická

Do této kategorie spadají i kopolymery styrenu s kar- polymerizace s karboxy- nebo amino- skupinami, anion-
boxylovými sloučeninami6. tová polymerizace s polymerními aktivátory nesoucími

acylující nebo karbamoylující skupiny (COC1, esterové,
3.1.2. Polyurethany isokyanátové), nebo přímo acyllaktamové skupiny.

Modifikované polyamidy připravené reaktivním vstřiko-
U polyurethanových elastomerů vznikají polyadicí di- váním. Metoda reaktivního vstřikování (RIM) byla vypra-

olu a diisokyanátu blokové kopolymery, v jejichž struktuře cována především pro výrobu polyurethanových výrobků
se střídají tvrdé a elastomerní segmenty. Tvrdé segmenty z kapalných předpolymeru ve speciálních vstřikovacích
jsou polyurethany nebo polymočoviny a jsou obvykle krys- strojích, opatřených zařízením pro míšení složek před ná-
talické. Amorfní elastomerní segmenty jsou buď polyethery střikem, případně s použitím více forem, které obíhají mezi
nebo polyestery. vstřikovacím strojem, linkou pro vytvrzování výstřiků
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a vyjímacím zařízením. Pro tuto metodu se hodí pouze k tomu, že hlavní aplikační oblast elastomerů se pohybuje
vysoce reaktivní systémy, aby výrobní cyklus byl co nej- v rozsahu tvrdostí okolo 85 Shore A, ev. 35 Shore D, potom
kratší. Tento požadavek splňuje aniontová polymerizace by zde mohla být jedna praxi odpovídající hranice pro
kaprolaktamu při použití rychlých katalytických soustav, rozdělení TPE: na takové, které jsou blíže elastomerům
které v současné době umožňují ukončit polymerizaci za a takové, které jsou blíže termoplastům. Dále je třeba pama-
30 až 90 sekund při teplotě formy 135 až 145 °C. Pro tovat na to, že u tvrdších polymerů se při daném zatížení
metodu RIM používanou v oblasti polyamidů se používá vyskytují jenom odpovídající malé deformace. Potom získá
obchodní název NYRIM® (Monsanto; nylonový RIM). na významu nový návrh, který rozděluje TPE do tří tříd:

- směsi kaučuků a termoplastů - „směsné TPE" (např.
3.1.5. Směsi elastomerů s termoplasty EPDM/PP),

- měkké blokové kopolymery - „víceúčelové TPE"
Tyto polymerní směsi jsou vyráběny intenzivním mí- (např. SBS a SIS) a

cháním elastomerů a termoplastu. V některých případech - tvrdé blokové kopolymery - „technické TPE" (např.
je elastomerní fáze vulkanizována při intenzivním smyk- termoplastické polyurethany, kopolyestery apolyether-
ovém namáhání a dává dobrou disperzi síťovaného elas- amidy).
tomeru ve tvrdém termoplastu. Tento proces je znám jako Zatímco první třída ve středním a vyšším rozsahu tvr-
dynamická vulkanizace. dosti je blíž elastickým termoplastům než termoplastickým

Daleko největší význam uvnitř této třídy mají směsi elastomerům, obsahuje druhá třída, totiž víceúčelové TPE,
síťovaného EPDM a PP2-3 často označované jako TPO, takové výrobky, které v teplotním rozsahu použití stojí
jejichž prototypem je např. Santoprene (Monsanto) a Le- blízko elastomerům a analogicky jako elastomery mohou
vaflex EP (Bayer). Jejich cena je asi dvakrát vyšší než být definovány. Název třetí třídy „technické TPE" (také se
styrenových TPE. označují jako konstrukční TPE) pochází z již mezi plasty

