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1. fejezet - BEVEZETÉS [1-5] 

A XX. században a polimerizációs technológia fejlődésének köszönhetően a különféle műanyagok és gumik 

életünket meghatározó szerkezeti anyagaivá váltak, így napjainkra az évenkénti felhasznált mennyiségük a 

világon meghaladta a 300 millió tonnát. A műanyagipar fejlődésével párhuzamosan a műanyagok felhasználási 

területe is egyre bővül, amely olyan különleges igényeket támaszt az előállított műanyag-alapanyagokkal 

szemben, amelyeket a legkönnyebben segédanyagok felhasználásával lehet kielégíteni. Továbbra is fejlesztenek 

új polimereket, azonban sokkal nagyobb a jelentősége a meglévő műanyag-alapanyagok tulajdonságainak 

módosításának. A műanyag-alapanyagok fizikai és mechanikai jellemzőinek módosításában, az élettartam 

növelésében, vagy adott esetben a csökkentésében, az éghetőség csökkentésében és még számos egyéb 

tulajdonság javításában a műanyag-ipari segédanyagok (adalékok, erősítő anyagok) igen fontos szerepet 

töltenek be. Tehát az adalékok alkalmazásával a termékek tulajdonság/árviszonya javul. Az utóbbi években a 

fejlesztés egyre könnyebben kezelhető és környezetkímélő adalékok kialakítására törekszik. 

1. Adalékok jelentősége 

A korai időkben előállított műanyagok gyakran nem teljesítették a velük szemben támasztott elvárásokat. Ennek 

főként az volt az oka, hogy a gyártási technológiájuk kezdetleges volt, a tervezés és a feldolgozási gyakorlat is 

az akkori fémfeldolgozást követte. Ez a probléma a feldolgozást segítő és a tartósságot növelő anyagok 

szükségét idézte elő. Manapság az autóalkatrészek, a háztartási eszközök, csomagolóanyagok elektronikai és 

telekommunikációs eszközök nagy része műanyagokból készülnek, pontosabban olyan polimerekből, amelyek 

különböző segédanyagokat, adalékokat tartalmaznak, ezáltal teljesítve a szerkezeti anyagtól elvárt minőségi 

követelményeket. Előfordulnak olyan esetek, amikor a műanyag kevesebb, mint 50%-ban tartalmaz szerves 

polimer mátrixot, így a szerkezeti anyagot főként valamilyen szervetlen anyag alkotja, ilyenek például a 

különböző kompozitok. 

Vannak olyan műanyagok tulajdonságok, amelyeket csak adalékok alkalmazása lehet biztosítani, ezek 

alkalmazása nélkül a műanyagoknak elveszítenék előnyüket a többi szerkezeti anyaggal szemben. Ilyen előnyök 

például a tartós szín, a kültéri alkalmazhatóság, az egyszerű formába öntés, tűzállóság, élelmiszeri 

alkalmazhatóság stb. 

A műanyagokban az adalékok alkalmazása természetesen költséget jár (adalék ára, bekeverés költsége stb.), 

azonban ha figyelembe vesszük az adalék hatásait, például kisebb előállítási költség, vagy kevesebb alapanyag 

felhasználása ugyanolyan tulajdonságú termék előállítására, akkor a belátható az adalékok alkalmazásának 

előnyei. A műanyag-feldolgozást segítő adalékok például a csúsztató-, vagy kenőadalékok és hőstabilizátorok 

általában drágábbak, mint a polimer alapanyag. Ezeket általában kis koncentrációban alkalmazzák, de még így 

is nagy költséget jelenthetnek. Egyes esetekben viszont alkalmazásuk elengedhetetlen a műanyag végső 

minőségének eléréséhez. Az adalékok másik típusa, mint az ásványi töltőanyagok (mészkő, talkum, agyag) 

viszont természetes eredetűek és olcsók. Egy forint spórolás fröccsöntési ciklusonként nem tűnik jelentős 

megtakarításnak, azonban ha figyelembe vesszük a szokványos fröccsöntő kapacitásokat (több ezer 

darab/műszak), akkor minden egyes megtakarított másodperc is jelentős gazdasági előnyt eredményezhet. Egyes 

adalékokat tehát azért alkalmaznak, mert a kívánt tulajdonság elérése nélkülük nehéz lenne, másokat pedig 

főként az előállítási költségek csökkentésére alkalmazzák. 

Az adalékok bekeverésének célját  1.1 táblázat  mutatja be. Pigmentek és töltőanyagok nélkül évente kb. 12 

milliárd EUR értékű, összesen 8,5 millió tonna adalékot használnak fel a világon (Európában 2,7 millió tonnát). 

Az adalékokat általában három csoportra szokták osztani: 

• feldolgozási segédanyagok (pl. viaszok, csúsztatóanyagok), 

• tulajdonságjavítók (pl. ütésállóság-növelők), 

• műanyagot módosító anyagok (pl. lágyítók). 

Ezek a felhasználása a következőképp oszlik el: 10% az első, 20% a második, 70% a harmadik csoportba 

sorolható. 

1.1. táblázat - táblázat Különböző adalékok szerepe a polimerekben 
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A polimer tulajdonságainak 

megőrzése 
A polimer tulajdonságainak 

kiterjesztése 
Új tulajdonságok és hatások 

feldolgozási stabilizátorok UV/fénystabilizátorok antisztatikumok 

antioxidánsok égésgátlók savmegkötők 

hőstabilizátorok gócképzők tartalom UV-fényvédelme 

csúsztatók optikai halványítók biocidek 

savmegkötők lágyítók felületmódosítók 

Az adalékok világpiacának mintegy 60%-át a lágyítók teszik ki, ha a töltőanyagokat az adalékok közé sorolják, 

ezek kerülnek az élre (1.1. ábra). 

1.1. ábra - 
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2. fejezet - ANTIOXIDÁNSOK [1-3,6] 

A természetes és mesterséges polimereket az oxigén egyaránt károsítja. A műanyagok oxidációval szembeni 

ellenállása igen különféle mértékű. A polisztirol és a poli(metil-metakrilát) a feldolgozási hőmérsékletén 

megfelelően stabilnak mutatkozik, viszont vannak olyan polimerek, amelyek az oxidációra lényegesen 

érzékenyebbek. A műanyagok oxidációval szembeni ellenállását az előállításuk módja, pl. a visszamaradt 

katalizátorok mennyisége, illetve a polimer morfológiája, pl. a kristályosság mértéke is befolyásolja. Továbbá a 

polimerek oxidációja, más néven öregedése jelentősen függ a polimer minőségétől és a felhasználásának 

módjától is. Az öregedést általában szabad szemmel is érzékelni lehet, pl. sárgulás, csökkent felületi fényesség 

és átlátszóság, repedezettség stb. Másrészt a polimer fizikai és mechanikai tulajdonságainak (ütőszilárdság, 

szakítószilárdság stb.) romlásában is nagy szerepet játszik az oxidáció. A műanyag tárgyak végül is annyira 

károsodnak, hogy használhatatlanná válnak. 

A polimerek termikus oxidációjának csökkentésére antioxidáns vegyületeket használnak, emellett a polimer 

stabilitása komonomerek alkalmazásával és a láncvégi csoportok lezárásával növelhető. Az antioxidánsok olyan 

vegyületek, amelyek az oxidációt és a következményeként kialakuló öregedési folyamatokat hátráltatni tudják. 

Az antioxidánsokat célszerűen már a polimer előállítása során adagolják, azaz még a szárítás előtt bekeverik a 

polimerbe. A műanyagok többségének gyakorlati alkalmazása csak a hatékony stabilitásuk révén vált 

lehetségessé. 

1. Az autooxidáció folyamata 

A polimerek oxidációját a szerves vegyületek és az oxigén kb. 150°C-ig lejátszódó reakciója okozza, amelyet 

autooxidációnak nevezünk. Ebben a folyamatban a kis mennyiségben jelenlévő szennyezések fontos szerepet 

töltenek be. Az autooxidációnak két jellegzetessége van: az autokatalízis és az inhibiálhatóság. Az autooxidáció 

gyökös mechanizmussal játszódik le, amely az iniciálási reakcióval indul R˙ primer gyökök keletkezésével, ezt 

követi a láncnövekedés, amelyben az ROOH reakciótermékek keletkeznek és végül a lánczáródás, ahol az RO˙ 

és ROO˙ gyökök megsemmisülnek (2.1. ábra). A hidroperoxi gyökök és bomlástermékei a felelősek a termikus, 

illetve a foto-oxidáció hatására bekövetkező polimer szerkezet és molekulatömeg változásnak, amely a polimer 

mechanikai (pl. hajlító-, húzó- és ütőszilárdság), valamint fizikai (sárgulás, repedezettség, fakultság stb.) 

tulajdonságainak romlását idézi elő. Az R˙ gyökök általában hő, ultraibolya fény vagy pedig mechanikai 

igénybevétel hatására, illetve a polimer ismeretlen forrásból származó gyökökkel való reakciója révén 

keletkezik. A műanyag feldolgozása során a nagy hőmérsékleten, viszont viszonylag kevés oxigén jelenlétében 

történő mechanikai igénybevétel idézi elő az oxidációt. A műanyag felhasználása során pedig a napfény és az 

oxigén a felelős a polimer öregedéséért. 

2.1. ábra - 
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Az autooxidáció autokatalitikus jellege is hasonlóan játszódik le. Az autooxidáció lejátszódásának gátlása, tehát 

nagyon fontos, és ez könnyen meg is oldható viszonylag kis koncentrációjú (0,02-1% általában 0,05-0,25%) 

megfelelő antioxidáns adalék alkalmazásával a feldolgozás során. Szinte minden szintetikus polimer esetén 

szükség van antioxidáns alkalmazására az előállítás, feldolgozás, tárolás és felhasználás során bekövetkező 

oxidáció csökkentésére. A tömegműanyagok esetén (polipropilén, polietilén, poli(vinil-klorid) az antioxidáns 

hatású anyagok kulcspozíciót foglalnak el a műanyag adalékok piacán. 

2. Antioxidánsok hatásmechanizmusa 

Az antioxidánsok hatásukat úgy fejtik ki, hogy – kémiai szerkezetüktől függően – a bomlási folyamatokba 

beavatkoznak. Általában két csoportjukat különböztetik meg: láncelzáró vagy primer antioxidánsok és a 

hidroxiperoxidok bomlását előidéző, szekunder antioxidánsok csoportját, utóbbiakat általában szinergikus 

hatású katalizátoroknak, illetve preventív adalékoknak is nevezik. 

A primer antioxidánsok többnyire sztérikusan gátolt fenolok vagy szekunder aromás aminok, amelyek képesek 

peroxigyökök befogadására és ezért általában gyökfogóknak nevezhetők. A stabilizálás, azaz lánczáródás úgy 

megy végbe, hogy a láncnövekedési folyamatban a sztérikusan gátolt vegyület peroxigyök helyett kevésbé 

reaktív fenoxigyököt alakít ki. Ez pedig egy újabb peroxigyökkel képes reagálni, amelynek eredményeként egy 

stabil vegyület keletkezik. Tehát a reaktív ROO˙ gyökök koncentrációja csökkenthető úgynevezett elektron, 

illetve hidrogén atom donor típusú antioxidáns vegyületekkel (CB-D), amelyek olyan stabil vegyületeket 

alkotnak a láncvivő gyökökkel (2.1 egyenlet), amelyek nem hajlamosak további reakcióra pl. hidrogén 

befogadásra, vagy további oxidációra (2.2 a,b egyenlet). A keletkezett peroxi-vegyületek hőstabilitása gyenge, 

bomlásuk 150°C feletti hőmérsékleten láncreakciókat képes előidézni, azonban általában ezen anyagok 

alkalmazási hőmérséklete a bomlási hőmérséklet alatti. Ez összességében azt jelenti, hogy a sztérikusan gátolt 

fenolok hatékonysága a hőmérséklet növelésével csökken. 

A másik lánczáró antioxidáns vegyület típus az akceptor antioxidánsoké (CB-A), melyek oxidálják az alkil-

gyököket (R˙), így megszakítva a láncvivő rekciót (2.1. ábra). Kinon típusú vegyületek oxigénszegény 

atmoszférában jól működnek akceptor antioxidánsként (2.3 egyenlet). 

2.2. ábra - 
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A szekunder antioxidánsok többsége kénvegyület (főként tioéterek) és a foszforsav triészterei (foszfitok). 

Mindkét vegyülettípus ionos mechanizmussal bontja a hidroxiperoxidokat nemgyökös termékekké, így 

megakadályozva a másodlagos oxidációs ciklusban a szabad gyökök kialakulását (2.1. ábra). A foszfitok 

foszfátokká alakulnak a tioéterek a hidroperoxidokkal az első lépésben alkoholokat és szulfoxidokat képeznek 

((2.4.-2.5. egyenletek)). A szulfoxidok és oxidációs termékeik még hatékonyabb hidroperoxid bontók, mint 

maguk a szulfidok, mert képesek ekvivalensnél több hidroperoxidot elbontására. 

2.3. ábra - 

 

Gyakran észlelnek primer és szekunder antioxidánsok alkalmazásakor szinergikus jelenségeket, ami azt jelenti, 

hogy ezek együttes alkalmazása esetén nagyobb hatás mutatkozik, mint amekkora egyenkénti hatásuk 

összegzéséből várható. A szinergikus hatások abból származnak, hogy a gyökök befogása és a nemgyökös 

hidroperoxid bomlás egyidejűleg megy végbe. Egyes esetekben az antioxidánsok között antagonisztikus hatási 

is előfordulhat például polipropilén foto-oxidációja során, ha fenolos antioxidáns vegyületet alkalmaznak együtt 

fémes ditioláttal amely a fenol termékek miatt érzékeny lesz az foto-oxidációra. 

3. Az antioxidánsok vegyülettípusai 

A legáltalánosabban alkalmazott és legváltozatosabb szerkezetű lánczáró vegyületek a sztérikusan gátolt 

fenolok. Aminokat csupán vulkanizált elasztomerekben alkalmaznak, mert erős elszíneződést okoznak, és így 

nem használhatók hőre lágyuló műanyagok stabilizálására. A stabilizálóként alkalmazott vegyületek közül 

foszfitok és foszfonitok többnyire aromás vegyületek pl. szubsztituált trifenil-foszfit. Az aromás vegyületeket 

azért részesítik előnyben, mert kevésbé hidrolizálnak és többségük szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, 

igen tisztán előállítható vegyület. A tioéterek többnyire a tio-dipropionsav hosszú szénláncú észterei. 

