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BEVEZETÉS 

A Gumik kémiája és technológiája jegyzet a TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 Hiányszakmák és munkaadói 

igényekre épülő képzések környezetbarát és fenntartható kialakítása, fejlesztése a Pannon Egyetemen című 

pályázat Műanyagipari mérnökasszisztens képzés keretében készült. 

A különböző kaucsukok 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 

kaucsukok lineáris vagy kismértékben elágazó szerkezetű polimerek. Szobahőmérsékleten amorfak, illetve 

kisebb mértékben kristályosak. Emellett viszkoelasztikus jellegűek, továbbá magasabb hőmérsékleten elvesztik 

elasztikus tulajdonságaikat. 

A kaucsukok mind a termelést, mind a felhasználást tekintve jelentős részt tesznek ki a szerkezeti anyagok 

között, különösen, ha tömeg helyett a térfogatos termelést követjük figyelemmel. A világ természetes kaucsuk 

termelése 2010-re megközelítőleg 10,3 millió tonna volt, a felhasználás ezzel szemben elérte a 10,7 millió 

tonnát, mely termelés és felhasználási deficitet a felhalmozott készlet fedezte, de az árak ennek megfelelően 

növekedtek. A szintetikus kaucsukok termelése a 2009-es évhez képest számottevően nőtt, elérte a 13,9 millió 

tonnát, míg a felhasználás ettől valamelyest elmaradt, mintegy 13,8 millió tonnát tett ki [1]. 

A Gumik kémiája és technológiája jegyzet magában foglalja a különböző természetes és mesterséges kaucsukok 

csoportosítását, jellemzőit. Ismerteti a főbb kaucsuktípusokat, azok tulajdonságait, előállítási eljárásaikat, 

valamint felhasználási területeiket és sajátságaikat. 
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1. fejezet - A KAUCSUK JELÖLÉSE 
ÉS OSZTÁLYOZÁSA [2, 3] 

A kaucsukok többféleképpen osztályozhatók: 

1. eredet szerint  
 

természetes kaucsuk 
szintetikus kaucsuk 

2. felhasználási terület szerint 
 

általános célra felhasznált kaucsuk 
speciális célra felhasznált kaucsuk 

3. szerkezet szerint 

4. előállítási eljárás szerint 

5. egyéb, a gumik egyes tulajdonságai szerint 

1. A KAUCSUK EREDET SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA 

A kaucsukok eredet szerint csoportosíthatók természetes kaucsukokra (NR) és mesterségesen, ipari 

módszerekkel előállított szintetikus kaucsukokra (SR). 

1.1. TERMÉSZETES KAUCSUK [4] 

A természetes kaucsuk (NR) a gumigyártás egyik fő alapanyaga. Maga a kaucsuk szó az inka Caao-Chu szóból 

alakult ki, ami lefordítva könnyező fát, illetve a fa könnyét jelenti. Az Amazonas vidékén a bennszülöttek 

számos használati tárgyat készítettek e fa nedvéből. Európába Cortez hozta el az addig ismeretlen rugalmas 

anyagot. A botanikusok Hevea brasiliensis-nek nevezték el. 

A legkiválóbb tulajdonságokkal a természetes kaucsuk rendelkezik. A világon összesen gyártott 

kaucsukmennyiség mintegy felét a természetes kaucsuk egymagában adja, a másik felét az összes műkaucsuk 

együttvéve. 

A természetes kaucsuk alapvetően cisz-poliizoprénből áll, melyben szabályosan, ugyanabban a helyzetben 

követik egymást az ismétlődő szakaszok. Ez viszonylag nagy rendezettséget eredményez. 

A természetes kaucsuk mindig tartalmaz fehérjetermészetű anyagokat, amelyekben vannak poláros csoportok. 

Ezek között erős a kölcsönhatás, az átlagnál jobban kristályosodnak, és a kaucsuk is elég jól kristályosodik, 

különösen húzás (a makromolekulák orientálódása) hatására. Ezért a töltőanyagot nem tartalmazó guminak is 

nagy a szakítószilárdsága, és aktív töltőanyaggal ez még tovább javítható. 

A természetes kaucsukból készült gumi nagyon jó dinamikus tulajdonságokkal rendelkezik, hiszterézise kicsi. A 

fentiek miatt a kopásállósága jó. A természetes kaucsuk tulajdonságait és előállítási eljárását bővebben a 3. 

fejezet tartalmazza. 

1.2. MESTERSÉGES (SZINTETIKUS) KAUCSUK 

A szintetikus gumik/kaucsukok közé tartozik minden olyan elasztomer, melyet a természetben előforduló 

alapanyagokból vegyipari eljárásokkal állítanak elő. Az alapanyagok közé így tartozhat a kőszén és kőolaj, 

illetve egyéb szintetikus úton előállított szénhidrogének, valamint ezek különböző petrolkémiai módszerrel 

feldolgozott termékei is. A legnagyobb mennyiségben felhasznált alapanyag a kőolaj, illetve az ebből előállított 

termékek. A szintetikus kaucsukok fajtáit, tulajdonságait és előállítási eljárásait bővebben a 4-8. fejezetek 

tartalmazzák. 
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2. A KAUCSUKOK FELHAZSNÁLÁS SZERINTI 
OSZTÁLYOZÁSA 

Az általános célra használt kaucsukokat nagy tömegben állítják elő. Erre a célra használják fel a természetes 

kaucsukot (NR), illetve a természetes kaucsuk részleges vagy teljes kiváltására, mesterségesen előállított 

kaucsukokat is, ezek közt a mesterséges izoprént (IR), butadién gumit (BR) és sztirol-butadién gumit (SBR). 

Speciális feladatokra, alkalmazási formákra kis mennyiségben gyártott, a felhasználási terület kívánalmainak 

megfelelő elasztomereket alkalmaznak. Ezek tulajdonságaikban, a polimerlánc jellegében és a gyártási módban 

különböznek az általános célra alkalmazott kaucsukoktól. Ebbe az osztályba tartozik a teljesség igénye nélkül az 

akril-nitril-butadién gumi (NBR), az etil-akrilát kopolimer (AEM), a fluorelasztomer (FPM) és a poliuretán 

kaucsuk (AU). 

3. A KAUCSUKOK SZERKEZET SZERINTI 
OSZTÁLYOZÁSA 

A különböző kaucsukok jelölését és osztályba sorolását nemzetközi és nemzeti szabványok szabályozzák. Az 

osztályozás a kaucsukok molekulaláncának szerkezete alapján történik, az ISO 1629 szabvány szerinti 

jelöléseket és a főbb képviselőket az 1-8 táblázatok tartalmazzák. 

1.1. táblázat - 1. táblázat A kaucsukok főcsoport szerinti osztályozása 
 

Csoport jel kémiai leírás Főbb képviselők 

M a polimerláncban csak szénatom 

található(telített kötés) 
ACM, AEM, CM, CSM, EPM, 

EPDM, EVM, FPM 

R a polimerláncban csak szénatom 

található(telítetlen kötés van a 

szénláncban) 

NR, SBR, BR, NBR, CR, IIR 

O a polimerlánc oxigént is tartalmaz CO, ECO, GPO 

Q a polimerlánc szilíciumot és 

oxigént tartalmaz 
VMQ, MQ, FMVQ 

T a polimerlánc kénatomot tartalmaz OT, EOT 

U poliuretán típusú gumi AU, EU 

Z a polimerlánc foszfort és nitrogént 

is tartalmaz 
FZ, PZ 

1.2. táblázat - 2. táblázatAz M csoportba tartozó kaucsukok leírása 
 

M csoport 

Típus jel leírás 

ACM Etil- vagy más akrilátok kopolimerje (kis 

mennyiségben egyéb monomert is tartalmaz a 

térhálósítás érdekében) 
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AEM Etil- vagy más akrilátok kopolimerje 

CM klórozott polietilén, poli(klór-etilén) 

CSM klórszulfonát polietilén 

EPM etilén-propilén kopolimer 

EPDM etilén-propilén-dién terpolimer (etilén-propilén 

kopolimer 

EVM etilén-viniacetát 

FPM fluorkaucsuk, fluort, alkil-fluor vagy alkoxi-fluor 

szubsztituenst tartalmaz 

1.3. táblázat - 3. táblázatAz R csoportba tartozó kaucsukok leírása 
 

R csoport 

Típus jel leírás 

NR természetes kaucsuk (természetes izoprén) 

IR mesterséges kaucsuk (mesterséges izoprén) 

SBR sztirol-butadién gumi 

BR butadién kaucsuk 

NBR akrilnitril-butadién 

CR kloroprén-kaucsuk 

IIR butilkaucsuk (izobutilén és izoprén kopolimer) 

1.4. táblázat - 4. táblázatAz O csoportba tartozó kaucsukok leírása 
 

O csoport 

Típus jel leírás 

CO epiklórhidrin kaucsuk, poli(klór-metiloxirán) 

ECO etilén-oxid – epiklórhidrin kaucsuk 

GPO propilén-oxid kaucsuk 

1.5. táblázat - 5. táblázat A Q csoportba tartozó kaucsukok leírása 
 

Q csoport 
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Típus jel leírás 

VMQ vinil-szilikon kaucsuk (metil- és vinil-

szubsztituenseket tartalmaz) 

MQ szilikon kaucsuk (metil szubsztituenst tartalmaz) 

FMVQ fluor-szilikon kaucsuk (metil-, vinil- és fluor 

szubsztituenseket tartalmaz) 

1.6. táblázat - 6. táblázatA T csoportba tartozó kaucsukok leírása 
 

T csoport 

Típus jel leírás 

OT tiokol kaucsuk 

EOT tiokol kaucsuk 

1.7. táblázat - 7. táblázat Az U csoportba tartozó kaucsukok leírása 
 

U csoport 

Típus jel leírás 

AU poliészter-uretán kaucsuk 

EU poliéter-uretán kaucsuk 

1.8. táblázat - 8. táblázatA Z csoportba tartozó kaucsukok leírása 
 

Z csoport 

Típus jel leírás 

FZ polfoszfazin kaucsuk, fluoroalkil vagy fluoro-alkoxi 

szubsztituens kapcsolódik a polimerlánchoz 

PZ polfoszfazin kaucsuk, fenoxi szubsztituens 

kapcsolódik a polimerlánchoz 

4. A KAUCSUKOK OSZTÁLYOZÁSA AZ ELŐÁLLÍTÁSI 
ELJÁRÁS SZERINT 

A különböző szintetikus kaucsukokat polimerizálással, polikondenzációval és poliaddícióval állítják elő. Egyes 

kaucsukfajtákat a polimerek módosításával állítanak elő, ezen módosító eljárások fő képviselői az ojtással 

végzett reakciók, melyek során különböző, a felhasználástól függő csoportokat adnak a polimer lánchoz. 

Tovább csoportosíthatóak az előállítási eljárások, aszerint, hogy a kaucsukot tömb-, oldószeres vagy emulziós 

polimerizálással állítják elő. Az előállítási eljárások között különbséget tehetünk még a reakció mechanizmusa 

szerint is, ionos vagy gyökös mechanizmussal játszódik le a reakció. Az oldószeres eljárás során milyen 
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oldószert alkalmaztak, az emulziós eljárás során a kiválasztott emulgeátor-rendszer fajtája szerint, valamint a 

polimerizációt hideg vagy meleg eljárással végezték. A szintetikus kaucsukok előállítási eljárásainak 

csoportosítását a 9. táblázat tartalmazza. 

1.9. táblázat - 9. táblázat A szintetikus kaucsukok előállítási eljárásainak csoportosítása 
 

Előállítási eljárás Kaucsuk 

Polimerizálás   

Tömb Polibutadién (BR) 

Oldószeres polibutadién (BR) poliizoprén (IR) 

sztirol-butadién kaucsuk (SBR) 

butilkaucsuk (IIR) etilén-butilén 

kopolimer (EPM) poliizobutilén 

Emulziós sztirol-butadién kaucsuk (SBR) 

polikloroprén (CR) akril-nitril 

butadién (NBR) karboxil kaucsuk 

vinil-piridin kaucsuk akrilátkaucsuk 

fluorkaucsuk 

Polikondenzáció   Szilikonkaucsuk 

Poliaddíció   Poliuretánok 

Módosítás   természetes kaucsuk (NR) 

származékok, pl. klórkaucsuk 

halobutilkaucsuk klórozott, 

klórszulfonált polietilén (CM, CSM) 

4.1. A POLIMERIZÁCIÓ ÁLTALÁNOS LÉPÉSEINEK LEÍRÁSA [4] 

A polimerizáció lépéseit e fejezetben csak nagy általánosságban mutatjuk be, bővebben a műanyagok kémiája és 

előállítása bemutatása során ismertetésre került. A polimerizáció bifunkciós monomerek egyesülése 

melléktermék keletkezése nélkül, láncmechanizmusú reakcióban. A polimerizáció lehet gyökös, ahol az aktív 

centrum szabad gyök vagy lehet ionos, ahol az aktív centrum ion (anion vagy kation). 

A polimerizáció elemi lépései: 

Láncindítás: létrehozunk egy aktív centrumot mely lehet szabad gyök vagy ion (*) (1) 

        A→R* 

        M→RM* 

Láncnövekedés: az aktivált monomer további monomerekkel reagál (2) 

        RM* + nM→RMnM* 

Lánczáródás: az aktív centrumok megszűnésével a reakció befejeződése (3) 

        RMnM*→polimer 

4.2. A POLIMERIZÁCIÓ KIVITELEZÉSÉNEK JELLEMZŐI 

A polimerizáció kivitelezési módja lehet tömbpolimerizáció, ahol a folyékony monomer és az iniciátor egy 

formában van, a megszilárdult tömb felveszi a forma alakját. Előnye az egyszerű kivitelezés, hátránya, hogy a 

polimerizáció előrehaladásával nő a polimer viszkozitása, valamint hőfejlődés következik be. Oldószeres 

polimerizáció során a monomert oldószerben oldják, a polimer oldat lehet homogén (a polimer is oldódik) vagy 

heterogén fázisú (kicsapásos, por válik ki). Előnye, hogy a hőelvezetés megoldott, hátránya, hogy egyes 

esetekben a megfelelő oldószer megtalálása nehézkes. Az emulziós polimerizáció során a monomert, az 

iniciátort és az emulgeátort vízben diszpergálják. Előnye, hogy alacsony hőmérsékleten is megvalósítható a 
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polimerizáció, ebben az esetben is megoldott a hőelvezetés, továbbá az emulgeátor koncentrációjával 

szabályozható a polimerizáció sebessége. 

4.3. A POLIKONDENZÁCIÓ ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA 

A polikondenzáció bifunkciós monomerek egyesülése melléktermék keletkezésével, lépcsős mechanizmusú 

reakcióban, a polikondenzáció egyensúlyi reakció. 

Homopolikondenzáció: egyféle monomer, mely heterobifunkciós (4) 

        n X-R-Y↔X-Rn-Y + (n-1) XY 

Heteropolikondenzáció: kétféle monomer, melyek homobifunkciósak (5) 

        n X-R-X  + n Y-R-Y↔X-RRn Y + (n-1) XY 

Bifunkciós monomerekből lineáris polimer, míg nagyobb funkcionalitású monomerekből térhálós polimer 

keletkezik. 

4.4. A POLIADDÍCIÓ ÁLTALÁNOS LÉPÉSEINEK LEÍRÁSA 

A poliaddíció bifunkciós monomerek egyesülése melléktermék nélkül, lépcsős mechanizmusú reakcióban. 

Fajtái az addíció gyűrűs vegyületekre, gyűrűs vegyületek poliaddíciója, valamint addíció telítetlen kötésekre. 

A poliaddíció általános leírása: 

        n A→An vagy 

        n A + nB→(AB)n 
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2. fejezet - TERMÉSZETES KAUCSUK 
(NR) [5, 6, 7] 

Számos növény tartalmaz olyan tejszerű folyadékot, amely olajokat, zsírokat, viaszokat, gyantákat, 

keményítőket, illetve fehérjéket tartalmaz vizes emulzióban vagy diszperzióban. Ezen belül több mint ezer 

növényfaj tartalmaz kaucsukszerű anyagokat vizes diszperzióban, ami legnagyobb mennyiségben cisz 

formációjú 1,4-poliizoprénből áll (1. ábra). 

 

1. ábra cisz 1,4 poliizoprén 

1. ATERMÉSZETES KAUCSUK FORRÁSA 

Kaucsukszerű folyadékot kizárólag kétszikű zárvatermő magvas növények, a spermatofiták tartalmaznak. A 

filogenetikailag fiatalabb növények több kaucsukot termelnek, mint a régebbi növények. A világon felhasznált 

természetes kaucsuk mintegy 99 százalékát a Hevea brasiliensisből nyerik ki. Ezzel együtt több növényfajt is 

vizsgálnak a természetes kaucsuk termelésének biztosítására, ezek közt van a Ficus elastica (gumifa), a 

Parthenium argentatum (guayule), a manióka és a tápióka. Ezek mellett jelen tudomásunk szerint, a gumiipari 

üzemeknek még több mint 1000 faj áll rendelkezésre a gazdaságilag megfelelő természetes kaucsuk 

kinyerésének vizsgálatára, mely kísérletek napjainkban is folynak. 

A fás növények réteges szerkezetűek, ezek belülről kifele, a geszt, szijács, a kambium, a háncs és a kéreg. Új 

sejtek a kambium rétegben keletkeznek folyamatosan a növekedési időszakban. A latex a kambium és a 

háncsréteg között keletkezik az úgynevezett tej érben, tejcsatornákban vagy tej sejtekben. A tej erek összekötik 

a kambium réteget a kéreggel. A növény nem rendelkezik egyetlen összefüggő tej-ér rendszerrel. Ezek az egyedi 

tej-ér rendszerek kiterjednek a gyökéren és a törzsön át a koronáig, de nem kapcsolódnak más, a növényt 

felépítő egységhez. Az ilyen felépítésű növények fő képviselője a Hevea, de a manióka is hasonló felépítéssel 

rendelkezik. A tejcsatorna elágazó csőrendszer, amely a növény egészén megtalálható. Ilyen tejcsatornák 

találhatók a koronatövisben (Euphorbia spendens) is. A tej sejtek egyedi, elszigetelt hosszúkás alakú sejtek. A 

latex az elvágott sejtekből folyik ki, csapolni nem lehet. Hasonló sejtek találhatók a kamillában és a 

gyermekláncfű félékben. 

2. AZ IPARI TERMELÉS KEZDETEI 

A 19. század második felében, a vulkanizálás kifejlesztésével a gumiipar robbanásszerűen kezdett fejlődni. 

Azonban ezt a fejlődést a latex kitermelésének nehézségei, valamint a kaucsuk elégtelen mennyiségben 

elérhetősége akadályozta. Az egyetlen forrás Brazília volt, ahol többnyire a nyers kaucsuk kinyerése nem 

megfelelő és veszélyes módszerekkel történt. A csapolás során mély vágásokat ejtettek a gumifákon, amely 

tönkretette a tejcsatornákat. Az ilyen gondatlan, felelőtlen módon elvégzett betakarítás következtében a források 

gyorsan kimerültek. Ezáltal a betakarítást a dzsungel mélyebb területén kellett végezni, ahol a személyzet ki volt 

téve a betegségeknek és a bennszülöttek támadásainak. Ezen okok miatt a kaucsuk ára meghaladta az ezüst árát. 

Sir Clements Markham kezdeményezésére a kaucsuk elérhetőségének biztosítására az India hivatal és a londoni 

királyi botanikus kert (Royal Botanical Garden) döntött a Hevea Brasiliensis termesztéséről. Megbízták Henry 

Wickam-et magok gyűjtésével, melyekből új ültetvények hozhatók létre. 1874-ben 70000 magot gyűjtött és 

hajózott Angliába. A magok gyűjtése és kivitele ugyan törvényes volt, de a brazil vámhatóság lassúsága 

csaknem meghiúsította a műveletet, mivel a Hevea magok csak egy rövid időszakban csíráztathatók. A 

hetvenezer magból mintegy kétezer hatszáz csírázott kis és ebből ezernyolcszáz indult növekedésnek. A legtöbb 

növényt Indiába és Ceylonra szállították, azonban a nem megfelelő éghajlat miatt ezek elpusztultak. Néhány 

növényt Malajziába és Szingapúrba szállítottak, ahol a növények már meg tudtak telepedni. Ezek a növények 
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képezték azoknak az ültetvényeknek az alapját, melyekről a világ jelenlegi természetes kaucsuk termelése 

származik. 

3. A TERMÉSZETES KAUCSUK FORRÁSA 

A Hevea brasiliensis, más néven a gumifa élőhelye az Amazonas őserdő, de a fa megtalálható délkelet 

Ázsiában, elsősorban Thaiföldön, Indonéziában és Malajziában. Vadon elérheti a 100 éves kort is, míg 

magassága a 40 métert is meghaladhatja. Ültetvényeken a megfelelő kezelhetőség miatt maximum 20 méteres 

magasságig hagyják nőni a fát. A Hevea brasiliensis megfelelő növekedéséhez szükséges hőmérséklet 25-30°C 

és minimálisan 2000mm évi csapadék mennyiség. Ennek következtében kizárólag az északi 15-ik és déli 15-ik 

fok között nő. A növekedésének ötödik és hetedik évétől lehet a fából a latexet kinyerni, amely 25-30 évig 

folytatható. A Hevea brasiliensis több tulajdonsága miatt alkalmas a kaucsuk gazdaságos kinyerésére. A növényt 

alkotó tej erek miatt csapolással is kinyerhető a fából a latex., amely nem gyantásodik a csapolás során. A 

latexben található poliizoprén majdnem 100 százaléka cisz izomer. Továbbá a növények jól tűri a több éven 

keresztüli csapolást. 

A Hevea ültetvények túlnyomó része Délkelet-Ázsiában található meg, a világ kaucsuktermelésének 24 

százalékát Malajzia, 24 százalékát Indonézia, míg 25 százalékát Thaiföld adja. Kisebb mennyiség, mintegy 6 

százalék Afrikában található. A brazíliai ültetvények bővítése kiterjedt gombás fertőzés miatt nem volt 

lehetséges. Az afrikai és ázsiai ültetvényeket az eltérő éghajlat miatt a betegség nem fenyegette. Rezisztens 

Hevea fajok keresztezéssel történő előállításával a Hevea brasiliensis ültetvények nagysága növelhető. 

4. A LATEX KIVONÁSA A GUMIFÁBÓL 

A Hevea Brasiliensis fából a latexet csapolással vonják ki. A leggyakrabban alkalmazott eljárásban a fa kérgén 

mintegy 30-35°-os szögben ferde vágást ejtenek, anélkül, hogy a kambium részt megsértenék, így biztosítva a 

későbbi csapolás lehetőségét. A vágásból mintegy 2-5 óra alatt 50cm3 latex folyik ki, melyet egy edényben 

fognak fel. A latex száradásával a vágás bezáródik. Két nap elteltével a latex filmet eltávolítják és a csapolás 

művelete folytatódik. Ezen kívül más csapolási módszereket is alkalmaznak, például a kéregbe fúrt tűkkel 

vonják ki a latexet. Egy év alatt ezzel a módszerrel megközelítőleg két kilogramm kaucsuk nyerhető egy fából. 

Ez megfelel ezer kilogramm kaucsuknak hektáronként. A kezdeti ültetvényeken az éves hozam még csak 350 

kilogramm volt hektáronként, de az intenzív művelésnek köszönhetően a hozam már eléri a 600-700 

kilogrammot hektáronként, de egyes ültetvények, elsősorban Malajziában átlagos hozama a célzott termesztés 

eredményeként meghaladhatja az 1500 kilogrammot hektáronként. A hagyományos ültetvényeken, a területen 

megtalálhatók a termelő fákon kívül a koruknál fogva a termelésből kivont fák is. A betakarítás megközelítőleg 

290 nap egy évben. 

A Hevea termesztésének feltételei és a természetes kaucsuk kivonásának nehézségei miatt más latex tartalmú 

növények felhasználására is történtek kísérletek. Az Egyesült Államokban és Mexikóban, a problémák 

ellensúlyozására kísérleteket tettek a természetes kaucsuk kivonására guayule cserjéből. Mivel a latex tej 

sejtekben található, a kivonása nem történhet csapolással. Az őszi időszak alatt a cserjét betakarítják, majd 

aprítják, a latexet oldószeres extrakcióval nyerik ki a növényből. Előnye, hogy sivatagos területeken is megél, 

így nem veszélyezteti más haszonnövények termőterületeit. Hátránya, hogy a latex gyantát is tartalmaz. 

5. A LATEX ÖSSZETÉTELE 

A latex vizes diszperzióját túlnyomó részt cisz-1,4-poliizoprén alkotja. A szemcseméret eloszlás széles, az 

átlagos szemcseméret 0,15-3 µm. A vizes diszperzió a fa korától és a betakarítás idejétől függően 30-38 

tömegszázalék. 1-2 tömegszázalékban tartalmaz proteineket, zsírsavakat, szénhidrátokat és szervetlen sókat. A 

kaucsukrészecskéket fehérje anionok veszik körbe, amely a latex koagulálását akadályozza. Baktériumok és 

enzimek levegő hatására ezeket a fehérjéket lebontják, így a kaucsuk részben koagulálódik. Emellett levegő 

jelenlétében a latex részben térhálósodik gél kialakulása, valamint a polimer láncok degradációja mellett. 

6. A LATEX BIOSZINTÉZISE 

A növényben a természetes kaucsuk nem a telítetlen izoprén polimerizációjából, hanem polikondenzációs 

reakcióval képződik. A reakciót izopentenil-pirofoszfát iniciálja. A reakció első lépésében a három acetil 

csoportot tartalmazó β-hydroxy-β-metil-glutársav mevalonsavvá redukálódik, amely CO2 és víz kilépése mellett 
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izopentenil alkohollá vagy pirofoszforsavval izopentenil észterré alakul. A polikondenzáció második lépésében 

az izopentil-pirofoszfáttá kondenzálódik, amely izomerizációval dimetilallil-pirofoszfáttá alakulhat. Ebből a két 

komponensből a további reakció során geranil-pirofoszfát keletkezik, amely reakcióba lép további izopentenil-

pirofoszfáttal, farnezil pirofoszfát keletkezése közben. A kondenzáció a természetes kaucsuk termék végleges 

molekulatömegéig folytatódik. A folyamat enzimatikusan szabályozott (2. ábra). 

 

2. ábra A latex bioszintézise 

7. A LATEX FELDOLGOZÁSA 

7.1. A LATEX EXTRAKCIÓJA 

Mivel a latex koagulálódhat és részben térhálósodhat, valamint degradálódhat baktériumok hatására enzimatikus 

vagy oxidatív módon, stabilizálni kell. A bomlás megakadályozására általánosan ammónia vizes oldatát 

alkalmazzák stabilizátorként, de alkalmazható ammónia fenollal vagy lúgos fenolátokkal kombinálva. A 

szállítási költségek csökkentése érdekében a latex vizes diszperzióját koncentrálni kell. Ez történhet 

centrifugálással, krémesítéssel és a víz elpárologtatásával. 

7.1.1. CENTRIFUGÁLÁS 

A friss latex centrifugálása lehetővé teszi a diszperz kaucsukfázis nagy hatásfokú elválasztását a vizes fázistól. 

A koncentrátum mintegy 80 százaléka a kiindulási diszperziónak, míg a szárazanyag tartalma 60 tömegszázalék. 

A kisebb méretű kaucsukszemcsék és latex összetevők a vizes fázisban maradnak, így a tömény latex 
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szemcsemérete magasabb. A centrifugálás a leggyakrabban alkalmazott elválasztási módszer, köszönhetően 

gazdaságosságának és hatékonyságának. 

7.1.2. KRÉMESÍTÉS, EMULGEÁLÁS 

Az eljárás során a nyers latexhez 0,25 tömegszázalék ammónium alginátot és 0,5 tömegszázalék ammónium 

oleátot adagolnak. Néhány nap elteltével a latex két fázisra bomlik, a felső fázis kaucsuktartalma 

megközelítőleg 60 tömegszázalék. A vizes fázis elválasztása után újból elvégzik az emulgeálást, ezáltal 65-68 

tömegszázalék szárazanyag tartalom érhető el. 

7.1.3. ELPÁROLOGTATÁS 

A nyers latex diszperzió töményítése a víz elpárologtatásával is elvégezhető. Előnye a centrifugálással szemben, 

hogy a koncentrátum szárazanyag tartalma elérheti a 75 tömegszázalékot is, továbbá a kisebb méretű kaucsuk 

részecskék is megmaradnak. További különbség, hogy a koncentrátum tartalmazza az összes vízben oldható 

szilárd anyagot. Az eljárás hátránya a magas üzemeltetési költség, így ez a legkevésbé alkalmazott eljárás. 

8. A TERMÉSZETES KAUCSUK ELŐÁLLÍTÁSA 

A természetes latex túlnyomó részét feldolgozzák szilárd kaucsukká, ebben az esetben a latex diszperzió 

töményítése nem szükséges. A kaucsuk kinyerése megvalósítható párologtatással, porlasztásos szárítással, 

illetve a legtöbbet alkalmazott koagulálással és az ezt követő szárítással. 

A hagyományos szárítási eljárásban a csapolást végző emberek a folyékony latexet egy agyaggal bevont, evező 

alakú fára. A szárítást a fa tűz feletti forgatásával érik el. A tűzifa mellett urikuri diót használnak, mert füstjének 

magas a fenol tartalma. A fenoltartalmú füst tartósító hatása annyira hatékony, hogy a kaucsuk akár évekig is 

tárolhatók, penészedés nélkül. A szárítást a nagyobb kaucsuk csomók megjelenéséig folytatják. Az így szárított 

természetes kaucsuk értéke magas, mivel a latex szárítása során csak az értékesebb részek szilárdulnak meg. 

8.1. PORLASZTÁSOS SZÁRÍTÁS 

A porlasztásos szárítás során a folyékony latexet egy gyorsan forgó lemez porlasztóra öntik. A teljes 

vízmentesítés ellenáramú forró levegőt alkalmazó fluidizációs szárítóban történik. A szárazanyag kisméretű 

pelyhek formájában van jelen, melyet nyomással tömörítenek. A végtermék az úgynevezett porlasztott kaucsuk, 

mely tartalmazza a természetes latex összes szilárd összetevőjét. Mechanikai tulajdonsága jó. A koaguláláshoz 

képest a folyamat bonyolult. 

8.2. KOAGULÁLÁS 

A természetes kaucsuk elválasztás a latex diszperzióból megoldható koagulálással. A kicsapásra savakat, 

hangya- vagy ecetsavat és sókat, mint például a nátrium-szilikofluorid használnak fel. A koagulálás során a latex 

diszperziót hígítani kell, mintegy 15-20 tömegszázalék szárazanyag tartalomig. A latexet savasítják, a diszperzió 

pH-ja 4,8-5,1, ezáltal végbemegy a kaucsukrészek kicsapása. Az így elválasztott kaucsukot azonnal fel kell 

dolgozni, elkerülve a baktériumok okozta bomlást. Két fő módszerrel lehet a nyers kaucsukot stabilizálni, 

füstöléssel és kreppeléssel. 

8.3. A NYERS KAUCSUK STABILIZÁLÁSA-FÜSTÖLÉS 

A tartályokba töltött hígított latexhez 0,5 százalékos hangyasavat adagolnak keverés mellett. Ezt követően 

alumínium lemezeket állítanak a tartályba egymástól 4 centiméterre. A következő napon a lemezek között 

kicsapódott puha, homogén kaucsuklemezeket eltávolítják, majd hengerek és görgők között 3-4mm vastagságú 

lemezeket sajtolnak. A sajtolás után füstölőben 60°C-on 2-3 napig füstölik. A füstöléshez friss tűzifát és 

dióhéjat használnak fel, melynek fenolos füstje tartósítja a kaucsuklapokat. A lapokat tisztaság és minőség 

szempontjából öt osztályba sorolják, 1-től a nagyon jó minőségtől ötig, a rossz minőségig. 

Levegőn szárított lapokat is előállítanak, melyet a koagulátum őrlésével extrudálásával, további őrléssel, majd 

mosásával és ezt követő szárításával állítanak elő. A kaucsukot szárítják és néhány milliméter vastag lemezzé 

formálják. A kizárólag levegőn szárított kaucsukfajták stabilitása nem éri el a füstölt kaucsukfajtákét. 
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8.4. A NYERS KAUCSUK STABILIZÁLÁSA- KREPPELÉS 

A kreppkaucsukokat mossák a nem elasztomer jellegű részek és szennyezőanyagok eltávolítására. 0,5-0,75 

tömegszázalék nátrium-hidrogénszulfiddal stabilizálják a kaucsukot, közvetlenül a koagulálás előtt. A 

kicsapószer mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy a koaguláció néhány óra alatt lejátszódjon, a hozam 

ebben az esetben 15-20% és a kaucsukot folyamatosan távolítják el. A maradék savat és szennyezőanyagokat 

bordázott malmokban erős vízsugárral távolítják el. A kaucsukot ezután hengerek között átvezetve, belőle 

vékony egyenetlen felületű, kreppelt lapokat képeznek. A lapokat 10-12 napig levegőn vagy vákuumszárítóban 

70°C-on két órán keresztül szárítják. A felületi oxidáció elkerülésének érdekében az utóbbi módon szárított 

lapokat gyorsan le kell hűteni. A kreppkaucsukok osztályozása a szín, tisztaság és nyers szilárdság alapján 

történik. A másodlagos osztályba a kis ültetvényekről származó, az említettől eltérő eljárással készült és 

egymással kevert kaucsukok tartoznak. A csapolás során hulladékként keletkező latexfilmet is értékesítik 

szárított kaucsuk film formájában. 