Nově jsou vyvíjeny TPE na základě chlorovaných che- zavedeného termínu „technické plasty", ev. „konstrukční
micky síťovaných polyolefinů, např. Alcryn (DuPont) nebo plasty". Zavedení tohoto nového pojmu se bere jako ohra-
směsi polypropylenu s polyethylenem s dlouhými větvemi ničení těchto ztužených produktů oproti měkkým elastome-
(přibližně polovina délky základního makromolekulárního rům s tím, že mohou být užity pro četné konstrukční účely,
řetězce), prodávanými např. pod označením Flexomer (Un- a to i pro takové, kde nemohou být užity víceúčelové TPE.
ion Carbide Corp.)8. Díky tomu se dá snížit počet skupin TPE vlastně na dvě:

Polymer s reaktivními funkčními skupinami může také - měkké víceúčelové TPE a
vytvořit jen část modifikačního systému, jako je tomu např. - tvrdší technické TPE.
v třísložkové směsi polyamid-6 (PA-6) - rozvětvený poly-
ethylen (PE) - kopolymer ethylenu s kyselinou methakry-
lovou, kde poslední složka plní úlohu tzv. kompatibilizátoru9. 4. Aplikace TPE

Dalšími příklady polymerních směsí jsou ternární směsi
polyamid - termoplastická pryskyřice - polyakrylonitril10,
ABS terpolymer - PA-6 - hydrogenovaný butadiensty- Díky své vysoké houževnatosti byly některé typy TPE
renový kaučuk (SBR)11 nebo binární směs12 hydrogeno- použity k náhradě termoplastů. Avšak první oblast, ve které
váný maleátový SBR - polyamid-6,6. se TPE staly komerčně důležité, je náhrada vulkanizova-

V poslední době je veden výzkum i ve směru jed- ných kaučuků. V této aplikaci jsou i značné ekonomické
nodušších binárních směsí, např. PA-6 s SBR13. výhody, jako vyloučení přípravy směsí kaučuků s dalšími

(vulkanizačními) přísadami, také vyhnutí se drahému pro-
3.2. P o d l e f y z i k á l n í c h v l a s t n o s t í cesu vulkanizace, která je poměrně pomalá, ireverzibilní

a probíhá prakticky vždy za vyšších teplot. Naproti tomu,
Ukázalose,žeačkolivjerozděleníTPEpodlechemické přeměna TPE z kapaliny ke kaučukovitému výrobku je

výstavby důležité, je samo o sobě problematické. Proto se rychlá, reverzibilní a probíhá za chlazení. Tato schopnost
nabízejí jako rozlišovací kriterium fyzikální vlastnosti TPE dává výrobě možnost produkovat výrobky podobné
TPE, zejména změna vlastností s teplotou, tvrdost při pok- pryži užitím rychlých postupů výroby vyvinutých pro plas-
ojové teplotě, nebo modul elasticity. Pokud by se přihlíželo tikářský průmysl, např. vstřikováním a pod. Odpad může
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být většinou recyklován. Bohužel měkké TPE mají malou 4.1.2. Adheziva, těsnící materiály a povlaky
odolnost k rozpouštědlům a olejům, proto mohou být pou-
žity jen v oblastech, kde nejsou tyto vlastnosti tak důležité Toto je jedna z nejdůležitějších aplikací blokových
(např. obuvnictví nebo izolace vodičů) a dále jako adheziva styrenových kopolymerů. Vliv různých přísad záleží na
a polymernímodifikátory. Tvrdší produkty, založené např. tom, jaké materiály se spolu spojují. Jsou zde čtyři mož-
ná polyurethanech, polyesterech a polyamidech, mají větší nosti. Přísady mohou přecházet buď jen do polystyrénové
odolnost k olejům a rozpouštědlům. Proto jsou používány fáze, nebo do elastomerní fáze, do obou fází, nebo do žádné
i v takových aplikacích, jako jsou brzdové hadice nebo z nich. Do první skupiny patří styrenové pryskyřice s vy-
těsnění a další součásti hnacích a řídicích systémů automo- sokou teplotou měknutí. Zvyšují horní teplotu použitelnosti
bilů či lokomotiv. produktu. Protože zvyšují objem polystyrénové fáze, ztu-