Kézenfekvő megoldásnak kínálkozik a primer és a szekunder antioxidánsok hatását oly módon kombinálni, 

hogy egyazon molekula tartalmazza a kétféle hatékony csoportot (pl. tioéterek). A kereskedelmi forgalomban, 

azonban csak elvétve találni ilyen vegyületeket. Az antioxidánsok fő típusait a  táblázat  mutatja be. 

2.1. táblázat - táblázat Főbb antioxidáns típusok és jellemzőik 
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Antioxidáns típusa Polimer típusok Megjegyzés 

Primer aminok Elasztomerek, színezett polimerek, 

poliuretánok 
Elszíneződésre való hajlam 

Fenolok Poliolefinek, sztirol alapú 

polimerek, műszaki műanyagok 
Nincs színező hatás, számos típusuk 

létezik 

Fémsók Poliolefin kábelek Fémdeaktivátor hatásúak 

Foszfitok Poliolefeinek, sztirol alapú 

polimerek, műszaki műanyagok 
Színtartók, hidrolízisre való hajlam 

Tioészterek Poliolefinek, sztirol alapú 

polimerek 
Erős szaghatás 

4. Az antioxidánsokkal szembeni követelmények 

Bár az antioxidáns fő feladata a polimerek oxidációjának megakadályozása, azonban gyakorlati megítélése 

erősen függ számos más tulajdonságától is. Néhány ilyen tulajdonság, a stabilizálandó polimer természetétől és 

alkalmazási területétől függően, különösképpen fontossá válhat. Ezek a tulajdonságok a különböző kémiai, 

fizikai tulajdonságok, illetve egyes esetekben toxikológiai szempontokat is figyelembe kell venni. Az utolsó 

szempontnak döntő szerepe van néhány különleges célra szánt antioxidáns kiválasztásában. Ilyen például az 

élelmiszercsomagolás, mert az adalék és a műanyag ilyen célra való felhasználását külön engedélyhez kötik. A 

kémiai tulajdonságok közül a legfontosabbak: elszíneződési hajlam, hőstabilitás, hidraulikus stabilitás, 

halmazállapot, oldhatóság emulgeálhatóság, illékonyság, összeférhetőség. 

5. Antioxidánsok vizsgálata és analitikája 

Az antioxidánsok alkalmazástechnikájának kulcskérdése, hogy az antioxidánsok hatékonyságának megítélésére 

kvantatív és a gyakorlat szempontjából helytálló eredményeket adó vizsgálati módszerek álljanak a 

szakemberek rendelkezésére. Az antioxidánsok hatásossága meghatározó, a gyakorlathoz közelálló eredményt 

adó vizsgálati módszerek mindegyikének az a lényege, hogy gyorsítják a polimer öregedését a környezeti 

hőmérséklet növelésével. Az öregedés mértékének számszerű megállapítására a műanyagok néhány fizikai vagy 

mechanikai tulajdonságának változását szokták mérni. A műanyagokat az oxidatív károsodás mindenkor érheti, 

így tehát már előállításuk, feldolgozásuk és használatuk közben is. A műanyagok előállításuk során bekövetkező 

oxidációját laboratóriumban végzett polimerizáció, illetve polikondenzáció során vizsgálják, melynek során a 

sárgulást, folyási szám és mechanikai tulajdonságok változását követik nyomon. A műanyag feldolgozása során 

fellépő oxidációs károsodást az olvadék hőterhelésével, pl. többszöri extrudálással idézik elő, melynek során 

ugyancsak a sárgulást, folyási szám és mechanikai tulajdonságok változását követik nyomon. A felhasználás 

során bekövetkező öregedést szekrényöregítési módszerrel modellezik, melynek során különböző mechanikai 

tulajdonságokat vizsgálnak. 

Az antioxidánsoknak a felhasználás tartamára várható hatását (tartós hatású stabilizátorok) kizárólag 

szekrényöregítéssel, az adott műanyag olvadáspontjánál kisebb hőmérsékleten vizsgálják. Az egyes műanyagok 

mechanikai és fizikai tulajdonságaira eltérően hat az öregedés ezt mutatja a  táblázat . 

2.2. táblázat - táblázat Az oxidáció hatása az egyes műanyag típusok tulajdonságaira 
 

Jellemző 

tulajdonság 
Poliolefinek Sztirol-

polimerek 
Poli-amidok Poli-

uretánok 
Poli-

karbonátok 
Poli-

acetálok 
Elasztomere

k 

Ridegség XX   X         

Sárgulás X XX X XX XX X X 

Szakítószilá

rdság 
X X XX X   X XX 

Ütő-hajlító 

szilárdság 
X XX X   X X   

Hajlítószilár

dság 
X X           



 ANTIOXIDÁNSOK [1-3,6]  

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Jellemző 

tulajdonság 
Poliolefinek Sztirol-

polimerek 
Poli-amidok Poli-

uretánok 
Poli-

karbonátok 
Poli-

acetálok 
Elasztomere

k 

Oldatviszko

zítás 
    X   X     

Tömegveszt

eség 
          XX   

XX jelentős hatás, X kismértékű hatás 

6. Műanyagok stabilizálása a gyakorlatban 

A polipropilén hőstabilitása oxigénmentes környezetben igen jó. A gyakorlatban oxigén jelenlétében azonban 

nagy oxigénérzékenység jellemzi, ezért a polipropilén csak stabilizált állapotban dolgozható fel. Ha nem 

szükséges a nagy feldolgozási stabilitás, akkor elegendő egy tartós hatású stabilizátor, valamely nagymolekulájú 

fenolszármazék használat. A polipropilénnel összehasonlítva a polietilén kevésbé érzékeny az oxidációra, ezért 

általában kisebb stabilizátor koncentráció is elegendő a stabilizáláshoz. Az elszíneződéssel, összeférhetőséggel 

és az illékonysággal, továbbá a tartóssággal szembeni követelmények hasonlóak a polipropilénhez, azonban a 

polietilén összeférhetősége az adalékkal rosszabb, mint a polipropiléné. A polietilén feldolgozásakor és használt 

antioxidánsok és a tartós hatású stabilizátorai ugyanazok, mint a polipropilénnél alkalmazottak. 

Termooxidáció szempontjából a polisztirol az ellenállóbb polimerek közé tartozik, ezért sok esetben 

felhasználásához nem is szükséges antioxidánsok alkalmazása. Az ütésálló polisztirolban, ami sztirol-butadién 

kopolimer kettőskötés tartalmánál fogva érzékeny az oxidációra. Az oxidatív károsodás a minta 

megsárgulásában és a mechanikai tulajdonságok romlásában nyilvánul meg. Az ABS a polipropilén mellett a 

legtöbb antioxidánst fogyasztó műanyag. Hasonlóan az ütésálló polisztirolhoz az ABS is érzékeny az 

oxidációra, mert elasztomer komponensei telítetlenek. Stabilizálásukhoz azonban nagyobb antioxidáns 

koncentrációk szükségesek, mint az ütésálló polisztirolhoz. A poliamidok feldolgozásakor bekövetkező 

színeződés bizonyos mértékig csökkenthető, ha foszfitot adnak hozzájuk. A poliamidok stabilizálása egyébként 

főleg a tartós stabilitás tárgykörébe tartozik. A fenolokat akkor használják, amikor az oxidációval szembeni 

ellenálláson kívül a színállóság is megkövetelik és számításba jöhet a termék élelmiszeripari felhasználása. 

A poli(metilén-tereftalát)-ok viszonylag jól ellenállnak az oxigén hatásának. Tartós stabilizálásukra ez ideig 

többnyire fenolos antioxidánsokat használtak, ami a hőkezeléskor a mechanikai tulajdonságokat, főként pedig az 

ütő-hajlító szilárdságot lényegesen javította és az elszíneződést is csökkentette. A hőre lágyuló poliészter 

elasztomerek könnyen oxidálható poliészterszegmenseket tartalmaznak. Minthogy ezek az anyagokat hosszú 

élettartamú tárgyak előállítására használják, stabilizálásuk igen lényeges. A poliéter-uretánok lényegesen 

kevésbé állnak ellen a termikus oxidációnak, mint a poliészter-uretánok, ez utóbbiak azonban könnyebben 

hidrolizálhatók. A polikarbonátok hőkárosodását elsősorban a polimer sárgulása jelzi. Minthogy igen kis fokú 

sárgulás már szemmel is észlelhető, nagy figyelmet fordítanak az anyag színének stabilizálására. Mivel a 

feldolgozás hőmérséklete nagyon nagy (kb. 320°C), az adalék illékonysággal és hőterheléssel szembeni 

ellenállása tekintetében különleges követelményeknek kell megfelelniük. A polikarbonátok feldolgozása 

alkalmával bekövetkező sárgulást többnyire foszfitok és foszfonitok hozzáadásával csökkentik. 
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3. fejezet - ÉGÉSGÁTLÓK [1-3,6-9] 

A hőre lágyuló műanyagok – mivel szerves vegyületek, szenet, hidrogént, esetleg oxigént, nitrogént 

tartalmaznak – többé-kevésbé jól égnek. A hőre lágyuló műanyagok növekvő felhasználása régóta azzal a 

törekvéssel jár, hogy optimálisan égésgátolt változatokat fejlesszenek ki. Ennek eredményeként megállapítható, 

hogy ma minden hőre lágyuló műanyaghoz rendelkezésünkre áll olyan égésgátló, ami éghetőségüket jelentősen 

csökkenti. Ez a megelőző tűzvédelem biztosítja a hőre lágyuló műanyagok széles körű felhasználását. A 

műanyagok égésgátlására sok eljárást és módszert kifejlesztettek, azonban ez nem azt jelenti, hogy a hatásos 

égésgátlót tartalmazó műanyag termék ellen tud állni erős és hosszantartó tűznek. Az égésgátlók hatékonysága 

tűz esetén a gyújtóhatás időtartamától és intenzitásától függ. Az égésgátlókkal szemben azon felül, hogy már kis 

koncentrációban a kívánt mértékben és hosszú ideig hatásosak legyenek, számos egyéb követelményt is 

támasztanak. Például könnyen és egyenletesen bedolgozhatónak kell lenniük a műanyagba anélkül, hogy a 

feldolgozógépet korrodálnák és a műanyaggal vagy adott esetben a jelenlévő egyéb adalékokkal a feldolgozási 

hőmérsékleten reakcióba lépnének. Ez azt jelenti, hogy az égésgátlóknak megfelelő hőstabilitással kell 

rendelkezniük, másrészről az égésgátlóknak tűz esetén el kell bomlaniuk. Továbbá az égésgátlók nem lehetnek 

mérgezőek, illetve tűz esetén nem növelhetik a füst mérgező hatását sem. Ezen kívül az égésgátlók alkalmazása 

nem befolyásolhatja a műanyag termék megjelenését, így nem okozhatnak kiizzadást, kivirágzást és krétásodást, 

valamint az eredeti műanyag mechanikai, fizikai, elektromos és egyéb tulajdonságait sem ronthatják jelentősen. 

Természetesen az égésgátló ára és az alkalmazott koncentrációja is fontos a kiválasztásakor. Ezen 

követelményeket egy típusú égésgátlóval nehéz lenne minden esetben kielégíteni, ezért minden hőre lágyuló 

műanyaghoz meg kell keresni az adott alkalmazási terület követelményeinek megfelelőt. 

1. Az égésgátlók hatásmechanizmusa 

Az égés az a kémiai reakció, amely során a vegyület valamely oxidáló anyaggal reagál, miközben annyi energia 

szabadul fel, amennyi az oxidációs reakció fenntartásához elegendő. A hőre lágyuló műanyagok égését ezen 

anyagok speciális fizikai és kémiai tulajdonságai jelentősen befolyásolják. Az égéshez és gyulladáshoz 

szükséges energia közlése az adott anyag fajlagos hőkapacitásától, sűrűségétől, hővezető képességétől, az 

olvadáshőtől és a párolgáshőtől függ. A műanyagok égése akkor kezdődik, amikor a hőmérséklete eléri a 

bomlási hőmérsékletét és elegendő oxigén jelenlétében gyújtóforrás hatására meggyullad, illetve megfelelően 

nagy hőmérséklet esetén az anyag öngyulladása is bekövetkezhet. A műanyagnak a szerkezetétől és 

összetételétől függően változó a stabilitása azonban 350-450°C hőmérséklet tartományban megkezdődik a 

bomlása és a gyulladást követően elég. Elegendő hő keletkezésekor az égés önfenntartóvá válik, illetve a 

növekvő hőmérséklet miatt az égés sebessége növekszik. A műanyagok gyúlékonyságát a műanyag összetétele, 

formája, sűrűsége és méretei is befolyásolják, míg a lángterjedését főként a jelenlévő oxigén koncentrációja 

szabja meg. 

A hőre lágyuló műanyagok égése során, pirolízis révén szabad gyökök keletkeznek, amelyek a lángban az 

oxigénnel gyökös láncreakcióba lépnek. Ehhez járul még a további hőképződés és a műanyag további bomlása. 

Mivel az égés gázfázisban megy végbe, így az oxigén jelenléte mellett a megfelelő mennyiségű éghető gáz 

képződése is elengedhetetlen. A halogéntartalmú égésgátlók hatásmechanizmusa szerint az égéskor keletkező 

nagy reakcióképességű szabad OH˙-, H˙- és O˙- gyökök a kevésbé reakcióképes halogén gyökökkel 

cserélődnek ki, így a reakció sebessége csökken. A láncreakciók a következő mechanizmus szerint játszódnak 

le: 

3.1. ábra - 
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A műanyagokban alkalmazott foszfortartalmú égésgátlók vegyületeiből tűz esetén foszforsav és polifoszforsav 

keletkezik, ami elősegíti a műanyag elszenesedését, valamint a levegővel érintkező felület lezárását, továbbá a 

vízképződést és a nem éghető gázok keletkezését. A halogénvegyületekkel égésgátolt hőre lágyuló műanyagok 

fontos alkotórésze az antimon-trioxid. Ez szinergetikus anyagként alkalmazzák, ami által a halogéntartalmú 

égésgátló adalékot kisebb koncentrációban lehet alkalmazni. Az ilyen rendszerekben a szerves brómvegyületből 

antimon-tribromid keletkezik, ami katalizálja a OH˙- és H˙- vízképzési reakcióját. A halogéntartalmú 

vegyületek és az antimon-trioxid együttes használatának hátránya a nagy füstképződés. 

Az éghetőség csökkentésének további módja az éghető termékek koncentrációjának csökkentése valamilyen 

inaktív hígítóanyag alkalmazásával. Az aluminium-trihidrát (Al2O2 3H2O) tömegének 35%-át víz teszi ki, ezért 

széles körben kezdik alkalmazni, mint égésgátló adalékot. Ugyanis a 180-200°C tartományban megkezdődik a 

bomlása, ami víz kilépését eredményezi. 