9. A KAUCSUK OSZTÁLYOZÁSA 

A koagulálás és feldolgozás paramétereinek állandó szinten tartásával és szigorú ellenőrzés bevezetésével a 

hagyományos krepp vagy füstölt természetes kaucsuk típusok a feldolgozási eljárástól és az ültetvénytől, 

valamint a vulkanizálás mértékétől függően különbözőek. Ennek következtében folyamatos minőség-ellenőrzés 

szükséges. Emellett kidolgozták a természetes kaucsukok besorolásának rendszerét. Ennek első eleme az 

úgynevezett műszakilag (technikailag) osztályozott kaucsukok rendszere (TCR). 

A természetes kaucsukok ilyen módon történő osztályozása a kaucsuk Mooney viszkozitásán és a standard 

vulkanizátum szakító moduluszának vizsgálatán alapult. Egyes ültetvények már előbbi értéket nem adják meg, 

mert úgy tapasztalták, hogy a kaucsuk feldolgozás közbeni viselkedésére nem utal ez az érték. Ezzel szemben a 

vulkanizátum szakítószilárdága fontos paraméter, például a vulkaméter kalibrálására. 

Ezt az osztályozási rendszert továbbfejlesztve Malajzia kidolgozta a standard malajziai kaucsuk (SMR) 

osztályozási rendszert, amely a kaucsuk fizikai és kémiai tulajdonságai alapján történő osztályozásán alapszik. 

A különböző osztályokba sorolás alapja a kaucsuk szennyezőanyag tartalma, hamutartalma, réz, mangán és 

nitrogén tartalma, valamint a plaszticitás megmaradási index (PRI). Ez utóbbi értéke megmutatja, hogy a 

kaucsuk mennyire áll ellen a termikus oxidációnak, jelzi az öregedési tulajdonságokat, valamint a keverék 

viszkozitását. A PRI értékének meghatározására a kaucsukot 140°C-ra melegítik, majd 30 percen keresztül ezen 

a hőmérsékleten tartják. A plaszticitást mérik a melegítés előtt és után és ennek arány adja meg az index értékét. 

A PRI értékből következtetett viszkozitás kapcsolódik a kaucsuk szakítószilárdságához és a dinamikus 

tulajdonságaihoz, ezek között a visszapattanási rugalmassághoz és a hiszterézishez. Az 1970-es évek végén 

bevezették az úgynevezett MOD értéket, amely a vulkanizációs viselkedést határozza meg. 

Megkülönböztethetünk állandó viszkozitású (CV) és alacsony viszkozitású (LV) természetes kaucsukot. 

Állandó viszkozitás érhető el az aldehid csoportok telítésével, így a kaucsukot megóvja az oxidációtól, ezáltal a 

keményedéstől. A telítés elvégezhető hidroxil amin segítségével. Alacsony viszkozitású természetes kaucsuk 

előállítására nafténes olajat adnak a kaucsukhoz. Az SMR osztályozási rendszer és az ezen alapuló 

szabványosítás előnyét mutatja, hogy természetes kaucsuk nagy része, mintegy 50 százaléka e rendszer szerint 

kerül besorolásra. Az SMR osztályozás mintájára hozta létre Indonézia és vezette be saját osztályozási 

rendszerét az egységesített indonéziai kaucsuk osztályozást (SIR), ami általában megfelel az SMR 

osztályozásnak. 

9.1. SPECIÁLIS TÍPUSOK 

Két speciális kaucsuk típus létezik. Az úgynevezett kezdeti koncentrációjú kaucsuk, melyet hígítatlan latexből 

állítanak elő koagulálással és az ezt követő, már ismert lépésekkel, valamint a Hevea őrlet. Utóbbi a kaucsuk 

őrlete. Előállítása során a koagulálás során olajat, például ricinusolajat adnak a latexhez. A kicsapatott 

kaucsukot ezt követően hagyományos krepp hengereken vezetik keresztül és őrlik. A kaucsuk tulajdonságait a 

maradó olaj nem befolyásolja nagymértékben. Az őrlet nagy felülete miatt könnyen mosható, a mosás után a 

kaucsukot mély-ágyas szárítóban levegőkeringetés mellett mintegy 3-4 óra alatt 80-100°C-on szárítják. A Hevea 

őrletet tömbökbe öntik, besorolását tekintve a standard malajziai kaucsukok (SMR) közé tartozik. 

További formája a természetes kaucsukoknak az SP kaucsuk. Hagyományos és vulkanizált latex keverékéből 

állítják elő koagulálással. Előnye a jobb feldolgozhatóság, elsősorban kalanderezés és fröccsöntés közben. 

Alaktartóságuk jó, extrudáláskor vagy fröccsöntéskor csak kis mértékben duzzadnak vagy zsugorodnak. 
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Előkeverékeket is előállítanak a gumiipari keverőüzemek technológiájának egyszerűsítésére. Olajat, kormot és 

egyéb töltőanyagokat kevernek a latexhez a koagulálás előtt, majd ezt követően végzik a kicsapatást. Fő 

felhasználási területe ezeknek a kaucsukoknak a gumiipari alkalmazás. 

10. A TERMÉSZETES KAUCSUK TULAJDONSÁGAI 

A természetes kaucsuk feldolgozása általában kezelés után történik meg, ezáltal biztosítva a kedvező 

feldolgozási tulajdonságokat. A vulkanizálatlan kaucsuk nyersszilárdsága és nyújthatósága nagy. Kedvező a 

tapadási tulajdonsága, amely a nyersszilárdsággal együtt fontos tényező a gumiabroncsok gyártása során, emiatt 

a természetes kaucsuk jó alapanyaga az abroncsgyártásnak. Keverési, alakítási eljárásokban, mint az extrudálás 

és kalanderezés kedvező tulajdonságokat mutat. További előnye a magas vulkanizálási arány. 

Hűtés és temperálás után a kaucsuk 10°C és -35°C között átlátszatlanná és rugalmatlanná válik, ezt a részleges 

kristályosodás okozza. Nyújtás hatására is bekövetkezik a kaucsuk kristályosodása. Ez erősítő hatással bír, mind 

a nyers kaucsuk, mind a vulkanizátum nyersszilárdsága és szakítószilárdsága nagy. Nyúlási kristályosodása és 

annak következtében, hogy a kristályok a terhelés megszűnése után is megmaradnak a kaucsuk hajlamos a 

hiszterézisre, azaz a feszültség hatására bekövetkező deformációt vizsgálva, a terhelés és a terhelés 

megszüntetése után felvett görbe lefutása nagymértékben eltér., ezáltal ellenállóbb a hirtelen erőhatásokkal 

szemben 

A nyers kaucsuk szerves oldószerekben, benzolban petroléterben, széntetrakloridban, valamint kőolajban 

oldódik, illetve erősen duzzad. A vulkanizált kaucsuk csak duzzadásra hajlamos, a térháló megakadályozza a 

polimer felbomlását. A mesterséges kaucsukokkal szemben számos előnnyel rendelkezik. Strukturális stabilitása 

nagy, rugalmassága és hideg hőmérsékleti rugalmassága és dinamikus tulajdonságai kiválóak. Modulusza 

(merevsége) és visszapattanási rugalmassága nagy. Kopásállósága közepes. Öregedésállósága és ózonállósága a 

polimer láncban található telítetlen kötések miatt gyenge, de ezek telítésével, stabilizátorok vagy antioxidánsok 

alkalmazásával javítható. Fény hatására bekövetkezhet a polimer gyorsabb degradációja, bomlása, ezért 

fénymentes helyen kell tárolni. 

11. MÓDOSÍTOTT TERMÉSZETES KAUCSUKOK 

A természetes kaucsukok módosítása különböző módosítószerekkel és vegyületekkel, nagy hatással van a 

kaucsuk fizikai és kémiai tulajdonságaira. A módosítás mértéke a néhány százaléktól, a polimerlánc teljes 

módosításáig terjedhet. A módosított természetes kaucsukok előállítását a felhasználási igények növekedése 

vonta maga után. A módosítással már az 1800-as évek elején kísérleteztek, de kereskedelmi forgalomban a 

módosított termékek 1915-ben jelentek meg. A legismertebb fajták a hidrogénezett, halogénezett, túlnyomórészt 

klórozott, hidrohalogénezett, ciklizált, epoxidált valamint különböző vegyületekkel ojtott termékek. Ezen kívül 

fontos módosított termékek a degradált, folyékony természetes kaucsuk, valamint plasztomerekkel, 

leggyakrabban polipropilénnel kevert termoplasztikus természetes kaucsukok. A nagyszámú módosított 

természetes kaucsukra való tekintettel, ebben a fejezetben bővebben csak a hidrogénezett és a klórozott 

természetes kaucsukra kerül bemutatásra. 

11.1. HIDROGÉNEZETT TERMÉSZETES KAUCSUKOK (H-NR) 

A természetes kaucsuk polimerszerkezetében található reaktív kettős kötések telítésével az öregedésnek és az 

ózonnak ellenálló hidrogénezett természetes kaucsuk termék nyerhető. A kaucsuk színtelen, átlátszó rugalmas 

szilárd anyag. Jó szigetelési tulajdonságai miatt kábelek szigetelő és bevonóanyagaként alkalmazható, valamint 

különböző ragasztók alapanyagaként is felhasználható. Telített jellege miatt kén vagy kéntartalmú 

vulkanizálószerekkel nem, de peroxidokkal térhálósítható. Elterjedését a hidrogénezés magas költségvonzata 

akadályozza. Elsőként Pummerer és Burkard állította elő 1922-ben és Harries 1923-ban, az eljárás során platina 

tartalmú katalizátort alkalmaztak. A kaucsuk hidrogénezése más hidrogénező katalizátorral, például ródium 

tartalmú katalizátorral is megvalósítható. 

11.2. KLÓROZOTT TERMÉSZETES KAUCSUK 

A klórozott természetes kaucsuk volt az első ipari méretben előállított és iparilag felhasznált módosított 

természetes kaucsuk. A klórral módosított termékek előállítása elvégezhető oldatban, a latex klórozásával vagy 

a szilárd kaucsuk klórozásával is. A klórtartalom növekedésével a kaucsuk üvegesedési hőmérséklete növekszik. 

A klórozott kaucsuk termikus stabilitása és olajállósága meghaladja a természetes kaucsukét. Lángállóságuk 
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magas és hasonlóan a klórozott szintetikus kaucsukokhoz önkioltó tulajdonsággal rendelkezik, valamint 

nagymértékben ellenáll a vegyi anyagok hatásaival szemben. A klórozott természetes kaucsuk festékek és 

bevonatok alapanyaga, képes megvédeni fát, az acélt és a betont a környezet káros hatásaitól. Felhasználható 

textilbevonatok és ragasztók alapanyagaként. Alkalmazása visszaszorulóban van a kloroprén kaucsuk (CR) 

elterjedésével. 

12. A LATEX ÉS A KAUCSUK FELHASZNÁLÁSA 

A latex stabilizálásának megoldásával és a termelés fokozásával a természetes latex kaucsuk felhasználása a 

világon egyre inkább elterjedt és versenyképesebb lett a mesterségesen előállított latexekhez, kaucsukokhoz 

képest. A természetes kaucsuk és latex felhasználása széleskörű, olyan termékek előállításánál alkalmazzák, 

ahol jó dinamikus tulajdonságokkal rendelkező nyersanyagok és vulkanizátumok szükségesek. Túlnyomó 

részben a gumiabroncs gyártás során használják fel, teherautó abroncsok alapanyaga, de alkalmazzák repülőgép 

abroncsokban is. Műszaki gumitermékek, forma és présgyártmányok, erősen töltött keverékek gyártása során is 

alkalmazzák alapanyagként. A latexből itatott szövetek, szálak, bélések kerülhetnek kialakításra. A természetes 

kaucsuk előnyös tulajdonságait, főként a nagy nyersszilárdságot és a kristályosodási hajlamot kihasználva 

ragasztóanyagok előállítására használják fel. 
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3. fejezet - MESTERSÉGES 
(SZINTETIKUS) KAUCSUKOK- 
OLDÓSZERES ELJÁRÁS 

1. POLIIZOPRÉN ÉS POLIBUTAIDÉN KAUCSUK (IR, 
BR) 

Az oldószeres eljárással előállított poliizoprén és polibutadién kaucsukok polimerizációs eljárását és a kaucsuk 

terméket az alkalmazott katalizátorrendszertől függően két csoportba oszthatjuk, mely katalizátorok alkalmazása 

befolyásolja a termék tulajdonságait. Az első csoportba a lítium, illetve alkil-lítium katalizátorral előállított, míg 

a második csoportba a Ziegler-Natta katalizátorokkal előállított kaucsukok tartoznak. 

1.1. LÍTIUM POLIBUTAIDÉN (Li-BR) [8, 9, 10] 

A lítium iniciátorral előállított polibutadiént alacsony vagy közepes cisz-1,4-polimerként nevezik a polimer cisz 

butadién tartalma miatt. A kaucsuk oldószeres előállítása során, ahol az oldószer alifás, cikloalifás, vagy aromás 

oldószer, a polimer megközelítőleg 36-38%-cisz-1,4-, 52% transz-1,4-, és 10% 1,2-butadiént tartalmaz (3. ábra). 

 

3. ábra A polibutadién szerkezete 

A polimerben az 1,2-konfigurációjú polibutadién mennyisége poláris adalékanyagok alkalmazásával széles 

tartományban változtatható, ez az érték 10 és 90% között változhat. Minél magasabb az 1,2-polibutadién 

tartalma a polimernek, annál nagyobb a kaucsuk üvegesedési hőmérséklete (Tg). A standard 10% vinil helyzetű, 

azaz 1,2-formációjú lítium polibutadién kaucsuk üvegesedési hőmérséklete -93°C, míg a 90%-os vinilpolimert 

tartalmazó kaucsuk ezen tulajdonság értéke megközelítőleg -20°C. 

Ellentétben a Ziegler-Natta katalizátort alkalmazó polimerizációs eljárással előállított polibutadiénnel, a 

hagyományos lítium-polimernek rossz a feldolgozhatósága és a kopásállósága is alacsonyabb. Az erősítő 

töltőanyagot nem tartalmazó kaucsukok szakítószilárdsága alacsony, ennek következtében keveréket erősítés 

nélkül nem készítenek. A polimerlánc telítetlen jellege miatt a kaucsuk hajlamos az öregedésre. Hidegállóságuk 

és fáradással szembeni ellenálló képességük kiváló. 
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1.1.1. A LÍTIUM POLIBUTAIDÉN KAUCSUK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ALAPJA ÉS 
SÉMÁJA 

Az anionos polimerizáció számos lehetőséget kínál a polibutadién kaucsuk polimer megfelelő szerkezetének 

kialakítására. A diének, mint a butadién és az izoprén polimerizációját az alkálifémek vagy szerves alkáli 

vegyületek iniciálják. A szerves lítium iniciátorok, mint például a butil-lítium alkalmazása előnyös, mert 

oldódnak poláros és apoláros oldószerekben is. Az iniciáló lépésben a szerves lítium iniciátor és a monomer 

nukleofil szubsztitúcióval létrehoz egy allil szerves lítium vegyületet, amely képes kapcsolódni a következő 

monomer molekulához, amely olyan polibutadién, illetve poliizoprén lánc kialakulásához vezet, ahol a lánczáró 

csoport a szerves lítium vegyület. 

Az alkalmazott oldószer jellegétől és a reakciókörülményektől függően a szén-lítium kötés kisebb-nagyobb 

mértékben ionos jellegű. Mérsékelt hőmérsékleten a megfelelő tisztaságú rendszerekben a láncátadás és a 

lánczáró reakciók csak kis mértékben játszódnak le, ennek következtében megmarad az aktív részek reaktivitása 

ezért úgynevezett élő polimerizációként is leírható. 

A tiszta rendszerekben a polimerizáció teljesen végbemegy. Ha az iniciálás gyors és elkerülhetőek a 

mellékreakciók a termék eloszlása szűk lesz, emellett a polimer lánc lineáris lesz. Azonban a szűk 

molekulatömeg eloszlású és lineáris polibutadiének feldolgozhatósága nehézkes, a megfelelően feldolgozható 

termék előállítás érdekében a molekulatömeg eloszlás szélesítése, illetve az elágazódás növelése a megoldás. 

Kis mennyiségű elágazó komonomerrel, mint a divinilbenzol és a butadién kopolimerizációjával könnyebben 

feldolgozható és kedvezőbb hidegráfolyási tulajdonságú termék nyerhető. Erre a célra a polimerláncba 

részlegesen vagy teljes mennyiségben beépített kompatibilizáló vegyület is használható. Ezek az 

összeférhetőséget javító kompatibilizáló adalékok lehetnek fémhalogenidek, mint például az ón-tetraklorid 

(SnCl4) és szilícium-tetraklorid (SiCl4), vagy diészterek. Továbbá az anionos polimerizáció során 

felhasználhatóak többfunkciós iniciátorok melyek funkciós csoportjaival megvalósítható a lánczárás. Két fő 

csoport alkalmazható lánczáró anyagként, melyek a gumiabroncsok tulajdonságait is javítják. Az ón vegyületek 

alkalmazásával (RSnCl3, vagy SnCl4) ón-tartalmú csoport vihető be a polimer láncba, amely növeli 

kompatibilitást, például a kaucsuk és korom közti kötést a keverékben. A klórtartalmú ón vegyületek, függően a 

klór mennyiségétől is elősegítik az elágazó polimer szerkezet kialakulását, ezáltal a feldolgozhatóságot javítják. 

A második csoportba tartoznak a benzofenon származékok, ezek közt a bisz(4,4-dietilamino)benzofenon. 

Mivel a szűk molekulatömeg eloszlás a legtöbb alkalmazásnál nem szükséges, illetve hátrányos, ezért szélesebb 

molekulatömeg eloszlást eredményező eljárásokkal állítják elő a kaucsuk terméket. Egyszerű folyamatos eljárás 

során, ahol a polimerizáció hőmérséklete magas, hexán oldószer alkalmazásával szélesebb molekulatömeg 

eloszlású termék állítható elő. 

Az inicializálás és a propagálási, növekedési reakció függ a monomer koncentrációjától, de független az 

alkalmazott oldószer típusától. Az apoláros oldószerekben a növekvő poli(dienil-lítium) molekulák párban 

asszociálódnak. Míg a poláris oldószerek, mint például tetrahidrofurán a párok részleges disszociációját 

eredményezi, az ionos kötést a lítium ion szolvatációjával stabilizálja, ami töltés szeparációhoz vezet. Ez 

hatással van a reakció kinetikájára, a mikroszerkezetet erősen befolyásolja a lánc végi csoport minősége, a 

szolvatáció és asszociáció, valamint az alkil-fém kötés polaritása. 

Apoláris oldószerekben a lítium butadién kaucsukban az 1,4-konfigurációjú polimer van túlnyomórészt jelen, 

mintegy 90%-ban. A cisz:transz konfiguráció aránya növekszik az iniciátor koncentrációjának csökkentésével. 

A hőmérséklet csak kis mértékben befolyásolja a polimer szerkezetének kialakulását. A hagyományos lítium 

butadién kaucsukban a cisz formáció koncentrációja mintegy 33-38% ezért ezt alacsony cisz-butadién 

kaucsukként jelölik. A vinil (1,2-konfigurációjú) polibutadién tartalom poláros módosítószerek alkalmazásával 

növelhető. A vinilkoncentráció mennyiségét a módosítószer típusa, koncentrációja, valamint a polimerizáció 

hőmérséklete is befolyásolja, ezért jelentős figyelmet kell fordítani a módosítószer típusának kiválasztására. 

Némely módosítószer esetén a mellékreakciók erősödhetnek, melyek gátolhatják a kapcsolódást vagy a funkciós 

csoportok addícióját a polimer végcsoportjára. A polimerizáció hőmérséklete és az elérni kívánt vinil 

koncentráció befolyásolja a módosítószer mennyiségét, ezáltal az eljárás költségét. Emellett a poláris molekulák, 

mint módosítószerek szennyezést okozhatnak, így problémát jelenthetnek az oldószer-visszanyerő 

rendszerekben. Az alkil-lítium iniciátort alkalmazó eljárások legnagyobb előnye, hogy a polimerizációt magas 

hőmérsékleten végre lehet hajtani és a lejátszódó reakciók gyorsak, valamint a víz megfelelő hűtőközegként. Az 

ütésálló polisztirol előállításához az alapanyagnak színtelennek és gélmentesnek kell lennie, ezért körültekintően 

kell a polimerizációt elvégezni, a gyártás során meg kell védeni a polimert a szennyeződéstől és oxidációtól. 
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A polimerizáció során alifás, cikloalifás vagy aromás oldószerek széles választéka alkalmazható. Az oldószer-

rendszert az előállítandó polimer oldhatóságához kell megválasztani. Ennek különösen komonomerek, például 

sztirol felhasználásánál van jelentősége, mivel az oldószernek kellően nagy oldóhatással kell rendelkeznie, hogy 

oldatban tartsa a polimert. Abban az esetben, ha kizárólag lítium-butadién kaucsukot állítanak elő az eljárás 

során a hexán-izomerek is megfelelő oldószerek. Azonban, ha sztirol-butadién kaucsukot vagy blokk 

kopolimereket is előállítanak az eljárás során az oldószer oldhatóságát további vegyületek, például ciklohexán 

hozzáadásával növelni kell. Mivel az eljárás rendkívül érzékeny a poláris szennyezőkre, ezért, mind az 

oldószernek, mind a monomernek nagyon tisztának kell lennie. A lítium-butadién kaucsuk előállítási eljárásának 

sémája a 3. ábrán látható. 

 

4. ábra A lítium polibutadién kaucsuk előállításának sémája 

A betáplált anyagáramok víztartalmát azeotróp desztillációval csökkentik. A polimerizációs lépés során a butil-

lítium iniciátor a keverékhez történő hozzáadása után a reakció teljesen végbemegy. Különböző reaktor 

konfigurációk használatával szűk vagy széles molekulatömeg eloszlású termékek állíthatók elő, az elágazó 

polimerek mennyiségét divinilbenzol hozzáadásával növelhető. 

A hagyományos eljárásokban fenol, mint gyökfogó és foszfit, mint hidroperoxid lebontó keverékét alkalmazzák 

antioxidánsként. Az általánosan alkalmazott nonilfenol hidrolíziséből keletkező trinonil-foszfit káros hatásainak 

felismerésével új típusú antioxidáns rendszereket fejlesztettek ki. A gélmentes vagy kis géltartalmú termék 

előállításának érdekében szükség van szárítási és befejező lépésre, ezeket anélkül kell végrehajtani, hogy a 

hőmérsékletnövekedés ne legyen magas és a polimert érő nyírási igénybevétel ne legyen nagy, mivel 

károsíthatják a kaucsuk terméket. A folyamatok befagyasztása és a lítium tartalmú iniciátor maradékának 

eltávolítása hasonlóan szükséges lépés, mivel a maradékanyagok növelik a kaucsuk géltartalmát és 

befolyásolják annak színét. 

Az oldószer és a reagálatlan monomer eltávolítás gőz és víz hozzáadásával történik. A szénhidrogének 

eltávolítása után a kaucsuk részecskék a vízben szuszpendált formában maradnak. Gőz további bevezetésével 

tovább csökkenthető a kaucsuk szénhidrogén tartalma. A levegő és víz szennyeződésének megakadályozására 

hatékonyabb érintkeztetőket és további sztripper, kifúvató kolonnákat építenek be a gyártósorba. A kaucsuk 

szuszpenziót első lépésként extruderben, nyomással víztelenítik, majd egy következő fázisban fluidágyas vagy 

alagútszárítóban tovább szárítják. Az utolsó lépés a kaucsuk bálázása és kiszerelése. A hagyományos 

eljárásokban az oldószert dobszárítóban távolították el, ahol a szuszpenziót magas hőmérsékletre hevített dobba 

vezették. Manapság ezt a befejező eljárást már csak kevés esetben alkalmazzák a nagy oldószerveszteség miatt. 

1.1.2. A LÍTIUM POLIBUTADIÉN KAUCSUK FELHASZNÁLÁSA 

Jelentős mennyiségű lítiummal inicializált polibutadiént használnak fel az ütésálló polisztirol (HIPS) 

előállítására. Ebben az alkalmazási körben azért a butilkaucsukra esett a választás, mert könnyen feloldódik a 

sztirolban és megfelelő méretű gumi részek alakulnak ki, melyek gátolják a repedések kialakulását. A 

módosítóhatás a gumi alkalmazási koncentrációjától függ. A lítium polibutadién a polimer egységessége és a 
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nagyfokú tisztasága miatt alkalmas ebben a felhasználási körben, a Ziegler-Natta katalizátorral előállított kobalt 

polibutadiénnel összemérhető mennyiségben alkalmazzák. Az ütésálló polisztirol gyártásánál fontos szempont a 

sztirolban oldott kaucsuk viszkozitása. A kaucsuk oldat viszkozitását a moláris tömeg, a moláris tömeg eloszlás 

és a polimer elágazódásának mértéke határozza meg. A lítium polibutadién kaucsuk vinil (1,2-konfigurációjú 

polibutadién) koncentrációja magasabb, mint a kobalt polibutadién kaucsuké, az előbbinél ez az érték 10%, míg 

az utóbbinál csak 2%, ezért az ojtódás ebben az esetben gyorsabb, amit az ütésálló polisztirol előállítása során 

figyelembe kell venni. 

A lítium polibutadién néhány fajtáját alkalmazzák a gumiabroncsok gyártása során, de a termelés és felhasználás 

mértéke alacsony. A speciális felépítésű lítium polibutadiének már alkalmasak a gumiabroncsok 

teljesítményének javítására, a lítium iniciátorral megvalósított eljárások lehetővé teszik a hagyományostól eltérő 

struktúra kialakítását. Befolyásolható az elágazódás mértéke, a polimer mikroszerkezete, a végcsoportok fajtája, 

valamint a polimerizációs reakció lefolyása. A magas vinil koncentrációjú polimereket a téli gumiabroncsoknál 

alkalmazzák a kisebb gördülési ellenállás elérése érdekében. 

A kaucsuk előállítás során meghatározott poláris végcsoportokat alakítanak ki a polimer és a töltőanyagként 

alkalmazott korom jobb összeférhetőségének biztosítása érdekében. Az elágazó és térhálós polimerek javítják a 

feldolgozhatóságot és a gumiabroncs dinamikus tulajdonságai. A csillag alakú elágazó lítium kaucsukot 

alkalmazzák a korommal nagymértékben töltött keverékek, például a kopásálló keverékeknél, mert könnyen 

kompaundálhatók nagy mennyiségű korommal. A sztirol vagy izoprén monomerekkel alkotott butadién 

kopolimerek szélesebb felhasználási körben, speciális alkalmazásokban is felhasználhatók. A funkcionalizált 

lítium iniciátorok végcsoportjai kötődhetnek a koromhoz, mellyel így elérhető a gördülési ellenállás további 

javulása. 

1.2. LÍTIUM IZOPRÉN (Li-IR) [8, 11] 

Az izoprén kaucsuk szerkezetében hasonlít a butadiénhez, eltérés, hogy metil csoport található 2-helyen, ezáltal 

az 1,2- és 3,4 formáció különböző. Ennek következtében a polimerlánc négy különböző egységből épül fel (5. 

ábra). 

 

5. ábra A poliizoprén szerkezete 

Apoláris oldószert vagy oldószert nem alkalmazó eljárással alkil-lítium iniciátorral a terméknek magas cisz (1,4) 

izoprén tartalma lesz. Oldószer nélkül, illetve szekunder butil-lítium iniciátor alkalmazásával ennek mennyisége 

elérheti a 96%-ot. Nagy iniciátor koncentráció jelenlétében a transz izoprén tartalom növekszik, egyúttal 

természetesen a cisz izoprén tartalom csökken. Poláris oldószerekben, főként 3,4-formációjú transz poliizoprént, 

elhanyagolható mennyiségben cisz (1,2-formációjú) poliizoprén tartalmú polimer termék szintetizálható. Ezzel 

ellentétben a Ziegler-Natta eljárással előállított izoprén kaucsuk cisz izoprén tartalma magas. A mesterséges 

poliizoprén szakítószilárdsága, kopásállósága és fáradási ellenállása elmarad a természetes kaucsuktól. 
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A lítium-izoprén kaucsuk alkil-lítium iniciátort alkalmazó, anionos polimerizációval történő előállítási eljárása 

kémiailag nem különbözik a lítium-polibutadién kaucsuk előállítási eljárásától. 

1.2.1. A LÍTIUM IZOPRÉN KAUCSUK FELHASZNÁLÁSA 

Lítium poliizoprén kaucsukot (Li-IR) a természetes kaucsuk (NR) feldolgozása során használják fel, ahol a 

nagyfokú tisztaság előnyt jelent, annak részleges vagy teljes kiváltására. Fő felhasználási területe a 

gumiabroncsgyártás, a természetes kaucsuk és sztirol-butadién kaucsuk (SBR) mellett. 

1.3. ZIEGLER-NATTA POLIBUTADIÉN (Br) [9, 10, 12] 

A cisz formációjú polimert nagy mennyiségben tartalmazó butadién kaucsukot nagy cisz polibutadién vagy 

angol nevén high-cisz-polibutadién kaucsuk megnevezéssel különítik el a többi polibutadién kaucsuktól. A high-

cisz-polibutadién az oldószeres sztirol-butadién kaucsuk után a második legnagyobb mennyiségben előállított 

mesterséges kaucsuk. A kaucsuk fő jellegzetessége a magas cisz-1,4-mikrostruktúrájú polimer tartalom, ez 

megközelítőleg 92-98%. A cisz-1,4-polimer lánc üvegesedési hőmérséklete (Tg) alacsony, -10°C, ennek 

következtében nagy rugalmasságú, jó alacsony hőmérsékleti tulajdonságokkal rendelkezik. 

A mikroszerkezetbeli különbségek nem befolyásolják döntően a termék tulajdonságait. A vinil csoportnak 

alacsonyabb az üvegesedési hőmérséklete (Tg = -106°C), de a termék polimer vinil tartalma csak 

megközelítőleg 0-4% az előállítási eljárás függvényében, ezért elhanyagolható a hatása a polimer üvegesedési 

hőmérsékletére. Neodímium katalizátor alkalmazásával javítható a kaucsuk tulajdonsága, néhány alkalmazást 

tekintve javul a fáradási tulajdonság. Ez a neodímium-butadién kaucsuk lineáris szerkezetéből adódik. A high-

cisz-butadién kaucsuk tulajdonságai, mint a molekulatömeg, a molekulatömeg eloszlás és az elágazódás mértéke 

az előállítási eljárás paramétereitől, illetve az alkalmazott katalizátortól függ. 

A nikkel katalizált polimereknek a molekulatömeg eloszlása szélesebb, az elágazódás mértéke magasabb. 

Könnyebben feldolgozható, jobb a malomban történő feldolgozhatósága, kompaundálhatósága és 

extrudálhatósága. Ellenben szakítószilárdsága és a fáradási tulajdonságok gyengébbek. 

A titán katalizált polimerek molekulatömeg eloszlása szűkebb, kisebb mértékben elágazó, nehezebben 

feldolgozható, de a szakítószilárdság és a fáradási tulajdonságok jobbak. 

Kobalt katalizátor alkalmazásával változatos szerkezetű polimerek szintetizálhatók, a polimerek különböző 

mértékben lehetnek elágazók. A nagyobb mértékben elágazó kaucsukok könnyebben feldolgozhatók, míg a 

lineáris polimerek jobb dinamikus mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. 

Neodímium katalizátor rendszer alkalmazásával széles molekulatömeg eloszlású és nagymértékben lineáris 

termék állítható elő. Ez a felépítés kiegyensúlyozott tulajdonságokat eredményez, azonban az extrudálhatóság 

rosszabb és a polimer hajlamos a hidegráfolyásra. A legtöbb high cisz-polibutadién kaucsuk tapadása és 

nyersszilárdsága nem éri el a természetes kaucsukét (NR). A neodímium katalizátor rendszerekkel előállított 

kaucsukok tulajdonságai ugyan kedvezőbbek, de még mindig nem éri el a természetes kaucsukét. 

A high-cisz-polibutadién kaucsuk, hasonlóan a kis molekulatömegű lineáris polimerekhez, hidegráfolyásra, azaz 

a vulkanizálatlan kacsuk tárolás során bekövetkező megfolyásra való hajlama, amely a kaucsukbálát eltorzítja 

hosszú szénláncú elágazó monomerekkel csökkenthető. Utópolimerizációs, úgynevezett „molar mass jumping”, 

azaz molekulatömeg növelő reakciókkal ez csökkenthető, melyben a polimert oldószerben dikén-dikloriddal 

(Cl-S-S-Cl) reagáltatják. A feldolgozási tulajdonságok az elágazódás mértékének növelésével vagy a 

molekulatömeg növelésével javítható. 

A többi polimerhez hasonlóan a mechanikai tulajdonságok a molekulatömegtől függnek. A szakítószilárdság, 

kopásállóság, és a fáradással szembeni ellenállása javul a molekulatömeg növekedésével. Azonban a nagyobb 

molekulatömegű polimer nehezebben feldolgozható, így a kiegyensúlyozott tulajdonságok elérésének érdekében 

a polimer molekulatömegét körültekintően kell megválasztani. Extenderolajok (nafténes vagy aromás olajok) 

alkalmazásával a nagyobb molekulatömegű, ezáltal jobb mechanikai tulajdonságú kaucsukok könnyebben 

feldolgozhatók. 

Mivel a polibutadién kaucsuk géltartalma fontos felhasználási jellemző, az alkalmazni kívánt eljárás, illetve 

katalizátor kiválasztásánál erre ügyelni kell. A gumiabroncsokban való felhasználás során ez nem okoz gondot, 

de az ütésálló polisztirol (HIPS) előállítására felhasznált butadién kaucsukban csak kis mennyiségben 

megengedett. A kobalt katalizátorral előállított polibutadién kaucsuk hasonlóan a lítium butadién kaucsukhoz 
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megfelelő alapanyagként. Neodímium katalizátorral is elő lehet állítani alacsony géltartalmú polimert, de az 

oldatviszkozitás nehezen ellenőrizhető ehhez az alkalmazáshoz. 

1.3.1. A ZIEGLER-NATTA POLIBUTADIÉN KAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK 
ALAPJA ÉS SÉMÁJA 

Elsőként a Phillips Petroleum állított elő 1956-ban Ziegler-Natta katalizátorral (titán tartalmú) high-cisz-

polibutadiént. Ezt követően fejlesztették ki kobalt és nikkel katalizátor rendszereket. A Ziegler-Natta 

katalizátorral előállított polibutadién kaucsuk, a természetes kaucsukhoz hasonló mikroszerkezete és 

tulajdonságai miatt gyorsan elterjedt. Új típusú katalizátorok (ritkaföldfém-katalizátor rendszerek) 

megjelenésével a polibutadién kaucsukok újabb fajtáit kísérletezték ki. 

A Ziegler-Natta polibutadiének előállítása során az oldószerek széles választéka felhasználható az oldószeres 

polimerizációra. Az oldószer fajtáját az alkalmazott katalizátorrendszer határozza meg. A titán katalizátorok 

esetében a leghatékonyabbak az aromás oldószerek, míg a neodímium katalizátor rendszereknél kizárólag alifás 

vagy cikloalifás oldószerek alkalmazhatók. Az egyes katalizátorrendszerek alkalmazása eltérő tulajdonságú 

terméket eredményez és az eljárás egyes paraméterei különböznek, de a Ziegler-Natta katalizátorok közös 

tulajdonsága, hogy rendkívül érzékenyek a szennyeződésekre. Ennél fogva a monomer- és oldószeráramokat 

előzetesen megfelelő mértékben tisztítani kell. A polimerizációs reakció előtt az inhibitor szennyeződéseket, 

például a terc-butil-katekol, illetve karbonil vegyületek eltávolítják. Az eljárás sémáját a 6. ábra szemlélteti. 

 

6. ábra A Ziegler-Natta polidiének előállítási sémája 

A betáplált monomer- és oldószeráramokat azeotróp desztillációval szárítják, majd ezt követően táplálják a 

polimerizációs reaktorok sorozatába. A Ziegler-Natta katalizátorok általában háromkomponensű rendszerek, az 

adagolás sorrendje és a keverés paraméterei fontosak. A katalizátorkomponenseket vagy közvetlenül az első 

reaktorba adagolják vagy egyes komponenseket egy előkeverő tartályba adagolják, keverik és ezt követően 

adagolják a polimerizációs reaktorokba. A katalizátorok bekeverésének további megoldása a betáplálási 

áramokhoz való keverés. Különböző módszerekkel lehet a termékek molekulatömegét, illetve eloszlását 

szabályozni. Amennyiben szabályzóanyagok alkalmazása szükséges a megfelelő eloszlás elérésére, a 

szabályzóanyagokat a katalizátorral együtt adagolják a polimerizációs műveletek során. Az eljárástól függően 

elérhető 70-99% konverzió 2-3 órás tartózkodási idővel valósítható meg. 

A polimerizálás befagyasztására láncszabályozó, lánczáró ágenst adagolnak a reaktorba vagy reaktorokba. Ezek 

az adalékok lehetnek a víz, zsírsavak vagy alkoholok. Antioxidánsok alkalmazásával a kaucsuk termék 

megvédhető a hő és oxidáció káros hatásaival szemben. Az oldószer és a reagálatlan monomerek eltávolítására 

vizet, illetve gőzt vezetnek a polimer oldatba. Az így végrehajtott mosás és koagulálás után a kaucsuk termék 

vízben lebegő részecskék formájában van jelen. A kaucsukrészecskéket szűrőn átvezetve választják el a víztől, a 



 MESTERSÉGES 

(SZINTETIKUS) KAUCSUKOK- 

OLDÓSZERES ELJÁRÁS 

 

 20  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

nagyobb fokú vízmentesítést extruderben végzik. A befejező szárítási lépést fluidágyas vagy alagútszárítóban, 

továbbá ikercsigás extruderben végzik. A hatékony oldószereltávolítás csökkenti a levegő és vízszennyezést. A 

hagyományos technológiákban az oldószerveszteség 1-2 tömegszázalék volt, a hatékonyabb koagulálási 

műveletek és kiegészítő kifúvató kolonnák használatával az oldószerveszteség 0,3 tömegszázalékra csökkent. A 

kifúvatás hatékonyságának ilyen módon történő növelésével a butadién monomer visszanyerése is hatékonyabbá 

vált. A különböző Ziegler-Natta katalizátorokkal előállított kaucsukokat a katalizátor fajtájával 

különböztethetők meg. 

1.3.1.1. KOBALT-POLIBUTADIÉN KAUCSUK 

A kobalt katalizátort alkalmazó eljárást a BF Goodrich fejlesztette ki, ezt a technológiát később más ipari 

szereplők is licenszelték. Különböző kobaltvegyületek alkalmazhatók katalizátorként, de az eljárásnak 

megfelelően aromás jellegű oldószerekben oldódó fajtákat kell választani, mint a kobalt-acetilacetonát vagy 

kobalt-oktoát. Ezek az vegyianyagok könnyen elérhetők és könnyen kezelhetők az oldószeres eljárásokban. 

A katalizátorrendszer további összetevői az alkil-alumínium vegyületek és kis mennyiségű víz. Ebben az 

esetben is különféle alkil-alumínium vegyületeket lehet alkalmazni, de a leggyakrabban felhasznált alumínium 

vegyület a dietil-alumínium klorid [(C2H5)2AlCl]. A katalizátor hatékonyságát a vegyület klórtartalma 

befolyásolja, minél kevesebb klór van benne, annál kisebb az aktivitás. A katalizátorrendszerben felhasznált víz 

mennyisége fontos paraméter a polimerizációs reakcióban. Víz hiányában a dietil-alumínium-klorid 

polimerizációs hatékonysága csekély. A víztartalom növelésével a polimerizáció gyorsabban lejátszódik, de a 

nagymennyiségű víz gátolja a polimerizációs reakciót. Az ilyen módon növelt oldatviszkozitás a dinamikus 

tulajdonságok javulásával jár, és a termék kisebb mértékben lesz elágazó. 

A polimerizációs hőmérséklet 5-35°C, függően az alkalmazott oldószertől és a reaktor kialakításától. A 

hagyományos eljárásokban az oldószer benzol volt, de a benzol egészségre veszélyes tulajdonságai miatt más 

oldószert alkalmaztak a később kifejlesztett eljárásokban. A ciklohexán alkalmas a benzol kiváltására, de így a 

mellékreakciók és a gélképződés fokozódhat. Metil csoportot tartalmazó aromások stabilizálják a 

katalizátorrendszert, de a reakciósebességet csökkentik. A termék molekulatömege és molekulatömeg-eloszlása 

adalékanyagokkal, vagy hidrogénezéssel befolyásolható. Ez lehet 1,2-butadién, ciklooktadién, de a 

molekulatömeget α-olefinek is, mint az etilén, propilén, 1-butén vagy 1-hexén is csökkentik. Az ütésálló 

polisztirol (HIPS) elóállítására alkalmas gélmentes termék előállítása érdekében az eljárás során kiemelt 

figyelmet kell fordítani a szűrésre és a termék degradációjának megakadályozására. 

A reakció lejátszódásának mértékét a katalizátorrendszer kobalt koncentrációja és a kezdeti monomer 

koncentráció is befolyásolja. A kobalt koncentrációjának növelésével a polimer molekulatömege csökken és nő 

az elágazódás mértéke. Az elágazódás mértéke csökken, illetve a géltartalom nő a katalizátorrendszer 

víztartalmának növelésével. A katalizátorrendszer kobalt tartalma alacsony, míg az alkil-alumínium komponens 

feleslegben van jelen, a víz mólaránya az alkil-alumíniumra vonatkoztatva 0,1-0,5. 

1.3.1.2. TITÁN -POLIBUTADIÉN KAUCSUK 

A Phillips Petroleum által kifejlesztett titán katalizált polimerizációs eljárásnál a katalizátorrendszer titán-

tetrajodidot és tri-izobutilalumíniumot tartalmaz, azonban a titán-tetrajodidnak kisebb az oldhatósága szerves 

oldószerekben, így további katalizátorfejlesztésre volt szükség. A más halogéneket tartalmazó katalizátorok 

alkalmazásával kisebb cisz-polibutadién tartalmú kaucsuk állítható elő, valamint nő a gélképződés lehetősége és 

a kis molekulatömegű oligomerek kialakulása. A polimerizációs reakcióban csapadékképződés is lejátszódhat, 

így a mosási és szűrési műveleteket körültekintően kell végezni. Aromás oldószerek, benzol vagy tolul 

alkalmazható az eljárás során de aromás-alifás oldószerkeverékek is használhatók. A polimerizáció 

hőmérséklete 5-50°C változhat az eljárás függvényében. A katalizátorendszer titán-alumínium aránya 

befolyásolja a katalizátor aktivitását, a termék cisz-polibutadién tartalmát, illetve annak molekulatömegét. 

1.3.1.3. NIKKEL-POLIBUTADIÉN KAUCSUK 

A nikkel tartalmú katalizátorrendszereket a Bridgestone fejlesztette ki, de más gyártók is kutatták ezt a fajta 

katalizátorokat. A leggyakrabban alkalmazott katalizátorrendszer alkil-alumíniumból, nikkel-karboxilátból, 

valamint fluortartalmú kiegészítő adalékból, általában BF3 vagy HF épül fel. A nikkel-katalizátorrendszer 

alkalmazásával a termék cisz-1,4-polibutadién tartalma elérheti a 98%-ot. A katalizátor már kis nikkel tartalom 

esetén is megfelelően aktív és a gélképződés mértéke alacsony. A polibutadién termék molekulatömege, illetve 

annak eloszlása fordítottan arányos a katalizátor koncentrációjával. Acetilének, vinil-ciklohexén 
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szabályzóanyagok segítségével csökkenthető a molekulatömeg. Az alkalmazott oldószer benzol, de ebben az 

esetben is alkalmazható aromás-alifás oldószerkeverék is. 

1.3.1.4. NEODÍMIUM-POLIBUTADIÉN KAUCSUK 

A lantanoida alapú katalizátorokat alkalmazó eljárást a Union Carbide fejlesztette ki és vezette be 1963-ban. A 

leggyakrabban alkalmazott elem a neodímium. A neodímium-polibutadién kaucsukot legnagyobb mennyiségben 

a Bayer gyártja. A katalizátorrendszer ritkaföldfémek karboxilátjaiból, alkil-alumíniumból és klórtartalmú 

kiegészítő vegyületből, például dietil-alumínium-kloridból áll. A karboxilátok javítják a katalizátor 

oldhatóságát. A katalizátor aktivitását a neodímium-klorid arány befolyásolja. Az eljárásban alkalmazott 

láncszabályozó anyagok eltérnek a többi Ziegler-Natta katalizált eljárás adalékaitól. Ennél az eljárásnál a 

molekulatömeg csökkentésére különböző hidrideket, dietilalumínium-hidrid vagy di-izobutilalumínium-hidrid 

alkalmaznak a polimerizáció során. 

A polimerizáció gyors és magas konverzió érhető el. Az eljárás során alkalmazott monomer koncentráció függ 

az oldatviszkozitástól és a berendezések tulajdonságaitól (hőelvezetés hatékonysága), általánosan ez az érték 10-

20%. A termékek molekulatömeg eloszlása széles, ezáltal magas a viszkozitása. A neodímium 

katalizátorrendszer alkalmazásánál aromás oldószerek nem használhatók, így ezek alifás vagy cikloalifás 

anyagok. A polimerizáció hőmérséklete az eljárástól függően 50-90°C. A polimer molekulatömege fordítottan 

arányos a reakció hőmérsékletével. A cisz-polibutadién tartalom a hőmérséklet növelésével csökken. Ellentétben 

a többi Ziegler-Natta katalizátorrendszerrel, a neodímium katalizátor nem érzékeny a víztartalomra. 

1.3.2. A ZIEGLER-NATTA POLIBUTADIÉN KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA 

Elsősorban gumiabroncs-gyártásban hasznosítják, kisebb mennyiségben a lítium-butadiénnel együtt az ütésálló 

polisztirol (HIPS) és az akril-nitril-sztirol-butadién (ABS) előállítására használják fel, továbbá kisebb 

mennyiségben tömlők és szállítószalagok alapanyagául szolgál. E jellemzők miatt előnyösen alkalmazható a 

gumiabroncs futófelületének, a karkasz és oldalfalak kialakítására. A high cisz-polibutadién kaucsuk 

alkalmazása biztosítja a gumiabroncs kopásállóságát. A gumiabroncs futófelületének a cisz-butadién kaucsukot 

alacsonyabb üvegesedési hőmérsékletű kaucsukkal, például sztirol-butadién kaucsukkal keverik, hogy növeljék 

a tapadást. 

A high-cisz-polibutadién kaucsuk felhasználható polibutadién fekete mesterkeverék előállítására, ahol a kormot 

és extenderolajat az előállítási eljárás során az oldott polimerhez adagolják. Ez a megoldás is lehetővé teszi a 

nagy molekulatömegű polimer későbbi könnyebb feldolgozását. 

1.4. ZIEGLER-NATTA POLIIZOPRÉN (Ir) [11, 12] 

Az 1960-as években állították elő először a poliizoprén kaucsukot Ziegler-Natta katalizátorokkal. A polimer 

szerkezete hasonló a természetes kaucsukhoz (NR), azonban a tapadást és a nyers erőt tekintve gyengébb 

tulajdonságokkal rendelkezik. Ugyan a természetes kaucsuk is majdnem 100%-ban cisz-1,4-poliizoprénből áll, 

de a mesterségesen előállított izoprén kaucsuk tartalmazhatnak szennyeződéseket, illetve a polimerláncban 

olyan monomereket, melyek rontják ezeket a tulajdonságokat, illetve a nyúlás értékét is gyengítik. Továbbá 

problémát jelent a mesterséges izoprén kaucsuk előállításának magas költsége, illetve a bonyolultabb előállítási 

eljárás, mivel a szintézis nehezebb, mint a polibutadiéné és több figyelmet kell fordítani a tisztítási műveletekre. 

A nagy izoprén tartalmú C5 anyagáramokat az olaj és petrolkémiai iparban krakkolásra használják fel, ennek 

következtében mind a monomer, mind a polimer drága. 

1.4.1. A ZIEGLER-NATTA POLIIZOPRÉN KAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSA 

A hagyományos eljárásokban titán tartalmú katalizátorrendszereket alkalmaztak a high-cisz-poliizoprén kaucsuk 

előállítására, ahol a katalizátorrendszer titán-tetrakloridból é trialkil-alumínium vegyületből épül fel. A 

katalizátor alkalmas akár 97% cisz-poliizoprén tartalmú polimer előállítására. Lítium tartalmú katalizátorral 

megközelítőleg 93% cisz-1,4-poliizoprén kaucsuk állítható elő, de a neodímium katalizátorok is használatosak. 

A polimerizációs eljárás érzékeny a katalizátorrendszer alkotóinak összetételére és az alkalmazási 

paraméterekre. Az eljárás során a kívánatos titán-alumínium mólarány 1. A trialkil-alumínium komponenst 

alacsony hőmérsékleten, lassan keverik a titán-tetrakloridhoz. A polimerizációs folyamatban alifás oldószereket 

használnak fel. Éterek, illetve aminok hozzáadásával csökkenthető a gélképződési hajlam, valamint az 

oligomerizáció is. A polimer molekulatömegét a monomer koncentrációjával és a polimerizációs hőmérséklet 

változtatásával lehet szabályozni. 
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1.4.2. A ZIEGLER-NATTA POLIIZOPRÉN KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA 

A high-cisz-poliizoprén kaucsukot azokon a felhasználási területeken alkalmazzák, ahol követelmény a polimer 

rendkívüli tisztasága, illetve a természetes kaucsuk feldolgozhatóságának javítására is felhasználják. 

1.5. EGYÉB ZIEGLER-NATTA POLIDIÉNEK 

1.5.1. SZÜNDIOTAKTIKUS FELÉPÍTÉSŰ 1,2-POLIBUTADIÉN 

Egy másik kis mennyiségben, speciális felhasználásra Ziegler-Natta katalizátorral gyártott polimer a 

szündiotaktikus szerkezetű 1,2-polibutadién (JSR BR). Ez részben kristályos szerkezetű, termoplasztikus 

kaucsuk rendkívüli tisztaságú. A rugalmas tulajdonságok és a feldolgozhatóság javításának érdekében állítják 

elő részlegesen kristályos termékként (15-30%). Az élelmiszeriparban magas áteresztőképességű filmként 

feldolgozva csomagolásra használják. Kis mennyiségben gumitermékek és gumiipari vegyi anyagok 

csomagolásánál alkalmazzák, azonban a polietilén- és etilén-vinil-acetát (EVA) kopolimer filmek olcsóbbak. 

A szündiotaktikus 1,2-polibutadién kaucsukot szinte kizárólag Japánban állítják elő, speciális alkalmazási 

területei miatt kis volumenben. Megfelelő katalizátorrendszer alkalmazásával a konverzió elérheti a 99,7%-ot, 

de a polimer kristályosságának 15-30% szinten való tartása miatt a polimerizációs reakciót a 90%-os konverzió 

elérése után befagyasztják. A katalizátorrendszer kobalt katalizátorból, valamilyen alkil-alumínium vegyületből 

és a szündiotaktikus szerkezet kialakításának érdekében trifenil-foszfinból épül fel. 

1.5.2. TRANSZ-1,4-POLIIZOPRÉN 

Ziegler-Natta katalizátor rendszert alkalmazva állítanak elő a Dél-Amerikában honos Manilkara bidentata fából 

nyert batáta kaucsukhoz szerkezetileg és tulajdonságait tekintve hasonló transz-1,4-poliizoprén kaucsukot. Az 

alacsony olvadáspontú kristályos terméket a fogászatban lehet felhasználni, például fogszabályzásnál. A transz-

1,4-poliizoprén golflabdák alapanyagaként is használhatók. Mivel a transz-polimerek előállítására alkalmazott 

eljárásokban a termékhozam alacsony, a polimer ennél fogva drága. 

A nagymértékben kristályos transz-1,4-poliizoprént vanádium, titán vagy vanádium-titán keverék 

katalizátorokkal lehet előállítani. A vanádium-triklorid (VCl3) katalizátor terjedt el, mert nagyobb 

molekulatömegű és magas transz-1,4-poliizoprén kaucsuk termék állítható elő a segítségével. A polimerizáció 

hőmérséklete 20-90°C az alkalmazott eljárástól függően. A polimerizáció mértéke éter típusú vegyületekkel 

növelhető. A polimerizációs eljárásban alifás oldószereket alkalmaznak, amely lehetővé teszi az oldatviszkozitás 

csökkentését. 

2. SZTIROL BUTADIÉN KAUCSUK (S-SBr) [13, 14, 15] 

A különböző osztályokba sorolt sztirol és 1,3-butadién kopolimer (SBR) elasztomereknek nagy jelentősége van, 

elsősorban az autóiparban használják fel, a gumiabroncsok egyik fő alapanyaga. A sztirol-butadién kaucsukot 

(SBR) elő lehet állítani szabad gyökös emulziós kopolimerizációval (E-SBR), illetve anionos iniciátort 

alkalmazó oldószeres technológiával is (S-SBR), a sztirol-butadién kaucsuk keverékeknél megkülönböztető 

jelzéssel látják el az emulziós technikával (E-SBR, emulsion-SBR) és az oldószeres technikával (S-SBR, 

solution-SBR) előállított kaucsukot. Az emulziós polimerizációs folyamat eredményeképpen változó 

kopolimereket eredményez, ahol a butadién molekulák beépülése és a mikroszerkezet kialakulása fix, 

meghatározott. Az oldószeres technikával előállított kaucsukok esetén a struktúra sokrétűbb, változatosabb 

lehet. A butadién molekulák struktúrája és a sztirol komonomer eloszlása széles tartományban változhat, illetve 

változtatható, a tisztán véletlen eloszlású kopolimer szerkezettől a valódi blokk kopolimer struktúráig, az SBR 

általános struktúráját a 7. ábra mutatja be. 
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7. ábra Az SBR szerkezete 

Ezen kívül többféle komonomer, illetve végcsoport is beépíthető a polimerbe az oldószeres eljárásban. Az 

oldószeres technikával előállított, változó sztirol eloszlású sztirol-butadién kopolimereket elsősorban a 

gumiiparban alkalmazzák, míg a sztirol-butadién blokk kopolimereket műanyagipari alkalmazásokban 

hasznosítják alapanyagként. Ennek két példája az ütésálló polisztirol (HIPS) és az elsősorban műszaki 

műanyagként alkalmazott akrilnitril-butadién-sztirol terpolimer. 

Az alacsony kristályosodási hőmérsékletű (Tg) elasztomerek nagyon alacsony gördülési ellenállással 

rendelkeznek, de a vizes tapadási teljesítményük kicsi, a magas kristályosodási hőmérsékletű (Tg) 

elasztomereknek jó a vizes tapadásuk, de a gördülési ellenállásuk nagy, ezért ezeket a tulajdonságokat 

optimalizálni kell, ami az oldószeres sztirol-butadién kaucsuk (S-SBR) nagyobb mértékű alkalmazásával is 

elérhető. 

Összehasonlítva az oldószeres (S-SBR) és emulziós technikával (E-SBR) előállított sztirol-butadién kaucsuk 

tulajdonságait, megállapítható, hogy az E-SBR könnyebben feldolgozható, mint az S-SBR, köszönhetően a 

szélesebb molekulatömeg eloszlásnak (Mw), valamint a nagyobb mértékben elágazó szerkezetnek. Az S-SBR-

nek valamivel kisebb a húzó és szakítószilárdsága, de a hiszterézise alacsonyabb és a modulusza magasabb. A 

hiszterézis különbség az előállítási eljárásból adódó eltérés miatt adódik. Az emulziós eljárásnál mintegy 10% 

szappan marad a termékben, így a szénhidrogén tartalom megközelítőleg 90% ellentétben az oldószeres SBR-el, 

ahol ez az érték közel 100%. Ez a szappanmaradék növeli a hiszterézist, de ezt ellensúlyozza, hogy a 

feldolgozhatóság javul, illetve a szakítószilárdság értéke is emelkedik. Az oldószeres SBR esetében kevesebb 

idő szükséges a vulkanizálás során a megfelelő szerkezet kialakulásához és a formaleválasztás is könnyebb. A 

két eltérő eljárással előállított sztirol-butadién kaucsuk mikrostruktúrája is különböző az emulziós eljárással 

előállított SBR esetén az 1,2-vinil konfiguráció tartalom kisebb. Azonos sztirol koncentráció esetén az 

oldószeres SBR-nek kisebb a kristályosodási hőmérséklete (Tg). 

VINIL-SZTIROL-BUTADIÉN KAUCSUK 

A vinil-sztirol-butadién kaucsuk (VS-SBR) az oldószeres SBR kaucsukok hagyományos osztályát képviseli, a 

megközelítőleg 10% vinil helyzetű butadién tartalma miatt a nagy teljesítményű abroncsok gyártásánál nem 

használják. Ezekhez az abroncsokhoz a magas vinil tartalmú és legfeljebb 40% sztirol tartalmú kaucsukot 

alkalmazzák nagyobb mennyiségben, így növelve a vizes tapadást és csökkentve a gördülési ellenállást. A 

struktúra további változtatásával tovább fokozhatók ezek a tulajdonságok és javul a kaucsuk feldolgozhatósága. 

SZTIROL-BUTADIÉN BLOKK KOPOLIMEREK 

Megkülönböztetünk sztirol-butadién blokk kopolimereket, diblokk kopolimereket, illetve triblokk 

kopolimereket. Közös jellemzőjük, hogy jelentőségük nem a gumi-, hanem a műanyagiparban van. A sztirol-

butadién diblokk kopolimer az akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) terpolimer, illetve az ütésálló polisztirol (HIPS) 

alapanyaga. A 40% sztirolt tartalmazó kaucsuk a HIPS alapanyaga, a 30% sztirol koncentrációjú polimert 

ugyancsak a HIPS gyártása, valamint az ABS előállítása során használják fel. A 25% sztirolt tartalmazó 

kaucsukot a textilipar hasznosítja, valamint bitumenek módosítására is alkalmas. A lineáris és radiális sztirol-

butadién-sztirol triblokk kopolimer a termoplasztikus elasztomerek fő képviselője, tömítőanyagok, bevonatok és 

bitumen-módosítószerek alapanyaga. 



 MESTERSÉGES 

(SZINTETIKUS) KAUCSUKOK- 

OLDÓSZERES ELJÁRÁS 

 

 24  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.1. AZ OLDÓSZERES SBR KAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK 
SÉMÁJA 

Az anionos polimerizáció ezen kaucsukfajta előállítására is kiválóan alkalmazható, mivel lehetővé teszi a 

felhasználásra leginkább megfelelő, személyre szabott sztirol-butadién kaucsuk előállítását. A butil-lítiummal 

inicializált apoláros szénhidrogén oldószert alkalmazó polimerizációs eljárásnak számos előnye van. A polimer 

mikrostruktúra széles tartományban változtatható. Elkerülhető a spontán láncszakadás és visszaszoríthatóak a 

láncátadási reakciók. Az eljárás alkalmazásával megvalósítható az élő-lánc polimerizációs technika, amely 

lehetővé teszi a monomerek szekvenciális addícióját, valamint a lánc-kapcsoló technikák alkalmazását. Lineáris 

és gyakorlatilag gélmentes polimer termék állítható elő. A butil-lítium iniciátor alkalmazásával a polibutadién 

részekben a diének meghatározóan 1,4-konfigurációban vannak, ez mintegy 90%, a fennmaradó rész az1,2-

konfiguráció, azaz a vinil struktúra. 

A teljesen szabálytalan szerkezetű kopolimereket apoláros oldószerekben folyamatos polimerizációs eljárással 

vagy kvázi-szakaszos polimerizációs eljárással állítják elő. A butadiént meghatározott időközönként adagolják a 

reakcióelegyhez. Az ezen eljárásokkal előállított oldószeres sztirol-butadién kaucsukban a diének mintegy 10%-

a vinil helyzetű. Szabályozók, illetve módosítószerek alkalmazásával növelhető a vinil helyzetű diének 

mennyisége a polimerben. Ezek a poláris, éter vagy amin típusú módosítószerek csökkentik a butadién és a 

sztirol reaktivitásának különbségét. Alkalmazásukkal elérhető, hogy a sztirol-butadién arány közel azonos 

legyen a polimerben. A polimerizációs eljárás lehet szakaszos és folyamatos is. A polibutadién vinil-tartalma a 

függ a módosítószer és a katalizátor típusától és koncentrációjától, a módosítószer és a katalizátor arányától, 

valamint a polimerizáció hőmérsékletétől. A vinil helyzetű diének mennyisége ebben az esetben akár a 90%-ot 

is elérheti. 

Az eljárás rugalmassága rendkívül kedvező, mivel különböző összetételű polimerek állíthatók elő. A sztirol és a 

vinil helyzetű butadién aránya a polimerben meghatározza a kaucsuk különböző felhasználási tulajdonságait. A 

magas sztiroltartalom növeli a polimer üvegesedési hőmérsékletét (Tg), ezáltal csökkentve a hideg 

körülményekkel szembeni ellenállást. Az oldószeres sztirol butadién kaucsuk lineáris szerkezete a szűk 

molekulatömeg eloszlással együttesen kevésbé jó, gyenge feldolgozhatóságot eredményez, különösen a keverés 

és föccsöntés során. A feldolgozhatóság javítható kompatibilizáló adalékok alkalmazásával az úgynevezett "élő" 

láncvégen keresztül. Különböző kompatibilizáló anyagok használhatók, ezek lehetnek dihalidok, tetrahalidok, 

divinilbenzol. Az ón-tetraklorid adalék kompatibilizáló hatékonysága magas, emellett a töltőanyagként 

alkalmazott korom összeférhetőségét is javítja, így javítva a kaucsuk tulajdonságait (például jobb gördülési 

ellenállás érhető el). 

Hasonló hatás érhető el a láncvég módosításával, azaz az "élő" láncvég módosítószer alkalmazásával történő 

lezárásával. Ilyen módosítószer lehet az N-metil-2-pirrolidon, a N-szubsztituált aziridinek, aminobenzofenon 

vegyületek vagy a helyettesített iminek. Más módosítószerekkel funkcionalizálni lehet a polimer láncot, ezek a 

módosítószerek funkcionalizált iniciátorok alkalmazásával, mint a lítium cikloalkilamidok, imin csoportot 

tartalmazó lítium vegyületek vagy a LiSn alkiljai. Az 1,2-vinil butadién szelektív hidrogénezésével új, speciális 

tulajdonságokkal bíró oldószeres sztirol-butadién kaucsuk állítható elő. Magas hőmérsékleten a hiszterézis 

veszteség rendkívül alacsony, ezzel szemben alacsonyabb hőmérsékleten a veszteség magas. 

Az oldószeres sztirol-butadién kaucsuk (S-SBR) előállítható szakaszos és folyamatos anionos eljárással is. Az 

eljárás általánosan négy lépésből áll. Az első a polimerizációs lépés, ezután a reakciót befagyasztják, a 

kaucsukot stabilizálják melyet a monomer és oldószer visszanyerése követ. Az utolsó lépés az elválasztás, 

szárítás és kiszerelés, az eljárás sémáját a 8. ábra mutatja be 

 

8. ábra Az oldószeres eljárás sémája 
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A polimerizáció hőmérséklete 50-100°C, az alkalmazott nyomás 1-5 bar. Kevert tankreaktorban vagy 2-4 kevert 

tankreaktorból álló reaktor kaszkáddal valósítják meg. A megfelelő konverzió elérésére a tartózkodási idő 1 és 4 

óra között változik, függően az alkalmazott hőmérséklettől, a monomer, a katalizátor és a módosítószer 

koncentrációjától. A reakció befagyasztását alkohollal vagy más poláris vegyülettel végzik el. A stabilizátor 

adagolását követően a polimer oldatot koagulálják, ezt követően forró víz, illetve gőz segítségével eltávolítják a 

reagálatlan monomereket és az oldószert. A következő lépésben a gumiszemcséket szűrőn vezetik keresztül a 

szabad víz eltávolítására, majd szárítják. A szárítás történhet meleg levegővel vagy extrudálással, majd a 

terméket bálázzák. 

2.2. AZ OLDÓSZERES SZTIROL-BUTADIÉN KAUCSUKOK 
FELHASZNÁLÁSA 

Az oldószeres technikával előállított sztirol-butadién kaucsukok (S-SBR) fő alkalmazási területe a 

gumiabroncsgyártás, a személygépkocsi-abroncs futófelületének egyik alapanyaga, azonban az emulziós 

eljárással előállított sztirol-butadién kaucsuk (E-SBR) alkalmazása még mindig döntő ezen a területen. 

Ugyanakkor, ahogy előtérbe kerül az abroncsoknál a vizes körülmények közötti tapadás növelése (amely 

nagyobb biztonságot eredményez), a gördülési ellenállás csökkentése, valamint a kopásállóság növelése, 

amelyek alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást és hosszabb élettartamot vonhatnak maguk után az oldószeres 

sztirol-butadién kaucsuk felhasználásának mértéke növekszik. Az alacsonyabb gördülési ellenállás elérésével 

csökkenthető az energiaveszteség, azonban a gördülési ellenállás javulásával csökken az abroncs vizes tapadási 

teljesítménye, azaz a vizes körülmények közötti csúszási ellenállása. 

3. BUTIL KAUCSUK (IIR) [16, 17, 18] 

A butilkaucsuk az izobutén (2-metilpropén) és kis mennyiségű izoprén (2-metil-1,3-butadién) kopolimerje (9. 

ábra). 

 

9. ábra A butilkaucsuk szerkezete 

Az izoprén egységekkel a polimerláncba bevitt telítetlen részek elősegítik a butilkaucsuk vulkanizálását. A 

butilkaucsuk első nagyüzemi előállítását az Egyesült Államokban végezték 1937-ben, az I. G. Farbenindustrie 

1931-es szabadalma alapján. A butilkaucsuk volt az etilén-propilén-dién kaucsuk (EPDM) mellett az első olyan 

telített polimer, mely kis mértékben olefines tulajdonságokkal rendelkezett. A butilkaucsuk lineáris poliizobutén 

és véletlenszerű elhelyezkedő izoprén egységekből áll. Az izobutén hidroxilcsoportja kizárólag fej-farok 

formációban kapcsolódnak, az izoprén egységek főként transz-1,4-konfigurációjú izoprénből állnak, melynek 

mintegy 10%-a elágazó szerkezetű. 