žují materiál. Podobně, přísady v elastomerní fázi materiál
4. 1 . B l o k o v é s t y r e n o v é k o p o l y m e r y změkčují. Přísady, které pronikají do obou fází, jsou ob-

vykle nežádoucí. Polymery, které nejsou mísitelné s žádnou
V rozsahu použití do+60 °C se tyto materiály s tvrdostí fází (např. polypropylen), ovlivňují teplotu použitelnosti

do 60 Shore A chovají jako skutečný elastomer. Výrobky a ztužení produktů. Pro snížení ceny mohou být přidávána
z nich jsou levné a lehké. Jsou snadno zpracovatelné, dok- plniva. Produkty jsou aplikovány buď ve formě roztoku
once i na strojích používaných běžně pro zpracování kau- nebo taveniny. Preferovány jsou taveniny, které umožňují
čuku. Přesto nejsou často používány samostatně, ale ve vyhnout se problémům spojeným s rozpouštědly (hořla-
směsích s dalšími materiály. Výsledné produkty většinou vost, toxicita a znečištění ovzduší). Některé konečné apli-
obsahují méně než 50 % blokového kopolymerů. Jejich kacejsou:
aplikace mohou být rozděleny do tří tříd: Adheziva citlivá na tlak jsou pravděpodobně nejstarším

použitím polymerních směsí typu PS/SEBS. Produkty jsou
4.1.1. Náhrada klasické pryže (vulkanizovaného kaučuku) obvykle aplikovány jako tavenina, ačkoli i forma roztoku

je možná a má výhodu nízké viskozity. Konečné použití
Do této oblasti spadají hlavně kopolymery typu SBS zahrnuje různé druhy pásků a štítků,

a SEBS. Jsou vyráběny ve velkém rozsahu tvrdostí (35
Shore A až 55 Shore D). Montážní adheziva - preferovány jsou SBS a SEBS ve

Pro SBS bývá jako přísada často užit i samotný póly- formě taveniny.
styren. Působí jako pomocný zpracovatelský prostředek Těsnící materiály jsou dominantní aplikací pro SEBS.
v polymerní směsi a jako ztužovadlo ve výrobku. Dalšími Obě formy, tavenina i roztok, jsou důležité. Taveniny jsou
přísadami mohou být i oleje, které produkty naopak změk- používány nejčastěji v automatizovaných procesech. Mo-
čují, nebo krystalické polymery (např. PE) nebo kopolym- hou být také zpěněny, např. při výrobě těsnících vložek,
ery (např. ethylen-vinylacetát), které zlepšují odolnost vůči vytvářených až na místě použití. Roztoky se používají ve
olejům a rozpouštědlům. Pro snížení ceny bez většího vlivu stavebním průmyslu, jednak během počátečních konstruk-
na fyzikální vlastnosti se používají inertní vláknitá a prásk- čních prací, jednak v průběhu údržby a oprav,
ová plniva (např. mastek nebo křída).

Pro SEBS platí podobné zákonitosti pouze s tím roz- Oplášťování drátů a kabelů15

dílem, že preferovaným aditivem je zde polypropylen, a to Asfaltové směsi - Tato aplikace se poněkud liší od výše
ze dvou důvodů. Za prvé - zlepšuje zpracovatelnost, za uváděných v tom, že styrenové TPE v tomto případě slouží
druhé - zvyšuje horní teplotu použitelnosti a odolnost vůči k modifikaci vlastností asfaltů a bitumenů. V jiných apli-
rozpouštědlům. kacích totiž adheziva naopak modifikují blokové kopolym-

Materiály založené na SBS i SEBS vyžadují ochranu proti ery. Styrenové TPE zvyšují teplotu měknutí asfaltů a bitu-
oxidační degradaci a v některých případech také proti ul- menu a takéjejich pružnost (elasticitu). Dále zvyšují tuhost,
trafialovému záření, v závislosti na jejich konečném použi- pevnost v tahu a elastické zotavení konečného produktu,
ti. Účinnými antidegradanty jsou např. stíněné fenoly a de- Aplikace zahrnují především silniční, chodníkové a střešní
riváty benzotriazolu. Pokud produkt může obsahovat pig- krytiny včetně opravárenských tmelů. Styrenové TPE se
menty, jsou velmi účinnými ochrannými prostředky proti uplatňují ijinde, kde vyžadujeme pružnost a vodovzdornost
slunečnímu záření titanová běloba (oxid titaničitý) a saze. materiálu, např. v oblasti stavebních izolací.
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4.1.3. Póly měrní směsi 4. 3. P o l y e t h e r e s t e r y