A műanyagok égésgátlása olyan bevonatok alkalmazásával is megoldható, amelyek hő hatására megduzzadnak, 

és egy szigetelő réteget vonnak a műanyag felületére. Ez a réteg a hő hatására elszenesedik, továbbá megvan az 

a képességük is, hogy ammóniát és vizet fejlesszenek, ami tovább csökkenti az égést. Széles körben nem terjedt 

el ez az égéscsökkentő megoldás, mivel ezek az anyagok költségesek. 

A statisztikai adatokból kiderül, hogy a tüzek során bekövetkező halálsesetek nagyrészét nem maga a tűz 

okozta, hanem az égés során keletkező mérgező füst. Ezért azok az anyagok, amelyek képesek csökkenteni a 

műanyagok égése során keletkező füstöt, növelik a felhasználhatóságát az adott műanyagnak. PVC esetén 

különösen fontos a füst csökkentése, ami a megfigyelések szerint vas, molibdén, ón és cink alkalmazásával 

elérhető. Ezek az anyagok, ugyanis növelik a bomlás során a koksz keletkezését, így csökkentve az illékony 

vegyületek kialakulását. 

2. Égésgátló típusok 

Az lakóházi tüzek ma sokkal hevesebbek és nagyobb hőfejlődéssel járnak, mint néhány évtizeddel korábban. 

Ennek oka a szintetikus alapanyagok alkalmazása az építő- és bútoriparban. Az otthonok annyira veszélyessé 

váltak, hogy a tűzriasztást követően a tűzoltóknak nincs elég idejük, hogy az embereket kimentsék az égő 

épületből. A felhasznált anyagok éghetőségét tehát feltétlenül csökkenteni kell. 

Az éghetőségre vonatkozó követelmények és hatósági előírások egyre szigorodnak. Kielégítésükre egyre több és 

egyre jobb hatásfokú égésgátló adalékot kevernek az alapanyagokhoz. Értéküket tekintve a legolcsóbb és 

legjobb hatásfokú brómtartalmú égésgátlók a következő években is piacvezetők lesznek, mert minden 

erőfeszítés ellenére eddig nem sikerült hozzájuk hasonlóan hatásos adalékot találni. A leggyorsabban a 

foszfortartalmú égésgátlók felhasználása nő. Tömegét tekintve az alumínium-trihidrát áll az élen, majd ezt 

követi a kisebb tömegben felhasznált, elsősorban polipropilén keverékekben alkalmazott magnézium-hidroxid. 

Nem kis gondot okoz azonban az, hogy míg a műanyagok éghetőségét az emberi élet (és vagyon) védelme 

érdekében feltétlenül csökkenteni kell, az ehhez használt adalékok nem veszélyeztethetik az emberi egészséget 

és a környezet épségét. Különösen a legjobb hatásfokú halogéntartalmú égésgátlók használata vagy eltiltása 

körül robbannak ki időnként ádáz viták. Nem kevés energiát fordítottak eddig ún. halogén-mentes égésgátló 

rendszerek kifejlesztésére, és elsősorban az villamos és elektronikai iparban használnak is ilyeneket. 

2.1. Klórtartalmú vegyületek 
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Napjainkban is jelentős mennyiségben alkalmaznak szerves klórvegyületeket hőre lágyuló műanyagok 

égésgátlására, ennek az az oka, hogy olcsóbbak, mint a hatásosabb brómvegyületek. Az alkalmazott 

klórvegyületek általában nagy klórtartalmú klórozott paraffinok. Ezek legnagyobb hátránya a kis hőállóságuk, 

így csak olyan műanyagokban alkalmazható, amelyeknek a feldolgozási hőmérséklete 200°C alatti. Hőre 

lágyuló műanyagokhoz, főként poliészterekhez használják az ilyen típusú égésgátlókat. A polikarbonátoknál 

közvetlenül a gyártásukkor tetraklór-biszfenol-A-t alkalmaznak, az ABS-hez pedig klórozott sztirolt adnak 

kopolimerként. 

2.2. Brómtartalmú vegyületek 

Az alkalmazott koncentrációt tekintve a brómtartalmú vegyületek kétszer hatásosabbak a klórozott 

égésgátlóknál. A kis adagolási mennyiség miatt a brómtartalmú vegyületek előnyösen alkalmazhatók, mivel a 

műanyag mechanikai tulajdonságait csak kis mértékben befolyásolják, a füstgázok hidrogén-halogenid-tartalma 

jelentősen kisebb, jó a bedolgozhatóságuk és nincs kiizzadás sem. Hátrányuk a szerves klórvegyületekkel 

szemben a kisebb UV-állóság és a magasabb ár. Általában alifás, cikloalifás és aromás brómvegyületeket 

alkalmaznak égésgátlóként szinte mindegyik polimer típushoz. 

2.3. Foszfortartalmú vegyületek 

A kokszosodást előidéző foszfortartalmú égésgátlók hatásosabbak az oxigént is tartalmazó polimerekben, mint 

például a poliészterek, poliamidok és poliuretánok. A szénhidrogén típusú műanyagokban, mint a poliolefinek 

és polisztirol a legtöbbször a foszfor mellett egyéb égésgátlókat is alkalmaznak. Az elemi foszforon kívül 

foszfátokat és szerves foszfor vegyületeket alkalmaznak. A PVC égésgátlásához alkilszubsztituált aril-

foszfátokat alkalmaznak, amelyek az egyéb hőre lágyuló műanyagokban csak kis hatást fejtenek ki. Az ABS-

hez és poliolefinekhez kvaterner foszfóniumvegyületeket használnak. A poliuretán habokhoz a szerves 

foszforvegyület mellett halogéntartalmú égésgátlókat is szoktak alkalmazni. 

2.4. Fém-hidroxidok és -oxidok 

Az aluminium-trihidrát és magnézium-hidroxid égésgátlóként való alkalmazását a kedvezően alacsony ára 

indokolja, valamint az, hogy a bomlása során nem keletkezik mérgező és korrozív gáz, mint a halogéntartalmú 

vegyületek esetén. Hátrányuk viszont, hogy a megfelelő égésgátló hatás érdekében nagy koncentrációban kell 

alkalmazni őket. Továbbá az aluminium-trihidrát egyes műanyagok esetén nem alkalmazható, az alacsony 

bomlási hőmérséklete miatt (180-200°C). Az magnézium-hidroxid nagyobb feldolgozási hőmérsékletű 

műanyagok esetén is alkalmazható (pl. ABS, PP, PVC). Ezen kívül cink, ón hidroxidokat szoktak alkalmazni 

műanyagok égésgátlására. A legelterjedtebb égésgátlásra használt fém-oxid az antimon-trioxid, amelyet főként 

halogéntartalmú polimerekben, így PVC-ben alkalmaznak a legtöbbször. Kis koncentrációban is hatékony, így 

csak kevésbé módosítja a polimer mechanikai és fizikai tulajdonságait. Az antimon-trioxidhoz hasonlóan a cink-

sztannát (ZnSnO3) is halogéntartalmú polimerekben, illetve halogéntartalmú égésgátlót is tartalmazó 

rendszerekben működik hatásosan. Alkalmaznak még cink-borátokat, molibdén-oxidot és vas-oxidokat és 

ritkábban réz, titán és alumínium oxidjait is égésgátlóként, illetve füstcsökkentőként. 

2.5. Poli(vinil-alkohol) és szilícium bázisú vegyületek 

A halogén és átmenetifém tartalmú vegyületek helyett a poli(vinil-alkohol) (PVA) és szilícium bázisú szervetlen 

vegyületek alkalmazása környezetvédelmileg kedvezőbb megoldást kínál. A PVA a kokszréteg kialakításával, 

míg a szilícium bázisú vegyület a szabad gyökök befogásával csökkenti a polimer éghetőségét. Az ilyen típusú 

égésgátlókat főként polipropilén és nylon rendszerekben alkalmazzák. 

2.6. Szinergetikus és füstcsökkentő anyagok 

A szinergetikus anyagok önmagukban használva csak mérsékelten hatnak égésgátlóként, de erősítik más 

égésgátló anyagok hatását, úgyhogy az összhatás legtöbbször meghaladja a komponensek hatásának összegét. A 

(3.1. ábra) klórtartalmú égésgátló adalék oxigén indexét ábrázolja antimon-trioxid jelenlétében, mely szerint a 

halogéntartalmú adalék hatása növelhető a fém-oxidokkal. A szinergetikus anyagok alkalmazása ezáltal főként 

gazdasági szempontból előnyös, ugyanis alkalmazásukkal kevesebb halogéntartalmú égésgátlóra van szükség. 

Szinergetikus anyagként antimon-trioxidot és egyéb oxidokat alkalmaznak. 

3.2. ábra - 
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A hőre lágyuló műanyagokban gyakran alkalmaznak füstcsökkentő adalékokat a füstképződés és a gáz 

halmazállapotú égéstermékek toxikusságának csökkentésére. PVC esetén alumínium-hidroxidot, antimon-

trioxid és bárium-, kalcium- és cink-borátot alkalmaznak a füstsűrűség csökkentésére. Ezenkívül molibdén- és 

réz-oxidot, vas-diciklopentadienilt, valamint egyéb vas-, mangán- és krómkomplexeket alkalmaznak PVC és 

polisztirol adalékaként. Polisztirol esetén vas-, réz-, mangán-, kobalt- és vanádium-ftalocianin komplexeket is 

alkalmaznak. Az ABS füstsűrűségének csökkentésére ólom-tetrafenilt használnak. 

2.7. Az égésgátlók piaca 

Az égésgátlók piacát nem csak az éghetőségi előírások, hanem a felhasznált műanyagok minősége és 

mennyisége, ezenkívül a környezetvédelmi szempontok is erősen befolyásolják. A szórakoztató elektronikából 

és az irodaberendezésekből Európában pl. szinte teljesen kiszorították a halogéntartalmú égésgátlókat, 

amelyeket főképpen foszfortartalmúakkal helyettesítenek. A kábeliparban is egyre inkább halogénmentes 

égésgátlót tartalmazó poliolefineket alkalmaznak PVC helyett. A brómtartalmú égésgátlók ár/teljesítmény 

aránya miatt azonban ezek a rendszerek egyelőre számos műanyagban pótolhatatlanok. 

Európában 2000-ben kb. 380 E t égésgátlót használtak fel 275 M euró értékben. Ebből 160 E t (42%) az 

alumínium-hidroxid, 75 E t (20%) a foszfortartalmú rendszer, 70 E t (18,5%) a brómtartalmú vegyület. Minden 

más égésgátló felhasználása 10% alatt maradt. 

3. Az égésgátolt hőre lágyuló műanyagok alkalmazási 
területei 

Az égésgátolt hőre lágyuló műanyagokat főként a villamos-, jármű-, az építő- és a bútoripar használja (3.2. 

ábra). A villamos-iparban az égésgátolt kivitelű kábelszigeteléseket (leggyakrabban lágy PVC-ből, de kis és 

nagysűrűségű polietilénből is) széleskörűen alkalmazzák. Az égésgátolt polisztirolok fontosak a 

televíziókészülékek, az elektroakusztikai és számítástechnikai berendezések, valamint a telekommunikáció 

berendezéseinek burkolatának gyártásához. Sok égésgátolt hőre lágyuló műanyagot használnak a közlekedési 

eszközök gyártásához, valamint a gépjárművek belső felszereléséhez. Ezeken a területeken gyakran különleges 



 ÉGÉSGÁTLÓK [1-3,6-9]  

 12  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

vizsgálati előírásoknak kell megfelelni, amelyek elsősorban a repülőgép- és hajógyártásban nagyon szigorúak, a 

gépjárműgyártásban és a gépjárművek belső felszereléséhez szükséges anyagokkal szemben kevésbé szigorúak. 

Az építőiparban gyakran használnak csökkentett éghetőségű aknákat (legtöbbször poliolefinekből), míg padló- 

és falborításokhoz főleg PVC-t használják. A csökkentett éghetőségű lefolyócsöveket polipropilénből, vagy 

PVC-ből gyártják. További alkalmazási területet jelent az égésgátolt polietilén tetőszigetelő fóliák használata. 

Tűzbiztos bútorok alapanyagaként égésgátló adalékot tartalmazó poliolefineket, ütésálló polisztirolt és ABS-t 

alkalmaznak. 

3.3. ábra - 
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4. fejezet - HABOSÍTÓK [1-3, 10-14] 

A műanyag termékek tömegének legegyszerűbb csökkentési módja a műanyag habosítása. A habosítással a 

műanyag modulusa csökken, míg egyéb tulajdonságai nőnek, például az energia adszorpciós képességük, amely 

hő- és hangszigetelésre teszi alkalmassá a műanyagot. Ezen tulajdonságok a habosított anyag szerkezetétől 

függnek, ami nem csak a habosító anyagtól, hanem annak bedolgozásától is függ. Így a habosítás 

hőmérsékletétől, bekeverés reológiájától a habosító gőznyomásától és egyéb tényezőktől is függ a végtermék 

tulajdonsága. A habosított műanyagok nagy részét a PVC és poliuretánok teszik ki, valamint a habosított 

polisztirolnak is nagy szerepe van a csomagolóiparban és a vendéglátóiparban. A térhálósított polietilén 

haboknak is egyre jelentősebb szerepe van. 

1. Hajtóanyag típusok 

A műanyagok habosítására több ezer különböző jellemzővel rendelkező vegyület lehet alkalmas, azonban az 

iparban erre a célra csak néhány anyagot használnak. A habosító anyagokat hajtóanyagnak is szokták nevezni. 

Ezek olyan szerves vagy szervetlen vegyületek, amelyek segítségével a műanyagban habszerkezetet lehet 

kialakítani. A habosító anyagokat két csoportra lehet osztani a fizikai és kémiai habosítók csoportjára. 

A fizikai habosító anyagok azok a folyadékok melyek a műanyagba való bekeverés után a hőmérséklet 

növelésével, vagy a nyomás csökkentésével gőzzé alakulnak és kialakítják a hab pórusokat. A fizikai habosítók 

viszonylag olcsók, és nem keletkezik belőlük szilárd maradék, viszont alkalmazásukhoz speciális berendezések 

szükségesek. Ezek az anyagok nem reaktívak és általában valamilyen illékony folyadékok (szerves vagy 

szervetlen pl. víz), illetve komprimált gázok (pl. szén-dioxid, nitrogén), melyek nyomás alatt oldott állapotban 

vannak a polimerben és habot képeznek a nyomás csökkentésekor. Az oldott gázokkal történő habosításnak a 

termoplasztikus anyagok fröccsöntésekor van szerepe. Amennyiben a habosító anyag szilárd vagy folyadék, az 

alkalmazott mennyisége a körülményektől függően 1-15%. Régebben a klór-fluor-szénhidrogéneket (CFC) 

alkalmazták fizikai hajtóanyagként, azonban az ózonréteg károsító hatásuk miatt már nincs nagy jelentőségük. A 

metilén-klorid széles körben alkalmazott habosító anyag, ennél az anyagnál is nehézkes a teljes párolgás elérése, 

viszont nagy előnye a szénhidrogénekkel szemben, hogy nem gyúlékony. Továbbá a hővezetőképessége 

alacsony, így szigetelőanyagok gyártásakor előnyösen alkalmazható habosító anyagként. A normál pentán, 

ciklopentán és izopentán jól alkalmazható, mivel olcsók és termikus tulajdonságaik is kedvezőek. A 

gyúlékonyságuk viszont komoly veszélyt jelent. 

