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Polimer blendek 

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

AA: akrilsav 

aPP: amorf polipropilén 

ACM: akril gumi, etil-akrilát alapú valamilyen másik akrillal 

ABS: hőre lágyuló terpolimer akrilnitril-butadién-sztirol terpolimer 

ABS-MA: maleinsav-anhidriddel ojtott akrilnitril-butadién-sztirol terpolimer 

ACM: akril elasztomer, egy alkil akrilát-2-kloroetil-vinil-éter kopolimer 

AES: akrilnitrilből, etilén-propilén elasztomerből és sztirolból álló terpolimer 

APET: amorf poli(etilén-tereftalát) 

aPP: ataktikus polipropilén 

ASA: hőre lágyuló kopolimer, akrilnitirilből, sztirolból és akrilátból 

CA: cellulóz-acetát 

CHDM: ciklohexán-dimetanol 

COPO: ciklolefin polimerek vagy kopolimerek 

CPE: klórozott polietilén 

CPET: kristályos (vagy klórozott) poli(etilén-tereftalát) 

CPVC: klórozott poli(vinil-klorid) 

EAA (EA): etilén-akrilsav kopolimer 

EBA: etilén-butil akril kopolimer 

ECM: extracelluláris mátrix 

EG: etilén-glikol 

EGMA: etilén-glicidil metakrilát kopolimer 

EMA: etilénből és maleinsav-anhidridből vagy etilén-metil akrilátból álló kopolimer 

EPDM: elasztomer terpolimer etilénből, propilénből és nem konjugált diénből 

EPR: etilén-propilén gumi 

EPR-MA (EPR): maleált etilén-propilén gumi 

ESCR: környezeti erővel szembeni ellenállás 

EVAc: etilén-vinilacetát kopolimer 

EVAL (EVAl): etilén és vinilalkohol kopolimer 

HA: hialuronsav 

HDPE: nagy sűrűségű polietilén 
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HDT: Hőre lágyuló polimerek behajlási hőmérséklete (hőalaktartósági hőmérséklet) 

HIPS: ütésálló polisztirol 

IPA: izoftálsav 

LDPE: kis sűrűségű polietilén 

LLDPE: lineáris kis sűrűségű polietilén 

MA (MSA): maleinsav-anhidrid 

MBA: metil-metakrilát, butadién és akril-nitril kopolimerje 

MBS: metilmetakrilát, butadién és sztirol kopolimerje 

MDI: metil di-izocianát 

MMA: metil-metakrilát (monomer) 

NBR: butadiénből és akrilnitrilből álló elasztomer kopolimire; nitril gumi 

PA: poliamid 

PAI: poli(amid-imid) 

PA-mXD6: poli(m-xililéndiamin és adipinsav-ko-kaprolaktám) 

PANI: poli(anilin-tozilát) 

PAr: poliarilát biszfenol-A izoftál- és tereftálsavval alkotott amorf poliésztere 

PAES: poli(fenil-éter-szulfon) 

PARA: aromás, általában amorf poliamid 

PBT: poli(butilén-tereftalát) 

PCL: poli(ε-kaprolakton) 

PCT: poli(ciklohexán-tereftalát-glikol); ciklohexán-dimetanol (>66 mol%), etilén-glikol (<34 mol%) és 

tereftálsav kopolimere 

PEEK: poli(éter-éter-keton) 

PDMDPhS: poli(dimetil-difenil sziloxán) 

PE: polietilén 

PEG (PEO): poli(etilén-glikol) 

PEEI: poli(észter-imid) 

PEI:poli(éter-imid) 

PEK: poli(éter-keton) 

PEN: poli(etilén-naftalát) 

PEOX: poli(etil-oxazolin) 

PEST: hőre lágyuló poliészter 

PESu: poli(etilén-szukcianát) 
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PET: poli(etilén-tereftalát) 

PET-G: poli(etilén-tereftalát-glikol); (kopolimer:66 mol% etilén-glikol és 34 mol% ciklohexilén dimetanol) 

PHB, POB: poli (p-hidroxibenzoe sav) 

PHZ: polifoszfazén 

PIB: poli(izo-butilén) 

PLA: politejsav 

PMMA: poli(metil-metakrilát) 

PISO: poli(imid-szulfon) 

PMP: poli(4-metil-1-pentén) (TPX) 

PO: poliolefin 

POM: poli(oxi-metilén) 

PPE: poli(2,6-dimetil 1,4-feniléter) PPO 

PPhA: poliftálamid 

PP-MA: maleinsavval ojtott polipropilén 

PPO: poli(2,6-dimetil 1,4-fenilén éter), PPE 

PPS: poli(fenilén-szulfid) 

PPSS:poli(fenilszulfid-szulfon) 

PPSu: poli(propilén-szukcinát) 

PSF: poliszulfon, úgy mint a PSUL, PSU, PSO 

PTFE: poli(tetra-fluor-etilén) 

PTO: poli(transz-oktanilén) 

PTT: poli(trimetil-tereftalát) 

PVAI: poli(vinil-alkohol) 

PVC: poli(vinil-klorid) 

PVDC: poli(vinilidén-klorid) 

PVDF: poli(vinilidén-szulfid) 

PVF: poli(vinil-fluorid) 

PVP: poli(N-vinilpirollidon) 

RTPO: reaktorban blendelt (kevert) hőre lágyuló olefin elasztomer 

SAA: sztirol-akril sav kopolimer 

SEB: sztirol-etilén/butilén-sztirol triblokk kopolimer 

SB, SBR: hőre lágyuló kopolimer sztirolból és butadiénből 
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SMA: sztirolból és maleinsav-anhidridből álló kopolimer 

SEBS: sztirol-etilén/butilén-sztirol triblokk polimer 

TC: trietil-citrát 

TPA: tereftálsav 

TPE: hőre lágyuló elasztomer 

TPU: hőre lágyuló uretán 

ULMW-LLDPE: ultra alacsony molekulatömegű lineáris kis sűrűségű polietilén 
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Bevezetés 

Utracki definíciója szerint polimer blendnek nevezzük legalább két polimer vagy kopolimer keverékét, 

amelyben mindegyik makromolekuláris komponens több mint 2 m/m%-ban van jelen. A polimer blendek 

komponensei lehetnek lineáris, elágazó vagy térhálós szerkezetű polimerek, illetve kompozitok, amelyek nem 

kovalens kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. Amennyiben az összekevert polimerek egyike a minor komponens, 

akkor az egyszerűen adaléknak is tekinthető. 

Az új polimer anyagok kutatása során a keverés ígéretes módszer lehet arra, hogy ismert polimerekkel érjük el a 

kívánt tulajdonságot [1]. Ezek a rendszerek viszonylag egyszerű megoldást jelenthetnek az összetett gazdasági 

és műszaki problémákra, így a polimer blendek ma a tudományos és ipari érdeklődés középpontjában állnak. 

Már számos blendnek kereskedelmi szempontból is jelentősége van. Ezek a polimer blendek műanyag-

műanyag, műanyag-gumi és gumi-gumi csoportokba sorolhatók. Alkalmazásukkal a sokkal drágább anyagok 

felhasználása csökkenthető és/vagy a tulajdonságok is javíthatók. Ezáltal nagy teljesítményű anyagokat lehet 

kifejleszteni olyan polimerekből, amelyek között szinergikus kölcsönhatások alakulnak ki. Az ipari műanyag 

hulladékok újrahasznosításában is nagy szerepe lehet a polimer blendeknek, hiszen a polimerek széles skálája 

megtalálható ezekben [2]. 

Általánosan polimer/polimer elegyedés nem létezik, ezt mindig egy úgynevezett elegyedési küszöb korlátozza, 

amelyet sok független változó, mint például az összetétel, a molekulatömeg, a hőmérséklet, a nyomás stb. 

befolyásol. Az elmúlt évtizedek kiterjedt kutatásai során több mint 1600 elegyedési kritériumot sikerült 

azonosítani a két, három vagy négy komponenst tartalmazó blendek esetében, így ezt a területet gyakorlatilag a 

nem elegyedés uralja [3]. 

Polimer blendek fizikai-kémiai alapjai 

A keverési szabad energia előjelétől függően beszélhetünk összeférhető és nem összeférhető polimer blendekről 

[1]. Az összeférhető polimer blend molekuláris szinten homogén, termodinamikai szempontból ez azt jelenti, 

hogy a blend szabad energiájának negatív értékéhez tartozik, míg a nem összeférhető polimer blend esetében a 

szabad energia pozitív értékéhez. Az összeférhetőség erősen hőmérsékletfüggő. Két, nagy molekulatömegű 

polimer blendje ugyanis általában kisebb kritikus oldódási hőmérsékleten (LCST) jön létre, ami azt jelenti, hogy 

a két polimer elegye alacsonyabb hőmérsékleten összeférhető, de nagyobb hőmérsékleten a fázisok szétválnak. 

Fordított esetben pedig, ha a fázisszeparáció alacsonyabb hőmérsékleten következik be, akkor ott pedig egy 

magasabb kritikus hőmérséklettel (UCST) jellemezhető a blend. Ez a két polimer nagyon kis keverési 

entrópiájának egyenes következménye. 

A tényleges összeférhetőség legfontosabb jellemzője a termodinamikai stabilitás vagy egyensúlyi állapot. A 

rendszer termodinamikailag akkor stabil, ha a kialakulást a Gibbs-féle (vagy Helmholtz) szabadenergia 

csökkenése kíséri. A Gibbs-féle szabadenergia (G) az egyensúlyi állapot kialakulásáig csökken, majd ezt 

követően az idővel nem változik. Amikor a kölcsönhatás kialakul a két kiindulási komponens között, ΔGm (a 

keverés szabadenergiája) negatív lesz és a blend összeférhető. 

Egy kétkomponensű (bináris) rendszer sematikus ábráján (1. ábra) az elegyedés három különböző tartománya 

figyelhető meg. Van egy egyfázisú, elegyedő rész a két binodális között (1). Vannak metastabil tartományok a 

binodális és a spinodális között (2), valamint az egymással nem elegyedés két tartománya, a spinodák által 

határolt részben, ahol két külön fázist alkotnak a polimerek. Az 1. ábra az ömledék állapotú fázisdiagramját 

mutatja, ahol két kritikus olvadék hőmérsékletet tüntettünk fel, az alacsonyabb az úgynevezett LCST, amely 

magasabb hőmérsékleten található, a magasabb pedig az UCST, amely az alacsonyabb hőmérséklethez tartozik. 

1. ábra - Ömledék állapotú polimer keverék fázisdiagramja alacsonyabb, illetve 

magasabb kritikus oldódási hőmérséklettel (UCST és LCST) [3] 
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A termodinamikai fázisszeparáció a következőkből adódik: 

Binodális         (1) 

Spinodális         (2) 

Kritikus pont         (3) 

Stabilitási feltétel         (4) 

A legtöbb polimer blend fázisdiagramján LCST értékekkel találkozunk, ami azt jelenti, hogy ha egy kritikus 

hőmérséklet fölé melegítjük a blendet, a fázisok szétválnak egymástól. Vannak azonban olyan blendek is, bár 

belőlük van a kevesebb, amelyeknél ennek ellenkezője figyelhető meg pl. PS/SBS, BR/SBR, SAN/NBR. Vagyis 

a fázisok akkor vállnak szét, ha egy bizonyos hőmérséklet alá hűtjük a blendet. Ez alkalmazástechnikai 

szempontból azt jelenti, hogy vannak blendek, amelyek akkor működnek jól, ha alacsonyabb hőmérsékleten 

használják őket, akár pl. űrhajózásban alkalmazott termékekhez, mások viszont a magasabb hőmérsékleteket 

bírják jobban. 

Gyakorlati szempontból a heterogén fázisú rendszerek előnyösek is lehetnek. A diszperz fázis ugyanis javítja a 

rideg polimerek szívósságát, vagy erősítő hatást fejt ki. Ezekben a rendszerekben stabilitási problémák 

léphetnek fel, amelyek kompatibilizálással csökkenthetők vagy teljesen kiküszöbölhetők. A kompatibilizálás azt 

jelenti, hogy olyan adalékot juttatnak a rendszerbe, amely módosítja az összekevert polimerek határfelületi 

jellemzőit. A gumiiparban például a többfázisú rendszereket kémiai vagy fizikai térhálósítással stabilizálják. A 

heterogén polimer rendszerek nagy ütésállóságú műanyagokat eredményeznek. Jellemző példa a polisztirol 

(PS), amely önmagában nagyon rideg, éppen ezért alkalmazási területei behatároltak. A sztirol-polimerek 

jelentősége napjainkban megnőtt a gumi típusú adalékoknak köszönhetően (gumi-műanyag blendek); a gumi-

polisztirol blendek ugyanis szívósak és kemények. Ilyen blend például az ütésálló polisztirol (HIPS) és 

természetes vagy mesterséges gumi keveréke, amelynél a rideg műanyaghoz diszpergált, térhálósított gumit 

kevernek, hogy kemény, ugyanakkor szívós terméket kapjanak. Ehhez a gumit polisztirollal ojtják a jó gumi-

műanyag kölcsönhatás kialakulásához [2]. 

Termodinamikai megközelítés 

A polimer blendek teljesítményét a polimer komponensek befolyásolják attól függően, hogy térben hogyan 

helyezkednek el. A térbeli elhelyezkedésnek a termodinamika és morfológia szab határt. A termodinamikának 
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azonban van egy behatároltabb alkalmazása a polimer tudomány gyakorlati és technológiai szempontjából, 

amely az elegyedést veszi figyelembe. A termodinamikai jellemzők meghatározása fázisdiagrammal vagy 

Huggins-Flory-féle bináris kölcsönhatási paraméterrel (χ12) nehéz. Ez a makromolekuláris részek nagy 

viszkozitásából adódik, mert emiatt diffúzióval lassan alakul ki az egyensúly, hő keletkezik a keverés során és 

fennáll a degradáció lehetősége is. A termodinamikai tulajdonságok meghatározása előtt a polimereket tisztítani 

szokás. A polimerek nagy molekulatömegűek és kis molekulatömegű adalékokkal keverik őket össze. Emellett 

nagy áramlási sebességgel és erők mellett gyártják őket azért, hogy megakadályozzák a termodinamikai 

egyensúly kialakulását. Emiatt a laboratóriumi adatok direkt felhasználása az iparban nem mindig ésszerű. 

Egy termodinamikai rendszer fizikai-kémiai szempontból történő vizsgálata során azt az egyszerűség kedvéért, 

általánosan zártnak, a környezettől elszigeteltnek feltételezik. A rendszerek két változóval írhatók le, intenzív 

(vagy belső) és extenzív. Az intenzív állapotjelzők tömegtől függetlenek. Az extenzív változók olyan fizikai 

mennyiségek, amelyeknek értéke a rendszer nagyságától függ, vagyis az alkotó részecskék számával arányos. 

Ezek a mennyiségek additívak, azaz mindig előjelesen összegződnek. Extenzív változó például a térfogat, az 

entrópia és a rendszer teljes energiája, de a fajlagos térfogat (vagy a reciproka a sűrűség), a keverék moláris 

térfogata, vagy a moláris szabadenergiája intenzív változó. Amikor csak lehetséges, célszerű intenzív változókat 

használni. A független változók a hőmérséklet (T), a nyomás (p) és az összetétel [3]. 

Egy rendszer akkor van termodinamikai egyensúlyban, ha intenzív állapotjelzői függetlenek az időtől és a 

környezetével nem cserél sem anyagot, sem energiát. Ha csak az első megállapítás igaz, akkor a rendszert 

stacioner állapotban lévőnek mondjuk. 

A termodinamikában három törvényről beszélünk. Az első főtétel az energia megmaradás elvét fejezi ki. Ennek 

többféle megfogalmazása létezik, ezeket vesszük sorra a következőkben: 

1. Egy zárt rendszer belső energiája (U) állandó. 

2. Egy rendszer belső energiája növelhető a rendszeren végzett munka és a rendszernek átadott hő útján: 

                (5) 

ez véges mennyiségekkel kifejezve: 

                (6) 

ahol w a rendszeren vagy a rendszer által végzett munka és q a hőenergia változása. Ne feledjük, hogy számos 

energia forma „munkának” sorolható be, például a nyomási, súrlódási, eletromágneses kölcsönhatások. Az első 

fő tétel nem tesz megkötéseket arra, hogy az energiaváltozás hogyan oszlik meg hőre és munkára. A belső 

energiát és így (q+w)-t is meghatározza a rendszer kezdeti és a végső állapota. 

3. Körfolyamatban, amikor a rendszer visszatér a kiindulási állapotba, akkor az eredő belső energiaváltozás 

zérus: ΔU=0, így a körfolyamatban w=-q. Így tehát nem készíthető elsőfajú örökmozgó, mivel az ilyen 

szerkezet több hőt tudna termelni, mint amennyi munkát felhasználna. Ez utóbbi az első főtétel negyedik 

megfogalmazási formája. 

A belső energia változása tehát: 

                (7) 

A δw munkába egyelőre csak a térfogati és kémiai munkát vesszük bele, ami μdn, ahol μ a kémiai potenciál, dn 

az anyagmennyiség infinitezimális változása. Egyféle kémiai anyaggal számolva: 

                (8) 

Eszerint a kémiai potenciál állandó entrópia, állandó térfogat és egy mol anyag esetében a rendszer belső 

energiájának növekedése. Ha a rendszer többféle anyagból áll, akkor az egyenlet a következőképpen alakul: 

        ,        (9) 

ahol a j index a j-edik anyagféleséget jelöli. Ezt az egyenletet Gibbs-egyenletnek nevezzük. 
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A termodinamika második főtétele az energia-szétszóródás elvét fejezi ki. Minden energiafajta teljesen termikus 

energiává alakulhat, a termikus energiát azonban nem lehet teljes egészében munkává alakítani. A valóságos 

folyamatok mindig a termikus energia javára folynak le, vagyis a termikus energia átalakítása más energiává 

mindig veszteséggel jár. A veszteség akkor a legkisebb, ha az átalakulás reverzibilis. 

A második főtétel szerint: 

1. Izolált rendszerben (δq=0) csak olyan irreverzibilis folyamatok játszódnak le, amelyek növelik a rendszer 

entrópiáját. Reverzibilis folyamatokban az entrópia nem változik. Egyensúly elérése után a rendszer 

entrópiája maximális. Mivel az izolált rendszer belső energiája állandó, az energiamaximum elve csak 

állandó belső energia mellett érvényes. 

A második főtétel további megfogalmazásai: 

2. Spontán folyamatban nem mehet át hő hidegebb testről melegebbre, ez ugyanis entrópia csökkenéssel járna, 

ami ellenkezik az irreverzibilis folyamatok természetével. 

3. Valamely hőforrásból kinyerhető hő nem alakítható át teljes egészében munkává, mivel minden irreverzibilis 

folyamatban kárbavész bizonyos mennyiségű munka. 

4. Az izoterm reverzibilis körfolyamat munkája zérus. 

A harmadik főtétel is az entrópiával kapcsolatos: az abszolút nulla hőmérsékleten minden egyféle atomokból 

vagy molekulákból álló rendszer entrópiája (gyakorlatilag) zérus (ha a legkisebb energiájú nívó nem degenerált) 

[4]. 

1. táblázat - Néhány termodinamikai tényező és definíciója 
 

Tényező Jele Definíciója 

Teljes energia U Magában foglalja a hőt (q)és a 

munkát (w) 

Entrópia S S= k ln M; ahol M az állapot 

multiplicitásának mértéke 

Helmholtz szabad energia F F=U-TS 

Entalpia H H=U+PV 

A polimer blendeknél megfigyelhető, hogy a keverék homogenitása a Gibbs-féle szabadenergiától, G-től függ, 

így a keverés eredményeként: 

                (10) 

ahol ΔH és ΔS a rendszer entalpia és entrópia változása a keverékben, illetve T az abszolút hőmérséklet [3]. 

Egyensúlyban az egyik polimer homogén oldódása a másikban egy spontán folyamat, ha ΔG<0. Ezért a 

keverhetőség attól függ, hogy a két tényező (ΔH és ΔS) közül melyik van túlsúlyban. A keverés mindig 

entrópia-növekedéshez vezet, de a hosszú polimer molekulák esetében az entrópiaváltozás kicsi. A keverés 

általában endoterm folyamat, a blendek általában heterogének. Bizonyos esetekben, ha egyensúly nem érhető el, 

a rendszerek homogénnek tűnnek annak ellenére, hogy a keverés endoterm. Az ilyen blendek közé tartoznak a 

polimer lágyítók, ojtott polimerek vagy blokk kopolimerek. A polimer lágyítók, amelyek molekuláris szinten 

vannak az olvadékban diszpergálva, a hűtést követően a rideg mátrixban maradnak. A blokk vagy ojtott 

polimerek kis mennyisége molekuláris szinten diszpergálható a homopolimerhez hasonló ojtott vagy blokk vég- 

vagy oldallánchoz. Ezekben az esetekben fontos szempont a homogén terület mérete és nem a keveredési hő, 

azaz a kritérium kinetikus és nem termodinamikai, míg az egyensúly be nem áll [2]. 

Egy polimer oldhatósága egy másikban általában rendkívül alacsony. A polisztirol például poli(metil-

metakrilát)ban történő oldódása 9%-os, poliizoprénben csupán 0,4%-os. A molekulatömeg függvényében a 
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polimerek összeférhetősége számottevően nő. Az elegyedő polimerek nem elegyedővé válnak a molekulatömeg-

növekedés következtében. 

A polimerek elegyíthetősége jól megjósolható oldatuk egy közös oldószerben történő stabilizálásával. 

Elméletileg a keverhetőség molekuláris szinten értendő. Gyakorlati szempontból azonban az elegyedő 

polimerek mikroheterogén anyagok. Azt, hogy két polimer egymással nem elegyedő, részben vagy teljesen 

elegyedő, azt a fázisszerkezet határozza meg. Az egymással elegyedő blendek optikai átláthatóssággal, 

homogenitással jellemezhetőek 50-100Å szinten. A polimerek korlátlan kölcsönös oldhatósága kivételes. 

Szigorú körülmények között érhető el, például polivinil-klorid és butadién-nitril gumi, vagy polivinil-acetát és 

cellulóz-nitrát esetében. 

Az megállapítható, hogy minél közelebb van két polimer oldhatósági paramétere vagy minél nagyobb a 

közöttük fellépő lehetséges kölcsönhatás ereje, annál nagyobb a valószínűsége, hogy összeférhetőek. Ez a 

jelenség vizsgálható a kölcsönhatási paraméterek kritikus értékein (χCrit), valamint a „nem hidrogénkötéses 

oldhatósági paraméterek” felső határainak különbségén (∆δ) keresztül is. 

Hidrogénkötéseket (viszonylag erős intermolekuláris kölcsönhatások) tartalmazó rendszerek szabadenergiája a 

következő egyenlettel írható le: 

                (11) 

ahol ΦA és ΦB az A és B komponensek térfogatfrakciója és NA és NB a polimerizációs fokuk, χ a polimer-

polimer kölcsönhatási paraméter, a ∆GH/RT pedig, amely a kedvező kölcsönhatások (pl. hidrogénkötés) 

mértékét írja le. Ezen egyenlet jobb oldali első három tagja írja le a keverési szabadenergia-változást akkor, ha 

nincsenek jelen kedvező intermolekuláris kölcsönhatások. Az egyenlet szerint, ha nincsenek kedvező, erős 

kölcsönhatások (∆GH/RT=0), akkor a két polimer molekuláris keveredése csak akkor jöhet létre, ha χ értéke 

közel zérus. A polimerek közötti összeférhetőség sokkal valószínűbbé válik, ha a komponensek között 

megfelelő kölcsönhatás alakul ki. Ezek a kölcsönhatások lehetnek gyengébbek (pl. dipól-dipól) vagy erősebbek 

(hidrogénkötések). Ezt a gondolatmenetet követve mondható, hogy három polimerblend kategória 

különböztethető meg: 

1. eset: nagyon gyenge kölcsönhatások, 

2. eset: gyenge kölcsönhatások, 

3. eset: erős kölcsönhatások. 

Nagyon gyenge kölcsönhatások esetében megállapítható, hogy elég kicsi a valószínűsége annak, hogy két 

nagymolekulatömegű polimer összeférhető blendjét megtaláljuk, mivel ehhez gyakorlatilag az oldhatósági 

paramétereknek nagyon közelinek kell lenniük. Az oldhatósági paraméterek meghatározása meglehetősen 

bizonytalan, ezért, ha egy nem poláris homopolimerhez összeférhető polimert kell keresni, akkor a legjobb 

módszer erre a keverékoldószeren alapuló kísérletezés. 

A viszonylag gyenge kölcsönhatások megnövelik annak valószínűségét, hogy poláris polimerek között 

összeférhető rendszereket lehessen találni. A kedvezőbb kölcsönhatások ellensúlyozhatják a χ értékben 

kifejeződő keverési szabadenergia kedvezőtlen szerepét. 

A viszonylag erős kölcsönhatások az amid, uretán, hidroxi és karboxil; valamint az éter, akrilát, acetát, észter, 

oxazolin és pridin polimer funkciós csoportokat tartalmazó polimercsoportok között alakulhatnak ki [5]. 

A polimer blendek előállításáról röviden elmondható, hogy leggyakrabban az ömledék állapotú keverést 

alkalmazzák, de az oldatok formájában történő keverés is előfordul. Az ömledék állapotú keveréssel olyan 

blendet kapunk, amely a feldolgozási eljárások során stabil marad, eközben pedig oldószer eltávolításra sincs 

szükség. Ennél azonban figyelembe kell venni, hogy a melegítés során egyik vagy akár mindegyik polimer 

degradálódhat is. A termék ebben az esetben blokk, ojtott és térhálós kopolimerek összetett keveréke lesz, ezért 

csak akkor alkalmazzák ezt a módszert, ha nem következik be termikus degradáció. A bomlásinál nagyobb 

hőmérsékleten végzett keverésnél általában olyan anyagot lehet előállítani, amelyben a két polimer között 

túlnyomórészt csak elsődleges kötések alakulnak ki. Kevésbé alkalmazott módszer az oldatok keverése alacsony 

hőmérsékleten, mert degradáció ugyan nem következik be, de az oldószer eltávolítása után akár teljesen szét is 
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válhatnak a polimerek. Polimer-polimer elegyekben létrejövő kémiai kötések a keverés során lejátszódó kémiai 

reakciókban alakulnak ki, de ezeket a reakciókat szükség esetén akadályozni vagy korlátozni lehet [2]. 

A legtöbb polimer keverék tehát csak részben vagy egyáltalán nem elegyedik egymással, többfázisú rendszert 

alakítanak ki. Amikor két egymással nem elegyedő polimert olvadék fázisú extrúzióval kevernek, akkor az 

egyik fázis mechanikailag diszpergálódik a másik fázisban. Más szóval az egyik komponens egy diszkrét (nem 

folytonos) fázist fog létrehozni, diszpergálódva a másik, úgynevezett folytonos fázisban, ezáltal pedig egy 

kétfázisú rendszer alakul ki. A diszkrét fázist az egyes komponensek összetétele, viszkozitásaránya, 

rugalmassága, valamint a nyíróerő és a határfelületi feszültség határozza meg. A legtöbb polimer blendre 

jellemző a spontán szétválás. A fázisok szétválásának morfológiája és a fázisok közötti adhézió jelentősen 

befolyásolja a blend fizikai tulajdonságait [6] [7]. 

2. ábra - A polimer-polimer olvadék blendek morfológiája 
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1. fejezet - Tömegműanyagok blendjei 

A tömegműanyagok képezik a világ polimer-felhasználásának jelentős részét, amely több millió tonnát jelent 

évente. Közülük legnagyobb mennyiségben a polietilént gyártják. A következő fejezetben néhány tömeg- és 

műszaki műanyag blendjét mutatjuk be[8]. 

1. Poliolefi blendek 

A poliolefinek blendjei alapvetően két csoportba sorolhatók. Az első csoportba tartoznak azok, amelyekkel 

szélesíteni kívánják a poliolefinek szerkezeti és alkalmazási tulajdonságait, a másik csoportba a felhasználás 

szempontjából kedvezőbb tulajdonsággal rendelkező poliolefinek nem poliolefinekkel alkotott blendjei 

tartoznak. A poliolefin blendek általában az egymással nem elegyedő blendekhez sorolhatók. A nem elegyedés 

fázisszeparációhoz vezet, ami pedig a blend gyenge mechanikai tulajdonságait okozza. Az egymással nem 

elegyedő poliolefin polimerek esetében is célszerű a megfelelő kompatibilizáló adalék használata. Ennek 

funkciója a határfelületi feszültség csökkentése, ezáltal a mechanikai tulajdonságok javítása. A poliolefin 

blendek esetében kompatibilizáló adalékként általában maleinsav-anhidrid, akrilsav, metakrilsav, illetve glikol-

metakrilát tartalmú vegyületeket alkalmaznak. Ezek többnyire diblokk vagy triblokk kopolimerek, amelyek 

sztirolt, etilént vagy butadiént tartalmaznak [9]. 