Blokové styrenové kopolymeryjsou technologicky mí- Podle délky tvrdých a měkkých segmentů a podle
sitelné s překvapivě širokou škálou polymerů. Řada jak poměru jejich zastoupení představují buď měkčí (např. 35
termoplastických, tak reaktoplastických polymerů může Shore D) a pružnější nebo tvrdší (např. 72 Shore D) ma-
být touto cestou modifikována. teriály. Díky svým vysokým mechanickým pevnostem,

tepelné odolnosti, odolnosti vůči botnání v olejích, alifa-
tických a aromatických uhlovodících, alkoholech, keto-

4.2. P o l y u r e t h a n y nech, esterech a hydraulických kapalinách a současně dobré
elasticitě a vysokému modulu v ohybu, jsou velmi zajímavé

Oproti blokovým styrenovým kopolymerům jsou tvrdší, pro mnoho upotřebení.
pevnější, dražší a odolnější vůči olejům a rozpouštědlům. Ve srovnání s polyurethany mají vyšší moduly (tj. jsou
Rozsah jejich tvrdosti je široký - od 65 Shore A do 75 tužší), jsou odolnější vůči studenému toku (krípu) a vy-
Shore D. V nižším stupni tvrdosti do 85 Shore A konkurují kazují menší změny modulů s teplotou,
vulkanizovaným kaučukům, ve stupni tvrdosti nad 55 Sho- Částečně se jimi nahrazují pryže z kaučuků odolných
re D termoplastům, reaktoplastům a kovům, mezi 40 a 55 vůči olejům pro jejich lepší fyzikální vlastnosti (např. pevnost
ShoreD konkurují elastomerním směsím, termoplastickým v tahu) při teplotách nad 150 °C. Mohou být zpracovávány
kopolyesterům a polyetheramidům. Používají se buď samo- vstřikováním a vytlačováním, ale také vyfukováním na
statně, nebo v polymerních směsích. folie. Zpracování je snadnější než u polyurethanů, protože

tepelná degradace je zde menším problémem. Aplikace
4.2.1. Náhrada vulkanizovaného kaučuku zahrnují pružné spojky, těsnící kroužky, zavazadlové pros-

tory aut, hydraulické a jiné hadice, lyžařské boty atd.
Toto je nejdůležitější konečné využití polyurethano- Z komerčně vyráběných jmenujme alespoň typy ELA

vých blokových kopolymerů. Mohou se zde využít pra- 4100 a ELA 4300. ELA 4100 obsahuje tvrdé segmenty
covní techniky typické pro konvenční termoplasty, tj. vstři- polybutylentereftalatu a měkké segmenty alifatického po-
kování, vytlačování atd. Důležitým krokem před vlastním lyesteru. Jeho teplota tání je 210 °C, měknutí 90 °C a tvr-
zpracováním je sušení. Pokud by se materiál nevysušil, dost 90 Shore D. Hodnoty pevností v tahu se pohybují mezi
výsledný produkt by obsahoval póry (vznikající reakcí 4 až 11 MPa a tažnosti od 800 do 1200 %.
urethanové vazby, štěpitelné při zpracovatelských teplo- ELA 4300 obsahuje tvrdé segmenty poly(butylennaf-
tách, se vzdušnou vlhkostí obsaženou v surovém TPE) talatu) a měkké segmenty poly(tetramethylenglykolu). Má
a snáze by degradoval. Doporučená doba sušení je od 1 do větší odolnost k hydrolýze než elastomer typu ELA 4100.
2 hodin při 100 °C. Suchý vzduch by měl cirkulovat zásob- Teplota tání se pohybuje v rozmezí 190-225 °C, měknutí
níkem i během zpracování. Po dokončení procesu mohou 55-225 °C a tvrdost 22-55 Shore D. Tažnosti dosahují
být produkty vystaveny přes noc teplotě asi 115 °C. Další hodnot 600-1000 %, pevnosti v tahu 4-15 MPa16.
významné aplikace využívají vysoké odolnosti vůči oděru
a houževnatosti těchto polymerů. Zahrnují válce, ozubená 4. 4. P o l y e t h e r a m i d y
kola, podrážky, kolečka, řemenové pohony a průmyslové
hadice. Polymery s polyetherovými elastomerními seg- Tvrdosti obchodních produktů jsou od 60 Shore A do
menty nalezly uplatnění i v medicíně (implantáty). 65 Shore D, tzn. měkké typy dosahují dále v klasickém