Kémiai hajtóanyagok azok a termékek, amelyek nagyobb hőmérsékleten bomlanak és bomlástermékeik között 

legalább az egyik gázhalmazállapotú. A bomlási folyamat általában exoterm és irreverzibilis és egy 

meghatározott, szűk hőmérséklet tartományban megy végbe. Az ideális hajtóanyagnak, ahogy ez minden 

műanyag adalék esetén igaz, számos követelményt kell teljesíteni. Adott műanyag habosítására alkalmas 

megfelelő hajtóanyag kiválasztásánál elsősorban annak bomlási hőmérséklete a mérvadó. A hajtógázoknak egy 

meghatározott, nem túl nagy hőmérséklet tartományban kell felszabadulniuk, aminek meg kell egyezni az adott 

műanyag feldolgozási hőmérsékletével. Egyes esetekben segédanyagot használnak a hajtóanyag bomlási 

hőmérsékletének csökkentésére pl. poliolokat, karbamidot, és aminokat. A hajtóanyag bomlása nem lehet túl 

gyors, mivel az exoterm reakció miatt így hőfelhalmozódás és égés következhet be. A képződő gáz lehetőleg 

nitrogén, vagy szén-dioxid legyen és ne tartalmazzon éghető komponenseket. A hajtóanyag legyen jól 

bedolgozható a műanyagba és legyen könnyen homogenizálható. A hajtóanyagok és bomlástermékei legyenek 

az egészségre ártalmatlanok és a műanyag hőstabilitását és mechanikai tulajdonságait ne befolyásolják, illetve 

ne okozzanak korróziót és kivirágzást. Végül a hajtóanyag legyen nagy gázfejlesztő képességű és a feldolgozás 

szempontjából gazdaságos. Ezek a feltételek nem minden esetben teljesíthetők teljes mértékben, ezért meg kell 

határozni azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a romlása nem mérvadó a habosított műanyag felhasználásakor. 

A PVC habosítására főként kémiai habosító anyagokat alkalmaznak. 

2. Alkalmazás és felhasználási terület 

A legtöbb kémiai hajtóanyag por formájában áll rendelkezésre, de léteznek folyékony halmazállapotúak is. A 

habosítás egyik kulcskérdése a hajtóanyag homogenizálhatósága a műanyagban. Számos eljárás létezik ennek a 

feladatnak a megoldására például elődiszpergálás, mesterkeverék készítés, por- és folyadékadagolók közvetlen 

alkalmazása. A legnagyobb mennyiségben PVC-feldolgozása során alkalmaznak habosító adalékokat. A 

habosított PVC-ből műbőr-, kárpitos- és ruházati termékeket állítanak elő, továbbá padlóburkolókat, tapétákat is 

készítenek (4.1. ábra). Ezenkívül kemény PVC hab extrudálásával csöveket és profilokat állítanak elő. A 
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poliolefinek habosításával, hang- és híradástechnikai berendezéseket, gépjárműipari és csomagolóipari, 

építőipari termékeket és sportszereket állítanak elő (4.1. ábra). A habosított termékeket főként fröccsöntéssel, 

nagynyomású préseléssel és kalanderezéssel utólagos habosítással, rotációs és formahabosítással, szinterezéses 

eljárással és extrúziós fúvással állítják elő. A habosított műanyagoknak sok olyan kiemelkedő tulajdonságuk 

van, amelyek alapján számos alkalmazási területen kiválthatják a nem habosított műanyagokat, illetve az egyéb 

szerkezeti anyagokat. Ilyen tulajdonság például a kis sűrűség, jobb dielektromos jellemző, jobb hő- és 

hangszigetelés, előnyösebb akusztikai viselkedés, nagyobb ütésenergia-elnyelés. 

A merev vagy hajlékony hordozórétegekkel párosított PUR hab paneleket egyre több területen alkalmazzák 

hőszigetelési célokra, elsősorban az építőiparban, valamint a mélyhűtött áruk tárolásánál és szállításánál (4.1. 

ábra). A PUR habok sikere kiemelkedő tulajdonságaiknak köszönhető, mint például a kis tömeg, a kitűnő 

mechanikai tulajdonságok, a kedvező éghetőségi jellemzők és a más anyagokkal való jó összeépíthetőségük. A 

paneleket laminálással készítik és a CFC helyett általában pentánt alkalmaznak habosításra. A kemény PUR 

habok az olaj-, gáz- és távfűtő vezetékeknél is fontos szerepet játszanak. A PUR hab még az olyan új szervetlen 

anyagokat is kiszorítja erről a területről, mint a kőzetgyapot vagy az üveghab. Az ilyen csővezetékek többsége 

egy acélcsőből áll, amelyet egy nagyobb átmérőjű HDPE csővel védett PUR habszigetelés vesz körül. A távfűtő 

rendszerek gazdaságos és megbízható működésében különösen nagy jelentősége van az ilyen szigetelésnek. 

A térhálósított, zártcellás polietilén habok kedvező hőszigetelési, hangszigetelési és párazáró képessége, 

élettartama, terhelhetősége és rugalmassága, gomba- és penészállósága, könnyű megmunkálhatósága és 

kezelhetősége miatt rendkívül széles körben alkalmazzák az építőiparban mind épületszerkezeti, mind 

épületgépészeti területeken. 

A legismertebb műanyaghabokon, az EPS-en és a PUR-on kívül számos más műanyagfajtát is lehet habosítani. 

A szilikonhabok habosítására univerzális habosítószer-keveréket dolgoztak ki. A melamingyanta-alapú 

habanyag jelenleg a legkönnyebb hab a piacon, de emellett számos előnyös tulajdonsága van. A kutatók 

foglalkoznak biológiailag lebomló habanyagok kifejlesztésével is. A szilikongumi-termékek sűrűsége – 

habosítás nélkül – 1–1,2 g/cm3 között van. Egyes alkalmazásokhoz még ennél is kisebb sűrűségű anyagokat 

igényelnek, ezért fejlesztették ki a szilikonhabokat. A szilikonok habosításához ez ideig kizárólag a kémiai 

habosítószerek váltak be. A melaminhabot folytonos üzemben állítják elő, lényegében ugyanolyan 

berendezésekben, mint a lágy PUR habokat. Az előállított habtömbök jól megmunkálhatók marással, vághatók 

késsel, fűrésszel, drótvágóval. Jól ragaszthatók szinte mindenfajta ragasztóanyaggal, ami jelentősen szélesíti az 

előállítható darabok formáját. A melaminhabnak nagy térhálósűrűsége folytán igen jó az oldószerállósága. 

Üzemanyagok, olajok, zsírok, alkoholok és szerves oldószerek nem oldják, sőt még csak nem is duzzasztják. 

Ellenállóak továbbá lúgokkal szemben is, viszont az erős savak bontják a melamingyantát és oldják a 

habanyagot. A melamingyanta-molekulának nagy a nitrogéntartalma és emiatt kicsi az éghetősége. A 

melaninhab nyílt cellás szerkezete kiváló hangelnyelést biztosít, amivel belső terek akusztikáját lehet optimális 

szintre beállítani. 

4.1. ábra - 
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3. Hajtóanyagok hatásmechanizmusa 

A gyakorlatban a legelterjedtebb kémiai habosítók az azo-dikarbonamidok és módosított vegyületei, ezek 

mellett még hidrazinszármazékokat, szemikarbazidokat, tetrazolokat és benzoxazionkat alkalmaznak. Egy adott 

alkalmazási terület hajtóanyagának kiválasztásához fontos a kémiai hajtóanyagok kémiájának ismerete és 

bomlási folyamatok közötti összefüggések megértése. 

Az azo-dikarbonamid narancssárga színű por, melynek bomlási hőmérséklete 205-216°C, gázkihozatala kb. 220 

ml/g, ami hatékony habosítást tesz lehetővé. Bomlása során 32% gázhalmazállapotú termék keletkezik, melynek 

65%-a nitrogén, 32%-a szén-monoxid és 3% szén-dioxid. Az azo-dikarbonamid bomlása sokféleképpen 

befolyásolható, ami a habosítás szempontjából előnyt jelent, mivel a tiszta azo-dikarbonamid bomlási 

hőmérséklete nagy, ezért ezt adalékokkal csökkenteni szokták. Ezek az adalékok az úgynevezett kikkerek, pl. 

poliolok, karbamid, aminok, szerves savak és bázisok, továbbá különböző fémtartalmú vegyületeket is lehet 

ilyen célra alkalmazni pl. ólom-, cink-, kadmiumvegyületek. Alkalmazási terület: PVC, PE, PP, PS, ABS, PA 

A hidrazinszármazékok bomlási folyamata hasonlóan játszódik le főként nitrogén és víz, esetleg ammónia 

képződésével jár. Alkalmazási területük: PVC, PE, EVA. Az egyes származékok jellemzőit a  táblázat  

szemlélteti: 

4.1. táblázat - táblázat A hidrazinszármazékok jellemzői 
 

Vegyület neve Megjelenési forma Bomlási hőmérséklet, °C Gázfejlesztés, ml/g 

4,4'-oxi-bisz(benzol-

szulfohidrazin) 
fehér, kristályos por 157-160 125 

difenil-szulfon-3,3'-

diszulfohidrazin 
fehér, kristályos por 155 110 

difenil-oxi-4,4'-

diszulfohidrazin 
fehér, kristályos por 175-180 120 

trihidrazino-triazin fehér-világosszürke por 275 225 
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5. fejezet - ANTISZTATIKUMOK [1-
3,15-18] 

A műanyagokban az antisztatikumok használatát nem írja elő törvény, mint például az égésgátlók alkalmazását, 

továbbá feldolgozási szempontok sem indokolják, mint például a stabilizátorok használatát. Adagolásuk 

elsősorban felhasználási és biztonságtechnikai szempontok követelik meg. Számos területen igénylik az 

antisztatikus, az elektrosztatikusan disszipatív és a vezetőképes műanyagokat. A csomagolóipar, az autóipar, 

valamint az elektromos/elektronikai ipar követelményeit megfelelő adalékokat tartalmazó speciális 

műanyagokkal lehet biztosítani. A különböző anyagok csoportosítása felületi ellenállásuk alapján az (5.1. 

ábrán) látható. 

5.1. ábra - 

 

Egy jó és egy rossz vezetőképességű anyag, illetve két rossz vezetőképességű anyag érintkezésekor sztatikus 

töltésszétválasztás jöhet létre. Az elektrosztatikus feltöltődés átlagos mértéke 6000 és 35000 V közötti lehet. 

Nyugvó helyzetű tárgyakon a feltöltődés egyszerűen a levegő súrlódó hatásától is bekövetkezhet. Egy tárgy 

feltölthetősége felületi minőségén kívül függ a relatív permittivitásától, felületi ellenállásától és a környezet 

relatív páratartalmától is. A legtöbb műanyag kémiai szerkezete miatt szigetelő tulajdonságú, ami egyes 

felhasználási területen nagy előnyük. Egyes felhasználási területen ez a tulajdonságuk hátrányukká válik, 

ugyanis erősen hajlamosak az elektrosztatikus feltöltődésre. Ennek az az oka, hogy a töltések a kis felületi 

vezetőképesség miatt nem vezetődnek el elég gyorsan. Az elektrosztatikus feltöltődés a gyakorlatban 

kellemetlen hatásokon túl komoly veszélyeket idézhet elő. Ilyen hatás a műanyag felületek erős szennyeződési 

hajlama, ami esztétikai szempontokon kívül például a feltapadt por miatt módosíthatja a felületi tulajdonságokat 
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is. A fóliagyártás során a fólia összetapadása gyártási zavarokat okozhat. Anyagok szállításakor, például porok 

pneumatikus szállításánál csomósodást idézhet elő, illetve a nagyobb mértékű feltöltődés szikraképződést ezáltal 

gyulladást és robbanást okozhat. 

A műanyagok szigetelő anyagok, így vezetőképességük 1012-14 Ω között van és nem képesek töltés eloszlásra. Az 

antisztatikumok elsődleges feladata a felületi feltöltődés megakadályozás, azaz az elektronok elvezetése a 

felületről. Az elektromos feltöltődés a feldolgozás, szállítás, kezelés és végfelhasználás során is bekövetkezhet. 

1. A sztatikus feltöltődés megakadályozása 

A sztatikus feltöltődés megakadályozásának egyik módszere a környezet relatív páratartalmának növelése. A 

légnedvesség növekedésével növekszik a felületi vezetés is így lehetővé válik a töltések gyorsabb levezetése. A 

vízfelvételre hajlamos poliamidok esetén például 65%-os légnedvesség felett valójában nem kell elektrosztatikai 

problémákkal számolni. Ugyanakkor kis légnedvesség (<20%) esetén lehetetlen a felületek töltődésének 

kiegyenlítése. A műanyagok feltöltődésével szembeni védekezésnek legfőbb módszere a felületi vezetés 

javítására alkalmazott adalékok (antisztatikumok) alkalmazása, amelyek biztosítják a töltések elvezetését a 

felületről. 

2. Antisztatikum típusok 

Az antisztatikumok a műanyagban vagy annak felületére felhordva csökkentik az elektrosztatikus feltöltődési 

hajlamot, így a felhasználási módtól függően belső- vagy külső antisztatikumokról beszélünk. 

A belső antisztatikumokat a feldolgozás előtt vagy közben adagolják a polimerhez. Ezek az anyagok 

felületaktívak és hajlamosak arra, hogy migrációval a műanyag felületére jutva ott feldúsuljanak. Az 

antisztatikumok molekulái egy hidrofil és egy hidrofób részből tevődnek össze. A hidrofób rész gondoskodik az 

adott műanyaggal való összeférhetőségről, valamint a molekulának a műanyag felületén való rögzítéséről, a 

hidrofil rész a víz megkötését, illetve cseréjét biztosítja a felületen. A leggyakrabban alkalmazott 

antisztatikumok kationaktív, anionaktív és nem ionos vegyületekre csoportosíthatók. 