A butilkaucsuk legjelentősebb tulajdonsága, amely megkülönbözteti azt a többi elasztomertől, a gázáteresztő 

képessége, ami jelentőssé teszi azokon a felhasználási területeken, ahol ki van téve, a levegő és a vízgőz 

hatásainak. A butilkaucsuk a szinte teljesen telített polimer láncának következtében jól ellenáll a vegyi anyagok, 

savak, lúgok károsító hatásainak. A telítetlen polimer láncú, mint a butadién kaucsuk (BR), természetes kaucsuk 

(NR), kaucsukokkal szemben a butilkaucsukoknak jobb a hő- és ózonállóságuk. Jó az elektromos szigetelési 

tulajdonságuk és biokompatibilisek. Hátrányuk, hogy szerves oldószerekben és benzinben nagymértékben 
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duzzadnak, továbbá a vulkanizálatlan kaucsuk már szobahőmérsékleten is nagymértékben hajlamos a kúszásra 

(hidegfolyás), az ilyen módon bekövetkező deformációt vulkanizálással ki lehet küszöbölni. 

Nyersszilárdságuk kicsi, ezért hengerszéken csak hűtött hengerekkel dolgozható fel. Azonban a keverék 

nyersszilárdsága és a vulkanizátum szilárdsága hőkezeléssel javítható. A hőkezelés hatására csökken a keverék 

Mooney viszkozitása és a vulkanizálás sebessége. Javul a feldolgozhatóság, a kopás- és hőállóság. Általános 

rendeltetésű kaucsukokkal nehezen társítható, de a szerkezetileg hasonló etilén-propilén-dién kaucsukkal 

(EPDM) jól keverhető. A keverék szakítószilárdsága jó, de a dinamikus tulajdonságai gyengék, rugalmassága 

kicsi. 

A különböző gyártók által előállított butilkaucsukokat elsősorban az izoprén mennyiségével, illetve a Mooney 

viszkozitásával, valamint a molekulatömeg és a molekulatömeg eloszlásával jellemzik. 

3.1. A BUTIL KAUCSUKOK OLDÓSZERES ELŐÁLLÍTÁSÁNAK 
ALAPJA ÉS SÉMÁJA 

Az izobutén és a különböző monomerek, izoprén vagy izoprén és divinil-benzol polimerizációja karbokationos 

folyamat. A polimerizációs eljárás aktivált Lewis sav, például az AlXnR3-n (ahol, X = Cl, n = 1 - 3, R = Et) 

iniciátort alkalmazó szuszpenziós vagy oldószeres eljárás. Az iniciátor aktiválása elvégezhető víz, sósav vagy 

hidrogén-szulfid segítségével. A speciális tulajdonságú polimerek, mint az ExxonMobil Chemical csillag 

szerkezetű butilkaucsukjának előállítására további monomereket is alkalmaznak. 

Az ipari eljárásokban a polimerizáció hőmérséklete alacsony (-90°C), a nagy molekulatömegű polimer termékek 

előállításának érdekében. A komonomerként alkalmazott izoprén egyszerre méreg és láncátvivő ágens a 

polimerizáció során. A legtöbb telítetlen szénhidrogén, szubsztituált szénhidrogének és egyes alkil-halidok 

befolyásolják a polimerizációt. Az úgynevezett polimerizációs mérgek csökkentik az átalakulás mértékét, míg a 

láncátvivő anyagok a kaucsuk termék molekulatömegét, Mooney viszkozitástát csökkentik. A szuszpenziós 

eljárásokban az alkalmazott oldószer a metil-klorid vagy széntetraklorid, míg az oldószeres eljárásnál izopentán. 

Előnyük, hogy a polimerizáció szempontjából inertek. 

A 20. század húszas éveinek végén az I.G. Farben kutatói olefinek erős savakkal történő polimerizációjával 

történő szintetikus olajak előállításán kísérleteztek. Ekkor jöttek rá, hogy a polimerizáció hőmérséklete 

befolyásolja a termék molekulatömegét. Bór-trifluorid katalizátor alkalmazásával, szárazjéggel hűtött 

izobuténből olaj helyett gumiszerű terméket nyertek. Az eljárást később az Egyesült Államokban 

továbbfejlesztették, a Standard Oil Development (most Exxon) kutatói, R. M. Thomas and O. C. Slotterbeck. A 

butilkaucsuk vulkanizálhatóságának javítására butadién és izoprén monomereket alkalmaztak. A butilkaucsuk 

előállítása során felhasznált izobutén és izoprén monomerek kőolajipari, petrolkémiai anyagáramokból 

származhatnak. 

3.1.1. SZUSZPENZIÓS ELJÁRÁS 

A butilkaucsuk hagyományos eljárása során az alkalmazott katalizátor az alumínium-triklorid, kis mennyiségű 

víz segédkatalizátorként viselkedik. Az oldószer metil-klorid. A katalizátoroldatot az oldó toronyban szilárd 

alumínium-trikloridon átvezetett vízmentes és tiszta metil-kloriddal állítják elő, majd ezt a tömény oldatot vízzel 

hígítják. Ezt követően az így létrehozott katalizátoroldathoz további metil-kloridot adagolnak és lehűtik a 

reakció hőmérsékletére. A katalizátor aktivitása nagy, így kis mennyiség szükséges a reakció lefolytatásához, a 

katalizátor-polimer arány elérheti a több ezret is. A katalizátor aktivitását a víztartalom befolyásolja, a nagy 

víztartalom mérgezi a katalizátort csökkentve annak aktivitását. A katalizátor adagolása a monomerárammal 

együtt történik, melyben az izobutén tartalom megközelítőleg 30%, kerül bevezetésre a reaktorba. A 

polimerizációs reakció folyamatos, intenzíven kevert reaktorban történik meg, ahol az alkalmazott hőmérséklet -

90°C. A keletkező kaucsuk polimer nem oldódik az oldószerben, így szuszpenziót kialakítva kicsapódik az 

oldatból. A szuszpenziót hőcserélőn keresztül cirkuláltatják, a recirkulációs arány nagyon magas (>100). 

A polimerizáció folyamatának szabályozását a reaktor és az eljárás paramétereinek szabályozásával végzik a 

kívánt molekulatömeg elérésének érdekében. A Mooney viszkozitás mérésével és a katalizátor betáplálásával 

ellenőrizhető és szabályozható a reakció. A katalizátor mennyiségének növelésével csökkenthető a Mooney 

viszkozitás, ezáltal a molekulatömeg. A reakció konverzióját a betáplálási áram izoprén tartalmával 

szabályozható. A reaktorok jobb szabályozhatóságának érdekében az átalakulás nem teljes, ez az izoprén 

tartalom növelésével érhető el, mivel az izoprén katalizátorméregként viselkedik, így növelése csökkenti a 

konverziót. Ha a reaktor nem szabályozható megfelelően, ami a hőcserélő eltömődéséből következhet, a 
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hőmérséklet emelkedhet. A reaktor túlfutásának megakadályozása érdekében a reakciót befagyasztják, majd a 

reaktort és hőcserélőt kimossák. Az eltömődés megakadályozása stabilizálószerek vagy további oldószerek, 

például hexán adagolása a megfelelő. 

Az oldószer és a reagálatlan monomerek eltávolítását gőzzel és forróvízzel végzik kifúvató, sztripper 

kolonnákban. A víz eltávolítása a recirkulációs gáz szárítóban kondenzációval és adszorpcióval történik, de 

glikol abszorbenssel is elvégezhető ez a művelet. Az így vízmentesített elegyből a recirkulációs kolonnában 

desztillációval választják szét a metil-klorid oldószert és az izobutén monomert, melyet visszavezetnek a 

polimerizációs folyamatba. Az így visszavezetett metil-klorid oldószert a katalizátor toronyban a katalizátor 

oldat elkészítésénél használják fel. A katalizátortoronyból kilépő, még vegyes összetételű maradékot a 

visszanyerő folyamatban hasznosítják a lerakódások és a nemkívánatos szennyeződések eltávolítására. 

A kaucsuktermék vizes szuszpenzió formájában van jelen, az összeállás elkerülésének érdekében zsírsavakat 

adnak a szuszpenzióhoz. Ebben a szakaszban adagolják az antioxidánsokat, illetve a savas katalizátor 

maradékok semlegesítésére nátrium-hidroxidot. A befejező lépésben a kaucsuk szuszpenziót szűrik, ezáltal a víz 

nagy mennyiségét eltávolítva, a teljes szárítás extruderekben, illetve ezt követően fluidágyas szárítóban történik. 

Az immár száraz kaucsukot hűtik, csökkentve a hidegfolyást, majd bálázzák vagy dobozolják a szállítás előtt. 

Az eljárás sémáját a 10. ábra szemlélteti. 

 

10. ábra A butilkaucsuk előállításának sémája 

Amennyiben a kaucsuk azonnal további feldolgozásra kerül, például halogénezésre, a polimert közvetlenül a 

reaktorban vissza lehet nyerni forró oldószer (hexán) hozzáadásával. A következő lépésben a gumikoncentráció 

beállítható a további feldolgozásnál megkívánt szintre. A monomerek eltávolítása ebben az esetben is fontos, 

mert a feldolgozás során a telítetlen vegyületek halogéneződhetnének, nemkívánatos vegyületeket létrehozva. 

3.1.2. OLDÓSZERES ELJÁRÁS 

A butilkaucsuk oldószeres előállítási eljárását az egykori Szovjetunióban fejlesztették ki. A polimerizáció 

hőmérséklete -60 – -90°C. Az oldószer valamilyen szerves vegyület, például ez lehet az izopentán. A katalizátor 

ebben az esetben alumínium-alkil-halogenid. Az oldószeres eljárás kiküszöböli a metil-klorid használatát, 

valamint elhagyható a vizes szuszpenzió előállítása, így egyszerűbben tovább feldolgozható a polimer. A 



 MESTERSÉGES 

(SZINTETIKUS) KAUCSUKOK- 

OLDÓSZERES ELJÁRÁS 

 

 28  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

polimer koncentrációja az oldatban kisebb, ezáltal az oldatviszkozitás értéke is alacsonyabb, ezáltal a hőelvonás 

és hűtés hatékonyabb. 

3.2. A BUTILKAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA 

Az előállított butilkaucsuk nagy részét a halogénezett butilkaucsuk alapanyagaként használják fel, de jelentős 

mennyiséget használnak fel a gumigyártás során, gumibelsők, gumiabroncsok alapanyagaként. Kisebb 

mennyiségben ipari felhasználási területeken is alkalmazzák, tömítőanyagok, membránok alapanyaga, 

alkalmazzák az építőiparban tetőfedés és vízzáró rétegek kialakítására, illetve a csomagolóiparban, gyógyszeres 

kupakokhoz. Az élelmiszeriparban csomagolóanyagok, illetve egyes élelmiszerek, például rágógumi alapanyaga 

lehet. Speciális fajtáit tömítő-cementként is alkalmazzák. A már említett hidegfolyási tulajdonságai miatt 

vulkanizálás után használják fel. Kén, fenolgyanta vagy kinon-dioximok felhasználásával végezhető el a 

polimer térhálósítása. A vulkanizált kaucsuk tulajdonságait a vulkanizáló rendszer fajtája, az alkalmazott 

töltőanyagok és lágyítók típusa befolyásolja. 

4. ETILÉN-PROPILÉN KAUCSUKOK (EPM, EPDM) [19, 
20, 21] 

Az etilén-propilén kaucsukok polimer lánca véletlenszerű felépítésű és telített. Két alaptípusa van, az etilén-

propilén kopolimerek (EPM) és az etilén-propilén-dién kopolimerek (EPDM) típusai. Az EPM koplimerek 

szerkezetét a 11. ábra mutatja be. 

 

11. ábra Az EPM kopolimer szerkezete 

Mivel ezek az amorf elasztomer polimerek telítetlen kötéseket nem tartalmaznak, a hagyományos vulkanizálási 

rendszerek nem alkalmazhatók. A térhálósítás peroxid rendszerekkel végezhető el. A terpolimerek (EPDM) kis 

mennyiségben konjugálatlan diéneket is tartalmazhatnak, ennek eredményeként a dién molekula kettős kötési 

közül csak az egyik vesz részt a polimerizációban, így hagyományos kénalapú vulkanizálórendszerekkel is 

térhálósítható. 

A telített polimerlánc miatt ezek a kaucsukok rendkívül stabilak, kiváló az ózonállósága, kimagasló a hőállósága 

és ellenáll az időjárás káros hatásainak is. A polimer jó szigetelő tulajdonsággal rendelkezik, valamint alacsony 

üvegesedési hőmérséklete okán (Tg=-55°C) jó az alacsony hőmérsékleti rugalmassága, felhasználhatóságuk 

csak kis mértékben marad el a természetes kaucsuktól. Vegyianyagokkal (savak, lúgok, fagyálló) szemben jó 

ellenállóképességet mutat, de és ehhez hasonlóan a víz és gőz is csak kis mértékben károsítja, azonban oldószer- 

és olajállóságuk kicsi. A kereskedelmi forgalomban kapható kaucsukokhoz képest az EPM és EPDM 

elasztomerek sűrűsége kisebb. 

Az EPM és EPDM félaktív töltőanyaggal töltött keverékek szilárdsági értékei közepesek, a töltetlen keverékek 

ezen tulajdonságai gyengék. A keménység széles határok között változtatható, kopásállóságban megközelíti a 

sztirol-butadién kaucsukot (SBR). A rugalmas és dinamikai tulajdonságaik közepesek, de a butilkaucsukét 

meghaladja. A kaucsuk keverékek hidegfolyása nagy és alaktartóságuk kedvezőtlen, ezek a tulajdonságok 

töltőanyagokkal javíthatók. 

A polimer struktúrája az etilén-propilén aránnyal, a molekulatömeggel és molekulatömeg eloszlással és a 

polimert alkotó diének mennyiségével, illetve fajtájával jellemezhető. A kaucsukok felépítése és ezáltal a 
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polimerek tulajdonságai a polimerizációs eljárás paramétereinek változtatásával nagymértékben 

megváltoztatható, így a kaucsukok széles választékát lehet előállítani, a felhasználási igényeknek megfelelően. 

A polimer etilén tartalmának növelésével a kaucsukkeverék keménysége nő, javul a deformációval szembeni 

ellenállóképesség és a nyersszilárdság, ezzel szemben a kompresszió tűrés és az alacsony hőmérsékletű 

rugalmasság romlik. A molekulatömeg növekedésének következtében ugyancsak javul a deformációval 

szembeni ellenálló képesség és nyersszilárdság, a kompresszió tűrés is javul. A diéntartalom növelésével az 

eddig említett tulajdonságok mindegyike javul, nő vulkanizálási arány, azonban a hő okozta öregedéssel 

szembeni ellenállóképesség csökken. 

A dién típusa nagymértékben befolyásolja a polimer tulajdonságait vagy feldolgozhatóságát. Az 

vulkanizálhatóság aránya az etildiénnorbornén (ENB) esetén a legjobb, a legkönnyebben feldolgozható termék a 

diciklopentadién (DCPD) alkalmazása során lehet nyerni, míg a legjobb hőállóságot az 1,4-hexadién (HD) 

eredményezi a legjobb hőállóságot. 

Az egyes gyártók által előállított etilén-propilén kaucsukok tulajdonságai eltérőek, függően az adott polimer 

felhasználási területétől. A kaucsukokat különböző módon különböztetik meg, ennek általános módja a polimer 

Mooney viszkozitása. A Mooney viszkozitás értéke utal a kaucsuk molekulatömegére és feldolgozhatóságára. A 

viszkozitás értékét 100, 125 vagy 150°C-on adják meg. A magas hőmérsékleten üzemelő kaucsukok 

viszkozitása 80-100 közötti 100°C-on mérve. A kaucsuk olajtartalmát is feltüntetik a gyártók a termékeiken 

tömegszázalékban kifejezve. A kaucsukok megkülönböztethetők továbbá az etilén tartalom (40-80%), a 

diéntartalom (0-12%), a jódszám és a maradékanyagok (átmeneti fém, hamu, víz, illóanyag) alapján. A 

mechanikai tulajdonságokat (szakítószilárdság, szakadási nyúlás, stb.) és a vulkanizálás jellemzőit is feltüntetik 

a terméken. Az egyes osztályokba tartozó etilén-propilén kaucsukok szakítószilárdsága 4-22MPa között 

változhat, míg a szakadási nyúlás 150-800% értéket vehet fel. 

4.1. AZ EPM ÉS EPDM KAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ALAPJA 
ÉS SÉMÁJA 

Az etilén-propilén kaucsukok előállítására nagy tisztaságú etilén és propilén monomerek szükségesek, 

szennyeződésektől mentesnek, mint a szén-monoxid, oxigén, metanol, víz, kell lennie. A szennyezőanyagok 

mérgezhetik az EPDM kaucsuk előállítása során alkalmazott Ziegler-Natta katalizátorokat. Az EPDM kaucsuk 

előállítása során felhasználnak termonomereket is. Ezekkel szemben is számos követelmény merül fel, egy 

kettős kötésnek gyorsan kell reagálnia a polimerizáció során, míg a másiknak inaktívnak kell maradni, de a 

vulkanizálás során már reaktívnak kell lennie. Nem elhanyagolható követelmény a termonomer könnyű 

beszerezhetősége és alacsony ára. Ezeknek a feltételeknek leginkább a nemkonjugált diének felelnek meg. 

Az etilénnorbornén (ENB) a leggyakrabban alkalmazott termonomer, köszönhetően a nagy reaktivitásának, 

valamint használatával kiváló minőségű, gyorsan térhálósodó kaucsuktermék nyerhető. A diciklopentadién 

(DCPD) hasonlóan felhasználható nagy reaktivitása és alacsony költsége miatt valamint a polimerek 

elágazódásának mértéke növelhető, azonban a térhálósodás lassú. További hátránya, hogy a reagálatlan 

monomerek és az oldószer eltávolítása során könnyen degradálódik, ekkor belőle ciklopentadién keletkezik. A 

katalizátor hatékonysága csökken, ha a ciklopentadién feldúsul az anyagáramokban. A felépítésből adódó 

különbség miatt hajlamosabb a gélképzésre. Az 1,4-hexadiént (HD) a DuPont alkalmazza saját eljárásában. Az 

1,4-hexadién lineáris nemkonjugált dién. Kisebb a polimerizáció közbeni reaktivitása, valamint alacsony 

forráspontja következtében nem választható el az oldószertől annak eltávolítása során. Ezt a terpolimert 

tartalmazó EPDM kaucsuk térhálósodási sebessége alacsonyabb az etilénnorborén terpolimert tartalmazó EPDM 

kaucsukénál, nagyjából megegyezik a diciklopentadiénével. Előnye, hogy mellékreakciók nem játszódnak le, 

így rendkívül tiszta polimer állítható elő, továbbá a különböző EPDM kaucsukok közül ezek hőállósága a 

legjobb. További előnye, hogy ezek a kaucsukok a legalkalmasabbak az utólagos módosításra. 

Az EPM és EPDM kaucsukok előállítására általánosan a vanádium, illetve titán katalizátorok alkalmasak, de a 

vanádium vegyületek elterjedtebbek. Oldhatóságuk jó és homogének. Alkalmazásukkal csak csekély 

mennyiségű kristályos homopolimer frakció keletkezik. Hátrányuk, hogy kevésbé aktívak a titán 

katalizátoroknál. A leggyakrabban felhasznált vegyületek a vanádium-oxi-triklorid és vanádium-tetraklorid. A 

katalizátorrendszer tartalmazhat alkil-alumíniumot, melynek fő képviselője a dietil-alumínium. A katalizátor 

rendszer hatékonysága reaktivátorral növelhető. Halogéneket tartalmazó anyagokkal aktiválhatóak a reakció 

során dezaktiválódott vanádium katalizátorok. Általánosan erre a célra az etil-trikloroacetát és az n-butil-

perkloronát használható. 
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A kaucsuk molekulatömegét az oldószer fajtájával, a monomerek koncentrációjának változtatásával, a 

katalizátorral és reaktivátorral, a polimerizáció hőmérsékletével, az alumínium-vanádium, valamint az etilén-

propilén monomerek arányának változtatásával lehet befolyásolni. A szennyezőanyagok és a mellékreakciók 

során keletkező homopolimerek is befolyásolhatják a polimer molekulatömegét. Hidrogénezéssel vagy dietil-

cink alkalmazásával szabályozható a molekulatömeg a polimerizáció során. 

Az EPM és EPDM polimerek előállítása történhet oldószeres vagy szuszpenziós polimerizációval. A két eljárás 

közül az oldószeres technológia az elterjedtebb. Az eljárás rugalmas, alkalmazásával különböző tulajdonságú 

kaucsuk termékek gyárthatók. Mindkét eljárás négy alaplépést foglal magában, polimerizáció, a reagálatlan 

monomer és az oldószer visszanyerése, befejező eljárások és a kiszerelés. 

4.1.1. OLDÓSZERES ELJÁRÁS 

A polimerizáció hőmérséklete 10-50°C, míg az alkalmazott nyomás 1-20 bar. A polimerizációt folyamatosan 

kevert tankreaktorban (CSTR) végzik. A reakció exoterm, ezért a megfelelő hűtésről gondoskodni kell. Ez a 

reaktor előhűtésével vagy a betáplált anyagáramok hűtésével valósítható meg. A tartózkodási idő a reaktorban 

15-60 perc, függően az alkalmazott hőmérséklettől, felhasznált katalizátortól. Az etilén konverzió a 

polimerizáció során majdnem teljes, már a reaktoron történő egyszeri átvezetéssel is. A reagálatlan propilént 

visszanyerik, majd visszavezetik a reaktorba. Az alkalmazott oldószer és a reagálatlan dién is elválasztásra, 

majd tisztítás után a reaktorba visszavezetésre kerül. Az általánosan használt oldószer a hexán. A polimerizáció 

befagyasztása közvetlenül a reaktor után vízzel, alkohollal vagy más poláris vegyszerrel történik. A katalizátor 

maradékok eltávolítása vízzel, nátrium-hidroxiddal vagy híg savval, erőteljes keverés mellett történik. Ezt 

követően történik meg a koagulálás és a reagálatlan monomerek, valamint az oldószer eltávolítása forró víz és 

gőz segítségével. Amennyiben szükség van kiegészítő anyagok alkalmazására, mint extender olaj vagy 

stabilizátor, azt a koagulálás előtt adják a polimer oldathoz. Habzásgátló és csomósodás gátló adalékok 

bekeverésével a gáz és folyadékfázis elválasztása könnyíthető. A kaucsuk granulátumot tartalmazó oldatból a 

kaucsukterméket szűréssel lehet elválasztani. A polimer további szárítása extrudálással vagy forró levegővel 

valósítható meg. Az EPDM kaucsukot granulátum, pellet vagy bála formájában szerelik ki. Az előállítási eljárás 

sémáját a 12. ábra szemlélteti. 

 

12. ábra Az EPM és EPDM polimerek előállítási eljárása 

4.1.2. SZUSZPENZIÓS ELJÁRÁS 

A polimerizációt folyékony propén közegben valósítják meg. A polimerizáció lejátszódása után a keletkező 

kaucsuk kiválik a közegből, emiatt ellentétben az oldószeres eljárással a közeg viszkozitása nem növekszik. 

További különbség az oldószeres eljárással szemben, hogy a szárazanyag (kaucsuk) tartalom magasabb, 20-

30%. A koagulálás is elhagyható, mivel ennél az eljárásnál közvetlenül kaucsukrészecskék keletkeznek. A 

reagálatlan monomer eltávolítása, a mosás és szárítási, valamint az egyéb befejező műveletek megegyeznek az 

oldószeres eljárásnál leírtakkal. A szuszpenziós eljárás kifejezetten magas Mooney viszkozitású termékek 

előállítására alkalmas, melyekhez a feldolgozás könnyítésének érdekében extender olajat kell a megfelelő 

mennyiségben adagolni. 

Az Polimeri Europa (Enichem) EPM előállítására nagyon aktív titán katalizátort alkalmaz a szuszpenziós 

eljárása során. A terméket közvetlenül a szuszpenzióból választják le extruder rendszerrel a katalizátor és 

maradékanyagok eltávolításának kihagyásával. A reagálatlan monomereket is kezelés vagy desztillálás nélkül 
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vezetik vissza a polimerizációs reaktorba. Az eljárás előnye az alacsonyabb beruházási és üzemeltetési költség, 

hátránya, hogy csak etilén-propilén kaucsuk (EPM) állítható elő. Az alkalmazott titán katalizátor hátránya a 

vanádium katalizátorral szemben, hogy a polimert a monomerek kevésbé véletlenszerű sorrendben építik fel. 

4.2. AZ ETILÉN-PROPILÉN KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA 

Az etilén-propilén (EPM) és etilén-propilén-dién (EPDM) kaucsukok széleskörűen felhasználhatók. 

Megtalálhatók a hőre keményedő polimereket és a hőre lágyuló vagy termoplasztikus polimereket alkalmazó 

területeken is. A legnagyobb mennyiségben az autóipar használja fel, gumicsövek, gumikéderek, tömítések és 

gumiszőnyegek alapanyaga. A műanyagiparban termoplasztikus olefinek és módosított polipropilén termékek 

előállítására használják fel. Ipari alkalmazásokban felhasználható tömítéseknél, csövek, hevederek gyártása 

során. A jó szigetelő tulajdonsága miatt alkalmas vezetékek, kábelek borítására. Kis mennyiségben az autóipar 

is felhasználja, a gumiabroncsok oldalfalának kialakítására alkalmazott keverékek egyik alapanyaga, a 

futófelület kialakítása során nem alkalmazzák a gyengébb tapadási tulajdonságai miatt. 

Telítetlen kötéseket tartalmazó kaucsukokkal (például polibutadién vagy természetes kaucsuk) való keveréssel 

lehet növelni ezeket a tulajdonságokat, azonban a keverékek fizikai tulajdonságai gyengék. Ez azért lehetséges, 

mert az etilén-propilén kaucsukok nem összeférhetők ezekkel a kaucsukokkal. Az összeférhetőséget 

kompatibilizáló adalékokkal növelni lehet, azonban ekkor a keverék ára nő és ezáltal a termék előállítási 

költsége is emelkedik. 



   

 32  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. fejezet - MESTERSÉGES 
(SZINTETIKUS) KAUCSUKOK – 
EMULZIÓS ELJÁRÁS 

1.   EMULZIÓS SZTIROL-BUTADIÉN KAUCSUK (E-
SBR) [14, 15, 22] 

A sztirol-butadién kaucsukot emulziós polimerizációval Tschunkur és Bock állította elő elsőként a Bayer 

laboratóriumában 1929-ben. Az eljárás során az alkalmazott hőmérséklet 50°C volt, katalizátorként kálium 

perszulfátot használtak fel. Az emulziós rendszert nátrium-linolát emulgeátorral alakították ki, amelynek 

másodlagos funkciója a molekulatömeg szabályzása volt. A sztiroltartalom megközelítőleg 30m/m% volt. Az 

eljárás során szükséges volt a végtermék lágyítása (ezt a befejező műveletet 130°C-on végezték el). 1942-ben az 

emulgeátort nátrium-szappannal helyettesítették és a szabályozó adalék dodecil-merkaptánra cserélésével nem 

kellett a kaucsuk terméket az eljárás végén lágyítani. 

Az 1947-es évben kifejlesztett redox iniciátorrendszer lehetővé tette a polimerizációs hőmérséklet csökkentését. 

Az eddig alkalmazott eljárásokban a polimerizációs hőmérséklet 45-50°C volt, ebben az esetben a 

polimerizációs lépés már 5°C-on is lejátszódott, további előnyt jelent, hogy a kaucsuk könnyebben 

feldolgozható. Napjainkban is az ebben az időszakban kifejlesztett hideg polimerizációs technológiához hasonló 

eljárásokat alkalmaznak a sztirol-butadién kaucsuk előállítására. Az emulziós eljárással előállított sztirol-

butadién kaucsuk (E-SBR) főbb fajtái az olajjal lágyított (extender olajjal) SBR, kormot tartalmazó fekete 

mesterkeverék és divinilbenzollal előtérhálósított SBR). Ezek már az 1950-es évek óta forgalomban vannak, 

valamint a szintetikus gumik fajtáinak megoszlását tekintve a legnagyobb mennyiségben előállított mesterséges 

kaucsuk, részesedése 30% fölötti. 

Az emulziós sztirol-butadién kaucsuk kopásállósága kiváló, rugalmassága és repedések képződésével szembeni 

ellenállása jó. Kiválóan ellenáll az időjárás és a víz hatásainak, könnyen feldolgozható és alacsony hőmérsékleti 

rugalmassága a kaucsuk összetételével szabályozható. Hátránya a közepes termikus stabilitás, hőállóság. 

Szerves oldószerekkel szembeni ellenállóképessége és ózonállósága kicsi. Nyers szilárdsága és tapadó 

képessége csekély. A polimer 200°C környékén elkezd degradálódni. A kaucsuk lobbanáspontja az extenderolaj 

tartalom függvényében 210°C és 300°C között változik. A sűrűsége szintén az extenderolaj, valamint a 

töltőanyagok függvénye, egy extender olajat nem tartalmazó kaucsuk sűrűsége 0,94g/cm3, míg egy fekete 

mesterkeveréké elérheti az 1,13g/cm3-t. Az üvegesedési hőmérséklet (Tg) a polimer sztirol tartalmától függ, 40 

tömegszázalék sztirol tartalmú kaucsuk esetén kisebb, mint -30°C, míg a megközelítőleg 50 tömegszázalék 

sztirol tartalmú kaucsuké magasabb, -20°C. 

1.1. AZ EMULZIOS sBR KAUCSUK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ALAPJA 
ÉS SÉMÁJA 

A sztirol-butadién kaucsuk volt az első emulziós polimerizációval előállított kereskedelmi polimer. A 

polimerizáció gyökös mechanizmus szerint játszódik le. A kaucsuk gyökös polimerizációval történő előállítása 

véletlenszerű eloszlású polimert eredményez. A kaucsuk Mooney viszkozitása a polimer molekulatömegének 

függvényében nő. A polimer láncban jelenlevő butadién részek három izomere jön létre a reakció során, 1,4-

transz, 1,4-cisz és 1,2 formációban. A különböző izomerek aránya befolyásolható a reakció hőmérsékletével, 

minél alacsonyabb, annál nagyobb az 1,4 transz izomer százalékos aránya. A kaucsuk elágazási sűrűsége a 

butadién tartalom és a konverzió növekedésével nő. Amennyiben a polimer láncban több mint egy elágazás 

fordul elő, a polimer láncok gélt alkotnak, a gélképződést a butadién koncentrációja, a molekula tömeg és a 

konverzió mértéke befolyásolja. A sztirol tartalmat a polimer láncban az alapanyag sztirol-butadién aránya 

határozza meg. Mivel a butadién reaktívabb a sztirolnál polimerizáció során a kopolimer összetétele korlátozott, 

ezáltal nem szükséges további monomert adagolni a reakció során. 

A gyökös polimerizáció elindítására több iniciátor is alkalmazható. A kaucsuk magasabb hőmérsékleten (40-

60°C) történő polimerizálása során ammónium- vagy kálium peroxid lebomlásával képződnek szabad gyökök. 

Az alacsonyabb hőmérsékletű eljárásokban peroxid – vas – kálium-pirofoszfát iniciátor rendszert alkalmaztak 
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kezdetben, míg a 2000-es években a peroxid – vas – etiléndiamintetraecetsav komplex – redukálószer (nátrium-

formaldehid szulfoxilát) iniciátorrendszer alkalmazása terjedt el. A polimer molekulatömegének szabályozására 

a reakcióban általában hosszú szénláncú terciális merkaptánokat alkalmaznak. Koncentrációjának függvényében 

befolyásolható a polimer átlagos molekulatömege, ezért a koncentrációját a reakció alatt azonos szinten kell 

tartani, ami a szakaszos beadagolással megoldható. A polimerizációt 60-80 százalék konverziónál 

befagyasztják, a megfelelő kaucsuk tulajdonság elérésekor. Általánosan a reakció befagyasztására 

ditiokarbamátokat, hidrokinonokat és hidroxilaminokat alkalmaznak, azonban a ditiokarbamátokat más lánczáró 

anyagokkal helyettesítették, így elkerülve a rákkeltő nitrózaminok keletkezését. További szerepe a szabad 

gyökök és az iniciátor maradékok eltávolítása. 

Az emulziós sztirol-butadién kaucsuk előállítható szakaszos vagy folyamatos technológiával. Azonban az 

általánosan alkalmazott eljárás folyamatos. Az előállítási eljárás sémáját a 13. ábra mutatja be. 

 

13. ábra Az E-SBR kaucsuk előállításának sémája 

Első lépésben a sztirolt, butadiént, szappant, vizet, módosító szereket és az iniciátor rendszert szabályozott 

körülmények között bevezetik a reaktorba. Az alkalmazott szappan lehet természetes szappan, mint zsírsav 

szappanok vagy diszproporcionált gyanta szappanok, a módosítatlan gyanta szappanok azonban a reakciót 

gátolják. Az alkalmazott kevert reaktorok száma 6 és 12 között, míg a reaktorok mérete 10-30m3 között 

változhat. A polimer termék szerkezetét a reakció hőmérséklete nagymértékben befolyásolja, ezért a reakcióhő 

megfelelő elvezetését, a hőleadó felület, a csövek, külső hőcserélők megtervezését körültekintően kell végezni. 