A poliolefineket általában poliamidokkal, poli(fenil-szulfid)dal, polifenil-éterrel és poli(fenil oxid)dal; 

poliészterekkel (poli(etilén-tereftalát), poli(butilén-tereftalát), poli(etilén-naftalát), poli(metilén-tereftalát)), 

polikarbonátokkal, poliuretánokkal; vinil polimerekkel ((polisztirol), poli(vinilklorid), poli(metil-metakrilát) és 

az etilén-vinil-acetát); blokk vagy ojtott kopolimerekkel (sztirol-akrilnitril kopolimer, sztirol-butadién 

kopolimer, sztirol-etilén-butadién-sztirol terpolimer, stb.); és folyékony polimerekkel (LCP-k) keverik. A hőre 

keményedő műanyagok is keverhetők poliolefinekkel, de a lehetőségek meglehetősen korlátozottak ebben az 

esetben (epoxik, poliészterek, fenol-formaldehid, melamin formaldehid, urea formaldehid, szilikonok és így 

tovább). A 2. Táblázat néhány polietilén polietilénnel alkotott blendjént sorolja fel. 

2. táblázat - PE/PE blendek 
 

Blendek Jellemzők/kiemelt szempontok 

LDPE LLDPE-vel feldolgozhatóság, keménység, kopásállóság, vízgőz 

permeábilitás 

LDPE, HDPE és EPDM vagy aPP puha, vékony rétegek 

LLDPE két típusa feldolgozhatóság, ütésállóság, mechanikai 

tulajdonságok 

LLDPE: LDPE-vel, PP-vel, TPO-kkal, gumikkal, 

EVAc-tal, PP-MA-val, EPR-nel stb. 
javított feldolgozhatóság 

HDPE LLDPE-vel javított erősség és átlátszóság 

LDPE HDPE-vel, PP-vel és EP-tömbbel modulusz, erősség, nincs megereszkedés 

LLDPE, LDPE és PP vagy EPR nagy keménység és réteg tisztaság 

HDPE LLDPE-vel vagy LDPE-vel nagy törőszilárdság 

VLDPE és LLDPE feldolgozhatóság 

Metallocén LLDPE és ionomer hőre zsugorodó filmek 

Kis és nagy molekulatömegű PE feldolgozhatóság és fizikai tulajdonságok 
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Blendek Jellemzők/kiemelt szempontok 

100 rész LDPE (ρ=890-925 kg/m3), 1-110 rész HDPE alkalmazható kis átmérőjű elektromos vezetékek 

szigetelésekor 

LLDPE EVAc-tal (10-20% VAc) feldolgozhatóság, szakító szilárdság, átlátszóság 

LDPE LLDPE-vel javított szakítószilárdság 

70-98 m/m% LDPE (<60 m/m% LLDPE) és 2-30 

m/m% HDPE 
újrahasznosított HDPE fizikai habosítására 

Bimodális PE-k (LCB = 0,01-3) a blendeket a következőkre használják: drót/kábel 

szigetelések, tárolók, orvosi eszközök, szálak, csövek, 

stb. 

1.1. Polietilén blendek 

Az 1980-as évek elején létrehozott lineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE) új lehetőséget kínált a könnyebb 

feldolgozhatóságra és jobb mechanikai tulajdonságok elérésére. Az LDPE és az LLDPE néhány tulajdonságát a 

3. Táblázat tartalmazza. 

3. táblázat - Az LDPE-ből és LLDPE-ből fúvott filmek jellemzőinek összehasonlítása 
 

Jellemző LDPE LLDPE 

MFI (g/10 perc) 2 1 

Sűrűség (g/cm3) 0,92 0,92 

Olvadáspont (oC) 110 130 

Kristályosság (%) 65 70 

Feldolgozhatóság könnyű nagyon rossz 

Az LLDPE hőállósága ugyan lényegesen jobb, mint az LDPE hőállósága, de kristályossága nagyobb, mert a 

hosszú szabályos láncok elősegítik a kristályok kialakulását. Ebből fakadóan merevebb, magasabb 

viszkozitásából kifolyóan pedig nehezebben feldolgozható. Az LDPE/LLDPE 80/20 és 60/40 összetételű 

blendek viszkozitása és rugalmassága az LLDPE-hez képest magasabb, ha dikumil-peroxid (99 % tisztaságú) 

modifikáló szert alkalmaznak. A modifikálás növeli az olvadék polimerek összeférhetőségét is. A 4. Táblázat a 

polietién néhány más polimerrel alkotott blendjét sorolja fel [3] [10]. 

4. táblázat - PE/PA blendek 
 

Blendek Jellemzők/kiemelt szempontok 

LDPE vagy PP PA-6-tal vagy PA-66-tal lemezekhez, rétegekhez, szálakhoz vagy palackokhoz 

PE PE-PA-6 kopolimerrel átlátszóság és alacsony áteresztő képesség 

PE keverve laktámmal majd polimerizálva kis víz abszorpció, erősség 

PA-6/LDPE vagy PIB/N-sztearil sztearamid alacsony hőmérsékleti ütésállóság, szívósság 

PA-66, PE, PBT és PC SEBS-el ko-folyamatos morfológia 
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Blendek Jellemzők/kiemelt szempontok 

Aromás poliamid (PARA) vegyítve PE-vel feldolgozhatóság, törésnél megnyúlás, húzó- és 

ütőszilárdság 

PA karboxilált EPDM-mel és PE-vel javított ütésállóság 

PA keverve PP, HDPE és EPR keverékkel feldolgozhatóság, mechanikai tulajdonságok vízbe 

merítés után is 

PA HDPE-vel EPR-rel és PP-vel merevség és alacsony hőmérsékleti ütésállóság 

PARA PE-vel vagy PP-MA-val és hidrazinnal hőmérsékletállóság 

PO-g-GMA, akrilamid, vinil-pirolidon, akril és/vagy 

metakril sav észter, utána keverve PA-val vagy PEST-

tel 

töltőanyagok megtapadása, a töltött kompozitok kiváló 

teljesítőképessége 

A poliolefin elasztomerek (POE) a poliolefinek elasztomerrel alkotott blendjei. A poliolefin elasztomerek egyik 

alosztálya az úgynevezett termoplasztikus elasztomerek (TPE-k). Az általános TPE gumiszerű anyag, amely a 

hőre lágyuló műanyagokhoz hasonlóan feldolgozható, a felhasználás hőmérsékletén viszont a vulkanizált 

gumihoz hasonló tulajdonságokat mutat. A TPE-k esetében a gumiszerű komponens alkothatja a fő fázist. A 

TPE-k alapjai lehetnek gyanták is, úgymint poliuretánok, kopoliamidok, kopoliészterek, sztirolok, stb. 

Napjainkban a világszerte legnagyobb mennyiségben gyártott elasztomerek között a TPE-k a harmadik helyet 

foglalják el, a sztirol-butadién gumi (SBR) és a butadién gumi (BR) után. A két legfontosabb típus az 

elasztomer-poliolefin blendek közül az iPP/EPR és az iPP/EPDM blend. Az előbbit (iPP/EPR) reaktív módon 

reaktorban állítják elő, míg utóbbit (iPP/EPDM) nem reaktív módon, ömledék feldolgozásra alkalmas 

berendezésben (pl. extruderben). Az iPP/EPDM előállítása során a két polimert, az iPP-t (izotaktikus 

polipropilén) és az EPDM-et vulkanizáló anyaggal (perodixok, fenol gyanták vagy kén) egy extruderben keverik 

össze, így oszlatják el a PP mátrixban a mikroméretű elasztomer részecskéket Az olvadék fázisú keverékképzés 

során paraffinos olajok hozzáadásával befolyásolható a viszkozitás. iPP/EPDM TVP-ben, a kristályos iPP 

gyanta a minor fázisban van. Általában poliolefin plasztomereket adnak az elasztomer-poliolefin típusú 

blendekhez. Poliolefin plasztomerek például az ultraalacsony molekulatömegű, lineáris kis sűrűségű polietilének 

(ULMW-LLDPE). 

A kereskedelmi szempontból jelentős poliolefin blendek általában kétféle módszerrel állíthatók elő: 

polimerizáción keresztül olvadék fázisban vagy mechanikus úton a polimerizációs eljárást követően. Az első 

módszert hívjuk in-reactor blendelésnek (reaktoron belüli keverésnek), ami magában foglalja a különböző 

polimerek blendelését is (homopolimerek, random és blokk kopolimerek) a polimerizációs reaktorban. Jó példa 

erre a reaktoron belüli keverésre az így gyártott iPP/EPR blend, amely eljárás során rendszerint egyszerűen 

etilén monomert adnak a propilén monomerhez a propilén polimerizációs folyamatának végén. Az EPR 

funkciója ebben az esetben az iPP rugalmasságának javítása, ezért az EPR/iPP blendet gyakran edzett vagy 

ütésálló PP-nek is hívják. Az iparban széles körben használják ezt a típust. Egy másik jó példa az ilyen 

módszerrel készült poliolefin blendre a lineáris kis sűrűségű polietilén, azaz az LLDPE, amely gyakran több 

etilén/α-olefin kopolimert tartalmaz, amelyek etilén-tartalmukban különböznek egymástól. Az LLDPE-t és az 

iPP/EPR-t gyakran hőre lágyuló olefineknek (TPO-k) is nevezik. 

A második módszer az úgynevezett postreactor blendelés, amely során a kész poliolefint mechanikai úton 

keverik egy másik poliolefinnel vagy nem poliolefinnel. A kompaundáláshoz extrudert alkalmaznak. Gyakorlati 

példa erre a módszerre az izotaktikus PP előállítása EPDM-mel, a fent leírt módon. Ezzel a módszerrel 

előállíthatók a poliolefin/poliamid, poliolefin/poliészter, poliolefin/polisztirol, poliolefin/polivinil-klorid stb. 

blendek. Az EPR/iPP blend esetében mindkét módszerrel alkalmazható [9]. 

A polipropilén ütéssel szembeni ellenállása polietilénnel történő keverés hatására növelhető. Emellett azért is 

van jelentősége ezeknek a blendeknek, mert a lakossági hulladék túlnyomó többségét ez a két polimer típus teszi 

ki. A csomagolóiparban ugyanis például leginkább ezeket használják. Manapság figyelmet kapott a kutatások 

során olyan blendek előállítása, amelyek alapvetően e két polimertípusra építenek. A műanyag hulladékok 

újrahasznosítása szempontjából is fontos kutatási irány. A polietilén-polipropilén blendek esetében vannak 

olyan törekvések is, amelyek a felületi feszültség csökkentésére és az adhézió növelésére kopolimert 
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használnak. Ebben az esetben a felhasznált kopolimer kereskedelmi forgalomban kapható, 8mol% vinil-acetát-

tartalmú poli(etilén-ko-vinil-acetát) hidrolízisével/szappanosításával nyert 7,5mol% maleinsav-anhidrid-

tartalmú poli(etilén-ko-vinil-alkohol) (EVAL) kopolimer és poli(polipropilén-g-maleinsav-anhidrid) (0,8mol% 

maleinsav-anhidrid-tartalommal) reakciójában keletkező új makromolekula. A 75/25, 50/50 és 25/75 

tömegszázalékos összetételű PP/PE blendek mechanikai tulajdonságait a 3. ábra, 4. ábra, 5. ábra mutatja be az 

előzőekben ismertetett kompatibilizáló adalék jelenlétében. 

3. ábra - LDPE/PP blendek húzószilárdságának alakulása különböző kompatibilizáló 

adalék koncentrációk mellett (a: 0 m/m%, b: 2,5 m/m%, c: 5 m/m%, d: 10 m/m% és e: 

20 m/m%) 

 

4. ábra - LDPE/PP blendek szakadási nyúlásának (%) alakulása különböző 

kompatibilizáló adalék koncentrációk mellett (a: 0 m/m%, b: 2,5 m/m%, c: 5 m/m%, d: 

10 m/m% és e: 20 m/m%) 
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5. ábra - LDPE/PP blendek ütőszilárdsága különböző kompatibilizáló adalék 

koncentrációk mellett (a: 0 m/m%, b: 2,5 m/m%, c: 5 m/m%, d: 10 m/m% és e: 20 

m/m%) 

 

Az LDPE koncentrációjának növelésével minden összetétel esetében húzószilárdság csökkenés mutatkozik a 

PP-hez képest. Az LDPE/PP 75/25 m/m%-os összetétű blend húzószilárdsága kisebb, mint a tiszta LDPE 

húzószilárdsága. A 20 m/m% kompatibilizáló adalék alkalmazáskor a legmagasabb a húzószilárdság, a 25/75 

m/m% összetétel esetében pedig a tiszta PP-hez hasonló húzószilárdság-értéket mutat. Az alkalmazott 

kompatibilizáló adalék javítja a blend valamennyi mechanikai tulajdonságát úgy, mint húzószilárdság, szakadási 
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nyúlás és ütőszilárdság. A legnagyobb javulás a húzószilárdságnál 20 m/m% kompatibilizáló adalék 

koncentráció esetében tapasztalható, az ütőszilárdságnál pedig 10 m/m% adalék tartalomnál érhető el, ami a 

polimer határfelületi adhézió-növekedésének következménye. A tiszta PP gyenge ütőszilárdsága LDPE 

alkalmazásával javítható a kompatibilizáló adalék jelenlétében. Néhány PE/PP blendet az 5. táblázat tartalmaz 

[3] [11]. 

5. táblázat - Néhány PE/PP blen 
 

Blendek Jellemzők/kiemelt szempontok 

PP/LLDPE mechanikai tulajdonságok alacsony hőmérsékleten 

PP/LLDPE ütésállóság, törékenység alacsony hőmérsékleten 

PP/LDPE ütőszilárdság és alacsony törési hőmérséklet 

PP/PP EPR-el kompatibilizálva törékenység alacsony hőmérsékleten és Izod 

ütőszilárdság 

PE/PP PIB-el kompatibilizálva alacsony hőmérsékleti ütőszilárdság 

Izotaktikus PP sPP-vel alacsony hőmérsékleti ütőszilárdság 

PE/PP EPDM-el kompatibilizálva javított ütési tulajdonságok 

PE beoltva metakril savval és PP dimetil-aminoetil-

metakriláttal 
1:1 arányban bekevert blend kiváló mechanikai 

tulajdonságokkal rendelkezik 

PE/PP EPR-el kompatibilizálva nagy ütőszilárdság 

Izotaktikus PP aPP-vel ütőszilárdság kis hőmérsékleten 

PE/PP EP-tömb kopolimerekkel kompatibilizálva mechanikai, alacsony hőmérsékleti ütési és optikai 

tulajdonságok 

Reaktor blendek: PE PP-vel és EPR-el R-TPO, reaktor termoplasztikus poliolefin 

PP/EPR és 5-30 m/m% hexén vagy oktén típusú 

LLDPE 
a mechanikai tulajdonságok javítása 

PP/HDPE = 1:1 feldolgozhatóság, alacsony hőmérsékleti ütőszilárdság, 

illesztési vonal erőssége 

PP 5-20 m/m% LDPE-vel és EPR-el átlátszóság és mechanikai teljesítmény 

PP EPR-el majd PE-vel ko-folyamatos morfológia – ütési és mechanikai 

tulajdonságok 

PP keverve EPR-el majd PE-vel ko-folyamatos morfológia, nagy teljesítmény 

PP, LDPE, HDPE és EP-tömb kopolimer jó modulusszal, szakítószilárdsággal rendelkező 

rétegek 

PP, LLDPE, LDPE és/vagy EPR nagy modulusz és tisztaság 
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Blendek Jellemzők/kiemelt szempontok 

PP, LLDPE és a PlastomerTM (metallocén etilén-ko-

butén) 
olvadék-nyújtott vagy olvadék-fúvott szálakhoz 

EPR PlastomerTM-el csomagoló anyagok, csövek, és tányérok 

HDPE PP-vel habosítva CO2-al nagy ütőszilárdáság 

1.2. Polipropilén blendek 

A polietilénen kívül a polipropilén más polimerekkel alkotott blendjei külön alfejezetet érdemelnek, hiszen a 

polipropilén a tömegműanyag felhasználáson belül jelentős hányadot képvisel. 

A fázisok összeférhetőségének javítására irányuló módszerekre a reaktív eljárások bizonyultak a 

leghatékonyabbnak. Ezeknél az eljárásoknál a kompatibilizáló adalék általában kopolimer, amely a 

homopolimerek közötti reakcióban in situ keletkezik. Különösen az alacsony költségű Friedel-Crafts (FC) 

alkilezési reakciók lehetnek kedvező megoldások PS-t tartalmazó hőre lágyuló polimer blendek előállításához, 

pl. AlCl3 katalizátor jelenlétében. Ezzel a reakcióval a szénhidrogén láncok kémiailag köthetők a PS benzol-

gyűrűjéhez aromás elektrofil szubsztitúcióval. Az így keletkező ojtott kopolimer (poliolefin-g-PS) in situ 

kompatibilizáló szerként fog viselkedni egy adott poliolefin/PS blendben és a fázishatárhoz kötődik. 

6. táblázat - Az előállított PP/PS 80/20%-os blend minták elnevezése és katalizátor-

tartalma 
 

Minták Leírás/Típus AlCl3 katalizátor koncentrációja 

(m/m%) 

PPp Gyártási paraméterek mellett kezelt 

PP 
0 

PSp Gyártási paraméterek mellett kezelt 

PS 
0 

PB Fizikai blend 0 

RB01 Reaktív blend 0,1 

RB03 Reaktív blend 0,3 

RB05 Reaktív blend 0,5 

RB07 Reaktív blend 0,7 

RB10 Reaktív blend 1,0 

RPP Tiszta PP FC reakció alapján 0,1-1,0 

RPS Tiszta PP FC reakció alapján 0,1-1,0 

A reaktív blendeket 0,3% sztirollal és különböző AlCl3 koncentrációval állították elő. A 7. Táblázat a diszperz-

fázis átlagos átmérőjét (Dp) és a standard szórásokat (ζ(Dp)) tartalmazza. 

7. táblázat - Az AlCl3 katalizátor koncentrációjának hatása a fizikai és a reaktív blendek 

esetében 
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Blend Dp (μm) σ(Dp) (μm) 

PB 1,42 0,3 

RB01 0,91 0,2 

RB03 0,81 0,14 

RB05 0,62 0,1 

RB07 0,47 0,07 

R10 0,46 0,05 

Az egyszerűen kivitelezhető, alacsony költségű Friedel-Crafts alkilezőreakció jól alkalmazható PP/PS blendek 

esetében in-situ kompatibilizálásához. Ebben a reakcióban egy ojtott kopolimer határfelületi réteg jön létre, 

amely kompatibilizáló adalékként viselkedik. Megállapítást nyert, hogy az adalékoknak a határfelületi 

módosításon túl emulgeáló hatása is van. A blendekről készült SEM felvételeket a 6. ábra szemlélteti. 

6. ábra - SEM felvételek a (a) PB (b) RB03, (c) RB07 és (d) RB10 blendekről 

 

Ahogy a kopolimertartalom növekszik, a tapadás javul és ezzel együtt a szemcseméret csökken. Úgy tűnik, hogy 

ha a katalizátor koncentrációja 0,7%-nál magasabb, akkor a határfelület majdnem teljesen eltűnik, ami jó 

adhéziójára utal. 

7. ábra - A blendek húzószilárdságának alakulása AlCl3 tartalmuk függvényében 
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8. ábra - A blendek szakadási nyúlásának alakulása AlCl3 tartalmuk függvényében 

 

9. ábra - A blendek moduluszának alakulása AlCl3 tartalmuk függvényében 
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Mind a szakadási nyúlás, mind pedig a modulusz esetében számottevő növekedés figyelhető meg, amelyet a 

blendek morfológiája is alátámaszt. A katalizátor koncentrációjának növelésével (egészen 0,7%-ig) javulnak a 

mechanikai tulajdonságok értékei is. Ha azonban a katalizátor-tartalom nagyobb, mint 0,7%, a lánc-szétválási 

hatás elég nagy lesz ahhoz, hogy a szakadási nyúlás csökkenjen. Ez a magyarázata a modulusz csökkenésének 

is. Egyértelmű tehát, hogy a jobban kompatibilizált blendek keményebbé válnak, de mikor a polimer lánc hossza 

csökken (lánc-szétválás következik be), a modulusz is csökken. A 6. ábra mutatja, hogy az RB01 esetében 

megnövekedett tapadás figyelhető meg, amelyet a nagy szakadási nyúlást is jelez. A húzószilárdság a 

várakozásoktól eltérő eredményeket mutat, ugyanis a kisebb részecske átmérő a húzószilárdság növekedését 

kellene, hogy eredményezze. Régóta ismert, hogy a polimerek mechanikai tulajdonsága függ a 

molekulatömegtől. Minél nagyobb a molekulatömeg, annál nagyobb mind a húzószilárdság, mind a szakadási 

nyúlás. Az RB10 esetében megfigyelhető egy kompatibilizált határfelület, ez javítja a határfelületi adhéziót és 

csökkenti a szemcseméretet. Másfelől azonban homopolimerek az RB10 blendnél a láncszétválás miatt 

módosulnak. Ez a két hatás okozza a nem várt mechanikai tulajdonságokat. Ha a katalizátor tartalom nagyobb, 

mint 0,7%, akkor a lánc-szétválás elég nagy ahhoz, hogy a szakadási nyúlás lecsökkenjen [12]. 

2. A polisztirol blendek 

A PS szintén egy a kutatások középpontjában álló hőre lágyuló tömegműanyag. A legismertebb nem elegyedő 

PS blend például a HIPS vagy SBR, amelyek létrehozásánál az ütéssel szembeni szilárdság növelése volt a cél. 

Néhány ilyen céllal előállított blendet a 8. táblázat sorol fel. 

8. táblázat - PS erősítése 
 

Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

PS SBR-ral ütési teljesítmény 

PS PIB-vel és PSIB-vel szilárdság 

PS PB-vel és SBR-rel szilárdság 

PS SBR-rel és térhálós SBR-rel szilárdság 

PS SBR-rel és PEG-vel szilárdság, adhézió, elektrosztatikus disszipáció 
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Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

HIPS (sztirollal ojtott EPR-el erősített PS) időjárásállóság növekedés 

HIPS SBS-el jobb tulajdonságok 

PS with SBR, (SB)n and PP szilárdság 

HIPS HDPE-vel és SEBS-sel jobb tulajdonságok 

    

A különböző típusú gumik bedolgozásával létrehozott PS blendekben a gumi részecskék erőt koncentráló 

komponensként működnek, amelyek a PS mátrixban létrejövő a tömeges repedések kiinduló pontjai lehetnek. 

Ilyen esetekben a repedések a blendekre ható erőre merőlegesen addig növekednek, amíg összeérnek és a 

szomszédos gumirészecskéknek köszönhetően stabilizálódnak. Ennek következtében a termékre ható energia 

nagy része a repedések kialakulására és azok növekedésére fordítódik, és ez jelenti a szilárdság fő forrását. A 

PS/gumi blendek legnagyobb hátránya más gumival erősített polimer blendekhez hasonlóan a kisebb modulusz 

és húzószilárdság. 

Az elmúlt években a PS blendek szilárdságának növelésére nem rugalmas polimereket is használnak, pl. PS 

blendekben leginkább a polietilént (PE) használják. Mivel a PS és a PE ugyancsak egymással nem elegyedő 

polimerek, így a két komponens egyszerű keveréke esetében gyengék a mechanikai tulajdonságok. Ezért a 

kutatások az ilyen blendeknél is az összeférhetőség javításának irányába indultak el a jobb mechanikai 

tulajdonság elérése érdekében. A leginkább népszerű megoldás az összeférhetőség javításához egy harmadik 

komponens alkalmazása. A PS/PE rendszer esetében SEBS, PE-PS kopolimert és más kopolimereket 

használtak. Különböző összetételű HDPE/PS blendek mechanikai tulajdonságait foglalja össze a 9. Táblázat. 

9. táblázat - Bináris és terner blendek mechanikai tulajdonságai I. 
 

Összetétel Tulajdonság 

HDPE 

(m/m%) 
Húzószilárdság (MPa) Modulusz (GPa) Szakadási nyúlás (%) Ütőszilárdság (J/m) 

0 

PS/HDPE 61,50 PS/HDPE 3,86 PS/HDPE 4,90 PS/HDPE 22,90 

PS/HDPE/

SBS 

(10% SBS) 

55,80 PS/HDPE/

SBS 

(SBS 10%) 

2,92 PS/HDPE/

SBS 

(SBS 10%) 

3,00 PS/HDPE/

SBS 

(SBS 10%) 

20,90 

5 

PS/HDPE 60,70 PS/HDPE 3,60 PS/HDPE 4,90 PS/HDPE 11,20 

PS/HDPE/

SBS 

(10% SBS) 

53,50 PS/HDPE/

SBS 

(10% SBS) 

2,83 PS/HDPE/

SBS 

(10% SBS) 

13,20 PS/HDPE/

SBS 

(10% SBS) 

66,30 

7 

PS/HDPE 61,40 PS/HDPE 3,27 PS/HDPE 4,90 PS/HDPE 18,50 

PS/HDPE/

SBS 

(10% SBS) 

- PS/HDPE/

SBS 

(SBS 10%) 

- PS/HDPE/

SBS 

(SBS 10%) 

- PS/HDPE/

SBS 

(SBS 10%) 

- 

8,5 PS/HDPE 60,60 PS/HDPE 3,20 PS/HDPE 5,00 PS/HDPE 15,60 
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Összetétel Tulajdonság 

HDPE 

(m/m%) 
Húzószilárdság (MPa) Modulusz (GPa) Szakadási nyúlás (%) Ütőszilárdság (J/m) 

PS/HDPE/

SBS 

(10% SBS) 

- PS/HDPE/

SBS 

(SBS 10%) 

- PS/HDPE/

SBS 

(SBS 10%) 

- PS/HDPE/

SBS 

(SBS 10%) 

- 

10 

PS/HDPE 57,80 PS/HDPE 3,13 PS/HDPE 4,60 PS/HDPE 11,40 

PS/HDPE/

SBS 

(10% SBS) 

- PS/HDPE/

SBS 

(10% SBS) 

- PS/HDPE/

SBS 

(10% SBS) 

- PS/HDPE/

SBS 

(10% SBS) 

- 

15 

PS/HDPE 52,00 PS/HDPE 2,93 PS/HDPE 3,70 PS/HDPE 12,00 

PS/HDPE/

SBS 

(10% SBS) 

- PS/HDPE/

SBS 

(SBS 10%) 

- PS/HDPE/

SBS 

(SBS 10%) 

- PS/HDPE/

SBS 

(SBS 10%) 

- 

20 

PS/HDPE 49,60 PS/HDPE 2,90 PS/HDPE 3,58 PS/HDPE 16,10 

PS/HDPE/

SBS 

(10% SBS) 

44,50 PS/HDPE/

SBS 

(10% SBS) 

2,53 PS/HDPE/

SBS 

(10% SBS) 

77,50 PS/HDPE/

SBS 

(10% SBS) 

201,31 

A PS 61,50 MPa húzószilárdsága 20 m/m% HDPE tartalomnál 49,60 MPa-ra csökken, a modulusz és a 

szakadási nyúlással hasonlóan csökken. Ez azt jelenti, hogy ha a húzó jellemzők javítása a cél, akkor a két 

polimer egyszerű elegyítése nem célravezető. Emellett az ütőszilárdság is jelentős mértékben csökken. Ez azt is 

mutatja, hogy kompatibilizáló adalék nélkül az alap polimernél (PS) jobb mechanikai tulajdonságokkal 

jellemezhető blend nem állítható elő. 

10. táblázat - Bináris és terner blendek mechanikai tulajdonságai II. 
 

Összetétel Tulajdonság 

HDPE 

(m/m%) 
Húzószilárdság 

(MPa) 

Modulusz 

(GPa) 

Szakadási nyúlás 

(%) 

Ütőszilárdság 

(J/m) 

0 

PS/SBS 61,40 PS/SBS 3,86 PS/SBS 5,00 PS/SBS 23,10 

PS/HDPE/

SBSa 
61,50 PS/HDPE/

SBSa 
3,27 PS/HDPE/

SBSa 
3,16 PS/HDPE/

SBSa 
16,67 

5 

PS/SBS 53,20 PS/SBS 3,32 PS/SBS 3,98 PS/SBS 21,54 

PS/HDPE/

SBSa 
59,50 PS/HDPE/

SBSa 
3,34 PS/HDPE/

SBSa 
12,13 PS/HDPE/

SBSa 
72,70 
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Összetétel Tulajdonság 

HDPE 

(m/m%) 
Húzószilárdság 

(MPa) 

Modulusz 

(GPa) 

Szakadási nyúlás 

(%) 

Ütőszilárdság 

(J/m) 

10 

PS/SBS 49,00 PS/SBS 3,04 PS/SBS 7,97 PS/SBS 21,00 

PS/HDPE/

SBSa 
52,90 PS/HDPE/

SBSa 
2,75 PS/HDPE/

SBSa 
77,32 PS/HDPE/

SBSa 
185,00 

15 

PS/SBS 43,20 PS/SBS 2,73 PS/SBS 14,14 PS/SBS 20,12 

PS/HDPE/

SBSa 
44,50 PS/HDPE/

SBSa 
2,69 PS/HDPE/

SBSa 
79,69 PS/HDPE/

SBSa 
301,00 

aPS:HDPE=4:1 

A PS/SBS blendeknél a rugalmassági modulusz 3,27 GPa-ról 2,69 GPa-ra, a húzószilárdsága pedig 61,40-ről 

43,20 MPa-ra csökkent (10. Táblázat). Tehát megállapítható, hogy ezeknél a bináris blendeknél a mechanikai 

tulajdonságok gyengék voltak. Ennek oka minden bizonnyal a kompatibilizáló adalék ellenére a korlátozott 

összeférhetőség. 

10. ábra - A PS/SBS blendeknél az ütőszilárdság a SBS koncentrációjának 

függvényében 

 

Jól látható, hogy a mechanikai tulajdonságok ezeknél a bináris rendszereknél gyengék. A HDPE-, vagy a SBS-

koncentráció növekedésével az ütőszilárdság csökkenése figyelhető meg. 

11. ábra - A PS/SBS blendeknél a szakadási nyúlás a SBS koncentrációjának változása 

esetében 
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12. ábra - SEM felvétel a PS/HDPE (80/20) bináris blendről 

 

A PS/HDPE 80/20 összetételű blend szakadási felületéről készített SEM felvétel (12. ábra) alapján 

meglehetősen korlátozott összeférhetőség állapítható meg, hiszen egyenetlen a minor komponens (HDPE) 

eloszlása a PS mátrixban, és nem is veszi szorosan körül a HDPE részecskéket. 

13. ábra - Az ütőszilárdság változása a HDPE koncentrációjának függvényében 

PS/HDPE blendek esetében 
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A terner blendekkel elért eredmények alapján megállapítható, hogy a PS/HDPE/SBS (10 m/m% SBS-tartalom) 

blend ütőszilárdsága egyenes arányban nő a HDPE-koncentrációval, 21 J/m-ről 201 J/m-re. Az állandó 4:1-es 

PS/HDPE aránynál a PS/HDPE/SBS blendek ütőszilárdsága az SBS koncentrációval nő. 15 m/m% SBS-

tartalom esetében az ütőszilárdság 301 J/m. [13]. 

A polipropilén-polisztirol (PP/PS) blend szintén tipikus példa az egymással nem elegyedő blendekre. Mind a 

PS-t, mind pedig a PP-t széles körben használják világszerte és a kettő elegyítésével előállított terméket is. A 

PP/PS rendszerben az egyik fázis kristályos, a másik pedig amorf. Mivel az olvadék blendelés Gibbs 

szabadenergiához képest az entrópia hozzáadódása elhanyagolható, az egymással nem elegyedő blendek 

termodinamikai szempontból érdekes morfológiát és mechanikai tulajdonságokat alakítanak ki [14]. 

14. ábra - SEM felvételek a kompatibilizáló adalékot nem tartalmazó PS/PP blendekről 

300x-os nagyításban, (a) 20/80 PS/PP blend, (b) 50/50 PS/PP blend, (c) 80/20 PS/PP 

blend 
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A 80/20 m/m%, 50/50 m/m% és a 20/80 m/m% összetételű PS/PP blendekben a SEM felvételek alapján (14. 

ábra) nem határozható meg teljes bizonyossággal, hogy a komponensek közül melyik alkotja a diszkrét és 

melyik a folytonos fázist. Annál az összetételnél, ahol a PP van nagyobb koncentrációban, illetve, ahol a két 

komponens koncentrációja azonos, ott a folytonos fázist a PP alkotja, a PS pedig a diszperz fázist, ezzel 

szemben a PS-ban gazdag blend esetében mindkét fázis folytonosnak tűnik. 

15. ábra - SEM felvételek a kompatibilizáló adalékot tartalmazó PS/PP blendekről (a) 

20/80 PS/PP blendek morfológiája 7,5 w/w% SEBS kompatibilizáló szerrel, (b) 50/50 

PS/PP blendek morfológiája 7,5 w/w% SEBS kompatibilizáló szerrel (c) 80/20 PS/PP 

blendek morfológiája 7,5 w/w% SEBS kompatibilizáló szerrel 

 

A kompatibilizáló adalékot is tartalmazó PS/PP blendek szakítási felületéről készített SEM felvételek (15. ábra) 

alapján a diszperz fázis azonban 7,5% SEBS típusú kompatibilizáló adalék mellett 20/80 és 50/50 összetételű 

PS/PP blendek esetében csökken, és az adhézió nő a folytonos (PP) és a diszperz fázis (PS) között. A megnyúlt 

határfelület és a deformáció szemmel látható SEBS-sel (polisztirol-blokk-poli(etilén-butilén)-blokk polisztirol) 

kompatibilizált 80/20 összetételű PS/PP blendek esetében [6]. 

3. Poli(vinil-klorid) blendek 

Néhány publikáció szerint egyes poli(vinil-klorid) (PVC) típusok PMMA-tal alkotott blendjei egymással 

elegyedőknek tekinthetők. Ezt a megállapítást arra alapozták, hogy egymással részleges elegyedés figyelhető 

meg az elegyedési küszöbön egy bizonyos összetetétel tartományon belül. Több megállapítás született arra, 

hogy a PMMA takticitása, vagyis az oldalcsoportok térbeli rendeződése erősen befolyásolja a PVC/PMMA 

blend elegyedését. A PVC felhasználási aránya az elmúlt években állandósult a tömegműanyagok csoportján 

belül, növekedési üteme azonban továbbra is nő. Ez azt jelenti, hogy jelentős a kereslet a PVC-ből készült 

termékek iránt. 

16. ábra - 16. ábra Szerkezeti-tulajdonság korreláció PVC/PMMA blendek esetében: (a) 

SEM felvételek 20% PMMA-t tartalmazó PVC/PMMA blendek esetében (b) SEM 

felvételek 80% PMMA-t tartalmazó PVC/PMMA blendek esetében 
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Kis PMMA-koncentrációjú PVC/PMMA blendek esetében a PVC mátrixban 0,3-0,4 μm-es cseppek formájában 

diszpergálódik a PMMA. Sajátos szerkezet alakul ki azonban, ha a PMMA-koncentrációja nagyobb, mint 60% 

(16. ábra/b). A PVC/PMMA blendről készített SEM felvételek alapján a PMMA mátrix nagy mennyiségében 

szétszórtan tartalmaz PVC területeket, amelyben a nagyon kicsi PMMA részek diszpergált formában vannak 

jelen. A 40%-nál kevesebb PVC-t tartalmazó blend „szalámi szerkezete” (16. ábra b) kedvező hatással van a 

húzószilárdságra, az átlátszóságot azonban csökkenti (18. ábra). A kölcsönhatási paraméter erős összetétel 

függése közvetlen kapcsolatot jelez a blend morfológiájának változásán keresztül. 

17. ábra - A PVC/PMMA blendek húzószilárdságának alalkulása a PMMA 

koncentrációjának függvényében 

 

18. ábra - A PVC/PMMA blendek átlátszóságának alalkulása a PMMA 

koncentrációjának függvényében 
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A blend tulajdonságainak, mint például az átlátszóság, morfológia, mechanikai tulajdonságok összetétel-függése 

a termodinamikai nem elegyedést jelzi, még akkor is, ha a PVC és a PMMA viszonylag nagy mértékben oldódik 

egymásban [15]. 
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2. fejezet - Műszaki műanyag blendek 

1. Poliamid blendek 

A poliamid széles körben használt műszaki műanyag. Kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, úgy mint a kis 

sűrűség, egyszerű feldolgozhatóság, szilárdság és jó oldószerálló képesség. Hátránya, hogy a hődeformációs 

hőmérséklete alacsony az amid-csoportok jelenléte miatt, ezáltal pedig könnyen abszorbeálja a vizet, amely 

rontja a mechanikai tulajdonságokat. 

11. táblázat - Poliamid típusok néhány tulajdonsága 
 

Tulajdonsá

g 
PA-6 PA-66 PA-11 PA-12 PA-46 PA-610 PA-63T 

Húzó-

modulusz 

(MPa) 

1400 2000 1000 1600 1700 1500 ≥2000 

Húzó-

szilárdság 

(MPa) 

40 65 50 45 59 40 ≥75 

Maximális 

megnyúlás 

(%) 

200 150 500 300 60 500 50-150 

Sűrűség 

(kg/m3) 
1130 1140 1040 1020 1100 1080 1060-1120 

Tg (°C) 57 57 46 37 295 50 145 

Tm (°C) 220 255 185 180 90 215 240 

HDT (°C) 80 105 55 140 
  

95 150 

12. táblázat - Néhány PPE/PA blend 
 

Blendek Jellemzők/kiemelt szempontok 

PPE/PA-12 feldolgozhatóság és teljesítmény 

PPE/PA-66 = 1:1 SBR-MA-val első reaktív kompatibilizáció 

PPE/PA és kompatibilizáló SMA-val kompatibilizált 

PPE/PA és kompatibilizáló polikarboxil sav származékok 

PPE/PA és kompatibilizáló citromsavval 

PPE/PA és kompatibilizáló oxál-dihidraziddal 

PPE/PA és kompatibilizáló a trimellites, tereftalátos vagy 1-acetoxiacetil-

3,4,dibenzosav sav-kloridja 
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Blendek Jellemzők/kiemelt szempontok 

PPE PTO-val és MA val keverve majd elegyítve PA-

12-vel 
feldolgozhatóság, ütésállóság, oldószer érzékenység, 

HDT=156°C 

PPE/PA és kompatibilizáló a mag: butilakrilát-MMA, héj: SMA 

Amino-terminált PPE PA-MA-val mechanikai tulajdonságok, alacsony hőmérsékletű 

nyújthatóság 

PPE/PA és kompatibilizáló SEBS-MA bekeverése 

PPE-MA bisz-2-hidroxi-etil-fumáramid-dal, PA és 

funkcionális etilén-α-olefin elasztomer 
DimensionTM kereskedelmi blendek nagy 

megnyúlással, ütésállósággal, HDT-vel és stabilitással 

PPE/PA és kompatibilizáló EPR-MA, EVAc-GMA, MA vagy bisz(4-fenil-

izocianát) 

PPE funkcionalizálva trimellit-anhidriddel, sav-

kloriddal és dimetil-n-butil-aminnal, PA és PDMDPhS 
PDMDPhS karboxil-savval, amin, epoxi, anhidrid 

vagy észter csoportok 

PPE/PA és kompatibilizáló szerves diizocianátokkal kompatibilizálva 

PPE/PA és kompatibilizáló aromás nitrogén származékokkal 

A fentebbi blendek sztirén-butadién radiális 

kopolimerjeivel módosított változatai 
az Izod ütőszilárdság 3-szoros növekedése 

A fentebbi blendek kúpos elrendeződésű 

kopolimerekkel módosított változatai 
további ütésállóság fejlesztés 

PPE telítve trimellit-anhidriddel, sav-kloriddal és 

keverve PA-66-tal 
SEBS hozzáadásával keményített 

Módosított PPE PA-val és SEBS-sel ömleszthetőség és mechanikai tulajdonságok 

PPE módosítva gliciddel vagy epiklorohidrinnel, PA-

val vagy PEST-tel 
PP-MA, PP-GMA, ionomerek vagy EVAL 

hozzáadásával 

PPE-MA PA-val és SEB-vel szelektíven hidrogénezett S-B di-blokk 

PPE telítve szalicil-észterrel és SBS diszpergálva: PS, 

PA, PEST vagy PEI-ben 
újrafelhasználás után az ütésállóság csökkenése 

PPE, PA, POM és egy Lewis sav (pl: trialkil-borán 

vagy borát, bórsav) 
autóipari felhasználásra 

PPE oldva laktámban majd kompatibilizálva és 

polimerizálva 
a kompatibilizáló vagy PPE-MA vagy SAA vagy SMA 

13. táblázat - Néhány PA/PET blend 
 

Blend Kompatibilizáló adalék 
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Blend Kompatibilizáló adalék 

PA/PET blendek 
  

PET/PA-6 α,α-dimetilol-propionsavval 

PET PA-6-ko-diizocianáttal kompatibilizált és erősített blendek 

PET PA-66-tal kristályosodási arány és mechanikai tulajdonságok 

Reaktív PA/PEST blendek közvetlen kapcsolás 

Reaktív PA/PEST blendek katalizátor, p-toluolszulfonsav 

PA/PET blendek poliamid-poliészter blokk kopolimer 

Reaktív PA/PEST blendek butilakrilát-metil-akrilát blokk kopolimer 

Reaktív PA/PEST blendek foszforilált azid reaktív kapcsoló ágens 

Reaktív PA/PEST blendek PET toluol-szulfonsav csoportokkal 

PA blendek PBT-vel vagy PAr-el 
  

Nem-kompatibilizált PA/PBT a PBT kristályosság javítására 

Reaktív PA/PBT blendek savasított etilén kopolimer 

Reaktív PA/PBT blendek maleált-PS 

Reaktív PA/PBT blendek epoxi kompaundok 

Reaktív PA/PBT blendek SGMA vagy SMA 

Kompatibilizált PA/PBT kis molekulatömegű PBT 

1:1 PAr PA-val PET-tel vagy PBT-vel átlátszó, ütésálló 

PAr PA-6-tal és Si-vegyületekkel vagy PET-tel feldolgozhatóság, nagy fényesség, kémiai, mechanikai, 

elektromos tulajdonságok és HDT 

PAr PA-val vagy PARA-val PA-ko-PAr adalékolt 

A PA6-ot és a PC-ot egyaránt széles körben használják az iparban kedvező tulajdonságaik miatt. Vannak 

azonban negatív tulajdonságaik is, amelyek bizonyos szempontból szimmetrikusak egymással. Ez azt jelenti, 

hogy míg például a PA6 jól ellenáll a legtöbb oldószernek, addig a PC nem. Míg a PC nem érzékeny a 

nedvességre és időjárásálló, addig a PA6 a nedvességre érzékeny. Ezek tükrében a PA6/PC blendek esetében 

várható lenne, hogy az említett a hátrányokat kiküszöbölve a jó tulajdonságaik kerüljenek előtérbe. A két 

polimer azonban semmilyen összetétel- és hőmérséklet-tartományban nem elegyedik egymással. A PC nem lép 

annyira kölcsönhatásba a PA6-tal, hogy a komponensek megfelelően diszpergálódjanak. A kialakult határfelület 

a két polimer között meglehetősen gyenge. Ez azt eredményezi, hogy a PA6/PC blendek mechanikai 

tulajdonságai sokkal rosszabbak, mint a tiszta polimereké. 

A mechanikai tulajdonságok alapján megállapítható, hogy a PA jelenlétében drasztikusan csökken a PC 

ütésállósága körülbelül 700 J/m-ről 50 J/m-re. Ez az erőteljes csökkenés jelzi, hogy a blend komponensei nem 
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összeférhetőek egymással, bármilyen arányban is alkalmazzák is a PA-ot. A rendszer összeférhetőségi 

problémáinak csökkentésére és a mechanikai tulajdonságok javítására SEBS (poli(sztirol-b-(etilén-ko-butilén)-

b-sztirol) és/vagy SEBS-g-MA (2 m/m% maleinsav-anhidrid) típusú kompatibilizáló adalékot kevernek a 

komponensekhez. 

19. ábra - 19. ábra TEM felvételek SEBS területekről PA6PC SEBS-gMA/SEBS 

blendekről: (a) 75/25;20/0, (b) 75/25/15/5, (c) 75/25/10/10 és (d) 75/25/5/15 

 

A kompatibilizált blendekben a PA6 volt a folytonos fázis (mátrix), a SEBS-g-MA adalék körülveszi a 

diszpergált formában jelenlévő PC részeket, a SEBS-g-MA adalék végül diszpergálódik a PA6 mátrixban. A 

fáziskialakulás miatt a SEBS-g-MA úgy hat a PA6 mátrixra, mint egy ütésállóságot módosító adalék, és ezzel 

egy időben az adhézió szempontjából pedig kapcsoló ágensként viselkedik a PA6 mátrix és a PC részek között. 

A PC-ban gazdag blendekben a SEBS-g-MA adalék zárványokat képez, a PA6 részek körül kis mennyiségű 

SEBS-g-MA adalék diszpergálódik a PA6-ban. Ez a fázis szerkezet szintén javítja a mechanikai 

tulajdonságokat. A nagyobb részt PA6-ot tartalmazó blendek esetében, ahol a PA6/PC összetétel állandó, a 

diszpergált PC területek átlagos mérete állandó értékű a SEBS-g-MA és a SEBS bekeverésével. Szerencsére ez 

egyszerűbbé teszi a kapcsolatot a morfológia és a mechanikai tulajdonságok között, mert csökkenti azon 

tényezők a számát, amiket figyelembe kell venni. Nevezetesen, a mechanikai tulajdonságokat jelentősen 

befolyásolja a PA6 mátrixban diszpergált SEBS mérete, illetve a SEBS-g-MA betokozódása a PC részek körül. 

Másrészt, a PC-ban gazdag blendekben viszonylag összetett morfológiai változások következnek be a SEBS-g-

MA és a SEBS koncentrációjának változásával, illetve a két kompatibilizáló adalék kombinációjával. 

14. táblázat - A PC blendek mechanikai tulajdonságai I. 
 

      
Rugalmas tartomány Szakadási tartomány 

Blend Bemetszett 

Izod 

ütőszilárdság 

(J/m) 

Húzó 

rugalmassági 

modulusz 

(GPa) 

Szilárdság 

(MPa) 
Nyúlás 

(%) 

Szilárdság 

(MPa) 
Nyúlás (%) 

PC/SEBS-g-MA 

100/0 645,6 2,04 64,3 3,5 63,4 112,8 
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Rugalmas tartomány Szakadási tartomány 

Blend Bemetszett 

Izod 

ütőszilárdság 

(J/m) 

Húzó 

rugalmassági 

modulusz 

(GPa) 

Szilárdság 

(MPa) 
Nyúlás 

(%) 

Szilárdság 

(MPa) 
Nyúlás (%) 

100/5 627,2 1,71 58,6 3,8 59,3 104,2 

100/10 697,2 1,35 44,4 4,0 52,7 84,2 

100/15 532,6 1,37 43,0 5,6 38,1 34,9 

PA6/SEBS-g-MA 

100/0 78,3 2,37 75,3 3,7 85,0 166,7 

100/55 132,7 1,81 57,9 4,5 52,4 197,4 

100/10 259,6 1,72 46,5 5,0 46,2 170,7 

100/15 817,3 1,59 43,5 5,5 45,6 205,0 

75/5 - 2,01 58,3 4,7 44,2 205,0 

75/10 - 1,76 54,5 5,3 46,8 142,0 

75/15 - 1,57 48,5 5,9 43,4 200,0 

25/10 - 1,16 38,1 6,7 38,8 242,7 

25/15 - 1,03 31,8 7,2 45,1 250,0 

PA6/SEBS-g-MA/SEBS 

75/20/0 576,6 1,53 45,7 6,50 47,9 182,9 

75/15/5 639,2 - - - - - 

75/10/10 588,3 - - - - - 

75/5/15 120,6 - - - - - 

75/0/20 64,9 - - - - - 

A PC blendekben a SEBS-g-MA kompatibilizáló adalék alkalmazásával a mechanikai jellemzők csökkenése 

figyelhető meg. Ütőszilárdság esetében 10 tömegrész adalékkoncentrációnál növekedés tapasztalható a tiszta 

polimerhez képest, ennél nagyobb koncentráció esetében azonban a jellemzők csökkennek. A többi jellemzőt 

tekintve szignifikáns csökkenés látható a SEBS-g-MA adalék koncentrációjának növelésével. A csökkenés mind 

a rugalmas, mind pedig a szakadás tartományában mért szilárdság esetében jelentős. Ugyanezt az adalékot a 

PA6 polimerhez keverve az ütőszilárdság jelentős növekedése tapasztalható. 

15. táblázat - A PC blendek mechanikai tulajdonságai II. 
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Rugalmas tartomány Szakadási tartomány 

Blend Bemetszett 

Izod 

ütőszilárdság 

(J/m)) 

Húzó 

rugalmassági 

modulusz 

(GPa) 

Szilárdság 

(MPa) 
Nyúlás 

(%) 

Szilárdság 

(MPa) 
Nyúlás (%) 

PA6/PC/SEBS-g-MA/SEBS 

75/25/0/0 35,4 2,10 - - 65,2 4,4 

75/25/5/0 70,8 1,94 56,6 4,6 44,1 25,0 

75/25/0/5 41,4 1,90 - - 58,1 6,0 

75/25/10/0 94,4 2,04 48,0 3,8 35,9 31,3 

75/25/8/2 115,4 1,75 42,9 3,7 35,2 42,6 

75/25/6/4 119,6 - - - - - 

75/25/5/5 - 1,83 45,0 3,8 39,9 177,7 

75/25/4/6 125,3 - - - - - 

75/25/2/8 110,2 1,85 43,9 3,6 36,1 27,3 

75/25/0/10 43,5 1,85 52,7 5,2 42,5 5,8 

75/25/15/0 124,0 1,58 42,1 4,4 40,8 56,0 

75/25/0/15 39,3 1,80 46,0 3,8 40,8 6,8 

75/25/20/0 154,1 1,50 41,3 4,7 33,9 59,1 

75/25/19/1 607,2 - - - - - 

75/25/17/3 681,1 - - - - - 

75/25/15/5 692,0 1,45 35,4 5,8 33,4 250,0 

75/25/13/7 684,3 - - - - - 

75/25/10/10 640,5 1,55 35,8 4,9 34,7 235,1 

75/25/5/15 560,7 1,52 34,3 4,7 38,5 242,7 

75/25/2/18 145,3 - - - - - 

75/25/0/20 40,0 1,75 49,6 4,0 39,6 8,7 

50/50/0/0 41,2 1,96 - - 41,5 2,4 
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Rugalmas tartomány Szakadási tartomány 

Blend Bemetszett 

Izod 

ütőszilárdság 

(J/m)) 

Húzó 

rugalmassági 

modulusz 

(GPa) 

Szilárdság 

(MPa) 
Nyúlás 

(%) 

Szilárdság 

(MPa) 
Nyúlás (%) 

50/50/5/0 72,1 1,77 46,6 5,1 38,3 34,6 

50/50/10/ 85,6 1,56 43,6 6,7 69,9 23,5 

50/50/15/0 80,2 1,38 41,5 7,0 37,0 33,5 

25/75/0/0 32,9 1,75 - - 47,7 3,8 

25/75/5/0 117,3 1,38 41,9 5,6 40,9 6,5 

25/75/0/5 49,7 1,57 - - 48,8 4,7 

25/75/10/0 102,1 1,16 37,7 5,4 35,5 13,3 

25/75/8/2 121,2 - - - - - 

25/75/5/5 141,8 - - - - - 

25/75/2/8 107,5 - - - - - 

25/75/0/10 53,4 1,44 - - 41,1 4,2 

25/75/15/0 156,1 0,98 34,6 5,9 30,6 22,4 

25/75/0/15 50,2 1,26 - - 39,6 5,2 

A mechanikai vizsgálatok során mind a bemetszett Izod ütőszilárdság, mind pedig a nyúlási tulajdonságok 

tekintetében látszik, hogy a határfelületi szilárdság sokkal nagyobb, ha kompatibilizáló adalékként együttesen 

alkalmazzák a SEBS-gMA és SEBS adalékokat, mintha csak a SEBS-g-MA-t egymagában [16]. 

16. táblázat - Néhány PA/PC blend 
 

Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

PA12/PC elektromos szigetelésekhez 

PA12/PC PSF-el PPE-vel vagy PET-tel ömleszthetőség és mechanikai teljesítmény 

PA/PC SEBS-el erősítve 

PARA/PC fényes kinézetű, olajokkal és vízzel szembeni 

ellenállás. Jó mechanikai tulajdonságok 

Poliészter-karbonát (PEC) PA-val MABS-al kompatibilizált és erősített 

PC/PA6 SMA hozzáadásával kompatibilizált 
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Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

PA/PC kereskedelmi keverékek DexcarbTM poliészter-amid, elasztomer és/vagy PP-MA vagy 

EPR-MA 

PC telítve trimellit anhidrid sav kloriddal, majd 

reaktívan keverve PA-6-tal és MBS-sel 
ömleszthetőség, kiváló Izod ütőszilárdság és 

nyújthatóság 

PA-61 PC-vel nagy ütésállóság és húzószilárdság 

PC/PA-6 kompatibilizálva polietil-oxazolin, (PEOX) adalékolt 

PA blendek PAr-el vagy PC-vel EGMA-val kompatibilizált és modifikált 

PA blendek PAr-el vagy PC-vel ABS-MA-val vagy ABS-GMA-val 

PA PAr-el vagy PC-vel és PA-ko-PC-vel glicid izocianuráttal 

Elágazó pBC és ≥ 1 polimer feldolgozhatóság, folyadékokkal szembeni ellenállás 

és ütésállóság, mechanikai tulajdonságok 

PC és/vagy PEC PA-6-tal akril-elasztomerekkel 

PC/PA-6/ABS imidált-poliakrilátokkal 

PC/PA-6 PEI-vel és/vagy TPU-val Butil-glicid-éterrel, EPR-MA-val vagy EPDM-MA-val 

PA-6/PC/SEBS/SEBS-MA 20-szoros növekedés az ütőszilárdságban, 50-szeres 

növekedés a nyújthatóságban 

17. táblázat - Néhány speciális PA blend 
 

Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

1. PA/PSF blendek 
  

PSF PA-11-gyel jobb ütésállóság eléréséhez 

PA/PSF poliszulfon-g-laktámmal feldolgozhatóság és mechanikai tulajdonságok 

PA-6/PSF feldolgozhatóság, hő és mechanikai tulajdonságok 

PARA/PES HDT≥172°C, mechanikai tulajdonságok 

PA-46/PES mechanikai és termikus tulajdonságok 

PARA/PES mechanikai és termikus teljesítmény 

PAES vagy PES keverve PA-66-tal nagy hőellenállás és merevség 

2. PA/PPS blendek 
  

PARA kis mennyiségű PPS-sel ömleszthetőség, HDT, ütésállóság 
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Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

PA-46 PPS-sel ütésállóság és mechanikai tulajdonságok, HDT, hő és 

kémiai ellenállás 

PPS poliftálamiddal (PPA) hő és kémiai ellenállás, HDT, mechanikai 

tulajdonságok 

PPS PPA-val és GF-el mechanikai tulajdonságok 

PPS/PA EPDM-el és MA-val kompatibilizált, módosított ütésállóság 

PPSS PA-val vagy PEST-el mechanikai tulajdonságok, HDT, térbeli és kémiai 

stabilitás 

PPS az alábbiak valamelyikével: PA-66, PA-MXD6 és 

Mg(OH)2 
húzószilárdság, ívvezetés és hőellenállás 

3. PA/fenoxi blendek 
  

PA-6 Phenoxival kiváló ESCR 

PA-66 Phenoxival és SEBS-sel húzó és ütőszilárdság 

PA PEST-el, Phenoxival és MBS-sel húzó és ütőssel szembeni tulajdonságok 

4. PA/PEA blendek 
  

PA-12 PEA-val kemény, rugalmas, hő és forró olaj ellenállás 

PEBA/PA és (ABS, MBS, NBR, SBR vagy EPDM) ütésállóság alacsony hőmérsékleten, RilsonTM 

5. PA/PAI blendek 
  

PAI PA-66-al vagy PARA-val és szervetlen 

töltőanyaggal 
ömledékek jó mechanikai tulajdonságokkal 

PI, PA, PAI vagy PI+PA és aromás PI elegyedő blendek szelektív permeációhoz 

6. PA/PEI blendek 
  

PEI PA-val vagy PEST-tel feldolgozhatóság 

PEI PA-6-tal és PEI-b-PA-val ütésállóság 

PEI PA-6-tal vagy PA-66-tal nonil-fenollal kompatibilizált 

PEI PA-12-vel csökkentett zsugorodás és víz abszorpció 

Kopoliészter-éterimid, PEEI LomodTM , keverve PA-

val vagy PARA-val 
termikus öregítési tulajdonság 

A PA6-ból és a PPO-ból egymással nem összeférhető blendet lehet létrehozni, ahol a határfelületi 

kölcsönhatások gyengék. Ennél az összetételnél szintén szükséges tehát valamilyen kompatibilizáló adalék 
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alkalmazása. Az in-situ létrehozott SMA-PA6 (sztirol-maleinsav-anhidrid kopolimer-PA6) kopolimer a felületi 

feszültség csökkentésével javítja az összeférhetőséget és fokozza a határfelületi adhéziót. A határfelületi adhézió 

befolyásolja a blend morfológiáját, amely legkönnyebben a SEM felvételeken tanulmányozható. A nem 

összeférhető blendeknél nagyobb felületi feszültség mérhető, és általában durvább morfológiával rendelkeznek, 

mint az összeférhető blendek. 

20. ábra - SEM felvételek a kompatibilizáló adalékot nem tartalmazó PA6/PPO=50/50 

blendekről (a) PA6/PPO=50/50, (b) PA6/PPO/SMA=50/50/2, (c) 

PA6/PPO/SMA=50/50/10 

 

21. ábra - SEM felvételek a kompatibilizáló adalékot tartalmazó és nem tartalmazó 

PA6/PPO=30/70blendekről, (a) PA6/PPO=30/70, (b) PA6/PPO/SMA=30/70/0,5 (c) 

PA6/PPO/SMA=30/70/1 (d) PA6/PPO/SMA=30/7012 (e) PA6/PPO/SMA=30/70/10 
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18. táblázat - PA6/PPO blendek mechanikai tulajdonságai 
 

Blend Húzószilárdság 

(MPa) 
Megnyúlás 

(%) 

Modulusz 

(MPa) 

Ütőszilárdság* 

(J/m) 

PA6/PPO=70/30 29,2 2,1 1530 57,5 

PA6/PPO/SMA=70/

30/2 
39,8 2,7 1570 83,8 

PA6/PPO/SMA=70/

30/5 
40,1 2,9 1650 100 

PA6/PPO/SMA=70/

30/10 
43,7 3,2 1660 121 

PA6/PPO=50/50 34,1 3,0 1690 90,6 

PA6/PPO/SMA=50/

50/2 
54,7 4,2 1690 241 

PA6/PPO/SMA=50/

50/5 
56,0 4,6 1700 293 

PA6/PPO/SMA=50/

50/10 
56,4 4,8 1760 323 

PA6/PPO=30/70 28,2 2,5 2140 111 

PA6/PPO/SMA=30/

70/0,1 
355,2 2,5 2150 147 

PA6/PPO/SMA=30/

70/0,3 
35,1 2,4 2180 143 

PA6/PPO/SMA=30/

70/0,5 
37,3 2,6 2230 120 

PA6/PPO/SMA=37/

70/1 
39,4 2,8 2250 132 

PA6/PPO/SMA=37/

70/2 
52,9 3,9 2170 145 

PA6/PPO/SMA=37/

70/5 
56,0 4,2 2280 328 

PA6/PPO/SMA=37/

70/10 
61,5 6,7 2320 461 

* Izod ütőszilárdság nem bemetszett próbatest esetében 

A kompatibilizált blendek nagyobb modulusszal rendelkeznek, mint a kompatibilizáló adalékot nem 

tartalmazók, a növekedés azonban viszonylag kicsi. A lágyított blendek nagyobb húzószilárdsággal, de 
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alacsonyabb szakadási nyúlásal jellemezhetők. A mechanikai tulajdonságok javulása betudható az SMA-g-PA6 

kopolimer határfelületen történő megkötődésének [17]. 

2. Hőre lágyuló poliészter blendek 

Az aromás poliészterek jó tulajdonságokkal rendelkeznek. A hőre lágyuló poliészterek legismertebb típusai a 

poli(etilén-tereftalát) (PET) és a poli(butilén-tereftalát) (PBT). Ezeket a hőre lágyuló poliésztereket régóta 

használják a csomagolóiparban, autóiparban, orvosi műszerek, illetve háztartási gépek esetében és az 

elektronikai iparban egyaránt. Általánosan elmondható erről a polimer „családról”, hogy jó villamos 

tulajdonságokkal rendelkeznek, vegyszereknek jól ellenállnak, mérettartóak, szálerősített kompozitjaik 

ütésállóak. Azonban hátrányuk, hogy nedvességfelvételük miatt problémaként merül fel a feldolgozás előtti 

szárítás. Jellemző rájuk, hogy töltő- és erősítőanyagokkal könnyel társíthatók. Néhány tereftálsav alapú 

kopoliésztert és tulajdonságait a 19. Táblázat tartalmazza. 

19. táblázat - Néhány tereftálsav alapú kopoliésztert és tulajdonságai 
 

Típusok, osztályok Összetétel Jellemző 

Homopolimerek 
   

PET TPA + EG 
  

PBT TPA + 1,4-butándiol Könnyebb feldolgozhatóság, 

kevésbé érzékeny a vízre, mint a 

PET 

PTT TPA + 1,3 propándiol Kitűnő felületi jellemzőkkel és jó 

méretstabilitással rendelkezik 

PCT TPA + CHDM Jobb hőállóság, mint a többi típus 

esetében 

Kopoliészterek 
   

PETG TPA + EG (>50%) + CHDM Nagy merevség, átlátszóság 

(üvegszerű) 

PCTG TPA +CHDM (>50%) + EG A polikarbonátoknál jobb 

ütésállóság és nyúlás, kitűnő 

átlátszóság 

PCTA TPA + CHDM + IPA Nagyobb nyúlás, mint a PET-G-nél, 

jó átlátszóság, semleges szín 

TPA = tereftálsav, EG = etilénglikol, CHDM = ciklohexán-dimetanol, IPA = izoftálsav; 

A PET, illetve a PBT a tereftálsav (TPA) etilén-glikollal (EG) és butilénglikollal alkotott poliésztere 

(hompolimerek). Az egyre növekvő igények miatt a poliészter gyártók új típusok kidolgozásával próbálnak a 

piacon maradni, az új típusok létrehozásával pedig új alkalmazási területen is használható poliészterek kerülnek 

forgalomba [18]. 

20. táblázat - Hőre lágyuló poliészterek tuljadonságainak összehasonlítása 
 

Tulajdonsá

g 
PC PET PPT PBT PEN PETG PAr 
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Tulajdonsá

g 
PC PET PPT PBT PEN PETG PAr 

Húzószilár

dság (MPa) 
2300 2800 2500 2600 2400 6700 2200 

Húzó 

modulusz 

(MPa) 

62 81 68 52 82 34 60-70 

Maximális 

megnyúlás 

(%) 

120 70 - 200 100 110 7-100 

Sűrűség 

(kg/m3) 
1200 1375 1350 1300 

  
1250 1190-1210 

Tg (oC) 149 98 80 60 117 88 >180 

Tm (oC) 220 255 225 223 337 - - 

HDT (oC) 280 149 149 136 109 70 120-175 

21. táblázat - Ütőszilárdság értékek 
 

Polimer vagy blend Ütőszilárdság (kJ/m2) 

PET (Arnite) 4,0±0,3 

PET (Retech) 4,4±1,1 

E-EA-GMA blend 8,3±1,0 

E-EA-GMA blenda 12,0±5 

E-GMA blend 30,0±2 

E-GMA blenda 34,0±7 

SEBS-g-MA blend 9,6±1 

E-MeA-g-MA 9,4±1 

a: levegőn szárított 

A PBT és a PA66 keverésével egyedülálló tulajdonságokkal rendelkező blendet lehetne előállítani. A két 

polimer közötti gyenge összeférhetőség azonban megakadályozza, hogy a gyakorlatban alkalmazható terméket 

lehessen belőle előállítani. Adalékolás nélkül az epoxi gyanta azonban több okból is alkalmas lehet arra, hogy a 

két polimer összeférhetőségét javítsa. Az epoxi-végcsoportok képesek reakcióba lépni a PA66-tal és a PBT 

végcsoportjaival egyaránt, PBT-ko-epoxi-ko-PA66 kopolimert képezve. Az epoxi gyanta oldódik vagy legalább 

részlegesen oldódik a PBT-ben és az így a kialakuló epoxi-ko-PA66, vagy PA66-ko-epopxi-ko-PA66 blokk 

kopolimer is javíthatja a PA66/PBT keverék összeférhetőségét. Az epoxi-típusú kompatibilizáló adalék 

koncentrációjának mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását mutatjuk be. 
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22. ábra - PA/PBT blendek húzószilárdságának alakulása az epoxi koncentráció 

függvényében 

 

23. ábra - PA/PBT blendek moduluszának alakulása az epoxi koncentráció 

függvényében 

 

24. ábra - PA/PBT blendek rugalmas megnyúlásának alakulása az epoxi koncentráció 

függvényében 
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25. ábra - PA66 blendek Izod ütőmunkájának alakulása az epoxi koncentráció 

függvényében 

 

Jól látható, hogy a PA66-ban gazdag blendek esetében nagyobb a jelentősége a kompatibilizáló adalék 

alkalmazásának, mint a több PBT-t tartalmazóknál. Az epoxi típusú adalék jelenlétében jelentősen javulnak a 

mechanikai tulajdonságok, viszont azoknál a blendeknél következik be a nagyobb mértékű növekedés, ahol a 

PA66 van nagyobb koncentrációban. Ennek feltételezhetően az az oka, hogy az epoxi gyanta kevésbé oszlik el 

az olvadék állapotú keverés során, ezáltal pedig nem tudja nagy mértékben befolyásolni a PA66 belső 

tulajdonságait a kompatibilizációt követően [19]. 

Több törekvés irányult a PBT alacsony ütőszilárdságának funkcionalizált gumival (EPR: etilén-propilén-gumi; 

EPDM: etilén-propilén-dién-terpolimer) történő javítására. Mivel az EVA (etilén-vinil-acetát) elasztikus 

tulajdonságokkal egyaránt rendelkezik, így ezen tulajdonságok alapján várható, hogy javítani tudja a PBT 

tulajdonságait. 
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22. táblázat - DCP és MSA összetétel az ojtási reakciókban 
 

Jele EVA EVA1 EVA2 EVA3 EVA4 EVA5 EVA6 EVA7 

MAH (v/v) 0 2 2 2 2 2 0 2 

DCP (v/v) 0 0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 

PBT ütésállóságának javítására a polimert az EVA kopolimerrel maleinsav-anhidrid jelenlétében 

funkcionalizálják. Reaktív kompatibilizálásról van szó, mert peroxid (dikumil-peroxid) jelenlétében, ömledék 

állapotban reagáltatják a blendet alkotó komponenseket. Mind az EVA-, mind pedig a peroxid-koncentráció 

jelentősen befolyásolja az ütőszilárdság alakulását, amely a blendek eltérő morfológiájára vezethető vissza. Az 

alkalmazott koncentrációkat és mintaösszetételeket a 22. Táblázat foglalja össze. 

26. ábra - SEM felvételek a (a) PBT/EVA1, (b) PBT/EVA2, (c) PBT/EVA4, and (d) 

PBT/EVA5 blendekről 

 

27. ábra - SEM felvételek a PBT/EVA blendekről különböző DCP és MSA 

koncentrációk mellett (a) DCP (0,1 v/v), MSA (0,0 v/v), (b) DCP (0,1 v/v), MSA (0,5 v/v), 

(c) DCP (0,3 v/v), MSA (0,0 v/v) és (d) DCP (0,3 v/v), MSA (0,5 v/v), blendekről 
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28. ábra - A PBT (80%) ütőszilárdsága PBT /MSA-val ojtott EVA blend esetében 

 

29. ábra - PBT/MSA-ojtott EVA (80/20) blend ütőszilárdsága a MSA és a DCP 

koncentrációjának függvényében 
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Összefüggés feltételezhető tehát a blendek morfológiája, a diszpergált fázisok részecskemérete és az 

ütőszilárdságban tapasztalt különbségek között. Az in situ ojtott kopolimer (PBT-g-MSA-EVA) képződésének 

sokkal nagyobb szerepe van az ütőszilárdság növekedésében, mint a DCP-vel iniciált EVA térhálósításnak [20]. 

23. táblázat - Néhány hőre lágyuló poliészter blendje 
 

Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

PET/PBT blendek javított kristályosodás, keverhetőség 

PBT 40m/m% PAr-el elektromos szigetelésekhez, filmek, ömledékek 

Módosított PET/PBT blendek keményítés butil gumival 

PET PA-val jó súrlódási tulajdonságok eléréséhez 

PAr PC-vel vagy PEST-tel ömleszthetőség és ütésállóság 

PBT PET-el vagy PHT-val jó nyújthatóság és ütésállóság 

PBT PC-vel ütésállóság és nyújthatóság 

PBT PPE-vel feldolgozhatóság és mechanikai tulajdonságok 

PET PC-vel nagy korróziós ellenállás 

PAr PEST-el és PA-6-tal vagy PPS-sel további erősített tulajdonságok 

PET/PBT blendek akril-elasztomerekkel módosított 

PAr maximális acetát tartalmú POM-mel a POM feldolgozhatósága 

PAr PET-el vagy PBT-vel átlátszóság, HDT és ütésállóság 



 Műszaki műanyag blendek  

 37  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

PET/PBT/SEBS ütésállóság, hőállóság és húzószilárdság 

PBT/PET/PC ütésállóság, merevség, szakításnál megfeszül 

PBT/PET/ butilakrilát-glicidil-metakrilát-MMA 

PAr PCT-vel feldolgozhatóság, ellenáll az időjárásnak, ütésállóság 

PAr/PEST TPU-val nagy modulusz, 

PAr, PET, EEA, TPU stb. az ütésállóság és a HDT javítására 

PET/PBT vagy PEST/PC; keményített keményebb, MBS, ACM vagy ABS stb. 

PBT POM-al vagy PA-val ionomerrel módosított ütésállóság 

PET/PBT és pl: EGMA feldolgozhatóság és teljesítmény 

PBT kémiailag keverve PAr-el nagy ütésállóság 

PET PAr-el és PA-6-tal feldolgozhatóság, felületi fényesség, HDT, átlátszóság 

PAr PEST-vel és PC-vel, ABS-sel, PA-val feldolgozható blendek, beállítható tulajdonságok 

PAR/PEST EGMA-val vagy glicidil-oxibenzil-

acrilamiddal oltott EPR-el 
kiváló feldolgozhatóság és teljesítmény 

PET/PC/PCT, EPR és/vagy MBA nagy ütésállóság 

POM, POM-kopolimer, alifás poliészter és poliéter feldolgozhatóság, kristályosodás, kicsi zsugorodás, 

HDT és mechanikai tulajdonságok 

POM/TPU/EBA-GMA/PA vagy PEST feldolgozhatóság és mechanikai tulajdonságok 

PEST/POM és izocianát vagy izotiocianát párosító 

ágens 
feldolgozhatóság, mechanikai tulajdonságok és kicsi 

felületi fényesség 

Oldat PAr/PET elegyíthetetlen: két Tg és χ>0 

lineáris és elágazó PET blendje jó minőségű ásványvizes palackokhoz 

PET PCT-vel jó ütésállóság alacsony hőmérsékleten 

PET PEN-nel transzészterezés, a kristályosodás csökkentése 

3. Polikarbonát blendek 

A polikarbonát leggyakrabban alkalmazott típusa a biszfenol-A (PC). A polikarbonát európai szintű 

felhasználását a 30. ábra szemléleti. Az autóiparban fényszórók, szélvédők, oldalsó és hátsó ablakok 

előállításához használják fel [21]. 

30. ábra - A PC alkalmazási területei Európa szerte 2003-ban 
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A PC és PPE blendjei egymással nem elegyedőek és törékenyek. Erősítésre és kompatibilizáló adalékra van 

szükség a blendek előállításához. A 24. Táblázat néhány PPE/PC blendet tartalmaz. 

24. táblázat - Néhány PPE/PC blendje 
 

PPE/PC blendek Jellemzők/kiemelt szempontok 

PS vagy SMMA és PEST akril elasztomer kompatibilizáló szer 

PBT és SEBS jó gyárthatóság, ütőszilárdság, vegyszerállóság 

HIPS/PEST/SBS és PS 2-oxazolinnal (PSOX)ojtva 
  

Fumársavval ojtott PPE és SEBS előnyös mechanikai tulajdonság és alacsony fén 

PS, PEST, SEBS és/vagy MBA nagy ütőszilárdság 

PBT, PC-PS-PC blokk kopolimer és ütési ellenállás 

módosító 
kiváló merevség és ütőszilárdság 

SAN/PS- kompatibilizált poli(butilakrilát-ko-sztirol-ko-akrilnitril) 

PEST/ABS és PS, HIPS, SEBS, PA, PC és/vagy PEST multi-komponens blend reaktív feldolgozással 

PEST, PC-PBT kopolimer és SEBS jó merevség és ütőszilárdság 

A PC/PBT sokoldalú hőre lágyuló polimer blend. Jó kémiai ellenállással és alacsony hőmérsékleten jó 

ütésállósággal rendelkezik, hőnek ellenáll. A PC/PBT blendet egyre inkább használják például a vékony falú 

autóipari lökhárítók előállítására. 

A reciklált polimerekből készült termékek gyakran olcsóbbak, de közepes minőség és egyszerű kialakítás 

jellemző rájuk. Környezetvédelmi szempontból előnyösebb a reciklált alapanyagok használata, ehhez azonban 

meg kell vizsgálni az újrahasznosítás lehetőségeit. Az újrafeldolgozásnál ugyanis figyelembe kell venni, hogy a 
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polimerek termo-oxidatív öregedése befolyásolja a későbbi újrahasznosításukat, különösen a magas feldolgozási 

hőmérséklet esetén. 

PC/PBT blendekből fröccsöntött próbatesteket gyorsított és természetes öregítést követően granulálták és 

újrafröccsöntötték. Az ily módon elkészült próbatesteket mechanikai jellemzőit vizsgálták. Az öregítést eltérő 

ideig (45nap, 180nap, 240nap, 1 év, 2év), különböző hőmérsékleten (8-36°C), relatív páratartalom (12-96%) és 

0-1250W/m2 besugárzás mellett végezték. 

31. ábra - Pigmentet nem tartalmazó PC/PBT blend átlagos szakadási nyúlása öregítés 

és úrjafelhasználás után 

 

32. ábra - Pigmentet tartalmazó PC/PBT blend átlagos szakadási nyúlása öregítés és 

újrafelhasználás után 
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33. ábra - Pigmentet nem tartalmazó PC/PBT blend átlagos húzó rugalmassági 

modulusza öregítés és újrafelhasználás után 

 

34. ábra - Pigmentet tartalmazó PC/PBT blend átlagos húzó rugalmassági modulusza 

öregítés és újrafelhasználás után 

 

35. ábra - Pigmentet nem tartalmazó PC/PBT blend átlagos húzószilárdsága öregítés és 

újrafelhasználás után 
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36. ábra - Pigmentet tartalmazó PC/PBT blend átlagos húzószilárdsága öregítés és 

újrafelhasználás után 

 

A mechanikai tulajdonságokat vizsgálva jól látható, hogy a szakadási nyúlás jelentősen csökken az öregítés 

időtartamával. A pigmenteket tartalmazó, illetve nem tartalmazó minták hasonló eredményeket mutattak. A 

blendek húzó rugalmassági modulusz és a húzószilárdság értékeit vizsgálva látszik, hogy ezt a tulajdonságot 

nem befolyásolta az öregítés és az azt követő újrafeldolgozás sem. 

37. ábra - Pigmentet nem tartalmazó PC/PBT blend átlagos ütőszilárdsága öregítés és 

újrafelhasználás után 
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38. ábra - Pigmentet tartalamazó PC/PBT blend átlagos ütőszilárdsága öregítés és 

újrafelhasználás után 

 

Az ütőszilárdság esetében csökkenés figyelhető meg az öregítés időtartamának függvényében, mind 

természetes, mind pedig a mesterséges öregítés esetében. 

39. ábra - Pigmentet nem tartalmazó PC/PBT blend átlagos MFI értékei öregítés és 

újrafelhasználás után 
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40. ábra - Pigmentet tartalmazó PC/PBT blend átlagos ütőszilárdsága öregítés és 

újrafelhasználás után 

 

Az öregítés és az újrafeldolgozás is növelte az MFI értékeket (egyetlen újrafeldolgozási ciklust figyelembe 

véve). Ahol nagymértékű degradáció következett be, ott az MFI értékeknél nem figyelhető meg változás a 

pigmentet tartalmazó és nem tartalmazó minták esetében [22]. 

A PC/POM blendjei egymással nem elegyedő blendek csoportjába tartoznak. A PC-ot POM-hoz keverve 

növekszik az oldószerekkel, valamint vegyszerekkel szembeni állás. A PC néhány különleges/speciális 

polimerekkel alkotott blendjeit foglalja össze a 25. Táblázat. 

25. táblázat - Néhány PC/különleges polimerrel alkotott blendje 
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PC/sziloxán gyanta blendek Jellemzők/kiemelt szempontok 

PC és/vagy PEST sziloxán-alapú vinil kopolimerrel vegyszer-, idő-, hideg-, és ütésálló 

PC poli(dimetil sziloxi biszfenilén oxid) átlátszó, láng és ütésálló blend 

PC sziloxán/vinil-alapú kopolimer hőstabilitás, hideg alakíthatóság és ütőszilárdság 

PC, vagy poliészterkarbonát PC-b-PDMS-sel kevésbé éghető 

PC/PArSi és SBS kiváló mechanikai tulajdonság 

    

PC/PSF blendek 
  

PC és PAES és MBS, vagy AES jó ütő- és húzószilárdság, HDT 

PC és PAES vagy CHR jó ütéssel és égéssel szembeni ellenállás 

PSF lineáris és elágazó láncú PC nagyobb vegyszerállóság 

PAES és PET, vagy PBT üvegszállal jó teljesítőképesség, vegyszerállóság 

PC/PAES MBA MMA-val ojtott BR, sztirol és/vagy AN; 

    

PC/fluorpolimer blendek 
  

PC/PP és PC/PTFE jobb tulajdonságok 

PC PTFE-el, ABS és krezol novolak foszfát oligomer jobb tulajdonság, lángállóság 

    

PC/poliimid blendek 
  

PC SMI-vel szilárdság javulás, HDT és erősség 

PC PEI-vel jobb feldolgozhatóság, rugalmassági és ütőszilárdság 

PC PAI-vel jobb mechanikai és antisztatikus tulajdonságok 

A poli(oxi-metilén) típusok (POM) lineáris szerkezetű, kristályos, hőre lágyuló műszaki műanyagok. Szívós, 

kemény, nagy szilárdságú, közepes ütésállóságú, jó vegyszerállóságú, gyenge hőstabilitású polimer. Leginkább 

villamosiparban, gép- és járműiparban alkalmazzák. A leggyakoribbak a különböző molekuláris szerkezettel 

(lináris, elágazó, térhálós), különböző molekula tömeggel, vagy különböző végcsoportokkal rendelkező POM 

homológok blendjei. Második leggyakoribb POM alapú blend a POM-TPU blend. Léteznek úgynevezett core-

shell (mag-héj) típusú blendjei is, amelyek akril elasztomert MBS-t vagy MBA-t tartalmaznak. Azért, hogy 

időállóságát javítsák, fluorpolimerrel vagy PMMA polimerekkel keverik. Csúszó alkatrészek gyártásához 

PTFE-POM, PVDF-POM, PTFE-POM blendeket fejlesztettek ki. Néhány POM blendjét a 26. Táblázat foglalja 

össze. A legújabb POM blendelési technológiák során reaktív végcsoport jelenlétében kompatibilizálják 

viszonylag egyszerűen a polimereket [3]. 

26. táblázat - Néhány POM blend 
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Kompozit Jellemzők/kiemelt szempontok 

POM OH- NCO- vagy NCS- terminált TPU-val a POM rugalmasság javítása 

POM/TPU ásványi töltőanyaggal javított merevség 

POM/TPU és polikarbodiimid és etilén-bisz-

sztearamid 
ömleszthetőség és ütésállóság (a POM acetáttal telítve) 

POM/TPU nagy ütésállóság kis hőmérsékleten 

POM, PC és TPU nagy ütésállóság 

POM politioizocianát-TPU-val nagy ütő- és hajlítószilárdság 

POM/TPU és akril műanyagok kopásellenállás és ellenállás az időjárásnak 

POM/TPU és ABS feldolgozhatóság, hő- és térstabilitás, kémiai ellenállás 

POM/TPU SAN-al, ABS-el, AES-el, PC-vel, PA-val, 

PAr-el, PPE-vel, HIPS-el akril műanyagokkal, imidált 

műanyagokkal vagy SMA-val 

kisebb zsugorodás, jó merevség, megnyúlás, 

keménység, stb. 

POM/TPU és EBA-GMA, PA-612-vel, PA-6-tal, PP-

vel vagy PET-tel 
jó modulusz, ütésállóság és feldolgozhatóság 

POM/TPU és di-glicerin, pentaeritrit húzószilárdság, törésnél megnyúlik 

A PET hulladékok reciklálása során fellépő degradáció a mechanikai tulajdonságokat kedvezőtlenül 

befolyásolja. Ezen tulajdonságokat PC hozzáadásával kísérelték meg javítani. Mind regranulátumból, mind 

pedig granulátumból létrehozott PET/PC blendeket (80/20, 70/30 és 50/50 m/m% összetételben) vizsgáltak. 

27. táblázat - Granulátumból készített próbatestek mechanikai tulajdonságai 
 

Tulajdonság 
Blendek 

80/20 70/30 50/50 

Rugalmassági modulusz 

(MPa) 
2120-2150 2225 2240 

Húzószilárdság (MPa) 57-59 60 60 

Rugalmas megnyúlás (%) 9-10 10 11 

Szakadási nyúlás (%) <265 226 200 

Ütőszilárdság (kJ/m2) 2,1-2,2 2,2 3,8 

28. táblázat - Regranulátumból készített próbatestek mechanikai tulajdonságai 
 

Tulajdonság Blendek 
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Tulajdonság Blendek 

  
70/30 50/50 

Rugalmassági modulusz (MPa) 2080 2116 

Húzószilárdság (MPa) 82 86 

Ütőszilárdság (kJ/m2) 2,0 2,0 

A legjobb eredmények a szakító- és hajlító vizsgálatok során mutatkoznak. Az ütésállóság azonban minden 

összetétel esetében igen alacsony volt [23]. 

4. ABS blendek 

A műszaki műanyag hulladékok feldolgozása során is nagy jelentősége van a blendek készítésének. Mivel nagy 

mennyiségben keletkezik műszaki műanyag, az ABS és PC blendjei megoldást jelenthetnek erre a problémára. 

Az ABS/PC keveréke eléggé bonyolult rendszer, mivel ez két különböző természetű anyag fizikai keverékének 

tekinthető. Különböző tulajdonságú a két polimer, mert az egyik egy nagy szilárdságú homopolimer (PC), a 

másik pedig az ABS, amely 24 tömegszázalékban poli(sztirol-akril-nitril) blokk kopolimer mátrixból (SAN), és 

emellett elasztomer tulajdonságokkal rendelkező polibutadiénből áll [24]. A kölcsönhatások miatt a PC és a 

SAN jól diszpergálható egymásban, és jó adhézió alakulhat ki a fázisok között. A PC és SAN, és így az ABS 

blendje is morfológiailag instabilak és a növekvő hőmérséklet hatására gyorsan bekövetkezik esetükben a 

koaleszcencia [25]. 

A PC és az ABS blendek esetében a morfológiát és a mechanikai tulajdonságokat általában a PC 

molekulatömege, a feldolgozási paraméterek, az ABS típusa, mérete és koncentrációja határozza meg. 

29. táblázat - PC/ABS és blendjeinek mechanikai tulajdonságai 
 

Minták Húzószilárdság 

(MPa) 
Húzó-modulusz 

(MPa) 
Szakadási nyúlás 

(%) 
Ütőszilárdság (J/m) 

PC 65,44±0,06 1078±17 180±9,9 953,3±53 

ABS 46,59±0,29 1127±22 15,82±3,0 130,9±35 

PC/ABS 70/30 54,43±2,22 1151±11 19,22±3,2 580,0±33 

PC/ABS(M) 70/30 56,59±0,06 1129±18 90,70±13 772,0±48 

PC/ABS(M)/Epoxi 

70/30/0,5 
57,90±1,23 1141±25 151,6±19 797,5±52 

PC/ABS(M)/Epoxi 

70/30/1 
57,75±0,14 1145±22 131,5±18 800,5±51 

PC/ABS(M)/Epoxi 

70/30/2 
59,48±2,23 1155±13 157,5±41 816,0±54 

A mechanikai tulajdonságokból kitűnik, hogy a nem kompatibilizált PC/ABS 70/30 blend esetében jóval 

magasabb a húzószilárdság, mint az ABS esetében. 

41. ábra - SEM felvételek a nem kompatibilizált PC/ABS 70/30, (b) PC/ABS(M) és a (c) 

PC/ABS(M)/Epoxi 70/30/2 blendekről 
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42. ábra - SEM felvételek (a) PC/ABS(M)/Epoxi 80/20/2 és (b) PC/ABS(M)/Epoxi 60/ 

40/2 blendekről 

 

A SEM felvételeken látható, hogy a nagy ABS részek inkább a kompatibilizáló szert nem tartalmazó PC/ABS 

70/30 blend esetében diszpergálódik a PC mátrixban. Emellett azonban mindegyik kompatibilizáló szer az ABS 

területek méretének drasztikus csökkenését eredményezi. 

A szilárd epoxival és az MSA-ojtott polipropilénnel kompatibilizált PC/ABS blendek esetében 70/30 

PC/ABS(M) 2 v/v epoxi-tartalomnál az ütéssel szemben ellenállás és a húzó alakváltozás egyaránt növekszik. A 

PC rugalmassági moduluszának növekedése következik be az ABS koncentrációjának növelésével. Az 

ütőszilárdság adatokból látható, hogy 30m/m% ABS tartalom felett csökken csak a PC ütőszilárdsága, abban az 

esetben, ha kompatibilizálószert tartalmaz. Az ütőszilárdság jelentősen csökken 40 m/m% ABS tartalom felett a 

kompatibilizált PC/ABS blendek esetében. Ezáltal megállapítható, hogy 40m/m% ABS tartalom felett ezekben a 

rendszerekben mindegyik kompatibilizáló szer hatástalannak bizonyul [26]. 
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3. fejezet - Speciális polimer blendek 

Köznapi értelemben speciális polimer blendek közé sorolhatók azok, amelyek alapvetően drágák, viszonylag kis 

volumenben, általában egy konkrét célra, illetve piaci elvárás kielégítésére állítják őket elő. Ilyen szempontok 

szerint vizsgálva, ide sorolhatók például a biopolimer blendek, illetve a viszonylag kis mennyiségben gyártott 

egyéb speciális polimer blendek is. 

1. Speciális biolebontható polimer blendek 

Az egyre súlyosbodó környezetvédelmi problémák orvoslásának egyik lehetséges megoldása a megújuló 

nyersanyagokból előállított, biológiai úton lebomló polimerek alkalmazása lehet. Ilyen alapanyagok a 

keményítő, a cellulóz, a politejsav (PLA), a poli(ε-kaprolakton) (PCL), a poli(3-hidroxibutirát) (PHB), stb.). A 

természetes alapú műanyagok kutatásának tehát manapság egyre növekvő jelentősége van. Ezek közül is talán a 

leginkább népszerű a politejsav (PLA). Viszonylag nagy mennyiségben megtalálható a polimer piacon, ára 

fokozatosan csökken a gyártás folyamatos egyszerűsítésével [30] [31]. 

43. ábra - A PLA előállításására alkalmas néhány monomer szerkezete 

 

30. táblázat - A különböző biopolimerek fizikai tulajdonságai 
 

Tulajdon

ság 
Tartomá

ny 

Biopolimer típusok 

PLA L-PLA DL-PLA PGA DL-

PLA/PG

A 50/50 

DL-

PLA/PG

A 75/25 

PCL PHB 

Sűrűség 

(g/cm3) 
felső 1,21 1,24 1,25 1,50 1,30 1,3 1,11 1,18 

alsó 1,25 1,30 1,27 1,707 1,40 
  

1,146 1,262  

Húzószilá

rdság 

felső 21 15,5 27,6 60 41,4 41,4 20,7 40 
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Tulajdon

ság 
Tartomá

ny 

Biopolimer típusok 

PLA L-PLA DL-PLA PGA DL-

PLA/PG

A 50/50 

DL-

PLA/PG

A 75/25 

PCL PHB 

(MPa) 

alsó 60 150 50 99,7 55,2 55,2 42 
   

Modulusz 

(GPa) 
felső 0,35 2,7 1 6 1 1 0,21 3,5 

alsó 3,5 4,14 3,45 7 4,34 4,13 0,44 4  

Megnyúlá

s (%) 
felső 2,5 3 2 1,5 2 2,5 300 5 

alsó 6 10 10 20 10 10 1000 8  

Tg(oC) felső 45 55 50 35 40 50 -60 5 

alsó 60 65 60 45 50 55 -65 15  

Tm(oC) felső 150 170 am. 220 am. am. 58 168 

alsó 162 200 
  

233 
    

65 182  

am.:morf és így nincsen olvadáspontja [32] 

A politejsav biológiailag lebontható alifás poliészter, monomere a tejsav (C3H6O3). Megújuló alapanyagokból 

előállítható, ezért jelentősen megnőtt iránta az érdeklődés az utóbbi években. Vízgőz- és gázzáró tulajdonsága 

gyengébb, mint a PET-é, azonban aromazáró és zsírállósága jobb. Optikai és mechanikai tulajdonságai 

hasonlóak, mint a PET-é, azonban magas ára akadályozza szélesebb körű elterjedését [33]. 

Kompozit formájában lehet leginkább szerkezeti anyagként felhasználni. Töltőanyaga szervetlen (ásványi alapú) 

és szerves töltőanyag (faliszt, lignocellulóz) egyaránt lehet (szerves töltőanyag használata célszerű a 

biolebonthatóság szempontjából) [31], [34]. 

A polimerek orvosi alkalmazása rendkívül gyorsan növekszik. Az orvostudomány nagyon sokféle 

implantátumot használ. A tejsav és glikolsav alapú polimerek orvosi alkalmazása nagy figyelmet kapott, mivel 

ezek a polimerek egyszerű hidrolízissel lebomlanak a szervezetben, és nem hagynak maguk után káros és 

mérgező vegyületeket. Bomlástermékeik a vesén keresztül kiürülnek. Az orvosbiológiai alkamazásban 

különösen fontos a bioalapú anyagok biokompatibilitása. Növekszik az érdeklődés az ilyen jellegű ortopédiai 

(csavarok), fogászati (membránok), gyógyszer kapszulák stb. iránt. Ahogy a 44. ábra is mutatja az évek során 

sokféle polimerkompozitot és polimer blendet hoztak létre orvosbiológiai használatra [35], [36]. 

44. ábra - Néhány polimer kompozit és polimer blend orvosi felhasználása 
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A hialuron sav (HA) egy lináris poliszaharid, amely N-acetil-glükozamin és D-glükorán sav ismétlődő 

egységeket tartalmaz. Ez az extracelluláris mátrix (ECM)felépítő komponense. Széles körű a HA orvosbiológiai 

felhasználása. Alkalmazzák szövet-sebészeti eljárásokban, szemészeti műtéteknél, izületi gyulladások 

kezelésekor és jól használható komponens az implantátum anyagok esetében is. A PLA/HA belendeknél a tiszta 

és az akrilssavval ojtott PLA (PLA-g-AA) tulajdonságait vizsgálva a következő eredmények figyelhetők meg 

(jelen esetben a politejsav 95% L-tejsavat és 5% mezolaktidot tartalmaz). A HA/PLA, vagy HA/PLA-g-AA 

blendek összetétele 5/95, 10/90, 15/85 és 20/80. 

A blendek mechanikai tulajdonságait a biopolimerek esetében is befolyásolja a morfológia. A mátrix szerepét a 

PLA/HA és a PLA-g-AA/HA blendek esetében is a PLA, illetve a PLA-g-AA tölti be, a HA pedig a minor 

komponens. A SEM felvételeken (45. ábra) jól látható, hogy, ha a hialuron sav koncentrációja kevesebb, mint 

10 m/m%, akkor a PLA/HA blendben a hialuron sav jól diszpergálódik, és ezáltal kedvező homogenitást mutat. 

Mindkét típusú blend esetében megfigyelhető, hogy a HA fázis mérete növekszik, ahogy a hialuron sav 

koncentrációja nő (31. Táblázat). A 20 m/m% hialuron sav tartalmú blendek esetében gyenge adhézió figyelhető 

meg, mivel a PLA és a hialuron sav között csak nagyon gyenge kölcsönhatás van, és a két polimer egymással 

nem összeférhető. 

45. ábra - SEM felvételek a PLA blendekről, (a) PLA, (b) PLA/HA (10m/m%), (c), 

PLA-g-AA/HA (10 m/m%) 
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A blendek mechanikai tulajdonságait a biopolimerek esetében is befolyásolja a morfológia. A mátrix szerepét a 

PLA/HA és a PLA-g-AA/HA blendek esetében is a PLA, illetve a PLA-g-AA tölti be, a HA pedig a minor 

komponens. A SEM felvételeken (45. ábra) jól látható, hogy ha a hialuron sav koncentrációja kevesebb mint 10 

m/m%, akkor a PLA/HA blendben a hialuron sav jól diszpergálódik és ezáltal kedvező homogenitást mutat. 

Mindkét típusú blend esetében megfigyelhető, hogy a HA fázis mérete növekszik, ahogy a hialuron sav 

koncentrációja nő (31. Táblázat). A 20 m/m% hialuron sav tartalmú blendek esetében gyenge adhézió figyelhető 

meg, mivel a PLA és a hialuron sav között csak nagyon gyenge kölcsönhatás van, és a két polimer egymással 

nem összeférhető. 

31. táblázat - A hialuron sav fázis mérete PLA/HA és PLA-g-AA/HA blendeknél 

különböző hialuron sav koncentrációk esetében 
 

HA (m/m%) Fázis mérete (μm) 
  

  
PLA/HA PLA-g-AA/HA 

5 53 28 

10 65 32 

15 73 34 

20 82 36 

A PLA/HA blendek szakítószilárdsága a HA koncentráció növekedésével csökken. A legalacsonyabb 

szakítószilárdság érték a 20 m/m% HA tartalmú mintáknál figyelhető meg. Ebből is világosan látszik, amit már 

az előbbiekben is említettünk, hogy igen nagy a két polimer összeférhetetlensége. A PLA-g-AA/HA blendek 

esetében a hialuronsav koncentrációjának növekedésvel a húzószilárdság kevésbé csökkent. Az mindenképpen 

megállapítható, hogy a kisebb diszpergált fázisok jelenléte javítja a PLA-g-AA/HA blendek esetében a 

mechanikai tulajdonságokat (különösen a szakítószilárdságot) [30]. 

46. ábra - Az átlagos szakítószilárdság értékek a HA koncentrációjának függvényében, 

PLA-g-AA/HA és PLA/HA blendek esetében 
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32. táblázat - Néhány biológiailag lebontható polimer blend 
 

Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

PVAI/ vinilacetáttal ojtott keményítő biológiailag lebonthatóság, jobb tulajdonságok mint a 

PVAI esetében 

PHBA 10-40 m/m% CPE-vel biológiai lebonthatóság, ütésállóság és HDT 

PLA/PEO, EVAc, EVAI, EPDM, SBR, stb. biológiailag lebontható, rugalmas ötvözetek 

EVAI/poli(hidroxibutirát-valerát) biológiai lebonthatóság, és jó ütésállóság 

PS, PO, NR, SBR, PI, PB vagy CA, poliszaharid és 

bioágens 
cellulóz 1 m/m% baktériummal, gomba és/vagy 

enzimek 

LDPE, keményítő és kopoliakrilát biológiailag lebontható blendek 

Maleát keményítő, PE vagy PP és 1-35 m/m% akril-

kopolimer 
biológiailag lebontható filmek jó mechanikai 

tulajdonságokkal 

Amilóz/PA/PEST/POM/zselatinok átlátszó csomagoló filmek előállítására 

Keményítő, latex polimerből vagy elasztomerből és 0-

20 v/v% töltőanyag 
a keverék ömleszthető vagy extrudálható olyan 

eszközökké, amiket élelmiszercsomagolásra lehet 

használni 

Keményítő/poli(telítetlen zsírsavak + diaminok + diol 

bázisú glikolok) 
csomagolásnál használt blendek (film) 

PO/PHB/A-B blokk kopolimerek, poli(met)akril 

észterek 
eldobható pelenkák, hétköznapi csomagolások 
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Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

Lágyított polilaktóz vagy tejsav-hidroxikarboxilos-sav 

kopolimer 
rugalmas és hidrolizálható anyagok, olajak és 

testnedvek megkötésére alkalmas 

PLA/PC vagy PSF, PI, PPE, sziloxánok, szilikonok, 

PMMA, stb. 
biodegradábilis polimer növelt HDT 

Hidroxipropil-keményítő vagy urea-keményítő és PA, 

vagy PEST, stb. 
nyomtatható termékek és filmek előállítására 

PS, PE, PP, TPU, PEST, PA stb. 5-99 m/m% 

karbohidráttal vagy proteinekkel vagy lipidekkel 
biológiailag lebontható rektívan előállított inter-

polimerek, jó mechanikai tulajdonságokkal és kis víz 

abszorcióval 

Poláris polimer, poliszaharid és zsírsav(hidroxi) 

peroxid 
jó teljesítmény míg nincsenek kitéve környezeti 

hatásoknak 

Szintetikus polimer, persav és keményítő magasfokú mechanikai tulajdonságok, biológiai 

lebonthatóság 

LLDPE keményítővel és ≥ 1 ionos vegyülettel többrétegű plombálható csomagoló filmekhez, 

biológiailag lebomlik 

Nem felhasználható mezőgazdasági termékek 

kötőanyaggal 
ömlesztett bevonatos részecskékből biológiailag 

lebontható evőeszközök 

PEG PA-val PE-ko-akril vagy metakril savval, EVAc, 

EVAI 
lebontható és/vagy újrahasznosítható műanyagok 

inverz oldhatósági karakterisztikával 

TPU és/vagy fenoxi, EVAI, COPO, cellulóz és/vagy 

polialkilén oxid 
kedvező fizikai, optikai és védő tulajdonságok, és az 

ömledékek jól feldolgozhatóak a PVAI károsodása 

nélkül 

Keményítő biológiailag lebontható alifás 

poliészterekkel, hidrofób protein, PVAI, vagy cellulóz 

észterek és higroszkópos anyagok 

az abszorbeált vizet kiengedik vagy az extrúziónál 

vagy az injektálásnál T = 200°C-on, ami azt 

eredményezi, hogy a keverék egészen ρ = 160kg/m3-ig 

habosodik 

A PLA például egy kristályos és nagyon törékeny polimer alacsony ütőszilárdsággal. Poli(ε-kaprolakton)-nal 

(PCL) keverik, ami egy rendkívül rugalmas polimer, így egy nagy húzószilárdságú (a PLA-nak köszönhetően) 

és nagy ütőszilárdságú (PCL-nek köszönhetően) keverék állítható elő [37]. 

A keményítő és a PLA blendjeinek törékenysége és rugalmassági aránya (2-5%) plasztifikáló szer 

alkalmazásával javítható. A plasztifikáló szer hatására az intermolekuláris erők általában csökkennek és így az 

intermolekuláris mobilitás növekszik. A jó plasztifikáló szer kémiailag kompatibilis lehet a polimerrel, ezáltal 

növeli a blend szilárdságát és homogenitását. A keményítő önmagában, száraz állapotban nem tekinthető valódi 

hőre lágyuló polimernek (hő hatására sokkal inkább degradálódik ahelyett, hogy megolvadna) plasztifikáló szer 

hatására azonban hőre lágyulóvá válik. A trietil-citrát (TC) egy kis molekulájú citrát észter, amelyet a legtöbb 

polimer esetében plasztifikálószerként használnak. 

33. táblázat - A keményítő PLA blendjeinek húzószilárdsága és megnyúlása változó 

trietil-citrát koncentrációnál 
 

(%) Húzószilárdság (MPa) Megnyúlás 
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(%) Húzószilárdság (MPa) Megnyúlás 

Trietil 

citrát (%) 
5 10 15 20 5 10 15 20 

PLA/kemé

nyítő 

(55/45) 

27,3 24,8 16,5 14,7 5,8 8,5 12,7 16,8 

PLA/kemé

nyítő/MDI 

(55/45/0,5) 

51,5 21,8 12,7 
  

5,4 50,8 89,8 
  

PLA/kemé

nyítő/MA.

L101 

(55/45/1/0,

1) 

31,5 20,3 10,1 
  

5,1 40,3 131,7 
  

A citrát-észterek a PLA-val elegyednek, effektív növelik a PLA-k rugalmasságát, a PLA/keményítő blend 

szilárdsága csökken. Amikor a keményítőt és PLA-t metil-di-izocianáttal (MDI) vagy maleinsav-anhidriddel 

kapcsolják, a TC plasztifikáló hatása növekszik. A kapcsoló reagensek javítják az adhéziót a keményítő és a 

PLA között, de ahogy a TC koncentrációja növekszik a kapcsoló hatás csökken, ami fázis szeparációt 

eredményez. A blend rugalmassága megnő 6-8% plasztifikáló szer alkalmazásával, szilárdság pedig lecsökken. 

A polimer blendekben húzószilárdsága, szakadási nyúlása és a rugalmassági modulusza hirtelen változik 

kritikus mennyiségű plasztifikáló szer jelenlétében. A plasztifikáló szer kritikus mennyisége gyakran a 

perkolációs küszöbre utal. Ez a hirtelen emelkedés (vagy ugrás) egy kritikus folyamatos hálózat vagy fázis 

kialakulásához vezet. 

Rugalmasság a következő képpen fejezhető ki: 

 

ahol a megnyúlás p plasztifikáló szer koncentrációnál, ε0 kezdeti megnyúlás, pc a perkolációs küszöb és a μ köb 

dimenziójának kitevője. 

47. ábra - Az extrudált PLA 45% kukoricakeményítővel húzószilárdsága 0,5% MDI 

kompatibilizáló adalékkal különböző plasztifikáló szer koncentrációnál megnyúlás 
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48. ábra - Az extrudált PLA 45% kukoricakeményítővel húzószilárdsága 0,5% MDI 

kompatibilizáló adalékkal különböző plasztifikáló szer koncentrációnál megnyúlás 

 

34. táblázat - A PLA/keményítő (55/45) blendnél a plasztifikáló szerek 

koncentrációjának hatása a megnyúlásra 
 

Plasztifikáló szer PEG 

poli(etilén-glikol) 

PPG 

poli(propilén-glikol) 

Glicerin Szorbitol 

Koncentráció (%) 
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Plasztifikáló szer PEG 

poli(etilén-glikol) 

PPG 

poli(propilén-glikol) 

Glicerin Szorbitol 

5 3,2 2,8 2,9 4,3 

11 3,6 2,9 3,0 4,2 

16 7,4 7,5 3,2 3,1 

20 7,8 7,6 3,1 3,3 

25 7,7 8,7 6,8 3,4 

Forrás: adatok Ke és Sun 

A PLA-val bevont keményítő szemcsék esetén; azonban a TC koncentrációja meghatározza, hogy mennyi PLA 

kötődik meg a keményítő szemcséken. A TC koncentrációja kevesebb, mint 6,5% akkor több PLA-at köt meg a 

szemcséken, mint amikor a TC koncentrációja több, mint 8%. A kritikus TC küszöb a PLA/keményítő (55/45) 

blend esetében közel 7% környékén lehet. A keményítő százalékos összetétele jelentősen befolyásolja a 

plasztifikáló szer kritikus küszöbét. Például 15% állandó TC koncentrációnál a 45% keményítőtartalmú blend 

esetében körülbelül 130%-os a megnyúlás, 40% keményítőtartalom mellett pedig 94%-os [38]. 

A poli(ε-kaprolakton) (PCL) egy alifás poliészter. Mivel nagy a kristályossági foka, így a biolebonthatósága 

igen lassú. Azonban a PCL kopolimerizálva vagy más polimerekkel keverve gyorsabb lebomolhat, mint a tiszta 

PCL. Poli(etilén-glikol)-al (PEG), amely egy hidrofil, vízben oldódó és teljes egészében lebomló polimer blokk 

kopolimert lehet létrehozni. Mivel a PEG nem toxikus, így biológiai és gyógyszeripari alkalmazása is 

lehetséges. A PCL csak bizonyos polimerekkel elegyedik (például a poli(4-vinil fenol), poli(vinil-klorid), 

poli(vinil-alkohol), poli(vinil-metil-éter) és a biszfenol-A típusú epoxigyanta). 

35. táblázat - A polimerek molekulatömege, mechanikai és termikus tulajdonságai 
 

Minta [η] 

(dL/g) 

Mn Húzószilárd

ság (MPa) 
Szakadási 

nyúlás 

(%) 

Tm 

(°C) 

Tg 

(°C) 

∆Hm 

(J/g) 

PPSu 0,50 23000 1,6 3,7 45,0 -35,0 45,5 

PCL 1,37 72580 25,2 860 67,2 -61,6 86,5 

49. ábra - A húzószilárdság alakulása PPSu-koncentráció függvényében PCL/PPSu 

blendek esetében 
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50. ábra - A húzószilárdság alakulása PPSu koncentráció függvényében PCL/PPSu 

blendek esetében 

 

A poli(propilén szukcinát) (PPSu) egy viszonylag új poliészter, hőstabilitása nagyon magas (hasonlóan más jól 

ismert poliészterekhez), úgy mint poli(butilén-szukcinát) (PBSu) vagy a poli(etilién-szukcinát) (PESu). A PCL 

és a PPSu keverésével nagy biodegradációs sebességű blend állítható elő, amelynek gyógyszeripari 

felhasználása is lehetséges [39]. 

Az elmúlt években a kutatások nem csak a teljes egészében lebomló anyagokra koncentráltak, hanem például a 

keményítő (mivel olcsó természetes biopolimer) szintetikus hőre lágyuló polimerekkel létrehozott 

kombinációját is vizsgálták. Ennek azért is van jelentősége, mert a biolebontható polimereknél gyakori 

probléma, hogy a feldolgozásuk kicsit nehézkes a hagyományos technikákkal, például az alacsony 

olvadáspontjuk (PCL esetében ez 67 oC) miatt. Ezért a megújuló alapanyagból származó polimereket szintetikus 

polimerekkel (például EVA) kombinálják. Az előzetes kutatások azt mutatták, hogy a részben biológiailag 
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lebomló kis sűrűségű/plasztifikált keményítőből készült termékek jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, 

és hagyományos hőre lágyuló technikákkal is feldolgozhatók. Ahhoz, hogy növeljék a lebonthatóságot PCL-t is 

adagolnak a rendszerhez. A blendek készítése során LDPE/TPS (hőre lágyuló feldolgozható keményítő) 70/30 

m/m% összetételű blendjét PCL-lel keverik, így 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 és 0:100 m/m% (LPDE/TPS):PCL 

blendet hoznak létre. 

51. ábra - SEM felvételek (LDPE/TPS):PCL fröccsöntött próbatestekről: (a) 100:0 

m/m%, (b) 75:25 m/m%, (c) 50:50 m/m% és (d) 25:75 m/m% 

 

52. ábra - SEM felvételek (LDPE/TPS):PCL filmekről: (a) 100:0 m/m%, (b) 75:25 

m/m%, (c) 50:50 m/m% és (d) 25:75 m/m% 

 

A fúvott filmekről készült SEM felvételeken (52. ábra) jól látható, hogy a fröccsöntött próbatestekkel (51. ábra) 

összehasonlítva mindkét esetben a keményítő jobban diszpergálódik a polietilén mátrixban. A 51. ábra (b) és (c) 
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felvételin jól látható, hogy a fröccsöntés esetében a PCL fázis viszonylag jobban diszpergálódott az LDPE 

mátrixban. 

53. ábra - Az LDPE/TPS/PCL fröccsöntött blendek szakítószilárdsága a PCL 

koncentrációjának függvényében 

 

54. ábra - Az LDPE/TPS/PCL fröccsöntött blendek szakadási nyúlás a PCL 

koncentrációjának függvényében 

 

55. ábra - Az LDPE/TPS/PCL fröccsöntött blendek modulusza a PCL 

koncentrációjának függvényében 
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A mechanikai vizsgálatok eredményeiből látható, hogy a fröccsöntött próbatestek esetében 10 MPa-ról 

(PE/PTS:PCL 100/0 összetétel) 7,6 illetve 8,9 MPa-ra csökken a szakítószilárdság 25 és 50 m/m% PCL-

tartalom esetében (a tiszta LDPE szakítószilárdsága 9,6 MPa). Növekedés a szakítószilárdságban csak a 75 

m/m% PCL-t tartalmazó blendek esetében figyelhető meg (13,2 MPa), de még ez is jóval alacsonyabb, mint a 

PCL-nél (25,1 MPa). A szakadási nyúlás tekintetében is hasonló tendenciájú csökkenés látható, a 75 m/m% 

PCL-tartalom esetében mutatkozik a szakadásinyúlásban növekedés (444%), azonban ez az érték is 

alacsonyabb, mint a tiszta PCL-é. A rugalmassági modulusz is az előzőekhez hasonlóan alakul. 

56. ábra - Az LDPE/TPS/PCL film blendek szakítószilárdsága a PCL 

koncentrációjának függvényében 

 

57. ábra - Az LDPE/TPS/PCL film blendek szakadási nyúlása a PCL koncentrációjának 

függvényében 
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58. ábra - LDPE/TPS/PCL film blendek modulusza a PCL koncentrációjának 

függvényében 

 

Film esetében más képet mutatnak az eredmények, mint a fröcsöntött próbatesteknél. Ahogy a diagramokon jól 

látható, mind a szakítószilárdságban, mind pedig a szakadási nyúlásban, valamint a rugalmassági moduluszban 

is növekedés figyelhető meg a PCL koncentrációjának növekedésével. Ennek a jelenségnek az oka valószínűleg 

a jobb diszperzió [40]. 

2. Speciális műszaki és egyéb polimer blendek 

Ezen polimerek ismert blendjei például: polifluorkarbonok, polisziloxánok, kén-tartalmú polimerek (PPS, PPSS, 

PES, és a PSF), poli-éter ketonok (PEK, PEEK, PEKK), poliimidek (PI, PEI, és a PAI), Par, COPO, az LCP stb. 

A felsoroltak mellett ebben a fejezetben tárgyaljuk tovább az elektromos és hővezető polimer blendeket is. 
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59. ábra - Néhány nagy teljesítményű műszaki műanyag világszerte történő 

felhasználásának megoszlása 2004-ben (300 ezer tonna) [27] 

 

2.1. Polisziloxán blendek 

A polisziloxánok lineáris gyanták [-0-Si(RR')-]. Azért alkalmazzák őket, hogy az elasztomerekben elágazást, 

vagy térhálót alakítsanak ki. Nagy nyomásállóságuk és jó gázáteresztőképességük van, kis Tg-vel és 

viszkozitással rendelkeznek. Vízállóságuk kivételes, alacsony a felületi feszültségi együtthatójuk, valamint 

viszonylag drágák. A sziloxán polimerek, vagy kopolimerek javítják a műszaki polimerek, vagy speciális 

polimerek tulajdonságait, mint például a feldolgozhatóságot, a szilárdságot, a HDT-t (hőalaktartósági 

hőmérséklet) és az oldósszerrel, valamint az időjárással szembeni ellánállóságukat. 

Az ilyen típusú polimerek fő típusa, a poli(dimetil-sziloxán) (PDMS) és a poli(metil-fenil-sziloxán) (PMPhS). 

Ezek Tg értéke -127 és -86 oC. A polisziloxánok magas hőmérsékletű ütésállóságot módosító szerként 

használhatók, javítják a feldolgozhatóságot és az optikai tulajdonságokat. Számos kereskedelmi forgalomban 

kapható blendje van, ilyen például az úgynevezett RimplastTM (nagy szakítószilárdság, rugalmasság jellemző rá), 

valamint a DialoyTM PC/PET blend (jó kémiai-, és időjárásállóság, valamint alacsony hőmérsékleten történő jó 

ütési ellenállás jellemzi). A 36. Táblázat néhány polisziloxán műszaki, illetve speciális polimerrel kialakított 

blendjét tartalmazza [3]. 

36. táblázat - Néhány polisziloxán blend 
 

Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

PA blendek 
  

PA, vinil-végű PDMS, sziloxán Si-H csoportok és Pt-

katalizált 
húzó-, rugalmas-, ütő-, Izod ütőszilárdság 

Savas PPE, PA, PDMDPhS égésállóság 

Hőre lágyuló poliészter blendek 
  

PET PDMS-sel és MABS-sel jó ütőszilárdság 
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Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

Hőre lágyuló poliészter és/vagy PC sziloxán bázisú 

vinil-ojtott kopolimer 
vegyszer, időjárás és alacsony hőmérsékleten történő 

ütéssel szembeni ellenállás 

PEST és sziloxán-akril elasztomer ütőszilárdság alacsony hőmérsékleten 

PC blendek 
  

PC sziloxánnal és elasztomerrel ütésállóság 

PC PArSi-vel átlátszóság, lángállóság és ütéssel szembeni ellenállás 

POM blendek 
  

POM/PDMS szilikonon adszorbeálva csúszó alkatrészek, nagy terheléssel szembeni 

ellenállás 

PPE blendek 
  

PPE, PS és PDPS tiszta, átlátszó, színtelen 65 oC-on 

PPE-g-sziloxán és SEBS fokozott folyadékkal és ütéssel szembeni ellenállás 

poli(biszfenol-A-dimetil-sziloxán) PPE-vel, PAr-rel, 

PI-vel, PEST-vel, vagy PC 
HDT, csökkent olvadék viszkozitás 

PArSi PPE-vel és SBS-sel égésállóság 

PPS blendek 
  

PPS/PMDS, trialkoxisziloxán és PO feldolgozhatóság és ütőszilárdság 

PPS/PBT, szilán és üvegszál vegyszerekkel szembeni ellenállás és szilárdság 

PPS sziloxánnal és akrilát elasztomer háló megnövekedett hő- és ütéssel szembeni ellenállás 

PPS-g-amin PDMS-g-epoxival növekedett megnyúlás és szilárdság 

2.2. Poli(fenilén-szulfid) blendek 

A poli(fenilén-szulfid) (PPS) nehezen olvasztható, viszonylag gyenge ütésállósággal rendelkezik, ezért is 

kezdték el fejleszteni más polimerekel alkotott blendjeit. Létrehoztak például olyan blendet, amely 25 m/m%-

ban PSF, PPE, vagy PC valamelyikét tartalmazza. Léteznek kereskedelmi forgalomban kapható blendjei is. 

Ezek a blendek ellenállóak kémiailag és oxidációval szemben, szilárdságuk növekvő hőmérsékleten is jó. A 

poli(fenilén-szulfid) kedvező tulajdonsága közé tartozik az is, hogy a magas hőmérsékletnek is ellenáll, valamint 

jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, jó vegyszer- és oldószerállósága van és könnyen feldolgozható. 

Hátránya azonban, hogy kisebb szakadási nyúlással rendelkezik, előállítása költséges és meglehetősen törékeny 

polimer. Annak érdekében, hogy ezeket a kedvezőtlen tulajdonságait kiküszöböljék a poliamiddal keverték. A 

felhasznált anyagok tulajdonságait a 37. táblázat tartalmazza. 

37. táblázat - A kísérlet során elhasznált polimerek tulajdonságai 
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Polimer Forgalmazó Kereskedelmi név Olvadáspont 

(oC) 

Sűrűség (g/cm3) 

PA66 DuPont Co. Ltd. Zytel 101L 

NC010 

262 1,14 

PPS Chevron Phillips 

Chemical Co. 

Ryton P-4 285 1,35 

A mechanikai vizsgálatok eredményeiből látszik (38. Táblázat), hogy a PPS arány növelésével egy bizonyos 

koncentrációig a mechanikai tulajdonságok javulnak, majd ezt követően csökkennek A PA66/PPS (70/30) blend 

esetében a húzó-, hajlító- és ütőszilárdság maximális értéket mutatott, azonban a keménység a PA66/PPS 

(30/70) arányú összetételénél érte el a maximumot. 

38. táblázat - A PA66/PPS blendek mechanikai tulajdonságai 
 

PA66/PPS 

blendek 
100/0 80/20 70/30 60/40 30/70 0/100 

Húzószilárdsá

g (MPa) 
74,4 80,0 80,0 77,5 51,7 62,0 

Hajlító 

szilárdság 

(MPa) 

84,1 105 109 107 103 116 

Ütőszilárdság 

(kJ/m2) 
2,0 3,9 4,9 3,0 2,4 3,2 

Rockwell 

keménység 

(HRM) 

82,2 84,2 90,3 90,7 92,8 86,0 

Így tehát megállapítható, hogy a legjobb mechanikai tulajdonság a PA66/PPS (70/30) blend esetében érhető el 

[28]. 

Gyakran keverik őket poliszulfonokkal (PSF). Ezek elsősorban amorf polimerek, gyakran átlátszóak (Tg 196-

288oC), széles hőmérséklet-tartományban használható, gyenge időjárás-, és ütésállósággal (hornyolt) 

rendelkezik. 

A PAr-ek aromás amorf poliészterek. PPS-sel alkotott blendjeit azért fejlesztették ki, hogy a feldolgozhatóságot, 

a merevséget és a hidrolitikus stabilitást javítsák. Amorf aromás poliamiddal (PARA) alkotott blendjeit azért 

hozták létre, hogy a PPS üvegszállal erősített rendszerében növeljék az erősítő hatást. Jó gyártási, mechanikai 

tulajdonságokat és hő hatására létrejövő degradációval szemben ellenállást mutatott. Poliimidekkel is blendelik 

őket azért, hogy növeljék a fő lánc rugalmasságát. Ilyen poliimid például a poliamid-imid (PAI), poliéter-imid 

(PEI), poliimid-szulfon (PISO), stb. Ezek a polimerek hőállóak, javítják az ömleszthetőséget, a hőstabilitást és 

mechanikai tulajdonságokat. A PEEK PPS-sel létrehozott blendjei szinergikus hatást mutatnak a húzószilárdság, 

csakúgy mint az ütéssel szembeni ellenállás esetében. A nem szerves alacsony hőmérsékletű üvegekkel (LTG) 

alkotott blendjei (Tg≤ 300 oC) ellenállóak és időjárásállóak. Az LTG-t PPS-sel, PET, PBT-vel, PEK-val, PEEK-

val, PEI-vel, LPC-vel PC-vel, vagy flourozott polimerekkel egyaránt keverik. A 39. Táblázat tartalmaz néhány 

PPS blendet [3]. 

39. táblázat - Néhány PPS blend 
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Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

1. PPS/PSF 
  

PSF/PPS 45%-ban sztirol-butadién gumival (SBR) az első PPS/PSF blend – az ütésállóság növelésére 

PPS PSF-el és 5-40 m/m% PTFE-vel feldolgozhatóság és korrózióállóság 

PSF/PPS/PSF-b-PPS kopolimer ütésállóság, egyenletesség, kohézió 

PPS/PPSS: PPE, PC, PA, POM ütésállóság és mechanikai tulajdonságok 

PPS PSF-fel vagy PPSS-sel javított felületi adhézió és ömleszthetőség 

45-60 m/m% PSF, 25-45 m/m% PPS, és 0-10 m/m% 

MBS 
ütésállóság, magas hőmérsékleten jó teljesítmény, 

időjárásállóság, az autó karosszéria panelei 

2. PPS/PAr 
  

PAr 40 m/m% PET-tel és PPS-sel a tulajdonságok erősítése 

PAr 1-99 m/m% PPS-sel feldolgozhatóság, ütésállóság, tűzzel és abrázióval 

szembeni ellenállás 

PAr/PPS és kloro-hidro-dimetano-dibenzociklo-oktén jó hidrolitikai stabilitás, ömleszthetőség, és gyulladás 

gátlás 

PAr/PPS, ABS vagy akril-elasztomer kiváló hidrolitikai stabilitás 

3. PPS/PARA 
  

PARA kis mennyiségű PPS-sel ömleszthetőség, HDT és ütésállóság 

PPS kis mennyiségű PPhA-val és GF-fel mechanikai tulajdonságok, adhézió: NH2 üvegszállal 

és a PPhA aromás részei PPS-el 

PPS PPhA-val és POCA-val megerősített blendjei nagy degradációs hőmérséklet, kémiai ellenállás, HDT, 

mechanikai tulajdonságok 

95-5 m/m% PARA PPS-sel nagy hőellenállás nagy termikus öregítés ellenállás, 

javított folyási tulajdonság 

PPS 25-95% PA-66-al vagy PA-MXD6 és Mg(OH)2-

vel 
kiváló húzó és hajlító szilárdság, hőellenállás 

4. PPS/PI 
  

PPS 60 m/m% PI-vel a 310°C-on való ömleszthetőség javítására 

PI PPS-sel, PPE-vel, PEI-vel vagy PSF-fel a PI ömleszthetőségének javítására 

PPS, 20-65 m/m% PAI és 4,4-difenil-metán-di-

izocianát 
feldolgozhatóság, hő, vegyszer- és oldószerállóság, 

mechanikai szilárdság 
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Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

5. PPS PEEK-val és LTG-vel 
  

PPS 10-90 m/m% PEEK-val feldolgozhatóság, szilárdság és ütésállóság 

PPS/PEEK/PMP, GF szerves szilán ömledék visszanyerése, csökkentett ömledék gyulladás 

Kis hőmérsékletű üvegek (LTG) 35 m/m% PPS-sel merevség, stabilitás, szilárdság 

2.3. Poliszulfon blendek 

A poliszulfonok (PSF és PSU) vagy poliaril-éterszulfonok (PAES). A PSF-ek átlátszóak, tűzállóak, nagy 

szilárdságúak, nagy modulusszal rendelkeznek és kemények. Kiválóan ellenállnak hőnek és sugárzásnak. Sok 

PSF-fet kevernek műszaki műanyagokkal, mint például, PA, PEST, PC, PPE vagy POM. Nagy hőállósággal, 

szilárdsággal, merevséggel és jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Néhány PSF blendet a 40. táblázat 

tartalmaz. 

40. táblázat - Néhány PSF blend 
 

Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

1. PSF/PI 
  

PAI 0,1-50 m/m%-kal az alábbi polimerek 

valamelyikével: PSF, PA, PARA 
javított folyási tulajdonságok és jó mechanikai 

tualjdonságok 

PES/PPBA (Tg: 200-300°C) Homogén, tiszta filmek 

PEI PSF-fel, PP-vel, PEC-vel, PAr-rel, PC-vel, PEST-

tel, PA-val stb. 
jó feldolgozhatóság, javított hajlító szilárdság és 

ütésállóság 

PI 0,01-10/óra PSF oldat jó ellenállással rendelkező filmekhez 

PI PEI-vel, PES-sel, PAr-rel, PC-vel, PEEK-val vagy 

PPE-vel pl:PI:PEEK:PEI=1:1:1 
Tg = 175°C krakkolásnak ellenálló a fémekhez jó 

adhéziójú bevonatokhoz, 

PI PSF-fel, PPS-sel, PPE-vel, vagy PEI-vel ömleszthetőség, hő és kémiai ellenállás 

PES PEI-vel fejlesztett HDT 

PES/szulfonil-bisz(ftál-anhidrid)-ko-bisz/(p-amino-

kumil)benzén 
feldolgozhatóság, oldhatóság, mechanikai és termikus 

tulajdonságok 

LCP típusú PI PES-sel, PI-vel, PEI-vel, PAI-val, PEK-

val, PEEK-val 
rendkívül jó feldolgozhatóság és kiváló termikus 

stabilitás 

PES/PI (pl: XU-218, vagy PI-2080) elegyedő blendek 

(Tg UCST) 
nagy modulusz, húzószilárdság, és ütésállóság 

2. PSF blendek fluoropolimerekkel 
  

PSF/PPS/5-40 m/m% PTFE szálakkal feldolgozhatóság, kenőképesség, korrózió gátló 
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Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

PES/0,3-50 m/m% kis MW-ű PTFE önkenő 

PSF/PC vagy PET, ZnBO3 és PTFE gyulladásgátló, szinergikus tulajdonságok 

Fluorin tartalmú policianurátok PSF-el, PP-vel vagy 

PEEK-el 
gyulladásgátló, kicsi expanzió Tg = 180-320°C, 430-

500°C-ig stabil 

3. PSF blendek egyéb speciális gyantákkal 
  

PES poli(p-fenilénéter-ko-p-fenilénszulfonil)-al elegyedő, átlátszó filmek, jó nedvesség és kémiai 

ellenállással 

PSF 70 m/m% poliéter-amiddal (PEA) ömleszthetőség, jó HDT és mechanikai tulajdonságok 

PSF/akril elasztomer/polifoszfátok termikus stabilitás, gyulladásgátló, keménység 

PEEK/PAES HDT-vel 157°C kicsi deformáció és tömörödés, merevség, terhelő 

törés, oldószer és ütésálló 

PES, PEEK és 20 m/m% PEI mechanikai tulajdonságok és hőállóság 

PES/95-75 m/m% PEEK kémiai és forró vízállóság 

PAEK, PAE vagy PPE keverve LCP-vel, PI-vel, 

PAES-sel vagy PEST-tel 
feldolgozhatóság (deformáció mentes ömledékek), 

mechanikai tulajdonságok, nagy HDT 

PES fenoxival kémiai ellenállás és húzószilárdság 

PSF PVP-vel vagy PEG-el, rádióaktivítással 

keresztezett 
szelektíven permeábilis membránokhoz vagy üreges 

szálakhoz 

Biológiailag lebontható PLA az alábbi polimerek 

valamelyikével: PSF, PC, PI, PPE stb. 
a termikus tulajdonságok javításához 

PES oldva oligo-oxibenzoil-savban, majd POBA-vá 

polimerizálva 
molekuláris kompozitokhoz, polimerizálás nyírás 

közben 

2.4. Poli(éter-éter-keton) blendek 

A poli(éter-éter-keton) (PEEK) nagyon nagy hőállóságú, részlegesen kristályos (maximum 48%) polimer. 

Eredetileg elsősorban huzal- és kábelszigetelésre fejlesztették ki. A 41. táblázat néhány PEEK blendet tartalmaz. 

41. táblázat - Néhány PEEK blend speciális gyantákkal 
 

Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

PEEK/PAI és opcionálisan PPS-sel oldószerállóság, hidrolitikai stabilitás 

95-75 m/m% PEEK PES-sel kémiai és forró víz állóság 

POM/10 v/v% PEEK és/vagy PEI kopásállóság 
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Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

PEK/PAI és cink-szulfát-hidrát jó ömleszthetőség és nagy ütésállóság 

LTG az alábbi polimerek valamelyikével: PEK, PEEK, 

PPS, PEI, LCP, PC, PET, PBT vagy fluorizált 

polimerek 

feldolgozhatóság, mechanikai tulajdonságok, merevség 

– CortemTM Alloys LCP-vel vagy PEEK-el 

Kristályos és amorf PEK 35-2 m/m% PAr-el jó folyékonyság és feldolgozhatóság 

ASA, PC, PEST, PEC, PPE, PPS, PEEK, PES, PSF 

és/vagy PPE 
30-80 m/m% elasztomerrel erősítve, pl: SEBS 

PPS blendek PEEK-val jobb formaleválasztás 

PI, PAI, PSF, PEI, PES, PEEK, PPS vagy PPE és 

poliéter-b-poliamid vagy poliéter-b-poliészter 
könnyen ömleszthető blendek, rugalmas és elasztikus, 

kiváló kémiai és termikus ellenállással 

PEKK/PEI = 70/30 m/m% amelyek a PEI terminális 

amin csoportján és a PEKK keton csoportján keresztül 

kapcsolódnak 

a keletkezett vegyület T = 335-350°C-on habosítható 

volt vízzel, holott sem a PEKK sem PEI nem 

habosítható 

2.5. Poliimid blendek 

A poliimidek (PI) imid csoportot tartalmaznak, -R-N=(CO2)=R’-, a fő láncon. Az R és az R’ különböző 

csoportok lehetnek, Tg= 180-420 oC. A feldolgozhatóság javítása érdekében rugalmas csoportokat építenek be a 

fő láncba. A 42. Táblázat néhány PI blendet tartalmaz 

42. táblázat - Néhány Poliimid blend 
 

Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

PEI PAr-rel ömleszthetőség és mechanikai tulajdonság 

PI PPS-sel, PPE-vel, PEI-vel és PSF-fel ömleszthetőség, hőstabilitás, kémiai ellenállás és 

mechanikai szilárdság 

PI PPS-sel, PPE-vel, PEI-vel és PSF-fel ömleszthetőség, hőstabilitás, kémiai ellenállás és 

mechanikai szilárdság 

PEI PPE-MA mechanikai teljesítmény 

PPS/PEI 30 m/m% GF-el jó folyási tulajdonságok 

Fluoro-elasztomerek gyantában diszpergálva, pl: PI, 

PAI, PSF, PEI, PES, PEEK, PPS, PPE stb. 
ömledékek: flexibilis, elasztikus, önkenő, kiválló 

kémiai és hőállóság 

PBI 0-95 m/m% PEI termo-oxidatív stabilitás 

2.6. Aromás amorf poliamid blendek 

Ezek egy igen változatos amorf aromás, vagy félig aromás poliamidok (PARA). Néhány aromás amorf poliamid 

kompozitot a 43. táblázat tartalmaz. 
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43. táblázat - Néhány aromás amorf poliamid blend 
 

Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

PARA POM-mal szilárdság és ütőszilárdság 

PARA PC-vel olaj és forró vízzel szembeni ellenállóság 

PARA 5-95% m/m% PPS megnövekedett ömleszthetőség, HDT és ütőszilárdság 

PARA PES-sel megnövekedett HDT és mechanikai tulajdonság 

PARA gumival modifikált PS-sel átlátszóság 

PARA PAr-rel elegyedik Gyárthatóság, mechanikai tulajdonságok, 

időjárásállóság, HDT, ütés és feszültséggel szembeni 

ellenállás 

2.7. Poliarilát blendek 

A poliarilátok (PAr) legfontosabb tulajdonságai, hogy víztiszták, átlátszóak és amorfak. Jó hőállóság, kitűnő 

éghetőség, jó időjárásállóság, jó mechnaikai tulajdonságok, jó ütésállóság jellemzi őket. Leginkább a 

villamosipar és a gépipar használják. 

Különösen fontos háromféle PAr blend, melyeket poliészterekkel (PEST), poliamidokkal (PA), polietilén 

szulfidokkal (PPS) hoznak létre. Ezeket a blendeket a 44. Táblázat tartalmazza. 

44. táblázat - Néhány lineáris és aromás poliészter blend 
 

Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

PAr PC-vel és PET-tel jobb ütésállóság 

PAr blendek PET-tel átlátszó és ütésálló tömegműanyag blendek 

PAr/PET = 1:1 PA-6-al vagy PPS-sel javított mechanikai tulajdonságok 

PAr 1-99 m/m% PPS-el feldolgozhatóság, ütésállóság tűz- és abrázióállóság 

PAr/PPS és dodekakloro-dodekahidro-dimetano-di-

benzociklooktén 
jó hidrolitikai stabilitás, ömleszthetőség, és 

gyulladásgátlás 

PAr/PET/PPS ABS-el vagy MBS-sel javított hidrolitikai stabilitás 

PAr PA-6-al, U-polimerTM X-9 feldolgozhatóság, mechanikai tulajdonságok 

PAr polibenzimidazollal (PBI) elegyedő blendek 

2.8. Folyékony kristályos polimer blendek 

Polimer blendek esetében nagy mennyiségű folyékony kristályos polimert (LCP) használnak. Részben kristályos 

szerkezetűek, pálcikaszerű merev molekuláik kötegekben elhelyezkedve hozzák létre a rendkívüli 

tulajdonságokat ereményező polimer kristályokat. Nagy hőállóság (kb. 350 oC), kiváló mechanikai szilárdság, 

jó ütésállóság (alacsony hőmérsékleten is), jó villamos-, éghetőségi és vegyszerállósági tulajdonságok, jó 



 Speciális polimer blendek  

 70  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

időjárásállóság jellemzi őket. Magas ára miatt önmagában csak az űrhajózási és katonai felhasználása jelentős 

[8]. Mivel az LCP-k drágák, így a kívánt teljesítményt kis mennyiség felhasználásával kívánják elérni. Az LCP 

blendekben való alkalmazásával javítható a műszaki és speciális polimerek feldolgozhatósága. 

45. táblázat - Néhány folyékony kristályú polimer blend I. 
 

Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

1. LCP blendek tömeg műanyagokkal 
  

PP/LCP PP-MW mint kompatibilizáló szerrel az LCP makromolekulákat együttes ömlesztéssel és 

kristályosítással statikus keverőben nyújtják 

PP/LCP az LCP makromolekulákat egy ellentétesen forgó 

csőszerszámban nyújtják 

PP/LCP az LCP makromolekulákat nagy öntőfeszültség mellett 

terhelik 

LCP/PE viszkozitás csökkentés 

LCP/cikloolefinek (COP) feldolgozhatóság 

LCP és besugárzással térhálósítható gyanták olyan árukhoz, amelyek visszanyerik a formájukat ütés 

után 

2. LCP blendek műszaki gyantákkal 
  

Poli(1,4-benzamid) vagy tereftál-amid PA-ban 

diszpergálva 
merev mikroszálak, fejlesztett modulusz és javított 

termikus viselkedés 

PET 2 v/v% poli(bisz(4-metoxi-fenil)tereftalát)-al feldolgozhatóság és kiváló mechanikai tulajdonságok 

30 m/m% PET LCP-vel feldolgozhatóság, mechanikai tulajdonságok, HDT = 

167°C 

PC teljesen aromás poliészterrel, LCP mechanikai, húzó és flexibilis tulajdonságok 

PPE vagy PAEK LCP-vel, PI-vel, PAES-sel, vagy 

PEST-vel 
feldolgozhatóság, mechanikai tulajdonságok és HDT 

PS/PPE/2-98 m/m% LCP-vel, szub-mikroszkópikus 

szálakká feszítve 
húzószilárdság, nagy modulusz, kielégítő nyúlás, jó 

ütésállóság és nagy HDT 

PBT β-hidroxibenzol sav-etiléntereftaláttal (T≤300°C) mellék reakciók a megfelelő orientálódás és 

mechanikai teljesítmény eléréséhez 

PC PAr-el és LCP-vel kis anizotrópia, nagy HDT, hő és ütésállóság 

LCP PP-vel, PS-sel, PC-vel, PI-vel, stb. multi-axiális elrendeződése az LCP-nek 

LCP PC-vel és PET-tel vagy PBT-vel duktilitás, keménység, erő, HDT modulusz 

PBT szegmentált blokk kopolimerrel, LCP-b-PHT az erős és nagy moduluszú szálakhoz 
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Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

PEI-LCP PC-vel, PBT vagy PA feldolgozhatóság és mechanikai viselkedés 

LCP blokk kopolimer (rúd),(tekercs) típus, PET-tel, 

PBT-vel, PA-val 
a jó mechanikai tulajdonságokkal és kis zsugorodással 

rendelkező feltekercselt szálakhoz 

LCP diszpergálva az alábbi polimerek valamelyikében 

PEST, PC, PA, vagy módosított PPE 
a szálakkal megerősített műanyagok lecserélésére – 

újrahasznosítható blendek 

LCP PA-val, ABS-sel, PC-vel, PBT-vel, PPE-vel, PP-

vel, PC-vel vagy ezek blendjeivel 
kompatibilizált blendek, az üvegszálas kompozitok 

helyettesítésére 

LCP 3-15 m/m% PAr-el hagyományos kompozitok matrixai 

LCP PEST-el, PC-vel, PA-kal, PI-vel, stb. az LCP polimer mátrixban való polimerizálása 

46. táblázat - Néhány folyékony kristályú polimer blend II. 
 

Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

hidroxialkilált PPE, hidroxilt tartalmazó PO, PA és 

LCP 
ömleszthetőség, oldószer és hő ellenállás, mechanikai 

szilárdság 

PET kompatibilizált blendjei 10-15 m/m% LCP-vel feldolgozás, nem átlátszó anyagok jó mechanikai 

tulajdonságokkal 

3. LCP blendek speciális műanyagokkal 
  

PES kevés LCP-vel javított folyékonyság és feldolgozhatóság 

PPS, LC-poliészterek és LC-poli(észter-amid)-ok feldolgozhatóság, fizikai tulajdonságok 

PEI 35-95 m/m% LCP-vel LCP szálak, húzószilárdság, modulusz, megnyúlás 

LCP PI-vel PAES-sel vagy PEST-vel és az alábbi 

polimerek valamelyikével: PAEK, PAE vagy PPE 
feldolgozhatóság, jó mechanikai tulajdonságok és nagy 

HDT 

≥ 0,01 m/m% LCP a következőkkel:PET, PA, PC, PE, 

PP, PVC, PVDC, PPS, PVDF, PVF 
célirányosan készített filmek, alacsony frikcionálódás 

LCP vagy fenoxi vagy észter-amid alapú LC-vel feldolgozhatóság, hőstabilitás és mechanikai 

tulajdonságok 

Amino-terminált PEI poliészter típusú LCP-vel nagy húzószilárdság 

LCP 2-98 m/m% PEK-el keménység, kiváló rugalmasság és ütőszilárdság 

PPS poliészter-amid típusú LCP-vel a PPS gyorsított kristályosodása 

99,5-50 m/m% PI poliimid típusú LCP-vel feldolgozhatóság, kémiai ellenállás, gyulladásgátlás és 

mechanikai szilárdság 
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Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

PI PEK-el és/vagy LCP-vel és egyéb adalékokkal, 

AurumTM PI/LCP 
feldolgozhatóság, HDT ≥ 230°C, szilárdság, termikus 

és kémiai ellenállás 

LC típusú poliimid az alábbi polimerek 

valamelyikével: PI, PEI, PAI, PES vagy PEK 
rendkívül jó feldolgozhatóság és kiváló termikus 

stabilitás 

PAI 3-30 m/m% LCP-vel alacsonyabb viszkozitás 

LCP keverve egy különböző LCP-vel feldolgozhatóság, HDT ≥ 200°C, ütésállóság 

2.9. Elektro-antisztatikus és vezetőképes blendek 

A szerves polimerek szigetelők. Azonban számos területen szükség van az antisztatikus, az elektrosztatikusan 

disszipatív (ESD) és az elektromosan vezető (ECP) műanyagokra, melyek hasonlóképpen viselkednek, mint a 

fémek. A polimereket napjainkban egyre több esetben eredetileg fémből, üvegből vagy kerámiából készített 

tárgyak helyett használják fel. Egyre növekszik az igény a különleges tulajdonságú, hagyományos polimerekkel 

nem kivitelezhető tulajdonságokkal rendelkező blendek iránt. Ilyen tulajdonság lehet a villamos vezetőképesség, 

a jó mágnesezhetőség, a megnövelt hővezető képesség, a nagy sűrűség, a különleges mechanikai tulajdonságok 

(pl. nagy szilárdság) és a nagy akusztikus csillapítás. Ilyen polimerkompozíciókat (keverékeket, kompaundokat, 

kompozitokat) elsősorban ún. funkcionális töltőanyagok hozzáadásával lehet készíteni. Az úgynevezett ESD 

anyagok felületi ellenállása 1012≥ R ≤ 105 Ω cm. A ECP ellenállása lehet: 1012≥ R ≤ 10-2 Ω cm. 

Az ESD rugalmas polimer lánccal blendelik aktív –OH, vagy -SH csoporttal, mint például a polivinil-alkohol 

(PVAl), etilén-vinilacetát (EVA), polivinil-fenol (PVPh), etilén-oxid kopolimer és epiklorohidrin (EO-CHR), 

maleát kopolimer, alifás poliszulfidok, stb. Ezeket az alacsony teljesítményű gyantákat számos blendben 

alkalmazzák [29], [3]. 

47. táblázat - Néhány elektromosan szigetelő blend 
 

Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

1. Elektromosan szigetelő blendek – ESD 
  

Alifás poliszulfidok (TM) polibutadiénekkel (PB) statikus töltés nélküli próbatestek 

PO 2 m/m% PVAI-val mechanikai, higroszkópos, antisztatikus tulajdonságok 

PC PET-tel és ≥ 1 m/m% elasztomer tartalmú savas 

csoportokkal 
nagy húzószilárdság, nagy ütésállóság és elektromos 

szigetelés 

ABS és ≤ 20 m/m% EO-CHR antisztatikus hőre lágyuló kompozitok 

EO-CHR ABS-sel, HIPS-sel, MBS-sel, SMA-val, 

vagy PS/PPE és akril-kopolimerrel 
a töltés gyors szétterjedése, csökkentett rétegződés és 

javított duktilitás 

PVC, CPVC, PC, PEST, EP, PF, vagy sztirol EO-CHR antisztatikus tulajdonságok 

PC/PAI és C2-20 diamin feldolgozhatóság, ütésállóság, megjelenés, mechanikai 

és antisztatikus tulajdonságok 

PS EO-CHR-el és PCL-lel töltés szétszóródás és megnyúlás 
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Blend Jellemzők/kiemelt szempontok 

2. Elektromosan vezető blendek – ECP rendszer 
  

PAc PE-vé polimerizálva PE acetilénnel kezelt katalizátorral 

polipirrol elektrokémiailag polimerizálva a gyanta 

mátrixában 
elektromosan vezető anyag jobb mechanikai 

tulajdonságokkal, mint a PPy 

Polianilin tozilát (PANI) és PETG filmekhez, tintákhoz, szálakhoz, és árnyékolások 

bevonatához, antisztatikus és ragasztó 

Poli-3-oktil tiofén, PP-vel, PVC-vel, PS-sel, PE-vel, 

EVAc-val, PVC/ABS-el, stb. és adalékanyag pl: I2 
a blendeket a kívánt formákra alakítják és EMI vagy 

ESD anyagokként használhatók 

Fluor tartalmú policianurátok és egy hőre lágyuló 

polimer, pl: PSF, PPE, PEEK 
hő, vagy elektromos vezető anyagok, ragasztók, az 

elektronikus alkatrészek gyártása során 

PANI vagy PPy polimer adalékanyaggal: szulfonált: -

PE, -SEBS, -PS stb. 
elektromosan vezető polimer rendszerek jó mechanikai 

tulajdonságokkal 

Mátrix polimer és egy elektromosan vezető 

termotropikus folyadék-kristályos polimer, LCP 
Mátrix: PO, EPR, CPE, CSR, PS; diszpergált: PANI, 

PAc, PPY, poli-3-undeciltiofén, poli-3-dodeciltiofén 
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4. fejezet - Kompatibilizáló adalékok 

1. Kompatibilizáló ágensek szerepe a blendekben 

Általában kompatibilizáció során egy határfelületi ágens csökkenti a határfelületi feszültséget a blend 

komponensei között azért, hogy egységesebb rendszer alakuljon ki kisebb részdimenziókkal. 

60. ábra - A kompatibilizáló módszerek hatásának általános bemutatása részecske 

méretben 

 

A határfelületi ágensek javítják a mechanikai tulajdonságokat a két fázis közötti határfelületi adhézió 

növelésével. A határfelületi ágens egy polimer-szerű „felületaktív” anyagnak tekinthető, amely a határfelületen 

koncentrálódik és stabilizálja a morfológiát. Ez a stabilizáció megakadályozza a koaleszcenciát, amely az egyik 

fő probléma a kis szemcseméretű diszperzió elérésénél [41]. 

2. A kompatibilizáló szerek szerepe a blendelési 
eljárásokban 

A kompatibilizáló szerek határfelületi aktivitást mutató makromolekulákként viselkednek a heterogén 

blendekben. A szakirodalom szerint a kompatibilizáló ágensek különböző kémiai szerkezetű csoportjai általában 

blokk szerkezetűek. Ezek a blokk szerkezetek lehetnek előre kialakított (premade-ek), valamint az is lehetséges, 

hogy a blendelési eljárás során in-situ hozzák létre őket. Ez utóbbi eljárást hívják reaktív kompatibilizációnak. 