A kationaktív vegyületekben az aktív molekularész általában terjedelmes, gyakran hosszú alkilrészt tartalmazó 

kation (pl. kvaterner ammónium-, foszfónium- vagy szulfóniumsó), amelyben a kvaterner csoport gyűrűs 

szerkezetű (pl. imidazolin) is lehet. Az anion a legtöbb esetben a kvaternáló folyamatból származó klorid, 

metaszulfát vagy nitrát stb. A kereskedelemben kapható termékek elsősorban kvaterner ammóniumsók. A 

kationaktív antisztatikumok legjobban poláros közegben fejtik ki hatásukat (pl. PVC-ben és 

sztirolpolimerekben). Felhasználásukat csökkenti az egyes polimerek hőstabilitására kifejtett negatív hatásuk, 

valamint a kvaterner ammóniumsókat tartalmazó műanyagok nem használhatók az élelmiszeriparban. A 

poliolefinekhez is alkalmazzák a kvaterner vegyületeket, azonban 5-10-szer nagyobb koncentrációban kell őket 

alkalmazni, hogy a nemionos vegyületekkel összehasonlítható hatásuk legyen. 

Az anionaktív vegyületcsoportok esetén az anion az aktív molekularész (többnyire alkil-szulfonát vagy –szulfát, 

-foszfát, ditiokarbamát vagy karboxilát). Kationként gyakran alkáli- vagy ritkábban alkáliföldfémeket 

alkalmaznak. A gyakorlatban elsősorban nátrium-alkil-szulfonátokat alkalmaznak, melyek PVC-ben és 

sztirolpolimerekben egyaránt jó antisztatizáló hatást fejtenek ki. Poliolefinekhez való felhasználásuk ugyancsak 

korlátozott. 

A nemionos vegyületek csoportjába tartoznak a töltés nélküli, az ionos vegyületeknél lényegesen kisebb 

polaritású felületaktív molekulák, mint például a polietilén-glikol-észter, vagy –éter, zsírsavészter vagy –

etanolamid, mono- és digliceridek vagy etoxilezett zsíraminok, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ezek a 

termékek többnyire folyadékok vagy viaszok, amelyeknek kis hőmérsékleten van a lágyulási tartományuk. A 

nemionos vegyületek csoportjába sorolt belső antisztatikumok kis polaritásuk és jó összeférhetőségük miatt 

kiválóan alkalmazhatók polietilénben és polipropilénben. 

A műanyagokban alkalmazott csúsztatók és viaszok, amelyek a súrlódási állandót csökkentik, kismértékű 

antisztatizáló hatást is kifejtenek. Ilyen, inkább fizikailag ható anyag például a sztearil-alkohol vagy sztearil-

amin. A gyakorlatban sokszor alkalmaznak szerkezetileg nem megfelelő adalékokat, így például kvaterner 

ammóniumsókat poliolefinekhez – a szükséges antisztatikus hatékonyság érdekében megnövelt koncentrációval 

– ilyen esetekben azonban számolni kell hátrányos kísérőjelenségekkel, mint például ragacsos felület, 

feldolgozási nehézségek a csúsztatóhatás miatt, termikus bomlás stb. 
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A külsőleg alkalmazott antisztatikumokat vizes vagy alkoholos oldatban viszik fel a műanyag felületére. 

Eltérően a belső antisztatizálástól az ilyen módon való alkalmazás esetén nincs jelentősége az antisztatikum 

szerkezeti jellegzetességének, mivel a műanyaggal való összeférhetőség és a figyelembe vett migráció nem 

játszanak szerepet. Kisebb-nagyobb mértékben minden felületaktív anyag, valamint ezeken kívül számos 

higroszkópos, nem felületaktív vegyület is hatásos lehet (pl. glicerin, poliolok, poliglikolok). 

A szénnanocsöveket (CNT) egyre gyakrabban alkalmazzák vezetőképes adalékként, amellett, hogy a 

polimermátrix fizikai tulajdonságait is jelentős mértékben javítják. A CNT anyagok ára egyelőre 

megakadályozza szélesebb körű alkalmazásukat, de a felhasznált mennyiség az autóipari felhasználás 

megindulásával egyre nő. CNT-vel adalékolt PA keverékekből üzemanyag-szállító csöveket, elektronikai 

egységeket és elektrosztatikus festésű karosszéria-elemeket gyártanak. 

Robbanásveszélyes helyeken extrém nagy antisztatizálást követelnek meg, ahol a hatásmechanizmus 

szempontjából az ionvezetés helyére lép az elektronvezetés. Az adott vegyületet az adott műanyagba úgy kell 

eloszlatni, hogy a felületet hézagmentesen takarja és a polimer részecskék ne szakítsák meg a folytonosságát. Az 

ilyen követelmény teljesítéséhez nagyobb mennyiségű adalékra van szükség, mint a felületi vezetés 

növeléséhez, hiszen a célzott hatás is egy nagyságrenddel nagyobb. Ilyen módon poliolefinekben 20-30% 

korommal 102 Ωcm fajlagos térfogati ellenállást lehet elérni, amellyel már közeledünk a fémek vezetéséhez (10-

4 Ωcm) Természetesen az ilyen nagy töltőanyag-koncentrációt a műanyagok mechanikai tulajdonságai 

megsínylik, ezért arra törekednek, hogy a koromfajták módosításával a lehető legkisebb koncentrációt 

alkalmazzák. A térfogati vezetés egy további lehetősége a fémpor bekeverése a műanyag ömledékbe, így pl. 

ezüstpor keverése polisztirolba. Az ártényező mellett szem előtt kell tartani a polimer stabilitását is. Ugyanis 

számos amfoter fém csökkenti a stabilitást, mivel ezek katalizálják a peroxidok bomlását és ezzel gyorsítják a 

polimerek bomlását. Különösen kis légnedvesség esetén (<20%) az ilyen típusú antisztatizálás alkalmas az 

elektrosztatikus feltöltődés megakadályozására. 

3. Az antisztatikumok bedolgozása 

Az antisztatikumokat vagy a polimer masszához adják (belső antisztatikum), vagy oldatból, illetve emulzióból a 

műanyag felületére hordják fel (külső antisztatikum). A különböző műanyagokhoz általánosan alkalmazott 

antisztatizáló adalék koncentrációk a következők: LDPE 0,05-0,1%; HDPE 0,2-0,3%; PP 0,5%; PVC 0,-1,5%; 

víztiszta PS 2-4%; ütésálló PS 1,5-2,5%. Egyes alkalmazási területeken még ezeknél is nagyobb 

adalékkoncentrációt használnak, azonban a túl nagy koncentráció alkalmazásának következtében ragadós és 

tapadós film jöhet létre a felületen, ami esztétikai szempontból is zavaró, másrészt pedig korlátozza az utólagos 

nyomtatás és címkézés lehetőségét. A felületre való felhordás előnye, hogy a szóba kerülő nagyszámú anyag 

közül a kiválasztásnál sem a hőstabilitásnak, sem az összeférhetőségnek nincs szerepe. A külső antisztatizálás 

jelentős hátránya, hogy a berendezések és a munkabefektetés magas költségeihez viszonyítva az antisztatikus 

hatás tartóssága kicsi. Egyrészt az antisztatikum a felületről könnyen eltávolítható így a hatása részben vagy 

egészben megszűnhet. A jó antisztatikus hatás eléréséhez általában 10 mg/m2 kvaterner ammóniumsó, illetve 

nátrium- alkil-szulfonát, vagy 25 mg/m2 zsírsav-monoglicerid szükséges. 

4. Az antisztatikumok felhasználási területei 

A felhasználók általában 106 ohm fajlagos felületi vezetőképességet követelnek meg a permanensen 

antisztatizált termékektől. Mindig meg kell azonban nézni, hogy az adott alkalmazáshoz valóban szükség van-e 

ilyen szintű vezetőképességre. Az (5.2. ábra) foglalja össze a különböző alkalmazásokban megkívánt 

vezetőképességi szinteket. A porosodás elleni védelemhez általában elegendő a 1012 ohm érték. 

5.2. ábra - 
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A belső antisztatikumokból a legnagyobb mennyiséget polietilén és polipropilén fóliák, filmek, fröccstermékek 

és tartályok készítésénél használják fel, főként a csomagolóiparban. Kisebb az összes felhasznált adalék 

mennyiség a PVC és PS esetén, azonban ezeknél a műanyagoknál a jó antisztatikus hatás eléréséhez 4% adalék 

koncentráció is szükséges lehet. A poli(etilén-tereftaláthoz) és a műszaki műanyagokhoz csak ritkán 

alkalmaznak belső antisztatikumokat. Egyrészt azért mert a műszaki műanyagokat nagy hőmérsékleten 

dolgozzák fel, másrészt fontos tulajdonságaik megtartása elsőbbrendű követelmény (pl. polikarbonát vagy a 

PMMA átlátszósága). A tűz- és robbanásveszélyes környezetben terjedt el a nagy vezetésű korommal töltött 

műanyagok felhasználása. Példaként említhetjük a robbanóanyagok csomagolását, a bányákban alkalmazott 

szállítószalagokat, az orvosi műtőkben a padlót, valamint a vegyipari gyártócsarnokok burkolatait. Az 

autóiparban az üzemanyag tartályok készítéséhez, valamint az elektromos és villamos berendezések, valamint a 

motor alkatrészek esetén is szükség van a műanyag antisztatizálására. Az elektronikai iparban a berendezések 

házainál, például számítógépek, nyomtatók, fénymásolók és más irodagépek esetén is csak kismértékben 

megengedhető a feltöltődés (5.3. ábra) . 

5.3. ábra - 
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6. fejezet - LÁGYÍTÓK [1-3, 19-20] 

A lágyítók csoportjába azok az anyagok tartoznak, amelyeket a keménység csökkentése, a nyújthatóság és a 

feldolgozhatóság javítása érdekében adagolnak a műanyagokhoz. A lágyító hatású anyagokra az a jellemző, 

hogy csökkentik a polimerek megömlési hőmérsékletét, rugalmassági modulusát és ridegségi hőmérsékletét, de 

nem változtatják meg a makromolekulák kémiai természetét. Ennek az úgynevezett külső lágyításnak nagy 

előnye a variációs lehetőségekben rejlik, a műanyagok lágysága a hozzájuk adott lágyítók fajtájával és 

mennyiségével szabályozható. Mivel a kis koncentrációtartományban kisebb-nagyobb ridegedés lép fel, a 

mindenkori felhasznált lágyító fajtájától függ a minimálisan alkalmazható mennyiség. A lágyított rendszereknél 

néhány esetben negatív tulajdonságként jelentkezik, hogy a lágyító a műanyagrendszerből kiextrahálható. 

A belső lágyítás elve azon alapszik, hogy a nagy üvegesedési hőmérséklettel rendelkező homopolimerek 

monomerjeit olyan alkalmas monomerekkel kopolimerizálják, amelyek homopolimerjeinek kicsi az üvegesedési 

hőmérséklete. Az így előállított termékek előnye, hogy bennük a kemény és lágy szegmensek kémiailag erősen 

kapcsolódnak egymáshoz, extrakcióval nem választhatók szét. A módszer korlátai, hogy minden kopolimer csak 

bizonyos követelményeknek felel meg. Mivel belső lágyítás elterjedését a technológiai lehetőségek és a 

gazdaságossági szempontok korlátozzák, ezért a külső lágyítás mögött háttérbe szorul. A rideg, hőre lágyuló 

műanyagok elasztomerekkel vagy más lágy polimerekkel való módosítása rendkívül sok lehetőséget rejt 

magában. A lágyítók alkalmazása főként a PVC kompaundálásánál terjedt el a legjobban. Régóta beváltak ehhez 

a klórozott polietilén, az etil-vinil-acetát kopolimerek, a poliakrilátok és számos műkaucsuk. A lágy komponens 

beágyazódik az alappolimerbe mint mátrixba, így egy ötvözethez hasonló keverék keletkezik. A módosító anyag 

fajtájától függő, még elviselhető koncentrációt nem szabad túllépni, nehogy túlságosan megváltozzon az 

alappolimer hőalaktartóssága. A tájékozódást segíti a lágyító hatású szerves anyagok felosztása primer és 

szekunder lágyítókra, valamint PVC-extenderekre. A primer lágyítókkal szembeni követelmény, hogy a 

polimert a szokásos feldolgozási hőmérséklet tartományban rövid időn belül zselizálják, önmagukban 

felhasználhatók legyenek és a lágyított rendszerből ne migráljanak ki. Ezzel szemben a szekunder lágyítók 

kisebb zselizálóképességet és korlátozottabb összeférhetőséget mutatnak, ezért ezeket primer lágyítóval 

kombinálva célszerű használni. Az extenderek nagyon rosszul zselizálják a PVC-t, önálló adalékként 

nagymértékben hajlamosak a kiizzadásra és csak korlátozott mennyiségben használhatók a primer lágyítók 

hígítására. 

1. A lágyítók minőségi követelményei 

A minőségi követelmények a lágyítók tisztaságára, feldolgozás közbeni viselkedésükre és azokra a jellegzetes 

tulajdonságokra vonatkoznak, amelyekkel a plasztomerek tulajdonságait alakítják. Az iparban használatos 

lágyítók túlnyomóan kis vagy nagy viszkozitású folyadékok, ritkábban szilárd termékek. Általános követelmény 

a nagy tisztaság, színtelenség, a semlegesség, a szag- és íztelenség, valamint az anyag egységes összetétele. Sok 

hőre lágyuló műanyag nagy feldolgozási hőmérsékletet igényel, ezért az elszíneződés és a bomlás elkerülése 

végett a lágyítóknak jó hőstabilitással kell rendelkezniük. Az epoxidált lágyítóktól kostabilizáló hatást is 

elvárnak. A kis illékonyság több szempontból előnyös. Egyrészt feldolgozás közben kevesebb a kellemetlen 

lágyítógőz, másrészt az öregedésállóság jobb, különösen akkor, ha a lágyított rendszereket a használat során 

időnként erősebb hőterhelés éri. Az időjárás összetett hatásaival szemben ellenálló termékek gyártásánál a kis 

illékonyság mellett fontos még a fényállóság, a vízextrakcióval és a gombásodással szembeni ellenálló 

képesség, valamint a hidegállóság is. Sokszor nehéz ezekből a követelményekből egyszerre többet is kielégíteni. 

A lágyító kombinációk alkalmazása esetén is kompromisszumokat kell kötni. Nagy gondot kell fordítani az 

élelmiszeripari cikkek és az egészségügyi felhasználásra szánt termékek lágyítására. Az érvényben lévő 

törvényes rendelkezéseket és ajánlásokat szigorúan be kell tartani. 