A reakció kinetikájának szabályzására az aktivátorok, iniciátorok és módosító anyagok bevezetése szakaszos, 

ami a kopolimer tulajdonságait is javítja. A meghatározott mértékű átalakulás után a reakciót befagyasztják, ezt 

követően a reagálatlan monomereket visszanyerik. Általánosan ez a szakasz három lépésből áll. Az első 

lépésben a latexet atmoszférikus nyomású kolonnába, majd a második lépésben egy vákuumozott kolonnába 

vezetik. A reagálatlan monomerek eltávolítása a harmadik lépésben kifúvató kolonnában, vákuumban, gőzzel 

történik. A latexet a kolonna tetején, míg a gőzt az alján, ellenáramban vezetik be az eltávolítás 

hatékonyságának fokozása érdekében. Az ezt követő lépés a koagulálás. Amennyiben antioxidánsokat vagy 

mesterkeverék előállításánál olajemulziót és korom szuszpenziót a koagulálás előtt adják a latexhez. Extender 

olajként aromás vagy nafténes olajok alkalmazhatók, de a karcinogén policiklikus aromások (PAH) 

mennyiségének csökkentése érdekében, az aromás olajokat kerülni kell, helyettesítésükre közepesen 

feldolgozott paraffinos olajokat (MES) vagy telített aromás extraktokat használnak fel. 

A koagulálást általában két erősen kevert tartályban végzik. A művelet során a kaucsuk termék kénsav és 

sóoldat hatására kicsapódik. A koagulálás hatékonyságának növelésére állati enyvet vagy poliaminokat is 

adagolnak. A koagulálást többértékű fémionok (kalcium-, alumínium-, magnézium) ionok vagy sómentes 

rendszerek alkalmazásával is el lehet érni. Az utóbbi megoldásban kationos flokkuláló szerek és sav keverékét 

használják, így a kaucsuk termék hamutartalma alacsony lesz. A következő lépés az eljárásban a kaucsuk vizes 

mosása, melyet a víz eltávolítása követ. Ez extruderben vagy vákuum dobszűrőben történhet meg. A termék 

végleges szárítása szintén extruderben vagy alagút, illetve fluidizációs szárítóban történik meg. Végső lépésként 

a sztirol-butadién kaucsukot kiszerelik, bálázzák és csomagolják. 
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1.2. AZ EMULZIÓS SBR KAUCSUK FELHASZNÁLÁSA 

A gumiabroncsgyártás fő alapanyaga, a gumiabroncs-ipar a termelés mintegy 75%-át használja fel, de ez a 

mennyiség csökken, mert a polibutadién és az oldószeres technológiával előállított SBR használatát részesítik 

előnyben. A hagyományos E-SBR újabb származékai és a technológiai lépésekben elvégzett változtatások 

mérsékelték az egészségügyi kockázatokat. 

Az emulziós sztirol-butadién kaucsuk felhasználható önmagában vagy más kaucsukfajtákkal, például butadién 

kaucsukkal vagy természetes kaucsukkal keverve. Előbbi keveréket gumiabroncsok előállításánál használva 

csökkenti a gördülési ellenállást. Utóbbi keverék nyers szilárdsága kedvezőbb. A gumiabroncsok futófelületének 

és oldalfalának kialakításánál nagy mennyiségben alkalmazzák. Ezen kívül műszaki gumitermékek 

alapanyagául is szolgálhat, például hevederek gyártása során. 

2. NITRIL KAUCSUK (NBR) [23, 24, 25] 

A nitril kaucsuk, akrilnitril-butadién kaucsuk, illetve poli(akrilnitril-butadién) kaucsukok a szintetikus gumik 

speciális csoportjába tartoznak. Az akrilnitril-butadién kaucsuk szerkezetét a 14. ábra mutatja be. 

 

14. ábra Az akrilnitril-butadién polimer szerkezete 

Az akrilnitril-butadién kopolimereket az IG Farbenindustrie szintetizálta 1930-ban emulziós polimerizációs 

technológiát alkalmazva. Az új kaucsuktípus nagyobb méretű ipari termelése 1934-ben. 

Amellett, hogy a vulkanizátum tulajdonságai kiegyensúlyozottak, a nitril kaucsukok könnyen feldolgozhatók és 

a leggyakoribb vulkanizálás rendszerek alkalmazhatók a térhálósítás során. A vulkanizált kaucsuk kiváló 

ellenálló képességet mutat az olajokkal, zsírokkal és a motorhajtóanyagokkal szemben (ellenáll a duzzadásnak). 

Emellett jól ellenáll a levegő behatásainak, jó a kompresszió tűrése és a kopásállósága. A duzzadással szembeni 

ellenállóképességet elsősorban a polimer akrilnitril tartalma határozza meg. A növekvő akrilnitril tartalommal, 

amelynek következtében magasabb a polimer polaritása, a duzzadással szembeni ellenállóképessége is 

növekszik (például 18% akrilnitril tartalmú NBR kaucsuk aromás-nafténes olajtól bekövetkező duzzadása 

(tömegváltozása) eléri a 60%-ot, míg ez az érték 39% akrilnitril tartalom esetén csak 10%. Azonban ez az 

ellenálló képesség csak az apoláros vagy csak kissé poláros oldószerekkel szemben áll fenn. 

Az NBR vulkanizátumok erősen duzzadnak poláris oldószerekben, úgymint az észterek és ketonok. Egyéb, az 

ipari felhasználás során fontos tulajdonságait is befolyásolja a kaucsuk akrilnitril tartalma. A keverék akrilnitril 

tartalmának növekedése csökkenti a kaucsuk gáz-áteresztőképességét, valamint az alacsony hőmérsékleti 

flexibilitást és elasztikusságot (rugalmasságot). Ezzel szemben a keménység, a kompressziótűrés és a 

szakítószilárdság növekszik. Így a kiindulási polimer akrilnitril koncentrációját úgy kell megválasztani, hogy a 

keverék minden tulajdonsága megfeleljen az egyes alkalmazások számára, néhány esetben kompromisszumokat 

kötve az egyes tulajdonságok terén. A kereskedelmi forgalomban kapható, különböző kategóriákba tartozó 

akrilnitril kaucsuk akrilnitril-tartalma 15-53 tömeg% között változhat. A felhasználás során legfontosabb 

osztályba tartozó NBR keverékek akrilnitril-tartalma 28-38 tömeg% között változhat, ezek a keverékek a 

legkiegyensúlyozottabbak az alacsony hőmérsékletű rugalmasság és a duzzadással szembeni ellenálló 

képességet tekintve. 

A nitril kaucsuk tulajdonságai meleg levegővel történő öregítés után kevésbé változnak, mint a természetes 

kaucsuk tulajdonságai, azaz jól alkalmazhatók azokon a területeken ahol nagyobb hőnek vannak kitéve az 

elasztomerek. A nitril kaucsuk maximális üzemi hőmérséklet levegővel történő érintkezés esetén 

megközelítőleg 120°C (az ASTM D-2000 szabványnak megfelelően). Megfelelő keverés során (ahol a keverék 

előállítása során könnyű töltőanyagokat, mint a szilikátok és éterek vagy tioéterek, mint lágyítók használnak 

fel), rövid ideig elviseli a 150°C feletti hőmérsékletet is. Oxigénmentes környezetben az NBR vulkanizátumok 

hosszabb ideig stabilak 150°C-on. 
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A standard osztályba tartozó NBR polimerek általában lineárisak vagy csak kevés elágazást tartalmaznak. Az 

alacsony Mooney viszkozitás értékkel rendelkező nitril kaucsukot (kis moláris tömeg) könnyebben dolgozható, 

míg a magas Mooney viszkozitás értékű termékeknek jobbak a mechanikai tulajdonságaik, mint például a 

szakítószilárdság és rugalmasság. A speciális térhálós NBR-eket kopolimerizációval állítják elő, ahol 

kétfunkciós monomereket alkalmaznak, mint például a divinil-benzolt. Abban az esetben ha a standard és 

speciálisan térhálósított nitril kaucsukot kevernek össze a keverékgyártás során kiemelkedően jó 

mérettartóssággal (például extrudálás után) rendelkező termék nyerhető. Ugyanakkor a szakítószilárdságot és a 

szakadási nyúlást tekintve elmaradnak a standard nitril kaucsuktól. 

A nitrilkaucsuk tulajdonságainak fokozására, illetve új, kedvező tulajdonságokkal történő kiegészítésére a 

nitrilkaucsuk új származékait fejlesztették ki. Ezek a karbilcsoportot tartalmazó, karboxilezett nitrilkaucsuk 

(XNBR), nitrilkaucsuk polivinilkloriddal alkotott keverékei (NBR/PVC keverékek) és a hidrogénezet 

nitrilkaucsuk (HNBR). 

A karboxilezett nitrilkaucsuk előállítása során a polimerizálás során az akril-nitril mellett, karboxilsavat (akril 

vagy metakrilsavat) is alkalmaznak. Ezáltal a polimerláncban karboxilcsoportok is jelen lesznek ezáltal nő a 

polimerlánc reakcióképessége, valamint az adhéziós tulajdonságok is javulnak. Továbbá a szakítószilárdság és a 

kopásállóság is javul a hagyományos nitrilkaucsukhoz képest. 

2.1. AZ EMULZIÓS NBR KAUCSUK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS SÉMÁJA 

Az NBR termelés során alkalmazott emulzió polimerizációs eljárás tartalmazza a polimerizáció, gáztalanítás, 

csapadékképzés, mosás, szárítás, és a befejező lépések technológiai berendezéseit. A különböző NBR gyártók 

gyártási eljárásai között természetesen eltérések vannak. A polimerizációs folyamat lehet szakaszos vagy 

folyamatos, illetve az egyes berendezések (vagy a berendezések kombinációja) az ezt követő feldolgozási 

lépésben felhasználásra kerül vagy sem. További különbségek vannak az alkalmazott összetevőkben, mint 

például az emulgeálószerek, módosítószerek, iniciátorok, lánczáró adalékok és antioxidánsok. A polimerizációs 

folyamatok lépéseinek végrehajtása azonos hőmérsékleti tartományban történik. 

A folyamatos polimerizációs technológia során kevert tankreaktorokat alkalmaznak. Az alkalmazott nyomás 2 

és 7 bar között változhat. A termék összetétele és minősége függ a monomer arányától, a módosítószer 

tartalomtól és az esetlegesen felhasznált egyéb komonomerektől (térhálósítószer vagy XNBR termék előállítása 

esetén metakrilsav). Az eljárás sémáját a 15. ábra szemlélteti. 

 

15. ábra Az NBR kaucsukok előállításának sémája 
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A monomer aránya határozza meg a végtermék akrilnitril tartalmát. Az akrilnitril és butadién azeotrópot 

képeznek 38 tömeg% akrilnitril és 62 tömeg% butadién monomer aránynál, ezért ha a kiindulási monomerek 

aránya ezzel megegyezik, a teljes reakcióidő alatt a polimer molekulák azonos kémiai összetételűek lesznek. 

Első lépésben a monomerek emulgeálása történik meg vizes közegben egy vagy akár több fajta emulgeátor 

alkalmazásával. Ezt követően adagolják a polimerizációt elindító iniciátort. Emulgeálószerként aril-alkil-

szulfonsavak, gyanta savak, hosszú szénláncú telített és telítetlen (C12-C18) zsírsavak, alkil-szulfonsavak alkáli 

sóit, alkil-szulfátokat és ezek keverékeit alkalmazzák. Iniciátorként a redox rendszerek dominánsak, szerves 

peroxidok keverékei, hidroperoxidok vagy perszulfátok és redukáló szerek, mint a nátrium-ditionit keverékei. 

Kiegészítő katalizátorként alkalmazhatók fémsók, például a vas-szulfát. Ha az alkalmazott technológia során a 

reakció lúgos közegben zajlik, komplexképző anyagok, mint például EDTA hozzáadásával a vas oldatban 

tartható. A polimerizációs lépés során alacsony hőmérséklet alkalmazásával (technológiától függően 0-30°C) jó 

hozam érhető el. A termék moláris tömegének kontrollálására hosszú szénláncú (C8-C16) merkaptánt vagy 

merkaptánok keverékét, mint módosítószert adagolnak. Gélmentes termék előállítása érdekében a reakciót 

megközelítőleg 70-80%-os konverziónál befagyasztják lánczáró vegyület alkalmazásával. Az utóbbi lehet, 

például egy redukálószer, mely gyorsan leköti az iniciátorként alkalmazott peroxidot. Lánczáró vegyületként 

alkalmaznak vízben és szerves közegben egyaránt oldódó vegyületeket, mint például a nátrium-ditionitot vagy 

hidrokinont. Ezt követően a nem reagált monomereket desztillálással vagy gőzzel sztrippelve távolítják el a 

gáztalanító toronyban. Azért, hogy a terméket megvédjék a feldolgozás és az azt követő tárolás során az 

oxidációtól stabilizátort adagolnak a keverékhez. Ezek a stabilizáló szerek lehetnek sztérikusan gátolt fenolok 

vagy difenil-aminok. 

A stabilizált kaucsukot ezután elektrolitokkal (NaCl, CaCl2 , vagy Al2(SO4 )3 ) csapadék formájában választják 

le, majd a következő lépésben mosással eltávolítják a maradék emulgeátor és iniciátor maradványtól. A 

csapadékképzés 80°C-on végzik, amely során szemcsés struktúra jön létre, amely a hatékonyabb mosást is 

elősegíti. A mosást követően a víz nagy részét csigás megoldással távolítják el. A kaucsuk további szárítására 

fluidágyas vagy alagútszárítókat alkalmaznak, a szárítás után a termék maradó nedvességtartalma kisebb, mint 

1%. Végső lépésként a kaucsukszemcséket bálákba préselik, majd ezt követően csomagolják. 

2.2. A NITRIL KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA 

A nitril kaucsukokat főként ott alkalmazzák, ahol olaj-, motorhajtóanyag, valamint zsírral szembeni ellenálló 

képességre van szükség (pl. az autóipar és az olajipar egyes ágazatai). Elsősorban műszaki gumitermékekben 

alkalmazzák, így például tömítések, O-gyűrűk, szelepek és membránok gyártása során. Továbbá a nitril 

kaucsukot felhasználják tartálybevonatok és fékbetétek gyártása során, illetve az élelmiszeriparban is 

alkalmazható megfelelő keverék összetétel esetén. A karboxilcsoportot tartalmazó nitrilkaucsukot elsősorban a 

textiliparban alkalmazzák, de tömítések alapanyagául is szolgálhat. 

3. KLOROPRÉN KAUCSUK (CR) [26, 27, 28] 

A polikloroprént elsőként a DuPont állította elő és kezdte meg a forgalmazását 1932-ben Duprene néven. Ipari 

előállítása a kloroprén (2-kloro-1,3-butadién) gyökös polimerizációjával történik vízalapú emulziós közegben, a 

polimerizáció mintegy 700-szor gyorsabban játszódik le, mint más diének esetében. A kloroprén nagy 

reaktivitása kedvez a homopolimerizációnak. A sztirol-butadién kaucsukéhoz (SBR) hasonló emulziós eljárás 

során a kloroprén 95-97%-ban 1,4- helyzetben polimerizálódik, míg a fennmaradó rész 1,2-, illetve 3,4- 

helyzetben. 

Megkülönböztetünk az alkalmazott iniciátor alapján tiurám típusú (16. ábra), merkaptán típusú (17. ábra) és 

előtérhálósított kloroprén kaucsuk típusokat, ezek tulajdonságaikban valamelyest eltérnek egymástól. 

Általánosan tekintve a polikloroprén vulkanizátumok jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, alkalmasak 

nagy szilárdságú keverékek előállítására, töltőanyag felhasználása nélkül is. Kiváló az ózon- és időjárás 

állóságuk, valamint jó az öregedéssel szembeni ellenálló képességük. Csekély gyúlékonyságuk miatt alkalmasak 

lángálló termékek alapanyagának, tűz és lángállóságuk adalékanyagokkal tovább növelhető. Az 

üzemanyagokkal és olajokkal szembeni ellenállása közepes, ezzel szemben jó ellenállást mutatnak 

vegyszerekkel szemben. 
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16. ábra A tiurám típusú kloroprén szerkezete 

 

17. ábra A merkaptán típusú kloroprén szerkezete 

A tiurám típusok molekulatömeg eloszlása széles, míg a merkaptán típusoké szűkebb. Előbbi kloroprén fajták 

szilárdsági és mechanikai jellemzői kedvezőbbek, míg a merkaptán típusú kloroprén kaucsukok maradó 

deformációja kisebb. Utóbbi típusok szabályosabb szerkezetük következtében könnyebben kristályosodnak, 

emellett stabilabbak a tiurám típusoknál, mivel ezek nem tartalmaznak kenet és tiurámot. 

3.1. A KLOROPRÉN KAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSA 

A polikloroprén kaucsukot kizárólag gyökös inicializálású polimerizációval állítják elő vizes emulziós 

közegben. Az ipari eljárások során alkalmazott hőmérséklet tartomány 10-45°C. A polikloroprén polimer 

tulajdonságait elsősorban az iniciátorként alkalmazott vegyület jellege és mennyisége, az elért konverzió foka, a 

polimerizációs lépés hőmérséklete, illetve ha alkalmaznak, a komonomer vagy komonomerek jellege és fajtája 

határozza meg. Egyéb paraméterek a kolloidális tulajdonságokat befolyásolják, ezen kívül a polimer szerkezetét 

közvetve módosíthatják. Ezen paraméterek közé tartozik az eljárás során alkalmazott emulgeálószer és 

kiegészítő emulgeátor jellege és koncentrációja, az elektrolit koncentráció, a folyékony monomer fázis aránya a 

vizes emulziós fázisban és az aktiválás fajtája. 

A polimerizációs lépést folyamatos, félfolyamatos és szakaszos technológiával is meg lehet valósítani. A 

folyamatos technológiák esetében kevert tartályreaktorokat alkalmaznak kaszkád rendszerben. A félfolyamatos 

technológiákat olyan kopolimerek előállítása során alkalmazzák, amelyeknél polimerizálás, illetve 

kopolimerizálás paraméterei kedvezőtlenek. Szakaszos technológiák során, megegyezően a folyamatos 

technológiákkal, kevert tankreaktort alkalmaznak, ezek a technológiák elsősorban a kis mennyiségű, speciális 

kloroprén kaucsukok előállítása során használatosak. Az eljárás sémáját a 18. ábra szemlélteti. 
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18. ábra A kloroprén kaucsuk előállítási sémája 

Az emulziós polimerizációt lúgos közegben végzik, a pH 9 és 13 érték között változhat. Emulgeálószerként 

főként diszproporcionált gyantasavak alkálisóit használják Emellett az egyes eltérő ipari eljárások kiegészítő 

vegyszereket is alkalmaznak, mint például a nátrium-szulfonátokat – a Bayer AG naftalin-szulfonsavat használ 

fel a Baykanol PQ termékének gyártása során, vagy alkilbenzol-szulfonsavat (ilyen termék a Sasol által is 

gyártott MarlonA 365). Amikor a lúgos kémhatású latexet savanyítják a koaguláció befagyasztására a gyanta 

átalakul vízben nem oldódó savvá, amelynek így nincs emulgeáló hatása. A szulfonsavak só formájában 

maradnak mind a semleges mind az enyhén savas közegben, valamint elősegíti a latex stabilitásának megőrzését 

szobahőmérsékleten. 

Savas közegben is elvégezhető az emulgeálás és a polimerizáció. Ebben az esetben kationos emulgeálószereket 

alkalmaznak, mint a hosszú szénláncú ammónium sókat vagy betainokat, illetve alkil-szulfátokat vagy alkil-

szulfonátokat. A kloroprén nagyon könnyen, különösen oxigén, levegő jelenlétében és képes úgynevezett 

popcorn szerű, nemkívánatos polimereket létrehozni. Ezek a polimerek popcorn-szerű alakkal rendelkeznek és 

sarjadzásos növekedéssel alakulnak ki, a diének különöse hajlamosak erre az effektusra. Általában alacsony 

szabályozóanyag koncentráció vagy térhálósító adalékok jelenlétében következik be. Ennek következtében a 

kloroprént védeni kell az oxidáció hatásaitól és a nem kívánt polimerizációtól, ezt antioxidáns vegyületek vagy 

ezek keverékeinek adagolásával lehet megvalósítani, ez lehet a 2,6-di-terc-butil-4-metil-fenol, fenotiazin, 4-terc-

butilkatekol. Nitrogén-oxidok és aminok különösen hatékonyak az úgynevezett popcorn formáció 

kialakulásának megelőzésére. 

Az ipari polimerizációs technológiák esetében a stabilizátorokat általában nem távolítják el a monomerektől, ezt 

megfelelő aktiválással kompenzálják. Az aktivátor-rendszer megfelelő kiválasztását az alkalmazott 

stabilizátorok jellege és mennyisége, a polimerizáció hőmérséklete, ha van, a komonomer fajtája és mennyisége, 

valamint az esetlegesen nyomokban előforduló oxigén határozza meg. 

Széles körben alkalmazzák aktiválásra a vízoldható perszulfátokat nátrium-9,10-antrakinon-2-szulfonát (ezüst 

só) jelenlétében. Magasabb hőmérsékleten (>30°C), szulfonsavakat is alkalmaznak az egyes technológiákban. 

Az oxigén, inhibitorok, vagy aldehidek (amelyek szennyeződések a monomer szintézis) eltávolítása nátrium-

szulfit hozzáadásával lehetséges. Az alacsony hőmérsékletű polimerizációt (<30°C) alkalmazó eljárásokban 

általánosan redox iniciátort (pl. peroxodiszulfát-ditionit) használnak fel, ezt kiegészítik egyes esetekben vas-(II)-

szulfát és a dinátrium-etiléndiamintetraecetsav (EDTA) adagolásával. 

Iniciátor alkalmazása nélkül a kloroprén térhálós formában polimerizálódik. Azonban ezeket nagy 

molekulatömegű termékeket nem lehet megfelelően feldolgozni. Ahhoz, hogy oldható, illetve megfelelő 

viszkozitású polimer legyen a végtermék, láncszabályozó szerek, mint például az n-dodecilmerkaptán vagy 
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xanthogen-diszulfidok szükségesek, valamint a konverzió legfeljebb 70% lehet. A polimerizáció 

befagyasztására lánczáró vegyületeket alkalmaznak és a kaucsuk hő hatására bekövetkező öregedésének 

megakadályozására ebben a lépésben stabilizáló hatású vegyületeket is adagolnak. A nem polimerizálódott 

monomert vákuumban végzett vízgőzös desztillációval távolítják el, majd visszavezetik a folyamatba. Ecetsav 

hozzáadásával a latex pH-ját a 5,5-7,0 körülire állítják be, elősegítve a koagulálást. A latex lassan forgó hűtött 

dobon (a hőmérséklet megközelítőleg -15°C) válik ki, amelyet vízpermettel választanak le. A kloroprén 

kaucsukot ezután mossák, szárítják, majd hengerlés és darabolás után csomagolnak. Alternatív, de kevésbé 

elterjedt szárítási módszer a közvetlen rotációs szárítás, ahol nincs külön mosási lépés. 

3.2. A KLOROPRÉN KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA 

Kedvező időjárás- és ózonállóságuk, valamint mechanikai tulajdonságaik miatt műszaki gumiáruk alapanyaga. 

A kábelgyártásban legnagyobb mennyiségben felhasznált kaucsuk típus. Alkalmazzák hevedergyártásnál, 

vízszigetelő lemezek és tömítőelemek előállítása során. Speciális gyorsan kristályosodó típusait a 

ragasztógyártás során alkalmazzák. 

4. FLUOR KAUCSUKOK, FLUOROPOLIMEREK (FPM) 
[29, 30] 

A fluorkaucsukok vagy fluoroelasztomerek képviselik a nagyteljesítményű elasztomerek típusát. A 

fluorkaucsukok telített szénláncú polimerek, a hagyományos gumikkal ellentétben a polimerlánc hidrogén 

atomjait részben vagy teljesen fluor atomok helyettesítik. A fluorkaucsuk (FPM) fluorozott etilén molekulával, 

például vinilidén fluorid (VDF) és tetrafluoretilén (TFE), fluortartalmú vinil komonomerekkel, például 

hexafluoropropénnel (HFP) vagy perfluoro(alkil-vinil-éter) (PFAVE) véletlenszerűen kopolimerizált polimer. A 

fluoropolimerek egy lehetséges szerkezetét a Tecnoflon T fluoropolimer szerkezetén keresztül a 19. ábra 

szemlélteti. 

 

19. ábra A fluoropolimerek egy lehetséges szerkezete 

A hidrogénezett kaucsukokhoz hasonlóan az erős szén-fluor kötés miatt kiválóan ellenáll a hő, vegyi anyagok 

(oldószerek), az ózon és a különböző üzemanyagok (olajok, motorhajtóanyagok) hatásainak. Kiváló ellenálló 

képességet mutat az időjárás hatásaival szemben is, továbbá csak kis mértékben duzzadnak olajokban, kenő- és 

motorhajtóanyagokban. Hátránya, hogy az alacsony hőmérsékletű felhasználása korlátozott, mivel ezen 

polimerek üvegesedési hőmérséklete (Tg) magas, jellemzően -10 és 0°C között változik, de egyes speciális 

keverékeknél elérhető a -20, illetve akár a -30°C. Vízzel és vízgőzzel szembeni ellenállása a térháló hidrolízise 

miatt mérsékelt. 

A fluorkaucsukok mechanikai tulajdonságai jók, szakítószilárdságuk 14-20MPa között változhat függően a 

polimer szerkezetétől, valamint az alkalmazott töltőanyag fajtájától, illetve mennyiségétől. Szakadási nyúlása 

ezen elasztomereknek 100-400% közötti, ezt az értéket is a töltőanyag befolyásolja. 

A komonomerek befolyásolják a fluorkaucsuk termék tulajdonságait, mint a kristályosodási hőmérsékletet. A 

komonomerek alkalmazása és a fluortartalom növelheti az üvegesedési hőmérsékletet, ennélfogva a 

felhasználási követelményeknek megfelelően alakítják ki a polimer összetételét. A vinilidén fluorid, 

tetrafluoretilén összetételű kaucsuknak (a fluortartalom 66%, míg a hidrogéntartalom 1,9%) üzemelési 

hőmérséklete -18 – 210°C, a perfluoro-metil-viniléterrel (PFMVE) kopolimerizált tetrafluoretilén (TFE) 

fluorkaucsuk, melyben a hidrogén teljesen helyettesítve van fluorral alkalmas nagy hőmérsékletű helyeken 

történő felhasználásra, mivel az üzemelési hőmérséklet 0 – 280°C, köszönhetően a termikus stabilitásának. Ha a 



 MESTERSÉGES (SZINTETIKUS) 

KAUCSUKOK – EMULZIÓS 

ELJÁRÁS 

 

 40  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

polimerláncban klór is van a termikus stabilitás és az olajállóság csökken, de a feldolgozhatósága javul. A 

kaucsuk polimerláncába bevitt heteroatomok további tulajdonságmódosító hatással bírnak. A tetrafluoretilén 

(TFE) és fluor-nitrozo-metán kopolimerizációjával előállított nitrozokaucsuk üvegesedési hőmérséklete -50°C 

alatt van, így alkalmas hideg körülmények közti üzemeltetésre, ezzel szemben termikus stabilitása kisebb. A 

szilikonkaucsukok rugalmassága és hajlíthatósága extrém körülmények között is megmarad, de oldószer- és 

olajállóságuk kicsi, fluortartalmú szubsztituens alkalmazásával ezen tulajdonság javítható. 

A fluorkaucsukok telített polimerlácca miatt nem térhálósíthatók hagyományos térhálósítószerekkel, 

vulkanizálórendszerekkel. Vulkanizálásra térhálósító szereket és fém-oxidokat együttesen alkalmaznak. 

Előbbiek szerves peroxidok, biszfenolok, poliaminok és ezek származékai. A feldolgozás és vulkanizálás során 

hidrogén fluorid szabadul fel, amely korróziót okozhat a feldolgozógépekben, melyeket passziválni kell ennek 

elkerülésére. A vulkanizáláskor adagolt fém-oxidok (kalcium és magnézium oxidok) a felszabaduló hidrogén 

fluoridot kötik meg. Töltőanyagként kormot és szilikátokat alkalmaznak. 

4.1. A FLUORKAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSA 

A fluoroelasztomerek leggyakrabban alkalmazott előállítási eljárása a gyökös emulziós polimerizáció. Az 

alkalmazott nyomás 5-60 bar, míg az alkalmazott hőmérséklet 120°C. Oldószeres eljárással is kísérleteztek 

vinilidén fluorid kopolimerek előállítására, de csak kevés oldószer alkalmas az eljárás megvalósítására, 

kizárólag az alkil-acetátok vagy formiátok, továbbá a polimerizáció a korai szakaszban megáll, mivel ezeknél az 

oldószereknél a hidrogénátadás magas így képezve reaktív fluoropolimer gyököket. Ennek következménye a 

polimer kis molekulatömege. 

A fluorkaucsukok gyakran eltérő reaktivitású monomerekből épülnek fel, így a kémiailag egységes szerkezetű 

termék előállítása érdekében a monomerek koncentrációját a polimerizáció alatt állandó értéken kell tartani. A 

fluoroelasztomerek előállítására folyamatos vagy szakaszos eljárásokat alkalmaznak. Az eljárás sémája 

megegyezik a már megismert emulziós eljárás sémájára. A folyamatos polimerizációt kevert tankreaktorban 

valósítják meg, ideális kevert állapot fenntartásával. Az emulzió vízzel az iniciátorral, emulgeálószerrel, 

pufferrel, lánc-átvivő ágenssel és ha használnak az egyéb adalékanyagokkal, valamint a monomerekkel együtt 

alakul ki, ezt követően az emulzió szétesése folyamatos. Az emulzió stabilizálására fluorozott 

emulgeálószereket alkalmaznak, ezek C6 , C10 perfluor karboxilátok vagy szulfonátok. A leggyakrabban használt 

emulgeálószer a perfluorooktánsav ammónium sója. A polimerizációs reakció iniciátoraként vízben oldódó 

szervetlen peroxidokat, például ammónium- vagy kálium-peroxodiszulfátot alkalmaznak. 

A láncátvivő/szabályozó anyagokkal szabályozzák a termék moláris tömegét. Széles választék áll rendelkezésre 

a nagy reaktivitás miatt, a leggyakrabban használt láncátadó ágensek az izopropanol és a dietil-malonát. A 

tetrafluor-propén kopolimer előállítását alacsony hőmérsékleten végzik, mert az allil helyzetű hidrogén átadása 

magas hőmérsékleten akadályozott és nem megfelelő nagy moláris tömeget eredményez. Ebben az esetben 

redox iniciátor rendszereket kell alkalmazni. A vinilidén-fluorid kopolimerek előállítási eljárásánál alkalmazott 

nyomás 50-60 bar, a hőmérséklet 90-120°C. A polimerizáció során rövid tartózkodási időt - 15 perc - 

alkalmaznak. Az emulzió folyamatos kialakításával és annak szétesésével 90% feletti konverzió érhető el. A 

polimerizációs eljárás további lépései, mint a monomer visszanyerése és újrafelhasználása, koagulálás, mosás és 

szárítás megegyezik az emulziós technikával előállított kaucsukoknál alkalmazottakkal. 

4.2. A FLUORKAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA 

Kiemelkedő hő- és vegyszerállóságuk miatt a fluoroelasztomereket széleskörűen alkalmazzák nagy hőnek és 

agresszív anyagoknak kitett helyeken. Fluorkaucsukok termékeket (tömítések, csövek, stb.) felhasznál az 

autóipar, a repülőgépipar, az űrutazásban és űrkutatásban is alkalmazhatók az extrém körülményeket is elviselő 

tulajdonsága miatt. Az oldószerekkel, vegyianyagokkal szembeni toleranciája miatt a vegyipar kedvelt anyaga. 

Alkalmazzák vegyi üzemekben, például kéntelenítő üzemek, berendezésekben (tömítések, csővezetékek 

alapanyaga). A teljesen fluorozott polimer láncú kaucsukok az erős savaknak is ellenállnak. 

Tömítőanyagok (tömítések) alapanyagaként való felhasználását hosszú élettartama, valamint az indokolja, hogy 

tömítő képességét magas hőmérsékleten is hosszú ideig megőrzi, ezért egyre gyakrabban alkalmazzák a 

hagyományos, kevésbé ellenálló kaucsukot felhasználó alkalmazások esetén is. 

5. AKRILÁT KAUCSUK (ACM) [31, 32] 
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Az akrilát gumik (ACM), etil- vagy más akrilátok és kis mennyiségű, a vulkanizálást elősegítő monomer 

polimerjei. Ezek a monomerek a teljesség igénye nélkül a 2-klóretil-viniléter, a vinil-klór-acetát, az akrilsav-

klór-metilészter. Az akrilát kaucsukok szerkezetét a 20. ábra mutatja be. 

 

20. ábra Az akrilkaucsukok szerkezete 

Elsőként 1948-ban a BF Goodrich hozta kereskedelmi forgalomba ezt a szintetikus kaucsukfajtát. Ezek a 

speciális elasztomerek, hő-, olaj-, és ózon állóság tekintetében jobbak, mint az általános célra felhasznált gumik, 

a természetes kaucsuk (NR) vagy a sztirol-butadién kaucsuk (SBR). 