elastomerním chování než termoplastické kopolyestery.
4.2.2. Polymerní směsi Používají se především jako náhrada vulkanizovaného

kaučuku. Hlavní aplikací jsou podrážky a někdy i celá
Blokové polyurethanové kopolymery jsou míchány obuv, např. sportovní a lyžařské boty.

s velkým počtem dalších termoplastů a elastomerů. Prav-
děpodobně nejdůležitější je měkčený PVC. Podobně jako 4. 5. S m ě s i e l a s t o m e r ů s t e r m o p l a s t y
SEBS, mohou být míchány s reaktivním silikonovým kau-
čukem za vzniku produktů použitelných v medicinálních Tato třída TPE má široký rozsah tvrdostí. V oblasti od
aplikacích. 55 do 85 Shore A vykazují dobré elastické vlastnosti. Ve
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vyšších stupních tvrdosti vyplňují mezeru mezi elasto- cování a možnost recyklace odpadu se jako hlavní výhody
merem a termoplastem. V nejvyšších stupních tvrdosti TPE ve srovnání s klasickou pryží uvádějí nižší cena ho-
konkurují houževnatým termoplastům. Vysoké teploty tání tových výrobků, širší možnost volby barvy materiálu podle
T m vyžadují zpracování na strojích pro plasty. požadavků aplikace a rovnoměrnější kvalita výrobků.

Z této třídy TPE mají největší význam směsi PP s EPDM. TPE mají samozřejmě i své problémy a nedostatky.
Mají mnoho aplikací v automobilovém průmyslu a v oblasti Největším problémem již před začátkem zpracování je
izolací vodičů. Podmínky zpracování jsou podobné jako obsah vlhkosti. Voda může při zpracování TPE vyvolat
u PP a produkty jsou relativně stabilní, degradace během defekty na povrchu nebo uvnitř materiálů již v množstvích
zpracování nebývá problémem. Odpad může být snadno pouhých 0,2 až 0,3 %, které v kaučukových směsích ne-
znovu zpracován. V poslední době se stále více prosazují vadí. Pokud se TPE nezpracuje bezprostředně po otevření
TPO a jejich modifikáty, zejména s Flexomery8. originálního obalu, zajištěného výrobcem proti vlhkosti, je

nutno materiál obvykle sušit 2 až 4 hodiny.
4. 6. S o u h r n Hlavní námitky proti TPE v některých aplikacích se

týkají především horších vlastností za zvýšených teplot
Ekonomický aspekt termoplastických elastomerů není a větší trvalé deformace ve srovnání s pryží. Vyskytují se

jednoduše jen funkcí jejich ceny. Pokud by byl, jejich také názory, že přes veškerý pokrok ve vlastnostech, jako
komerční úspěšnost by byla malá, protože cena jejich su- je zotavení a olejovzdornost, ani nejnovější TPE dosud
rovin je větší než cena konvenčních kaučuků. Stejně dů- nedosáhly skutečné ekvivalence s vhodně vybranou pryží,
ležité a možná i důležitější je množství prostředků ušet- o což však rozumný polymerní chemik či technolog roz-
řených díky rychlým procesům, recyklaci odpadů atd. Dal- hodně usilovat nebude.
ším faktorem jsou nové zpracovatelské technologie, které
se zavádějí do gumárenského průmyslu. Ty zahrnují kromě
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cování z taveniny. Tato „užitná hodnota" termoplastických
elastomerů, spíše než jednoduché cenové srovnání, musí \ M a ] á č j Rektoříková L., Šumberová f.: Plasty Kauc.
být vzata v úvahu při hodnocení TPE jako náhrady mnoha 26 140 (1989).
konvenčních materiálů. 2. Seymur R. B.: Plasty Kauc. 27, 256 (1990).