2. A lágyítók hatásmechanizmusa 

A lágyító anyagoknak az a feladatuk, hogy a meleg polimer visszahűtése után ne alakuljon vissza a szoros 

szerkezet. A megfelelő mennyiségben alkalmazott lágyító molekulái a polimer láncok közé kerülve csökkentik a 

kölcsönhatásukat, így növelve a rugalmasságukat (6.1. ábra). 

6.1. ábra - 
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3. Lágyítók bedolgozási módszerei 

Néhány esetben szükség van a lágyítók vizes műanyag-diszperziókba történő bedolgozására. Plasztiszolok 

készítésére alkalmasak a bolygókeverők, a belsőkeverők és a disszolverek. A por alakú komponensek 

összecsomósodásának elkerülése érdekében érdemes kevésbé intenzív keverőkben először sűrűbb plasztiszolt 

készíteni, majd ezt hígítani, azaz a pasztázható PVC-t először csak a lágyító részével keverjük el és a lágyító 

többi részét később adjuk a rendszerhez. Jól szóródó lágy PVC keverékek állíthatók elő fluidizációs keverőkben 

az ún. dry-blend technológiával. A polimert beadagolják a fűthető keverő berendezésbe és a keverék típusától 

függően 80-140°C-ig felmelegítik és ráporlasztják a lágyítót. Ezek a dry-blendek extruderen, keverő 

hengerszéken, fröccsgépen feldolgozhatók, valamint szinterezőanyagként is használhatók. Fűthető 

gyúrókamrákban gyakorlatilag minden hőre lágyuló műanyag és elasztomer összedolgozható lágyítókkal és 

egyéb adalékanyagokkal. 

4. A lágyítók technológiai feladata 

A lágyítók a külső lágyítás keretein belül többféle feladatot teljesítenek. Feldolgozási segédanyagként 

működnek, a polimerekkel fizikai kölcsönhatásba lépnek, és lehetővé teszik előre meghatározott vagy azokhoz 

nagyon közelálló tulajdonságú anyagok kialakítását. A legegyszerűbb magyarázat szerint a lágyítókat a nagy 

molekulájú anyagok oldószerének tekinthetjük. A PVC-ben alkalmazott lágyító jellemző tulajdonsága az 

oldáspontja. A nagymolekulájú anyagok keménysége a külső lágyítás hatására csökken. A lágyítóanyagok 

hatásfoka függ a lágyító fajtájától, koncentrációjától, a hőmérséklettől és az adott terméktől. A terméktől függő 

minimális koncentrációt átlépve, a lágyító növeli a makromolekuláris anyagok nyújthatóságát, ezzel szemben 

csökkenti húzószilárdságukat. A mechanikai tulajdonságok értékelésekor általában figyelembe kell venni a 

hőmérséklet hatását. Extrém igények kompromisszumot tesznek szükségessé, mert az egyik tulajdonság 

előnyben részesítése elkerülhetetlenül a másik rovására történik. A hőre lágyuló műanyagok a jellemző 

dermedési vagy üvegesedési hőmérséklet alatt viszonylag ridegek. A lágyítók az üvegesedési hőmérsékletet 

jelentősen megváltoztatják és a ridegedést a kisebb hőmérséklet tartomány felé tolják el. A kemény PVC 75-

80°C közötti üvegesedési hőmérséklete 140°C-on végzett külső lágyítással -55-60°C-ig csökkenthető. Az 

elektromos vezetők szigetelőanyagainak meghatározott mechanikai, termikus és dielektromos tulajdonságokkal 

kell rendelkezniük. A PVC ezeknek a követelményeknek megfelel, a kábeliparban való felhasználása azonban 

kétségtelenül a speciálisan erre a célra kifejlesztett lágyítóknak köszönhető. A lágy PVC szigetelő- és 

köpenyanyagok rendszerint max. 70°C-os üzemi hőmérsékletig megbízhatóak. Hosszabb ideig tartó nagyobb 

hőmérsékletű terhelés esetén rövidebb élettartammal kell számolni. A lágyított PVC-t kábelek szigetelésére, 

csövek előállítására és egyéb területeken alkalmazzák (6.2. ábra). 

6.2. ábra - 
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5. Lágyító típusok 

Napjaink lágyítóválasztékában dominálnak a ftálsav-észterek; lényegében ezek fedezik a PVC és vinil-klorid-

kopolimerek feldolgozásával foglalkozó ágazat lágyítószükségletét. Szintén a ftalátok csoportjába tartoznak a 

cellulóz-észter-alapú hőre lágyuló műanyagokhoz használt termékek. Ez a műanyagtípus a PVC-től messze 

lemaradva a következő lágyító felhasználó. A lágy PVC termékek elterjedését műszaki alkalmasságuk mellett 

olcsóságuk is elősegítette, amiben a ftaláttípusú lágyítóknak is nagy szerepe volt. A PVC-hez használt lágyítók 

mennyiségének 85%-át ma is a ftalátok teszik ki, annak ellenére, hogy a szigorodó környezetvédelmi, 

munkaegészségügyi, élelmiszer-higiéniás szabályok miatt aggályok merültek fel a használatukkal kapcsolatban. 

A lágy PVC termékek egy kisebb része speciális tulajdonságokat (pl. hőállóság, csökkentett éghetőség, 

olajállóság, csökkentett migráció) igényel, amihez trimellitsavészterek, foszforsav-észterek, polimerlágyítók, 

klórozott-paraffinok és egyéb szénhidrogének állnak rendelkezésre. Ezek a lágyítók alkotják a felhasznált 

mennyiség 15%-át. A szénhidrogéneket extenderként elsősorban a PVC-paszták gyártásához használják, mert 

ezeknek hosszú időn át közel állandó viszkozitásúaknak kell maradniuk (mártás, rotációs öntési technológia). 
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7. fejezet - ÜTÉSÁLLÓSÁG JAVÍTÓK 
[1-3, 21] 

Számos hőre lágyuló műanyag gyenge pontja az ütésállóság. Például a PVC, a polisztirol és a polipropilén, főleg 

kis hőmérsékleten sok felhasználási terület szempontjából gyenge ütő-hajlító szilárdsággal, illetve hornyolt ütő-

hajlító szilárdsággal rendelkezik. Ütőszilárdság szempontjából három csoportra lehet osztani a polimereket. 

1. Rideg, amorf polimerek, mint a PS, SAN, amelyeknek kicsi a hornyolt és a nem hornyolt ütőszilárdsága, 

valamint a repedések keletkezési és terjedési feszültsége kisebb, mint a folyási feszültség. 

2. Pszeudo-duktilis műszaki műanyagok, mint a PC, PA, PI, PE, amelyeknek nagy a nem hornyolt és kicsi a 

hornyolt ütőszilárdsága, valamint nagy a repedés keletkezési, viszont kicsi a repedés terjedési 

energiaszükséglete és nagy a rideg-rugalmas átalakulási hőmérsékletük. 

3. Az olyan polimereknek, mint a PMMA, POM és PVC összemérhető a repedés keletkezési energiája a folyási 

feszültségével. Ezeknek az anyagoknak a törési tulajdonságai az előző két csoport között helyezkedik el. 

Nagy szívósságú módosító anyagok alkalmazásával az előbbi hőre lágyuló műanyagokból készülő termékek 

hornyolt ütő-hajlító szilárdságát azonban sikerült jelentősen növelni. Az ütő-hajlító szilárdság növekedését 

főképpen a módosító anyag mennyisége és a termék előállításánál alkalmazott feldolgozási körülmények 

határozzák meg. A ridegen törő, hőre lágyuló műanyagok módosítására lényegében három módszer áll 

rendelkezésünkre. Hosszú idő óta szokásos a lágyítók adagolása. További lehetőséget kínál a kopolimerizáció. 

Az ojtásos kopolimerizáció két, egymással nem összeférhető, különböző üvegesedési hőmérsékletű polimer 

keveréke (polimer blendek) szintén ütésálló műanyagot eredményez. Ez a módszer az utóbbi években műszaki 

szempontból egyre nagyobb jelentőségre tett szert. Az egyes hőre lágyuló műanyagok ütésállóság-növelésének 

módszerei nagyon eltérőek lehetnek. 

1. Ütésállóság javítók hatásmechanizmusa 

Az ütésálló polimer keverékek, illetve a módosított hőre lágyuló műanyagok előállítása azon az egyszerű ötleten 

alapszik, hogy különböző, egymást kölcsönösen kiegészítő tulajdonságokkal rendelkező polimereket 

kombinálnak egymással. Ily módon az új műanyag több tulajdonságát lehet széles tartományon belül 

befolyásolni. A nagymolekulájú anyagok oldott, megömlesztett vagy szilárd fázisban általában nem, vagy csak 

nagyon korlátozottan összeférhetők, ezért molekulárisan homogén eloszlású keverékek legtöbbször nem 

készíthetők belőlük. A többkomponensű rendszerek ezért nem valódi polimer keverékek, hanem valójában 

fázisokra szétvált heterogén elegyek. Ennek az a következménye, hogy a több komponensű rendszerek anyagi 

tulajdonságait nemcsak az egyes alkotórészek kémiai felépítése és molekulaszerkezete határozza meg, hanem 

igen jelentős mértékben a rendszer morfológiájától is függenek. Az ütésálló polimerek fontos morfológiai 

jellemzője és egyúttal a speciális tulajdonságok alapvető feltétele a többfázisú felépítés, amihez a kemény hőre 

lágyuló fázis és a lágy komponens (elasztomer fázis) nagymértékű összeférhetetlensége szükséges. Az ütésálló 

modifikátort tartalmazó polimerekből készült termékekben a törési, illetve ütési igénybevétel mechanikai 

energiáját először a folytonos (kemény) fázis veszi fel. A ridegtörést megakadályozandó, az energiát a 

beágyazott elasztomer fázisnak azonnal át kell vennie. Ha az elasztomer fázisba való energiaátvitel nem megy 

végbe, akkor a felvett energia a folytonos kemény fázisban marad. Ennek az lehet a következménye, hogy a 

feszültség a gyenge helyeken koncentrálódik, ami töréshez vezet. A különböző összetételű ütésálló 

polimerrendszerek szerkezetvizsgálatakor kétféle rendszert fedeztek fel, amelyek szerkezetükben és így 

törésmechanizmusukban alapvetően különböznek egymástól. Így következő két rendszert különböztették meg: 

hálószerűen eloszlatott, méhsejt alakú elasztomer fázist tartalmazó (pl. PVC/E/VAC, PVC/CPE) és gömb alakú 

elasztomerrészecskéket tartalmazó kemény polimer mátrix (pl. PVC/PAE, PVC/ABS, PVC/MBS) rendszereket. 

A két fázisnak a határfelületeken nagyon jól kell tapadnia egymáshoz, mert ezeken a helyeken különböző 

okokból eredő feszültségek terhelőhatásával kell számolni. Mivel a mátrix és az elasztomer fázis hőtágulási 

együtthatója különbözik egymástól, a polimerek feldolgozását követő lehűlés során a kaucsukrészecskékben 

zsugorodási feszültségek lépnek fel (ún. sajátfeszültség). A mátrix üvegesedési hőmérséklete felett a fázisok 

hőtágulási együtthatója közel azonos, míg alatta a mátrix hőtágulási együtthatója csökken, az elasztomer fázisé 

lényegében nem változik. Ezáltal hűtéskor az elasztomer fázis jobban zsugorodik, mint a mátrix, így a folytonos 

fázis irányából húzófeszültség hat az elasztomer részecskékre. Jelentős feszültségnövekedés kialakulásához az 
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szükséges, hogy kicsi legyen a rugalmasság, azaz a mátrix rugalmassági modulusa nagy legyen. Ez megfelel 

annak a követelménynek, hogy nagy moduluskülönbség legyen az elasztomer fázis és a folytonos fázis között. 

Az ütésállóság javítására használt adaléknak a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie: 

• Megfelelően kicsi üvegesedési hőmérséklet 

• Kis koncentrációban is hatásos 

• Megfelelő molekulatömeg 

• Megfelelő molekulatömeg eloszlás 

• Homogén diszpergálhatóság 

• Jó adhézió a műanyag mátrixhoz 

A műanyagok ütésállóságát kétfajta mechanizmussal lehet javítani. Az egyik esetben a műanyagban 

hajszálrepedés hálózatot lehet létrehozni a másik esetben a feszültség megosztásával lehet előidézni a 

tulajdonságnövelést. Továbbá a két mechanizmus együttes hatását is ki lehet használni. A hajszálrepedéseket 1-

5 µm méretű elasztomerek alkalmazásával lehet előidézni a rideg polimerekben, mint a PS vagy SAN. A 

hajszálrepedések kialakulásával és terjedésével lehet csökkenteni a külső hatásra bekövetkező energia mértékét. 

Az elasztomer molekulák egymás után, lokálisan hozzák létre a hajszálrepedéseket és terjednek tovább az 

erőbehatásra merőleges irányban és ezzel egyidőben jelenik meg az anyag jellegzetes kifehéredése. A 

hajszálrepedések kialakulásához megfelelő molekulaméretű mátrixra és elasztomerre (~1 µm) van szükség. A 

feszültség megosztásakor a műanyag formája változik meg, a méret jelentős változása nélkül az erőbehatás 

következtében. Kristályos rendszerekben a feszültség megosztása csak lokálisan lehetséges, mivel a rendszer 

gyorsan eléri a maximális megoszlási feszültségét. Nem kristályos rendszerekben a polimer láncoknak nagyobb 

a mozgástere, így nagyobb a feszültségeloszlási tér. Ennek a módszernek az alkalmazása a 2. osztályba tartozó 

polimer esetén van jelentősége, ezeknél az energiaelnyelés a legnagyobb deformáció mentén jár kifehéredéssel. 

A két mechanizmus egyszerre is működhet a körülményektől függően az egyik hatás erősebb lehet a másiknál 

(hőmérséklet, mátrix típusa és összetétele, öregedés, molekula orientáció), valamint az erőhatás irányától is 

függhet. A molekula orientációra merőleges irányból érkező erőhatással szemben a hajszálrepedések kialakulás 

a hatékonyabb, míg párhuzamos irányban a feszültség megosztás a domináns. 

2. Ütésálló polimer rendszerek 

2.1. PVC 

Az építőiparban a PVC, illetve kompaundjaiból készült termékeket széleskörűen alkalmazzák, elég, ha csak az 

ablakprofilokra és a csövekre gondolunk. Már a múlt század hatvanas éveiben a kemény PVC kompaundok 

szívósságát etilén/vinil-acetát (EVA) kopolimer és klórozott polietilén (CPE) adagolásával növelték, majd akril-

kaucsukokkal próbálkoztak. Előrelépést jelentett a butil-akriláttal ojtott poli(metil-metakrilát), amely az EVA-t 

teljesen kiszorította erről a területről. A folyamatos fejlesztések eredményeképpen újabb CPE típusok jelentek 

meg, amelyek már kis mennyiségben is hatékonyan növelik az ütésállóságot. 