Az akrilát kaucsukok (ACM) telített szénláncuk következtében fokozottan ellenállnak az ózon káros hatásainak. 

Ezek a kaucsuk fajták jó hőállósággal rendelkeznek, ezért eredményesen alkalmazhatók folyamatosan nagy 

hőmérsékletnek kitett alkalmazási helyeken, mivel rövid ideig még a 200°C-os hőmérsékletet is elviselik, de 

hosszú távon 175°C-on is üzemeltethetőek. Öregedésállóságuk, valamint az időjárás hatásaival szembeni 

ellenállásuk jobb, mint a kloroprén kaucsuké (CR), megközelítőleg hasonló a hidrogénezett nitril kaucsukokhoz 

(HNBR), de nem olyan jó, mint a szilikon kaucsukok vagy fluoroelasztomerek megegyező tulajdonsága. 

Olajállóságuk tekintetében összehasonlítható a közepes akril-nitril tartalmú nitril kaucsukokkal (NBR). Aromás 

és alifás olajokkal szembeni ellenállása kiváló, továbbá ellenáll a szintetikus észterek hatásainak is. A telített 

szénláncuk következtében a kéntartalmú EP (extreme pressure) kenőanyagokkal szemben is nagyfokú ellenállást 

mutat. Ezzel szemben poláris vegyületekkel szemben nem ellenállóak, ezért nem alkalmasak olyan területen, 

ahol poláris oldószerekkel vagy forró vízzel, illetve gőzzel érintkezhetnek. 

Az akrilátkaucsukok alkalmazásának fő korlátja a kisebb mértékű hidegállóságuk, 0°C alatt ridegednek. A 

hidegállóságot befolyásolja a polimer összetétele. A poli(etil-akrilát) üvegesedési hőmérséklete (Tg) -15°C, míg 

a poli(butil-akrilát) kaucsuk ugyanezen tulajdonság értéke már -45°C, azonban az olajállóság a hidegállóság 

javulásával csökken, ezért a felhasználás szempontjából kompromisszumokat kell kötni. Az akrilát kaucsukok 

alacsony hőmérsékleti tulajdonságai javíthatók lágyítók hozzáadásával (általánosan ez mintegy 5-12 százalék), 

azonban a leghatékonyabb alacsony hőmérsékletű lágyítók illékonyak az alkalmazás hőmérsékletén, valamint a 

kaucsukkal érintkező folyadékok kiextrahálhatják a lágyítókat. 2-metoxietil vagy 2-etoxietil akrilát 

homopolimer kombinálásával megfelelően alacsony üvegesedési hőmérsékletű és jó olajokkal szembeni 

ellenállással rendelkező kaucsuk állítható elő, de hátrányuk, hogy ezek a monomerek drágák. A DuPont 

fejlesztette Vamac márkajelű akril kaucsuk termékcsaládjukba tartozó kaucsukok etilént is tartalmazó etilén-

akrilát kopolimerek. A jellemzően metakrilát csoport mellett etilént és valamilyen térhálósítható monomert 

tartalmazó kaucsuk kopolimer előnye a jó hidegállóság, emellett az olaj- és oldószerekkel szembeni 

ellenállóképessége is kedvező. 

Az akrilát kaucsukoknak amorf jellegükből következően kicsi a szakítószilárdságuk (2-3 MPa), a megfelelő 

fizikai-kémiai tulajdonságok eléréséhez szükséges töltőanyagok alkalmazása. A leggyakrabban alkalmazott 

töltőanyagok a különböző aktív, illetve félaktív kormok, valamint szilikátok. A töltőanyagok használatával a 

szakítószilárdság növelhető, melynek értéke a töltőanyagtól függően elérheti a 17 MPa értéket is. Szakadási 

nyúlása az alkalmazott töltőanyag fajtájától és mennyiségétől függően 100-400%. 

5.1. AZ AKRILÁT KAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSA 

Az akrilát monomerek alapanyaga lehet acetilén, tejsav, vagy propilén. Az akrilát kaucsuk előállítható szabad 

gyökös emulziós, illetve szuszpenziós polimerizálással. Előbbi esetben latex, utóbbi esetben bálázott termék 

nyerhető. Vízoldható monomerekkel oldószeres polimerizációval is gyárthatók, azonban nehezen kezelhető 
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viszkózus lesz a termék. Laboratóriumi méretben vizsgálták a fotokémiai, illetve sugárzás inicializáló hatását, 

ipari méretben az emulziós polimerizáció során iniciátorként perszulfátokat (pl. kálium-perszulfát) vagy 

hidroperoxidokat (pl. p-mentán hidroperoxid). Az akrilátok általában hidrolizálnak, így az emulziós 

polimerizációt 7-es pH felett kell végezni, emulgeátorként hosszú szénláncú alkil-szulfátokat alkalmaznak. A 

szilárd terméket hagyományos koagulációs mosással, majd ezt követően vákuummal, forró levegővel vagy 

préseléssel történő szárítással állítják elő. Antioxidánst nem kell adagolni a befejező szakaszban, mivel a 

polimerlánc telített, emiatt ellenáll a hő és a fény hatásainak, azonban difenil-aminok kis mennyiségben történő 

adagolása javítja a száraz meleg ellenállást. A polimerek higroszkóposak, ezért szárazon kell tárolni. 

5.2. AZ AKRILÁT KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA 

Jellemző alkalmazási területe az akrilát kaucsukoknak az autóipari felhasználás. Az ACM gumikat használják 

fogaskerekek, szelep szár, olajteknő, vezérműtengely, forgattyústengely, kormánymű, kerék csapágyak és fékek 

tömítéseinél, valamint szíjak anyagának kialakításakor. Az epoxi csoportot tartalmazó akrilát kaucsukok 

ellenállóak az automata sebességváltó folyadékokkal (ATF) szemben, továbbá hőállóak, így felhasználható ezen 

alkalmazásterületen is, mint a tömítések és szíjak alapanyaga. Az autóipari felhasználáson túl az ACM 

kaucsukokat alkalmazzák ragasztóként, tapadásjavítóként (pl. műanyagok és tömítések), az építőiparban 

tetőfedésnél, masztixok alapanyagaként. Olaj- és vízálló tulajdonsága miatt a textil és papíriparban is 

alkalmazzák, előbbiben a textil és bőrkikészítésben, valamint szőnyeg alátétekhez. 
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5. fejezet - MESTERSÉGES 
(SZINTETIKUS) KAUCSUKOK – 
POLIADDÍCIÓS ÉS 
POLIKONDENZÁCIÓS ELJÁRÁSOK 

1. SZILIKONKAUCSUKOK (Q) [33, 34] 

A szilikonkaucsukok (Q) alkotják az elasztomerek, gumik fő csoportját melyek esetében a polimerlánc nem 

szén-szén kötésekből épül fel. Jelen esetben szervetlen Si-O egységek építik fel a szilikonkaucsukok polimer 

láncát. A szilikonkaucsukok polimerekben szerves szubsztituensek is előfordulhatnak. A szilikonkaucsukok 

általános szerkezetét a 21. ábra szemlélteti. 

 

21. ábra A szilikonkaucsukok szerkezete 

A szilikonkaucsukok leírása és az egyes polimerek megkülönböztetése a szubsztituensek (metil-, fenil-, vinil és 

fluoroalkil) fajtája szerint történhet. A szilikonkaucsuk jelölése alapesetben Q, ez egészül ki a szubsztituensnek 

megfelelő betűjellel, MQ esetében metil-, VMQ esetében vinil és metil-, PVMQ jelöli a fenil-, vinil és metil 

szubsztituenseket tartalmazó elasztomereket. FMQ és FVMQ jelöléssel a fluoroalkil szubsztituenseket 

tartalmazó szilikonkaucsukokat jelölik. 

A peroxidokkal, meleg vulkanizálási technológiával előállított szilikonkaucsukok kereskedelmi forgalomban 

1944-ben jelentek meg. 1954-ben jelentek meg kereskedelmi forgalomban a már szobahőmérsékleten is 

vulkanizálható, alacsony viszkozitású, kétkomponensű szilikonkaucsukok, míg 1958-ban az ugyancsak 

szobahőmérsékleten vulkanizált, de már egykomponensű szilikonkaucsuk termékek, tömítések. 1976-ban 

követte a folyékony halmazállapotú szilikonkaucsukok bevezetése. 

A kereskedelmi forgalomban levő szilikonkaucsukok négy fő csoportba sorolható a viszkozitás és az 

alkalmazási terület függvényében. A polimer típusa és a vulkanizálórendszer típusa és a vulkanizálás 

mechanizmusa alapján tovább csoportosíthatók. 
 
Szilárd, meleg vulkanizálással előállított kaucsukok (HV): VMQ, FVMQ, PVMQ 
Folyékony, kétkomponensű szilikon kaucsukok (LSR): VMQ, FVMQ 
Fröccsöntésre alkalmas, szobahőmérsékleten vulkanizálható kétkomponensű kaucsukok (RTV-2): MQ, VMQ, 

FVMQ, PVMQ 
Szigetelőanyagként alkalmas, szobahőmérsékleten vulkanizálható, egykomponensű kaucsukok (RTV-1): MQ, 

PMQ, FMQ 
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A szilárd szilikon kaucsukok többnyire peroxid nélküli, magas hőmérsékletű vulkanizálással (HV) előállított 

keverékekként kerülnek forgalomba, míg a folyékony szilikon kaucsukokat felhasználásra kész, két komponenst 

tartalmazó keverékként értékesítik. Az öntésére vagy fröccsölésre alkalmas kaucsukok a folyékony 

kaucsukokhoz hasonlóan vulkanizálatlan nyersanyagként kerülnek forgalomba. 

A HV szilikonkaucsukok folyáshatárral rendelkező, kenhető, kúszásra nem hajlamos polimerek. 80-140°C 

között mért Mooney viszkozitásuk (20-100 egység között változhat) hasonló az egyéb kaucsukokéhoz, míg a 

többi kategóriába tartozó szilikonkaucsukok szivattyúzhatók. Az egykomponensű, tömítő- és szigetelőanyagként 

felhasználható szilikonkaucsukok legfontosabb jellemzője különböző felületekre történő jó tapadás. Alacsony 

szakítószilárdsága miatt alkalmatlan fröccsöléssel vagy extrudálással gyártott termékeknél való felhasználásra. 

Ezzel szemben a kétkomponensű kaucsukok alkalmasak fröccsöntéssel előállított termékek alapanyagaként való 

felhasználásra és ebben az esetben a vulkanizálás megvalósítható szobahőmérsékleten. 

Öregedésállóságuk és ózonállóságuk kiváló, jól ellenállnak egyes vegyianyagok hatásaival szemben azonban 

vízgőz, lúgok és savak hatására hidrolizálnak, alkáliföldfém-oxid, karbonát vagy szilikát töltőanyagokkal ez 

csökkenthető. Jó az oxidációval és meleg (száraz) levegővel szembeni ellenállásuk. Ez a tulajdonságuk titán-, 

magnézium- vagy cirkónium-oxid stabilizátorokkal fokozható. A fluortartalmú szilikonkaucsukok olajállósága 

jó. Széles üzemelési tartományban alkalmazhatók, -60°C és 250-300°C között felhasználhatók hőállóságukból 

és a jó alacsony hőmérsékleti tulajdonságok következtében. 250°C-on akár 2 év élettartammal bírnak az 

igénybevételtől függően. A VMQ szilikonkaucsukok extrém körülmények között is ellenállnak az öregedésnek, 

50% maradó nyúlás mérhető 60 nap 250°C-on, levegőn történő öregítés, valamint 2000 óra 150°C-on olajban 

történő öregítés után. 

Szilárdsági tulajdonságaik még az erősen töltött keverékek esetében is gyengék, a szakítószilárdság értéke 

nagyjából 10MPa. Előnyük, hogy ezt az értéket széles hőmérséklettartományban megőrzi és a maradó 

alakváltozás is kismértékű a teljes üzemelési hőmérséklettartományban. A más mesterséges úton előállított 

kaucsukokkal szemben a töltőanyagok fajtájától és mennyiségétől is függően átlátszók, illetve áttetszők. 

Amennyiben a kaucsuk több mint 4 mólszázalék difenil vagy metil-fenilsziloxán csoportot tartalmaz (PVMQ) 

egyensúlyi olvadáspontja (Tm) -70°C és töréspontja -105°C szemben az egyéb szilikonkaucsukok -45°C 

egyensúlyi olvadáspontjával és -55°C töréspontjával. Az üvegesedési hőmérsékletük -120°C. A 

szilikonkaucsukok áttetszősége és oxidációval, valamint sugárzással szembeni ellenállása a fenilcsoportok 

mennyiségének növekedésével javul. 

1.1. A SZILIKONKAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSA [35] 

A szilikonvegyületek, köztük különböző szilíciumorganikus vegyületek és szilikon polimerek legfontosabb 

alapanyagai a metil-klór-szilánok. Az 1950-es években fejlesztették ki és kezdték meg ipari méretű alkalmazását 

a direkt szintézisnek, mely a legelterjedtebb eljárás. Az eljárás alapanyaga a tiszta szilícium és a metil-klorid. A 

fluid kemencében végzett eljárás hőmérséklete 250-300°C, míg nyomása 2-4 bar. A reakció során metil-klorid 

felesleget alkalmaznak. A reakció katalizálására rezet vagy réz-oxidot használnak és a katalitikus eljárás 

gyorsítására cink vagy cink vegyület promotort alkalmaznak. Az eljárás során mintegy 65-85%-ban dimetil-

diklór szilán keletkezik, melyet desztillációval választanak el az egyéb klór-szilánoktól és poliszilánoktól. A 

fenil-klór-szilánok előállítása azonos módon történik, ebben az esetben a kiindulási alapanyag klórbenzol. 

Szerves szilán vegyületek előállíthatók nukleofil szubsztitúcióval fémorganikus vegyületek, mint például az 

alkil-lítium felhasználásával magas hőmérsékleten, mintegy 550-650°C-on. A kiindulási alapanyag ebben az 

esetben szilícium tetraklorid. 

A szilikon polimerek a klór-szilán monomerek hidrolízisével és kondenzációjával állíthatók elő. A szerves klór-

szilánok könnyen hidrolizálnak instabil szilanolokká, melyek rögtön, víz kilépése mellett kondenzálódnak. A 

hidrolízis történhet víz vagy alkoholok hozzáadásával, előbbi hátránya, hogy a hidrolízis során a környezetre és 

az egészségre veszélyes sósav szabadul fel. Metil-alkohol alkalmazásával ez kiküszöbölhető, ebben az esetben 

metil-klorid szabadul fel, amely felhasználható a direkt szintézis során. 

1.2. A SZILIKONKAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA 

A szilikonkaucsukok felhasználhatók a már említetteken kívül termoplasztikus elasztomerek előállítására is, 

ahol a blokk kopolimerben a hőre lágyuló rész lehet polikarbonát poliszulfon polimer vagy polimid is. Jó 

elektromos szigetelési tulajdonságuk miatt felhasználhatóak vezetékek borítására, szigetelésére. Jó fiziológiás 

összeférhetőségük miatt felhasználhatók implantátumok gyártása során, fogászati alkalmazásra. Élelmiszeripari 
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tömítőanyagok és csövek alapanyaga lehet. Felhasználhatók gyújtógyertyák kupakjának gyártása, membránok 

fénymásoló hengerek előállítása során. Ragasztók és bevonatok alapanyaga. 

2. POLIURETÁN KAUCSUKOK (U, EU, AU) [36, 37] 

Otto Bayer állított elő 1937-ben elsőként poliuretán kaucsukot diizocianát poliaddíciójával. A lineáris 

makromolekulák diizocianátok és dihidroxi vegyületekből épülhetnek fel. A dihidroxi monomerek hosszú 

szénláncú vegyületek, ezek poliészterek és poliéter-poliolok lehetnek. Ezáltal megkülönböztetünk poliészter 

uretánokat (EU) és poliéter uretánokat (AU). A kaucsukok szerkezetét a 22. ábra szemlélteti. 

 

22. ábra A poliuretán kaucsukok általános szerkezete 

A poliolok nagymértékben befolyásolják a termék rugalmasságát, alacsony hőmérsékleti viselkedését, 

rugalmasságát, a hidrolízissel szembeni ellenállást, illetve a kaucsuk duzzadásának mértékét. A poliuretán 

kaucsukok vulkanizátumait nagy keménység, jó kopás- és olajállóság jellemzi. Mechanikai tulajdonságaik 

nagyon jók, már a töltetlen keverékeknél is 40-50MPa szakítószilárdság mérhető. A poliuretán kaucsukok 

emellett kiváló ózon és UV állósággal rendelkeznek. 100°C-on mért Mooney viszkozitásuk 20 és 60 egység 

közötti, keménységük 50 Shore A értéktől 70 Shore D értékig terjedhet. Dinamikai tulajdonságaik gyengék és 

hajlamosak a felmelegedésre igénybevétel hatására. 

A vulkanizátum tulajdonságait a felhasznált alapanyagok is befolyásolják. A vulkanizálórendszer típusa és a 

vulkanizálás paramétereitől függően változnak a kaucsuk tulajdonságai. A diizocianát vulkanizálószerrel 

térhálósított poliuretán kaucsukok polimerláncának végcsoportja rendszerint hidroxil csoport. Ez nagy 

rugalmasságú és egyben nagy keménységű terméket eredményez, hátránya, hogy a kaucsuk csak rövid ideig 

tárolható. A peroxidokkal történő térhálósítás kiváló gáztömörségű és az öregedésnek jobban ellenálló terméket 

eredményez. Az így előállított poliuretánok maradó deformációja kedvező. Kén vagy kéntartalmú vulkanizáló 

rendszerek alkalmazása esetén gyorsítót is alkalmazni kell, azonban ezek kedvezőtlen hatással járnak, ez a hatás 

a kisebb öregedésállóságban is megmutatkozik. Ezek az uretántípusok töltőanyagot és lágyítókat is igényelnek. 

A peroxiddal térhálósított poliuretán kaucsukok legnagyobb üzemelési hőmérséklete 125°C, de rövid ideig 

elviselik a 150°C hőmérsékletet is. Hidrolizáló közeggel (savak, lúgok, víz és gőz) szembeni ellenállásuk a 

kémiai szerkezet miatt csekély, ez különösen a poliészter alapú termékekre jellemző, a poliéter típusú 

kaucsukok kevésbé érzékenyek. Ezzel szemben a poliészter típusú poliuretán vulkanizátumok jobban 

ellenállnak olajok, illetve szerves oldószerek káros hatásainak. Üvegesedési hőmérsékletük -10°C és -40°C 

között változhat függően a kaucsuk összetételétől, a töréspontjuk az általánosan alkalmazott kaucsukokénál 

lényegesen alacsonyabb, kevesebb, mint -70°C. A poliészter uretánok esetében a hidrolízisre való hajlamuk 

miatt a hidrolízist gátló anyagok alkalmazása javasolt. 
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2.1. A POLIURETÁN KAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSA 

A poliuretán kaucsukok előállítása poliaddíciós reakción alapul, ahol uretán kötések alakulnak ki a diizocianát 

és diol monomerek között. A könnyen feldolgozható és stabil termék előállításának érdekében a diizocianát és 

diol mólarány kisebb. 

Önthető vagy folyékony poliuretánokat eljárás során alkalmazott kis konverzióval lehet előállítani. Ebben az 

esetben a polimerizáció során fölös mennyiségű izocianátot alkalmaznak. Így a termék kis molekulatömegű 

folyékony poliuretánkaucsuk lesz. Hengerelhető poliuretánok előállítása az ekvivalensnél kisebb mennyiségű 

izocianát alkalmazásával történik. Ezek a telített polimerláncú uretán kaucsukok hagyományos gumiipari 

berendezéseken feldolgozhatók. Térhálósításuk megvalósítható diizocianátokkal, peroxidokkal, valamint kénnel, 

illetve kéntartalmú vulkanizálószerekkel. Ekvimoláris előpolimer és láncextender alkalmazása esetén a termék 

termoplasztikus poliuretán lesz, ezek térhálósítást nem igényelnek. 

A poliuretánok előállítása során megközelítőleg 1000-2000g/mol moláris tömegű polétereket, illetve 

poliésztereket használnak fel, ezek lehetnek poliadipátok és polibutilészterek. Általános célú felhasználás esetén 

az alapanyagként felhasznált diizocianátok a toluol diizocianát (TDI) és a 4,4-metilén-difenil diizocianát (MDI). 

Speciális, jó fényállóságú termékek előállítására tetrametilxilén diizocianát (TMXDI) vagy 4,4-

diciklohexilmetán diizocianát (HMDI) diizocianát alapanyag alkalmazható. Kénnel, illetve kén alapú 

vulkanizálószerekkel térhálósítható kaucsuktípusuk esetén OH funkciós csoportot tartalmazó étereket, például 

glicerol monoallil étert vagy trimetilolpropán monoallil étert használnak fel az előállítás során. 

A poliuretán kaucsukok két eljárással állíthatók elő. Ezek egylépcsős vagy kétlépcsős eljárások lehetnek. A 

kétlépcsős eljárás során az első lépésben egy megközelítőleg 15000-20000 molekulatömegű közbenső 

előpolimert állítanak elő. Ezt az előpolimert az eljárás második lépésében diolokkal vagy diaminokkal 

reagáltatják. Az egylépéses eljárás során a diizocianátot, poliolt, illetve láncextender, láncnövelő, 

láncszabályozó anyagot egy lépésben katalizátor alkalmazása mellett reagáltatják. Az első lépés, a poliészter- 

vagy poliéter-poliol előállítása polikondenzációs mechanizmus szerint játszódik le, míg az uretánkaucsuk 

termék előállítása poliaddícióval történik. Ez a lépés a polimerlánc hosszabbodásával jár együtt. 

2.2. A POLIURETÁN KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA 

A poliuretán kaucsukokat felhasználja a gépjárműipar, kerámiaipar, de más iparágak is alkalmazzák 

alapanyagként. Poliuretán kaucsuk felhasználásával készülhetnek ablaktörlők, biztonsági övek, tömítések. 

Alkalmazhatók felfüggesztések membránjának kialakítására, fém-gumi alkatrészek gyártása során. A 

kerámiaiparban, mint öntőforma lehet jelen, egyéb iparágakban felhasználják burkolatok, bevonatok 

alapanyagaként. 
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6. fejezet - MESTERSÉGES 
(SZINTETIKUS) KAUCSUKOK – 
GYÖKÖS MECHANIZMUSÚ ÉS 
EGYÉB ELJÁRÁSOK 

1. ETILÉN-VINILACETÁT KOPOLIMER (EVM) ÉS 
ETILÉN KOPOLIMEREK [38, 39] 

Két iparilag fontos etilén kopolimert alkalmaznak a gumiiparban. Ezek egyike az etilén-vinilacetát kopolimer 

(EVM) (23. ábra), míg a másik az etilén-metil-akrilát kopolimer (AEM). 

 

23. ábra Az EVM kopolimerek szerkezete 

A különböző tulajdonságokkal rendelkező etilén-vinilacetát kopolimerek vinil-acetát tartalma 40-80 

tömegszázalék között változik. Üvegesedési hőmérsékletül (Tg) -36 -0°C között van. A polimerek Mooney 

viszkozitása 15-35 egység között változhat (100°C-on mérve) az előállítási eljárás függvényében, ezáltal az 

etilén-vinilacetát kaucsukok a könnyen feldolgozható elasztomerek közé tartoznak. A 40 tömegszázalék vagy 

enneél kevesebb vinilacetátot tartalmazó kaucsukok termoplasztikes jellegűek és részben kristályos 

szerkezetűek. A 80 tömegszázalék vinilacetát tartalmat meghaladó kaucsukok amorf szerkezetűek, üvegesedési 

hőmérsékletük megközelítőleg 0°C. Az etilén-metil-akrilát (AEM) kaucsukok metil-akrilát tartalma 55-70 

tömegszázalék között változhat az előállítási eljárás függvényében, míg 100°C-on mért Mooney viszkozitásuk 

15-30egység között változhat. Ezen kaucsukok üvegesedési hőmérséklete -36 és -20°C változik a polimer 

szerkezetétől függően. 

Az etilén-vinilacetát (EVM) és etilén-metil-akrilát (AEM) kopolimerek tulajdonságait alapvetően a kémiai 

szerkezet határozza meg. Hőállóságuk nagy, üzemelési hőmérsékletük elérheti a 175°C-ot. Termikus 

stabilitásuk nagy csak a szilikon, illetve fluorokaucsukok rendelkeznek jobb értékekkel ebből a szempontból, de 

azokénál az ára olcsóbb. Mindkét kaucsukfajta halogénmentes, így az esetleges meggyulladás, égés során 

felszabaduló gázok is halogénmenetesek. Jó az időjárási körülményekkel, ózonnal és az UV sugárzással 

szembeni ellenállásuk. A vinilacetát, illetve az AEM kaucsukok esetén a metakrilát tartalom függvényében olaj 

hatására duzzadnak (0-100% közötti a duzzadás értéke). Alacsony üvegesedési hőmérsékletük miatt (-36 – 0°C) 

kielégítőek az alacsony hőmérsékleti tulajdonságaik. Megfelelő mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. 

Poláris jellegük miatt az elektromos tulajdonság tekintetében elmaradnak az etilén-propilén-dién (EPDM) 

kaucsukétól. Tulajdonságaik a vinilacetát és metil-akrilát tartalommal változnak. A vinilacetát tartalom 

növekedésével csökken a kaucsuk keménysége és szakítószilárdsága, valamint a poláris oldószerekkel szembeni 

ellenálló képessége. Ezzel szemben a repedésekkel szembeni ellenálló képessége, ütési szilárdsága, optikai 

tisztasága, poliáris lágyítókkal való összeférhetősége nő. Az elektromos tulajdonságok a poláris csoportok 

arányától függ, az átütési szilárdság a vinilcsoportok mennyiségének növekedésével csökken. 

Az etiléntartalom növekedése növeli a kaucsuk kristályosságát, azaz az etilén mennyiségének növelésével a 

kristályos szerkezet kialakulása valószínűbb. A kristályosság növekedésével a polimer keményebbé és 
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ridegebbé válik, valamint a gázáteresztő képesség csökken. A vinilacetát és metil-akrilát csoportok 

mennyiségével javul az apoláris oldószerek és üzemanyagokkal szembeni ellenállása, ezzel együtt az alacsony 

hőmérsékletű rugalmasság csökken. 

Az EVM és AEM kaucsukok hagyományos gumiipari gépekkel jól feldolgozhatók. A polimerlánc telített jellege 

miatt ezeket az elasztomereket peroxidos vulkanizáló szerekkel térhálósítják. Az etilén-vinilacetát (EVM) 

kaucsukok térhálósításának mértékét kis molekulatömegű többfunkciós vinil-vegyületek, például triallil-

cianurát, illetve triallil-foszfát adalékanyagok alkalmazásával növelhető. Néhány kereskedelmi forgalomban 

kapható etilén-metil-akrilát kaucsuk tartalmaz kis mennyiségben térhálósodást elősegítő anyagokat, akrilsav, 

maleinsav vagy monoetil-maleát. Ezek az anyagok lehetővé teszik aminos vulkanizáló rendszerek alkalmazását, 

ezek a terpolimerek térhálósíthatók hexametil-diamin, illetve difenil-guanidin alkalmazásával. Ez a nem gyökös 

úton véghezvitt térhálósítási művelet javítja a kaucsuk vulkanizátum mechanikai tulajdonságait. 

1.1. AZ ETILÉN-VINILACETÁT KOPOLIMEREK ELŐÁLLÍTÁSA 

Az etilén és vinil-acetát gyökös polimerizációja már 1938 óta ismert, a polimerizáció hőmérséklete 90°C, míg 

az alkalmazott nyomás elérheti az 1000 bar-t. A reakció inicializálása peroxidok, hidroperoxidok, perészterek, 

illetve azo-vegyületekkel történhet. Az alkalmazott iniciátor fajtájának függvényében állíthatók be a 

polimerizáció paraméterei (hőmérséklet, tartózkodási idő). A polimerizáció paraméterei nagymértékben 

befolyásolják a termék tulajdonságait. Laboratóriumi kísérletekben vizsgáltak fémonarganikus, ródium(III)-

trietil-alumínium-klorid komplexeket is. Az etilén-vinil-acetát kaucsuk ipari méretben három eljárással állítható 

elő, nagynyomású eljárás, oldószeres eljárás, illetve emulziós eljárás segítségével. 

1.1.1. NAGYNYOMÁSÚ ELJÁRÁS 

A nagy nyomású vagy bulk eljárás folyamata hasonló az alacsony sűrűségű polietilén (LDPE) előállítási 

eljárásához. Az oldószer felhasználása nélkül megvalósított polimerizációs folyamat hőmérséklete 150-300°C, 

míg az alkalmazott nyomás 1000-3000 bar. Első lépésként a stabilizált vinilacetátot összekeverik az előhűtött, 

100-500 bar nyomással komprimált etilénnel. Az így összekevert monomer áramot kevert autoklávba vagy 

csőreaktorba vezetik, ahol a nyomást beállítják a polimerizációs reakció végső nyomására. Az iniciátor oldatot 

ezt követően adagolják, amennyiben az eljárás során láncátvivő ágenst is alkalmaznak (például keton, aldehid), 

akkor az ugyanebben a lépésben történik meg. A konverzió 10-20% a monomerekre vonatkoztatva. A 

reakcióelegy fokozatos nyomásmentesítése után a következő lépés a reagálatlan monomereket elválasztják a 

polimer olvadéktól, majd visszavezetik a reakcióba. A polimer olvadékot hűtik, majd pelletizálják. A vinilacetát 

monomer a láncszabályozó, láncátadó tulajdonsága miatt befolyásolja a keletkező polimer molekulatömegét. A 

monomer koncentrációjának növekedésével az átlagos molekulatömeg csökken. Az ezzel az eljárással előállított 

EVM kaucsukok vinilacetát tartalma alacsony, megközelítőleg 45 tömegszázalék, míg a Mooney viszkozitása 

15-20 egység. 

1.1.2. OLDÓSZERES ELJÁRÁS 

Az oldószeres eljárásokban a polimerizáció hőmérséklete 50-120°C, míg az alkalmazott nyomás 200-1000 bar 

az alkalmazott eljárástól függően. A polimerizáció során tercier-butanol, benzol, toluol, metil-acetát, metanol 

vagy dialkil-szulfoxidok lehetnek az alkalmazott oldószerek. Az eljárás fő előnye, hogy a termékek gélmentes 

kopolimerek, valamint a Mooney viszkozitásuk is magasabb, mintegy 20-35 egység. Az oldószeres eljárással 

magas vinilacetát tartalmú polimerek állíthatók elő, a vinilacetát tartalom széles tartományban változhat (40-80 

tömegszázalék). A polimerizációs lépés kevert reaktorkaszkádban 50-70%-os konverzió mellett játszódik le. Az 

ezt követő lépés az oldószer és a reagálatlan monomerek eltávolítása. A befejező eljárásban a polimer terméket 

pelletizálják (2-4 mm), valamint a pelletizált anyagot bevonattal látják el a részecskék összetapadásának 

csökkentésére. 

1.1.3. EMULZIÓS ELJÁRÁS 

Az emulziós polimerizáció hőmérséklete 30-70°C, az alkalmazott nyomás 1-200 bar az alkalmazott eljárás 

függvényében. A latex, folyékony formában előállított polimerek vinilacetát tartalma rendkívül magas, a 

paraméterek függvényében 60-100 tömegszázalék között változik. A kaucsuktermék nem vulkanizálható a nagy 

géltartalma miatt. Az így előállított diszperz EVM termékeket kültéri festékek, vakolatok kötőanyagaként, 

ragasztók és lakkok sűrítőanyagaként alkalmazzák. 
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1.2. AZ ETILÉN-METILAKRILÁT KOPOLIMEREK ELŐÁLLÍTÁSA 

Az AEM kaucsukokat és töltőanyagokat tartalmazó mesterkeveréket először a DuPont vezette be 1975-ben. Az 

előállítása történhet az etilén-vinilacetát kaucsukhoz hasonló eljárásokkal, illetve paraméterekkel. Az akrilátok 

reaktívabbak az etilénnél, ezért a konverziót alacsonyabban kell tartani vagy a metil-akrilát monomert kell 

szakaszosan adagolni a rekacióelegyhez. A termék szabálytalan szerkezetű etilén-metil-akrilát ko- és 

terpolimerek elegye. 

1.3. AZ ETILÉN-VINILACETÁT KOPOLIMEREK ÉS ETILÉN 
KOPOLIMEREK FELHASZNÁLÁSA 

Az EVM kaucsukok fő alkalmazási területe a kábelgyártás, ragasztók alapanyaga és hőre lágyuló műanyagok 

módosító anyaga. Kiváló hőállósága miatt az autóiparban is alkalmazzák, magas hőmérsékletnek kitett 

helyeken, mint csövek és tömítések. A kábelgyártásnál hőálló szigetelőanyagok alapanyaga, például padlófűtés, 

gyújtás kábelek, ablakfűtés, elektromos motorok, kenyérpirítók, grillek gyártása során alkalmazzák. 

Halogénmentességük miatt halogénmentes kábelburkolatoknál is alkalmazhatók, illetve föld alatt vezetett 

elektromos kábelek burkolóanyagaként is használatos. 

Az lángállóságot és korróziógátlást megkövetelő alkalmazási területeken is fontos alapanyagok. Ez az alacsony 

éghetőség, valamint a kis mennyiségben és korróziót nem okozó égési gázok keletkezéséből következik. Ebben 

az esetben az EVM vulkanizátumokat lángálló töltőanyagokkal erősítik a tulajdonságok fokozása és biztosítása 

érdekében, ezek a töltőanyagok lehetnek az alumínium-hidroxid, magnézium-karbonát, illetve hidroxid, vagy 

cink-borát. Ennek köszönhetően a vulkanizátum megfelel a legszigorúbb biztonsági követelményeknek is. 

A 45 tömegszázalékot meghaladó vinilacetát tartalmazó kaucsukok oldószermentes melegragasztók alapanyaga 

lehet. Alkalmazásukkal javítható a ragasztó tapadóképessége. Az 50-80 tömegszázalék vinilacetátot tartalmazó 

polimer nyomásérzékeny ragasztók kialakítására is felhasználható. A kis vinilacetát tartalmú kaucsukok pedig a 

vékonyréteg-alkalmazásoknál hasznosíthatók, az egyedi molekulatömeg eloszlás lehetővé teszi átlátszó és 

homogén kompozit termékek, mint öntött vagy fújt fóliák előállítását. 

Az EVM kaucsukok alkalmasak hőre lágyuló polimerek, akár a poli-(vinil-klorid) (PVC), akár a sztirol-

akrilnitril (SAN) kopolimerek vagy cellulóz észterek módosítására. Az 5-10 tömegszázalék etilén-vinilacetát 

polimert tartalmazó, műanyag ablakok alapanyagaként felhasznált EVM-PVC ojtott polimerek ütésállósága 

javul. A mintegy 60-70 tömegszázalék vinilacetát tartalmú EVM kopolimerek kompatibilisek a poli-(vinil-

kloriddal), lágyítóként alkalmazható. További alkalmazási területe a kőolajiparban a 40 tömegszázalék 

vinilacetátot tartalmazó kis molekulatömegű EVM kopolimereknek, a kőolaj és középpárlatok folyásjavító, 

viszkozitáscsökkentő adalékokként való alkalmazása. 

Az AEM kaucsukokat elsődlegesen az autóipar használja fel. A jó olajálló képességük és alacsony hőmérsékleti 

rugalmasságuk miatt kedvelt alapanyagok. Tömítések, O-gyűrűk, tömlők alapanyagaként történik a 

felhasználása, továbbá a kábelek és vezetékek szigetelésénél alkalmazzák. 

2. EPOXID KAUCSUKOK (CO, ECO, GECO, GPO) [40, 
41] 

Az epoxid kaucsukok, epiklórhidrin kaucsukok az éter típusú kaucsukok közé tartoznak, mivel polimerláncuk 

étercsoportot (-C-O-C-) is tartalmaz. Az epoxid kaucsukok az epiklórhidrin és propilén-oxid polimerizálásával 

állíthatók elő. Megkülönböztetünk poliklorometiloxirán (epiklórhidrin) kaucsukot (CO) (24. ábra), etilén oxid 

(oxirán-klorometil-oxirán (epiklórhidrin)) kopolimert (ECO) (24. ábra), epiklórhidrin-allil glicidil éter 

kopolimert (GCO) epiklórhidrin-etilén oxid-allil glicidil éter terpolimert (GECO), valamint propilén oxid-allil 

glicidil éter kopolimert (GPO). 
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24. ábra Az epiklórhidrin (CO) és az etilén-oxid epiklórhidrin (ECO) szerkezete 

Az epiklórhidrin kaucsukokat a B. F. Goodrich vezette be 1965-ben a Hercules licence alapján. A GPO 

polimereket 1964-ben fejlesztette ki a General Tire, kereskedelmi forgalmazását a Hercules kezdte 1972-ben. 

Az epoxid kaucsukok legjelentősebb tulajdonsága, hogy ózon és öregedésállóságuk jobb, mint az általános célú 

kaucsukoké (természetes kaucsuk (NR) és sztirol-butadién kaucsuk (SBR)). Kiválóan ellenállnak az időjárás 

hatásainak is. Az epiklórhidrin kaucsukok poláris jellegük és a telített polimerlánc következtében kiváló az 

olajállóságuk és az üzemanyagok hatásaival szembeni ellenállásuk, míg a GPO polimereknek kiváló az alacsony 

hőmérsékleti rugalmassága, olajállóságuk hasonló a kloroprén kaucsukhoz. Ugyanezen tulajdonságuk miatt jól 

ellenállnak a vegyi anyagoknak, savaknak, lúgoknak. Hőállóságuk meghaladja a kloroprén (CR) és akrilnitril-

butadién (NBR) kaucsukokét, hasonló az akrilátkaucsukokéval (ACM). A dinamikus tulajdonságaik 

tekintetében megegyeznek a természetes kaucsukkal. 

Az epiklórhidrin homopolimer szerkezete oxigén atomokat és mintegy 38% klórt tartalmaz szubsztituensként, 

ami elősegíti az üzemanyagokkal szembeni ellenálló képességet. Továbbá a klór jó lángállósággal ruházza fel a 

polimert. Kiemelkedően alacsony a gázáteresztő képessége és jó az ózonállósága. Hasonló olajállósággal 

rendelkeznek, mint a közepes akrilnitril tartalmú akrilnitril-butadién kaucsuk (NBR). Üvegesedési hőmérséklete 

-20°C. 

Az 1:1 epiklórhidrin-etilén-oxid-kopolimer (ECO) mintegy 26% klórt tartalmaz. Az üvegesedési hőmérséklet 

alacsonyabb, mint -40°C, így az alacsony hőmérsékleti tulajdonságai kiválóak. Üzemanyagokkal szembeni 

ellenállásuk kisebb, mint az epiklórhidrin homopolimereké, hasonló a nagy akrilnitril tartalmú akrilnitril-

butadién kaucsukokkal. Továbbá kisebb mértékben áll ellen az ózonnak, illetve nagyobb a gázáteresztő 

képessége. Olajállósága a közepes és magas akrilnitril tartalmú NBR kaucsukok közé esik. Korom töltőanyag 

alkalmazásával a keverék előállítás során a kaucsuk terméknek megnő az elektromos vezetőképessége, így el 

tudja vezetni a sztatikus töltést. 

Az epiklórhidrin kaucsukok ki vannak téve az oxidatív degradációnak. Az oxidatív bomlás antioxidánsokkal 

mérsékelhető, ezek lehetnek ditiokarbamátok. Az antioxidánsok lehetővé teszik az öregítés hatására történő 

tilajdonságromlás csökkentését, illetve megakadályozását. Az epiklórhidrin homopolimer kedvezőbb 

tulajdonságokkal rendelkezik, 135°C-on, levegőn történő 500-1000 órás öregítés után megőrzi eredeti 

szakítószilárdságát, míg az ECO polimer szakítószilárdsága 75%-al csökken az öregítés hatására. A kaucsuklánc 

telítettségéből kifolyólag hagyományos vulkanizálórendszerekkel az epiklórhidrin homo- és kopolimerek nem 

térhálósíthatók. Ezért nukleofil térhálósító és sav akceptor (például etilén-tiokarbamid-ólom-oxid) 

vulkanizálószer keverék használata szükséges. A térhálósítás diaminok, illetve imidazol származékokkal is 

végrehajtható. Az epiklórhidrin-etilén oxid-allil glicidil éter terpolimert (GECO) az allil-glicidil éter tartalma 

miatt hagyományos kénalapú vulkanizálószerekkel is térhálósítható. Az epoxidkaucsukok mindegyik csoportja 

vulkanizálható peroxidokkal. 
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A propilén oxid-allil glicidil éter kopolimer GPO a propilén oxid és mintegy 6 tömegszázalék allil-glicidil éter 

kopolimerje. Üvegesedési hőmérséklete rendkívül alacsony, -75°C. Üzemelési hőmérséklettartománya 

rendkívül széles, -60°C és 135°C között felhasználható. Hasonlóan a többi epoxid kaucsukhoz, ózonállósága jó. 

A kopolimer reaktív allil-glicidil része miatt kénnel is térhálósítható, gyorsítók jelenlétében. A gyorsító lehet 

tetrametiltiurám monoszulfid (TMTM) és 2-merkaptobenzotiazol (MBT) is. A peroxidok degradálják a 

polimert, így ezek nem alkalmasak a GPO kaucsukok térhálósítására. A GPO vulkanizátumok tulajdonságai 

hasonlóak a kloroprénhez és a természetes kaucsukhoz, továbbá mérsékelten olajállóak, illetve ellenállnak alifás 

oldószereknek is. 

2.1. AZ EPOXID KAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSA 

Az epiklórhidrin kaucsukok előállítása oldószeres polimerizációval történik kationos koordinációs mechanizmus 

szerint. Az alkalmazható oldószer lehet alifás vagy aromás szénhidrogén, de oldószerként klórozott 

szénhidrogének és éterek is felhasználhatók. Az alkalmazott katalizátor reaktív alkil-alumínium kis mennyiségű 

vízzel, ebben az esetben a katalizátor R2 Al-O-AlR2 formában van jelen. A katalizátor hatékonysága acetil-

aceton hozzáadásával növelhető. Szerves cink és szerves magnézium vegyületek alkil-alumínium vegyületekkel, 

valamint más adalékokkal, kelátképzőkkel kombinálva szintén hatékony katalizátorok. A polimerizáció 

folyamatos eljárás, kevert reaktorban szobahőmérsékleten megvalósítva. A polimerizáció felgyorsításának 

érdekében az elegyet mintegy 50°C-ra melegítik. 

A GPO polimerek előállítása hasonlóan az epiklórhidrin kaucsukokhoz, oldószeres technológiával történik. Az 

eljárás során alkalmazott oldószer lehet alifás, aromás vagy klórozott szénhidrogén. A trialkil-alumínium, víz, 

acetil-aceton katalizátorrendszer megegyezik az ECO kaucsukok előállításánál alkalmazottal, de cianid 

komplexek is alkalmazhatók katalizátorként. 

2.2. AZ EPOXID KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA 

Az epiklórhidrin kaucsukokat legnagyobb mennyiségben az autóipar használja fel. Hűtőcsövek, turbófeltöltő 

csövek, valamint üzemanyagcsövek alapanyaga. Felhasználják őket továbbá felfüggesztéseknél, szigeteléseknél 

tömítőanyagként és speciális olajálló termékeknél. 

A propilén oxid-allil glicidil éter kopolimert hasonlóan az ECO kaucsukokhoz, az autóipar használja fel, annak 

köszönhetően, hogy dinamikus tulajdonságai hasonlóak a természetes kaucsukéhoz, de alkalmazása szélesebb 

hőmérséklet-tartományban megvalósítható. Ilyen lehetséges alkalmazások lehetnek a felfüggesztés bélése vagy 

porvédő tömítések. 

3. POLIOKTÉNAMEREK [42, 43] 

A cikloolefinek gyűrűnyitással végbemenő metatézissel elvégzett polimerizáció során telítetlen, úgynevezett 

polialkénamer polimerek jönnek létre. Ipari méretekben csak a polinorbornén, polidiciklopentadién és a 

poliokténamerek (25. ábra) jelentősek. Az elsődleges kutatások a cisz formációjú poliokténamerek előállítására 

fókuszáltak, de ipari jelentőséggel a transz formációjú poliokténamerek bírnak. 

 

25. ábra A polioktanémer szerkezete 

A poliokténamerek molekulatömege bimodális, azaz a molekulatömeg eloszlásban két csúcs jelenik meg, ez 

jellemző a metatézises polimerizációra. A polimerek kristályossága a mikroszerkezettől, azaz a cisz-transz 

kötések arányától függ. Amennyiben a transz kötések aránya magasabb, a szerkezet kristályos lesz. 

Átkristályosítással a szerkezet megváltoztatható és ez a rekció gyorsan végbemegy, ami egyes gumifeldolgozási 

lépésben előnyt jelent. A reakciómechanizmustól függően lineáris vagy makrociklikus polimerek keletkeznek. A 

poliokténamerek üvegesedési hőmérséklete alacsony (-65, -75°C) függően a polimer szerkezetétől. A nagy 

molekulatömegű, kevésbé kristályos szerkezetű (megközelítőleg 10%) polimerek olvadáspontja alacsonyabb 
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(36°C alatti) és az üvegesedési hőmérséklete -75°C. A poliokténamerek Mooney viszkozitása rendkívül 

alacsony a többi kaucsukhoz viszonyítva, 5-8 egység 100°C-on mérve. 

3.1. A POLIOKTÉNAMEREK ELŐÁLLÍTÁSA 

A poliokténamerek előállításához szükséges ciklooktén monomert az 1,5-ciklooktadién részleges 

hidrogénezésével állítják elő. A ciklooktadién az 1,5,9-ciklododekatrién szintézise során keletkezik 

melléktermékként, ipari méretben a Degussa AG állította elő. Az 1,5-ciklooktadién iránti növekvő kereslet miatt 

1953 óta a butadién dimerizációjával is előállítják. A dimerizációt nikkel alapú Ziegler-Natta katalizátorral 

végzik, az eljárás során a kiindulási alapanyag teljes mértékben átalakul. A dimerizáció magas hőmérsékleten 

folyik, a melléktermékek és a katalizátor maradék eltávolítása a nyersanyagtól kifúvatással történik. A termék 

tisztasága így 99% feletti. Az 1,5-ciklooktadién hidrogénezésének szelektivitása megközelíti a 100%-ot. A 

hőmérséklet és hidrogén-alapanyag arány befolyásolja a ciklooktadién hidrogéneződését ciklookténné. A 

hidrogénezés során hidrogénfelesleget kell alkalmazni, ezáltal elkerülhető az 1,5-butadién keletkezése, mely 

izomerizációval 1,3-ciklooktadiénné alakul, ami katalizátorméregként viselkedik. A végtermék mintegy 95-97 

tömegszázalék ciklooktént tartalmaz, a fennmaradó rész ciklooktán. 

A ciklooktén gyűrűnyitásos polimerizációját Natta és munkatársai mutatták be 1965-ben. Katalizátorként 

wolfrám- vagy molibdénsókat alkalmaztak szerves alumínium vegyületekkel. 1967-ben Calderon és 

munkatársai továbbfejlesztették az eljárást, ezáltal javítva a polimerizációs körülményeket. Katalizátorként 

wolfrám-hexaklorid, etil-alumínium klorid és etilalkohol WCl6-EtAlCl2-EtOH katalizátorrendszert alkalmaztak. 

A polimerizáció már alacsonyabb hőmérsékleten is lezajlott. 

Ipari méretben oldószeres eljárást alkalmaznak a polimer előállítására. A polimerizáció során nagy tisztaságú 

monomer alkalmazása szükséges és vízmentes feltételeket kell biztosítani. Az általánosan alkalmazott oldószer a 

hexán. Katalizátorként wolfram alapú módosított Calderon katalizátorrendszert alkalmaznak. A polimerizációt 

adiabatikusan végzik, ezáltal elérhető a teljes átalakulás és a megközelítőleg 100%-os termékhozam. Az eljárás 

során a polimerizációs lépést követően az oldószert elpárologtatják, majd visszanyerik, a katalizátormaradékot 

kifúvatással távolítják el. A polimer terméket szűrik, hűtés után pelletizálják, majd kiszerelik. A polimer 

tisztasága nagy 99,5% feletti, szennyezőanyagként ciklooktánt és kis molekulatömegű oligomereket 

tartalmazhat. 

3.2. A POLIOKTÉNAMEREK FELHASZNÁLÁSA 

A poliokténamer kaucsukokat önmagukban általában nem alkalmazzák, általános rendeltetésű kaucsukokkal 

keverve, gumiipari keverékek előállítására használják fel, a keverékben 5-20%-ban alkalmazva. Az alacsony 

viszkozitása miatt kiválóan alkalmazható lágyítóanyagként vagy feldolgozási segédanyagként. Ezáltal a keverés 

energiaigénye csökken, könnyebb a töltőanyagok beépítése és ezek diszpergálhatósága. A poliokténamer 

térhálósítható, így beépül a gumiszerkezetébe. Mivel a polimer telítetlen kötéseket is tartalmaz, alkalmazhatóak 

a hagyományos vulkanizálószerek, kén, kén donorok, gyorsítók, peroxidok és gyanták is. 

Alkalmazásukkal az extrudálás során a keverékek kevésbé duzzadnak. A nagyobb arányú kristályos szerkezetű 

poliokténamerek növelik a keverékek nyersszilárdságát, ezáltal extrudátumaik merevsége és alaktartóssága 

jelentősen nő. 

A keverékek kedvezőbb folyási tulajdonságai miatt javítható a fröccsöntési eljárás, a fröccsöntött termékek 

előállítási ideje csökken és bonyolult geometriájú termékek fröccsölése is megoldható. A gyors átkristályosodás 

miatt az anizotrópikus kalander zsugorodás, azaz a hosszanti és keresztirányú zsugorodás mértéke különböző, 

jelentősen csökken. Ezáltal még vékony lapok kalanderezése is megoldható hibátlanul. A keverékek tapadása 

csökken a poliokténamer polimerek linearitása és kristályos szerkezetének következtében, ami természetes 

kaucsukkal (NR) való keverés esetén hátrányt, míg kloroprén kaucsukkal (CR) való keverés esetén előnyt jelent. 

A kaucsuk-poliokténamer vulkanizátumok tulajdonságai nem térnek el jelentősen a poliokténamert nem 

tartalmazó vulkanizátum tulajdonságaitól. A poliokténamer kisebb molekulatömege miatt a szakítószilárdság, 

szakadási ellenállás és a szakadási nyúlás kis mértékben csökken. Ezzel ellentétben a modulusz és a keménység 

nő. Bár támadható kettős kötéseket tartalmaz az ózonállóságot nem befolyásolja. A feldolgozhatóságot javítja a 

keverékben, lehetővé teszi az egyébként nehezen elegyedő poláris-apoláris (akrilnitril-butadién kaucsuk (NBR)-

etilén-propilén-dién kaucsuk (EPDM)), illetve emulziós-oldószeres eljárással előállított kaucsukok (természetes 

kaucsuk (NR) - butadién kaucsuk (BR)) jobb diszperzióját. Új alkalmazási területe lehet a poliokténamereknek a 

műanyagok módosítása. Alkalmazásával javulnak a dinamikai tulajdonságok. 
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A gumiabroncsgyártás során könnyebben feldolgozható keverékek előállítására is alkalmas, alkalmazásával 

előállítható nagy keménységű, mégis könnyen feldolgozható keverék, amely felhasználható gumiabroncsok, 

illetve golflabdák gyártása során. A zsugorodás csökkentésével lehetővé teszi a szilán típusú kompatibilizáló, 

aktivátor anyagok mennyiségének csökkentését a szilika töltőanyagokkal töltött keverékek előállításánál. A 

termoplasztikus tulajdonsága és alacsony olvadáspontja miatt töltőanyagok, gyorsítók és segédanyagok 

hordozójaként is felhasználható. 

A poliokténamer-olaj keverékek alkalmasak használt gumiabroncs őrlemények bevonataként és kötőanyagaként. 

Ez a tulajdonsága fontos a hulladék abroncsok nagy mennyiségének feldolgozása során, mivel ez technológiai 

szempontból nehezen megvalósítható. Gumiőrleménnyel módosított bitumenek és aszfaltok előállítását számos 

kutató vizsgálata és több szabadalom is született ebben a témakörben. Kis mennyiségű poliokténamer 

alkalmazásával javítható a gumiőrleménnyel módosított bitumen, illetve a belőle gyártott aszfalt 

feldolgozhatósága, miközben növeli a teljesítmény szintjét (PG, performance grade) is. Nemkülönben csökkenti 

a hagyományos aszfaltokkal szemben magasabb feldolgozási, aszfaltterítési költségeket. 
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7. fejezet - MESTERSÉGES 
(SZINTETIKUS) KAUCSUKOK – 
POLIMEREK MÓDOSÍTÁSA 

1. HALOBUTIL KAUCSUKOK (BIIR, CIIR) [17, 18, 44] 

A halogénezett butilkaucsukok, brómbutil (BIIR) és klórbutil (CIIR) kaucsukok előállítását és a kaucsukok 

tulajdonságait már az 1950-es években vizsgálta R. F. Morrissey a B. F. Goodrich számára. Morrissey kutatásai 

rávilágítottak, hogy az izoprén kaucsuk (IIR) izoprén csoportjainak halogénezésével előállított kaucsuk és más 

elasztomerek, mint a természetes kaucsuk (NR), butadién kaucsuk (BR) vagy sztirol-butadién kaucsukkal (SBR) 

készített keverékei a kaucsukok előnyös tulajdonságait megőrizték a feldolgozási tulajdonságok javulásával 

együtt és más kaucsukokkal való összeférhetőség is javult. A B. F. Goodrich ezt követően az 1950-es évek 

közepétől vezette be kereskedelmi forgalomba izoprén kaucsuk és N-brómszukcinimid keverésével előállított 

brómbutil kaucsuk termékét. A Michelin hasonló brómbutil kaucsukot fejlesztett ki és alkalmazta 

gumiabroncsainak gyártása során, tömlő nélküli radiál gumiabroncsok alapanyagaként. 

Az Exxon fejlesztett ki és vezetett be klórozott butilkaucsuk termékeket az 1960-as években. Az izoprén 

kaucsuk szubsztitúciós reakciójában elemi klórt alkalmaztak, a reakció során sósav szabadult fel. A polimer 

degradálódásának megakadályozásának érdekében a reakció során a klór-izoprén mólarányt 1-nél kisebb értéken 

tartották. A klórbutil kaucsukok széles választékát állították elő, a különböző típusok elsősorban a 

molekulatömegükben, valamint a klórozás mértékében különböztek. A Polysar az 1960-as évek végén 

fejlesztette ki és vezette be kereskedelmi forgalomba az elemi bórral szubsztituált brómbutil kaucsuk terméket. 

A lejátszódó reakció hasonló az izoprén elemi klórral végzett halogénezéséhez. A halobutil kaucsukok 

könnyebben térhálósíthatók a hagyományos butilkaucsukokkal szemben, köszönhetően a reaktív allil halogén 

csoportoknak. 

A brómbutil kaucsuk (BIIR) megközelítőleg 1,8-2,1 tömegszázalék brómot, míg a klórbutil kaucsuk (CIIR) 1,2 

tömegszázalék klórt tartalmaz. A sűrűségen kívül a BIIR és CIIR kaucsukok fizikai tulajdonságai hasonlóak a 

butilkaucsukéhoz (IIR). A brómbutil kaucsukok 150°C felett degradálódnak, hidrogén bromid kilépése közben, 

emellett térhálósodás, izomerizálódás és láncszakadás is bekövetkezhet, ezeket a mellékreakciókat savak 

felgyorsítják. A brómbutil kaucsuk stabilizálható kalcium-sztearát vagy epoxidált szójaolaj (ESBO) 

segítségével, melyek reagálnak a felszabaduló hidrogén-bromiddal. 

A klórbutil kaucsuk stabilabb a brómbutil kaucsuknál, ennél fogva kevesebb stabilizáló anyag alkalmazása 

szükséges. A kalcium-sztearát térhálósodást gátló, lassító tulajdonsággal is rendelkezik. A brómbutil és klórbutil 

kaucsukok gázáteresztő képessége a hagyományos butilkaucsukokhoz hasonlóan kicsi, ózonállóságuk és az 

időjárás káros hatásaival szembeni ellenállásuk jó. Emellett vegyszerállóságuk is kedvező. Vulkanizátumaik 

hőállósága meghaladja a butilkaucsukokét, térhálósodásuk gyorsabb, még kevesebb gyorsító alkalmazásával is. 

Összeférhetőségük dién típusú (természetes kaucsuk (NR), akrilnitril butadién kaucsuk (NBR), kloroprén 

kaucsuk (CR)) kiváló. 

Abban az esetben, ha a klórbutil kaucsuk oldatot kalcium-oxid és cink-sztearát jelenlétében hevítve sósav 

kilépése mellett konjugált diéneket tartalmazó butil kaucsuk keletkezik. Ez lehetőséget ad peroxidokkal történő 

térhálósításra. Amennyiben természetes kaucsukkal, butadién kaucsukkal vagy sztirol-butadién kaucsukkal 

együtt térhálósítják a halobutil kaucsukokat, a telítetlen polimer lánc következtében hagyományos kénalapú 

vulkanizálószerek is alkalmazhatók. A halobutil kaucsukok vulkanizálása emellett gyantákkal, különböző 

aminokkal is véghezvihető. 

1.1. AHALOBUTIL KAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSA 

Az izoprén halogénezése szubsztitúciós reakció. A reakció során két eltérő szerkezetű polimer alakul ki. A fő 

termék esetén szekunder allil halid struktúra alakuli ki, melyben a kettős kötés az oldalláncban foglal helyet, ez 

az exometilén vagy exo struktúra. Kisebb mennyiségben ugyancsak szekunder halid szerkezet alakul ki, azzal a 

különbséggel, hogy a kettős kötés a polimer láncban foglal helyet. Ez a struktúra az előző analógiájára 

endometilén vagy röviden endo struktúra. Melléktermékként hidrogén-halogenid, a szubsztituenstől függően 

sósav vagy hidrogén bromid keletkezik, melyek reakcióba léphetnek a kettős kötéssel. 
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A szekunder exo struktúra savak jelenlétében termodinamikailag stabilabb primer allil struktúrába rendeződik, 

ez a folyamat a melléktermékként keletkező sósav vagy hidrogén bromid jelenlétében is lejátszódik. A keletkező 

sósav, illetve a bróm felesleg katalizálja a halogénezési reakciót. 

A sósav vagy hidrogén bromid kiválásával konjugált dién szerkezet alakulhat ki. A kereskedelmi forgalomban 

elérhető brómbutil kaucsuk 1,7-1,9 mólszázalék izoprén monomert tartalmaz, melyből 1-1,5 mólszázalék 

brómozott. A klórbutil kaucsuk is mintegy 2,1-2,3 mólszázalék izoprén monomert tartalmaz, amely nagyobb 

részt klórozott (1,7-1,8 mólszázalék). 

1.1.1. OLDÓSZERES ELJÁRÁS 

A halobutil kaucsukok előállítása során a kiindulási alapanyag a hagyományos butilkaucsuk (IIR). A 

halogénezés kevert tartályban, elemi halogénekkel, klórral és bórral történik hexán oldószerben. A butilkaucsuk 

oldása közvetlenül a kaucsuk előállítási eljárásában is megvalósítható, majd ezt követően folytatható le a 

halogénezés. Indirekt módon is elvégezhető, azaz a halogénezést nem a butilkaucsuk előállítása során végzik, 

hanem egy ettől elválasztott csak a halogénezésre irányuló eljárásban. Az általában 1-4 órán keresztül tartó 

oldódást befolyásolja a kaucsuk molekulatömege, szemcsemérete és a hőmérséklet. 

A klórozás és brómozás folyamata erősen kevert reaktorban történik. A butilkaucsuknak és oldószernek 

tisztának kell lennie, mivel a klór reakcióba léphet a szennyező szénhidrogénekkel, melléktermékek keletkezése 

közben. A klórozás hőmérséklete 25-65°C. A klórt sztöchiometriai mennyiségben adagolják a kaucsukhoz. A 

reakció melléktermékeként sósav szabadul fel. A bróm bevitele a polimer láncba lassabb folyamat a klór 

bevitelénél, ezért brómfelesleget kell alkalmazni a megfelelő reakciósebesség biztosítására és a degradálódás 

elkerülésére érdekében. A reakció a klórozáshoz hasonló hőmérsékleten megy végbe. Melléktermékként 

hidrogén-bromid keletkezik. 

A reakciót a reagálatlan halogének és a melléktermékként keletkező hidrogén halogenidek elválasztása követi. 

Semlegesítő szerként nátrium-hidroxidot, míg stabilizáló szerként kalcium-sztearátot és epoxidált szójaolajat 

(ESBO) alkalmaznak. Az erősen kevert keverőben végzett semlegesítési lépés során a halogénezett kaucsukot 

nátrium-hidroxid oldattal semlegesítik, elkerülve a keletkező sósavval és hidrogén-bromiddal lejátszódó 

mellékreakciókat, így növelve a termék stabilitását. Ezt követi a termék elválasztása a melléktermékektől és az 

oldószertől, mely mintegy 5-10 tömegszázalék koncentrációjú vizes szuszpenzióból forró gőzzel történik 

kifúvató kolonnában. A befejező lépésben a szilárd kaucsuk terméket szárítják extruderben vagy fluidizációs 

szárítóban. 

1.1.2. HALOGÉNEZÉS EXTRUDERBEN 

A butil kaucsuk szilárd fázisú halogénezése megvalósítható extruder alapú reaktorban, ahol a polimert 

közvetlenül érintkeztetik a klórral és brómmal. Az eljárás vízmentes, ezért a melléktermékként keletkező sósav 

és hidrogén bromid nem disszociál és gázfázisban eltávolítható a reaktorból. Az eljárás előnye, hogy a 

semlegesítő lépés elhagyható. 

1.2. A HALOBUTIL KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA 

Az 1960-as évektől a klórbutil kaucsukok felhasználásának mértéke megnövekedett fokozatosan csökkentve a 

megfelelő alkalmazásokban a hagyományos butilkaucsukok felhasználásának mennyiségét. Általában 

gumiabroncsok előállítására természetes kaucsukkal keverve használták, illetve használják fel. A brómbutil 

kaucsukok reaktívabbak a klórbutil kaucsukoknál, így telítetlen kötéseket tartalmazó kaucsukokkal együtt 

könnyebben térhálósíthatók, felhasználhatók teherautó abroncsok keverékeinél. A halobutil kaucsukok ezen 

kívül felhasználhatók tartályok bevonatainak, műszaki gumitermékek és gyógyszerkupakok alapanyagaként. 

2. HIDROGÉNEZETT AKRILNITRIL-BUTADIÉN 
KAUCSUK(HNBR) [24, 45] 

Az akrilnitril-butadién kaucsuk (NBR) polimerláncában található szén-szén kettős kötések szelektív 

hidrogénezésével speciális tulajdonságokkal rendelkező hidrogénezett akrilnitril-butadién kaucsuk (HNBR) 

nyerhető. 



 MESTERSÉGES 

(SZINTETIKUS) KAUCSUKOK 

– POLIMEREK MÓDOSÍTÁSA 

 

 56  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A vulkanizátumok jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, kopásállóságuk és az ipari olajokkal szembeni 

ellenállásuk kiváló. Az alacsony hőmérsékleti tulajdonságok is nagyon jók, ellenáll a ridegedésnek, jó a hajlítási 

ellenállásuk. Telített szerkezetüknek köszönhetően jól ellenállnak az oxidációnak, az ózon és a forró levegő 

káros hatásainak. Gőz és gázáteresztő képességük kicsi. Vegyianyagoknak, savaknak, lúgoknak ellenállnak. 

A részlegesen vagy teljesen hidrogénezett akrilnitril-butadién kaucsukok akrilnitril tartalma 34 és 49 

tömegszázalék között változhat, a kereskedelmi forgalomban elérhető kaucsukok 100°C-on mért Mooney 

viszkozitása 50 és 152 egység között van. A részlegesen hidrogénezett kaucsuktermékek esetén a hidrogénezés 

foka 90 és 98% között van, ezek a kaucsukfajták hagyományos kénalapú vulkanizálószerekkel is 

térhálósíthatók. A teljesen hidrogénezett HNBR kaucsukok termékeknél, ahol a hidrogénezés foka 99% feletti, 

ezek a hagyományos térhálósító szerek nem alkalmazhatóak. A kaucsuk sűrűségét az akrilnitril tartalma 

befolyásolja, a 43 tömegszázalék akrilnitril tartalmú HNBR kaucsuk sűrűsége megközelítőleg 0,97 g/cm3, míg a 

kisebb akrilnitril tartalmú (34 tömegszázalék) kaucsuk sűrűsége 0,95 g/cm3. A részlegesen és teljesen 

hidrogénezett NBR kaucsukok spontán és szakadási kristályosodást is mutatnak. 

A kaucsuktermékek üvegesedési hőmérsékletét (Tg) is befolyásolja a kaucsuk akrilnitril tartalma. 18,9 és 39 

tömegszázalék akrilnitriltartalom között az üvegesedési hőmérséklete -25 és -21,5°C között van, míg a nagy 

akrilnitril tartalmú kaucsukok esetén (az akrilnitril tartalom 48,3 tömegszázalék) ez az érték -8°C. Emellett a 

HNBR kaucsukok üvegesedési hőmérséklete a kaucsuk akrilnitril tartalmán kívül a hidrogénezés, telítés 

mértékétől is függ. 

A hidrogénezett akrilnitril-butadién kaucsukok a hagyományos gumiipari módszerekkel és eszközökkel 

feldolgozhatók. A teljesen hidrogénezett, azaz telített polimer láncú NBR kaucsukok térhálósítása peroxid 

vulkanizálószerekkel, valamint nagy energiájú sugárzással végezhető el. A csak részlegesen hidrogénezett, azaz 

még kettős kötéseket tartalmazó NBR kaucsukok térhálósítása során kén, illetve kéntartalmú vulkanizálószerek 

is felhasználhatók. Az akrilnitril tartalom függvényében eltérőek a vulkanizátumok tulajdonságai. Az akrilnitril 

tartalom növekedésével javul a kaucsuk olaj- és üzemanyagállósága, nő a modulusz és a keménység értéke. 