V poslední době se objevila řada přehledných článků, 3 Ducháček V.: Gumárenské suroviny a jejich zpra-
které uvádějí různé typy vyráběných TPE spolu s jejich cování. VŠCHT, Praha 1990.
základními vlastnostmi a příklady aplikací17'18-19. 4 Holden G.: Elastomerics 777(10), 17(1985).

5. Hofmann W.: Kunststoffe 8, 767 (1987).
6. Yamamoto K., Skimamura T., Yamamoto T.: Jpn.

5. Výhody a nevýhody termoplastických K o k a i T o k k y o K o h o J P 0i,i70,636 (1989), Chem.
elastomerů20 Abstr. 772, 100013f (1990).

7. Stehlíček I: Plasty Kauc. 25, 40 (1988).
Na rozdíl od kaučukových směsí, ve kterých se vzhle- 8. Toensmeier P. A.: Mod. Plast. Int. 24(10), 19 (1994).

dem k možnosti navulkanizování sleduje maximální te- 9. Miščevič M., Makinčič A.: Plast. Rubber Proces,
plota během zpracování, u TPE musí technologický postup Appl. 6, 281 (1986).
zajistit určitou minimální teplotu taveniny, aby v budoucím 10. FoxD. N., ShaferS. J.,MarečscaL. M.,ClagettD. C:
výrobku nevznikaly studené spoje. TPE jsou proto citlivější Eur. Pat. Appl. EP 322,558 (1989), Chem. Abstr. 772,
na rozdíly teplot během zpracování. 37362b (1990).

Další rozdíl mezi TPE a kaučukovými materiály je 11. TanakaH., IkedaT.,HataN.,SakaiK.,ZoshimotoT.,
v tom, že kaučukové směsi mohou prostupovat i otvory Akaboshi S.: Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 03,273,047
menšími než 0,03 mm a vyžadují proto vysoce těsné formy, (1991), Chem. Abstr. 116, 175412b (1992).
kdežto formy pro zpracování TPE takovou těsnost ne- 12. Miyake Y.: Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 02,240,158
vyžadují. Při zpracování TPE není také nutno věnovat (1990), Chem. Abstr. 775, 73442y (1991).
přílišnou péči přetokům a jinému technologickému odpadu, 13. Ducháček V., Součková M: J. Polym. Eng. 13, 305
protože jej lze drtit a znovu použít. Mimo jednodušší zpra- (1994).

28



14. Legge N. R., Holden G., Shroeder H. E.: Thermoplas- V. Ducháček (Department ofPolymers, Institute ofChemi-
tic Elastomers - A Comprehesive Review. C. Hauser cal Technology, Prague): Thermoplastic Elastomers -
Verlag, Mnichov 1987. Modern Polymeric Materials

15. ToensmeierP. A.: Mod. Plast. Int. 25(1), 46 (1995).
16. Anon.: Mod. Plast. Int. 24(11), 76 (1994). A review defines the position of thermoplastic elastom-
17. 0'ConnorG. E.: Kaut. Gummi Kunstst. 39,695 (1986). ers (TPE) among polymeric materials and classifies them
18. Láčok J., Bína J.: Elektroizol. Kábl. Tech. 36, 101 according to their chemical structure and physical pro-

(1983). preties. The most important applications of TPE are sur-
19. Láčok 1, Bína I : Elektroizol. Kábl. Tech. 35,9(1983). veyed and advantages of TPE in comparison to classical
20. Maláč J.: Plasty Kauc. 24, 186 (1987). rubbers and plastics are discussed.

29