Ütésálló PVC-típusok különböző módokon állíthatók elő: porkompaundálás, ömledékkompaundálás, ojtásos 

kopolimerizáció. Az ABS és a MBS adalékanyagok részecskemérete és a nyíróerővel szembeni stabilitása 

előállításuk során előtérhálósítással szabályozható. A gömb alakú ABS és MBS kaucsukrészecskék szakszerű 

feldolgozással a PVC-mátrixban egyenletesen eloszlathatók. A poliakrilátok kiváló tulajdonságaik miatt igen 

jelentős PVC-ütésállóságjavító adalékok. Ütésállóságnövelő adalékként poliakrilátot tartalmazó, külsőtéri 

felhasználásra alkalmas nagy ütésállóságú kemény PVC előállítható úgy, hogy a vinil-kloridot (VC) poliakrilát 

diszperzió jelenlétében polimerizálják. 

Víztiszta, ütésálló PVC-termékek, pl. üreges testek (flakonok), csomagolófóliák előállításához, elsősorban 

metil-metakrilát-butadién-sztirol ojtott polimert (MBS) használnak. Opálos, ill. áttetsző PVC-termékek 

módosítására akrilnitril-butadién-sztirol terpolimer (ABS) használható. Az ütésálló PVC felhasználási területe a 

gép- és készülékgyártás: vegyipari tartályok, burkolatok, lemezek, építőipar: ereszcsatornák, ablakprofilok, 

ajtókeretek, hullámlemezek, homlokzati elemek, autópályákhoz fényellenző kerítések, kerítésprofilok, 

épületburkoló profilok, bútorprofilok, szegélylécek stb., elektrotechnika: szigetelőcsövek, kábelvezető csatornák 

(7.1. ábra). 
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7.1. ábra - 

 

2.2. Polisztirol és sztirolkopolimerek 

Az ütésálló polisztirol előállításának két módja van. Az egyik a kaucsuk komponenst bekeverik a polisztirolnál 

szokásos feldolgozási hőmérsékletén. A másik a sztirol ojtásos polimerizációja, amit műkaucsuk jelenlétében 

végeznek. Napjainkban gyakorlati jelentősége csak a második módszernek van. A módosított sztirolpolimerek 

előállításához használt legfontosabb műkaucsuk a polibutadién, valamint az időjárásálló termékekhez az EPDM. 

Az ABS műanyagok polibutadiénnel módosított akrilnitril-sztirol alapú kétfázisú hőre lágyuló polimerek. Az 

ABS-ből készült termékek rendkívül jó ütésállóságúak. Az ABS-en kívül gyártanak még számos, egyéb 

elasztomerrel módosítón SAN kopolimert is. Az ABS polibutadién komponense érzékeny a tartós hőterhelésre 

és a napfényre. Hosszabb ideig tartó napsugárzás hatására törékenységnövekedés és elszíneződés figyelhető 

meg. Emiatt az ABS külsőtéri alkalmazása erősen korlátozott. Jobb időjárásállóságú, elasztomerrel módosított 

SAN kopolimerek állíthatók elő, ha a polibutadién kaucsukot fényállóbb elasztomerekkel helyettesítik, ez a 

külsőtéri felhasználás lehetőségeit jelentősen bővíti. 

Az ütésálló polisztirolból és az ABS-ből elsősorban szívós, szép, fényes felületű műszaki cikkeket gyártanak. A 

műszeriparban és elektronikában rádiók, televíziók, fényképezőgépek, filmfelvevők burkolóelemeit készítik 

belőlük. Háztartási gépek burkolata, hűtőgépben használható tárolóedények, hűtőgépajtók borítása, egyszer 

használatos edények, fürdőszoba-felszerelések, fiókos szekrények is készülnek belőlük. Továbbá játékok, 

különféle csomagolóanyagok, bútorelemek készítéséhez is felhasználják (7.2. ábra). 

7.2. ábra - 
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2.3. Polipropilén 

A polipropilén ütő-hajlító szilárdsága kis hőmérsékleten nem felel meg bizonyos alkalmazási területek 

igényeinek. Elasztomerekkel módosítva azonban a kis hőmérséklet-tartományban is lényegesen javíthatók ütési 

tulajdonságai. Évek óta alkalmazzák elasztomerrel módosított PP-típusokat, amelyek közül elsősorban az etilén-

propilén kaucsukokkal módosítottak jelentősek; a poliizobutilént, a butil- és butadiénkaucsukot nem nagyon 

használták erre a célra. Elasztomerkomponensként az EPM-et és EPDM-et használják, az ezekkel készült PP-

blendek különösen az autóiparban és a lökésgátlók gyártásánál váltak be. Az elasztomertartalom függvényében 

változik a PP merevsége és szívóssága, a nagy ütőszilárdság mindig a merevség csökkenését vonja maga után. 

Az elasztomerek észrevehetően csökkentik a PP nagy keménységét és hőalaktartóságát is. Az ütésálló 

polipropilén felhasználási területük: járműipar, kormányburkolatok, műszerfalak, kapaszkodók, lökhárítók és 

oldalborítások, konzolok, rakodópolcok, kerékdob-burkolatok, cipőipar, elektronikai ipar, kábeldobok, 

kábelszigetelés (7.3. ábra). 

7.3. ábra - 

 

2.4. Poliamidok 
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Egy idő óta készítenek poliamid/elasztomer keverékeket is. EPDM hozzáadásával például nagy ütésállóságú 

poliamid típusok állíthatók elő, de ugyanúgy javasolhatók elasztomerkomponensként az akrilkaucsukok is. A 

feszültségkorrózió, az oldószerállóság, a tartós hőterhelhetőség, a kopásállóság és a csúszási viselkedés 

tekintetében a módosított poliamid is rendelkezik az általános poliamid jó tulajdonságaival. A módosítással 

jelentős mértékben javítható a poliamidok szívóssága, azaz a hornyolt ütő-hajlító szilárdsága, valamint a kis 

hőmérsékleten tanúsított ütésállósága. A poliamid módosítása károsan hat a hőalaktartóságra, a 

dimenzióstabilitásra és az éghetőségi tulajdonságok ie. Ezek a negatív hatások azonban kismértékűek és 

megfelelő adalékanyagokkal (hőstabilizátorokkal, égésgátlókkal) messzemenően kiegyenlíthetők. Alkalmazási 

területük: kerekek, cipőtalpak, nagy igénybevételnek kitett műszaki cikkek (7.4. ábra). 

7.4. ábra - 

 

2.5. Epoxi-gyanták 

Az epoxi-gyanták ütésállósának javítása elasztomerek segítségével is történet, főként reaktív karboxil-terminális 

butadién akrilnitrilt és más terminális-aminvegyületeket használnak. Továbbá műszaki műanyagokat is 

alkalmaznak erre a célra, egyensúlyt tartva az ütésállóság és a termikus, valamint mechanikai tulajdonságok 

között. Az elasztomereket és a termoplasztokat együtt is alkalmazhatják az ütésállóság javítására, ezek között 

ugyanis szinergikus hatást is megfigyeltek. Újabb megoldás az epoxi-gyanták ütésállóságának javítására az 

elkülönülő fázisokból epoxi és termoplasztikus rétegeket tartalmazó laminált kompozitok előállítása (7.5. ábra). 

Ez a megoldás kiküszöböli az oldószerekben való rossz oldhatóságot, így nagyobb ütésállóságot javító anyagot 

lehet bevinni a rendszerbe. Az ilyen típusú laminált kompozitoknál a rétegek között az interlaminális réteg 

megoldás a nagy viszkozitásból fakadó problémákra, valamint a nedvesítő hatás javítja a gyanta és az erősítő 

anyag közötti kapcsolatot. 

7.5. ábra - 
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8. fejezet - TÖLTŐ- ÉS ERŐSÍTŐ 
ANYAGOK [1,2, 22-25] 

A töltőanyagok olyan szilárd adalékok, amelyek összetétele és szerkezete különbözik a műanyag alapanyagtól, 

többnyire szervetlen, néha pedig szerves anyag. Az inaktív vagy extender töltőanyagok növelik a mennyiséget 

és csökkentik az árat, az aktív töltőanyagok a célnak megfelelően bizonyos mechanikai és fizikai 

tulajdonságokat javítanak (pl. növelik a modulust, befolyásolják az elektromos jellemzőket és sűrűséget, 

égésgátlóként és füstcsökkentőként működhetnek) és ezért erősítő töltőanyagoknak is nevezik őket. Ezen kívül a 

feldolgozás során csökkentik a keményítési reakciók során keletkező hő által okozott degradációt. Másrészről a 

töltőanyag bedolgozása növelheti a feldolgozás költségét a nagyobb viszkozitás miatt, vagy a migráció miatt 

szükséges felületkezelés költségével. A ma használatos töltő- és erősítőanyagok széles köre mutatja, milyen 

nagy a jelentőségük. Eredetileg az alapanyagok költségeinek csökkentésére szolgáltak, ma azonban előtérbe 

került a műanyagok tulajdonságainak tudatos megváltoztatása. 

1. Töltő- és erősítő anyagok hatásmechanizmusa 

Az aktív töltőanyagok hatását három tényezőre vezethetjük vissza. Néhány töltőanyag és az erősítendő anyag 

között kémiai kötés jön létre, a korom pl. az elasztomerekben gyökös reakciók révén térhálósodást idéz elő. Más 

töltőanyagok mindenekelőtt az általuk igénybe vett térfogattal hatnak. Az erősítendő anyag láncmolekulái a 

töltőanyag részecskéinek jelenlétében nem képesek felvenni az összes elvileg lehetséges konformációt. Emellett 

sok minden azt a feltételezést támasztja alá, hogy a polimer anyag a töltőanyag-részecskék közelében 

szerkezetében és tulajdonságaiban másként viselkedik, mint a tiszta polimer mátrix. Ennek az az oka a 

töltőanyagrészek nagy alaktartósága. Alapvetően fontos a töltőanyagok homogén eloszlása a mátrixban, hogy 

minél több polimer lánc kötődhessen meg a szabad töltőanyag felületeken. Emellett nagy szerepe van a szabad 

felületi energiának, valamint a töltőanyag és a mátrix közötti kötés polaritásának. Az aktív töltőanyagok 

harmadik hatásmódja abból adódik, hogy a polimer molekulák energiafelvétellel járó terhelésnél a töltőanyag 

felületről elcsúszhatnak. Bizonyos esetekben a töltőanyag/polimer határfelületen könnyebben képződnek 

mikrorepedések, ami elősegíti az ütőenergia disszipációját. 

2. Töltő és erősítő anyagot tartalmazó műanyagok 
tulajdonságai 

Az inaktív és az erősítő töltőanyagok közötti elsődleges különbség az, hogy minden töltőanyag többé vagy 

kevésbé növelik a rugalmassági modulust és a merevséget, míg a szakítószilárdságot csak szálerősítéssel lehet 

észrevehetően javítani. A hőalaktartóságot, azaz a merevséget nagyobb hőmérsékleten nem lehet gömb alakú 

adalékokkal ugyanolyan mértékben növelni, mint szálerősítéssel. Ezzel szemben a lemezke formájú 

töltőanyagok, mint pl. a talkum és a csillám ezen értékek jelentős javítását eredményezik. Az extender 

töltőanyagok a következő tulajdonságokat változtatják meg a hőre lágyuló műanyagoknál: a sűrűség nő; a 

rugalmassági modulus, valamint a nyomó- és hajlítószilárdság (merevség) nő, a zsugorodás csökken, a 

keménység és a felület minősége javul, a hőalaktartóság javul, a mechanikai tulajdonságok hőmérséklettől való 

függése csökken, miközben a mechanikai és fizikai tulajdonságok a töltetlen polimerekkel összehasonlítva 

többnyire nem javulnak, a költségek csökkennek. Ezzel szemben az erősítő töltőanyagok a hőre lágyuló 

műanyagokhoz adagolva a következő előnyöket nyújtják: a húzó- és szakítószilárdság, valamint nyomó- és 

nyírószilárdság nő, a rugalmassági modulus és a több komponensű anyag merevsége nő, a hőalaktartóság nő, a 

mechanikai értékek hőmérséklettől való függése csökken, a zsugorodás csökken, a kúszási tulajdonságok és a 

hajlító-kúszó rugalmassági modulus javul még nagyobb hőmérsékleten is, a teher alatti viszkoelasztikus kúszás 

csökken, a szakítószilárdság egyes esetekben javul. A töltőanyagok alkalmazásánál számos különböző 

szempontot kell figyelembe venni, mint pl.: az optimális szemcseeloszlási görbe, a töltőanyag felületének 

lehetséges katalitikus aktivitása, diszpergálhatóság és a műanyag mátrixhoz való kötődés, a töltőanyag 

koptatóhatása a feldolgozógépeken, a kompaund tulajdonságai, a porzás által előidézett munkavédelmi gondok, 

költségek. A megítélés fontos szempontja a töltőanyaggal kapcsolatos költségek nagysága. Az erősítésnek csak 

akkor van értelme, ha a tulajdonságok javulása vagy az ár csökkenése a nem erősített hőre lágyuló 

műanyagokkal szemben jelentős, esetleg a kívánt tulajdonságjavítást más eszközökkel nem lehet elérni. 

3. A töltő- és erősítő anyagok ismertetése 
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3.1. Kalcium-karbonát 

A hőre lágyuló műanyagok tömege szerint legfontosabb töltőanyaga az őrölt kalcium-karbonát. Elsősorban a 

PVC-ben alkalmaznak finomra őrölt krétát. Az önköltség és a fizikai-mechanikai tulajdonságok közötti 

egyensúly megtartása végett itt jelentős szerepe van az inaktív kalcium-karbonát töltőanyagnak. A jó minőségű 

karbonát töltőanyagok a következő tulajdonságokkal tűnnek ki: nagy kémiai tisztaság, agglomerátum 

képződésre nem hajlamosak, nagy fehérségi fok, ezáltal részben helyettesíti a drága fehérpigmenteket, nem 

koptat, a gépalkatrészeket kíméli, jó diszpergálhatóság, így csupán csekély hatással van a végtermék mechanikai 

és elektromos tulajdonságaira, a merevség és a rugalmassági modulus növelése, csekélyebb zsugorodás, 

nagyobb színtartóság, a termékek felületének jobb minősége, az ütő-hajlító szilárdság növelése, kedvező ár. 

