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Stárnutí polymérů 
 
 

     Všechny plyméry, tzn. i kaučuky podléhají stárnutí, degradaci: pod vlivem kyslíku (O2) 
probíhá oxidace působením ozonu (O3) ozonizace, UV-záření na vzduchu (za přítomnosti 
O2) způsobujefotooxidaci. Teplota všechny tyto procesy stárnutí urychluje. 
     Stupeň stárnutí (bloubka odbourávaní) závisí od struktury polymérů (kaučuků). Nejméně 
stabilní jsou kaučuky, které obsahují dvojité vazby (tzn. nenasycené diénové kaučuky, např. 
NR, BR, SBR). Mechanismus a chemismus procesů stárnutí je velmi složitý. Zjednodušneě je 
možné ho znázornit následovně: 
 kT, hv 
-CH – CH = CH + CH2 – (CH2 – CH = CH2)n - +      
                                        (teplo, světlo ) 
     H butadiénový kaučuk 

 
- vznikají kaučukové radiály (Ka) buď rozštěpením vazby C + C anebo odtrhnutím atomu 
vodíku  - CH - m                                           
 
  
                        H 
 
    Radikálypotom reagují s O2  za vzniku peroxoradikálů, např. 
CH – CH = CH – CH2 – m a později hydroperoxidů, které se lehce rozpadají zase na radikály 
a  celý proces se opakuje. 
 
KaO – O – KaH (původní molekula kaučuků) 
 
                          kT 
KaO – O                          KaO + OH 
                        (teplo) 
 
Ka1O + Ka2H                            KaH + Ka1 + O2                                        KaO O atd. 
 
     Proti jednotlivým typům stárnutí (degradace, destrukce) chráníme kaučuky přidávaním tzv.  
antidegradantů  (stabilizátorů), jsou to: antioxidanty, antiozonanty, světelné stabilizátory a pod. 
 
     Tyto látky jsou finančně velmi náročné a často způsobují nežádoucí změny na  
kaučukových (polymérních výrobcích) – např. změna barvy, tmavnutí, vykvétaní a jiné. 
Kaučuky typu EPDM – AEROFLEX obsahují minimální množství dvojitých vazeb, proto je 
nemusíme stabilizovat, čímž se nejen sníží náklady, ale zlepší se i jejich design. 
 
 
Zpracováno podle: Technológia kaučukov 
Autor: Prof. Ing. Beniska Jozef, DrSc. (STU – ChTF Bratislava, katedra plastů a 
makromolekulární chemie) 
 
 

mailto:aeroflex@iol.cz�
http://www.aeroflex-as.cz/�


Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 3603, dne 12.12. 1995 
Kancelář a sklad: Pražská 298                             Tel./Fax: +420 326 907 288                         IČO: 64572081 
P.O.BOX 28                                                            Mobil: +420 777 313 823                             DIČ: CZ64572081 
250 36 Brandýs nad Labem, Stará Boleslav        E-mail: aeroflex@iol.cz                              Bank. Spoj.: 400016423/0300 
                                                                                  www.aeroflex-as.cz 
                                                                                   
 

 

mailto:aeroflex@iol.cz�
http://www.aeroflex-as.cz/�

