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1. fejezet - BEVEZETÉS 

A különböző gumik kiemelt helyet foglalnak el a szerkezeti anyagok között. A kaucsukok, mint elasztomerek 

közös tulajdonsága a többi szerkezeti anyaghoz képest (fémek, műanyagok), hogy már kis húzófeszültség 

hatására eredeti hosszuknak többszörösére nyúlnak, a feszültség megszüntetése után visszanyerik eredeti 

alakjukat. Ez a rugalmas, elasztikus tulajdonság jelenti e speciális szerkezeti anyagok fő előnyét. A gumiipari 

termékek különböző fajtájú kaucsukokból, adalékokból, valamint töltő- és segédanyagokból épülnek fel. 

Minden komponens befolyásolja az alkalmazott alapművelet fajtáját, lefolyását és emellett a térhálósítás, a 

vulkanizálórendszer helyes megválasztását. 

A Gumik feldolgozása jegyzet magában foglalja a gumigyártás során alkalmazott adalék- és segédanyagok 

csoportosítását, jellemzőit. Ismerteti a főbb gumiipari feldolgázási műveletek fajtáit és sajátosságait. Emellett 

betekintést nyújt a teljesség igénye nélkül a gumik vizsgálataiba. 
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2. fejezet - A Gumifeldolgozás 
adalékai és segédanyagai 

1. Térhálósító anyagok 

1.1. Kéntartalmú vulkanizálószerek [1, 2] 

Azok a kaucsukfajták melyek szén-szén kettőskötéseket tartalmaznak legegyszerűbben és a leggyakrabban 

használatos módon kénnel, illetve kéntartalmú térhálósító szerekkel vulkanizálhatók. Ezen kaucsukfajták főbb 

típusai közé tartozik a természetes és szintetikus izoprén kaucsuk (NR és IR), a butadién és sztirol-butadién 

kaucsuk (BR és SBR), valamint a nitril kaucsuk (NBR). Mivel a kaucsukok többsége ezen fajták közé tartozik, 

azaz tartalmaz könnyen térhálósítható kettős kötéseket, így a gumiipar által felhasznált vulkanizálószerek 

túlnyomó része kén, illetve kéndonor anyagokból áll. Emellett további előnyök is állnak az ilyen típusú 

vulkanizálószerek mellett. Ezen előnyök közé tartoznak a következő szempontok, melyek alapján ezeket a 

vulkanizáló rendszereket részesítik előnyben. A gazdaságosság, mivel a kén és kéndonorok költsége a többi 

vulkanizáló szerhez képest alacsonyabb, a vulkanizálást befolyásoló tényezők miatt, a megfelelő irányíthatóság, 

ezen belül a vulkanizálás aránya és az alkalmazható gyorsító, illetve késleltető anyagok (retarderek) fajtája és 

kezelhetősége. Emellett a létrejött keresztkötések típusa, valamint mennyisége megfelelően szabályozható a 

gyártandó termékkel szembeni elvárásokat is figyelembe véve. Például a mono és diszulfid típusú 

vulkanizálószerek előnyösen befolyásolják a vulkanizátum hőállóságát, míg a poliszulfid térhálósítószerek 

növelik az elasztikus tulajdonságait, illetve javítják a termék szakítószilárdságát. A teljesen telített 

polimerláncból felépülő kaucsukok esetén azonban ezek a térhálósító szerek nem alkalmazhatók, ezért más 

típusú vulkanizálórendszer alkalmazása szükséges. Ezen kaucsukok közé tartoznak az etilén-propilén kaucsukok 

(EPM), az etil-vinilacetát kopolimerek (EVN), valamint ezek közé sorolhatók a különböző akrilát kaucsukok is 

(ACM). 

1.1.1. Elemi kén [1, 2] 

Az elemi ként, mint térhálósító anyagot már több mint 150 éve ismerik és alkalmazzák a gumiiparban. Elsőként 

Charles Goodyear állított elő elemi kénnel térhálósított természetes izoprén kaucsuk (NR) alapú termékeket, 

ezek jellemzően gumival bevont szövetek voltak. Ugyan az általa alkalmazott vulkanizáló rendszer tartalmazott 

fém-oxidokat, még nem ismerték fel ezek aktiváló hatását. Ezt követően több ipari megoldás is született a 

különböző formációjú elemi kén vulkanizálószerként való alkalmazására. A érhálósítás szempontjából aminél 

nagyobb tisztaságú kén a legelőnyösebb (legalább 99%-os tisztaságú), mivel a szennyező anyagok és savak 

kedvezőtlen hatással lehetnek a vulkanizálás folyamatára. A savak késleltetőként viselkedhetnek, ezért a 

természetes állapotban levő ként nem alkalmazzák a magas savtartalma miatt. Előnyösen alkalmazható azonban 

a kőolajiparban alkalmazott kénkinyerő eljárásban (Claus) előállított és megfelelően kezelt, illetve kiszerelt 

nagytisztaságú elemi kén. 

További előnye a szemcseméret, mivel megfelelő tulajdonságokkal és egyenletes minőséggel rendelkező 

gumiterméket csak a megfelelően eloszlatott vulkanizálószerrel, jelen esetben a kénnel lehet elérni. Azonban a 

kén mennyiségét sem lehet határtalanul növelni a vulkanizáló rendszerben, mivel a nagymennyiségű kén már 

nem elegyedik a kaucsukkal homogénen, illetve a felesleges kén kiülhet a gumi felületére, mely gyártási 

nehézségeket okozhat. Ennek kiküszöbölésére alkalmazhatók az úgynevezett oldhatatlan kénvegyületek, melyek 

szemcsemérete jóval kisebb, így a megfelelő homogenizálás megvalósítható. Emellett ezek a vegyületek 

alkalmazhatók más adalékanyagokkal, úgymint lágyítók, gyorsítók és töltőanyagok, így leegyszerűsíthető a 

technológiai folyamat is. Emellett alkalmazható még kolloid méretű kén is, mivel méreténél fogva könnyebb 

keveredés érhető el az alkalmazásával, különösen a folyékony kaucsukoknál, latexeknél. A kénnel végzett 

térhálósítás folyamatát az 1. ábra mutatja be. 

  

1. ábra - A kénnel végzett térhálósítás folyamata [1] 
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A gyorsító molekula (jelen példában szulfénamid gyorsító) reakcióba lép a cink-oxid és sztearinsav 

aktivátorokkal, amelyből amin-cink-komplex gyorsítót hozva létre (A), ami aztán reagál a kénnel, kén -gyorsító 

komplexet hozva létre (B). Ez a kén-gyorsító komplex reakcióba lép a polimerrel, elsődlegesen allil helyzetben, 

polimer-gyorsító-poliszulfán köztiterméket eredményezve (C). Ez a köztitermék reagál a második 

polimerlánccal cink-gyorsító komplex jelenlétében, poliszulfid térhálót alkotva (D). Emellett a cink-gyorsító 

komplex katalizálja poliszulfán kéntelenítő reakcióját, ennek következtében monoszulfid kapcsolat jön létre a 

két polimer között (F). A kénben gazdag gyorsít további kötéseket alakíthat ki reakció polimerlánccal. A 

folyamat során a polimer-gyorsító-poliszulfán termikus eliminációja, mint mellékreakció is lejátszódhat, melyek 

a lánc megváltozását eredményezhetik, butadién és trién struktúra kialakulását (G). Másik mellékreakció során 

monoszulfid hidak alakulnak ki (E). A poliszulfid hidak termikus bomlása kén-gyűrű kialakulásához vezethet, 

ami kisebb térhálósűrűséget eredményez (H). 

1.1.2. Kéndonorok [1, 3] 

A kéndonorok olyan szerves kéntartalmú vegyületek melyekből a vulkanizálás hőmérsékletén kén szabadul fel, 

így valósítva meg a térhálósítást. A kéndonorokat gyorsítókkal együtt alkalmazzák a vulkanizáló rendszerekben, 

különösen olyan területeken, ahol speciális tulajdonságú anyagokat állítanak elő, ezek közé tartoznak a hőálló 

gumitermékek is. A leggyakrabban alkalmazott kéndonorok a dimorfolil diszulfid (DTDM), a 2-

morfolinoditiobenzotiazol (MBSS), a kaprolaktám diszulfid (DTDC) tetrametil-tiurám-diszulfid (TMTD), de 

természetesen más kéndonor vegyületek is megtalálhatók az egyes gyártók termékei között. A kéndonor 

vegyületeket a 2. ábra szemlélteti. 
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2. ábra - A leggyakrabban alkalmazott kéndonorok [1] 

 

Emellett meg kell említeni a kéndonorok között a különböző kéntartalmú kaucsukokat is, ezek közt a tiokol 

kaucsukokat, melyekről a vulkanizálás hőmérsékletén kén szakad le, így biztosítva a szükséges kénmennyiséget. 

A kéndonor vegyületek alkalmazhatók térhálósításra önmagukban vagy a kénnel együtt is, amikor a kéndonor a 

kén egy részét helyettesíti a vulkanizáló rendszerben. Egyes kéndonorok gyorsítóként is viselkednek, amit 

figyelembe kell venni a vulkanizáló rendszer összeállításánál. A kéndonorral végzett térhálósítás példáját a 3. 

ábra mutatja be. 

  

3. ábra - ábra Térhálósítás TMTD-vel [3] 
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1.2. Kénmentes térhálósító anyagok 

A kénmentes térhálósító anyagokat a kaucsukok azon fajtájánál alkalmazzák, ahol a kaucsuk polimer lánca 

teljesen telített, így a vulkanizálás a klasszikus vulkanizálószerekkel nem valósítható meg. A kénmentes 

anyagok közé tartoznak a peroxidok és gyanták. 

1.2.1. Peroxidok [4, 5] 

A peroxidokkal végzett vulkanizálás térnyerését a hagyományos úton nem vulkanizálható kaucsukok elterjedése 

növelte. Ezek a kaucsukok, például a szilikon gumi, etilén vinil-acetát-kopolimerek (EVM), és hidrogénezett 

akrilnitril-butadién kopolimer (HNBR) kevés kettős kötést tartalmaznak vagy nem tartalmaznak. A vulkanizálás 

paramétereit a peroxid bomlási hőmérséklete határozza meg. Aktivátor alkalmazása az ilyen vulkanizáló 

rendszerek esetén nem szükséges. Fő képviselő az acil-, alkil- vagy aril peroxidok. Utóbbiak bomlási 

hőmérséklete magasabb, így szélesebb hőmérséklettartományban alkalmazhatók. 

A peroxidokkal végzett vulkanizáció gyökös mechanizmusú reakció. A peroxid a vulkanizáció hőmérsékletén 

peroxid gyökké bomlik. A peroxid gyök lehasít egy hidrogént a kaucsuk polimerláncából, ezáltal kialakítva egy 

szabad gyököt, mely egy másik szabadgyökkel rekombinálódva létrehozza a térhálót. A reakció kinetikája 

elsősorban a peroxid szerkezetétől és a vulkanizáció hőmérsékletétől függ, csak kisebb mértékben befolyásolja a 

kaucsuk polimer szerkezete. A karbonsav csoportot tartalmazó peroxidok alacsonyabb hőmérsékleten bomlanak, 

a savakra kevésbé érzékenyek és korom jelenlétében nem térhálósodnak. Ezzel szemben a karbonsavat nem 

tartalmazó peroxidok magasabb hőmérsékleten bomlanak, az oxigénre kevésbé érzékenyek, de a savaknak 

kevésbé állnak ellen. A kialakuló szén-szén kötések miatt a térhálósűrűség magasabb. Az így vulkanizált 

termékek szakítószilárdsága kisebb, mint a kénnel térhálósított típusoké, azonban hőállóságuk és 

kompressziótűrésük magasabb. Paraffin típusú és szintetikus lágyító anyagok alkalmazhatók, de az aromás 

lágyító olajok nem. Emellett az antioxidánsok alkalmazását is körültekintően kell végezni, mivel ezek az 

anyagok jellegüknél fogva a szabad gyököket megkötik. A peroxidok alkalmasak fröccsöntött és sajtolt 

termékek előállítása során vulkanizálószerként, azonban forró levegővel, illetve gőzzel végzett térhálósítás során 

nem alkalmazhatóak. A peroxidok további hátránya, hogy erősen savasak, továbbá a vulkanizálás során káros 

anyagok szabadulhatnak fel, ezért kezelésük és felhasználásuk során körültekintőnek kell lenni és ügyelni kell a 

megfelelő technológiai és biztonsági utasítások szigorú betartására. Főbb képviselőik a di-terc-butil peroxid, a 

dikumil peroxid, dibenzoil peroxid (4. ábra). 

  

4. ábra - Dibenzoil-peroxid 

 

1.2.2. Kinon dioxim [5, 6] 
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A para-benzokinon dioxim (5. ábra) és ennek dibenzoil származékát elsősorban butilkaucsuk vulkanizálása 

során alkalmazzák, kiegészítő oxidálószerek jelenlétében. Alkalmazásának előnye, hogy használatával a 

vulkanizátum jó hőállósággal, valamint gőz hatásaival szembeni ellenálló képességgel rendelkezik. Kiemelt 

szerepe a gumiabroncsgyártás során van. 

  

5. ábra - Para-benzokinon dioxim [6] 

 

1.2.3. Polimetilolfenol gyanták [5, 7] 

A fenolgyantákat hasonlóan a kinon dioximhoz, butilkaucsuk térhálósítása során alkalmazzák, aktivátorok 

alkalmazása mellett. Ilyen aktivátor lehet az ólom-klorid. A halogénezett gyanták esetében az aktivátor 

elhagyható. A vulkanizátum jó hőállósággal rendelkezik. A fenolgyanták továbbá alkalmasak a termoplasztikus 

elasztomerek vulkanizálószereként is. A fenolgyanták általános képletét a 6. ábra tartalmazza. 

  

6. ábra - Fenolgyanta [7] 

 

1.3. Egyéb térhálósító anyagok és módszerek [8, 9] 

A cink és magnézium oxidok alkalmasak vulkanizálásra, elsősorban karboxil, illetve halogén tartalmú 

kaucsukok esetén. Előbbi esetben a cink oxidot alkalmazzák széleskörűen. Azon halogénezett kaucsukok esetén, 

melyek polimerlánca telítetlen mindkét fém oxid alkalmazható, utóbbi esetben, például a klórozott polietilén 

esetén a cink oxid nem alkalmazható a sósavképződés miatt. 

A térhálósítás elvégezhető nagyenergiájú sugárzás, például gamma sugárzás alkalmazásával is. Előnye, hogy a 

kialakuló térhálósűrűség nagy, továbbá nincs szükség térhálósító szerekre, valamint nem képződnek 

melléktermékek. Az eljárás során a sugárzás hatására gerjesztett molekulák jönnek létre, melyek szabad 

gyökökre esnek szét, majd rekombinációval kialakul a szén-szén kötés. A vulkanizátum hőellenállósága és 

oxidációval szembeni ellenállás kiváló. 

1.4. Gyorsítók [10, 11] 
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A kizárólag kénnel vagy kéndonorokkal végzett vulkanizálás is megvalósítható, azonban ebben az esetben a 

térhálósodás lassú folyamat. Aktivátorok és gyorsítók alkalmazása nélkül a kénnel végzett térhálósodás 

reakcióideje elérhezi az öt órát is természetes izoprén kaucsuk (NR) vulkanizálása esetén. Emellett a gyorsítók 

befolyásolják a vulkanizátum egyes tulajdonságait is, ezek közt a térháló sűrűségét, a termék keménységét, 

valamint az öregedéssel szembeni ellenállást. Amellett, hogy a gyorsítók alkalmazásával a vulkanizációs idő 

lerövidíthető, a térhálósodás hőmérséklete is csökkenthető. Az alacsonyabb hőmérséklet miatt kevésbé 

károsodik a kaucsuk, ennek következtében javul az öregedésállóság, illetve az előállítási költség is 

csökkenthető. A gyorsítók alkalmazásával szabályozható a vulkanizálás folyamata, valamint visszaszoríthatóak 

a mellékreakciók is, amelyek csökkentenék a termék minőségét. További előny, hogy a vulkanizációs plató 

kiszélesedik. 

Az aktivátorok és gyorsítók kutatása és kifejlesztése szorosan követte a kéntartalmú vulkanizálás elterjedését és 

fejlesztését. Elsőként a szervetlen, elsősorban fém-oxid aktivátorok terjedtek el, köztük az ólom és magnézium 

oxidok, a kalcium-hidroxid, illetve egyes szulfidok, melyek kettős funkcióval is rendelkeztek. Ezt követően a 

kutatások a szerves aktivátorok és gyorsítók megismerése felé fordultak. Első képviselőjük az anilin volt, melyet 

egészségkárosító hatása miatt egyéb szerves vegyületekkel helyettesítették. A szintetikus kaucsukok 

térhálósodása a természetes izoprén kaucsuknál is lassabban megy végbe, ezért ezek minden esetben gyorsítók 

alkalmazásával vulkanizálhatók. 

A gyorsítók a térhálósodás folyamatára gyakorolt hatásuk és a kémiai összetételül alapján csoportosítható. 

Hatásuk szerint lehetnek ultraerős, erős, közepes, gyenge, illetve késleltetett hatású gyorsítók. Kémiai 

összetételük alapján a következő csoportok szerint tehetünk különbséget. A gyorsítók összetételük szerint 

lehetnek ditiokarbamátok, xantátok, tiurámok, tiazolok (merkaptán típusúak), szulfénamidok, guanidinek, 

aminok és aminszármazékok, karbamidszármazékok ditiofoszfátok. Ezen főbb típusok mellett vannak további 

vegyületek, melyek iparilag kevésbé jelentősebbek. A gyorsító vagy gyorsítók kiválasztásánál fő szempont a 

hatáserősségük, hatásuk a térhálósodás folyamatára (sebességére, illetve a térháló sűrűségére), ezért az optimális 

keverék, illetve terméktulajdonság elérésének érdekében gyakran alkalmazzák a gyorsítók keverékét. Ebben az 

esetben az egyes gyorsítók aktiválhatják egymást és hatásuk összegződhet. 

1.4.1. A gyorsított térhálósodás mechanizmusa [10, 12] 

A kén alapú térhálósítás folyamata összetett, számos egymással is versengő reakció alkotja. A mechanizmus fő 

lépései egy szulfénamid gyorsítót és cink-oxidot, valamint sztearinsavat tartalmazó vulkanizálórendszer 

esetében az alábbi módon alakulnak. A gyorsító reakcióba lép az aktivátorokkal (cink-oxid és sztearinsav), így 

létrejön egy amin tartalmú cink komplex. Ezt követően reagál kénnel, így alakítva ki a kéntartalmú komplexet, 

mely reagál a kaucsuk polimerláncának kettős kötéseivel poliszulfid hidakat hozva léter. A cink katalizálja a 

deszulfurizációt, azaz a poliszulfid kötések mono-, illetve diszulfid kötésekké alakulnak át, melyek 

előnyösebbek a termékminőség szempontjából. Mellékreakcióban a gyorsító komplex dién, illetve trién 

struktúrát is kialakíthat. A poliszulfid hidak emellett termikus hatásra is bomlásnak indulhatnak, ezáltal 

csökkenhet a térhálósűrűség. Az egymással versengő reakciók lefolyását befolyásolja a gyorsító fajtája, a kén – 

gyorsító aránya, a cink-gyorsító komplex szerkezete, a vulkanizálás paraméterei. Ezáltal a vulkanizáló rendszer 

megfelelő megválasztásával, annak összetételével, illetve a paraméterekkel széles tartományban változtatható a 

vulkanizátum tulajdonsága. 

1.4.2. Szulfénamid gyorsítók [10, 13] 

A szulfénamidok a leggyakrabban alkalmazott típusok közé tartoznak. Ezek a típusok késleltetett hatásúak, azaz 

a térhálósodás egy indukciós periódus után kezdődik meg. A hatást a S-R kötés stabilitása határozza meg, minél 

nagyobb, annál hosszabb az indukciós periódus. Alkalmazásának előnye a nagy vulkanizációs sebesség, ezáltal 

csökken a beégés veszélye. Tiurámokkal és ditiokaramát típusú gyorsítókkal előnyösen társíthatók. Előállításuk 

2-merkaptobenzotiazol primer, illetve szekunder aminokkal történő oxidatív körülmények közötti reakciójával 

történik. Főbb típusai a n-ciklohexil-2-benzotiazilszulfénamid (CBS), a n-terc-butil-2-benzotiazilszulfénamid 

(TBBS), a 2-morfolinotiobenzotiazol (MBS) és a N, N-diciklo-2-benzotiazilszulfénamid (DCBS). A 

vulkanizálás alatt a vegyület szétesik, a keletkező amin másodlagos gyorsítóként viselkedik. Elsősorban a 

természetes és mesterséges izoprén kaucsuk (NR, IR), butilkaucsukok (BR) és sztirol-butadién kaucsukok 

(SBR) vulkanizálása során alkalmazzák, abroncskeverékek, szállítószalagok és műszaki gumitermékek 

előállítása során. Ideálisak fröccsöntött termékek gyártása során is, mivel az indukciós periódus miatt a folyási 

idő hosszú, de a vulkanizáció ezt követően gyorsan végbemegy, valamint a térhálósűrűség magas. Másodlagos 

gyorsítók, illetve késleltetőkkel együttesen használva, alkalmasak kábelbevonatok hővel, illetve gőzzel történő 

vulkanizálására is. Két általánosan alkalmazott szulfénamid képletét a 7. ábra mutatja be. 
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7. ábra - Szulfénamidok [10] 

 

1.4.3. Tiazolok [10, 14] 

A tiazolok képviselik a másik fontos csoportját a gyorsítóknak. A 2-merkaptobenzotiazol különböző 

származékai. A 2-merkaptobenzotiazol (MBT) és a dibenzotiazil diszulfid szinte minden egyes kaucsukfajta 

vulkanizálásának gyorsítására alkalmas. Fémsóik, melyek közül a 2-merkaptobenzotiazol cink sója (ZMBT) a 

legfontosabb, késleltetett viselkedést is mutat. Alkalmazásával a vulkanizációs plató szélesedik, javul a 

vulkanizátum öregedéssel szembeni ellenálló képessége, azonban a kezelt keverék hajlamosabb a beégésre. 

Alkalmazható önmagában, de más vegyületekkel együtt, elsősorban guanidinekkel és tiurámokkal keverékként. 

Ezen gyorsítók hatását késleltetik. Előnyösen alkalmazhatók világos keverékekben is mert nem színez. 

Elsősorban általános kaucsukok keverékeiben (természetes és mesterséges izoprén kaucsuk (NR, IR), butil 

kaucsuk (BR), sztirol-butadién kaucsuk (SBR)) alkalmazzák, elsősorban műszaki gumitermékek, 

szállítószalagok, ékszíjak tömítések gyártása során. Hátrányuk, hogy keserű ízük miatt élelmiszerrel érintkező 

termékekben nem alkalmazhatók. Néhány általánosan alkalmazott tiazolok képletét a 8. ábra mutatja be. 

  

8. ábra - Tiazolok [10] 

 

1.4.4. Tiurámok [10, 15] 



 A Gumifeldolgozás adalékai és 

segédanyagai 
 

 9  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A tiurámok fő képviselői a tetrametiltiurám monoszulfid (TMTM) és a tetrametiltiurám diszulfid (TMTD). 

Gyorsítóként alkalmazhatók önmagukban vagy másodlagos gyorsítóként is szulfénamid gyorsítók mellett. 

Aktivátor alkalmazása (például cink-oxid) szükséges. Felhasználásukkal öregedésnek és oxidatív behatásnak 

ellenálló termékek állíthatók elő. További előnyük, hogy alkalmazhatók vulkanizálószerként is kén nélkül vagy 

a kén mennyiségének csökkentésével is végbemegy a térhálósodás. A tiurámok mennyiségének növelésével az 

előnyösebb monoszulfid hidak alakulnak ki. Emellet a termékek jobban ellenállnak a hőbehatásnak is, valamint 

kompressziótűrésük is nagyobb. Hasonlóan a szulfénamidokhoz, általánosan alkalmazott kaucsukok, 

természetes és mesterséges izoprén kaucsuk (NR, IR), butilkaucsukok (BR) és sztirol-butadién kaucsukok 

(SBR) vulkanizálása során alkalmazzák, de kiegészítve másodlagos gyorsítókkal, etilén - propilén terpolimerek 

(EPDM) térhálósítása során is alkalmazhatóak. Hőálló gumitermékek, tömítsek gyártása során használják fel, 

emellett fungicid, azaz gombaölő tulajdonsága miatt penészálló keverékekben is alkalmazhatóak. Néhány 

általánosan alkalmazott tiurám képletét a 9. ábra mutatja be. 

  

9. ábra - Tiurámok [10] 

 

1.4.5. Ditiokarbamátok [10,16] 

A ditiokarbamátok rendelkeznek a gyorsítók közül a legnagyobb gyorsító hatással, ezáltal bekerültek az 

ultragyorsítók osztályába. A leggyakrabban alkalmazott ditiokarbamátok a cink-n-dietilditiokarbamát (ZDEC), a 

cink-N-dimetilditiokarbamát (ZDMC) és a cink-N-dibutilditiokarbamát (ZDBC). Ezen kívül használatosak a 

szelén, tellúr, ólom, réztartalmú ditiokarbamátok is, de lényegesen kisebb mennyiségben. Elsődleges 

gyorsítóként alkalmazzák a ditiokarbamátokat, de másodlagos gyorsítóként is felhasználhatók, elsősorban 

tiazolokkal kiegészítve. Javítják a keverék öregedéssel szembeni tulajdonságát. Ultragyorsító tulajdonságaik 

miatt elsősorban latextermékek előállítására, valamint fröccsöntött, leginkább vékonyfalú termékek gyártása 

során alkalmazzák. Felhasználhatók ezen kívül világos színű termékekben is, mivel ezek a típusok sem színezik 

el a terméket. Az etilén-propilén terpolimer (EPDM) termékek elsőszámú gyorsítója. Ammóniumszármazékai 

beégésre hajlamosak, de ezekkel előállíthatók önvulkanizáló keverékek, melyek már szobahőmérsékleten is 

vulkanizálódnak. A ditiokarbamátok általános képletét a 10. ábra szemlélteti. 

  

10. ábra - Ditiokarbamát [10] 
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1.4.6. Guanidinek [10, 17] 

A guanidinek gyenge hatású gyorsítók, ezért elsődleges gyorsítóként nem alkalmazzák. Azonban másodlagos 

gyorsítóként elterjedtek, elsősorban tiazolok és tiurámok mellett. Más gyorsítók hozzáadása nélkül csak vastag 

falú termékeknél alkalmazható, de a kialakuló poliszulfid kötések miatt a térhálósűrűség kicsi. Alkalmazásának 

előnye szilikát töltőanyagok esetén, hogy az indukciós szakaszban a kelethező kovasav hatását csökkentik. Főbb 

képviselőik a n-n-difenilguanidin (DPG), n,n-di-o-tolilguanidin (DOTG) és o-tolilbiguanidin (OTBG) (11. 

ábra). 

  

11. ábra - Guanidinek [17] 

 

1.4.7. Egyéb gyorsítók [10,18] 

Az eddigiekben bemutatott gyorsítókon kívül léteznek más a kénnel vagy kéndonorral végzett vulkanizálásnál 

alkalmazott gyorsítók is, azonban ezek kisebb mennyiségben vagy speciális területen kerülnek felhasználásra. 

Ezek közé tartoznak a tiourea típusú gyorsítók, az aldehidek és aminok kondenzációs termékei, egyes aminok, 

ditiofoszfát, xantát és triazin típusú gyorsítók. 

A tiourea típusú gyorsítókat a polikloroprén (CR) és epiklórhidrin (ECO) kaucsuk vulkanizálása során 

alkalmazzák, valamint az etilén-propilén terpolimer (EPDM) termékek esetében is felhasználhatók aktivátorok 

mellett. Aktivátorok, mint a cink-oxid és kálcium-oxid használatával a térhálósűrűség növelhető. Fő képviselői 

az ethiléntiourea (ETU) és a dietiléntiourea (DETU), a tiazolokkal késleltetőként viselkednek. 

Az aldehidek és aminok kondenzációs termékei gyenge hatású gyorsítók, ezeket is másodlagos gyorsítóként 

alkalmazzák nagy rugalmasságú és tömörgumi termékekben. Fő képviselőik a hexametilén-tetramin alapú 

gyorsítók. Az amin típusú gyorsítók a ditiokarbamátok fontos másodlagos gyorsítói. A cink-N-
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etilfenilditiokarbamát és a ciklohexiletilamin kombinációja jól alkalmazható önvulkanizáló gumialapú ragasztók 

gyártása során. 

A ditiofoszfátok az etilén-propilén terpolimer (EPDM) kaucsukoknál alkalmazott gyorsítók egy képviselője. 

Tiazolokkal és szulfénamidokkal másodlagos gyorsítóként alkalmazzák. Fő képviselőjük a cink-

dibutilditiofoszfát (12. ábra). 

  

12. ábra - Cink-dibutilditiofoszfát [18] 

 

A xantátok erős ultragyorsítók, a xantogénsav fémsói. Fő képviselője a cink-butil-xantogenát (ZBX). Folyékony 

gumitermékek, latexek és ragasztóanyagok gyorsítói. A triazin gyorsítók felépítésüket tekintve hasonlóak a 

tiazol gyorsítókhoz (13. ábra). 

  

13. ábra - Triazin 

 

A tiurám gyorsítókhoz hasonlóan ezek is viselkedhetnek kéndonorként a vulkanizálás során. Elsődleges vagy 

másodlagos gyorsítóként egyaránt alkalmazhatóak, elsősorban speciális területeken. 
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1.5. Aktivátorok [19, 20] 

A vulkanizáló rendszerben a gyorsítók a kén és a kaucsuk polimerláncának kapcsolódását gyorsítják. Ezzel 

szemben az aktivátorok a vulkanizálás hatásfokát javítják. A folyamat során az aktivátor a poliszulfid kötési 

forma kialakulásával szemben a monoszulfid és diszulfid kötési forma kialakulásának irányába tolja a reakciót, 

ezáltal növelve a térháló sűrűségét. Az aktivátoroknak két nagy csoportja van, szerves és szervetlen típusúak. 

Ezek lehetnek fém oxidok, zsírsavak, glikolok. Az aktivátorokat mindig együtt alkalmazzák a gyorsítókkal. A 

leggyakrabban alkalmazott szervetlen aktivátorok a cink, a magnézium és ólom oxidjai. Más fém oxidok is 

felhasználhatók, azonban gazdasági és környezet-, valamint egészségvédelmi okokból ezek terjedt el 

széleskörűen, kiemelve a cink-oxidot, mint a leggyakrabban felhasznált fém oxidot. Előnyük, hogy 

töltőanyagként is alkalmazhatók. 

Aktiválásra alkalmasak a zsírsavak, illetve a zsírsavak fém sói. Fő képviselői a sztearinsav, illetve a cink-

sztearát. Az aktiválás mellett javítják a keverék feldolgozhatósági tulajdonságait. Ezek mellett alkalmazhatóak 

aminok és glikolok is. Előző elsősorban szilikát típusú töltőanyagok használata esetén, mert alkalmazásával 

gyorsítható a térhálósodás. Glikolok alkalmazhatók sztirol-butadién kaucsuk keverékek vulkanizálása során. Fő 

képviselője a dietilén-glikol (14. ábra). 

  

14. ábra - Dietilén-glikol 

 

1.6. Késleltetők (retarderek) [21, 22] 

A késleltetők a vulkanizálás lefolyását késleltetik. Alkalmazásukra több esetben is szükség lehet. A térhálósodás 

fékezése, melyre akkor van szükség, ha az alkalmazott gyorsító kedvezőtlenül befolyásolja vulkanizáció 

sebességét, azonban a termék megkívánt tulajdonságai miatt a mennyiségét csökkenteni nem lehet. Emellett 

szükség lehet az indukciós periódus meghosszabbítására, valamint térhálósodás hőmérsékletfüggésének 

megváltoztatására, azaz a vulkanizáció hőmérséklete alatt a retarder kifejti hatását, míg a térhálósodás 

hőmérsékletén már nem aktív. 

A savas anyagok késleltetik a vulkanizációt, általánosan a benzoesavat, szalicilsavat és a ftálsav-anhidridet 

alkalmazzák. Előnyösen alkalmazhatók erre a célra zsírsavak és sóik, valamint savas nitrogénvegyületek is. A 

savak és savszármazékok előnye, hogy késleltető hatásuk nagy, valamint alkalmazhatók fehér keverékekben is. 

Hátrányuk, hogy a teljes vulkanizáció folyamatát lassítják. A ftálimidek hatékony nitrogéntartalmú késleltetők, 

előnyük a savakkal és savszármazékokkal szemben, hogy csak az indukciós periódust hosszabbítják meg. Egy 

képviselőjük a ciklohexiltioftálimid (15. ábra). 

  

15. ábra - Ciklohexiltioftálimid [21] 

 

1.7. Öregedésgátlók [23, 24] 
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Az egyes kaucsukfajták tulajdonságai kisebb-nagyobb mértékben változnak az idő vagy külső behatás hatására. 

Különböző öregedésgátló adalékanyagokkal csökkenthető a tulajdonságváltozás mértéke. A vulkanizátum 

ridegedhet vagy ezzel ellentétesen lágyulhat, elveszti rugalmasságát, degradálódhat. Ezen felül a behatások 

következtében repedések keletkezhetnek a felületen, továbbá a színét is elvesztheti. A különböző hatások 

érinthetik a gumi egészét vagy csak a felszínét. 

A tulajdonságváltozást, azaz az öregedést számos tényező kiválthatja. A gumi öregedhet kaucsukmérgek, hő, 

gőz és más forró anyagok hatására, emellett repedések alakulhatnak ki oxigén, ózon vagy fagyás hatására is. 

A levegő oxigénjének hatására már alacsonyabb hőmérsékleten is bekövetkezhetnek változások a gumi 

tulajdonságaiban. Az oxigén és a hő, UV sugárzás vagy a reakciót katalizáló esetleges előforduló fémek 

jelenlétében a fő polimer vagy melléklánc részeiből szabad gyökök alakulhatnak ki, amelyek 

rekombinálódhatnak vagy bomlanak, illetve a kapcsolódás után újra bomlanak. Ez a mechanizmus a lánc 

felszakadásával, a térháló bomlásával, lágyulással vagy ellenkezőleg keményedéssel járhat. Elsősorban azok a 

gumitermékek érzékenyek, melyek polimer láncában vagy oldalláncában telítetlen részek is találhatóak, például 

a természetes izoprén (NR) vagy butilkaucsuk (BR). A kettős kötést nem vagy csak csekély mértékben 

tartalmazó kaucsukok, mint az etilén-propilén kaucsuk (EPM) jobban ellenállnak az oxigén hatásának. A hő és 

oxidációval szembeni ellenállást a kaucsuk fajtája, az öregedésgátló és a vulkanizálórendszer típusa is 

befolyásolja. 

A gumi öregedése mérgek hatására is bekövetkezhet. A mechanizmusa a reakciónak, hogy ezek az anyagok 

katalizálják az oxigén jelenlétében végbemenő, már ismertetett reakciókat. Jelentősebb mérgek lehetnek a 

gumiban nyomokban fellelhető nehézfémek, a vas, a nikkel és réz. 

A természetes és mesterséges poliizoprén kaucsuk szerkezeténél fogva érzékenyebb a szintetikus kaucsukoknál. 

A mérgek kémiai szerkezet befolyásolja a hatás nagyságát. Réz esetén, az oldható rézvegyületek öregedés 

gyorsítók, míg a komplexei ártalmatlanok. A vulkanizáló rendszerekben megtalálható gyorsítók érzékenyebbek 

a mérgekre, ezért ezek használatát (például pigmentként vagy töltőanyagként) vagy a szennyeződést el kell 

kerülni. 

Hő hatására a hőmérséklet nagyságától és a kaucsuk típusától függően több hatás is bekövetkezhet. A hő 

hatására a térháló felbomlik, a polimerlánc degradálódik, ennek következtében a vulkanizátum, illetve 

gumitermék lágyul. Ezzel ellentétben utóvulkanizáció is lejátszódhat, melynek során a termék keményedik. 

Forró víz és gőz vagy egyéb forró közeg hatására is bekövetkezhet az öregedés. Egyes kaucsuk típusok, mint a 

szilikonkaucsuk és etilén-vinil acetát (EVA) hidrolizálhat, ennek következtében a kötésel felbomlanak. A 

szerves oldószerek, illetve olajok hatására is lejátszódhat az öregedés, melynek során a termék térfogata 

változhat, duzzad vagy csökken, melynek során ezek az anyagok kioldják a lágyítókat, illetve bediffundálnak az 

anyagba. Ennek során további fizikai tulajdonságok is megváltozhatna, úgymint a keménység vagy szakadási 

nyúlás. 

Napfény és az ultraibolya sugárzás hatására is bekövetkezhet a gumitermékek öregedése, illetve fáradása. Első 

sorban a világos gumitermékeket érinti ez a fajta károsító hatás. A gumitermékek felületén a besugárzás hatására 

repedések, törések jelennek meg. A különböző színező pigmenteket vagy kormot tartalmazó gumitermékek 

kevésbé vannak kitéve a káros hatásoknak. 

1.7.1. Az öregedésgátlók típusai [23, 25] 

A vulkanizátum öregedéssel szembeni ellenállóképességét elsősorban a kaucsuk polimer összetétele határozza 

meg. Kisebb mértékben befolyásolja a térháló sűrűsége. A felhasznált öregedésgátló anyagokkal befolyásolható 

az ellenállóképesség mértéke. A különböző károsító tényezők ellen különböző vegyianyagok alkalmazhatók, 

mivel ezen vegyületek hatása a felsorolt öregedési folyamatokra eltérő. Az alkalmazott öregedésgátlók 

mennyisége is befolyásolja a hatást. A keveréktervezés és annak gyártása során ezt a tényezőt is figyelembe kell 

venni. Az adalékok hatása egy adott maximális mennyiség után már nem növekszik tovább, így mennyiségének 

további növelése nem indokolt. A különböző hatásoknak ellenálló keverékek elkészítése során gyakran egynél 

több adalék alkalmazása szükséges. Ekkor figyelembe kell venni az egyes öregedésgátlók egymásra gyakorolt 

hatását is, mivel egymás hatását erősíthetik, de ki is olthatják. 

Az öregedésgátlók hatás szerint a következő csoportokra bonthatók. Antioxidánsok és ózon elleni szerek, 

gumimérgeket hatástalanító anyagok, fényvédő szerek, valamint gombaölő (fungicid) vegyületek. 
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Az UV sugárzással szembeni védőhatást az adalékok több módon fejthetik ki. Egyes anyagok a fény energiáját 

kisebb mértékben vagy teljesen elnyelik, ennek következtében kisebb mértékben következik be a gerjesztés 

hatására történő bomlás. A töltőanyagként leggyakrabban alkalmazott kormok kitűnő energiaelnyelő anyag. A 

fehér töltőanyagok ezzel ellentétes hatást váltanak ki, a fényt visszaverik, ezzel akadályozzák meg, illetve 

csökkentik a károsító hatást. 

Egy másik csoportot alkotnak a gumiméregként viselkedő fémionokat dezaktiváló adalékok. Hatásukkal 

inhibeálják a fémionok katalizáló hatását a peroxidok bomlási reakcióiban. A fémionokat az adalékok megkötik, 

elsősorban komplex formában. Másik csoportba sorolhatók azok az anyagok melyek az oxigén, illetve ózon által 

keletkező hidroperoxidok láncinicializáló hatását gátolják. Ezt oly módon biztosítják, hogy a keletkező 

hidroperoxidokat stabil, nem gyökös termékekké bontják le. 

Az ózon kiváltotta öregedést az úgynevezett antiózonánsokkal lehet csökkenteni vagy megelőzni. Ezek lehetnek 

kémiai adalékanyagok vagy viaszok. Mechanizmusukat tekintve az adalék reakcióba lép az ózonnal vagy az 

ózon hatására létrejövő bomlástermékekkel. Ezt a hatást a kaucsuk, illetve gumitermék felületén fejtik ki. A 

felületre történő diffúzió különböző telített szénhidrogénekkel, lágyítókkal elősegíthető. A viasszerű anyagok 

amellett, hogy segítik a diffúziót önmagukban is kifejthetnek védőhatást, oly módon, hogy a gumi felületén 

hártyát alkotva elzárják a felületet az oxigéntől és az ózontól. Azonban terhelésnek kitett helyeken önmagukban 

nem alkalmazhatók, mivel behatás hatására (elsősorban dinamikai) a kialakult védőréteg felszakad, így 

lehetőség nyílik az oxigén és ózon hatására bekövetkező fáradásnak, károsodásnak. 

Gombák és más mikroorganizmusok is károsíthatják az egyes gumitermékeket. Ez elsősorban a trópusi vagy 

nagy páratartalmú helyeken következhet be. A hatás kivédhető ellenálló kaucsukfajták, mint a polikloroprén 

kaucsuk (CR) alkalmazásával vagy gombaölőszerek (fungicidek) alkalmazásával. Utóbbiakra jó példák a 

kéntartalmú tiurám típusok. 

Kémiai összetétel szempontjából a következő nagy csoportokba sorolhatók az öregedésgátlók. Amin típusú 

adalékok, fenol típusú öregedésgátlók, valamint egyéb öregedésgátló anyagok és származékok. Az első 

csoportba tartoznak a ketonok és aminok kondenzációs termékei, az aldehidek és aminok kondenzációs 

termékei, valamint a szekunder aromás aminok (például fenil-naftil-amin származékok). A második csoportba 

tartoznak az egy és többgyűrűs fenolok, a kéntartalmú fenolszármazékok (tiofenolok és fenol-szulfidok), 

valamint a hidrokinon származékok. A harmadik csoportba az imidazolszármazékok (16. ábra), szerves borátok 

és foszfitok, ditiokarbamátok tartoznak. 

  

16. ábra - 2-merkapto-benzimidazolb[25] 

 

Az amin típusú öregedésgátlók kiváló antioxidánsok, ózonvédőszerek. Hatékony védelmet jelentenek a hő 

kiváltotta károsító hatásokkal szemben, valamint hatékony fáradásgátló anyagok. Hatásukat úgy fejtik ki, hogy a 

molekula amincsoportja felhasad és az így keletkező gyök lánczáródást okoz. Hátrányuk, hogy hatásuk kifejtése 

közben elszíneződnek, ezért a gumitermékek színe, főként világos keverékeknél megváltozhat. 

Ketonok, aldehidek aminszármazékai [23, 26] 

Elsősorban acetilén és anilin származékok. Megjelenési formájukat tekintve lehetnek folyadékok, gyantaszerű és 

por alakú anyagok. A nagymolekulatömegű fajták jó hőállóságot biztosítanak köszönhetően alacsony 

párolgásuknak, ezek általában polimerizált gyanták. A kisebb molekulatömegű anyagok mobilitása nagyobb, 

hajlamosabbak a diffúzióra, ezáltal növelik a keverék fáradással szembeni ellenállását. Fő képviselőjük a 2,2,4-

trimetil-1,2-dihidrokinolin (TMQ) (17. ábra). 
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17. ábra - TMQ [26] 

 

Oligomer formája miatt jó hőállóságot biztosító antioxidáns adalék, de a fáradással szemben csak kis védelmet 

biztosít. Előnye, hogy a peroxidokkal szemben ellenálló, ezért alkalmas etilén-propilén-dién terpolimer (EPDM) 

keverékekben történő felhasználásra, melyben a peroxid típusú vulkanizáló rendszer nem károsítja. 

Az aldehidek és aminok kondenzációs termékei, mint például az aldo-naftil amin (18. ábra), kevésbé jó 

hőöregedés gátlók, mint a ketonok és aminok kondenzációs termékei. Továbbá a fáradással szembeni ellenállást 

egyáltalán nem vagy csak csekély mértékben növelik. 

  

18. ábra - Fenil-alfa-naftil-amin [26] 

 

Fenolszármazékok [23, 27] 

Az amin típusú öregedésgátlókkal szemben előnyük, hogy nem vagy csak kisebb mértékben színeznek, ezért 

alkalmazhatók világos keverékekben, emellett élelmiszeripari gumitermékekben is alkalmazhatók. Hátrányuk, 

hogy antiózonáns hatásuk nincs, valamint az antioxidáns és öregedésgátló hatásuk csekélyebb. A 

fenolszármazékok egy képviselőjét a 19. ábra mutatja be. 

  

19. ábra - Ditercbutil-metil-fenol [27] 



 A Gumifeldolgozás adalékai és 

segédanyagai 
 

 16  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2. Töltőanyagok [28, 29] 

A gumiipari keverékek és a vulkanizátumok tulajdonságait a kaucsuk fajtája és mennyisége, a 

vulkanizálórendszer, az alkalmazott lágyítók és az öregedésgátlók mellett a felhasznált töltőanyagok jellege és 

mennyisége befolyásolja. A töltőanyagok rendeltetésük szerint befolyásolhatják a nyerskeverékek 

feldolgozhatósági tulajdonságait, módosíthatja a gumikeverék műszaki tulajdonságait, valamint alkalmasak a 

keverék árának befolyásolására. Utóbbira példa, olcsó töltőanyagokkal helyettesítve a keverék egy részét, annak 

árát csökkenti. A töltőanyagok többféleképpen csoportosíthatók. A töltőanyagok lehetnek szerves és szervetlen 

anyagok, fehér töltőanyagok vagy kormok, illetve technológiai szempontból aktív vagy inaktív anyagok. A 

kormok a különböző előállítási eljárással gyártott, illetve megfelelően csoportosított és kiszerelt kormok, míg a 

fehér töltőanyagok közé számos természetes és mesterségesen gyártott anyagok tartalmaznak. Ezek között meg 

kell említeni a pirogén és kicsapatott szilikátokat, alumínium, illetve kalcium szilikátokat. Számos karbonátot, 

például a cink, a kalcium, valamint a magnézium karbonátokat. Emellett töltőanyagként alkalmaznak 

agyagásványokat, természetes agyagot, fémoxidokat és hidrátokat. 

Az aktív töltőanyagok a keverékek tulajdonságait befolyásolják, míg az inaktív töltőanyagok elsősorban a 

keverék árát csökkentik. Egyes kaucsukfajták erősítő hatású töltőanyagok alkalmazása nélkül nem használhatók 

fel termékek gyártására. Egy jellemző példa erre a sztirol-butadién kaucsuk (SBR), melynek szakítószilárdsága 

önmagában kicsi, de töltőanyagokkal növelhető, anélkül, hogy a kaucsuk más tulajdonságai megváltoznának. A 

különböző töltőanyagok különböző módon befolyásolják a tulajdonságokat. A töltőanyagok befolyásoló hatását 

annak elsődleges és másodlagos szerkezet határozza meg. Az előbbi csoportba a töltőanyag fizikai tulajdonságai 

tartoznak, ezek közt a szemcseméret, a szemcse alakja, fajlagos felülete, törésmutatója, színe. Második 

csoportba a töltőanyag kémiai tulajdonságai tartoznak. Ezek közt a felület kémiai jellege, a savas és lúgos aktív 

helyek száma. 

Az aktív és az inaktív töltőanyagokat összehasonlítva megállapítható, hogy tulajdonságok változása inaktív 

töltőanyagok esetén a töltőanyag mennyiségének növelésével állandóan változik. Ezzel szemben az aktív 

töltőanyagok tulajdonságmódosító hatása egy maximum értékhez közelít, azaz egy határ után a mennyiség 

növelése nem jár további változással. További különbség a két típus között, hogy azonos töltőanyag mennyiség 

mellett az aktív fajtákkal készített keverékek keménysége és szakítószilárdsága magasabb és a kopási veszteség 

is kisebb. Ezzel ellentétben az inaktív töltőanyagok kevésbé rontják a keverék rugalmas tulajdonságait. Egyes 

töltőanyagok befolyásolhatják a keverék viszkozitását, amelyet a feldolgozhatóság szempontjából figyelembe 

kell venni. Az aktív töltőanyagok csoportosíthatók hatáserősségük szerint is. Megkülönböztethetünk kevéssé 

aktív, inaktív töltőanyagokat, félaktív és nagyaktivitású töltőanyagokat. A töltőanyagok aktivitását és a 

tulajdonságmódosító hatását a keverékkészítés során figyelembe kell venni. 

A töltőanyagok kölcsönhatásba lépnek a keverék többi összetevőjével. Ez történhet fizikai, illetve kémiai 

kölcsönhatás útján. Inaktív töltőanyagok esetén a kölcsönhatás fizikai adszorpció alapján megy végbe. Nagy 

fajlagos felületű aktív anyagok esetén már kialakulhatnak van der Waals kötések is. Kémiai kötések a már 

említett nagy felületű, aktív töltőanyagok esetében jöhetnek létre melynek során a keverék összetevői 

kapcsolódnak a töltőanyag funkcionális csoportjaihoz. Kormok esetén egyrészt a feldolgozás során keletkező 

szabad gyökök kapcsolódnak a koromhoz, másrészt egyes koromfajtáknál a korom felületén található az 
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oxidáció hatására kialakult funkcionális csoportok (karbonil, fenil, stb.) vesznek részt a kötésben. Szervetlen 

töltőanyagok esetén 

2.1. A töltőanyagok tulajdonságai [28, 29] 

A töltőanyagok tulajdonságainak vizsgálatát szabványos módszerek írják le. Az anyagok szemcsemérete és a 

szemcseméret eloszlása meghatározható mikroszkópos módszerrel, továbbá szitaanalízissel és ülepítési 

vizsgálattal is meghatározható. A töltőanyagok fajlagos felülete a különböző módszerrel megállapított felülettel 

jellemezhető, melynek meghatározása jód vagy a BET módszernél nitrogén adszorpción alapul. A különböző 

töltőanyagok között a BET felület alapján különbséget tehetünk. Az inaktív töltőanyagok fajlagos felülete 0-10 

m2/g, a félaktív töltőanyagoké 10-90 m2/g között van, míg az aktív töltőanyagok fajlagos felülete elérheti a 250 

m2/g értéket is. Némely töltőanyag, mint az aktív szilikátok és korom töltőanyagok szemcséi az előállítás 

hőmérsékletén összekapcsolódnak, agglomerizálódnak. A feldolgozás során ezek az agglomerátumok fejtik ki 

hatásukat, ezért az egyes töltőanyagok agglomerizációra való hajlamát is meghatározzák. Az így kialakult 

másodlagos szerkezetet az olajszámmal vagy szerkezeti indexel lehet jellemezni. Az olajszám megadja, hogy az 

adott töltőanyag mennyi olajat vesz fel, egy összefüggő massza kialakulásáig. Egyes készülékek a keverés során 

fellépő forgatónyomatékot vizsgálják, így küszöbölve ki a szubjektív hatásokat, például a nedvesítést és az olaj 

diffúzióját a pórusokba. 

A töltőanyagok színe befolyásolja a felhasználásukkal gyártott keverékek és termékek színét. A töltőanyagok 

törésmutatójának meghatározásával megállapítható, hogy az adott anyag mely felhasználási körben 

alkalmazható. Amennyiben víztiszta, áttetsző termék előállítása a cél, a töltőanyag és a kaucsuk 

törésmutatójának közel azonosnak vagy egymással megegyezőnek kell lennie. Színes vagy fehér termékek 

esetén ezzel ellentétesen, a kaucsuk és a töltőanyag törésmutatójának eltérőnek kell lennie. 

A töltőanyagok pH-ja hatással van a vulkanizációra (a kénnel, illetve kéndonorokkal végzett térhálósításra), 

emiatt szükséges a meghatározása. A savas anyagok késleltetik, míg a bázikus anyagok gyorsítják a 

vulkanizáció folyamatát. A vizsgálatot a töltőanyagok vizes szuszpenziójában végzik. A kormok közül a 

gázkormok az oxidált felület miatt savas karakterűek, míg a kemencekormok bázikusak. A szintetikus szilikát 

töltőanyagok bázikusak. 

A feldolgozhatóság, a tárolási és szállíthatósági tulajdonságok is fontos jellemzők egy töltőanyag esetén, ezért a 

felhasznált töltőanyagok ehhez kapcsolódó tulajdonságait is meg kell vizsgálni, illetve minősíteni kell az adott 

töltőanyagot. 

Szitaanalízissel megállapítható a töltőanyagok szemcsemérete és szemcseméret eloszlása. A szemcsék nagysága 

és mennyiségük utalnak feldolgozhatóságra és a szállíthatóságra. A porszerű vagy kis szemcseméret megnöveli 

a porszennyezés esélyét, valamint a töltőanyag megfelelő mértékű eloszlatása is nehézkes. A nagy 

szemcseméret a vékonyfalú termékek esetén, mint a csövek, membránok, okozhatnak hibákat, például 

egyenetlenségeket vagy lyukakat. Egyes töltőanyagfajtákat a hátrányok kiküszöbölése és a feldolgozhatóság 

javítása miatt pellet formájában hozzák forgalomba. A pelletizált kormok esetén szükséges meghatározni a 

pellet keménységét. Ez az érték előrejelzi a korom viselkedését a feldolgozás során, a diszperz rendszer 

kialakulására van hatással. A nagy pelletkeménység miatt a korom eloszlatása nem lesz egyenletes, egyes 

helyeken nagy mennyiségben, míg egyes helyeken egyáltalán nem lesz megtalálható a töltőanyag. Emiatt a 

termék tulajdonságai nem lesznek egyenletesek a termék teljes tömegében, illetve térfogatában. Amennyiben a 

pellet keménysége kicsi, azaz a puha, a szállítás és tárolás során bekövetkezhet annak kopása és 

feldarabolódása. Ez a jelenség jelentős porszennyezést jelenthet a szállítás, adagolás és keverés során, mely 

jelentős egészségkárosító hatásként jelentkezhet. Emellett befolyásolja a szállítás és adagolás és keverés 

hatékonyságát is. 

Szállítási és tárolási szempontból fontos a töltőanyagok térfogattömege vagy térfogatsűrűsége. Értéke jelzi a 

szállítás és tárolás helyigényét, valamint a feldolgozás során a többi alkotórész sűrűségének ismeretében 

meghatározható a belső keverők optimális feltöltéséhez szükséges mennyiség. A sűrűség befolyásolja a 

bedolgozás idejét is, kisebb sűrűség esetén a bedolgozáshoz hosszabb idő szükséges, mivel ebben az esetben 

kisebb nyírási erőkkel lehet számolni. A térfogattömeg egy liter nem tömörített anyag tömegét adja meg. Értéke 

megadható tömörített térfogatra is, ekkor jelzik a tömörítés módját is. Az ütőtömeg meghatározása során a 

töltőanyagot tartalmazó edényt meghatározott ideig vagy meghatározott szintig ütik. A rázótömeg hasonló 

módon határozható meg, ebben az esetben adott ideig vagy egy meghatározott szint eléréséig végzik a rázási 

műveletet. A kis sűrűség hátrányos hatásainak csökkentésére egyes töltőanyagokat granulált formában hozzák 

forgalomba. 
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2.2. Kormok [30, 31] 

A leggyakrabban alkalmazott töltőanyagok közé tartoznak a különböző gumiipari kormok. Előnyük a 

szervetlen, fehér töltőanyagokkal szemben, hogy kedvezőbbek a dinamikus tulajdonságai. Emellett kiválóan 

növelik a keverékek kopásállóságát. A korom különböző szerves alapanyagból, különböző eljárásokkal 

előállított szén. Azonban a korom a szénen kívül szennyezőanyagokat is tartalmaz, függően a kiindulási 

alapanyagtól és az előállítási eljárástól. Ezek lehetnek oxigén, kén, nitrogén tartalmú csoportok, melyek 

nagyrészt a korom felületén van jelen. Emellett szénhidrogéneket is tartalmazhat. A korom kén és 

nitrogéntartalmát az alapanyag kén és nitrogéntartalma határozza meg. Az oxigéntartalmú csoportok lehetnek 

karbonil, karboxil, fenol és étercsoportok. Kis mennyiségben fémet, illetve fémoxidokat is tartalmazhatnak. A 

szennyezőanyagok és a felületen levő csoportok, fizikai és kémiai módszerekkel történő meghatározása 

szükséges a felhasználási tulajdonságok megállapításának érdekében. A korom, mint töltőanyag előnyösen 

javítja a keverékek szakítószilárdságát, a repedésekkel szembeni ellenállóképességet, valamint a kopásállóságot. 

A kopásállóság növekedésével nő a belső súrlódás és a hőfejlődés, ennek következtében a keverékek 

hajlamosabbak a beégésre. 

A kormok előállítási eljárását két nagy csoportra oszthatjuk. Előállíthatók egyrészt különböző szerves anyagok 

tökéletlen elégetésével, melyhez alapanyagként kőolajat, földgázt és kátrányt is felhasználhatnak. Másik nagy 

csoport a termikus bontás, melynek fő alapanyaga az acetilén, de más szénhidrogének, illetve petrolkémiai 

anyagok is felhasználhatók. Az első eljárással állítják elő a láng vagy lámpakormokat, a csatornakormokat, 

gázkormokat és kemencekormokat. A második eljárással, azaz a termikus bontással állítják elő az acetilén-, 

termál- és az ívfény kormokat. 

A láng vagy lámpakorom eljárás a legrégebbi ismert módszer. Az alapanyagot (nehézolajat, pakurát) csészékben 

égetik, majd a kormot az égéstermékből választják el szűréssel (szűrők és ciklonok segítségével). Két csoportra 

bonthatók méretük és felhasználásuk szerint. Az úgynevezett könnyű kormok (50-70nm szemcseméret) főként 

színezékként alkalmazható. Az úgynevezett nehéz kormok (szemcseméretük 110-120nm) színezékként és 

töltőanyagként egyaránt felhasználhatók. Aktivitásuk és erősítőhatásuk csekély, gumiiparai felhasználásuk 

mértéke kicsi. 

A csatornakormokat földgáz elégetésével állítják elő. A korom hűtött idomvasakra rakódik, melyről az eljárás 

végén a kormot kaparással eltávolítják. Az eljárás során kis szemcseméretű (5-30nm), nagy fajlagos felületű, 

aktív korom keletkezik. Az aktivitását a felületén lévő nagymennyiségű oxigént tartalmazó csoport okozza. 

Hasonlóan a lángkormokhoz felhasználásuk szerint két csoportra bonthatók. Az 5-20nm szemcseméretű 

kormokat színezékként, míg az e feletti szemcseméretű kormokat töltőanyagként alkalmazzák. Töltőanyagként 

alkalmazása előnyös, mivel a kopásállóság növelése mellett, növelik a keverék szakító és továbbszakító 

tulajdonságát. Mivel kémhatásuk savas a vulkanizálást lassítják, melyet a térhálósítás során a 

vulkanizálórendszer összeállításánál figyelembe kell venni. Részaránya a gumiiparban csökken, mivel az eljárás 

kihozatala csekély. Előállítási eljárását a 20. ábra mutatja be. 

  

20. ábra - A csatornakoromgyártás technológiai folyamata [31] 
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A csatornakormok előállításának csekély kihozatalát a gázkorom eljárással növelték, mely a csatorna eljárás 

továbbfejlesztésének tekinthető. Ebben az esetben az alapanyag elégetése során keletkezett kormot hűtött 

dobokban fogják fel. Az alapanyag aromás jellegű olaj, melyet vivőgáz mellett porlasztanak az égéstérbe. 

Tulajdonságait tekintve hasonló a csatornakormokhoz, a keverék kopásállóságát azonban annál nagyobb 

mértékben javítja. A gázkorom előállítási eljárását a 21. ábra szemlélteti. 

  

21. ábra - A gázkoromgyártás folyamata [31] 
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A gumiiparban túlnyomó részt alkalmazott kormok a kemencekormok. Részarányuk meghaladja a 95 

százalékot. A kemence eljárást már az 1920-as évek óta alkalmazzák. Szemben a többi eljárással, a gáz vagy 

folyékony alapanyagokat zárt térben, álló vagy fekvő reaktorokban égetik el. Alapanyagként gáz, aromás jellegű 

olajok, kátrányolaj alkalmazható. Kiváló alapanyagok a vízgőzös pirolízis aromás melléktermékei. Minél 

nagyobb a részaránya az aromás vegyületeknek az alapanyagban annál nagyobb mértékben növekszik a 

koromtermék aktivitása, emellett az eljárás kihozatala is javul. különböző adalékanyagokkal, főként alkáli fém 

vegyületekkel széles tartományban befolyásolható a termék szerkezete. Az eljárás során az alapanyagot gázzal 

és a tökéletlen égésnek megfelelő, korlátozott mennyiségű levegővel, rendkívül kicsi tartózkodási idő (0,03 

másodperc!) mellett, csőkemencében égetik el. Az alkalmazott hőmérséklettartomány 1300-1600°C. A 

keletkező nagy koromtartalmú gázt ezt követően vízzel 100°C alatti hőmérsékletre hűtik, így megakadályozva a 

nagyméretű koromrészecskék kialakulását. A korom elválasztása szűrőkkel, ciklonokkal és elektrosztatikus 

leválasztókban történik. A szűrő antisztatikus bevonattal ellátott üvegszövet, így ki lehet küszöbölni az esetleges 

feltöltődést és az így kialakuló robbanásveszélyt. Az eljárás során a paraméterek megfelelő kiválasztással széles 

tartományban változtatható a termék másodlagos szerkezete, az agglomerátumok mérete, valamint az aktivitás 

mértéke. Az aktív kemencekormok összehasonlítva a csatornakormokkal, kisebb mértékben növelik a 

szakítószilárdságot. Ezzel szemben a keverék kopásállóságát kedvezőbben javítják. Ellentétben az eddig 

felsorolt koromtípusokkal, a kemencekormok lúgos kémhatásúak, így gyorsítják a térhálósodást, ezért a 

vulkanizálás során ezt figyelembe kell venni A kemencekorom előállítási eljárását a 22. ábra szemlélteti. 

  

22. ábra - A kemencekorom előállítási eljárása [31] 
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A termikus bontással előállított kormok fő típusai közé a termál- és acetilén kormok tartoznak. Előbbi fajtákat 

földgáz szakaszos bontásával állítják elő mintegy 1200-1400°C-on. Töltőanyagként való jelentőségük az, hogy 

alkalmazásukkal lágy, erősen töltött keverékek állíthatók elő, mivel a szilárdsági, merevségi (modulusz) 

tulajdonságokat csak kis mértékben befolyásolják. Ezáltal olcsóbb termékek állíthatók elő. Az acetilén 

kormoknak speciális rendeltetésű keverékekben alkalmazzák, magas áruk miatt. Alkalmazásával vezetőképes 

termékek állíthatók elő. Mindkét koromfajtáról elmondható, hogy a gumiiparban felhasználási mennyiségük 

csekély. 

A koromtermékek térfogattömege kicsi, ezért szállítása, tárolása költséges és bonyolult, míg keverése nagy 

energiát igényel. Ezen káros hatások kiküszöbölése miatt a kormokat először tömörítik, melynek során a 

mintegy 50g/liter térfogattömeg kettő, illetve négyszeresére növekszik. Ezt követően granulálják, így növelve 

tovább a térfogattömeget. Ennek következtében csökken a szállítás költsége, valamint a feldolgozás 

tulajdonságai is javulnak. 

2.2.1. A kormok osztályozása [30, 32] 

A kormok jelölésére többféle osztályozási rendszert alkalmaznak. Jelen jegyzet keretében a két leginkább 

elterjedt, illetve szabványos jelölésmódot mutatom be. Az első módszer az amerikai osztályozási rendszer, mely 

először terjedt el nemzetközileg. A kormok jelölésében az első betű vagy betűk jellemezték a gumiipari 

felhasználást, míg a jelölés utolsó betűje az előállítási eljárásról adott felvilágosítást. Kiegészítő jelzéseket 

alkalmaztak az eltérő szerkezet, a nemszínező jelleg és más különleges tulajdonságok jelzésére. Így a 

csatornakormok a C utótagot (channel), a kemencekormok az F utótagot (furnace), a láng vagy lámpakormok az 

L utótagot (lamp), míg az acetilénkormok az A utótagot kapták. Az 1. táblázat tartalmazza az egyes kormok 

jelölésrendszerét. 

1. táblázat - 1. táblázat A kormok jelölése 
 

Jelölés 
  

CC Conductive Channel Vezetőképes csatornakorom 

EPC Easy Processing Channel Könnyen feldolgozható 

csatornakorom 

MPC Medium Processing Channel Közepesen feldolgozható 
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csatornakorom 

HPC Hard Processing Channel Nehezen feldolgozható 

csatornakorom 

SAF Super Abrasion Furnace Kiváló kopásállóságú 

kemencekorom 

ISAF Intermediate Super Abrasion 

Furnace 
Közepesen kiváló kemencekorom 

HAF High Abrasion Furnace Nagy kopásállóságú kemencekorom 

FF Fine Furnace Finom eloszlású kemencekorom 

FEF Fast Extruding Furnace Jól extrudálható kemencekorom 

HMF High Modulus Furnace Nagy moduluszú kemencekorom 

GPF General Purpose furnace Általános rendeltetésű 

kemencekorom 

APF All Purpose Furnace Minden célra alkalmas 

kemencekorom 

SRF Semi Reinforcing Furnace Félaktív kemencekorom 

MPF Medium Processing Furnace Közepes feldolgozhatóságú 

kemencekorom 

CF Conductive Furnace Vezetőképes korom 

SCF Super Conductive Furnace Kiváló vezetőképességű korom 

XCF Extra Conductive Furnace Extra vezetőképességű korom 

CRF Channel Replacement Furnace Csatornakormot helyettesítő 

kemencekorom 

FT Fine Thermal Finom eloszlású termálkorom 

MT Medium Thermal Közepes eloszlású termálkorom 

LB Lamp Black Láng/lámpakorom 

A Acetilene Black acetilénkorom 

A 2. táblázat a kiegészítő jelöléseket tartalmazza. 

2. táblázat - 2. táblázat A kormok kiegészítő jelölése 
 

LS Low Structure Kis szerkezetű 

HS High Structure Nagyszerkezetű 
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VHS Very High Structure Nagyon nagy szerkezetű 

LM Low Modul Kismodoluszú 

HM High Modul Nagymoduluszú 

FF Free Flowing Könnyen ömleszthető 

NS Non Staining Nem színező 

SC Slow Curing Lassan vulkanizáló 

A kemencekormok elterjedésével a különböző kormok mennyisége megnövekedett. Emiatt bevezetésre került 

egy szabványosított jelölésrendszer, mely közvetlenül utal a kormok elsődleges és másodlagos szerkezetére, a 

feldolgozhatóságra és vulkanizációs tulajdonságra. Az ASTM D1765 jelölésrendszer 4 tagból álló jelölést 

alkalmaz. Az első betű a korom (kemencekorom) vulkanizációt befolyásoló hatására, a térhálósodásra való 

hajlamot jelöli. Megkülönböztetünk normál, jelölése N (normal) és lassú vulkanizációs, jelölése S (slow) 

hajlamú kormokat. Ezt követi a kormok átlagos szemcseméretéről ad felvilágosítást, míg a következő számok a 

szerkezetre és a feldolgozás tulajdonságait jellemzi. A 3. táblázat néhány koromtípus amerikai rendszerű és 

ASTM standard jelölését hasonlítja össze. 

3. táblázat - 3. táblázat Az amerikai és az ASTM jelölés összehasonlítása 
 

N-110 SAF Kiváló kopásállóságú 

kemencekorom 

N-220 ISAF Közepesen kiváló kopásállóságú 

kemencekorom 

N-330 HAF Nagy kopásállóságú kemencekorom 

N-550 FEF Jól extrudálható kemencekorom 

N-293 CF Vezetőképes kemencekorom 

N-990 MT Közepes eloszlású termálkorom 

S-300 EPC Könnyen feldolgozható 

csatornakorom 

A kormok tulajdonságainak és feldolgozhatóságának javítására az 1970-es évektől kezdve állítanak elő és 

használnak fel új technológiájú vagy fejlesztett megnevezéssel rendelkező kormokat. Ezek a kormok is 

besorolást kaptak az ASTM D1765 rendszer szerint, különbség az általános kormokkal szemben a jelölésben a 

szerkezetre és tulajdonságra utaló második és harmadik jelben van. Előnye az ilyen kormoknak, hogy a fajlagos 

felületük megegyezik a hagyományos kormokkal, azonban szemcseméretük kisebb, ezáltal javul a 

feldolgozhatósága, illetve egyes tulajdonságai, ezek közt a kopásállóságot javító hatása. 

2.2.2. A kormok felhasználása [30, 33] 

A különböző módon előállított és különböző tulajdonságú kormokat eltérő felhasználási területeken 

alkalmazzák. A csatornakormokat csak csekély mennyiségben használják fel, olyan alkalmazási területeken, 

melyeknél fontos a nagy szilárdság, emellett a kis belső súrlódás és kismértékű hőfejlődés. A nagy 

kopásállóságú fajtákat (HAF, SAF, ISAF) gépjárműabroncsok futófelületének keverékeiben használják fel. A 

közepes aktivitású jól extrudálható kemencekorom fajtákat (FEF) extrudálással és kalanderezéssel előállított 

termékek keverékeiben alkalmazzák. A termálkormokat speciális tulajdonságai miatt különleges kaucsuk 
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keverékekben, például fluor- és akrilát kaucsuk keverékekben alkalmazzák, míg az acetilénkormok a 

vezetőképes keverékek töltőanyagai. 

2.3. Szervetlen töltőanyagok [34, 35] 

A szervetlen töltőanyagokat más néven fehér töltőanyagoknak nevezzük. Eredetük szerint lehetnek természetes 

ásványi anyagok vagy mesterségesen előállított anyagok. A főbb szervetlen töltőanyagok a kicsapatott 

kovasavak, szilikátok, fémoxidok, karbonátok, szulfidok, szulfátok. Ezek közt a magnézium, cink, titán, vas 

oxidjai, a kalcium és magnézium karbonát, alumínium-oxi-hidroxid. Többféle funkciót tölthetnek be a 

keverékben, lehetnek inaktív és aktív töltőanyagok, színezékek. 

2.3.1. Inaktív szervetlen töltőanyagok [34, 35] 

Az inaktív töltőanyagokat a gumiiparban általánosan arra használják fel, hogy csökkentsék a keverék árát, 

valamint egyes esetekben javul a keverék feldolgozhatósága. Túlnyomó részt kezeletlen természetes ásványok, 

melyek kisebb-nagyobb részarányban tartalmazhatnak gumimérgeket. A legfontosabb inaktív töltőanyagok a 

kalcium- és magnézium karbonát, a kaolin és talkum, valamint a cink és magnézium oxidjai. 

2.3.2. Kalcium- és magnézium-karbonát [36, 37] 

Mind a kalcium-, mind a magnézium karbonátot alkalmazzák természetes bányászott állapotban, azonban ezek 

minősége függ az őrlési technológiától és hatékonyságtól, az ásvány minőségétől, emellett gumimérgeket 

tartalmaz. Ennek következtében a természetes kalcium- és magnézium-karbonátot olcsó, kis igénybevételnek 

kitett termékekben alkalmazzák. Nagyobb részarányban használják fel a kicsapatott kalcium- és magnézium 

karbonátot. Előnye, hogy gumimérgeket csak kis mértékben vagy egyáltalán nem tartalmaz, valamint egységes, 

állandó minőségben lehet előállítani. 

A kicsapatást kalcium-, illetve magnézium-klorid oldatból alkáli-karbonátos vagy ammóniás módszerrel végzik. 

A keletkezett termék szemcsemérete jóval kisebb a természetes állapotban, őrlés után felhasznált karbonátétól. 

A kalcium-karbonát javítja a keverék kalanderezhetőségét, illetve extrudálhatóságát és kis mértékben javítja a 

szilárdsági tulajdonságokat. A magnézium-karbonát ezzel ellentétben nem befolyásolja az extrudálhatóságot, de 

javítja az alaktartósságot. Emellett növeli a keverék keménységét. További előnye, hogy törésmutatója közel 

azonos a természetes kaucsukéval, így alkalmazható töltőanyagként átlátszó (áttetsző) gumitermékekben. 

Hátrányuk, hogy savakkal szemben nem ellenállóak, emiatt ilyen közegnek kitett gumikban nem 

alkalmazhatóak. 

2.3.3. Kaolin és talkum [36, 38] 

A kaolin és talkum kémiai összetételét nézve előbbi alumínium, utóbbi magnézium szilikát. Természetes 

ásványok őrlésével és tisztításával állíthatók elő. Megkülönböztetünk lágy és kemény kaolint, ennek alapja a 

szemcseméret. A kemény kaolinok szemcsemérete kisebb, a felületén lévő hidroxil-csoportok száma nagyobb. 

Ezáltal aktivitásuk is nagyobb a lágy kaolin típusoknál. Az aktívabb kaolinok erősítőanyagként viselkednek a 

keverékben, további előnyük, hogy könnyen keverhetők, mind természetes, mind mesterséges kaucsukhoz. 

Hátrányuk, hogy gumimérgeket, nehézfém-sókat tartalmazhatnak, ezáltal csökkenhet a keverék öregedéssel 

szembeni ellenálló képessége. 

A talkum a kaolinhoz hasonlóan jól keverhető a különböző kaucsukokhoz, ezáltal erősen töltött, olcsó terméket 

lehet előállítani a felhasználásával. Emellett javítja a feldolgozhatóságot, jobban kalanderezhető és extrudálható, 

valamint savaknak ellenáll és szigetelőképessége kiváló. 

2.3.4. Cink és magnézium-oxid [36, 39] 

A cink-oxid előállítástól függően lehet aktív és inaktív töltőanyag, elsősorban a kénalapú térhálósítás gyorsítója. 

Töltőanyagként csak kisebb mennyiségben alkalmazzák magas ára miatt. Előállítható pirogén, száraz eljárással 

és nedves eljárással is. A nedves eljárás jobb tulajdonságú terméket eredményez, azonban az előállítási költség, 

ezáltal a termék ára magasabb. A pirogén eljárás során a fém cinket vagy a cinkércet hevítik, majd a keletkező 

cink-oxidot elválasztják. A nedves eljárás során cink-szulfát vagy cink-klorid oldatból szódával kicsapják a 

cink-karbonátot, melyet ezt követően kalcinálják, melynek eredménye a cink-oxid. Az eljárással inaktív és aktív 

cink-oxid is előállítható. A két eljárásban a különbség, hogy a teljes kalcinálás során inaktív töltőanyag 

keletkezik, míg részleges kalcinálás esetén, melynek hőmérséklete alacsonyabb és mintegy 1-2% maradó CO2 

tartalomig történik a kalcinálás, aktív töltőanyag keletkezik. Emellett az aktív töltőanyag előállításánál tiszta 
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cink-szulfát az alapanyag. Felhasználásával jó hővezetéssel rendelkező keverékek állíthatók elő, valamint 

csökkenti a beégés veszélyét. Erősítő töltőanyagként alkalmazva javítja a keverék szakítószilárdságát és növeli 

keménységét. A cinkvegyületek egészségre ártalmasak, ezért élelmiszeripari termékekben csak az előírt 

mennyiséget lehet alkalmazni a cink-oxidból. A cink-oxid előállításának reakcióját a 23. ábra mutatja be. 

  

23. ábra - Cink-oxid előállítás reakciója [39] 

 

A magnézium-oxidot hasonlóan a cink-oxidhoz elő lehet állítani inaktív és aktív formában. Amennyiben a 

kalcinálást teljes mértékben lefolytatják, inaktív töltőanyag keletkezik, részleges kalcinálás során aktív 

töltőanyag nyerhető. Alapanyagként magnézium-karbonátot használnak fel, mely lehet kemény vagy lágy is. 

Inaktív töltőanyagként kisebb mértékű keverhetősége miatt csak kisebb mértékben alkalmazzák, de aktív 

változata több felhasználási területen is jól alkalmazható. Halogénezett dién típusú kaucsukok esetén, például 

polikloropréneknél (CR), alkalmazható savmegkötő öregedésgátlóként, illetve a térhálósítás során 

moderátorként viselkedik. Halogénezett telített kaucsukok esetén ugyancsak savmegkötő öregedésgátlóként 

alkalmazzák, valamint katalizálja a térhálósítást, oly módon, hogy katalizálja a hidrogén-halogenid leszakadását 

és az így keletkező kettős kötések könnyebben vulkanizálhatók. A magnézium-oxid előállítás reakcióját a 24. 

ábra szemlélteti. 

  

24. ábra - A magnézium-oxid előállítás reakciója 

 

2.3.5. Egyéb inaktív anyagok [36, 40] 

Számos vegyületet használnak fel az eddig felsoroltakon kívül. Az ólom oxidokat gyorsítóként alkalmazták, de 

a szerves gyorsítók térnyerésével, már főleg sugárzásnak ellenálló termékekben alkalmazzák. A bárium-szulfát 

is alkalmazható töltőanyagként, nagy sűrűsége miatt és védelmet nyújt a sugárzással szemben. Az alumínium-

hidroxidot tűzálló adalékként használják fel, elsősorban etil-vinil kaucsukokban, hő behatására víz szabadul fel, 

így fojtva el a lángot. 

2.3.6. Tulajdonságjavítás felületi módosítással [36] 

Az inaktív töltetek tulajdonságainak javítására felületkezelést lehet alkalmazni. Előnye, hogy az így kialakított 

bevonat nem változtatja meg a szemcseméretet. Sztearinsavas kezeléssel javítható a kalcium-karbonát, talkum 

és a cink-oxid eloszlása a keverékben. A kaolin szilánokkal történő kezelése csökkenti a keverék viszkozitását, 

valamint egyes mechanikai tulajdonságok is javulnak. 

2.4. Aktív szervetlen töltőanyagok [41, 42] 

A bemutatott inaktív és félaktív töltőanyagokon kívül a szervetlen (fehér) aktív töltőanyagok nagy jelentőséggel 

rendelkeznek a gumiiparban. Az ilyen típusú töltőanyagok közé tartoznak a különböző módon előállított 

szilícium-dioxidok, kovasavak és szilikátok. A szilikátokat az 1940-es években kezdték alkalmazni, mikor a 

kormok előállításához szükséges földgázból hiány keletkezett. Előállítási eljárásukat tekintve lehetnek pirogén 
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eljárással előállított anyagok és nedves eljárással előállított termékek. Első esetben dehidratált, vízmentesített 

anyagok a termékek, míg utóbbi esetben hidratáltak. 

2.4.1. Pirogén szilikátok [42, 43] 

A pirogén eljárás során a szilíciumot vagy a szilíciumvegyületeket, például szilícium-tetrakloridot hidrogénnel 

és oxigénnel hevítik, melynek során a termék dehidratált kovasav. Ezt a következő lépésben a kalcium- és 

magnézium-oxidoknál bemutatott módon kalcinálják. A termék nagy fajlagos felületű, hidrofil anyag. 

2.4.2. Kicsapatott kovasavak, szilikátok [42, 43] 

A nedves eljárással kicsapatott szilikátok nyerhetők. Az előállítási eljárástól, annak paraméetereitől függően a 

termékek széles skálája állítható elő. A különböző gyártók termékeit fizikai, kémiai és felhasználási 

tulajdonságok szerint csoportosítják. A felület módosításával eltérő tulajdonságú termékek alakíthatók ki, akár 

víztaszító (hidrofób), akár vízmegkötő (hidrofil) termékek is. 

A hidratált szilícium-dioxid előállításának alapanyaga nátrium-szilikát, melyből a kovasavat vizes közegben 

savval kicsapják (25. ábra). 

  

25. ábra - A szilikátok kicsapatásának egy reakciója 

 

A reakció során főként metakovasav keletkezik, de emellett ortokovasav és dikovasav is megtalálható a 

termékben. A szuszpenzió érzékeny a pH-ra, illetve a paraméterek megfelelő kiválasztásával számos eltérő 

tulajdonságú termék állítható elő a felhasználási követelmények függvényében. A reakció során melléktermékek 

keletkeznek, nátrium vagy káliumsók a felhasznált alapanyag és sav függvényében, melyet a folyamat során el 

kell választani. A folyamat során a részecskék növekedésnek indulnak, melynek sebessége különböző sók 

adagolásával szabályozható. A részecskék a szárítási szakaszban agglomerátumokba rendeződnek, melynek 

során sziloxán kötésekkel (Si-O-Si) kapcsolódnak egymáshoz. Ezt követően az agglomerátumok nagyobb 

méretű aggregátumokba rendeződnek, a kialakuló kötések ebben az esetben a sziloxán kötéseknél gyengébb 

hidrogén hidak. Az aggregátumok és agglomerátumok keletkezése és mennyisége a folyamat paramétereivel 

szabályozható. Nagyobb szemcseméret, illetve nagyobb mennyiségű agglomerátum keletkezésével a termék 

aktivitása csökken. Az ipari folyamat a következő lépésekből áll: csapadékképzés, szűrés, szárítás, őrlés, 

granulálás. A csapadékot keretes szűrővel, membránszűrővel távolítják el, de egyéb szűrési megoldások is 

alkalmazhatók. Ezt követi a szárítás alagút vagy dobszárítóban. A megfelelő szemcseméretű és ezáltal megfelelő 

aktivitású termék előállításának érdekében őrlőmalmokat, mechanikus csiszolókat alkalmaznak. Az eljárás során 

ügyelni kell a környezetterhelés minimalizálására, ezért a folyamat során szűrőket és ciklonokat alkalmaznak a 

részecskék leválasztására. A végső lépés a granulálás, amely a kormokhoz hasonlóan javítja a szállíthatóságot és 

a feldolgozási tulajdonságokat. A keletkezett termék tulajdonságaitól és az előállítási eljárástól függően 

csoportosítható. Az első csoportba az úgynevezett elsőgenerációs, azaz hagyományos szilícium-dioxid tartozik, 

a következő csoportba a második generációs, könnyen diszpergálható szilícium-dioxid tartozik, míg a harmadik 

csoportba a jól diszpergálható termék tartozik. Utóbbi termékeket speciális módszerekkel állítják elő. 

A szilikátok előállítási eljárása megegyezik a kovasav előállítási eljárásával. Különbség, hogy sav helyett 

vízoldható kalcium és alumínium sókkal történik a csapadékképzés. A felhasználásnak megfelelően ismerni kell 

az adott szilikát vagy szilícium-dioxid tulajdonságait. Ezek között szerkezetét, porozitását, a pórusméretet és 

fajlagos felületet. Mivel ezek az anyagok túlnyomó részt hidrofil tulajdonságúak, ezért felületen kötött vizet 

tartalmaznak. Emellett kémiailag kötött víz is lehet a termékekben. Ezek mennyiségének meghatározására is 

végeznek vizsgálatokat. A fajlagos felület meghatározása a már ismert BET módszerrel történhet, az egyes 

termékek fajlagos felülete az eljárástól függően széles skálán változik. A pórusméret meghatározására is több 

módszer létezik, például a higanybehatolás mértékét vizsgáló módszer. Jellemzően az így előállított szilikátok 

makropórusos anyagok. A fizikailag megkötött vizet tömegállandóságig történő szárítással határozzák meg, míg 

a kémiailag kötött víz mennyiségét izzítással. Az előállított szilikátok nyomokban szennyezőanyagokat, fém-

oxidokat is tartalmazhatnak, melyek mennyiségét is meg kell határozni, ha a felhasználás megköveteli, ez 

elsősorban atomabszorpciós spektroszkópiával történhet. 
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Alkalmazásuk során növelik a keverék szakító- és továbbszakító szilárdságát, valamint a kopásállóságát, ezt 

azonban a kormokkal összehasonlítva kisebb mértékben. A keverék dinamikus tulajdonságai romlanak 

alkalmazásukkal. Előnyösen alkalmazhatók fehér termékekben, illetve áttetsző termékekben is, mivel hasonlóan 

a magnézium-oxidhoz törésmutatójuk értéke hasonló a természetes kaucsukéval. Hátrányuk, hogy hidrofil 

tulajdonságuk miatt nehezen keverhetők a kaucsukokkal, a keverés nehézsége az aktivitásukkal növekszik. 

Emellett a felületen levő savas centrumok miatt hajlamosak megkötni a bázikus adalékokat, például az ilyen 

típusú gyorsítókat, ezért aktivátorokat kell alkalmazni. További hátrányuk, hogy a kormot tartalmazó 

keverékeknél gyengébben kalanderezhetők és extrudálhatók. 

2.4.3. Tulajdonságjavítás felületi módosítással [42, 43] 

Hasonlóan az inaktív töltőanyagokhoz az aktív szilikátok tulajdonságai is befolyásolhatók a felület 

módosításával. A szilikátok felületén szilanol (Si-OH) és sziloxán (Si-O-Si) csoportok találhatók, melyek 

befolyásolják a tulajdonságokat (26. ábra). 

  

26. ábra - A szilikátok felületén található reaktív csoportok [42] 

 

A különböző előállítási eljárásokkal előállított termékek esetén (pirogén, részleges vagy teljes kalcinálás, nedves 

eljárás) ezek száma változó. Előbbi csoportok reakciójával módosíthatók a tulajdonságok. Az eredetileg hidrofil 

szilikátok módosítóanyagokkal, leggyakrabban szerves szilánokkal hidrofóbizálhatóak, azaz víztaszítóvá válnak, 

ezáltal javul a diszpergálhatóság. A nagyobb igénybevételeknek ellenálló termékek iránti igény megjelenésével 

szükség van az erősítés mértékének növelésére, amely az erősítőanyagok nagyobb mennyiségű alkalmazásával 

érhető el. Azonban ennek eléréséhez kompatibilizáló anyagok szükségesek. Ezek az anyagok lehetővé teszik a 

töltőanyagok és a kaucsuk közötti összeférhetőség javítását. A szilikátok kezelését és a kompatibilizálás menetét 

a 27. ábra szemlélteti. 

  

27. ábra - A szilikátok összeférhetőségének javítása [42] 
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2.5. Színezőanyagok, pigmentek [44, 45] 

A színezőanyagok segítségével változatos színű gumitermékek állíthatók elő. Ezek olyan szerves vagy 

szervetlen vegyületek, melyek optikai tulajdonságaik miatt alkalmasak a kaucsukkeverékek színezésére. A 

szerves színezőanyagokkal magas fényű és ragyogó termékek állíthatók elő, hátrányuk a szervetlen 

színezőanyagokkal szemben a kisebb öregedéssel szembeni ellenálló képesség. A szervetlen pigmentek előnye a 

jó ellenálló képesség. Ellenállnak a kémiai behatásnak és a hő-, valamint az időjárás károsító hatásainak is. 

A felhasznált színezőanyagoknak számos kritériumnak kell megfelelniük. A legjobb színező hatás érdekében a 

pigmentek törésmutatójának nagymértékben el kell térnie a kaucsuk törésmutatójától. Továbbá ne befolyásolja a 

keverék és a keveréket alkotó kaucsuk tulajdonságait. Emellett ne befolyásolja a feldolgozási tulajdonságokat, a 

vulkanizálás menetét. További feltétel, hogy a feldolgozás során ne változzon a színe és ne bomoljon, illetve 

ellenálljon az öregedés, oldószerek, vegyszerek és hő károsító hatásainak, valamint ne legyen mérgező. 

2.5.1. Fehér színezőanyagok [45, 46] 

A fehér színezőanyagok egyben töltőanyagok is, mindkét felhasználási terület igényeit kielégítik. Elsősorban 

ezek inaktív fehér töltőanyagok, így a keverék tulajdonságait nagymennyiségben ronthatják. A fehér pigmentek 

közül a leghatékonyabb, legjobb fedőképességű és fehérítő képességű anyag a titán-dioxid. Két alakban fordul 

elő, anatáz és rutil típusú. Előbbi forma fehérsége kiváló, míg utóbbi forma alkalmazásával krémszín érhető el. 

Az anatáz típus érzékenyebb a környezeti behatásokra. A fehér keverékek legjelentősebb színezőanyaga, de 

színes termékek esetén is alkalmazzák. Hátránya a többi színezőanyaggal szemben a magas ár. 

A fehér színezőanyagok közé tartozik a cink-szulfát és a bárium-szulfid keveréke a litopon. Előnye a titán-

dioxiddal szemben a kisebb költség, azonban fedőképessége elmarad attól. fehér színezőként alkalmazható 

továbbá a bárium-szulfát. Előállítható a természetben előforduló barit őrlésével, de ebben az esetben a fehérítő 

hatás kisebb. Fehérebb színezőanyagot kicsapatott bárium-szulfáttal lehet nyerni, ez az úgynevezett Blanc Fixé. 

Bárium-klorid és nátrium-szulfát reakciójából nyerhető (28. ábra). Fehérítő hatása és fedőképessége elmarad, 

mind a titán-dioxidtól, mind a litopontól. Előnye a kisebb ár és a nagy sűrűsége, valamint jó keverhetősége, 

ezért töltőanyagként alkalmazva olcsó termék állítható elő. Hátránya, hogy ugyan a keverék rugalmas 

tulajdonságait nem csökkenti, de a szilárdsági tulajdonságait rontja. 

  

28. ábra - A Blanc fixé (bárium szulfát) előállítás reakciósémája [46] 

 

2.5.2. Színes pigmentek [45, 47] 

A színes pigmentekkel különböző színes termékek állíthatók elő. Ezek a színezőanyagok lehetnek szervesek és 

szervetlenek. Utóbbiak közé tartozik a vas-oxid, melyet többféle szín elérésének érdekében alkalmaznak a 

keverékben. Felhasználásával előállítható vörös, bézs, barna, valamint sárga színű termék is. Alkalmazásának 
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hátránya, hogy tartalmazhat gumimérgeket, köztük rezet és mangánt. A króm-oxid színezőkkel zöld és 

sárgászöld árnyalatú termékeket lehet előállítani. Kadmium tartalmú színezőanyagokkal fényes, világító színek 

nyerhetők, melyek lehetnek sárgák, narancssárga, rózsaszín. Egészségkárosító és szennyező hatása miatt már 

nem alkalmazzák, illetve csak kisebb mennyiségben speciális termékekben. Kék színt, illetve annak árnyalatait 

kobalttal és ultramarin felhasználásával állítanak elő. A szervetlen színes pigmentek előnye olcsó áruk és a 

vegyi hatásokkal, valamint az öregedés hatásaival szemben ellenállóak. 

A szerves színezőanyagok előnye a szervetlen típusokkal szemben, hogy színerejük nagyobb és ragyogóbb 

színárnyalatok érhetők el alkalmazásukkal. Hátrányuk, hogy kevésbé fényállóak, az oldószerekkel, 

vegyszerekkel és az öregedéssel szembeni ellenálló képességük kisebb. Emellett színhűségük és fedőképességük 

is rosszabb. Leggyakoribbak a különböző azovegyületek, de felhasználnak a gumiiparban alizarin 

származékokat és ftálocianinokat is. Utóbbiak kék és zöld árnyalatok létrehozására alkalmasak. A szerves 

színezőanyagok mellett minden esetben felhasználnak titán-dioxidot is. 

2.6. Lágyítók [48, 49] 

A lágyító anyagok a töltőanyagok után, mind a mennyiséget, mind a felhasználás fontosságát tekintve, a 

legfontosabb adalékanyagok, alkotóelemek a gumiiparban. Ezek az anyagok lehetnek kőolaj vagy kőszén 

alapúak, természetes eredetűek vagy mesterségesek. A lágyítók alkalmazásának okai a keverékkészítés során a 

következők. A keverék tulajdonságainak megváltoztatásával javítják annak feldolgozhatóságát, oly módon, 

hogy csökkentik annak viszkozitását, valamint ehhez kapcsolódóan a töltőanyagok bekeverését is megkönnyítik. 

Másrészt lágyítóanyagok nagyobb mennyiségű felhasználásával csökkenthető a keverék ára. Emellett 

alkalmazásukkal egyes tulajdonságok javíthatók, ezek közt az alacsony hőmérsékletű rugalmasságot. A 

befolyásolás mértéke, valamint az alkalmazási terület alapján az alábbi csoportba sorolhatóak. Azok az anyagok, 

melyek elsősorban a keverék folyási tulajdonságait javítják, azaz a feldolgozhatóságot a feldolgozási vagy 

feldolgozhatóságot segítő olajok csoportjába tartoznak. Alkalmazásukkal csökken a bekeverési idő és ezáltal az 

energiafelhasználás mértéke is. Jellemzően 5 tömegrész alatti az alkalmazott mennyiség. Következő csoport a 

lágyító olajok vagy plasztifikáló olajok csoportja. Jellemző alkalmazási mennyisége 10-25 tömegrész, ebben a 

csoportba tartozó olajok a feldolgozás elősegítésén túl, egyes esetekben befolyásolják a keverék tulajdonságait. 

A harmadik alkalmazási csoport az extender olajok tartoznak. Az extender olajok jellemző alkalmazási 

mennyisége 25-100 tömegrész, felhasználásukkal csökkenthető a keverék ára, figyelembe véve a 

tulajdonságmódosító hatásokat is. 

A plasztifikáló és a feldolgozást segítő olajok csoportja közel azonos, a két csoport közötti határ rugalmas. A 

plasztifikáló olajok tovább csoportosíthatók elsődleges és másodlagos lágyítókra. Előbbi esetben az olaj hatására 

a kaucsuk vagy kaucsukkeverék duzzad, csökken a keverék viszkozitása és a keménysége. Egyes típusok a 

rugalmasságot is javítják. Ezzel szemben a másodlagos lágyítók nem elegyednek a kaucsukokkal, síkosító vagy 

csúsztató anyagként viselkednek. Ennek köszönhetően úgy javítják a feldolgozhatóságot, hogy a keverék 

viszkozitását nem vagy csak csekély mértékben befolyásolják. 

A lágyítóolajok a keverék több tulajdonságát is befolyásolják, ennek mértéke függ az olaj összetételétől és 

fajtájától. Első és legfontosabb hatás a viszkozitás csökkentése, melynek mértéke, azaz a lágyítóhatás annál 

jobb, minél alacsonyabb a lágyító viszkozitása a felhasználás hőmérsékletén. A térhálósítást is befolyásolhatják 

függően a pH-tól, a savas karakterűek késleltetik, míg a lúgosak gyorsítják a vulkanizációt. Első esetben 

gyorsítók hozzáadása javasolt a megfelelő térhálósítás elérésének érdekében, emellett csökkentik a keverék 

beégési hajlamát. A szilárdsági jellemzőket rontja, a befolyásolás mértéke a lágyítók mennyiségének 

növelésével és a kisebb viszkozitással nő. A gáztömörségre, gázzáró képességre is hasonló hatással van. A 

keverék alaktartósága is romlik, a keverék az olaj hatására duzzadhat. Az öregedéssel szembeni 

ellenállóképességet a telítetlen jellegű és savas pH-jú olajok rontják. Olajokkal érintkező termékek esetén olyan 

lágyítók alkalmazása javasolt, melyek az olaj vagy oldószer hatására nem oldódnak ki, ezáltal az olajállóság 

nem csökken. 

Azoknak az anyagoknak, melyeket felhasználásra kerülnek lágyítóanyagként, számos feltételnek kell 

megfelelniük. Ezek közt összeférhetőnek kell lennie a felhasznált kaucsukokkal, nem léphet kölcsönhatásba a 

vulkanizáló rendszer alkotóelemeivel. Emellett a térhálósítás hőmérsékletén ne párologjanak vagy ennek 

mértéke kicsi legyen. Továbbá ne legyen mérgező, toxikus. 

2.6.1. Kőolaj alapú lágyítók [50, 51] 
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A lágyítóanyagok közül mennyiségileg a kőolaj alapú olajok dominálnak. A mesterséges úton előállított 

olajokat kisebb mennyiségben alkalmazzák. A kőolaj alapú lágyítókat kémiai jellegük és összetételük alapján 

három csoportba lehet sorolni. Paraffinos, nafténes és aromás olajokra (29. ábra). 

  

29. ábra - A kőolaj alapú lágyítók kémiai összetételét jellemző csoportok példái [51]: 

Paraffin szénhidrogének (a), naftén szénhidrogén (b), aromás szénhidrogén (c) 

 

A paraffinos olajokban paraffin szénhidrogének mennyisége meghaladja a 60%-t, míg aromástartalmuk nem éri 

el a 30%-ot. A nafténes olajokban a naftén szénhidrogének részaránya meghaladja a 35%-ot, míg az aromás 

olajokban az aromás szénhidrogéneké a 35-50%-ot. Ezen kívül polaritásuk alapján is csoportosíthatjuk, a poláris 

olajok a poláris kaucsukokkal, míg az apoláris olajok az apoláris kaucsukokkal összeférhetőek. Legnagyobb 

mennyiségben az ásványi lágyítókat a gumiabroncsgyártás során használják fel, ebben a felhasználási körben az 

aromás olajok domináltak, de egészségkárosító hatásuk miatt szerepét a paraffinos és nafténes olajok veszik át. 

Az egyes olajok jellegét és összetételét csoportelemzéssel, viszkozitás-sűrűség állandóval (VGC) határozzák 

meg, illetve jellemzik. A gyors, közelítő érték meghatározását az anilinpont vizsgálatával végzik. Ez azt a 

hőmérsékletet jelenti, ahol a lágyítóolaj azonos mennyiségű anilinnel elegyedik. Minél kisebb az anilinpont 

értéke, annál aromásabb az olaj. Emellett vizsgálják az olaj törésmutatóját, ezen adatok felhasználásával 

megadható az olajok összetétele. 

2.6.2. Mesterséges lágyítók [52, 53] 
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A mesterséges úton előállított lágyítókat kis mennyiségben és speciális területeken alkalmazzák a gumiiparban. 

Ennek oka elsősorban a kőolajalapú és természetes lágyítóknál magasabb áruk. Elsősorban poláris kaucsukok 

esetében alkalmazzák, melyek nem vagy kevésbé összeférhetőek a kőolaj alapú lágyítókkal, emellett egyes 

típusok kiválóan javítják a keverék alacsony hőmérsékletű rugalmasságát. Hasonlóan a már említett típushoz 

javítják a feldolgozhatóságot és a rugalmasságot, nagyobb mennyiségben alkalmazva csökkenhet a keverék 

keménysége. A leggyakrabban alkalmazott mesterséges lágyítók éterek, tioéterek, észterek és tioészterek, 

klórozott paraffinok és poliészterek. 

Az éterek és tioéterek kiválóan javítják az alacsony hőmérsékletű rugalmasságot és jó antisztatikus hatásuk van, 

fő felhasználási területük a nitrilkaucsuk (NBR) és polikloroprén (CR) kaucsuk alapú keverékekben van. 

Utóbbiak javítják az öregedéssel szembeni ellenállást is. Az alkalmazott éterek közé tartozik a dibenzil-éter és 

dietilén-hlikol-éter, míg tioétereket a tiodiglikol és alkoholok kondenzációs reakciójával állítanak elő. Az észter 

típusú lágyítók alkotják a mesterséges lágyítók legfontosabb típusát. Ezek a lágyítók lehetnek ftalátok (30. ábra), 

szebacátok, adipátok, foszfátok. Hasonlóan az éterekhez javítják a keverékek alacsony hőmérsékleti 

rugalmasságát. 

  

30. ábra - A ftalátok általános képlete [53] 

 

A 2-etilhexil-ftalát (DOP) olcsó és hatékony lágyítója a nitrilkaucsuk (NBR) és polikloroprén (CR) 

keverékeknek. A ftalátok tulajdonságmódosító hatását az oldallánc mérete befolyásolja. Az oldallánc hosszának 

növekedésével csökken az illékonyság, javul a hidegtűrés és a viszkozitás-csökkentő hatás, azonban romlik a 

feldolgozhatóság. 

Foszfát-észterek (31. ábra) kiváló lángállóságot biztosítanak a keverékekben. 

  

31. ábra - A foszfátészterek általános képlete [53] 

 

Ezzel szemben a poliészter típusú lágyítók a hideg tulajdonságot csak kis mértékben befolyásolják, de alacsony 

párolgása miatt magas hőmérsékleten végzett térhálósításnál jól alkalmazható a keverékekben. 
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A halogénezett paraffinok felhasználásával, köztük a klórozott paraffinok (a klórtartalom növekedésével 

fokozottabban) kevésbé tűzveszélyes termékek állíthatók elő, lángelfojtó hatásuk miatt. Azonban felhasználásuk 

csekély és más, alternatív vegyületeket alkalmaznak hasonló célra. 

3. A feldolgozás segédanyagai [54, 55] 

A feldolgozási segédanyagok javítják a keverékek feldolgozási tulajdonságait, anélkül, hogy a keverék 

tulajdonságait megváltoztatnák. Hatásuk lehet kémiai és fizikai is. Már kis mennyiségben alkalmazva is jelentős 

hatást tudnak kifejteni. A lágyítókhoz hasonlóan viselkednek, csökkentik a keverék viszkozitását, ezáltal 

minimalizálják az energiafelhasználást, továbbá elősegítik a töltőanyagok eloszlatását, diszpergálását a 

keverékben. Egyes fajtáik elősegítik az extrudálást oly módon, hogy csökkentik a duzzadást, illetve növelik a 

kifolyás sebességét. Más típusok a fröccsöntés során alkalmazhatók, ahol javítják a folyási tulajdonságokat. 

További típusok elősegítik a tapadást, illetve egyes anyagokkal a keverék keménységét lehet befolyásolni. 

3.1. Peptizálószerek [56, 57] 

Kémiai lebontószerekkel, peptizálókkal gyorsítják a kaucsukok lebontását, ami hő és mechanikai behatásra 

következhet, emellett stabilizáló hatást is kifejtenek. Egyes kaucsukok, főként a természetes kaucsukok (NR) 

esetén szükséges az alkalmazásuk, melynek során annak viszkozitása csökken, ezáltal elősegítve a további 

műveletekben a keverést. Hatásukat oly módon fejtik ki, hogy mechanikai hatás és hő hatására a polimerláncok 

felszakadnak, a keletkező szabad gyököket stabilizálja, ennek következtében nem alakulnak ki hosszú, elágazó 

láncok, így a viszkozitás a feldolgozás során alacsony marad. Az alkalmazott koncentráció természetes kaucsuk 

esetén 0,1-1 tömegszázalék, míg mesterséges kaucsukok esetén ennél többet kell alkalmazni a megfelelő hatás 

elérésének érdekében. A leggyakrabban alkalmazott peptizálószerek a szeves vaskomplexek és a cink sók. 

Alkalmaztak kéntartalmú aromás anyagokat, elsősorban a pentaklór-tiofenolt, azonban bomlástermékei 

egészségkárosító hatásúak, ezért ezt kiváltották a 2,2-dibenzamidodifenildiszulfiddal (DBD). Alacsonyabb 

hőmérsékleten, például nyitott keverők és malmok esetén a polimerláncok mechanikai sérülése és 

stabilizálódása a domináns folyamat, melyet a DBD alkalmazása megfelelően katalizál. Magasabb 

hőmérsékleten, az elterjedtebb belső keverők alkalmazásánál az oxidatív bomlás a jellemző, melyet a vas-

komplexekkel katalizálnak. Hátránya, hogy nagy mennyiségű kis molekulatömegű polimer keletkezhet, amely 

rontja a feldolgozás dinamikus tulajdonságait. A peptizálók hatását a megfelelő mértékű lebontás után meg kell 

szüntetni, így akadályozva meg a túlzott lágyulást. Ezt legegyszerűbben kén adagolásával lehet elérni. 

3.2. Diszpergáló és kenőanyagok [58] 

A diszpergáló és kenőanyagok a legfontosabb feldolgozási segédanyagok. A legtöbb anyag többfunkciós, azaz a 

diszpergáláson és kenésen kívül más körben is alkalmazhatók. Alkalmazásukkal javulnak a keverék folyási 

tulajdonságai, valamint csökkentik annak viszkozitását. Ez elsősorban az extrudálásnál és a fröccsöntésnél 

előnyös. Ezek az anyagok lehetnek telített és telítetlen zsírsavak fémsói, például a cink vagy kalcium szappanok. 

Zsírsav-amidokkal kombinálva leválasztóanyagként is alkalmazhatók. Hatásukat a belső súrlódás 

csökkentésével fejtik ki. A cink-szappanok károsító hatása miatt helyettesítő anyagokat használnak, melyek 

hatása megegyezik vagy meg is haladja a cink-szappanokét. A leghatékonyabbnak az alkáli-szappanok és 

zsírsav-észterek kombinációja bizonyult. 

3.3. Homogenizáló anyagok [59] 

A homogenizáló vagy kompatibilizáló anyagok elősegítik a töltőanyagok homogén elkeverését a kaucsuk 

mátrixban. Alkalmazásukkal egyes tulajdonságok, mint a kopásállóság, szakítószilárdság javul. Lágyuláspontjuk 

függvényében csökkenthetik a keverék viszkozitását. Egyes fajtái tapadásnövelő tulajdonsággal is rendelkeznek. 

Ezek a segédanyagok különböző gyantakeverékek. Ezek lehetnek természetes vagy mesterségesen előállított, 

elsősorban szénhidrogén gyanták. 

3.4. Tapadásjavítók [60] 

Tapadásjavítókat alkalmaznak olyan felhasználási területeken, melyeknél szükség van két nem vulkanizált 

kaucsuk nyomás hatására történő összeragasztására, de azok tapadóképessége nem megfelelő. Ilyen 

felhasználási terület lehet az újrafutózás, illetve egyes többszínű gyártmányok előállítása, például cipőtalpaké. 

Egyes extrudált termékek esetén is szükség lehet alkalmazásukra. Feladatuk, hogy a felhasználástól függően 

növeljék a rövid vagy hosszú távú tapadóképességet, anélkül, hogy a gyártóberendezésbe beragadjon a 
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létrehozott keverék. Erre a feladatra kiválóan alkalmasak a szénhidrogén gyanták, például hosszú távú hatás 

elérése érdekében a fenolgyanták. 

3.5. Formaleválasztó anyagok [61, 62] 

Ezzel ellentétes hatást fejtenek ki a formaleválasztó anyagok. Formaleválasztó anyagok alkalmazásával 

megakadályozható a tárolás során egymásra helyezett keverékek összeragadása, valamint a formába ragadása 

feldolgozás során. Előbbi funkcióra alkalmasak a különböző porszerű anyagok, általában inaktív töltőanyagok, 

de ezek ronthatják a feldolgozás és a keverék tulajdonságait. Ezek helyett különböző szappanok, szulfonátok 

alkalmazása előnyösebb. Formaleválasztó anyagok lehetnek különböző olajok és viaszok, alkalmazásukkal 

megakadályozható a nem kívánt tapadás és fényes felületet eredményez. Hátrányuk, hogy befolyásolhatják a 

keverék és ezáltal a termék tulajdonságait. Alkalmazhatók ebben a szerepkörben szilikonolajok is, hátrányuk a 

magasabb ár és egyes feldolgozási tulajdonságokat, például a folyási tulajdonságokat. Emellett 

szennyeződéseket okzhatnak, melyek kedvezőtlenül befolyásolják a későbbi munkaműveleteket. Legjobb példa 

az autóipar, ahol nem használhatók ezek az anyagok, mivel szennyezhetik az egyes alkatrészeket, illetve a 

karosszériát, így a festés során problémák merülhetnek fel. Oldószer vagy víz alapú formaleválasztó anyagok is 

alkalmazhatók, melyek reaktív polimerek keverékei. A formázás során polimerbevonat keletkezik a terméken, 

így csökkentve a ragadást. Előnyösen alkalmazhatók extrudálás során. 

3.6. Egyéb segédanyagok [63, 64] 

A már ismertetett segédanyagokon kívül egyéb feldolgozási segédanyagokat is felhasználnak a gumiiparban. 

Ezek alkalmazásával speciális tulajdonságokat lehet elérni. Ezek lehetnek lángvédő és hajtóanyagok vagy a 

faktiszok. Utóbbiak az alaktartóságot növelik, csökkentik a duzzadást, ezáltal javul az extrudálhatóság és a 

kalanderezés. Repceolaj vagy kőolaj, kén és térhálósítószerek reakciójával állíthatók elő. A lángálló vagy 

önkioltó keverékek előállítása során égésgátló anyagokat alkalmaznak. Ezek lehetnek a már ismertetett 

foszforsavészterek vagy klórozott paraffinok. Emellett fémoxidokat is alkalmaznak melyek egy része a 

felszabaduló hidrogén-halogenideket, például klórozott termékek esetén a sósavat kötik meg, míg mások 

kristályvíztartalmuk felszabadulása folytán fejtik ki hatásukat. A hajtóanyagokat üreges termékek előállítása 

során használják fel. Ezek az anyagok a feldolgozás hőmérsékletén gázképződés közben elbomlanak így 

alakítva ki a pórusokat. Szervetlen és szerves hajtóanyagokat is alkalmaznak, de előbbieket ma már csak az 

üreges termékek előállítása során alkalmazzák. Egyenletes pórusú termékeket szerves hajtóanyagokkal lehet 

elérni. Ezek azo-(32. ábra), hidrazin- vagy N-nitrozovegyületek lehetnek. Az anyagokkal szembeni 

követelmények megegyeznek a már ismert adalék- és segédanyagoknál ismertetekkel. 

  

32. ábra - Azo-bisz(izobutiro-nitril) 
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3. fejezet - A gumik feldolgozásának 
gépei és műveletei 

A gumiipari termékek különböző fajtájú kaucsukokból, adalékokból, valamint töltő- és segédanyagokból 

épülnek fel. Minden komponens befolyásolja az alkalmazott alapművelet fajtáját, lefolyását és emellett a 

térhálósítás, a vulkanizálórendszer helyes megválasztását. A termékek előállítása során az alábbi alapműveletek 

kerülhetnek alkalmazásra. A termék-előállítás első lépése a keverékgyártás, ezt követheti fröccsöntés, 

extrudálás, kalanderezés, itatás vagy oldás. A befejező művelet az alaplépések során a vulkanizáció. 

1. Keverés, keverék-előállítás [65, 66] 

A keverés a feldolgozó műveletek első és egyik legfontosabb lépése. Általánosan úgy jellemezhető, hogy ebben 

a fázisban történik meg a komponensek beadagolása, keverése, majd ezt követően a kiszerelés. Tágabb 

értelemben értelmezve, a keverés során alakulnak ki a keverékek azon folyási és feldolgozási tulajdonságai, 

melyek befolyásolják a következő gyártási lépések menetét és a termék tulajdonságait. A keverés során 

lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok, illetve a keverés paraméterei ezáltal határozzák meg a termék 

tulajdonságait. A keverékgyártás során kellő körültekintéssel megválasztott keverési folyamat és a lépések 

szabályszerű betartása eredményez a későbbiekben homogén jó tulajdonságokkal rendelkező terméket és 

befolyásolhatja az energiafelhasználást és gyártási időt is. A keverék-előállításra általánosan belső (zárt) 

keverőket alkalmaznak, nyílt keverők alkalmazása kisebb mértékű. 

1.1. Keverés hengerszéken [67, 68, 69] 

A hengerszékeket a gumiiparban széleskörűen alkalmazzák. Keverésre azonban nagyobb arányban a belső 

keverőket alkalmazzák. Jelentőségük a keverékek végső homogenizálása során a legnagyobb. Emellett 

alkalmazzák extrudálás előműveleteként előmelegítésre, kalanderek előtt, természetes kaucsukok lágyítására, 

puhítására. Finomításra, hulladékok feldolgozására is alkalmas. Jellemzője, hogy a belső keverőknél kisebb 

mennyiségű keverékek feldolgozására alkalmas. Gyorstesztek, laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére is 

előnyösen felhasználható, a már említett kisebb feldolgozási mennyiség, a gyorsaság és a kisebb bekerülési 

költség miatt. 

A hengerszék két egymással párhuzamos, vízszintesen elhelyezkedő hengerből áll. Ezek lehetnek hűtött és fűtött 

kivitelűek is. A hengerek temperálását a 33. ábra szemlélteti. 

  

33. ábra - A hengerek hűtése-fűtése [68] 
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Folyamatos keverés során a megfelelő hőmérsékletprofil kialakításának érdekében a hengereket folyamatosan 

hűtik a keverés során felszabaduló hő miatt. A hengerpár egymással ellentétesen forog, a sebességük együtt és 

külön-külön is állíthatók. Az egyes hengerek forgási sebessége megegyezhet, de lehet változó és egymástól 

különböző sebességgel is forgatni őket. A hengerszék sémáját a 34. ábra mutatja be. 

  

34. ábra - A hengerszék sémája [67] 
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A hengerek mozgatása motorral elektromos úton vagy hidraulikusan történhet, de a legelterjedtebb a motor általi 

meghajtás. A hengerek általában csapágyazottak. A keverés energiaigénye megközelítőleg 2kW, 1 liter 

keverékre vonatkoztatva. Az ipari méretű hengerszékek hengerei elérhetik akár a 850mm átmérőt és 3000mm 

hosszt is. A laboratóriumi és vizsgáló hengerszékek ennél kisebbek. 

1.1.1. Működésük [67, 68, 69] 

A hengerek közti rés nagyságának szabályzása az első henger mozgatásával valósítható meg. A hengerek 

oldalán terelőlapokkal oldják meg a keverék bekerülését a hengerek csapágyába. Amennyiben szükséges 

további keverés homogenizálás, valamint intenzívebb hűtés, úgynevezett stockblenderrel egészítik ki a 

hengerszéket. A stockblender egy pár feszítőhengerből áll, melyet az első henger felett rögzítenek (35. ábra). A 

hengerről a lapot feladva a stockblenderre elvégzi a keverék átforgatását, ezt követően visszaadja a lapot egy 

terelőlap felett. Ezáltal elősegíti jobb homogenizálást és könnyíti a hengerszéken végzett munkát. 

  

35. ábra - Hengerszék Stockblenderrel [68] 
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A hengerszékek egyik hátránya, hogy nagyfokú kézimunkát kell alkalmazni, de egyes folyamatok vagy néhány 

esetben a teljes folyamat automatizálását is el lehet végezni. Ez a lépés növeli a termelékenységet és 

egységesebb tulajdonságú terméket eredményez. A frikció, azaz súrlódás a keverékgyártásnál alkalmazott 

hengerszékeknél kisebb, míg a hulladékot feldolgozó és finomító hengerszékeknél nagyobb, ezáltal a nagyobb 

nyíródeformáció és nyírósebesség miatt a hulladék gumik polimer lánca és térhálója könnyebben degradálható, 

bontható. 

1.1.2. A keverés folyamata [67, 68, 69] 

A hengerszékre feladott anyag átpréselődik a két forgó henger között, a nyíróerők miatt az anyagáramlás 

intenzívebb lesz. Ennek következtében az anyag lágyul, illetve a komponensek keveredése, vándorlása miatt a 

keverék homogenizálódik. A kaucsukkeverék az egyik hengerre, a munkahengerre feltapad és ezáltal 

visszakerül a hengerek közti résbe. A töltő- és adalékanyagok dörzsölődés, súrlódás következtében keverednek a 

kaucsukmátrixba. A feltapadt keveréket palástnak nevezzük. A palást vastagságát a hengerek közti rés 

nagysága, a kaucsuk folyási tulajdonsága és a rugalmas visszaalakulás mértéke határozza meg. A kisebb rés 

jobban tapadó palástot eredményez. A hengerek közti rés és a palást mérete eltérő, a résben kialakuló nyomás 

hatására az anyag feltorlódik, kialakul az úgynevezett szakáll. Ez az anyagok visszaáramlását okozza, ezáltal 

fokozva a komponensek keveredésének hatékonyságát. A palást hengerrel érintkező részén keveredés nem 

történik, ezért szükséges a palást többszöri átforgatása, ezt könnyíti meg a már bemutatott stockblender. A 

keverés első lépése a kaucsukmátrix feladása a hengerszékre. A feladott anyagmennyiséget és réstávolságot a 

hengerek közt megfelelően be kell állítani. Kis anyagmennyiség esetén nem alakul ki a szakáll, ez következik be 

abban az esetben is, amikor a réstávolság túl nagy. Nagyobb mennyiség esetén a keverék áthaladásának mértéke 

lecsökken, ezáltal csökken a keverés hatékonysága. A palást kialakulása után lehet elkezdeni az adalékanyagok 

adagolását. Az adagolást részletekben kell elvégezni, mert a nagyobb mennyiséget nem tudja egyszerre felvenni 

a mátrix, ezáltal az anyagok lehullhatnak, továbbá a keveredés nem lesz egyenletes. A keverés hatékonyságának 

növelése érdekében a palástot időszakosan meg kell vágni, azaz lefejteni a hengerről és ezt az 

anyagmennyiséget újból feladni rá. Az adalékok feladásának sorrendje az aktivitásuk sorrendjében történik. A 

megfelelő homogenizálás, keveredés elérése után a réstávolsággal beállított vastagságú palástot levágják a 

hengerről. Ezt követi a hűtés és szárítás. A hengerszékes keverősort a 36. ábra szemlélteti. 

  

36. ábra - Hengerszékes keverősor [67] 



 A gumik feldolgozásának gépei és 

műveletei 
 

 38  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.1.3. Előmelegítés hengerszéken [67, 68, 69] 

A keverékek tárolás közben keményedhetnek. A hengerszékek kiválóan alkalmasak a keverék további, 

kalanderben vagy extruderben történő alakítása előtti lágyítására. A lágyított keveréket az első hengerről 

késekkel levágják, majd ezt továbbítják az extruderbe és kalanderbe. Az előmelegítés során a gyorsítót nem 

tartalmazó keverékekbe bedolgozható a térhálósító anyag is. 

1.2. Belső (zárt) keverők [70, 71, 72] 

A gumiiparban keverékek előállítására túlnyomó részt ezt a fajta konstrukciót alkalmazzák. Azonban 

utókeverésre szükség van az alkalmazásuk során, így biztosítható a keveréknek a következő lépéshez szükséges 

formája. A belsőkeverők sémáját a 37. ábra mutatja be. 

  

37. ábra - A belsőkeverő sémája [70] 
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Működési elvük szerint két csoportba oszthatók, ezt általában a rotorrendszer alapján lehet megtenni. Az első 

csoportba a tangenciális rendszerűek (A) tartoznak, míg a második csoport az egymásba kapcsolódó rendszer 

(B) (38. ábra). 

  

38. ábra - A belsőkeverők rotorkialakítása [70] 

 

Előbbinél a rotorok eltérő sebességgel forognak a kialakuló nyíróerők révén történik a keverés. Ennek a 

csoportnak a fő képviselője a Banbury keverő. A tangenciális elrendezésnek számos előnye van. Nagyobb a 

hasznos térfogat, emellett a kiszerelési idő is kevesebb. Az egymásba kapcsolódó rendszer esetén a tangenciális 

keverőkkel szemben, a rotorok forgási sebessége megegyezik. Emellett a rotorok kialakítása is eltér ezektől, a 

rotorok szárnya csavarmenetet formáz és egymásba kapcsolódnak (39. ábra). 

  

39. ábra - A belsőkeverők rotorkialakítása II. [71] 
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A keverést, homogenizálást a forgás közben kialakuló tengelyirányú áramlás biztosítja, ezzel a konstrukcióval 

nagyobb nyírás érhető el, ezáltal a keverés hatékonyabb. Ezen konstrukcióval gyors keverést lehet 

megvalósítani, a nagyobb nyírás miatt nagyobb energia közölhető a keverékkel azonos idő alatt. Emellett hűtése 

hatékonyabb, illetve a hőmérsékletszabályozást is pontosabban lehet megvalósítani. A tangenciális elrendezéssel 

az egyszerűbb összetételű, de nagyobb mennyiségű keverékeket állítják elő, míg az utóbbi megoldással a 

speciális, több összetevőből álló, nagyobb mértékű keveredést igénylő keverékeket készítik. 

1.2.1. Működésük [70, 71, 72] 

Első lépés a keverék komponenseik adagolása a keverőbe. Ez történhet kézi úton, de leggyakrabban 

automatizált rendszerekkel végzik a feltöltést. A betöltő garat lezárása dugattyúval történik, a nyomás értéke 4 

és 12 bar tartományban változhat. A dugattyú feladata az összetevők benntartása a keverőben, illetve a rotorok 

között, ezáltal a rotorok, illetve a rotor és kamrafal közötti keverés hatékonyabb. Működtetése általában 

pneumatikus, de léteznek hidraulikus működtetésű gépek is. A keverék kiszerelése, azaz ürítése hidraulikusan 

mozgatott csapóajtón keresztül történik, ennek előnye a korábban alkalmazott tolóajtókkal szemben, hogy az 

ürítéshez kevesebb idő szükséges. A keverés során fellépő nyíróerők következtében a kamra fala fokozottan ki 

van téve a kopásnak, ennek megelőzésére és csökkentésére bevonattal látják el. A megfelelő működés és 

működtetés érdekében rendszeres ellenőrzés és tisztítás szükséges, ezáltal ki lehet küszöbölni a gyártás során 

fellépő problémákat. Ebbe tartozik az üres térfogat vizsgálata is, mivel a keverés hatékonyságát csak a teljes 

hasznos térfogattal lehet biztosítani. 

A belső keverők rotorjainak mozgatásáról villanymotorok gondoskodnak. Ezek működtethetők állandó 

sebességen vagy automata keverők esetén változó sebességgel. Ezt általánosan fokozatmentes 

fordulatszabályozással oldható meg a szabályozás. A keverés során fellépő nagy nyomatékot sebességváltó 

beépítésével kompenzálják. A keverés energiaigénye minimálisan 5-6kW literenként, de az általánosan használt 

keverő berendezések esetén elérheti, illetve meg is haladhatja a 10kW-ot literenként. 

A keverés során hő szabadul fel, melyet a megfelelő hatékonyság érdekében és a keverék károsodását 

megelőzendő el kell távolítani. Emellett az állandó hőmérséklet megvalósításával lehet egységes tulajdonságú 

keverékeket előállítani. Ennek megvalósítására hűtést alkalmaznak különböző kiépítési módokban. A megfelelő 

hőelvonás érdekében a kamrát, a rotorokat, a dugattyút és a töltő, illetve ürítő ajtókat is hűteni kell. A 

páraképződés és lecsapódás elkerülése érdekében a keverőt a keverési művelet előtt termosztálni kell, azaz már 

a keverés előtt biztosítani kell egy meghatározott hőmérsékletet. A keverés során szabályozható a betöltés és 

ürítés, ehhez kapcsolódóan a bemért tömeg, a dugattyú mozgása, a keverőmotor sebessége. Emellett mérni és 

szabályozni kell a művelet során a hűtőközeg (víz) és az anyagok hőmérsékletét, valamint a fellépő nyomatékot. 

Ezt a keverőmotor sebességének változtatásával lehet befolyásolni, a mért hőmérséklet és energiafelhasználás 

függvényében. A korszerű eljárásoknál ezeket a műveleteket, azaz az adatgyűjtést, a szabályzást számítógép 

szabályozza. A reprodukálhatóság és egyenletes minőséget megfelelő dokumentációval, pontosan vezetett 

recepturákkal lehet elérni, ezek alapján a keverés és az ezt követő műveleltek megfelelően szabályozhatók. 

A keverék-előállítás egyik fontos, ha nem a legfontosabb lépése a keverék komponenseinek adagolása és 

tömegük mérése. A megfelelően homogén minőségű, reprodukálható keverék gazdaságos előállításához 

szükséges a keverék alkotóinak megfelelően pontos adagolása. Az adagoló és mérőrendszer az automatizált 

rendszerek esetén magukban foglalják a számítógépek irányította automata mérlegeket, kézi szalagmérlegeket. 

Minden esetben rögzítésre kerül az adagolás és ürítés ideje, emellett az egyes bemért komponensek tömege. A 

szalagmérlegek a szilárd, nem porszerű anyagok bemérése során alkalmazhatók hatékonyan, ezek általában a 

keveréket alkotó kaucsukok. 

A folyékony komponensek, melyek legfőbb képviselőik a lágyító anyagok adagolása a kamra falán található 

adagoló nyíláson keresztül szivattyú segítségével történik. A komponensek megfelelő viszkozitásának 

biztosítására, mind a tárolótartály, mind a töltővezeték fűthető. A beadagolt komponensek mérése és 

mennyiségének szabályozása térfogat- vagy tömegmérés alapján történhet. 

A poralakú összetevőket, a kormokat és fehér töltőanyagokat leghatékonyabban pneumatikus rendszerrel 

továbbítják a tárolótartályból és töltik a készülékbe. A manuális beadagolással szemben ezzel a megoldással ki 

lehet küszöbölni a porszennyezést. A művelet során ügyelni kell a granulált forma megtartására, ezáltal is 

biztosítva a kisebb környezetterhelést. A töltőanyagok fajtájától függően a szállítás során eltérő paramétereket 

kell alkalmazni. A paraméterek függnek a szállított anyag sűrűségétől, kopási, ezáltal porlódási hajlamától és 

fluidizálhatóságától is. A szállított mennyiséget és a szállítóközeg mennyiségét és sebességét oly módon kell 

megválasztani, hogy a vezetékrendszerben ne alakuljon ki dugulás, de a porlódás is kismértékű legyen. Ez a 

keverés hatékonyságát is javítja. 



 A gumik feldolgozásának gépei és 

műveletei 
 

 43  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A keverés megkezdése előtt minden tétel esetén meg kell határozni a keverék töltési fokát. Ezt a kitöltési 

tényezővel jellemzik. A kitöltött térfogatot hasznos térfogatnak nevezzük. A töltési fokot a komponensek 

tömege, térfogattömege és sűrűsége is befolyásolja. A keverőket alultöltik az elhasználódás csökkentése miatt. 

A tangenciális rendszerek esetén nagyobb kitöltési tényezőt választanak, amely 0,7-0,9 tartományban változhat. 

A keverés során a keverék minőségét befolyásolja a töltés foka, az alkotóelemek hőmérséklete, a keverőmotor 

sebessége, a dugattyú nyomása, valamint a keverési idő. Ezek mellett a keverés hatékonyságát a kaucsukmátrix 

viszkozitása is befolyásolja. Egyes kaucsukfajták esetén, például a természetes kaucsukok egyes fajtáinál 

szükséges a lágyítás, pépesítés. 

1.2.2. Lágyítás Belsőkeverőkben [70, 71, 72] 

A peptizálást hengerszéken és belső keverőben is meg lehet valósítani. Belső keverő esetén a kaucsuk és a 

peptizálószer megfelelő mennyiségét beadagolják a keverőbe, ezt követően a keverőt lezárják és kialakítják a 

megfelelő nyomást a dugattyúval. A peptizálószer, a hőmérséklet és a keverés hatására bekövetkezik a kaucsuk 

lágyulása, viszkozitásának csökkenése. A hőmérséklet elérheti akár a 180°C-ot, míg a keverési idő 2-5 perc. A 

megfelelő viszkozitás elérése után adagolják töltőanyagokat, adalék- és feldolgozási segédanyagokat. A keverési 

idő ebben az esetben is 2-5 perc. A keverési idő letelte után az így keletkezett előkeveréket hűtik és kitárolják. A 

vulkanizálórendszer, a térhálósítószer és a gyorsítók adagolása és keverése egy következő fázisban történik. 

Ebben a fázisban alacsonyabb hőmérséklet alkalmazható, ami előnyösebb. Ezt a megoldást két- vagy többfázisú 

keverésnek nevezzük. 

1.2.3. A keverés folyamata [70, 71, 72] 

A keverés lehet egylépcsős vagy más néven egyfázisú, illetve többlépcsős vagy többfázisú. Az egyfázisú 

keverésnél a komponensek összekeverése egy művelet során valósul meg. A keverék alkotóit megfelelő időben 

és sorrendben adagolják a kaucsukhoz. A vulkanizálószereket a keverés időtartamának végén, nagyjából annak 

utolsó harmadában adagolják. Ennek egy változata a fordított keverés, ahol a töltő- és segédanyagok kerülnek 

először a keverékbe, majd ezt követően adagolják a kaucsukot. Általában nagy töltőanyag mennyiség esetén 

alkalmazzák. Többfázisú keverést alkalmaznak a már említett peptizálás során, illetve abban az esetben, ha a 

keverék hőmérséklete keverés során túlzottan megnövekedne. Ekkor a töltő- és segédanyagokkal előállított 

előkeveréket kitárolják a keverőből, ezt követően hűtik és a következő fázisban vagy fázisokban fejezik be a 

keverési folyamatot. Többfázisú keverést alkalmaznak a gumiabroncsok keverékeinek előállítása során is. 

Mind az egyfázisú, mind a többfázisú keverést meghatározott idő és hőmérséklet alapján végzik. Az elégtelen 

keverési idő inhomogén, nem eléggé kevert terméket eredményezhet, ami befolyásolhatja a további feldolgozási 

műveleteket vagy akár nem megfelelő tulajdonságokkal rendelkező terméket is eredményezhet. A keverés végén 

a keveréket az ürítőnyíláson keresztül kitárolják. Ekkor még szükség van további keverék feldolgozási, 

homogenizálási műveletekre. Ez történhet hengerszéken vagy megoldható extruderben is. Első esetben a további 

homogenizálás után a meleg gumilapokat hűtik és tárolják. Emellett hűtődaraboló gépeket és pelletizáló gépeket 

is alkalmaznak, ahol a folyamat ugyanaz, a hűtés után a keveréket vagy előkeveréket tapadásgátló anyaggal 

vonják be és tárolják a további felhasználásig. A hengerszékes utókeverést elsősorban kész keverékek 

homogenizálására alkalmazzák. Előnye a rugalmasság, azaz gyors keverékváltást tesz lehetővé. Hátránya, hogy 

csak kisebb mennyiségek dolgozhatók fel egyszerre. 

A további homogenizálás megvalósítható extruderekben is. Ebben az esetben a kitárolás során az anyag 

közvetlenül az extruderbe kerül. Külön pelletizáló fejjel pellet formájában is előállítható a keverék. Nagy 

mennyiségek feldolgozására speciális extruderek szükségesek, például a gumiabroncsgyártás során. Granulált 

formában is kiszerelhetőek a keverékek, mely könnyebb feldolgozhatóságot biztosíthat. Előnye, hogy 

automatizált, folyamatos rendszer is kiépíthető, hátránya, hogy beruházási költsége nagyobb. A keverősor 

sémáját a 40. ábra szemlélteti. 

  

40. ábra - A belsőkeverő sor sémája [70] 
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2. Lemezhúzás, szálerősítésű gumik előállítása [73, 
74, 75] 

Gumilemezek, erősített (szövet vagy acélszövet) gumitermékek előállítására alkalmas gumiipari gépek a 

kalanderek. Speciális profilozó kalanderekkel gumiprofilok vagy profilozott lemezek is előállíthatók. A művelet 

során a keveréket két vagy több egymással szemben forgó henger között átvezetve, a hengerek közötti 

réstávolság beállításával, különböző vastagságú lemezek gyárthatók. A kalanderek öntöttvasból vagy kezelt 

acélból készült hengereket tartalmaznak. Felhasználástól függően kettő, három, négy vagy öt hengerből állnak. 

A gumiiparban alkalmazott kalanderek 4 hengert tartalmaznak. A kalanderek a hengerek száma és a hengerek 

elrendezése alapján csoportosíthatók. Az elrendezés alapján lehetnek I, F, Z és L típusú kalanderek. 

  

41. ábra - Hengerelrendezés [73] 
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A hengerek közül egy mindig rögzített, a többi henger elmozdítható, ezáltal a lemez vastagsága szabályozható. 

A hengerek hűthetők és fűthetők, a hőszabályozás érdekében. A hengerek csapágyazottak a megfelelő futási 

tulajdonság és a kisebb hajtóenergia miatt elsősorban gördülőcsapágyakat alkalmaznak. A hengerek hossza 

1250-2500 mm között, míg átmérője 500-900mm között változhat, meghajtásukról motor gondoskodik. A 

megfelelő frikció, súrlódás beállításának érdekében a forgási sebesség változtatható. A forgási sebesség a 

hengereknél megegyezik, de üzemeltethetők egymástól eltérő sebességgel is. A hengerek mozgatása történhet 

kézi úton és motorokkal, előbbinek hátránya a hosszabb beállítási idő. 

Az egyenletes minőség biztosításának érdekében, hasonlóan a keverő-berendezésekhez, a korszerű kalandereket 

számos mérő- és ellenőrző eszköz egészíti, a vezérlésük programozható irányítórendszerrel történik. 

Szabályozható a hengerek sebessége, a hengerek döntése és hajlása, a frikció, a hőmérséklet, valamint a 

hengerek közötti rés távolsága. A réstávolság befolyásolja a lemezek vastagságát, ezért az egyenletes 

lemezvastagság elérése érdekében a réstávolság adott értéken tartása nagy jelentőségű. A réstávolság 

változásának követésének egy módszere ellenállásmérésen alapul. A hengereken tekercsek vannak, melyet 

ellenálláshíd köt össze. A távolság változásával megváltozik a mért ellenállás. A termék vastagságát utólagosan 

is vizsgálják, a meghatározott mérettől való eltérés esetén beállítják a hengerek távolságát, dőlését a megfelelő 

értékre. Ezt elektronikus úton, lézeres vagy pneumatikus érzékelőkkel is el lehet végezni. 

A keverék kalanderezése során a fellépő nagy nyomás következtében a hengerek elhajlanak. A hajlás 

kiküszöbölésére és ezáltal az egyenletes lemezvastagság elérésére a hengerek speciális kialakításúak. Lehetnek 

domború kialakításúak, úgynevezett bombírozott kialakításúak (42. ábra). Hátránya, hogy a domborítás mértéke 

nem változtatható, így megfelelő eredményt csak állandó körülmények között, például állandó anyagvastagság 

vagy állandó lemezvastagság, lehet elérni. 

  

42. ábra - A hengerek bombírozása [74] 
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A leggyakrabban és legjobb hatékonysággal bíró módszer a hengerek döntése vagy ferdére állítása (43. ábra). A 

henger hajlásából adódó vastagságeltérést az egyik henger megdöntésével küszöbölik ki. A módszer előnye, 

hogy jól szabályozható. 

  

43. ábra - A hengerek elforgatásának sémája [74] 

 

A gumiiparban leggyakrabban alkalmazott kalanderek három vagy négy hengerből állnak. A két hengert 

tartalmazó kalandereket általában extruderekkel együtt alkalmazzák. A négyhengeres kalanderek általában F 

vagy L kialakításúak. Az F kialakítás esetén a kalander táplálása a felső hengerre történik, míg az L konstrukció 

esetén az alsó hengerre. utóbbi konstrukciót a kisebb kalanderek, illetve laboratóriumi berendezések esetén 

részesítik előnyben a könnyebb kezelhetőség miatt. A Z konstrukciójú kalandereket a gumiabroncsgyártás során 

alkalmazzák, előnyük a kis méret és a hengerek, valamint hengerek közti rész könnyen hozzáférhető. A 
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kalanderek úgynevezett melegetetésű gépek, azaz a keveréket előmelegített, puhított állapotban kell rávezetni a 

hengerekre. Ezt a műveletet hengerszékkel és extruderrel is el lehet végezni, számuk a kalander 

befogadóképességétől függően változhat. 

2.1. A lemezhúzás folyamata [73, 74, 75] 

Háromhengeres kalanderekkel a keverék folyási tulajdonságaitól függően 0,3-1,3mm vastagságú lemezek 

gyárthatók. A vastag lemezek készítése minden esetben négyhengeres kalandert igényel, ennél az elrendezésnél 

a lemezvastagság 0,1-2mm között változhat. A legyártott lemezek összetapadását meg kell akadályozni, ennek 

egyszerű módja a porozás, ennek hátránya, hogy befolyásolhatja a termék tulajdonságait. Ennek kiküszöbölésére 

szövetezést és a tulajdonságokat nem befolyásoló tapadáscsökkentő anyagokat alkalmaznak. A kalanderezés 

hőmérséklete általában 100°C körüli, de a pontos beállítást a kaucsuk beégési hajlama befolyásolja. Az egyes 

hőmérsékletét a keverékek tapadóképessége alapján állítják be. Például hidegen tapadó keverékek és 

háromhengeres konstrukció esetén az első henger hőmérséklete megegyezik a palást hőmérsékletével, míg a 

többi henger hőmérséklete ennél alacsonyabb. Melegen tapadó keverékek esetén az első henger hőmérséklete 

alacsonyabb a palást hőmérsékleténél, megközelítőleg 5-10°C-al, míg a második hengeré megegyezik azzal. A 

harmadik henger hőmérséklete 30-40°C-al alacsonyabb a másodiknál, melegen tapadó keverékek esetén, ha 

probléma lép fel, annak hőmérsékletével megegyező. A lemezhúzás sémáját a 44. ábra mutatja be. 

  

44. ábra - A lemezhúzás sémája [74] 

 

Vékony lemezek húzása során kiemelt fontosságú a berendezések minősége és azok pontossága, valamint a 

megfelelő műszaki állapot. Emellett fontos a keverék előkészítése, a megfelelő homogenitás elérése. Szemcsés 

keverék esetén a keveréket a vulkanizálás előtt szűrni kell. További fontos paraméter a megfelelően 

megválasztott hőmérséklet és annak állandó értéken tartása. Vastag lemezeknél problémát és minőségromlást a 

hólyagosodás és légzárványok kialakulása okozza. A légzárványok kialakulását oly módon lehet csökkenteni, 

hogy minden résben kicsi szakállat kell kialakítani. Ez biztosítja a levegő eltávozását. Emellet a hőmérséklet 

emelésével, ezáltal a viszkozitás csökkentésével is elősegíthető ez a folyamat, azonban a hólyagosodás veszélye 

fokozottabb. 

A lemezhúzás egyik speciális fajtája a rétegezés vagy dublírozás (45. ábra). A dublírozással 2mm-nél vastagabb 

lemezek is gyárthatók. A rétegezés során a kalander alsó hengerénél elhelyezett nyomóhengerrel a már 

kalanderezett lemezt rárétegezik a húzott lemezre. A nyomást súllyal, pneumatikus vagy hidraulikus úton 

biztosítják. 
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45. ábra - A dublírozás sémája [73] 

 

Kalandereken előállíthatók erősített gumitermékek. A művelet során mesterséges vagy természetes eredetű 

szálakat, szövetet dolgoznak össze a kaucsukkeverékkel. A művelet a frikcionálás (46. ábra). 

  

46. ábra - A frikcionálás sémája [73] 
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A kalanderen átvezetett keveréket tapadásjavító, ragasztó hatású anyagokkal kell kezelni a megfelelő tapadás 

biztosításának érdekében. Természetes anyagoknál ez nem feltétlenül szükséges, azonban mesterséges 

anyagokból, szálakból álló szövetek esetében mindig szükséges. A frikcionálás során egy menetben csak a 

szövet egyik oldala frikcionálható, ezért ha két oldalon frikcionált szövetre van szükség, azt egy második 

fázisban kell elvégezni. A kaucsukkeverék bevezetése a második hengeren történik, melynek hőmérséklete 

alacsonyabb a felső hengerénél. Az alsó henger hőmérsékletét a felhasznált kaucsuk befolyásolja. Ez lehet 

hidegebb és melegebb is a második hengernél. A hőmérsékletet úgy kell megválasztani, hogy a keverék 

viszkozitása megfelelő legyen, de még ne álljon fenn a beégés veszélye. A nagyobb viszkozitás és a nagyobb 

súrlódás miatt a szövet károsodhat. A szövetet a művelet előtt melegíteni kell, különösen, ha a vastagsága nagy. 

Frikcionálással erősített szállítószalagokat, ékszíjakat gyártanak, míg frikcionált termékeket a gumiabroncs-

gyártás során is alkalmaznak. 

A gumiabroncs-gyártás során acélkord szálakat alkalmaznak erősítőanyagként. Ebben az esetben ezt vezetik be 

a kalanderbe és a kaucsukkeveréket felpréselik rá, amely így összetartja. A művelet során megfelelő temperálást 

és alacsony páratartalmat kell biztosítani az acélszálak minőségromlásának kiküszöbölésére. Az eljárás három- 

vagy négyhengeres kalandereken zajlik, mely lehet meleg vagy hideg eljárás. A meleg eljárásnál négyhengeres 

kalandereket alkalmaznak, a művelet és kalander kialakítás nagymértékben megegyezik a frikcionálással. 

Eltérés, hogy az acélkordot a megfelelő feszesség elérése érdekében előfeszítik, valamint a nyomóhenger helyett 

a kalander után változtatható feszítéssel működtethető szálvezetőhenger található. A hideg eljárás két lépcsőből 

áll. Az első lépésben egy háromhengeres kalanderen lemezeket húznak, melyeket a felpréselés során 

alkalmaznak. A lemezek felpréselését kéthengeres kalanderekkel valósítják meg, egy menetben két oldalról 

préselik fel a lemezeket. A hengerek hőmérséklete ebben az esetben szobahőmérsékletű, a vastagságot a 

sebesség és hengerek által kifejtett nyomás befolyásolja. A hideg eljárásnak több előnye és hátránya is van a 

meleg eljáráshoz képest. Előnye a meleg eljárással szemben a kisebb beruházási költség, a száltávolság 

egyenletesebb. Hátránya, hogy a kétlépéses művelet miatt a termelékenység kisebb, ezt csökkenti a kisebb 

felpréselési sebesség is. Emellett a meleg eljárásnál a kaucsuk jobban behatol az acélszálak közé. 

Profiltermékek gyártása is végezhető kalanderekkel, erre a célra három- vagy négyhengeres 

profilozókalandereket alkalmaznak. Az alsó henger egy hűthető és fűthető magból és egy eltávolítható palástból 

áll, melybe bele van maratva a profil. Különböző profilú termékek esetén ez a palást könnyen cserélhető. A 

később bemutatott extrudálással szemben keverék melegedése kisebb, ezáltal kisebb a beégés veszélye, valamint 

nagyobb viszkozitású keverékek is feldolgozhatók. 

2.2. Lemezvulkanizálás [73, 74] 
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A lemezek vulkanizálása történhet szakaszos vagy folyamatos eljárással. A szakaszos vulkanizálás során a 

feltekercselt lapokat fűtött kamrákba, illetve autoklávokba helyezik, melyekben szabályozott hőmérséklet és 

időtartam alatt végbemegy a termék térhálósodása. Egy különleges eset a nagyobb méretű termékek 

vulkanizálása, melyek nem helyezhetők autoklávba. Erre egy jellemző példa a gumival bevont tartály. A 

vulkanizálás ebben az esetben történhet meleg vízzel, oly módon, hogy a tartályt megtöltik és a vizet gőzzel 

felforralják. Ennél elterjedtebb az önvulkanizáló kaucsukok, például a polikloroprén (CR) felhasználása az ilyen 

felhasználású keverékekben. 

A folyamatos eljárás során forgó vulkanizációs berendezéseket alkalmaznak. Ezek fűthető forgódobokból 

állnak, melyekre a lemezek acél vagy gumibevonatú szalaggal vannak rányomva (47. ábra). 

  

47. ábra - A dobvulkanizálás sémája [73] 

 

A termelékenység növelése érdekében további fűtött egységekkel kiegészíthető. A kalandert kiegészítve 

folyamatos működés érhető el, de emellett előfeldolgozott termékek estén is alkalmazhatók, például frikcionált 

termékek esetén. 

3. Extrudálás [76, 77, 78] 

Az extrudálás folyamatos feldolgozó művelet, ahol a keveréket a szerszámnyíláson keresztülnyomják, melynek 

eredménye egy a szerszámnyílás által meghatározott keresztmetszetű, termék. Az extrudálás termékei lehetnek 

további felhasználásra szánt félkész termékek, például pelletek, továbbá vulkanizálatlan késztermékek. Emellett 

az extrudálást kiegészítő műveletként is alkalmazzák a kaucsukok előállítása során vízmentesítésre és szárításra. 

A gumiiparban a csigás extruderek terjedtek el. Az extruderek az alakadó szerszámból, a csigából, az 

extruderhengerből, mely körbeveszi a csigát, a fejből, az adagolóból és a meghajtó motorból épülnek fel. 

Emellett tartalmaznak hűtő, fűtő és kenőanyagellátó részegységeket is. A gumiipari extruder felépítését a 48. 

ábra szemlélteti. 

  

48. ábra - A gumiipari extruder sémája [77] 
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3.1. Az extruder működése [76, 77, 78] 

A csiga az extruderfejjel együttműködve tömöríti, szállítja és keresztülnyomja a szerszámon a keveréket. Az 

adagolás történhet egy nyíláson keresztül, ha az anyag szalag formájában kerül az extruderbe. Az egyenletes 

adagolás érdekében a csigával párhuzamos adagolóhengert alkalmaznak az adagolás során. Az adagoló szintén 

lehet fűthető kivitelű. Az egyenletes termékminőség biztosításának érdekében a korszerű extruderek számos 

mérő és szabályozóegységet is tartalmaznak. Alkalmazásukkal meghatározható a nyomás, hőmérséklet, az 

adagolás folyamata, ezáltal szabályozható a hőmérsékleti profil. 

Az extruderek lehetnek úgynevezett melegetetésűek és hidegetetésűek. Előbbi esetben az adagolás hengerszéken 

előzetesen puhított és melegített anyaggal történik, utóbbi esetben pelletizált vagy granulált keverékeket 

adagolnak. Az extruderek típusát és az alkalmazási területet a csiga konstrukciója határozza meg. Három eltérő 

rendeltetésű, egyúttal eltérő geometriájú szakaszokra bonthatók. Az első szakasz az adagolónyílásnál 

elhelyezkedő adagolózóna. Feladata az anyag befogadása és továbbítása a kompressziós zónába. A 

kompressziós zónában az anyag képlékennyé válik a kialakuló nyomás hatására. Ez a haladás irányában 

csökkenő menettérfogat miatt alakul ki. Az extrudercsiga tömörítőképességét jellemző szám a 

kompresszióviszony, melyet az első és utolsó menettérfogat határoz meg, a gumiipari extrudereknél általában 

1:1,1 és 1:1,4 között változik. A kompressziós zónában a levegő eltávozik az anyagból, tömörödik, illetve a 

további feldolgozó lépésnek megfelelően viszkózussá, feldolgozhatóvá válik. A harmadik zóna a kitolózóna, 

feladata az immár képlékeny anyag továbbítása a szerszám felé. Az extrudercsigák a hossz és átmérő arányával 

jellemezhetők. Ez az arány befolyásolja a tartózkodási időt, minél hosszabb a csiga, annál nagyobb a 

tartózkodási idő. Emellett az átmérő hatással van nyíróerők kialakulására. A hidegetetésű extruderek 

csigakialakítása bonyolultabb, jellemzőjük a szabálytalan csigakialakítás. Az extrudercsiga az anyagot az 

extruderfejbe szállítja, ahol a keverék tömörödik. A fej lehet egyszerű kiképzésű, ekkor csak vonószerszám van 

benne, ezt a kialakítási formát tömör termékek gyártása során alkalmazzák (49. ábra). 

  

49. ábra - Az extruderfej kialakítása [77] 
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Az összetett extruderfejek több komponensből épülnek fel, a kívánt terméknek megfelelően, például üreges 

termékek esetén tartalmaz egy magot, amely kialakítja a megfelelő nagyságú üreget. Emellett tartalmazhat 

törőlemezt és szűrőket, előbbi feladata a jobb keveredés, a megfelelő homogenitás biztosítása. Ellenállása 

folytán emeli a hengerben kialakuló nyomást. A szűrők egyrészt visszatartják a még nem teljesen puhított 

anyagot és kiszűrik a keverékben levő szennyeződéseket. Elrendezés szerint lehet egyenes elrendezésű, ferde 

vagy keresztelrendezésű. Ezekben az esetekben az anyag a csigatengely irányától eltérő szögben hagyja el az 

extrudert. Ferde elrendezés esetén a bezárt szög 45 vagy 60°. 90°-os elrendezés esetén keresztfejről beszélünk. 

3.1.1. Melegetetésű extruderek [76, 77, 78] 

A melegetetésű extruderekek rövidebb kialakításúak, hosszuk az átmérőjük 4-6-szorosa. A kompresszióviszony 

1:1,1 és 1:1,4 között változhat. A szükséges hajtóenergia alacsonyabb az azonos csigaátmérőjű, de 

hidegextruderekével szemben. Az extrudersort minden esetben előpuhító hengerszékek egészítik ki, melyek 



 A gumik feldolgozásának gépei és 

műveletei 
 

 53  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

feladata a keverék puhítása, előmelegítése és homogenizálása. Az előmelegítés hőmérséklete 85-100°C. Az 

ilyen kialakítású extruderek jellemző felhasználási területe a gumiabroncs-gyártás. Emellett előszeretettel 

kombinálják belső keverőkkel, de kialakítanak melegetetésű és hidegetetésű extruderekből álló, úgynevezett 

duplex egységeket is. A melegetetésű extruderek csigakialakítását az 50. ábra mutatja be. 

  

50. ábra - Az extrudercsiga kialakítása, melegetetésű extruder esetén [77] 

 

Az extrudálás paramétereinek szabályzásával, megfelelő tulajdonságú termékeket lehet előállítani. Ezek a 

paraméterek az adagolás sebessége, a fordulatszám és a zónahőmérsékletek. Az egyenletes termékminőség és 

termékméret biztosítására az adagolásnak egyenletesnek kell lennie. Ha ez nem következik be, eltérő 

mennyiségű anyagáram alakulhat ki, ezáltal a termék inhomogén lesz és a mérettartása sem lesz megfelelő. Az 

adagolózónában a keverék nem tölti ki a teljes területet, ez csak az adagolótól meghatározott hosszban történik 

meg. A nyomás kialakulása ebben a megfelelően kitöltött szakaszban történik meg, ezt hatásos hossznak 

nevezzük. A fejnyomás ezzel a hosszal arányos, mérete az adagolás mennyiségének függvényében alakul ki. A 

maximális nyomás akkor épül fel, illetve a kapacitás akkor a legnagyobb, ha az extrudert az anyag teljesen 
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kitölti, azaz a hatásos hossz megegyezik az extruder hosszával. Ekkor az extrudálás sebessége maximális, 

további adagolással nem, csak a fordulatszám emelésével növelhető. 

Az extrudálás sebességét azonos adagolási mennyiség mellett a töltöttségi fok határozza meg. Azonos adagolási 

mennyiség esetén a sebesség növelése a hőmérséklet növekedését eredményezi. Abban az esetben, ha a 

fordulatszám nagyobb, mint amennyire az extrudálás sebességének elérésére szükség van, a hőmérséklet szintén 

emelkedhet. Mértéke elérheti azt a határt is, ahol fennáll a beégés veszélye. Az adagolás mennyiségének 

növelésével a hőmérsékletemelkedés kiküszöbölhető. A hőmérsékletemelkedést és a termék hőmérsékletét 

emellett számos tényező befolyásolja. Nagyobb viszkozitású keverékek esetén nagyobb fejnyomás szükséges, 

ami növeli a melegedést. Emellett a szerszámkeresztmetszet is befolyásolja, kisebb keresztmetszet esetén a 

hőmérséklet nagyobb a szükséges magasabb nyomás miatt. Továbbá az extruder állapota is befolyásoló tényező. 

Az extruderben az áramlás akkor alakul megfelelően, ha a henger fala és a keverék közit súrlódás nagy. Az 

üzemelés során bekövetkező kopás miatt a súrlódás csökken, ezáltal a szállítási teljesítmény is. Az eredeti 

szállítóteljesítmény eléréséhez a fordulatszámot növelni kell, ami a már említett módon növeli a hőmérsékletet. 

Emellett a kopás a kitöltésre is befolyással van, méret- és tömegingadozást okozhat. 

Az extrudálás során alkalmazott zónahőmérséklet is fontos gyártási paraméter. A súrlódási együttható 

befolyásolható az alkalmazott hőmérséklettel. Amennyiben a hengerfal hőmérséklete túl alacsony a súrlódást a 

kicsapódó víz csökkentheti, ezáltal csökken a szállítási teljesítmény és nő a tartózkodási idő. Ezzel ellentétesen a 

magasabb hőmérsékletnél nő a súrlódás, nő a sebesség, de nő a beégés veszélye is. A hengerfal és a csiga közti 

nagyarányú hőmérsékletkülönbséget is kerülni kell, mert ennek következtében a keverék feltapadhat a 

hengerfalra, ezáltal nő a tartózkodási idő. 

A melegetetésű extrudálás előnye a nagyobb szállítóteljesítmény, kevésbé érzékeny a keverékminőségre, mivel 

az előkezelés során ez javítható, egyszerűen társíthatók más gumiipari berendezésekhez, például belső 

keverőkhöz. Az előnyök mellett számos hátránnyal is bír az ilyen kialakítás. A beruházási költség magasabb az 

előkészítő egységek miatt, emellett az előkészítés munkaigényes. Továbbá az előkészítés nagy befolyással van a 

termékminőségre, egyenletes minőségű terméket leghatékonyabban automata rendszerekkel lehet elérni. 

3.1.2. Hidegetetésű extruderek [76, 77, 78] 

A hidegetetésű extraktorok hosszabbak a melegetetésű fajtáknál. Hosszuk általában átmérőjük 16-24-szerese. 

Ezeknél a típusoknál nem alkalmaznak az adagolás előtt előmelegítést. A szükséges puhítást és lágyítást a 

hengerfal és a csiga hőmérsékletének szabályzásával végzik. A melegetetésű extruderek csigakialakítását az 51. 

ábra szemlélteti. 

  

51. ábra - Az extrudercsiga kialakítása, melegetetésű extruder esetén [77] 
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A tömör, pórusmentes termékek ipari gyártására alkalmazott extrudereket, melyek hossza eléri a 16-szoros 

átmérőt, kiegészítik vákuumszivattyúval, létrehozva egy vákuumozott zónát. Az anyagból a zónán való 

áthaladás közben a levegő és a gázok eltávoznak, így nem marad légzárvány az anyagban. A zóna előtt 

elhelyezett gáton keresztül áramlik az anyag a zónába, így az anyagmennyiség tömítésként is szolgál. 

Nagymennyiségű kaucsuk komponens esetén a gázmentesítés hatékonysága kisebb, ennek növelésére 

adalékanyagokkal, például kalcium-oxiddal lehetséges. A kialakítás sémáját az 52. ábra mutatja be. 

  

52. ábra - A vákuumextruder kialakítása [77] 
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A hidegetetésű extruderek előnye a kisebb energia- és munkaerőigény, mivel nincs szükség 

puhítóhengerszékekre. Emiatt a beruházási költség is alacsonyabb. Kevésbé érzékeny az adagolásra, jobban tűri 

az esetleges egyenetlen betáplálást. A szállítóteljesítmény kevésbé függ a fejnyomástól és a szerszám 

ellenállásától. A hőmérséklet pontosabban szabályozható, valamint a keverék kisebb mértékű hőhatásnak van 
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kitéve, ezáltal az esetleges károsodás mértéke kisebb. Az előnyei mellett hátrányokkal is rendelkezik. 

Érzékenyebb a keverékminőségre és a hőmérséklet változására. A szállítóteljesítménye kisebb az azonos 

átmérőjű melegetetésű extruderekénél. Maga az extruder drágább, valamint kisebb méretű gépeknél 

formázógépek, granulálók, pelletizálók szükségesek az adagolásnak megfelelő forma előállítására. 

3.1.3. Különleges extruderkialakítások [76, 77] 

Speciális feladatokra, speciális termékek előállítására vagy egyes gyártási fázisok támogatására az 

alapkialakításon kívül, módosított extrudereket alkalmaznak. A gumiabroncs-gyártás során felhasználnak 

módosított hidegetetésű extraktorokat, melyek jobb homogenizációt biztosítanak. Ezek nagyrészt kiváltották a 

melegetetésű extrudereket ebben a feladatkörben. Egy megoldása ennek, melyekben a csigamenetek közé tüskék 

nyúlnak be. Ennek következtében a keverés hatékonyabb, keresztáramú keveredés is kialakul. Egy másik 

változat a nyírófejes extruder. A fűtött extruderfejben egy a csiga tengelyvonalára merőleges mag forog (53. 

ábra). 

  

53. ábra - A nyírófejes extruder fejkialakítása [77] 
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Miközben az anyag áthalad a forgó mag és a hengerfal között, a fellépő nyíróhatás miatt felmelegszik. Ennek 

mértéke a forgó mag fordulatszámával befolyásolható. Folyamatos vulkanizációnál előnyösen a vulkanizáció 

hőmérsékletére lehet beállítani az anyagáram hőmérsékletét. 
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4. Vulkanizálás [79, 80, 81] 

A vulkanizáció során a viszkoelasztikus tulajdonságú keverék térhálósítás útján átalakul rugalmas gumivá. A 

térhálósítást, a vulkanizációs lépést a lehető legrövidebb idő alatt kell lefolytatni, közvetlenül a formázási 

műveletek után. Ehhez a folyamat során nagymennyiségű energiát kell közölni a keverékkel, hogy a reakció 

beinduljon. Ez történhet hő hatására vagy sugárzás hatására is. A hőátadás lehet közvetett és közvetlen. A 

vulkanizáció technológiai folyamata lehet szakaszos és folyamatos is. A szakaszos folyamat lefolytatható 

autoklávban, nyomás alá helyezett autoklávban és vulkanizálóprésekben. A folyamatos vulkanizálási 

technológiákat hasonlóan csoportosíthatjuk nyomás alatti vagy nyomás alkalmazása nélküli technológiákra. A 

nyomást alkalmazó eljárásoknál felhasználhatók nyomás alá helyezett sófürdők, emellett gőzzel és forró 

gázokkal is elvégezhető a térhálósítás. A nyomást nem alkalmazó technológiák közé a sófürdős, a forró levegős, 

fluidágyas, nagyfrekvenciás és sugárzást alkalmazó vulkanizáció tartozik. 

4.1. Szakaszos vulkanizálás 

4.1.1. Térhálósítás autoklávban [79, 80, 81] 

Elrendezést tekintve lehetnek fekvő vagy állókivitelűek. A fekvő elrendezésűek nyomásálló tartályok, az álló 

kivitelűek nyomásálló üstkazánok, autoklávok, melynek fedele nyitható. A könnyebb betöltés miatt általában 

süllyesztett kivitelűek. A nyomást nem alkalmazó technológiák esetén alkalmazhatóak nem nyomásálló alagutak 

is. A fűtés lehet közvetlen vagy közvetett. A forró levegővel végzett vulkanizálásnál a tartályban 

levegőkeringetést alkalmaznak, melyet ventilátorral biztosítanak. Az egyenletes vulkanizálás érdekében a 

folyamat során változtatják az egyik oldalon befújt, míg a másik oldalon elszívott levegő irányát. A közvetett 

fűtés gőzzel történik, ritkábban gázzal történik, egyes esetben elektromos fűtéssel oldják meg a hőközlést. A 

nyomást a vulkanizáció hőmérsékletéhez igazodva szabadon lehet szabályozni. 

A folyamat közben esetlegesen bekövetkező alakváltozást ki kell küszöbölni. A vulkanizálandó profilokat 

tartóba helyezve elkerülhető ez a folyamat. Amennyiben feltekercselt lemz vagy extrudátum formában kerül a 

tartályba tapadásgátló anyagokat alkalmaznak, melyek megakadályozzák a folyamat közbeni összetapadást. A 

csöveket és hasonló formájú üreges termékeket tüskékre helyezik, így akadályozva meg a deformációt. Egyes 

termékeket víz alá helyeznek a jobb alaktartás miatt. 

Gőzzel történő térhálósítás esetén a befújt levegő helyett telített gőzt alkalmaznak. A keletkező kondenzvizet 

leválasztják, így a gőz nem éri közvetlenül a terméket. Ennek hiányában a vízpára miatt a vulkanizátum felülete 

foltos lehet, rontva annak megjelenését, esetlegesen vulkanizálatlan részek is maradhatnak a felületen. A 

természetes kaucsukoknál alkalmazott hőmérséklet 120-170°C, ennél magasabb hőmérsékleten bekövetkezhet a 

gumi degradálódása. A mesterséges kaucsuk alapú termékeket ennél magasabb hőmérsékleten, 140-200°C 

között térhálósítják. Az eljárás sémáját az 54. ábra mutatja be, 

  

54. ábra - Vulkanizálás autoklávban [80] 
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4.2. Folyamatos vulkanizációs technológiák [79, 80, 81] 
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Folyamatos térhálósítási eljárásokat elsősorban szalagok, hevederek, lemezek frikcionált szövetek, kábelek 

vulkanizálása során alkalmazzák. Előnye a szakaszos eljárással szemben, hogy a vulkanizálandó termék hossza 

nem korlátozott. Két csoportra oszthatjuk az eljárásokat, nyomást alkalmazó és nyomást nem alkalmazó 

eljárásokra. A nyomást nem alkalmazó csoportba tartoznak a forró levegőt, nagyfrekvenciás előmelegítést és 

forró levegőt, folyadékfürdőt, sófürdőt alkalmazó eljárások. Emellett léteznek fluidágyas megoldások és 

infravörös vagy béta-, gammasugárzást alkalmazó eljárások. A nyomást alkalmazó technológiák között is 

megtaláljuk a folyadékfürdős megoldásokat, de felhasználnak gőzt is. A térhálósítás lefolytatható ezen kívül 

dobvulkanizációval is. 

4.2.1. Nyomást nem alkalmazó technológiák [79, 80, 81] 

Forrólevegős eljárások [79, 80, 81] 

A forrólevegős eljárásokban a vulkanizálandó termékeket alagutakon vagy csöveken vezetik keresztül, ezek 

hossza elérheti akár a 100 métert is. A termékeket szállítószalagok továbbítják keresztül a berendezéseken. 

Helymegtakarítás érdekében kompakt, emeletes szerkezetek is felhasználhatók, ekkor egy emelet hossza 9-18 

méter lehet. A forró levegő rossz hőátadása miatt a vulkanizáció hőmérséklete magas, mintegy 200-300°C, 

egyes szilikongumiknál elérheti a 800°C-ot is. A hőátadás növelhető az áramlási sebesség növelésével. A 

forrólevegős eljárások nem alkalmazhatók peroxid térhálósítószerek felhasználása esetén, ebben az esetben a 

folyadékfürdős technológiák a célravezetők. A fűtés megvalósítható elektromosan, infravörös sugárzással, gáz 

vagy gőzfűtéssel. 

A forrólevegős eljárások egy változata a nagyfrekvenciás előmelegítést alkalmazó eljárás (55. ábra). 

  

55. ábra - Nagyfrekvenciás előmelegítést alkalmazó forró levegős vulkanizálás [79] 

 

Az eljárás a poláris keverékeknél alkalmazható. Megfelelő előmelegítés nagy veszteségtényező mellett érhető 

el. Minél polárisabb a kaucsukmátrix annál nagyobb az energiafelvétel és a a veszteségtényező, ezáltal az 

előmelegítés hatásfoka. Az eljárás rezonátorrendszerben valósítható meg. Az alkalmazott frekvencia országok 

szerint eltérő, Európában 2450 MHz, az Egyesült Királyságban és az USA-ban 915 MHz. A rezonátorkamrában 

az energiaeloszlás egyenletes, nagy profilmélységű termékek is alkalmazhatók, a profil 5*5cm is lehet. Az 

előmelegítő rész hossza általánosan 4-5 méter. Teljesen integrált esetben 6-8 méter is lehet. Az előmelegítést 

magnetronok végzik, a számuk kettő vagy négy. teljesítményük 2,5 és 6 kW között változhat. Az optimális 

energiaátadás és energiafelhasználás akkor megvalósítható, ha az elektromágneses sugárzás kis része 

visszatükröződik a profil felületéről. A rezonátorkamrán ellenáramban átvezetik a forró levegőt is, ez amellett, 

hogy biztosítja az egyenletes fűtést, megelőzi a szennyeződést. 

Folyadékfürdős eljárások [79, 80, 81] 

Elsősorban profilszalagok vulkanizálására alkalmazzák. Az eljárás lényege, hogy az extruderből távozó 

vulkanizálatlan terméket közvetlenül belevezetik szállítószalag segítségével egy forró folyadékkal töltött kádba. 

A folyadékszint alatt tartják, közben továbbszállítják, a kádat elhagyva a termék már vulkanizált. Az alkalmazott 

anyagok lehetnek magas forráspontú folyadékok, fémötvözetek, sókeverékek. A sókeverék 53% kálium-nitrát, 

40% nátrium-nitrit és 7% nátrium-nitrát eutektikus elegye. Az eljárás során a vulkanizálás után a 

sószennyeződést el kell távolítani a termékről, ez kefékkel és vízfürdőben történhet. Kálium-nitrát és lítium-

nitrát elegyével kiküszöbölhető, hogy a vulkanizáció során a nitritekből káros nitrózamin keletkezzen. 

Ellentétben a forrólevegős megoldásokkal, peroxidos vulkanizálórendszert tartalmazó keverékek is 

vulkanizálhatók. További előnye a jobb hőátadás, magas hőmérséklet alkalmazható, emiatt a térhálósítás ideje 
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rövidebb. Hátránya ezekkel az eljárásokkal szemben, hogy a vastagfalú termékek vulkanizálása nehézkes. 

Emellett, mivel a profilszalagot a folyadékfürdő szintje alatt kell tartani, a keresztmetszet deformálódik. Ezt 

különböző segédanyagokkal és technikákkal, például só permetezése a szalagra a bemerítés előtt, csökkenteni 

lehet. Emiatt összetett profiltermékek előállítására nem ajánlott. Az eljárás sémáját az 56. ábra szemlélteti. 

  

56. ábra - Folyadékfürdős vulkanizálás [79] 

 

Fluidágyas vulkanizálás [79, 80, 81] 

Az eljárás során szilárd részecskéken, jellemzően üveggyöngyökön gőzt vagy levegőt átengedve, azok lebegni 

kezdenek. Ebben az állapotban a folyadékokhoz hasonlóan viselkednek. Ezen a fluidizált ágyon vezetik 

keresztül a jellemzően extrudált terméket, profilszalagot, hasonlóan a folyadékfürdős eljáráshoz. A gáz vagy gőz 

áramlási sebességével befolyásolható a fluidágy sűrűsége. Az eljárás során a termék szabadon lebeg, nincs 

kitéve deformációnak. Összehasonlítva a folyadékfürdős eljárással bonyolult profil-keresztmetszetű termékek 

vulkanizálására is kiválóan alkalmas. 

Vulkanizálás nagyenergiájú sugárzással [79, 80, 81] 

Térhálósítás elvégezhető nagyenergiájú sugárzás segítségével is. Az eljárás során gamma és béta sugárzást 

alkalmaznak. A folyamat során ügyelni kell arra, hogy a sugárzás következtében nem csak térhálósítás, hanem 

depolimerizáció, degradáció is lejátszódhat. Általánosan 50-300 Gy dózisban alkalmazzák. A vulkanizálás során 

sem térhálósítóanyag, sem hő alkalmazása nem szükséges. A folyamat során a sugárzás hatására a 

polimerláncon aktív helyek, gyökök alakulnak ki, melyek C-C kötéseket alakítanak ki egymással. A folyamat 

során megfelelő sugárvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni. Emellett az alkalmazott béta sugarak behatolási 

mélysége csekély, ezért csak vékonyfalú termékeknél alkalmazható. További hátránya, hogy a sugárzás hatására 

ózon és nitrogén-monoxid keletkezhet. A behatolási mélység a gyorsító feszültség és az anyag sűrűségének 

függvénye. Fő alkalmazási területe a kábelgyártás, bevonatok vulkanizálására. 60Co izotópot gammasugár-

forrásként alkalmaznak, áthatolóképessége jóval nagyobb, de emellett fokozottabb sugárvédelmi intézkedéseket 

kell hozni. 

4.2.2. Nyomás alatti vulkanizálás [79, 80, 81] 

A nyomás alatti folyamatos vulkanizálást először kábelek és erősített csövek vulkanizálása során alkalmazták. A 

fő problémát az eljárásoknál az jelenti, hogy biztosítani kell az anyagáram belépési és kilépési pontján a 

tömítettséget. Extrudálásnál ez csak a kilépési oldalon lényeges, mivel az extruderből az anyagáram közvetlenül 

bevezethető a nyomás alatti térbe. A belépésnél az extruderfejben kialakuló nyomás biztosítja a tömítést. 

Folyadékfürdős eljárások [79, 80, 81] 

A nyomás alatti folyadékfürdős eljárások megegyeznek a nyomást nem alkalmazó eljárásokkal, azzal a 

különbséggel, hogy a folyadékfürdő, sóolvadék cirkuláltatva van egy nyomás alatti térben. A nyomást levegő 

vagy nitrogén biztosítja. Hasonlóan a nyomást nem alkalmazó eljárásokkal hűtőfürdő és mosó részt kell 

alkalmazni a vulkanizálás végén. Az alkalmazott nyomás 10-12bar sóolvadékok esetén. Előnye a magasabb 

vulkanizációs hőmérséklet, a vulkanizálás hatékonyabb és megfelelő felület állítható elő. Hátránya a beruházási 

költség és a sókeverék bonyolultabb kezelése. 
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Gőzcső vulkanizálás [79, 80, 81] 

A folyamatos gőzcső vulkanizálási eljárást a kábelgyártásban alkalmazzák. A kábelre extrudálással viszik fel a 

gumiborítást. Az extruder feje szögletes, ez kapcsolódik a gőzzel teli csőhöz. A gőz nyomása 9-16 bar, de akár 

25 bar-ig is növelhető, míg az alkalmazott hőmérséklet 180-200°C. A vulkanizálás mintegy 50-80 m hosszon 

zajlik, ezt követően történik meg a hűtés, mintegy 4-10 m szakaszon. A csövek vízszintes elrendezésűek, de 

függőleges kialakítás is alkalmazható. Az eljárással maximum 15mm átmérőjű kábel vulkanizálható. 

Nagynyomású gázcső vulkanizálás [79, 80, 81] 

Kábelek és tömlők vulkanizálásra alkalmazott eljárás. Az eljárás során lezárt csövet alkalmaznak, a töltőgáz 

nitrogén, ezért előnyösen alkalmazható kéntartalmú és peroxidos vulkanizálórendszerek esetén is. A folyamat 

során alkalmazható nagy nyomás és alacsonyabb hőmérséklet vagy kisebb nyomás és magasabb hőmérséklet. A 

nyomás elérheti a 10 bar-t is, míg a hőmérséklet a 350°C-ot is. Az eljárás során nagy gázsebességet 

alkalmaznak, ez akár elérheti az 1800m/s-ot is. 

5. Préseléssel történő termékek gyártása 

A sajtolt, préselt termékeket nyomás segítségével alakítják ki. Ez történhet présekkel, fröccsprésekkel. A nyers, 

vulkanizálatlan keveréket a présbe helyezik vagy beinjektálják, a keverék a forma kitöltése után vulkanizálódik. 

A művelet sémáját az 57. ábra mutatja be. 

  

57. ábra - A sajtolás sémája [82] 

 

5.1. Kompresszióval történő sajtolás [82, 83, 84] 

Az előre kevert nyerskeverékkel feltöltik a szerszámot, a töltést követően a szerszám részeit összeillesztik. Ezt 

követően a szerszámot behelyezik a présbe és nyomás segítségével kialakítják a terméket. A nyomás hatására a 

keverék kitölti a formát. Extruderpréssel előformázható a keverék, ezáltal biztosítható az egyenletes 

keverékmennyiség és kisebb veszteség. A keverék előmelegítésével, amelyet nagyfrekvenciás előmelegítéssel is 

el lehet végezni, biztosítható az egyenletes vulkanizálás, illetve csökkenthető a térhálósítás időigénye. A 

képződő felesleges anyagot, sorját a vulkanizáció után el kell távolítani. 
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5.1.1. Prések [82, 83, 84] 

A sajtolás során a szerszámba helyezett keverék tömörítését prések végzik. Ezek lehetnek keretes vagy 

oszlopprések, préslapokkal, hidraulikus prések és léteznek ezektől eltérő kialakítású prések is, egyes 

konstrukciók fűthetők. A keretes és hidraulikus prések préslapokat tartalmaznak. Ezek közé kell behelyezni a 

szerszámot. A lapok fűthetők, ez történhet gőzzel, hőközlő olajjal vagy elektromos úton. Elrendezésüket 

tekintve lehet keretes vagy oszlopos elrendezésűek. A műszaki gumitermékek gyártása során az 

oszlopkialakítású préseket nagyrészt felváltották a keretes prések. Az alkalmazott préslapok számát a művelet 

ideje és a prés magassága befolyásolja. A vulkanizáció folyamán bekövetkező hőveszteség csökkentése 

érdekében a prést borítással kell ellátni. A préslapok mozgatás és a levegőztetés alacsonyabb nyomáson, 

mintegy 30-40 bar-on, míg a préselés során alkalmazott felületi nyomás 35-100 bar. Az 58. ábra egy 

préselrendezést szemléltet. 

  

58. ábra - Lemezprés (emeletes prés) [83] 

 

5.1.2. Kazánprések [82, 83, 84] 



 A gumik feldolgozásának gépei és 

műveletei 
 

 66  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A kazánprések egyesítik a kazánok és prések előnyös tulajdonságait. Lényegét tekintve egy oszlop elrendezésű 

prés körbevéve egy közvetlenül fűthető kazánnal. A hidraulikus prés dugattyúrendszere a kazán aljához van 

rögzítve, a művelet során a dugattyúhoz erősített présasztalt, rajta a formákkal a prés a kazán tetejéhez nyomja. 

A kazán fűtése megoldható gőzzel és hőközlőolajjal. A kazánpréseket olyan eljárásoknál alkalmazzák, ahol a 

présformát magas hőmérsékletre kell fűteni. Nagyméretű termékek, szállítószalagok, szíjak, gumiabroncsok 

gyártása során előnyösen felhasználhatók. Hátránya a nehéz kezelhetőség, nehezebb a formák betöltése, 

kiemelése és tárolása. A kazánprések sémáját az 59. ábra szemlélteti. 

  

59. ábra - Kazánprés [83] 

 

5.2. Fröccssajtolás [82, 83, 84] 

A fröccssajtolás a kompressziós sajtolás hátrányainak kiküszöbölésére jött létre. A szerszámot üresen zárják 

össze, a keveréket egy előkészítő kamrából, csatornákon keresztül nyomják a szerszámba. A hagyományos 

sajtoláshoz képest az alkalmazott nyomás nagyobb. A kialakítás általában három részből áll. A felső rész a 

dugattyú, a középső rész a szerszám, amelybe injektálják a keveréket, míg az alsó rész a prés. A keverék 

bejuttatása során figyelembe kell venni az áramlási csatornák méretét. Szűk csatornák esetén a súrlódás hatására 

hő fejlődik, a kialakuló magas hőmérséklet beégést okozhat. Az eljárás előnye, hogy az előkészítési munka 

kisebb. Előnyösen alkalmazható bonyolult alakú termékek előállítása esetén is. A fröccssajtolás sémáját a 60. 

ábra mutatja be. 

  

60. ábra - A fröccssajtolás sémája [82] 
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A keveréket a jobb feldolgozhatóság miatt gyakran előmelegítik, de ezen felül nem igényel speciális 

tulajdonságú keveréket. Kisebb mennyiségű sorja keletkezik a hagyományos sajtolással szemben. Az előnyök 

mellett hátrányai is vannak. Az alkalmazott szerszám költségesebb. A nagyobb súly rontja a kezelhetőséget, 
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valamint a prések nagyobbak. Ügyelni kell a préslapok párhuzamos elrendezésére, ezáltal csökkenthető a sorja 

mennyisége. 

5.3. Fröccsöntés [82, 83, 84] 

A gumiiparban a nyomással előállított termékek legfontosabb eljárása a fröccsöntés. A fröccsöntés alkalmas 

precíziós, kis tömegű, de nagy szériaszámú termékek előállítására, valamint létrehozhatók bonyolult alakzatok a 

termékgyártás során. Az eljárás alkalmazásával kiküszöbölhetők a hagyományos préselési eljárások hátrányai. A 

préselési és formakitöltés ideje csökkenthető. Kialakítás szerint lehetnek csigás és dugattyús, illetve dugattyú-

csigás kivitelűek. A dugattyús kivitel kiegészíthető extrudercsigás puhítóegységgel is. Elrendezés szerint lehet 

vízszintes vagy függőleges elrendezésű. Az injektálás a függőleges elrendezés esetén történhet felülről, alulról 

vagy oldalról. Vízszintes kialakítás esetén a szerszám irányában történik a befröccsölés. A vízszintes építésű 

fröccsöntő gépek elsősorban csigás kivitelűek, a csigás előpuhító egység és dugattyús injektálású gépek 

függőleges kivitelűek, de léteznek vízszintes kialakításúak is. A korszerű fröccsgépek hasonlóan a gumiiparban 

alkalmazott más feldolgozó és előkészítő gépekhez, számos érzékelővel és szabályozóval van felszerelve az 

egyenletes termékminőség biztosításának érdekében. Mérhető és szabályozható a hengerek hőmérséklete, a 

hidraulikus munkahenger távolsága, az előpuhítás, a fúvóka és a szerszám hőmérséklete. Manuálisan vagy 

automatikusan beállítható a fűtési program, a fűtési hőmérséklet, ezáltal szabályozható a szerszám és a 

befröccsölt anyag hőmérséklete. A hőmérsékletszabályzásával elkerülhető a beégés veszélye. A fröccsölés 

mértéke és sebessége a nyomással szabályozható, emellett a nyomás megfelelő megválasztásával a sorja 

mennyisége is csökkenthető. A levegőzárványok eltávolítására vákuumot alkalmaznak. Az egyenletes 

termékminőség biztosítása érdekében a szerszám tisztítása kiemelt fontosságú. 

5.3.1. Dugattyús fröccsgépek csigás előpuhítóval [82, 83, 84] 

A dugattyús fröccsöntés során az előmelegített keveréket a dugattyú egy fúvókán keresztül injektálja be a 

szerszámba. Az adagolás szakaszos, a keverék előmelegítése nem egyenletes. Ez javítható csigás előpuhító 

alkalmazásával (61. ábra). Az alkalmazott fröccsnyomás átlagosan 700 bar, de egyes kialakításoknál és 

üzemmódoknál elérheti az 1800 bar-t is. A nagyobb nyomás alkalmazása nem javasolt, mert a szerszám 

kinyílhat, ezáltal a sorjaképződés megnő. 

  

61. ábra - Dugattyús fröccsgép, csigás előpuhítóval [82] 

 

A felülről történő fröccsölés gumi-fém kompozit anyagok gyártása során előnyös, mivel ebben az esetben 

előnyösen rögzíthető a fém, a függőlegesen ható nyomás tartja megfelelő helyzetben a fröccsölés alatt a 

fémszálat vagy betétet. A vízszintes kialakítású készülékeket kis magasság jellemzi. Az eljárás nagymértékben 
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automatizálható, melynek során a szerszám eltávolítása és tisztítása könnyebb. A fémmel erősített 

gumitermékek gyártása esetén ez a kialakítás kevésbé alkalmas. Az elrendezésfajtákat a 62. ábra mutatja be. 

  

62. ábra - Vízszintes és függőleges elrendezés [82] 

 

A lágyított nyerskeveréket 80-110°C közötti hőmérsékleten adagolják a hengerbe, ezáltal elkerülhető a túl 

magas hőmérséklet, amely befolyással lehetne a hengerben levő keverék aktív komponenseire. A vulkanizálást 

csak a fröccsölés teljes lezajlása után lehet megkezdeni, miután a keverék kitöltötte a szerszám üregeit. 

5.3.2. Csigás fröccsöntés [82, 83, 84] 

A csigás fröccsöntő gépek esetén a tengelyirányban mozgatható csiga egyben dugattyúként és lágyító 

egységként viselkedik. A fröccsölés időtartama alatti visszafolyást a csiga fejébe épített visszafolyás gátló 

akadályozza meg. A homogén lágyítás érdekében a csiga tengelyirányú elmozdulása nem haladhatja meg az 

átmérőjének négyszeresét. A csigába az anyag mintegy 120°C-ra előmelegítve lép, a fúvókát elhagyva a 

hőmérséklet elérheti a 140-180°C-ot. Az egyszerre befröccsölhető mennyiséget a csiga hengerátmérője 

befolyásolja, átlagosan 400cm3. A csigás fröccsgép egyik variációja, melyben a berendezés kiegészül egy 

tárolóval, ebben az esetben nem a csiga, hanem a henger viselkedik dugattyúként. Ennél a kialakítási módnál a 

csiga teljes hossza a hasznos hossz a lágyítás során. A csiga mozoghat vízszintes és függőleges irányban a 
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kialakítási módtól függően. Elrendezés szerint, így megkülönböztetünk vízszintes és függőleges kialakítású 

fröccsgépeket. 

A csigás fröccsgépeknek számos előnyük van a kompressziós sajtolással szemben. A folyamat nagymértékben 

automatizálható, a ciklusidő lényegesen rövidebb. Jobb hőmérséklet-karakterisztika érhető el, a keverék 

felmelegedése gyorsabb. Emellett kicsi az előkészítési igénye, tömörebb, nagyobb szilárdságú termék gyártható. 

Minimális sorja keletkezik, ezért a sorjázás is gyorsabb, valamint a hulladék mennyisége is kevesebb. Az eljárás 

érzékenyebb a keverék minőségére, ezek közt megemlíthető a keverék elővulkanizálódásra való hajlama, amely 

növelheti a beégés veszélyét. Emellett beruházási költsége is lényegesen nagyobb mind a fröccsgépé mind a 

szerszámé. A csigás fröccsöntés sémáját a 63. ábra szemlélteti. 