Ezzel szemben a rugalmasság és a gázáteresztőképesség csökken, valamint a feldolgozás során a kaucsukban 

felhalmozódott hőmennyiség is csökken. 

A hidrogénnel telítés és ezáltal az alkalmazott vulkanizálórendszer is befolyással van a HNBR kaucsuk 

tulajdonságaira. Az ózonállóság és a meleg levegővel szembeni ellenállóképesség, valamint a modulusz a 

telítettség növelésével javul. Ellenben a nem teljesen telített kaucsukfajták szakadási nyúlás értéke és a szakadás 

terjedésével szembeni ellenállása jobb. 

A HNBR kaucsuk lágyító anyagok nélkül is feldolgozható, ebben az esetben a vulkanizátum töréspontja 

alacsonyabb, mint -70°C. A teljesen telített NBR kaucsuk fajták üvegesedési hőmérséklete magasabb, mint a 

csak részben telített NBR kaucsukoké, lágyítóanyagokkal ennek értéke csökkenthető a hőállóság jelentősebb 

csökkenése nélkül. 

Amennyiben részlegesen telített NBR kaucsuk keverékek térhálósítása során a vulkanizáló rendszer peroxidot is 

tartalmaz, például a keverékben a magnézium- és cink-oxidok helyett cink-peroxidot alkalmaznak a kén 

donorokkal vagy kénnel végzett vulkanizálás hatékonysága és emellett a vulkanizátum néhány tulajdonsága 

javul. A szakító modulusz nő, az ózonállóság és a meleg levegővel szembeni ellenálló képesség, valamint a 

dinamikus terhelésekkel szembeni ellenálló képesség javul. Emellett a peroxiddal térhálósított részlegesen 

hidrogénezett NBR kaucsukok hideg hőmérsékleti tulajdonságai jobbak, mint a teljesen hidrogénezett 

kaucsukoké. Szakítószilárdságuk a telítettség mértékétől és a töltőanyagoktól függően 20-30MPa, míg szakadási 

nyúlásuk 200-450% között változhat. ShoreA keménységük 55-80 pont, míg rugalmasságuk 30-40%. A teljesen 

hidrogénezett NBR kaucsukok hőállósága jó, üzemelési hőmérsékletük felső határa 150°C. 

2.1. A HIDROGÉNEZETT AKRINITRIL- BUTADIÉN KAUCSUK 
ELŐÁLLÍTÁSA 

Az akrilnitril-butadién kaucsuk (NBR) szén-szén kettőskötéseinek szelektív vagy teljes hidrogénezése során a 

nitrilcsoportok hármas kötésének megbontását el kell kerülni. Ellenkező esetben a nitrilcsoportok 

mennyiségének csökkenése a molekulatömeg növekedését vonja maga után, szekunder és tercier aminok 

keletkezése közben, ennek következtében oldhatatlan termék keletkezik. A hidrogénezés, telítés fokának 

meghatározása infravörös és NMR spektroszkópiával, valamint titrimetrikusan (jódszámvizsgálat) lehetséges. A 

hidrogénezett NBR kaucsuk oldószeres ipari előállítása, azaz az akrilnitril-butadién kaucsuk hidrogénezése 
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szakaszos eljárással, kevert reaktorban, homogén vagy heterogén katalizátor alkalmazásával történhet. A 

polimeroldatban a hidrogénezett termék koncentrációja 15 tömegszázalék. 

2.1.1. HOMOGÉN KATALITIKUS ELJÁRÁS 

A homogén katalitikus eljárások során ródium- vagy ruténium foszfin komplexek alkalmazhatók. A ródium 

katalizátorok alkalmazása esetén az oldószer klórozott aromás szénhidrogén, amennyiben szükséges foszfin 

ligandumok jelenlétében. A ruténium katalizátor típusától függően a hidrogénezés elvégezhető szabad foszfin 

jelenlétében vagy anélkül. Ketonok, klórbenzol vagy ezek keverékei az általánosan alkalmazott oldószerek. A 

fémorganikus katalizátorokkal végzett hidrogénezés során az oxigén jelenlétét ki kell küszöbölni. A katalizátor 

típusa és koncentrációjának függvényében a reakció hőmérséklete 100-150°C. A polimerizáció során 

alkalmazott nyomás megközelítőleg 190 bar. Az akrilnitril-butadién kaucsuk szelektív hidrogénezésénél 

alkalmazott katalizátor a trisz(trifenil foszfin)ródium(I)klorid, míg az alkalmazott oldószer klórbenzol. Az 1,2-

butadién részek hidrogénezése gyors folyamat, az ezt követő lépés, melyben az 1,4-cisz- és 1,4-transz-butadién 

részek hidrogénezése lassú. A katalizátorok visszanyerése csapadékképzéssel vagy abszorpciós eljárással 

történhet. 

2.1.2. HETEROGÉN KATALITIKUS ELJÁRÁS 

Az NBR kaucsukok heterogén katalitikus hidrogénezése során általában palládium katalizátorokat használnak 

fel, de a hidrogénezés más nemesfém tartalmú katalizátorral is megvalósítható. A katalizátort ebben az esetben 

az oldott kaucsuk szubsztrátban diszpergálják. A katalizátorhordozó lehet aktív szén, kalcium-karbonát, 

szilícium-dioxid és titán-vagy cirkónium-dioxid is. A reakció során kis molekulatömegű keton oldószereket 

alkalmaznak. A polimerizációs eljárásban általánosan alkalmazott hőmérséklet 50°C, míg az alkalmazott 

nyomás 50bar. A katalizátor aktivitása palládiummal növelhető. Jó eredménnyel alkalmazhatók azok a 

szilícium-dioxid hordozós nemesfém katalizátorok, melyek fajlagos felülete kisebb, mint 600m2/g és a pórusok 

átlagos átmérője 80-120nm. a polimerizáció után a katalizátor visszanyerhető szűréssel, illetve centrifugálással. 

Az így visszanyert katalizátort, amennyiben szükséges regenerálás után, újra felhasználják a polimerizációs 

lépés során. A HNBR kaucsuk terméket kifúvatással választják el az oldószertől, ezt követi a maradék oldószer 

eltávolítása elpárologtatással és a kaucsuk szárítása. 

2.2. A HIDROGÉNEZETT AKRILNITRIL-BUTADIÉN KAUCSUK 
FELHASZNÁLÁSA 

Tulajdonságaikból fakadóan a hidrogénezett akrilnitril-butadién kaucsukokat felhasználja az autóipar, az 

olajipar és a villamos ipar is. Gépgyártás során is alkalmazzák alapanyagként. Az autóiparban ezeket a 

kaucsukokat fogasszíjak, biztonsági övek, különböző tömítések és csövek alapanyagaként használják fel. Az 

olajiparban olajállóságukat kihasználva fúrócső védőeszközök, szivattyú állórészek, tömítések csomagolások 

gyártásánál alkalmazzák. A villamosiparban vezetékek és kábelek borítása és burkolatok készülhetnek HNBR 

kaucsukokból. A gépgyártásnál hengerek laminálására, bevonására használatosak. 

A műanyagiparban és a gumiiparban hőre lágyuló műanyagok módosítószere, valamint különböző 

kaucsukkeverékek keverőkomponense. Alapvető összetevője a termoplasztikus elasztomereknek. Etilén-vinil 

kaucsuk (EVM) és fluorokaucsuk (FPM) mellett szerepelhet keverékekben. A HNBR-EVM kaucsukkeverékek 

vulkanizátumai felhasználhatók kábelek borításaként a hajóépítés során. A HNBR-FPM kaucsukok 

keverékeinek vulkanizátumai, illetve a HNBR-PVC keverékek üzemanyagállósága és mechanikai tulajdonságai 

jobbak a hidrogénezett akrilnitril-butadién kaucsukénál, így alkalmasak az üzemanyagoknak kitett helyeken 

való felhasználásra. 

3. KLÓROZOTT ÉS KLÓRSZULFONÁLT POLIETILÉN 
(CM, CSM) [46, 47] 

A klórozott polietilén (CM) és klórszulfonált polietilén (CSM) a gumiiparban a speciális elasztomerek közé 

tartozik, olyan felhasználási területen alkalmazzák, ahol szükséges az agresszív közegekkel szembeni jó 

ellenállóképesség, vegyszer- és olajállóság. 

A klórozott polietilén (CM) (26. ábra) előállítása során a polietilén polimerláncában található hidrogénatomok 

egy részét klórral helyettesítik, ennek következtében elasztomer jellegű termék keletkezik. 
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26. ábra A klórozott polietilén szerkezete 

A klórozott polietilén kaucsukok tulajdonságait elsősorban a polimer klórtartalma határozza meg. A kis 

klórtartalmú polimerek, ahol a klórtartalom kevesebb, mint 20 tömegszázalék kismértékű kristályosságot 

mutatnak, a polimerek polietilén tartalmának köszönhetően. A nagy klór tartalmú polimerek, ahol a klórtartalom 

meghaladja az 50 tömegszázalékot, a szén-klór dipólusok következtében rideg, törékeny, de nem kristályos, 

amorf termékek. A gumiipari felhasználásra a 25 és 40 tömegszázalék közötti klórtartalommal bíró polimerek 

alkalmasak. A 35 tömegszázalék klórtartalmú polimerek már nem kristályosak. Ezek a polimer típusok 

rendelkeznek a legjobb alacsony hőmérsékleti rugalmassággal és a legalacsonyabb lágyulásponttal. Előbbi 

tulajdonság jellemzésére használt töréspont értéke alacsonyabb, mint -40°C, míg a lágyuláspont értéke 

alacsonyabb, mint -20°C. A polimerek tulajdonságait az alapanyagként alkalmazott polietilén típusa csak 30 

tömegszázalék klórtartalom alatt befolyásolja. A kevésbé elágazó, nagy sűrűségű polietilén (HDPE) alapú 

polimer, melyben a klórtartalom alacsonyabb, mint 15 tömegszázalék kristályossága megegyezik a klórozatlan 

kis sűrűségű polietilénével (LDPE). 

A kereskedelmi forgalomban előforduló klórozott polietilén kaucsukok különböző klórtartalommal és 

viszkozitással rendelkeznek. A vulkanizátumok ózon- és időjárásállóak, rendkívül jól ellenállnak a forró levegő 

és a vegyi anyagok károsító hatásainak. Olajállóságuk is kiváló, valamint magas fokú lángállósággal 

rendelkeznek. Összetételüktől függően az elszíneződésük mértéke is kicsi. A jellemzően 36-44 tömegszázalék 

klórtartalmú polimerek olajállósága, lángállósága és szakítószilárdsága a klórtartalom növekedésével javul. 

Ezzel együtt a gázáteresztő képessége csökken. A nagy klórtartalom hátránya, hogy az alacsony hőmérsékleti 

tulajdonságok és a lágyító anyagokkal való összeférhetőség romlik. 

A klórozott polietilén kaucsukok feldolgozhatók a hagyományos gumiipari eszközökben, anélkül, hogy 

segédanyagokat használnának fel. A polimer termoplasztikus anyagként viselkedik. A feldolgozás során 

bekövetkező hőmérsékletnövekedés miatt a polimer lágyul. Hasonlóan a többi klórtartalmú kaucsukhoz a 

klórozott polietilént stabilizálni kell, mivel a feldolgozás hőmérsékletén a polimer degradálódhat sósav kilépés 

közben. Magnézium vagy ólom oxidok, bázikus ólomsók és epoxigyanták alkalmazhatók stabilizátorként 

önmagukban vagy gyakran keverékként is. A cink vegyületek nem alkalmazhatók stabilizálásra, mivel a 

vulkanizátum öregedéssel szembeni ellenállóképességét drasztikusan csökkenti. A polimerlánc telített jellege, a 

kisebb mértékű elágazás és klórtartalmának következtében a klórozott polietilén kaucsukok termikus stabilitása 

jó, jobban ellenállnak a hő károsító hatásának, mint a kloroprén kaucsukok (CR) vagy a polivinilklorid (PVC). 

A telített jellegből következően a polimerek nem vulkanizálhatók a hagyományos kénalapú térhálósító 

szerekkel, a térhálósítást ezért gyökös úton, peroxidokkal vagy nagy energiájú sugárzással végzik. Emellett, ha a 

polimer termékkel szemben nem támasztanak nagy hőállósági követelményeket amin típusú vulkanizáló 

rendszer is alkalmazható, ez lehet tiadiazol amin rendszer. A peroxid alapú vulkanizálószerek általában a 

szerves peroxidok, emellett többfunkciós vinil vagy allil vegyületeket alkalmaznak segédanyagként. 

3.1. A KLÓROZOTT POLIETILÉN ELŐÁLLÍTÁSA 

Az első kereskedelmi klórozott polietilén terméket kis sűrűségű polietilén (LDPE) oldószeres klórozásával 

állították elő. A leggyakrabban alkalmazott oldószer a szén-tetraklorid. Az eljárás eredményeként részben 

klórozott polimer termék nyerhető, melyben a klóratomok véletlenszerűen helyezkednek el. A mai általánosan 

alkalmazott eljárásokban az alapanyag a nagysűrűségű polietilén (HDPE), a klórozást vizes szuszpenzióban 

végzik. A klórozás hatékonyságának növelése érdekében a polietilén alapanyag por formájában van jelen, így 

biztosítva a reakció számára a nagy felületet. A klórozás megfelelő mértékben történő lejátszatásához és a 

csomósodás elkerülésére a reakciót több lépésben végzik. Az első lépésben a klórozási reakció a polietilén 

olvadáspontja alatt zajlik, az ezt követő lépésben a kristályos fázis olvadáspontja fölé fűtik a szuszpenziót, míg a 

klórozás a harmadik szakaszban alacsonyabb hőmérsékleten fejeződik be. A reakció ezúton történő vezetésével 

biztosítható a célpolimer megfelelő klórtartalma. A klórozás után a klórozott polimer terméket mossák a sósav 



 MESTERSÉGES 

(SZINTETIKUS) KAUCSUKOK 

– POLIMEREK MÓDOSÍTÁSA 

 

 59  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

mentesítés érdekében. Ezt követően a víz nagy részének eltávolítása következik centrifugálással, majd a 

terméket alagút vagy fluidizációval szárítják. A végső lépés a termék kiszerelése. 

3.2. A KLÓROZOTT POLIETILÉN FELHASZNÁLÁSA 

Kiváló vegyszer és olajállóságuk, valamint kiemelkedő lángállóságuk miatt a klórozott polietilént elsősorban a 

kábelek és vezetékek előállítása során használják fel, ahol olaj- és lángálló bevonatok, burkolatok 

alapanyagaként alkalmazzák. Felhasználják műszaki gumitermékek, mint tömlők, vegyszer- és olajálló csövek, 

porvédő gumitermékek és nem utolsó sorban tömítések alapanyagaként az autó- és gépgyártásban. 

A klórszulfonált polietiléneket (CSM) (27. ábra) a DuPont fejlesztette ki és vezette be a kereskedelmi 

forgalomba 1952-ben. A polimerek a klóratomok mellett kis mennyiségben szulfonil-klorid csoportokat is 

tartalmaznak a polimerláncban, véletlenszerű elhelyezkedésben. 

 

27. ábra A klórszulfonált polietilén szerkezete 

A kereskedelmi forgalomban beszerezhető klórszulfonált polietilének klórtartalma 25 és 43 tömegszázalék 

között változhat, emellett a terméktől függően 0,8 és 1,5 tömegszázalék kenet tartalmaz. Mooney viszkozitásuk 

széles tartományban, 20 és 110 Mooney egység között változhat. Megközelítőleg minden nyolcvanadik 

szénatomhoz kapcsolódik szulfonil klorid csoport, míg minden hetedik és nyolcadik szénatom klórozott. A 

klórszulfonált polietilének legtöbb tulajdonsága hasonló a klórozott polietilénéhez (CM), a megközelítőleg 

azonos klórtartalom következtében. A szulfonil klorid csoportok klóratomjai reaktívabbak, mint a polimer 

lánchoz kapcsolódó klóratomoké, ezáltal ezek a csoportok vesznek részt a térhálósító reakciókban. 

A vulkanizátumok szakítószilárdsága kiváló, erősítő töltőanyagokkal tovább nem fokozható. Keménységük 

nagy a töltetlen keverékek 60-65, töltött keverékeiké elérheti a 90 Shore A fokot is. Ózonállósága és az időjárás 

hatásaival szembeni ellenállóképessége kiváló. Hasonlóan ellenáll a hőnek, illetve vegyszereknek, 

oxidálószereknek. Olajállóságuk és éghetőségi tulajdonságaik kis mértékben elmaradnak a kloroprén 

kaucsukokétól (CR). Üzemelési hőmérséklet tartományuk széles, -40°C és 150°C között felhasználhatók. A 

polimer termékek tulajdonságait a térhálósító eljárás típusa is befolyásolja. 

A klórszulfonált polietilén vulkanizálása történhet kétértékű fémoxidok, például a magnézium és ólom oxidjai, 

nedvesség jelenlétében. A térhálósítás során ionos hidak jönnek létre. A lejátszódó folyamat lassú, ezért a 

vulkanizátumok különösen alkalmasak tetőfedő szigetelőanyagok alapanyagaként, valamint tartályok és 

medencék béléseként. A polimerek térhálósíthatók magnézium oxid és kéntartalmú gyorsító, merkapto-

benzotiazol vagy tiurám diszulfid tartalmú vulkanizálórendszer alkalmazásával, amennyiben magas üzemelési 

hőmérsékleten használják fel a polimert, a vulkanizálórendszer kiegészül többfunkciós alkoholokkal, ez lehet 

pentaeritritol is. Az így térhálósított termékek hidraulikacsövek és kábelek, vezetékek borításánál 

alkalmazhatók. A vulkanizálás gyökös úton is megvalósítható, peroxid térhálósító szerek alkalmazásával vagy 

nagyenergiájú sugárzással, epoxigyantákkal. 

A klórszulfonált polietilén alkilezésével alkilált klórszulfonált polietilén (ACSM) állítható elő (28. ábra). A 

polimerlánc néhány klóratomját rövid alkil csoportokkal helyettesítik, ebben az esetben a polimer klórtartalma 

lecsökken mintegy 26-30 tömegszázalékra. 
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28. ábra Az alkilált klórszulfonált polietilén szerkezete 

Az alkilcsoportok belső lágyító anyagként viselkednek. Az alkilált klórszulfonált polietilén termékek 

üvegesedési hőmérséklete a klórszulfonált polietilénnél alacsonyabb, mintegy 5°C-al. Az alkilezés javítja a 

hőállóságot, azonban a polimer olajállósága csökken. A hagyományos klórszulfonált polietilénekkel szemben 

megfelelőbbek dinamikus terhelésnek jobban kitett termékek gyártására, úgymint fogasszíj, tengelykapcsoló 

elemek. 

3.3. A KLÓRSZULFONÁLT POLIETILÉN 

A klórszulfonált polietilén előállítása oldószeres eljárással történik. A kis sűrűségű és nagy sűrűségű polietilén 

alapanyagok klórozása és klórszulfonálása egyidejűleg történik klór és kén-dioxid gázzal. A reakció 

inicializálása UV sugárzással történik, az eljárás során a reakció szempontjából inert oldószert, például szén-

tetrakloridot alkalmaznak. A termék elválasztása több úton is megvalósítható a tömény oldatból, az oldatot két 

mintegy 100-200°C-ra fűtött hengerre vezetve az ott kivált kaucsukot késsel távolítják el. Egy másik megoldás a 

polimeroldat forró vízbe vezetése, ahol a hőmérséklet az oldószer forráspontja felett van. Ebben az esetben 

magnézium karbonátot is adagolnak az oldathoz a csomósodás elkerülésének érdekében. A klórszulfonált 

polietilén előállítható klórozott polietilén (CM) fluidágyas reaktorban véghezvitt klórszulfonálásával. Az eljárás 

során klórt és kén-dioxidot használnak fel és ebben az esetben is UV sugárzással iniciálják a reakciót. A 

polimerizáció hőmérséklete 20 és 100°C között változhat. Az alkilált klórszulfonált polietilén (ACSM) 

általánosan alkalmazott alapanyaga a lineáris kis sűrűségű polietilén, ami etilén és rövid láncú α-olefinek 

kopolimerje. Az előállítási eljárás megegyezik a klórszulfonált polietilénével. 

3.4. A KLÓRSZULFONÁLT POLIETILÉN FELHASZNÁLÁSA 

A klórszulfonált polietilének a már említett felhasználási módozatokon felül alkalmazhatók erősen agresszív 

közeggel érintkező gumitermékek alapanyagaként. Oldataik kiválóak lakkok és korrózióálló bevonatok 

előállítására, de felhasználhatók tömítések alapanyagaként, előállíthatók belőle extrudált és fröccsöntött 

termékek. Butilkaucsukok vulkanizációs aktivátora. 

4. POLIFOSZFAZÁNOK (P, FZ, PZ) [48, 49] 

A polimerek felhasználási területének növekedésével és a polimerekkel szembeni növekvő elvárások miatt 

egyre nagyobb teret nyernek a szervetlen és fémorganikus polimerek, melyek polimer láncát a szénatomon kívül 

más, szervetlen atomok is alkotják. A polifoszfazánok egy példa a szervetlen alkotóelemeket is tartalmazó 

polimerekre, ahol a polimer láncban foszfor is található, a foszfor és nitrogén atomok váltakozva egyszeres és 

kétszeres kötésekkel építik fel a polimer láncot. A polifoszfazánokat általánosan Z betűjellel rövidítik, a 

különböző funkciós csoportokat tartalmazó polimer esetén, a jelölést kiegészítik a funkciós csoportnak 

megfelelően. Így a fluoroalkil kaucsukokat FZ, míg az ariloxi foszfazánokat PZ jelöléssel különböztetik meg. 

Az alkalmazott funkciós csoportoktól és a kapcsolódás módjától és mértékétől függően széles választéka 

állítható elő ezen kaucsukoknak. Általános szerkezetüket a 29. ábra szemlélteti. 
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29. ábra A polifoszfazánok szerkezete 

A hexakloro trifoszfazén gyűrűnyitáson alapuló polimerizációjával már Stokes is foglalkozott az 1890-es évek 

végén. A még ekkor szabályozatlan reakció térhálós, gumiszerű, gyorsan hidrolizáló terméket eredményezett. A 

reakció alapjául szolgáló kísérletek az 1830-as évekig nyúlnak vissza, amikor Rose, Liebig és Wöhler foszfor-

pentaklorid és ammónia reakciójával ciklikus prekurzorokat állítottak elő. Ekkor ciklikus trimerek és tetramerek 

lineáris oligomerekkel történő polimerizációját vizsgálták, a polimerizáció foka még alacsony volt, nem haladta 

meg a 20 százalékot. Allcock és munkatársai az 1960-as években vizsgálták oldható poli(diklorofoszfazán), 

hexakloro-ciklotrifoszfazán gyűrűnyitásos polimerizálásával történő előállítását. 

A polifoszfazánok változatos szerkezete következtében eltérő fizikai tulajdonságú polimerek állíthatók elő, a 

felhasználási követelmények függvényében. A polifoszfazán kaucsukok közös jellemzője a polimerlánc 

nagyfokú rugalmassága és a polimerek alacsony üvegesedési hőmérséklete (Tg), a poli(etoxifoszfazánok) 

üvegesedési hőmérséklete -84°C. A poli(alkoxifoszfazánok) kismértékű termikus stabilitása korlátozza az 

alkalmazási területeket. A poli(diklórfoszfazán) nagy molekulatömegű átlátszó polimer, melynek kúszás-

relaxáció tulajdonsága kiváló. Hátránya, hogy hajlamos a hidrolizálásra, a polimer nedvességgel érintkezve 

ammónium kloridra, ammónium foszfátra és sósavra bomlik. 

Ezzel szemben a poli(organofoszfazánok) kisebb mértékben hajlamosak a hidrolízisre. A polimerek a 

szubsztituensek jellegétől függően termoplasztikus, hőre lágyuló vagy elasztikus, rugalmas jellegűek lehetnek. 

A metoxi és etoxi csoportokat tartalmazó polimereket kivéve az alkoxi és ariloxi foszfazán homopolimerek 

termoplasztikus jellegűek. E típusú polimerek mikrokristályos, szabályos szerkezete akadályozza meg a 

rugalmas tulajdonságok kialakulását, a szimmetria és a szabályosság csökkentésével, melyek különböző 

szubsztituensek beépítésével oldható meg, elasztikus tulajdonságokkal rendelkező termék nyerhető. Ilyen 

szubsztituensek lehetnek a fluoroalkoxidok vagy ariloxidok. Az ilyen típusú kopolimerek termikus stabilitása is 

jobb, mint a homopolimereké. 

A kristályos polifoszfazánok gyakran rendelkeznek elsőrendű átmeneti hőmérséklettel (T1). A T1 és az olvadási 

hőmérséklet (Tm) között a polimerek mezomorf vagy folyékony kristályos állapotúak. Néhány polifoszfazán 

kiváló termikus stabilitással bír, azonban a kis molekulatömegű ciklikus foszfazánok kialakulásával járó 

depolimerizálódás már alacsonyabb hőmérsékleten is bekövetkezik. A poli(bisz-trifluoroetoxipolifoszfazánok) 

termikus degradációjának vizsgálatakor megállapították, hogy a polimerek vagy blokk kopolimerek termikus 

stabilitása az alkoxi csoportok mennyiségének növekedésével csökken. A fluoroalkoxi-foszfazánok ellenállnak a 

vegyianyagoknak, savak, lúgok vizes oldatainak, de tömény kénsav hatására a polimer bomlik. Oldószereknek 

ellenállóak, csak kis mértékben következik be duzzadás szerves oldószerek vagy üzemanyagok hatására. A 

legtöbb polifoszfazán jó égésgátló tulajdonsággal bír, az égés során felszabaduló gáz mennyisége és toxicitása, 

károsító hatása csekély. 

Kereskedelmi forgalomban trifluoroetoxid és fluoroalkoxid caoportot tartalmazó, valamint fenoxid és p-

etilfenoxid csoportokat tartalmazó polifoszfazán polimerek szerezhetők be. A fluoralkil polifoszfazánok (FZ) 

keménysége 40-90 Shore A fok. Szakítószilárdságuk közepes, értéke függően a polimertől 7,5 és 10 MPa, míg 

100°C-on mért Mooney viszkozitásuk 45-66 Mooney fok között változhat. A -65°C üvegesedési hőmérsékletű 
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és mintegy 55 tömegszázalék fluortartalmú fluoralkil foszfazánok üzemeltethetőek -60 és 175°C között, 

lángállóságuk és az üzemanyag hatásaival szembeni ellenállásuk kiváló. 

A fluoralkil polifoszfazánok (FZ) a fluoroelasztomerekhez (FPM) és fluoroszilikon elasztomerekhez (MFQ) 

hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. Hasonlóan az MFQ elasztomerekhez az FZ kaucsukok kiváló szakadási 

és kopásállósági tulajdonságokkal bírnak, míg rugalmasságuk meghaladja a szilikonkaucsukokét. Az FPM 

kaucsukokkal szemben alacsonyabb hőmérsékleten is üzemeltethetők, mivel az FPM kaucsukok üvegesedési 

hőmérsékletének értéke jellemzően -18°C körüli, azonban hőstabilitásuk kisebb, mintegy 50-70°C-al 

alacsonyabb hőmérsékleten alkalmazhatók tartósan és az olajokban üzemanyagok hatására bekövetkező 

duzzadás mértéke is nagyobb. 

Kén vagy kéntartalmú vulkanizálószerekkel abban az esetben térhálósíthatók, ha legalább 1 százalék telítetlen 

kötést tartalmazó oldallánc is van a polimerben. A polifoszfazánok peroxidokkal és nagy energiájú sugárzással 

történő térhálósítása megvalósítható ennek hiányában is. A kaucsukok erősítésére és töltésére felhasználhatók 

szilikátok, agyagásványok, korom vagy ezek keverékei. 

4.1. A POLIFOSZFAZÁNO ELŐÁLLÍTÁSA 

A polifoszfazánok kereskedelmi elterjedését a polimerek előállítása során alkalmazott hexaklór-

ciklotrifoszfazán, mint az előállítás során „monomer”-ként alkalmazott vegyület magas ára és ebből 

következően a termék magas ára gátolja. 

4.1.1. A POLI(DIKLÓRFOSZFAZÁN) ELŐÁLLÍTÁSA 

A foszfazán oligomereket foszfor-pentaklorid és ammónium-klorid oldószeres eljárással lefolytatott 

reakciójából nyerik, oldószerként klórbenzolt alkalmaznak. A reakció viszonylag magas hőmérsékleten, mintegy 

130°C-on, hosszú idő alatt, mintegy 4 nap alatt játszódik le. A lineáris foszfazán oligomereket tartalmazó 

oldatot desztillálják az oldószer eltávolításának érdekében, a maradó és a reakció során esetlegesen keletkezett 

ciklikus vegyületeket hexánnal történő extrakcióval választják el a terméktől. Ezt követően a lineáris foszfazán 

oligomerekhez ammónium-kloridot adagolnak, a hőmérsékletet 155-165°C körülire emelik, néhány óra 

reakcióidő után a hőmérsékletet tovább növelik, mintegy 200°C-ig. A folyamat közben ammónium-kloridot és 

klórbenzolt adagolnak a foszfazán oligomerhez, a ciklikus oligomereket nitrogénnel távolítják el. 

4.1.2. A POLIMER MÓDOSÍTÁSA 

A különböző eljárásokkal előállított polimereket a felhasználás előtt módosítani kell, a foszfor-klór csoportok 

szubsztituálását kell elvégezni, a felhasználási követelményeknek megfelelő tulajdonsággal rendelkező 

polimerek előállításának érdekében. A polimerek módosítása oldószeres reakcióban történik, a fluoroalkoxi és 

ariloxi csoportok bevitelét ciklohexán, illetve ciklohexán és C5-C7 alkánok keverékeiből álló oldószerben 

végzik. Alkálifém oxidok bevitele tetrahidrofuránban történhet meg, a lineáris poli(diklórfoszfazán) 

szubsztitúciója a sztérikusan nem gátolt szubsztituensekkel gyorsan és teljesen végbemegy. 

A poli(diklórfoszfazánok) klór atomjának helyettesítése a legtöbb nukleofil ágensekkel megvalósítható, amelyek 

reakcióba lépnek a foszforvegyületek klóratomjával, ezáltal a különböző oldalláncként csatlakozó csoportok 

bevitele a foszfazán polimer láncba. A fémorganikus vegyületek, mint a szerves magnézium vagy szerves lítium 

vegyületek nem alkalmazhatók, mivel a reakció során a polimer degradálódhat, ezáltal kevésbé stabil polialkil- 

és poliarilfoszfazánok keletkezhetnek. Két vagy több különböző alkoxi vagy ariloxi csoport is bevihető a 

polimer láncba egyidejűleg megfelelő nukleofil ágensek keverékeinek alkalmazásával, abban az esetben, ha a 

nukleofil ágensek szerkezete, térbeli alakja és reakcióképessége hasonló, eloszlásuk a polimer láncban 

véletlenszerű lesz. 

4.1.3. A POLIFOSZFAZÁNOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK KÖZVETLEN MÓDJA 

Flindt és Rose írta le a kisebb molekulatömegű poli(trifluoroetoxifoszfazán) polimer termikus 

polikondenzációval végzett közvetlen előállítási eljárását. Az eljárás során trisz(trifluoroetoxi)-N-

trimetilsililfoszforamint használtak fel. Matyjazewski és munkatársai fejlesztették tovább az eljárást, melynek 

során különféle anionos iniciátorokat vizsgáltak, ezek közt az alkoxidokat, Lewis savakat és erősen nukleofil 

aminokat. A reakció hőmérséklete viszonylag alacsony, 70-120°C. Termékként magas hozammal nagy 

molekulatömegű lineáris polimerek nyerhetők. 



 MESTERSÉGES 

(SZINTETIKUS) KAUCSUKOK 

– POLIMEREK MÓDOSÍTÁSA 

 

 63  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

További csoportok és atomok bevitelével a polimer láncba befolyásolhatók a termék tulajdonságai és az 

előállítás paraméterei. Poli(karbofoszfazánok) vagy a poli(tiofoszfazánok) alacsonyabb hőmérsékleten is 

előállíthatók. Poli- vagy oligosziloxán oldalcsoportok bevitelével többek között növelhető az összeférhetőség 

más kaucsuktípusokkal. 

4.2. A POLIFOSZFAZÁNOK FELHASZNÁLÁSA 

A fluoroalkil polifoszfazánok jellemző felhasználási területe a különböző folyadékoknak, oldószereknek 

ellenálló membránok, tömítések, O-gyűrűk és rugalmas, rezgésmentesítő anyagokban való alkalmazás, 

alapanyagként vagy keverékek részeként. Az autóipari és orvosi felhasználása a legjelentősebb, utóbbi esetben 

fogászati segédanyagként alkalmazzák. A poli(ariloxifoszfazánok) habosított csövek és lapok alapanyaga. A 

habosított lemez fő alkalmazási területe a szigetelőipar, ahol halogénmentes, lángálló és jó zajszigetelő 

anyagokra van szükség. A habosított cső formájú polimereket elsősorban csövek szigetelésénél alkalmazzák, a 

már említett előnyös tulajdonságok kihasználásával. 
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