Polimer blendek kompatibilizálása történhet: 

1. premade ojtott és blokk kopolimerekkel, 

2. reaktív polimerekkel, 

3. kis molekulatömegű vegyületekkel, 

4. interchange reakciókkal, 

5. mechanokémiai úton, 
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6. szelektív térhálósító vegyületekkel, 

7. speciális interakciókkal, 

8. ionomerekkel, 

9. mindegyik blendfázisban részben oldódó harmadik polimerrel, 

10. egyéb kompatibilitási lehetőségekkel [42]. 

2.1. Premade ojtott vagy blokk kopolimerek alkalmazása 

A polimer blendek emulgeálása a leghatékonyabb módszer a finom fázis morfológia és a jó mechanikai 

tulajdonságok kialakítására. A korai kutatások olyan di(blokk) kopolimer blendekre koncentráltak, amelyek 

ismétlődő egységekkel rendelkező hompolimerekből állnak, vagy olyanokra amelyek a kopolimer egyes 

szegmenseihez kémiailag hasonlók. Ezen kompatibilizált blend típusok „A/B/A-B”-vel jelölt rendszerek, ahol 

A-B diblokk egy „entropikusan működő kopolimer”. Teyssié és társai tanulmányozták a PE és PS blendek HPB 

(hidrogénezett butadién gumi) kopolimerrel (PE-vel elegyedő) történő elmulgeálásá és kompolimerekkel. 

48. táblázat - Kompatibilizálás premade polimerekkel 
 

Blend típusok Fő komponens Alkomponens Kompatibilizáló adalék 

A/B/A-B blokk PE vagy PS PS vagy PE HPB-b-P& HPB-b-PI-b-

PS, SBS, SEBS 

PE vagy HIPS PE vagy HIPS HPB-b-PS 

PBT vagy PS PBT vagy PS PS-b-PET vagy PS-b-PBT 

A/B/A-C blokk PPO vagy PBT PPO vagy PBT PS-b-PET vagy PS-b-PBT 

SAN SBS PS-b-PMMA vagy PB-b-

PMMA 

PVF2 vagy PMS PMS vagy PVF2 PMS-b-PMMA 

PVF2 HIPS PS-b-PMMA 

PVF2 PE vagy PP HPB-b-PMMA, HPI-b-

PMMA 

PET vagy PS PS vagy PET PS-b-PCL 

PS/PPO vagy PBT PBT vagy PS/PPO PS-b-PET vagy PS-b-PBT 

PVC PS PCL-b-PS, vagy PMMA-

b-PS 

ABS PE HPB-b-PMMA 

PVF2 PS PCL-b-PS 

PVC SEBS HPB-b-PMMA 

PET HDPE PS-b-PMMA 
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Blend típusok Fő komponens Alkomponens Kompatibilizáló adalék 

PS vagy PC PC vagy PS PS-b-PCL 

A/B/C-D blokk Phenoxy PPO PS-b-PCL 

Surlyn PPO PS-b-PVP 

PPO SAN PS-b-PMMA 

SAN PPO PS-b-PMMA 

A/B/A-B ojtott EPDM PMMA EPDM-g-MMA 

PF PMMA vagy PS PF-g-MMA vagy PF-g-PS 

PBT PS PBT-g-PS 

PS vagy PE PE vagy PS PS-g-PE 

A közelmúltban ezt a megközelítést kiterjesztették az A-C (di)blokk kopolimerekkel néhány A/B pár között. 

Feltételezték, hogy a C elegyedik B-vel, tehát a diblokk egy „entalpikusan ható kopolimer”. A (di)blokkokat 

tartalmazó sPMMA (szindiotaktikus poli-metil-metakrilát), az egyik leginkább „univerzális” kompatibilizáló 

szer ilyen „A/B/A-C” típusú rendszerek esetében. Fontos szempont, hogy a sPMMA valóban elegyedjen a 

fontos polimerekkel ((PVC, PVDF, és random sztirol akrilnitril kopolimer (SAN) stb.), és kopolimerizálható 

legyen két lépcsős sztirolos és diénes élő polimerizációval. Másik jelentős di(blokk) kopolimer család PCL-en 

alapul (poli-ε-kaprolaktám), amely fenolátokkal, SAN-al, PVC-vel, nitrocellulózzal, PECH (poli-epiklórhidrin), 

klórozott poliéterrel, vinil-kloriddal (Saran B), vagy vinil-acetáttal (Saran C), klórozott polipropilénnel, 

klórozott polisztirollal, CPE-vel (klórozott polietilén) és polikarbonáttal elegyedik. Ez a felsorolás kiterjeszthető 

különböző alifás és aromás poliészterekre úgy, mint a PET vagy a PBT. Van néhány tanulmány, amely két 

egymással nem elegyedő polimert (A és B) egy C-D diblokk kopolimerrel kompatibilizált, ahol A és B 

elegyedik C-vel és D-vel („A/B/C-D rendszer). 

Egy másik lehetőség az egymással nem elegyedő polimer blendek fázis morfológiájának és a mechanikai 

tulajdonságainak kontrolálására az ojtott polimerek használata. A polimer-polimer, vagy a polimer-monomer 

reakcióihoz sok féle makromonomer adható (úgy mint ojtott kopolimer prekúrzor ellenőrzött kopolimer 

szerkezettel), mivel az ojtás hosszát és a beépült monomer egységek számát a makromonomer súlya, a 

komonomer mennyisége és a komonomer reakciókészségének aránya is befolyásolja. 

2.2. Reaktív polimerek hozzáadása 

Ha egy alap polimerhez reaktív polimereket adnak, akkor az in-situ létrehozott blokk vagy ojtott kopolimereket 

hozhat létre. Az így kialakult ojtott polimer egyik része az egyik blend komponenssel elegyedik, míg másik 

része a blend másik komponenshez reaktív funkciós csoportokkal kapcsolódik, ezáltal jön létre a blokk, vagy 

ojtott kopolimer. Ez a technika az előre kialakított blokk vagy ojtott polimerek alkalmazásával szemben 

bizonyos előnyökkel jár. Általában a reaktív polimerek szabadgyökös kopolimerizációval állíthatók elő, vagy 

olvadékban történő reaktív csoportok ojtásával kémiailag inert polimerláncokon. Habár a reaktív polimerek ott 

hozhatnak létre blokk vagy ojtott kopolimereket, ahol azokra szükség van, vagyis egy egymással nem elegyedő 

polimer blend határfelületén azonban az ojtott és különösen a blokk kopolimerek micella formában is jelen 

lehetnek a beadagolás után, vagy kialakulhat a blendben úgy, hogy a kritikus micella koncentrációjuk magasabb 

lehet, mint a premade szerkezetben. Ez a kompatibilizálás szempontjából hátrányos lehet. Egy lineáris reaktív 

polimer olvadék viszkozitása általában kisebb, mint a premade blokk- vagy ojtott kopolimeré, ha az előre 

kialakított kopolimer blokkjai és a reaktív „blokkok” hasonló molekulatömeggel rendelkeznek. A kisebb 

molekulatömegű polimerek nagyobb ütemben diffundálnak a felületre. Ez rendkívül fontos tekintettel a reaktív 

blendelés során alkalmazott rövid feldolgozási időre, ami egy perc vagy annál kevesebb is lehet. Azért, hogy a 

reaktív polimerek blokk vagy ojtott polimer prekurzorként jól lehessen használni, a reaktivitásuknak 

megfelelőnek kell lenniük azért, hogy rövid blendelési idő alatt az olvadék fázisban reagálni tudjanak. Ezen 
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túlmenően, a létrejött kovalens kötésnek elég stabilnak kell lennie ahhoz, hogy a feldolgozási körülményeket 

kibírja. A 61. ábra szemlélteti azokat a különböző blokk vagy ojtott kopolimer prekurzorokat, mint polimer pár 

típusokat, amelyeket A és B egymással nem elegyedő polimerhez lehet adagolni. A nem modifikált A 

polimerről feltételezzük, hogy nem reagál a B polimerrel. A reaktív polimer adalék (a sémán a bal oldali oszlop) 

lehet akár egy X-funkcionalizált A polimer, vagy egy X-funkcionalizált C polimer, feltéve, hogy C elegyedik A 

polimerrel. B polimer feltehetően mindkét végén reaktív, vagy oldal-reaktív csoportokat tartalmaz (amin- és 

karboxil csoportokat, ha B PA- vagy borostyánkősav-anhidridet, ha B egy sztirol-maleinsav-anhidrid 

kopolimer). A kopolimer képződés sebessége egy általános másodfokú egyenlettel adható meg. 

        υ kopolimer kialakulás=k.[X].[Y],        (12) 

ahol: 

υ kopolimer kialakulás: kopolimer képződési sebessége 

k: reakciósebességi állandó 

[X], [Y]: egyensúlyi koncentrációk 

Az oldalláncok csoportjainak túl nagy koncentrációja azonban térhálósodást (IV) is eredményezhet, amely a 

reaktív A vagy C polimer mennyiségétől, valamint a láncon lévő funkciós csoportok számától függ, amely káros 

hatással lehet a feldolgozhatóságra. 

Egyes blendek esetében sem A, sem B komponens nem tartalmaz reaktív csoportokat, mint például a PE/PP 

blend esetében. 

61. ábra - Blokk és ojtott kopolimer prekúrzor és kopolimer típus kialakulás a reaktív 

eljárás során 

 

Láncvégi reaktív csoportot tartalmazó polimerek hozzáadásával előállított blokk kopolimerek esetében, amikor 

a reaktív csoport a lánc végén helyezkedik el (például a karbonsav végcsoport a PBT esetében), akkor a 

modifikált PPO jól használható a PPO/PBT blendekhez. Ilyenkor az olvadék fázisú keverés során a 

határfelületen PPO-b-PBT kopolimerek jönnek létre. A PPO és a PBT csoportokat észter kötés köti össze. 

62. ábra - PPO/PBT blendekben alkalmazható modifikált PPO kompatibilizáló szer 



 Kompatibilizáló adalékok  

 78  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Láncvégi reaktív csoportot tartalmazó polimerek hozzáadásával előállított ojtott kopolimerek esetében például 

az előzetesen kialakított amin végcsoporttal rendelkező PS (PS-NH2) kompatibilizálja a PPO/SMA blendet. Az 

olvadék fázisú blendelés során a PS-NH2 amin végcsoportja reagál az SMA anhidrid-csoportjával, ezáltal 

létrehozva egy ojtott SMA-g-PS ojtott kopolimert, amely képes homogén elegyedésre a PPO-val. 

2.3. Kis molekula tömegű vegyületek alkalmazása 

Egy teljesen más folyamat figyelhető meg a kis molekulatömegű vegyületek alkalmazása esetén. Egy elágazó, 

blokk, vagy ojtott kopolimer alakul ki a reaktív blendelési eljárás során. Különböző eljárások léteznek a 

hozzáadott vegyülettől függően: 

• peroxid, amely aktiválja az inert olefineket és elágazó kopolimer keletkezik 

• bifunkciós vegyület, hogy blokk kopolimert alakuljon ki 

• peroxid és bifunkcionális vegyület keveréke, mely elágazó/oljott kopolimert eredményez. 

A hozzáadott szelektív térhálósító ágensek csak az egyik blend komponens felé reaktívak, azaz dinamikus 

vulkanizáció valósul meg, mivel a kompatibilizáció nem csökkenti a felületi feszültséget. 

2.3.1. Peroxidok és hasonló vegyületek 

Ez a kompatibilizációs eljárás nagyon egyszerűnek tűnik, de a kémiai szelektivitás hiánya problémássá teszi. Az 

in-situ kompatibilizálás, a térhálósodás és a degradáció közötti „versengés” miatt a blend tulajdonságainak 

kialakítása rendkívül nehéz. 

Példaként említhető a PE/PP blend, melyben a peroxid aktiválja a kémiailag semleges poliolefineket hidrogén 

absztrakción keresztül. A következő lépés a PE és a PP makroradikális kombinálása és az elágazó PE-PP 

kopolimer létrejötte, amely kompatibilizáló szerként funkcionál. 

63. ábra - Kis molekulatömegű vegyület és kopolimer típus kialakulása reaktív 

blendeléssel 
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Az in-situ kompatibilizáció esetében a PE térhálósodása és/vagy a PP degradációja is előfordulhat. Ezek a 

jelenségek befolyásolják a két komponens viszkozitásbeli összeférhetőségét, és ezáltal a blend morfológiáját is. 

Ezen kívül a kristályosodásuk is hatással lehet a blend tulajdonságaira. 

2.3.2. Bifunkciós vegyületek 

Ilyen esetben kis molekulatömegű, bifunkciós vegyületek alakítanak ki két konstitutív polimer lánc között 

kémiai kötést, ezáltal hoznak létre blokk kopolimer kompatibilizáló szereket. Ezeknek a kompatibilizáló 

szereknek két fajtája különböztethető meg. Az egyik fajtájukhoz azok tartoznak, amelyek két azonos funkciós 

csoporttal rendelkeznek. Másik fajtájuk azok, amelyek két különböző reaktív csoporttal rendelkeznek. Az első 

megközelítés egy láncbővítő eljárás, amikor a két különböző polimer láncvége kapcsolódik egymással. Tipikus 

példa erre a bisz-epoxidok alkalmazása (bisz-fenol glikol-éterek és cikloalifás-diepoxidok), PPS/PC, PPS/PA, 

PC/PA és PA/poliészterkarbonát blendekben. Az epoxi csoportok nagyobb valószínűséggel reagálnak a 

polikondenzációs láncvégi csoportokkal, és így hoznak létre blokk kopolimereket. A maleinsav-anhidrid (MA) 

vagy a citromsav (vagy annak hidrátja) egy tipikus példa olyan típusú vegyületekre, ahol két különböző 

funkciós csoportot használnak, ezáltal kompatibilizálnak PPO/PA/gumi blendeket. 

2.3.3. Peroxid és multifunkciós vegyületek keveréke 

Ilyenkor a peroxidot arra használják, hogy aktiválják a reakciót egy polimer és az alkalmazott vegyület funkciós 

csoportjai között. A multifunkciós vegyület végül összekapcsolja a konstitutív polimer láncokat az elágazó/ojtott 

polimerekben. Telítetlen vegyületeket úgy, mint a sztirolt, hidroxi-propil-metakrilátot, triallil-izocianurátot, 

szilánt, vagy kis molekulatömegű telítetlen gumit megfelelő peroxiddal kombinálva használják PS/PE 

blendekben. A két polimer hidrogén elvonással aktiválódik és végül oligomer/polimer telítetlen vegyületen 

keresztül összekapcsolódnak. 

2.3.4. Átalakító (interchange) reakciók 

Amikor két vagy több polikondenzált polimert olvadék állapotban blendelnek, több átalakító (interchange) 

reakció lehetséges a polimer típusától, a polimer természetétől, a reaktív csoportok (akár a főláncban, akár a lánc 

végén) koncentrációjától, a blendelés hőmérsékletétől, a nedvességtartalomtól, a tartózkodási időtől és az 

átalakító katalizátor koncentrációjától függően. Például a 64. ábra szemlélteti két poliészter (PES), két poliamid 

(PA) és poliészter és poliamid (PA+PES) blendelésének átalakító (interchange) reakcióit. 

64. ábra - A polikondenzált vegyületek között lejátszódó átalakító reakciók 
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Több kutató beszámolt (például Wilfong) átalakító katalizátorokról. A tetrabutoxi-titanát elég aktív 

katalizátornak bizonyult, például az aromás foszfitoknál poliamidokkal ajánlott transzreakciók esetében. 

2.4. Egyéb kompatibilizálási módszerek 

2.4.1. Mechano-kémiai módszerek alkalmazása 

Olvadék fázisban történő polimer feldolgozás során a keverőkben vagy extruderekben nagy nyíróerők léphetnek 

fel és mechano-degradáció alakulhat ki, azaz az elágazásoknál és a láncvégeken láncszakadás következhet be. 

Ezek a változások bekövetkezhetnek magas hőmérsékleten és/vagy oxigén jelenlétében, ami miatt hő és/vagy 

oxidatív degradáció megy végbe. Mivel az elasztomerek inkább hajlamosak a mechanodegradációra („rágódás”) 

ez a kompatibilizálási technika gumi/gumi vagy hőre lágyuló polimer/gumi blendek esetében alkalmazott. 

2.4.2. Szelektív kapcsoló ágens hozzáadása 

A kis molekulatömegű vegyületekkel történő blend kompatibilizálás során fontos, hogy a blend mindegyik 

összetevője részt vegyen a reakcióban. Elágazó, ojtott vagy blokk kopolimerek alakulnak ki, amelyek 

befolyásolják a blend morfológiáját, és csökkentik a határfelületi feszültséget. 

65. ábra - Hőre lágyuló műanyag/gumi blendjének morfológiája dinamikus 

vulkanizáció előtt és után 
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Azonban, ha a blend kompatibilizálása térhálósodással valósul meg, akkor a blendnek csak egy komponense 

reagálhat, mert egyébként teljesen térhálós anyag keletkezne, mely nem hőre lágyuló tulajdonságokat mutatna, 

és nem lehetne a gyártást követően felhasználni. Dinamikus vulkanizálás során szelektíven történik a diszpergált 

fázis térhálósodása, megelőzve az összeolvadást, ami befolyásolja a blend morfológiájának kialakulását. 

Hasonló polaritású polimer blendek esetében, egy finom morfológia alakul ki a dinamikus vulkanizációban és 

nincs szükség hozzáadott kompatibilizáló szerre. Az egymással nem elegyedő blendek esetében viszont a 

dinamikus vulkanizáció durva morfológiát okoz. Ezért a finom morfológiájú blendek előállításakor szükség van 

extra kompatibilizáló ágensre is. 

49. táblázat - A dinamikus vulkanizáció hatása a PA6/EP(D)M 50/50 blend peroxidos 

és/vagy EPM-g-MA kompatibilizátor használata mellett 
 

A gumi fázis összetétele (m/m%) 
Peroxid(v/v%) 

Húzószilárdság 

(MPa) 
Szakadási 

nyúlás(%) 
Shore D 

keménység 
EP(D)M EPM-g-MA 

50 0 0 4,6 25 27 

50 0 10 11,1 35 52 

25 25 10 18,7 200 49 

2.4.3. Specifikus kölcsönhatások befolyása a kompatibilitásra 

A kompatibilitás elérése specifikus kölcsönhatásokkal az előzőekben részletezett módszerektől eltér. A blend 

komponenseinek megfelelő funkciós csoportokkal történő kémiai kezelésével a blendben speciális interakciók 

alakulnak ki. Ilyenkor a blendhez nem adnak harmadik komponensként polimerszerű, vagy kis 

molekulatömeggel rendelkező vegyületet. A nagyon nagy polaritás különbséggel rendelkező polimer 

kombinációk esetében bizonyos fokú kompatibilitás kiváltható a két fázis között, így a fázis morfológia javulása 

következik be. A kölcsönhatás energiája túlságosan nagy és nem lokalizált, a határfelületi feszültség egy olyan 

pontig csökken, ahol molekuláris összeférhetőség figyelhető meg. Ilyen speciális kölcsönhatás lehet az elektron 

donor-akceptor komplex kialakulás, a hidrogénkötés, az ion-dipól kölcsönhatás vagy az ion-ion kölcsönhatás. 

2.4.4. Ionomerek hozzáadása 
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Az ionomer polimer típusok molekuláikban viszonylag kevés elágazó ionos csoportot tartalmaznak. Általában 

az ionos csoportokat a szulfon- vagy karbonsav-csoportjainak közömbösítésével nyerik. Egyértékű (Na+, K+), 

vagy kétértékű (Zn2+) fém kationokat használnak ellenionként. Az ionomer polimerben lévő szulfonsav, vagy 

karbonsav csoportok segítik a beépülést a polimer láncba, vagy kémiailag módosítják a már meglévő 

polimereket. Például, ha mindkét blend komponens A és B is apoláris úgy, mint a PPO és a EPDM, akkor mind 

PPO mind pedig EPDM bázisú ionomereket lehet használni kompatibilzálásra. Ha azonban az egyik blend 

komponens rendkívül poláris úgy, mint a PA a PE/PA blend esetében, akkor a PE alapú ionomernek 

elegendőnek kell lennie a kompatibilitás kialakításához, mivel a PE ionos csoportjai és a poliamid poláris 

funkciós csoportjai közötti kölcsönhatások elég erősek ahhoz, hogy egyfajta ojtott kopolimert alakítsanak ki a 

határfelületen. 

2.4.5. Egy harmadik részlegesen elegyedő polimer hozzáadása a blendhez 

Ilyen eset akkor alakul ki, amikor egy C polimer (részlegesen) elegyedik a két fázisú bináris blend mindkét 

konstitutív polimerével (A és B-vel). C valójában egy oldószer A-ra és B-re egyaránt, és az eredetileg egymással 

nem elegyedő polimerek teljes vagy részleges elegyedését fogja eredményezni. Ez a blendelés egyik 

„kényelmes” módja [42]. 

3. Néhány polimer blendben alkalmazott 
kompatibilizáló adalék és kifejtett hatásuk 

Ahogyan már az előzőekben szó volt róla, a polimer blendek nagy része egymással nem elegyedik, ezért ebben a 

fejezetben néhány polimer blend esetében alkalmazott kompatibilizáló adalék hatását mutatjuk be. A 

meghatározó lépés tehát a kompatibilizációs folyamatokban, hogy kötődést alakuljon ki az egymással nem 

elegyedő polimerek között. A kompatibilizációs folyamatokkal új kopolimert vagy funkcionalizált 

komponenseket lehet létrehozni. Néhány kereskedelmi forgalomban kapható adalék típusát az alább táblázat 

tartalmazza. 

50. táblázat - Kompatibilizáló adalékok és a hozzájuk tartozó polimer párok 
 

Kompatibilizáló szer Polimer blend 

LDPE-g-PS PE/PS 

CPE PE/PVC 

Akril-g-PE, -PP, -EPDM és Poliolefin/PA és 

Malein-g-PE, -PP, -EPDM, -SEBS Poliolefin/Poliészter 

Az 51. Táblázat által ismertetett kutatási eredmények esetében a Comp1 egy maleinsavval ojtott SEBS, a 

Comp2 pedig egy maleinsav-anhidriddel ojtott PP volt. A szakadási nyúlás és az ütőszilárdság látványosan 

javult a kompatibilizáló szerek használatának következtében. Egyértelműen nem jelenthető ki, hogy ez a javulás 

pusztán ezek miatt a vegyületek miatt következett-e be, ugyanis rendkívül kis koncentrációban, körülbelül 4 

m/m%-ban. 

51. táblázat - Néhány kompatibilizált és nem kompatibilizált blendek mechanikai 

tulajdonságai 
 

Tulajdonság PP/PET PP/PET/Comp1 Ny6/PP Ny6/PP/Comp2 

Szakadási nyúlás (%) 12 210 105 30 

Bemetszett Izod ütő 

szilárdság (J/m2) 
21 105 37 88 



 Kompatibilizáló adalékok  

 83  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tény, hogy a maleinsav-anhidriddel ojtott polimerek jelenléte határozottan javította az adhéziót a két fázis 

között, és jelentősen csökkentette az elkülönülő részecskék számát a diszperz fázisban, amit a SEM felvételeken 

meg is figyelhetünk [2]. 

66. ábra - SEM felvételek a kompatibilizáló adalékot nem tartalmazó (a) és tartalmazó 

(b) PP/PET blendekről 

 

Ahogyan azt már korábban is említettük, a kompatibilizáló adalékok, melyeket ha az olvadék blendelő lépésénél 

hozzáadjuk a rendszerhez, akkor azok emulgeátorként működhetnek és ezáltal jobb, valamint egyenletesebb 

fázisdiszperziót eredményeznek. A kompatibilizáló szerek stabilizáló és emulgeáló hatása LLDPE/PP 80/20 

blendek esetében a SEM felvételeken (67. ábra) látható. 

67. ábra - SEM felvételek a kompatibilizáló adalékot nem tartalmazó (a) és 2 ppm 

mennyiségű EP random kopolimert tartalmazó (b) LLDPE/PP 80/20 blendekről 
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Kutatási eredmények azt mutatták, hogy a PE/PS blendek szakítószilárdsága javítható PE-PS kopolimer 

hozzáadásával. Megállapították, hogy: 

1. A blokk kopolimerek hatékonyabbak, mint az ojtott polimerek; 

2. A diblokk kopolimerek hatékonyabbak, mint a triblokk vagy a csillag alakú kopolimerek; 

3. A kúpos diblokk kopolimerek hatékonyabbak, mint a tiszta diblokk kopolimerek [43]. 

68. ábra - A PE/PA blendek lágyító tulajdonságán megfigyelhető kompatibilizációs 

effektus 

 

3.1. Polietilén blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló 
adalékok és hatásuk 

Az 52. Táblázat tartalmaz néhány kereskedelmi forgalomban kaphatók blendet (a táblázat tájékoztató jellegű). A 

legtöbb esetben a kompatibilizálatlan blenddel összehasonlítva a kompatibilizálás hatása magában foglalja a 

stabil, kiváló morfológiát és megnövekedett ütési vagy szakadási nyúlási tulajdonságokat. 

52. táblázat - Néhány poliolefin blend kereskedelmi forgalomban kapható 

kompatibilizáló adaléka 
 

Polietilén blendje a 

következőkkel: 
Kompatibilizáló adalék Kereskedelmi neve Forgalmazó 

PP EP random kopolimer 

EPDM 

VLDPE 

Dutral 

Nordel 

Norsoflex 

Himont 

Dupont 

Orkem 

PS S-EB diblokk kopolimer 

SEBS triblokk kopolimer 

Kraton 

Kraton 

Shell 

Shell 
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Polietilén blendje a 

következőkkel: 
Kompatibilizáló adalék Kereskedelmi neve Forgalmazó 

PVC EVA kopolimer 

Klórozott PE 

Ionomer 

EVA 

CPE 

Surlyn 

Exxon 

Dow 

Dupont 

PET SEBS triblokk kopolimer Kraton Shell 

Poliamidok MAH-ojtott PE, vagy PP 

Ionomer 

Polybond 

Surlyn 

Uniroyal 

Dupont 

Kevert polimerek Funkcionális polimer Bennet High Tech Plastics 

A PE/PP blendek általában etilén-propilén (EP) random kopolimerekkel kompatibilizálhatók. Az ilyen 

blendeknél sok hatás figyelhető meg, beleértve a diszperz fázis méretének csökkenését, vagy az ütőszilárdság 

javulását. Néhány eredmény szól az etilén-propilén-dién gumi (EPDM) alkalmazásáról, melyben az EPDM 

mind a PE/PP határfelületen, mind a diszkrét fázisban egyaránt megtalálható meg. Ezen kívül a funkcionális 

polimereket úgy, mint a maleinsavval ojtott EP kopolimereket és maleát SEBS triblokk kopolimereket egyaránt 

használnak. Nagyon kis sűrűségű polietilén (VLDPE) 2%-ban történő bekeverése kompatibilizálhatja az 

LDPE/PP és LLDPE/PP blendeket, ami különösen fontos lehet a reciklálásban, mivel a VLDPE viszonylag 

olcsó. 

A PE/PS blendek kompatibilizálhatók etilén-sztirol ojtott és blokk kopolimerekkel, sztirol-etilén-butén (S-EB) 

ojtott és blokk kopolimerekkel, sztirol-etilén-butén-sztirol (SEBS) triblokk kopolimerekkel és hidrogénezett 

butén-sztirol ojtott és blokk kopolimerekkel. Továbbá többféle hatást eredményezett a diszperz fázis csökkenése 

is, mint pl. a megnövekedett megnyúlás és szakadási-, illetve törési szilárdság. A 68. ábra a kereskedelmi 

forgalomban kapható kompatibilizáló adaléknak a 20% ütésálló polisztirolt (HIPS) tartalmazó HDPE blendek 

ütéssel szembeni ellenállására gyakorolt hatását mutatja. 

69. ábra - SEBS triblokk kopolimer kompatibilizáló hatása a HDPE/HIPS 80/20 blend 

Charpy ütő-szilárdságára (átlagos) 
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A PE PVC-vel alkotott blendje esetében ojtott etilén és vinil-klorid kopolimert, valamint klórozott polietiléneket 

(CPE) és etilén-vinil-acetátot (EVA) alkalmaznak. 

A kompatibilizált blendeknek jobb a morfológiája, de az egyes tulajdonságok változása (megnyúlás, szilárdság, 

modulusz, és a szakítószilárdság) a kompatibililizáló szer kiválasztásától függ. A közelmúltban, a már korábban 

említett ionomerekről, úgy mint a részben neutralizált etilén-metakrilsav kopolimerekről bebizonyosodott, hogy 

hatékonyabbak, mint az EVA-kopolimerek, valamint a blendelés során az ojtott kopolimer kialakulását elősegítő 

közvetlen peroxid adagolása is hatékonynak bizonyult. 

A PE/PET keveréket is hosszú ideig vizsgálták azért, hogy a szénsavas PET-palackokat és a HDPE tejes 

üvegeket újra tudják hasznosítani. A kereskedelmi forgalomban kapható SEBS triblokk kopolimerek 

megnövelhetik a HDPE/PET blendek megnyúlását és az ütéssel szembeni ellenállását. Kereskedelmi 

forgalomban megtalálható EVA kopolimereket is áttekintették, de újabban az etilén-glicerin metakrilát (E-

GMA) kopolimerek állnak a vizsgálatok középpontjában. E-GMA reaktív kompatibilizáló szer etilén-gerince 

összeférhetővé teszi a polietilénekkel, a GMA pedig a PET-tel reakcióba lép. 

Gyakran használt kompatibilizációt elősegítő módszert a PE és a poliamidok között: A PE-t kémiailag 

módosítják, ezáltal a kapcsolódó karboxil-csoport kémiailag kapcsolódik a poliamidhoz a terminális 

aminocsoportokon keresztül. Azt a koncepciót már alkalmazták, hogy kereskedelmi forgalomban lévő 

kompatibilizáló adalékot használjanak fel (PP-vel vagy PE-vel ojtott maleinsav-anhidrid). Több szakirodalom 

számol be arról, hogy az ilyen típusú vegyületeken kívül használnak még ionomereket, akrilsav/butil 

akrilát/sztirol terpolimereket és nylon 6-polibutén multiblokk kopolimereket is. 

A polimer vegyes hulladékokhoz a kompatibilizáló szerek kombinálása lehet a megoldás, bár elképzelhető, hogy 

ezek túl drágák. Egy alternatív megközelítés, hogy a kompolimerek in situ kompatibilizációja elősegítése miatt a 

szabad gyökös iniciátort gyártás közbeni adják hozzá (úgy, mint a peroxid). Az „univerzális kompatibilizáló 

adalék” számos funkciós csoportot tartalmaz. 

A kompatibilizáló szerek szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy a kereskedelemi szempontokat is figyelembe 

véve úgy javítsák a polimer blendek tulajdonságait, hogy a keletkező termék megfelelő tulajdonságokkal 

rendelkezzen. A tulajdonságszintek definiálásának fontos szerepe van. Ezt a kompatibilizáló szer kiválasztása 

előtt el kell végezni. Fontos az ár szem előtt tartása, mert a haszon valószínűleg alacsony lesz, ha reciklált 

alapanyag polimerekként például polietiléneket használnak. Nyilvánvalóan magas költség-teljesítmény arányt 

kívánnak elérni az ilyen kutatások során, de általában drága kísérletek szükségesek a megfelelő rendszer 

létrehozásához. A melléklet 1. és 2. táblázata néhány blendekben elterjedten alkalmazott kompatibilizáló 

adalékot mutat be [2]. 

3.2. PET blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló adalékok 
és hatásuk 

A PET szerkezetéből adódóan képes poláris polimerekkel kémiai reakcióba lépni és olyan speciális poláris 

kölcsönhatásokat kialakítani, mint például a H-híd kötés. Néhány kutatásban kísérletet tettek arra, hogy 

összeférhető PET/poláris polimer blendet hozzanak létre elasztomerek felhasználásával nem poláris 

polimerekkel. Ehhez EVA, EAA, EMA típusokat vagy egy funkcionalizált harmadik komponenst, mint például 

a PP-g-MA, PE-g-MA, PE-g-AA, SEBS-g-MA és a vinil-acetát (EVA) alapú ojtott kopolimereket és szerves 

titánnal bevont CaO-t alkalmaztak. Ezek javították a morfológiát és a mechanikai tulajdonságokat [44]. 

A használati jellemzőket a PET kristályossága is erősen befolyásolja. Az elágazás és a térhálósodás általában 

csökkenti a kristályosságot és az olvadáspontot is (kristályhibák megnövekedése miatt). A bevitt adalékok egy 

része gócképzőként funkcionálhat, ami gyorsítja a kristályosodás folyamatát. A PET újrafeldolgozásakor 

alkalmazhatnak lánchosszabbítókat, amelyeknek inhomogén kezdeti eloszlása is okozhatja a kémiai instabilitást. 

A láncnövelési reakciók hatására a frissen készült PET-hez képest általában csökken a kristályosság, a kristályos 

olvadáspont (Tm), a kristályosodási hőmérséklet (Tc) és adott esetben az üvegesedési hőmérséklet (Tg) is. A 

pontos értékek függenek a lánchosszabbító ágens beépült mennyiségétől és a reakciókörülményektől is. 

Általában az várható, hogy a reakció nagyobb hatással lesz a kristályos átmenetekre (a rendezettség mértékének 

változása miatt), mint az üvegesedési hőmérsékletre [45]. 

Az elmúlt két évtizedben sok kutató foglalkozott a PET/HDPE blend morfológiájának és a határfelületének 

befolyásolásával, hogy ezáltal növelje kompatibilitásukat. A legtöbb kutatás során blokk vagy ojtott kopolimer 

típusú kompatibilizáló szer alkalmazásával növelik a kompatibilitást és javítják a mechanikai tulajdonságokat. 
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Általában a kopolimer egyik része a HDPE-vel elegyedik, a másik pedig a PET funkciós csoportjaival reagál 

reaktív extrudálás során. Ilyenek például a PE-g-GMA, a PE-g-MA, PE-g-BHI, SEBS-g-MA (maleinsav-

anhidriddel ojtott polisztirol-b-poli(etilén-ko-butilén)-b-sztirol blokk kopolimer) alapú ojtott kopolimerek és 

ionomerek. Ezek közül a kompatibilizáló adalékok közül a PE-g-GMA bizonyult leginkább alkalmas 

kompatibilizáló szernek. Mindkét esetben javult a morfológia és jobb mechanikai tulajdonságok alakultak ki. 

Fasce és társai kereskedelmi minőségű etilén/metakrilsav kopolimert (EMA 7%) mint kompatibilizáló szert 

alkalmaztak 50/50 PET/HDPE blendek esetében, elősegítve a PET fázis szálképződését a HDPE mátrixban. A 

blend megfelelő paramétereken történő extrudálása során sikerült javítaniuk a szakadási nyúlást és a 

szakítószilárdságot [46]. 

A reciklált PET (R-PET) forrása megbízhatóbb, mint egyéb hulladék műanyagoké. Emellett könnyebben 

tisztítható és válogatható. Azonban az R-PET felhasználásánál egy sor lebomlási problémával kell megküzdeni. 

Ilyen probléma például a termikus-, hidrolítikus-, mechanikai- és oxidatív-degradáció, mely az olvadék fázisú 

feldolgozás során lép fel. Ez molekulatömeg és belső viszkozitás csökkenéshez vezet, ami pedig rontja az 

újrahasznosított anyag mechanikai tulajdonságait. 

Egyes kutatók megvizsgálták az R-PET/LLDPE blendek lánchosszabító nélküli alacsony hőmérsékletű szilárd 

halmazállapotú extrúzióját. Az R-PET/LLDPE blendekben az SEBS-g-MA hatékonyabb kompatibilizáló 

adaléknak bizonyult, és így a blendek mechanikai tulajdonságait nagyobb mértékben javította, mint az SEBS, 

mert az SEBS-g-MA olefin szegmensei kompatibilisek LLDPE-vel az SEBS-g-MA maleinsav anhidrid 

csoportjai pedig a PET hidroxil végcsoportjaival képesek reagálni, így in-situ PET-b-SEBS kopolimer 

alakulhatott ki. A kompatibilizáló adalék koncentrációjának növelése javította a blendek szakadási nyúlását és 

az ütőszilárdságot, míg a húzási tulajdonságok jelentősen csökkentek. Ezért a jelentős szakítószilárdság 

csökkenés az R-PET/LLDPE/SEBS-g-MA blendek ipari alkalmazását korlátozza. Sőt, a blendek ütőszilárdsága 

sem emelkedett egyértelműen az SEBS-g-MA tartalom további növelésével [47]. 

A poliészter/poliolefin blendek esetében Kang és társai etilén-vinil-acetát kopolimer (EVA) és maleinsav-

anhidriddel ojtott etilén-vinil-acetát kopolimert (EVA-g-MA) alkalmaztak. Arra a következtetésre jutottak, hogy 

a blend szerkezetét és mechanikai tulajdonságait nagyobb mértékben javította az EVA-g-MA kopolimer, mint 

az EVA. Ez azonban befolyásolta a PET és az LLDPE kristályosodását [48]. 

Akkapeddi és Van Buskirk a PET szilárdság növelése érdekében etilén-glikol-metakrilát kopolimert (EGMA) és 

annak etil-akrilát terpolimerjét (E-EAGMA) használták. Egyes kutatások arról is beszámoltak, hogy a 

PET/lineáris kis sűrűségű polietilén (LLDPE) blend kompatibilizálására ionomer típusú etilén-metakrilát 

kopolimert használtak. Ez megnövelte a PET kompatibilitását és az erősített blendnek jobb mechanikai 

tulajdonságai voltak. 

3.3. Az ABS blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló 
adalékok és hatásuk 

Az ABS-t széles körben használják az autóiparban, a távközlésben stb. Tulajdonságai és ára miatt az olcsóbb 

tömegműanyagok és a nagy teljesítményű műszaki műanyagok között helyezkedik el. Ezért fontos az ABS 

újrafeldolgozhatósága is [49]. Különböző hulladékok blendeléssel újrahasznosíthatók és ez megoldást jelenthet 

a legtöbb műszaki műanyag hulladékra is. Egy korábbi tanulmány kimutatta, hogy a PBT-ABS blend 

képlékeny-rideg átmeneti hőmérsékletét jelentősen csökkenti az MGE terpolimer, mint reaktív kompatibilizáló 

szer, másrészt a szobahőmérsékleten végzet Izod ütőszilárdság jelentősen alacsonyabb volt, mint a nem 

kompatibilizált blendé [24] [50]. 

A maleinsav-anhidriddel ojtott ABS (ABS-g-MA) széles körben alkalmazott polimer modifikáló anyag például 

a PA, PP, PET és PC-hoz. Neelakentan megállapította, hogy az ABS-s-MA finom lamella diszperizója érhető el 

a PC mátrixban, amely kiváló szilárdságot eredményez. Tjong beszámolt arról, hogy a maleinsav-anhidriddel 

ojtott PP elősegítheti az ABS diszperzióját a PC mátrixban. Azonban Paul kimutatta, hogy az eredeti ABS 

jobban diszpergálható PC-ban kompatibilizáló adalék nélkül. 

Általában az MA-val történő ojtással polaritás egyezés vagy reakciós helyek alakíthatók ki. Azonban nem 

valószínű, hogy ebben az esetben a PC kompatibilis. Az ABS polárisabb karakterű, mint a PC, így az MA-val 

történő ojtás a kettő közötti határfelületen csökkenteni fogja polaritásbeli különbséget. Feltételezték, hogy 

észtereződés miatt a PC láncvégi OH csoportjai az anhidrid csoportokhoz kapcsolódhatnak. Azonban a 

terminális OH csoportok rendkívül kis koncentrációja és a nagyon rövid idejű extrúzió miatt ebben az esetben 
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nem történt jelentős konverziójú észterezés, és eddig kevés a kísérleti bizonyíték az észterezésre az 

irodalomban. Ebből kifolyólag az MA-val történő ojtás különösen ABS esetében továbbra is gondot okoz [51]. 

3.4. Az PC blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló 
adalékok és hatásuk 

A polikarbonát (PC) speciális alkalmazását szívóssága, magas üzemi hőmérséklete, nagy modulusza és 

átláthatósága indokolja. Hátrányai viszont a magas olvadási viszkozitása, bonyolult gyárthatósága és repedéssel 

szembeni érzékenysége. A PC hátrányait különböző hőre lágyuló műanyagokkal/elasztomerekkel történő 

blendeléssel meg lehet oldani. Az ABS nem csak csökkenti a hátrányokat, hanem megtartja a többi kiváló 

mechanikai tulajdonságot és egyéb hasznos tulajdonságokkal látja el a blendet (például az alacsony 

hőmérsékletű szilárdság). A PC/ ABS blendjei a világon a legnagyobb eladást produkálják a kereskedelmi 

polimer blendek között. Ezek helyettesíthetik a poliészter és nylon alapú blendeket a mérnöki gyakorlatban. A 

PC/ABS blendek azonban nem összeférhetőek egymással. Ezért leggyakrabban a PC/ABS kompatibilizálására 

metil-metakrilátot, sztirol és maleinsav-anhidrid alapú core-shell kompatibilizáló szert használnak. Horiuchi és 

társai vizsgálták, a maleinsav-anhidriddel ojtott sztirol-etilén-butadién terblokk kopolimer reaktív 

kompatibilizációját PA/PC blend rendszerrel. Az említett kutatás érdekessége, hogy a szilárdság növekedése 

kompatibilitással elérhető a blendben [52]. 

3.5. A PA blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló adalékok 
és hatásuk 

A poliamidok és poliolefinek kompatbilizációjának egyik lehetséges módja a maleinsav-anhidriddel ojtott PP 

(PP-g-MA) alkalmazása és a poliamid közti reakció kiváltása reaktív extrúzióval. Ennek hatására PP-g-MA és 

PA blokk-kopolimerek jönnek létre. Ezek az anyagok határrétegként alkalmazva segíthetnek a tiszta PA és PP 

„összeragasztásában”. A kutatások során különböző arányban kevert PP-g-MA/PA blendeket felhasználva olyan 

kétkomponensű mintákat (próbatestek) készítettek, amelyek egyik komponense PA6, a másik pedig PP-g-

MA/PA blend volt. A kutatások során készültek olyan próbatestek, amelyeknél a határfelület merőleges volt a 

minta hossztengelyére, a másik esetben viszont szöget zárt be azzal (rézsútos határfelület). A húzóvizsgálatok 

eredményei azt mutatták, hogy célszerűbb a poliamidot második komponensként alkalmazni. Ha a PA nincs 

hozzákeverve a PP-g-MA komponenshez, akkor egyik esetben sem alakul ki tapadás a komponensek között. Ha 

a PA tartalom 25% és 75% között változott, a tapadási szilárdság (amely elérheti az alapanyag szilárdságának 

70%-át is) kb. azonos szinten maradt [53]. 

Sok esetben például a poliamid, polipropilén és polietilén-tereftalát szilárdságának növelésére maleinsav-

anhidriddel ojtott ABS-t használnak. Hasonló technikát alkalmaznak a PBT szilárdságának növelésére, 

amelyhez maleinsav-anhidriddel ojtott etilén-propilén kopolimert használtak [52]. 

53. táblázat - Néhány PA/PEST blend [3] 
 

Blend Kompatibilizáló adalék 

Amorf PA vagy PARA a következők valamelyikével: 

PEST, PC, PEC vagy PAr 
poliamid-poliészter blokk kopolimer, PA-b-PEST 

PA blendek PAr-rel vagy PC-vel EGMA 

PAr/PA ABS-MA vagy ABS-GMA 

PET, PA-6 és PO EEA-GMA 

PEST, EVAl, PA és PEST (Na-dimetil-5-

szulfoizoftalát csoportokkal) 
egy ionomer és PP-MA 

PEST/PA Szilárd fázisú reaktív blendelés 
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3.6. Az PVC blendek esetében alkalmazott kompatibilizáló 
adalékok és hatásuk 

A termikus instabilitásának következtében a tiszta PVC előállítása meglehetősen nehéz. A termikus degradáció 

elkerülése és a feldolgozhatóság/előállítás könnyebbé tétele érdekében lágyítókat használnak. A kis 

molekulatömegű lágyítók a polimer felületére migrálnak és lágy blendeket képeznek. A polimer-típusú lágyítók 

kevéssé mozgékonyak/mobilisak és illékonyak, nem befolyásolják számottevően az üvegesedési folyamatot és 

megfelelően merev blendeket eredményeznek. Ugyanakkor lágyítók hatására az alap polimer húzó jellemzői 

csökkennek. A PVC homogén blendeket képez lágyítókkal, pl. nagy molekulatömegű olajokkal. További 

polimer típusú lágyító lehet a polisztirol a poli(metil-vinil-éter)ekhez, a cellulóz-nitrát a poli(oxietilén)-

glikolokhoz és a vinil-polimerekhez, illetve poliészterekhez. A PVC-t gyakran más műanyagokkal is keverik 

például az éghetőség megakadályozása érdekében [1]. 

A PVC és PO blendeknek nagyon gyenge mechanikai tulajdonságai vannak, mert gyenge az összeférhetőségük. 

A legegyszerűbb, de legelterjedtebb módszer a PVC/PE blendek mechanikai tulajdonságainak javítására, hogy 

kompatibilizáló szert adnak a rendszerhez. Nakamura és társai más lehetőséget vizsgáltak, mégpedig térhálósító 

adalék hozzáadását. A társ-térhálósított termék PVC-x-PE hasonló lehet, mint egy blokk kopolimer, amely 

egyfajta lehetséges kompatibilizáló adalék. Ilyen esetben lágyított PVC/PE blend alakul ki. Kutatások 

beszámoltak részlegesen telített nitrilkaucsuk (Zetpol, nitril koncentrációja 37 tömegszázalék), mint térhálósító 

ko-ágens felhasználásáról is. A kialakult blend jó fázisdiszperzióval és szakítási tulajdonságokkal rendelkezett, 

és bár nem észlelték az NBR erősítő funkcióját, de a későbbiekben megerősítették, hogy a PVC és PE jó 

szinergikus kölcsönhatással rendelkezik a térhálósító ágenssel. Más kutatások arról is beszámoltak, hogy in situ 

térhálósítással PVC/HDPE blendet állítottak elő dikumil-peroxid (DCP) inhibítorral és triallil-izocianát (TAIC) 

és magnézium oxid (MgO) kapcsolóágenssel. Az eredmények azt mutatták, hogy ha a térhálósító ágenseket in 

situ csak a HDPE-hez adták hozzá, akkor a blend mechanikai tulajdonságai javultak. Amikor mellette p-NBR-t 

is alkalmaztak a blendben, a PVC és a HDPE fázis diszperziója növekedett, és javultak a blend mechanikai 

tulajdonságai [54]. 

4. MELLÉKLET I. 

1. táblázat - Terner (nem reaktív) kompatibilizáló adalékok a polimer blendekben 
 

Polimer 1 Polimer 2 Terner kompatibilizáló 

adalékok 
Megjegyzés 

PVC LLDPE Klórozott PE Növeli a 

határfelületi 

adhéziót és a 

mechanikai 

tulajdonságokat 

PC ABS PMMA Csökkentett 

ABS domináns 

méret és 

elnyomott 

koalescencia 

PVC HDPE Klórozott PE blokk és random 

klórozás 
Növekedett 

diszperzió és 

megnövekedett 

rugalmas 

relaxációt 

figyeltek 

meg,nem mutat 

különbséget a 

blokk és a 

random klórozás 

között 

PS PEO PS-g-PEO  
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Polimer 1 Polimer 2 Terner kompatibilizáló 

adalékok 
Megjegyzés 

PS PMMA   

LDPE PVC Klórozott PE NBR Kompatibilizáló 

szer stabilizálja 

a fázis 

morfológiát; 

PVC 

plasztifikációja 

dioctil ftaláttal 

PMMA PBT PHE Fenoxi * 

PAR PA66 PHE Növekedés a 

szilárdságban, 

megnyúlásban 

fenoxi 

hozzáadásával 

PE PVC EVOH-g-PCL PCL etilén-vinil 

alkohollal ojtott 

kopolimer PVC 

jó 

diszperizójával 

a PE mátrixban 

PS EVA EVA-g-PS EVA-g-PS 

hozzáadása 

EVA/PS 

blendekhez és 

EVA-g-PMMA 

hozzáadása 

PVC/EVA 

blendekhez 

mely szilárdsági 

növekedést 

mutatott 

PVC EVA EVA-g-PMMA 

PA6 LDPE EVA EVA (26-28% 

VAc) hozzáadás 

PA6/LDPE 

blendekhez 

diszperziós és 

szilárdsági 

növekedést 

okozott 

PP ABS PP-g-HEMA PP 2-hidroxi etil 

metakriláttal 

ojtva növelte a 

diszperziót és a 

mechanikai 

tuljadonságot 

ABS/PP 

blendekben 

PS PVAc PS-g-PVAc Az ojtott 

kompolimer 

PVAc 

makromonomer 

szabad radikális 

polimerizációja 

révén sztirollal 
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Polimer 1 Polimer 2 Terner kompatibilizáló 

adalékok 
Megjegyzés 

* növelte a 

diszperziós 

adhéziót és a 

PS/PVAc 

blendek 

nyúlását 

SAN EPDM CPE Klórozott PE 

(CPE) 

hozzáadása 

növelte a 

szilárdságot és a 

nyúlást 

SAN/EPDM 

esetében 

5. MELLÉKLET II. 

2. táblázat - Kereskedelmi forgalomban kapható polimer blendek I. 
 

Blend Gyártó Márkanév A kompatibilizáció 

mechanizmusa 
A blend típusa 

Poliolefin blendek 
        

Elasztomer 

poliolfein blendek 

        

PP/EPDM Monsanto Novacor Santoprene®, 

Sarlink 3000® 
Nincs, Dinamikus 

vulkanizáció 
Kristályos/Amorf 

PP/NBR Advanced Elastomer 

Systems 
Geolast® Ojtás/Dinamikus 

vulkanizáció 
Kristályos/Amorf 

PP/EPDM/NBR Japan Synthetic 

Rubber 
Dynalex P® Ojtás/Dinamikus 

vulkanizáció 
Kristályos/Amorf 

PP/PBD Monsanto 

Novacor 

Vyran® 

Sarlink 1000® 

Nincs, Dinamikus 

vulkanizáció 
Kristályos/Amorf 

PP/Butyl Novacor, 

Advanced Elastomer 

Systems 

Sarlink 2000® 

TPE – 3000® 

Trefsin® 

Nincs, Dinamikus 

vulkanizáció 
Kristályos/Amorf 

Etilén 

terpolimer/PVC 
DuPont Aleryn® Részleges elegyedés Amorf/Amorf 

Termoplasztikus 

Poliolefin blendek 

(TPO) 

        

PP/EP vagy EPDM BP Performance 
  

Nincs Kristályos/Amorf 
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Blend Gyártó Márkanév A kompatibilizáció 

mechanizmusa 
A blend típusa 

polymers, Bayer, 

D&S International, 

Ferro, Himont 

Hoechst, ISR, 

Mitsubishi 

Petrochem, Republic 

Polymers, A. 

Schulman,  Teknor 

Apex, Tonen és 

mások 

HDPE/Poliizobutilén Paxon Polymer Co. Pax-Plus 3200® Nincs Kristályos/Amorf 

Sztirol blendek 
        

ABS blendek 
        

ABS/PC Monsanto 

General Electric 

Mobay 

Triax 2122® 

Cycoloy EHA® 

Bayblend® 

Részleges elegyedés Amorf/Amorf 

ABS/PBT General Electric 

Monsanto 

Daciel (Japán) 

Cycovin® 

Triax 4000® 

    

ABS/PA Monsanto Triax 1000® Ojtás (R) Amorf/Kristályos 

ABS/PVC General Electric Cycovin® Részleges elegyedés Amorf/Amorf 

ABS/SMI Denka (Japan) Malecca K® Részleges elegyedés Amorf/Amorf 

6. MELLÉKLET III. 

3. táblázat - Kereskedelmi forgalomban kapható polimer blendek II. 
 

Blend Gyártó Márkanév A kompatibilizáció 

mechanizmusa 
A blend típusa 

SAN blendek 
        

AES (SAN/AES 

blend) 
Drow Rovel® Elegyedés Amorf/Amorf 

SAN/PVC Vista Suprel® Részleges elegyedés Amorf/Amorf 

Vinil blendek 
        

PVC/PMMA Poliycast Royalite® Részleges elegyedés Amorf/Amorf 
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Blend Gyártó Márkanév A kompatibilizáció 

mechanizmusa 
A blend típusa 

PVC/Nitril gumi B.F. Goodrich 

Showa Denka 

Polystar, etc. 

Hycar® 

Denka LCS® 

Krynac® 

Ha az NBR >25% 

AN-t tartalmaz, 

elegyedés 

Amorf/Amorf 

PVC/poliuretán D&S International Vythene® Nincs Amorf/Amorf 

Akril blendek 
        

PMMA/PV DFRexham Fluorex® Elegyedés Kristályos/Amorf 

PMMA/PVC Kleerdex Kydex® Részleges elegyedés Amorf/Amorf 

PMMA/akril 

burkolatú elasztomer 
Rohm & Haas 

CYRO 

Plexiglas® 

Cyrex® 

Elegyedés 

Elegyedés 

Amorf/Amorf 

Elasztomer blendek 
        

EDPM/PP Advanced Elastomer 

Systems 

Novacor 

Santoprene® 

Sarlink® 

Dinamikus 

vulkanizáció 
Amorf/Amorf 

NBR/PP Advanced Elastomer 

Systems 

Novacor 

Geolast® 

Sarlink® 

Dinamikus 

vulkanizáció 

Dinamikus 

vulkanizáció 

Amorf/Amorf 

Butil gumi/PP Novacor Trefsin® Dinamikus 

vulkanizáció 
Amorf/Amorf 

PBD/PP Novacor Vyram® Dinamikus 

vulkanizáció 
Amorf/Amorf 

Poliamid blendek 
        

PA/ABS Monsanto Triax 1000® Ojtás-kapcsolás Kristályos/Amorf 

PA/Akril gumi DuPont Zytel FN® Ojtás/szabályozott 

térhálósodás 
Kristályos/Amorf 

PA/Elasztomer DuPont 

AlliedSignal 

EMS-American 

Grilon 

Zytel ST® 

Ztel Z408® 

Capron® 8350,8351 

A28®, BT40X® 

Ojtás-kapcsolás 

Poláris 

kölcsönhatások 

Kristályos/Amorf 

PA/Polipropilén D&S Int. Dexlin®, Dexpro® Ojtás Kristályos/Amorf 
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Blend Gyártó Márkanév A kompatibilizáció 

mechanizmusa 
A blend típusa 

PA/Poliarilát Unitika X-9® 
  

Kristályos/Amorf 

7. MELLÉKLET IV. 

4. táblázat - Kereskedelmi forgalomban kapható polimer blendek III. 
 

Blend Gyártó Márkanév A kompatibilizáció 

mechanizmusa 
A blend típusa 

PPE blendek 
        

PPE/HIPS 

PPE/PS 

General Electric Noryl® 

Gepax® 

Elegyedés Amorf/Amorf 

PPE/PA-66 (és 6) General Electric 

AlliedSignal 

BASF 

Noryl GTX® 

Dimension® 

Ultranyl® 

Ojtás 

Ojtás 

Ojtás 

Kristályos/Amorf 

PPE/PBT General Electric Gemax® Polikarbonát 

kompatibilizáló 

adalék 

Kristályos/Amorf 

Polikarbonát blendek 
        

ABS/PC Dow Pulse® Részleges elegyedés Amorf/Amorf 

AES/PC Dow Rovel 747® Részleges elegyedés Amorf/Amorf 

ASA/PC BASF Terblend S® Részleges elegyedés Amorf/Amorf 

PC/Sztirol-Akril Novachor Chemicals 

CYRO 

SD 9000® 

Cyrex® 

Részleges elegyedés 

Részleges elegyedés 

Amorf/Amorf 

Amorf/Amorf 

PC/SMI Denka (Japan) Malecca® Részleges elegyedés Amorf/Amorf 

PBT/PC General Electric 

Dow 

Mobay 

Xenoy® 

Sabre 1628® 

Makroblend ® 

Részleges elegyedés Kristályos/Amorf 

PET/PC Mobay 

General Electric 

Polysar 

Eastmen 

Makroblend UT® 

Xenoy 2230® 

Petstar PD 8100® 

Ektar EA-001® 

Részleges elegyedés Kristályos/Amorf 
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Blend Gyártó Márkanév A kompatibilizáció 

mechanizmusa 
A blend típusa 

Dow Chemical Sabre 1647, 1664® 

PA/PC Dexter Plastics Dexcarb 500® Kompatibilizáló 

adalék 
Kristályos/Amorf 

Poliészter blendek 
        

PBT/PC General Electric Valox 508®, 553® Részleges elegyedés Kristályos/Amorf 

PBT/PET General Electric 

Hoechst Celanese 

Valox 815®, 830® 

Celanex 5200®, 

5300® 

Elegyedés Kristályos/Kristályos 

PBT/ASA BASF 

(Németország) 
Ultrablend S® PC adalék Kristályos/Amorf 

PBT/Akril Hoechst Cleanese Vandar® Nincs Kristályos/Amorf 

PBT/Elasztomer General Electric Valox 357®, 430®, 

780® 
- Kristályos/Amorf 

PBT/SMI Denka (Japán) Malecca® - Kristályos/Amorf 

Kopoliészter/PBT Hoechst Celanese 

DuPont 

Riteflex® 

Bexloy V® 

Elegyedés Kristályos/Amorf 

PCTG/PC Eastman Ektar DA® Elegyedés Amorf/Amorf 

8. MELLÉKLET V. 

5. táblázat - Kereskedelmi forgalomban kapható polimer blendek IV. 
 

Blend Gyártó Márkanév A blend típusa 

Speciális blendek 
      

Poliszulfon/ABS Amoco Mindel A® Amorf/Amorf 

Poliszulfon/PET Amoco Mindel B® Kristályos/Amorf 

Poliakrilát/PET Unitika V-8000® Kristályos/Amorf 

Poliéter imid/PC General Electric Ultem UT350® Amorf/Amorf 

PBT/Akril Hoechst Celanese Vandar® Kristályos/Amorf 
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