  

63. ábra - A csigás fröccsöntés sémája [82] 

 

5.4. Tisztítás és sorjázás [82, 83, 85] 

A préselés és fröccsöntés utóműveletei közé tarozik a tisztítás, de ez minden egyes gumiipari eljárásra igaz. A 

szerszámban visszamaradt anyagmaradékok, szennyeződések azon túl, hogy a termékminőséget rontja, 

csökkentheti a szerszám és komponens élettartamát. Ezek a szennyeződések lehetnek a vulkanizálás 

hőmérsékletén felszabaduló anyagok, illetve a keverék maradéka, emellett a formaleválasztó anyag maradéka is 

szennyezheti a szerszámot. A szerszám tisztítható mechanikai, fizikai, elektrokémiai és termikus úton is. Ezek 

egymással kombinálhatók is a megfelelő tisztítási fok elérésének érdekében. A megvalósítás lehet mechanikai 

dörzsölés, tisztítás, szemcseszórás koptató hatású anyagokkal, például üveggyönggyel, kvarcporral. A 

szennyeződés eltávolítható ultrahanggal, leégetéssel, induktív melegítéssel. Savakkal, például krómkénsavval, 

lúgokkal, elektrokémiai oxidálószerekkel is elérhető a megfelelő tisztaság. A tisztítást szárítás követi, valamint a 

szerszámot a következő felhasználásáig meg kell óvni a korróziótól. 

A sorjázás során a felesleges anyagmennyiséget kell eltávolítani. Az eltávolításra számos módszer kínálkozik. 

Eltávolítható manuálisan kefék vagy olló segítségével. Fagyasztással is hatékonyan sorjázhatók a termékek, 

ebben a folyamatban szárazjéggel vagy nitrogénnel hűtik a terméket és ezt követően letörik a sorját. Az erős, 

vastag falú termékeknél általánosan használt dobvágóval a belső sorja. Emellett szemcseszórás is alkalmazható. 
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4. fejezet - Gumik vizsgálata [86, 87] 

A térhálósított gumitermékek fontos szerkezeti anyagok. Speciális tulajdonságokkal rendelkeznek, így számos 

felhasználási területen alkalmazhatók. A gumik elasztikus, azaz rugalmas tulajdonságúak. Nagymértékben 

ellenállnak a deformációnak, illetve képesek szinte teljes mértékben visszanyerni alakjukat a deformációt 

követően. A deformációnak való ellenállás felépítésükből adódik. A gumik alapanyagaként alkalmazott 

kaucsukok hosszú szénláncú polimerekből épülnek fel. Ezek a polimerláncok nyugalmi állapotban 

gombolyagszerűen, rendezetlenül helyezkednek el, terhelés hatására a rendezettség megnő, a lánc úgymond 

legombolyodik, kiegyenesedik. A terhelés megszűnésével a polimerlánc visszanyeri eredeti alakját. Más 

szerekezeti anyagokkal összehasonlítva a gumiknak alacsony a merevsége, rugalmassági modulusza, valamint 

nagy nyúlásra képes. Emellett nagy a késleltetett rugalmassága, mely azt jelenti, hogy a polimerláncok csak egy 

adott idő alatt érik el az egyensúlyi deformációt és alakjukat is csak egy idő után nyerik vissza. Alapanyagtól, 

összetételtől függően a gumitermékek gázáteresztő és folyadékáteresztő képességük kicsi, emellett 

vezetőképességük, mind az elektromos, mind a hő, kicsi. Ezen tulajdonságai miatt a vulkanizált gumik 

gumiabroncsok és számos műszaki termék alapanyaga. Hasonlóan más szerkezeti anyagokhoz, tulajdonságaik 

alapján lehet az adott felhasználási területet kiválasztani. Ezért szükséges a vulkanizált nyerskeverék és a 

térhálósított gumik tulajdonságainak meghatározása. Emellett a feldolgozás közbeni viselkedését is meg kell 

határozni. 

A nyers kaucsuk és vulkanizálatlan keverékek nagyviszkozitású nem-newtoni folyadékok, azaz viszkozitásuk a 

deformáció mértékétől függ. Emellett elasztikus jellegűek. A hőmérséklet, a deformáció nagysága befolyásolja 

ezeket a tulajdonságokat. A gumik tulajdonságainak teljes vizsgálata gazdaságossági okok miatt nem 

kivitelezhető az ipari termelésben. Emiatt a gumik jellemző tulajdonságait határozzák meg, ennél széleskörűbb 

vizsgálatot laboratóriumi és kísérleti tervezéseknél alkalmaznak. Az egyes gyártók termékeinek összehasonlítása 

szabványosított vizsgálatok alapján történhet. A vizsgálatokat a reprodukálhatóság és ismételhetőség miatt 

azonos, a szabvány által leírt körülmények között kell elvégezni. A kaucsukok és a gumik tulajdonságainak 

meghatározásán túl az egyéb keverékösszetveők tulajdonságát is meg kell határozni. Az objektív 

összehasonlítást a vizsgálatok megfelelő pontoissággal történő elvégzése is befolyásolja. A gyártástechnológiai 

és gyors tulajdonságvizsgálatok nem a tulajdonságok széles megismerését, hanem a gyártástámogatást és a 

gyors összehasonlítást szolgálja. 

1. Viszkoelasztikus tulajdonság vizsgálata [88, 89] 

A feszültség-alakváltozás tulajdonságot a már említett molekulaszerkezet határozza meg. Terhelés nélkül a 

polimerlánc rendezetlenül, gombolyagszerűen helyezkedik el, terhelés hatására ez a szerkezet deformálódik és 

rendeződik. Az első esetben elasztikusan, míg a második esetben viszkózusan viselkedik. A terhelés 

megszűnése után termodinamikai okok miatt igyekszik felvenni az eredeti állapotot, amennyiben nem 

károsodott a szerkezet. A viszkoelasztikus tulajdonságok meghatározása történyhet kúszás-relaxáció 

vizsgálattal. Kúszás során, a próbatest terhelés hatására egy ideig rugalmasan deformálódik, ezt követően 

elfolyik. A relaxációvizsgálat során az anyag terhelés hatására deformálódik, majd a terhelést megszüntetve 

fokozatosan egy idő után visszanyeri eredeti állapotát. Hosszú relaxációs idő jellemző a vulkanizálatlan 

keverékekre, míg a vulkanizált gumikra rövid. A gépjárműabroncsoknál előnyös a rövid relaxációs idő, mivel 

jobb tapadás és kisebb gördülési ellenállás érhető el. A viszkoelasztikus jelleget kétféle módszerrel is 

vizsgálhatjuk. Az egyik a kényszerrezgéses módszer, a másik a szabadrezgéses módszer. 

1.1. Kényszerrezgéses vizsgálat [88, 89] 

A mintatestet szinuszos erővel, adott frekvencia mellett deformálják. Az erő amplitúdójának és deformáció 

amplitúdójának, valamint a próbatest keresztmetszetének hányadosa megadja a gumi dinamikus moduluszát, 

merevségét. A gumik dinamikus modulusza kisebb, mint a fémeké, megközelítőleg 10000. A dinamikus 

modulusz térhálósított gumik esetén megfelel az anyag rugalmassági moduluszának és jellemzi annak elasztikus 

viselkedését. A mért veszteségtényező értéke a deformáció során elszenvedett enrgiaveszteséget jellemzi, ami a 

deformáció során belső súrlódás révén hővé alakult. 

1.2. Szabadrezgéses vizsgálat [88, 89] 

A szabadrezgéses vizsgálatok során a gumihoz erősített tömeget egyensúlyi helyzetéből kimozdítva, mérik a 

csillapodó rezgéseket. Ennek egyik megoldása a torziós ingás vizsgálat, ahol a próbatest gumiszalag és ehhez 
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erősítenek egy torziós ingát. A rezgés frekvenciájából meghatározható a dinamikus modulusz. A rugalmas 

alakváltozás során a mechanikus energia egy része hővé alakul és a az amplitúdó folyamatosan csökken. A 

csökkenés mértékéből mérhető az energiaveszteség, ami arányos a veszteségtényezővel. 

2. Nyerskeverékek vizsgálata [90, 91] 

A nyerskeverékek vizsgálata során elsősorban a keverékek feldolgozhatósági tulajdonságaira, a feldolgozás 

közbeni viselkedésre vagyunk kíváncsiak. Emellett olyan vizsgálatok elvégzése is szükséges, melynek során 

megállapítható, hogy az egymást követően felhasznált keverékek tulajdonságai megegyeznek-e. A vizsgálatok 

során meghatározhatók többek közt a feldolgozás közben lejátszódó reakciók. A vizsgálatok során emellett 

meghatározhatók a keverékek folyási tulajdonságai, a vulkanizálás lefolyása és a lejátszódó folyamatok, 

valamint a sűrűség is. 

2.1. Folyási, reológiai tulajdonságok vizsgálata [90, 91] 

A keverékek folyási tulajdonságai fontos tényezők a felhasználhatóság szempontjából. A feldolgozás során a 

keverékek nagy viszkozitású, nem-newtoni folyadékként viselkednek, a rugalmas tulajdonságok csak csekély 

szerepet játszanak. Mivel viszkozitásuk a nyírófeszültségtől függően változik, az egyes hőmérsékletekhez 

tartozó folyási tulajdonságok a folyásgörbe felvételével határozhatók meg. A vizsgálat során a nyírófeszültség, 

nyíródeformáció-sebesség görbe felvétele történik meg. A vizsgálat két elven valósulhat meg. Az első esetben 

zárt vizsgálóedényben elhelyezett temperált mintát adott fordulatszámmal forgó rotor nyírja, deformálja. A 

második módszer szerint a mintát csövön nyomják keresztül, ekkor a mért értékek a kifolyási sebesség és a 

kifolyáshoz szükséges nyomás. Az első módszert belsőkeverővel ellátott Brabender Plasticorderrel vagy 

változtatható fordulatszámú Mooney-plasztométerrel végzik. A második módszer szerinti vizsgálat kifolyási 

plasztométerrel végezhető el. 

2.1.1. Mooney nyírókorongos viszkoziméter [90, 91] 

A Mooney viszkozitás és a Mooney nyírókorongos viszkozitásvizsgálat a gumiiparban széles körben használt 

mérési módszer a keverékek viszkozitásának és látszólagos viszkozitásának meghatározására. A vizsgálat elve, 

hogy a készülékben meghatározható a nyomaték nagysága, amely szükséges ahhoz, hogy a keverékkel kitöltött 

mérőtérben a rotor állandó szögsebességgel forogjon. A készülék vázlatát 64. ábra mutatja be. 

  

64. ábra - A Mooney viszkoziméter vázlata [91] 
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A mérés során a készülék temperált, a jellemző vizsgálati hőmérséklettartomány 100-200°C. A kamra a 

csúszásgátlás (a keverék csúszása a felületen) érdekében rovátkolt. A mérés közben a rotor fordulatszáma 

percenként 2. A forgatónyomaték mérése Mooney fokban történik. A látszólagos viszkozitást jellemzően 

100°C-on határozzák meg, 1 perces előmelegítés után a rotor 4 percig forog, a látszólagos viszkozitás nyírás 

utáni forgatónyomaték értéke fokban. A beégési tulajdonságok is vizsgálhatók ezzel a módszerrel, a vizsgálat 

magasabb hőfokon, mintegy 120-140°C-on történik. Eltérés a látszólagos viszkozitás meghatározásával 

szemben, hogy a nyírás addig tart, míg a forgatónyomaték-emelkedés el nem érte a 35 Mooney-fokot. A mérés 

során meghatározható a beégési idő, ami a minimális nyomaték + 5 Mooney-fok eléréséhez szükséges idő. 

Emellett meghatározható a vulkanizálás kezdeti sebessége. Ennek meghatározása során a 30 Mooney-fok értéket 

osztják a beégési idő és a +35 Mooney-fok eléréséhez szükséges idő különbségével. Változtatható 

fordulatszámú rotorokkal a folyásgörbe is felvehető. 

2.1.2. Plasztikus tulajdonság meghatározása [90, 91] 

A plasztikus képesség meghatározására nyomóplasztométereket alkalmaznak. A vizsgálat során a temperált, 

hengeralakú mintát két egymással párhuzamos lap közé tesznek, majd adott terheléssel összenyomják a mintát, 

eközben mérik a magasságcsökkenést. A legelterjedtebb nyomóplazstométerek a DEFO plasztométerek és 

Wallace plasztométerk. Előző vizsgálatnál a 10mm átmérőjű és 10mm magas mintát 30 másodperc alatt 4mm-es 

magasságra nyomják össze. Vizsgálják az ehhez szükséges terhelés mértékét. A készülékekkel rugalmasság is 

vizsgálható, a terhelés megszüntetése után vizsgálják a magasságnövekedést, ennek tízszerese a 

DEFO.rugalmasság. 

Kapilláris viszkoziméter 
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Kapilláris viszkoziméterrel az extrudálás és fröccsöntés során fellépő folyamatokat vizsgálják. A vizsgálat során 

az anyagot egy kapillárison keresztül nyomják át, extrudálják, ahol nagy nyírás alakul ki, mikor a vizsgálandó 

anyag a kapilláris falára tapad. A viszkozitás értékét a nyomás, az extrúzió és az elasztikusság határozza meg. 

2.2. A vulkanizálás vizsgálata [92, 93] 

A vulkanizálás az a folyamat vagy folyamatok melynek során a viszkoelasztikus tulajdonságú kaucsukkeverék 

elasztikus tulajdonságú gumivá alakul. A folyamat során a kaucsukok egymástól független, egyedi láncai 

keresztkötésekkel kapcsolódnak egymáshoz, az egyedi láncokból térhálót kialakítva. A vulkanizálást így 

nevezhetjük térhálósításnak is, az angol nyelvű irodalmakban a cure – curing kifejezések is előfordulnak. A 

vulkanizálás fokát, azaz a térhálósodás mértékét a kialakult keresztkötések száma és a kialakuló térháló sűrűsége 

határozza meg. A térhálósodás mértéke befolyásolja a vulkanizált gumi, azaz a vulkanizátum tulajdonságait. 

A gyakorlati gumifeldolgozás során a vulkanizálás lefolyásának mértékét, idejét az adott kaucsukkeverék 

anyagszerkezeti jellemzői helyett, egyszerűbben meghatározható fizikai és kémiai tulajdonságok változását 

mérik. Ezen tulajdonságok változása arányosnak tekinthető a térhálósodás mértékével. Ezt figyelembe véve a 

vulkanizálás menete általánosságban a nyírómodulusz időbeli változásával követhető, a vulkanizálás 

folyamatának alakulását az adott deformációhoz tartozó feszültségértékkel jellemezhetjük. A nyírómodulusz 

időbeli változásának mérésére a reométerek vagy az úgynevezett vulkaméterek szolgálnak. A modulusz a 

vulkanizálás során jellegzetes vulkanizálási görbe szerint változik. 

A vulkanizáció négy szakaszra bontható, az indukciós-, a térhálósodási szakaszra, a vulkanizációs platóra és az 

utóvulkanizációra, illetve reverzióra. 

Az indukciós szakaszban az anyag még képlékeny, alakítható, atérhálósodás csak elhanyagolható mértékben 

indul meg. A keverék viszkozitása megközelítőleg állandó, egyes esetekben kismértékű csökkenés figyelhető 

meg a fizikai igénybevétel, illetve a hő hatására. Az indukciós szakaszt a beégési pont jelzi, amely érték után a 

keverék alakító műveletekkel nem dolgozható fel. 

A térhálósodási szakaszban alakul ki a komplex térháló, létrejönnek a keresztkötések az egyedi láncok között. 

Ebben a szakaszban a keverék tulajdonságai már fokozatosan, a vulkanizálás előrehaladtával változnak. A 

vulkanizációs folyamat időigénye az indukciós és a térhálósodási szakasz idejének összege. 

A vulkanizációs plató elérésekor a térhálósodás befejeződik, a gumi tulajdonságai nem vagy csak kis mértékben 

változnak. A plató hossza információt szolgáltat a keverék érzékenységéről. Minél hosszabb a plató, annál 

kevésbé érzékeny a keverék a vulkanizálási idő változására. Vastag falú termékek vulkanizálása során ez 

előnyös, mivel a vulkanizálás ideje ingadozik, köszönhetően, hogy az anyag széle nagyobb mértékben, míg a 

belső részek kisebb mértékben éri hő, így a megfelelő vulkanizálás eltérő idő alatt megy végbe. 

A plató utáni szakaszban utóvulkanizálódás vagy reverzió következhet be függően a gumit alkotó kaucsuk 

fajtájától, minőségétől és a keverékben felhasznált egyéb anyagoktól. Az utóvulkanizálódás során ciklizációs 

folyamatok során a gumi keményedik. A reverzió ezzel ellentétes folyamat, melynek során a kaucsuklánc 

bomlik, ezáltal a gumi lágyul. A 65. ábra mutatja be a vulkanizálási görbét. 

  

65. ábra - A vulkanizációs görbe [92] 
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A vulkaméter vagy reométer kialakítása lehet rotoros vagy rotor nélküli is. Az első esetben a mérés elve az, 

hogy egy adott geometriájú zárt, temperálható kamrában, egy adott geometriájú rotor meghatározott 

frekvenciával és amplitúdóval oszcillál. A készülék méri az ehhez szükséges nyomaték értékét az idő 

függvényében. Ezek az értékek arányosak az anyag látszólagos moduluszával, így a nyomaték időbeli változása 

arányos a modulusz relatív változásával. Az értékek egy az adott keverékre jellemző, a már említett 

vulkanizációs görbét alakítják ki, melyből számos következtetés vonható le a térhálósodás mértékéről és idejéről 

is. Egy megoldás a rotoros vulkaméterekre a Monsanto reométer. A készülékben a meghatározott geometriájú 

rotor 1,67Hz frekvenciával, változtatható amplitúdóval oszcillál. Az amplitúdó lehet 1, 3 és 5 °. A készülék méri 

az ehhez szükséges nyomatékot az idő függvényében. A kamrakialakítást a 66. ábra mutatja be. 

  

66. ábra - A vulkaméter kamrája [93] 
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Míg a rotorgeometriát a 67. ábra szemlélteti. 

  

67. ábra - A vulkaméter rotorja 
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A rotor nélküli vulkaméterek kiküszöbölik a rotoros készülékeknél fellépő néhány alapvető, a rotor okozta hibát, 

ezek közt a temperálási és mechanikai hibákat, eltéréseket. A rotor nélküli vulkaméterek a kamra egyik felét 

mozgatják, ez történhet lineárisan vagy oszcillálva, az utóbbi megoldások az elterjedtebbek. 

A rotor nélküli vulkaméterek egyik képviselője a Monsanto készüléke. A vulkaméter zárt, az egyik kamrafél a 

másik kamrafélben elhelyezett teflongyűrűre szorul. Ennek feladata a súrlódás csökkentése, mely ennél a 

konstrukciónál olyan mértékű, hogy az oszcilláláshoz szükséges nyomatékot a gumi pillanatnyi merevsége, 

modulusza határozza meg. Az oszcilláció és a frekvencia értéke megegyezik a rotoros vulkaméternél 

megismerttel. A kamrakialakítást a 68. ábra mutatja be. 

  

68. ábra - Rotor nélküli Monsanto vulkaméter kamrakialakítása [93] 
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3. Vulkanizált termékek vizsgálatai [94] 

Az egyes gumitermékeket az adott felhasználás követelményei szerint minősítik. A felhasználás körülményei 

közötti viselkedést a gumi tulajdonságainak terhelés nélküli, illetve terhelés hatására bekövetkező változás 

vizsgálatával lehet meghatározni. Számos fizikai tulajdonsága határozható meg a gumiknak e tekintetben, 

köztük a keménység, rugalmasság, visszapattanási rugalmasság, szakítószilárdság és nyúlás, 

hidegtulajdonságok. Emellett jellemző érték a tapadóképesség, gázátersztőképesség, folyadékokkal szembeni 

ellenállás, kopásállóság. 

3.1. Keménységvizsgálat [95, 96] 

A gumik rugalmas alakváltozásának egyik jellemző mérőszáma a keménység. A vizsgálata alapja, hogy egy 

meghatározott geometriájú nyomófej meghatározott erő hatására roncsolásmentesen behatol a gumiba. A 

behatolás mélysége adja meg a gumi keménységét. A gumiiparban a Shorekeménység-mérés és a nemzetközi 

keménységfok-mérés (IRHD) terjedt el a keménység meghatározására. Előbbi vizsgálat elve, hogy a nyomóerőt 

egy rugón keresztül viszik át a gumira, a nyomóerő és a benyomódás nagysága a vizsgált mintától függ. Az 

alkalmazott mérőfej lehet kúp vagy csonkakúp alakú. A mérőfej geometriát a 69. ábra mutatja be. A vizsgálat 

során a legalább 3mm vastag próbatestre nyomják a műszer alaplapját, melyből kiáll a mérőtest és deformálja a 

próbatestet. A benyomódás mértéke fordítottan arányos a Shore keménységgel. Gyors vizsgálatot tesz lehetővé, 

továbbá a kézi kivitelű készülékek bárhol alkalmazhatók. 
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69. ábra - Shorekeménység mérők kialakítása [96] 

 

A nemzetközikeménységfok-mérés (IRHD) során a 8-10mm vastag gumilaphoz meghatározott ideig egy 2,5mm 

acélgolyóban végződő rudat nyomnak meghatározott terheléssel. A gumik Shore A és nemzetközi 

keménységfoka között az eltérés megközelítőleg ±2 egység. 

3.2. Visszapattanási rugalmasság [89, 95] 

A visszapattanási rugalmasság a gumik hiszterézisre való hajlamát jellemzi. A vizsgálat során egy fémtárgyat 

meghatározott magasságról ejtenek a mintára, majd vizsgálják a visszapattanás magasságának mértékét, illetve 

mérik a visszanyert ütközési energia értékét. Az adatokból meghatározható a minta visszapattanási rugalmasság 

értéke. 

3.3. Szakítóvizsgálat [95, 97] 

A szakítóvizsgálat fontos gumipari vizsgálatok. A mérés elve, hogy a meghatározott méretű, gyűrű vagy piskóta 

alakú próbatestet állandó sebességgel, annak elszakadásáig húznak. A piskóta alakú próbatestet a 70. ábra 

szemlélteti. 

  

70. ábra - Szakítási próbatest (piskóta alakú) [97] 
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A gumi szakítószilárdsága a húzófeszültség maximális értéke. A szakítószilárdságon túl egyúttal a szakadási 

nyúlás értéke is meghatározható. A vizsgálat során a mintán bejelölt szakaszt vizsgálják, a szakadás pillanatában 

mért hosszból számítható a nyúlás értéke. 

3.4. Hasadási ellenállás [95, 97] 

A hasadási ellenállás vizsgálatának gyakorlati jelentőssége annak meghatározása, hogy az adott gumitermék kis 

helyre történő feszültségkoncentrálás hatására mikor megy tönkre. A vizsgálat menete hasonló a 

szakítószilárdság vizsgálatával, eltérés a mintatest alakjában és annak előkezelésében (bevágásában) van. A 

próbatestet bemetszés után 500mm/perc húzósebességgel húzzák, a szakadáskor mért erő adja meg a hasadási 

ellenállás értékét. A 71. ábra mutat be egy jellemző próbatest kialakítást. 

  

71. ábra - Próbatest kialakítás hasadási ellenállás vizsgálathoz [97] 

 

3.5. Az elektromos tulajdonságok vizsgálata [98, 99] 

A természetes kaucsuk és a legtöbb mesterségesen előállított kaucsuk alacsony vezetőképességű, ezért 

szigetelőanyagnak alkalmazhatók. Vezetőképes korom adagolásával vezetőképes termékek állíthatók elő. A 

termékek szigetelők, ha két mérési pont között mért ellenállása nagyobb, mint 108Ω, míg ha kisebb, mint 104Ω, 
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vezetőképesek. E tartományon belül, pedig antisztatikus termékekről beszélhetünk. A vizsgálat során a 

gumilapot két elektróda közé helyezik, ezt követően mérik a gumin átfolyó áramerősséget. A vezetőképesség 

mérése további, feldolgozási viselkedés és a feldolgozás folyamatának nyomonkövetésére is alkalmas. Belső 

keverőkbe integrálva a vezetőképességmérő szondát, nyomonkövethető a keverés, koromdiszpergálás 

hatékonysága. 

3.6. Stabilitás, öregedésvizsgálat [100, 101] 

A gumitermékek tulajdonságai idővel változnak. Ezeket a változásokat külső hatások okozzák. Befolyásoló 

tényező maga a levegő, a levegőben előforduló ózon, agresszív gázok, folyadékok. Emellett a besugárzás 

(napfény-UV sugárzás, nagyenergiájú sugárzás) is roncsolhatja a terméket. Számos vizsgálat alkalmas az 

öregedésállóság meghatározására. Általában az elvégzett vizsgálatok gyorsított vizsgálatok, mivel alapesetben 

annak időtartama túl nagy lenne. Általában a minták keménységének, szakítószilárdságának és szakadási 

nyúlásának változását vizsgálják. Emellett speciális tulajdonságok is mérhetők. Például fény hatására a színes és 

színtelen gumitermékek színe megváltozhat. Folyadékok, különösen olajok, szerves oldószerek hatására 

térfogatuk változhat. 

3.6.1. Időjárásállósági vizsgálatok [100, 101] 

A próbatesteket meghatározott ideig tárolják szabad levegőn és időközönként mérik a tulajdonságváltozást. 

Emellett figyelemmel kísérik a repedések kialakulásának mértékét is, feszített mintákkal, azaz az adott 

próbatesteket megnyújtják, mintegy 20%-ra. 

3.6.2. Ózonállóság vizsgálata [100, 101] 

A levegőben levő ózon károsítja a gumit, oly módon, hogy a gumi felületén levő polimerlánc gyenge pontjait 

megtámadja. Ennek következtében az elszakad és felületi repedés jön létre. Az ózonállóságot ózonnal dúsított 

levegőben végzik, a vizsgálat során időszakosan figyelemmel kísérik a vizuálisan megfigyelhető repedések 

kialakulását. 

3.6.3. Olajállóság vizsgálata [100, 101] 

A gumi térfogata szerves oldószerekben, olajokban változhat, duzzadhat. Ennek vizsgálatára a gumit 

meghatározott ideig, meghatározott körülmények között tárolják az olajban, majd mérik a térfogatváltozást. 

Emellett a szakadási tulajdonságok és a keménység változását is vizsgálják. 

3.6.4. Fényállóság vizsgálata [100, 101] 

A gumikat fényhatásnak teszik ki és adott idő után mérik a tulajdonságváltozásokat, illetve vizsgálják a 

színváltozás és a repedések kialakulásának mértékét. Gyorsított eljárásoknál különböző, a természetes fény 

spektrumát megközelítő mesterséges fényforrásokat alkalmaznak. 
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