3.2. Üvegszál 

A hőre lágyuló műanyagok erősítésében nagy jelentőségűek az üvegszálak. A műszaki üvegek oxidos 

rácsképzőkből és vázanyagokból, azaz szilícium, bór-, alumínium-oxidból állnak. Ezeknek a természetben 

előforduló ásványoknak az olvadékából állítják elő a 10-20 μm átmérőjű üvegszálakat. Az üvegszálak nem 

korrodálódnak, viszonylag ellenállóak az erős vegyszerekkel szemben, 650°C-ig hőállóak, nagy a 

szakítószilárdságuk és jó a rugalmasságuk. Az üvegszálakkal erősített hőre lágyuló műanyagokat két különböző 

eljárással állítják elő. Az első esetben az üvegszálkötegeket a hőre lágyuló műanyag ömledékével átitatják, és a 

kötegeket a merevedés után pálcika formájú granulátummá vágják, így a szálak éppen olyan hosszúak, mint a 

pálcikák és hosszirányban orientáltak. A második eljárásnál a hőre lágyuló por alakú műanyagot a már felvágott 

rövid üvegszálakkal keverik, extrudálják és granulálják. Az üvegszálak erősítőhatása olyan nagy, hogy 30%-os 

hozzáadás esetén a húzószilárdság többnyire megduplázódik, a rugalmassági modulus megháromszorozódik, a 

lineáris hőtágulási együttható és a zsugorodás harmadára csökken. 

Az üvegszálas erősítés hátrányai: a természetétől fogva ütésálló hőre lágyuló műanyagoknál az ütésállóság kissé 

csökken, a kész alkatrész felülete valamivel érdesebb, mint a nem erősített alapanyagok, a feldolgozógépek 

kopása nagyobb. Az üvegszálat paplan, szövet és szál formájában hozzák forgalomba (8.1. ábra). 

8.1. ábra - 

 

3.3. Azbeszt 

Az azbeszt tehát nem egy meghatározott anyag, hanem különböző összetételű, szilárdságú, rugalmasságú és 

hosszúságú szálas ásványok sora. Erősítőszálként való alkalmazás esetén az azbeszt előnyei: nagyobb 

rugalmassági modulus, nagyobb szakítószilárdság, nagyobb hőalaktartóság, nagyobb vegyszerállóság, nagyobb 

keménység. Hátrányai az alapanyag nagyobb ömledékviszkozitása, kisebb elektromos ellenállás, a kopás 

növekedése, bizonyos hőre lágyuló műanyagok fény- és hőstabilitásának romlása. A hőre lágyuló 

műanyagokban az azbesztszálak előnye az üvegszálakkal szemben a kétszeres merevség azonos húzószilárdság 

mellett. Az azbesztpor veszélyessége nem porlódó típusok kifejlesztéséhez vezetett, ezek egészségügyi 

szempontból sokkal kisebb veszélyt jelentenek. 

3.4. Talkum 

A talkum fő alkotórésze, a magnézium oxidja és hidroxidja szendvicsszerűen két szilícium-oxid réteg között 

van. Ezáltal minden lemezke bizonyos mértékig hidrofób és kémiailag erősen közömbös. A töltőanyag hatása 

nemcsak a töltési foktól, hanem az őrlési finomságtól és az illető talkumtípus kémiai összetételétől is függ. A 
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talkum felületkezelése más szilikátokkal ellentétben nem vezetett a kompaundok mechanikai tulajdonságainak 

lényeges javulásához. A talkumot a hőre lágyuló műanyagokban a következő tulajdonságok javítására 

használják: 

• a merevség 

• a hajlítószilárdság növelése; 

• a kúszási hajlam csökkentése nagyobb hőmérsékleten is; 

• a hőalaktartóság és a méretstabilitás javítása; 

• a hővezető képesség javítása; 

• az idomok felületi keménységének növelése. 

Ezzel szemben a talkum alkalmazása hőre lágyuló műanyagokban bizonyos hátrányokkal is jár: 

• a húzószilárdság és a szakadási nyúlás csökken; 

• a hornyolt ütő-hajlító szilárdság csökkenése; 

• a kompaund ömledék viszkozitása csökken; 

• a kompaund színárnyalata változik a talkum eredeti színének megfelelően; 

• a típustól függően nem alkalmas élelmiszeripari használatra. 

3.5. Kaolin 

A kaolinok fehérségi foka általában nagy, elektromosan nem vezetők, kémiailag ellenállóak, és még erős savak 

sem támadják meg őket. A papíripar mellett, amely a kaolin 50%-át használja fel, ez az ásvány a korom után a 

gumiipar második legfontosabb töltőanyaga. A hőre lágyuló műanyagokban pl. a kaolint töltőanyagként 

alkalmazzák a kábelszigetelésnél, mivel az elektromos tulajdonságokat javítja. Általában hozzájárul a kaolin a 

vegyszerállóság és az elektromos tulajdonságok javításához, valamint a vízfelvétel csökkentéséhez. Csökkenti a 

repedésképződési hajlamot a végtermékben és javítja az ütési szilárdságot, valamint a felületi minőséget. A 

lemezke formájú szerkezet ezenkívül még növeli a felületi keménységet is. A kaolinokat különböző 

szilánbevonatokkal lehet kapni, amelyek megkönnyítik a töltőanyag diszpergálódását a műanyagban. 

3.6. Csillám 

A lemezke formájú erősítőszerként alkalmazott csillám komplex kálium-alumínium-szilikátokat tartalmaz. Az 

erősítőhatás szempontjából döntő a lemezkék átmérőjének és vastagságának aránya. A csillám a hőre lágyuló 

műanyagoknak a következő tulajdonságokat biztosítja: 

• nagyfokú merevség, 

• jó mérettartóság, 

• jó elektromos tulajdonságok, 

• jó hőalaktartóság. 

A töltőanyag felületének szilánozása megkönnyíti a csillám bedolgozását a műanyagba. Az autóiparban a 

csillámot a polipropilén alkatrészekben az üvegszálak olcsó helyettesítőjeként használják. 

3.7. Egyéb szilikátok 

A földpát, nefelinszienit és wollasztonit mellett egyéb természetes szilikátokat (homok, kvarc, kvarcit, 

novakulit, kovaföld), valamint szintetikus szilikátokat is alkalmaznak töltőanyagként. Az előállítási eljárástól 

függően a felület igen nagy, 90-800m2/g. A kémiai összetételen (SiO2) kívül a szintetikus kovasavaknak még 

van egy nagyon fontos közös tulajdonságuk: nem kristályosak, mint a természetes kvarc, hanem 
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röntgenamorfak, így elkerülhető a szilikózis veszélye. Az ásványi eredetű kovasavakkal szemben, amelyeket 

töltőanyagként, főleg kvarcliszt formájában alkalmaznak, a szintetikus kovasavak alkalmasak arra, hogy már kis 

mennyiségben is bizonyos hatást érjenek el velük. A hőre lágyuló műanyagoknál a szilikátok a következő 

szerepeket töltik be: 

• a repedezésképződés csökkentése, 

• erősítés, 

• a fóliatapadás megakadályozása, 

• a hőalaktartóság növelése, 

• az elektromos tulajdonságok javítása, 

• a keménység növelése. 

3.8. Szén 

A szenet, mint töltő anyagot két formájában alkalmazzák: korom és grafit. A korom évszázadok óta fekete 

festék. Erősítő töltőanyagként a század elején kezdték használni. A korom az elasztomerek legfontosabb 

erősítőanyaga. A műanyagokban való alkalmazás szempontjából a kormok két legfontosabb tulajdonsága a 

részecskenagyság és a színerősség. A kis részecskenagyságú kormot a műanyagokban nehezebb diszpergálni, 

mint a durvább típusokat. A kormot használják az elektromos vezetés növelésére, valamint a hőalaktartóság 

javítására. Gyakran alkalmazzák még UV-sugárzás elleni védelemre és a hőre lágyuló műanyagokban fekete 

pigmentként. 

A grafitpor igen alkalmas arra, hogy a hőre lágyuló műanyagoknak önkenő tulajdonságokat kölcsönözzön. A 

grafittartalmú hőre lágyuló műanyagokat főleg ott alkalmazzák, ahol vízbehatás mellett szükség van az önkenő 

tulajdonságokra (8.2. ábra). Ásványi töltőanyagokkal keverve hőre lágyuló műanyagokból olyan kopásnak 

kitett kis mérettűrésű termékek állíthatók elő, amelyek állandóan vizes környezetben vannak (pl. vízórák). 

8.2. ábra - 

 

3.9. Szerves töltő- és erősítőanyagok 

A rostos fából őrléssel nyert faliszt mellett használnak, főleg a hőre keményedő műanyagokban, szál formájú 

termékeket is, mint pl. az α-cellulózt, a gyapotot, a szizált és a jutát (8.3. ábra). Az ún. biológiailag lebontható 

műanyag termékekhez a keményítőt is ajánlják töltőanyagként. Eredményes kísérletek folytak parafaliszttel, 
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ligninnel és őrölt dióhéjjal vagy kukoricahéjjal. Alkalmaztak már szilíciumtartalmú termékeket, mint a rizshéj és 

hasonló anyagok. A faliszt alkalmazása a következő előnyökkel jár: 

• olcsó, 

• javul a zsugorodási tényező, 

• a rugalmassági modulus és a merevség nő, 

• a rugalmassági modulus nagyobb hőmérsékleteken kevésbé gyorsan csökken, 

• a húzó- és szakítószilárdság alig változik. 

A faliszt hátrányai hőre lágyuló műanyagokban töltőanyagként alkalmazva: 

• kicsi az adhézió a műanyag és a töltőanyag között, 

• csökken az ütőszilárdság, 

• a hő- és időjárásállóság csökken, 

• a feldolgozhatóság romlik. 

8.3. ábra - 

 

3.10. Szintetikus erősítőszálak 

A poli(etilén-tereftalát)-bázisú poliészterszálakat gyakran üvegszálakkal együtt alkalmazzák, és az ütésállóság, a 

merevség és a kopási tulajdonságok jelentős javulását eredményezik. A poli(vinil-alkohol)-szálakat 

formaldehiddel való kezeléssel vízben oldhatatlanná teszik. Bár ezeknek a szálaknak a szilárdsága lényegesen 

kisebb, mint az üvegszálaké, alkalmazásuk a következő előnyökkel jár: 

• jó tapadás a szálak és sokféle műanyag között, 

• nagy ütésállóság, 

• kis sűrűség (1,25 g/cm3), 

• a lineáris hőtágulási együttható olyan, mint a legtöbb műanyagnál, 

• a fröccsöntésnél nincs száltörés, 

• nincs gépkopás, 
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• jó hajlékonyság. 

A hagyományos, üveg- szén- és aramidszál erősítőanyagot tartalmazó kompozitok, számos műszaki és 

gazdasági előnnyel rendelkeznek. Hátrányuk viszont az, hogy a többkomponensű rendszerek nehezen 

kezelhetők a hulladékhasznosítás és -ártalmatlanítás során. Az úgynevezett önerősített rendszerek viszont 

homogén rendszerek, és hulladékuk hasznosítása nem okoz problémát. Ezeknek a rendszereknek az ütésállósága 

és szilárdsága nagyobb lehet az üvegszállal erősített kompozitoknál, jóllehet modulusuk még elmarad a 

hagyományos erősítőanyagokat tartalmazó kompozitoktól. Piacuk még kisméretű, de egyre több cég lát fantáziát 

abban, hogy ilyen anyagokat fejlesszen és a termékeknek megfelelő alkalmazást találjon. 

3.11. Nagy szilárdságú és hőállóságú szálak 

A szintetikus, szerves szálak területének új termékei a pirolízissel előállított szén-, íll. a grafitszálak, amelyek 

bizonyos hasonlóságot mutatnak az egykristályos szálakhoz. A szénszálakat termikus szigetelőanyagként és 

kompaundokban erősítőszálakként alkalmazzák. A viszonylag kis elektromos ellenállás miatt ott is alkalmazzák, 

ahol flexibilis, nemfémes vezetőre van szükség. Azokból a grafitszálakból, amelyek szilárdság/tömeg aránya 

nagy, olyan kompaundokat lehet előállítani, amelyek merevsége 3-9-szer olyan nagy, mint az azonos súlyú 

titáné, acélé vagy alumíniumé. Tehát a grafitszálakból vagy nagy szilárdságú, vagy nagy merevségű termékeket 

lehet előállítani. A műszaki alkalmazás szempontjából a szénszálakkal való kompaundálásnak mind a hőre 

keményedő, mind pedig a hőre lágyuló műanyagoknál szerepe van. A szénszálak alkalmazása mindkét esetben 

rendkívül könnyű és igen szilárd és merev alkatrészek előállítását teszi lehetővé (repülőgép- és rakétagyártás). A 

szénszálak alkalmazása a következő előnyökkel jár: 

• kis sűrűség, 

• nagy rugalmassági és hajlékonysági modulus, 

• nagy merevség, a specifikus rugalmassági modulus (a rugalmassági modulus/sűrűség viszonya) négy és 

félszer nagyobb, mint az acélé, 

• nagy hővezető képesség, 

• nem olvad meg, 

• nagy szilárdság nagyobb hőmérsékleten is, 

• elektromosan vezető. 

Az előnyökkel szemben a szénszálak alkalmazása műanyagokban a következő hátrányokkal jár: 

• nagy hőmérsékleten oxidációra érzékeny, 

• drága (a bitumenből előállított szálak kivételével). 

3.12. Nano erősítő anyagok 

A nanokompozitok egyik előnye, hogy viszonylag kis töltőanyag-tartalom mellett képesek egyszerre javítani a 

polimerek merevségét és ütésállóságát. Különböző nanoanyagokkal többek között növelni lehet a mátrixanyag 

UV-fény elnyelését, karcállóságát és hidrofób tulajdonságát. Nanorészecskék (azaz a 100 nm–nél kisebb méretű 

részecskék) ma már szinte bármilyen anyagból (fémekből, félvezetőkből, üvegekből, kerámiákból és 

polimerekből) előállíthatók. A nagy fajlagos felület miatt az ilyen töltőanyagoknak számos olyan jellemzője 

van, amelyekkel a hagyományos, mikronos részecskék nem rendelkeznek. A nanométeres részecskéknél a 

méretek három nagyságrenddel való csökkentése három dimenzióban kilenc nagyságrenddel növeli az 

egységnyi térfogatban levő részecskék számát. A nanokompozitokban a mátrixanyag akár 90%-a is a 

határrétegben lehet, és ezzel a kompozit jellemzői egészen mások lesznek, mint a hagyományos mátrixanyagé. 

A méretük miatt átlátszó nanométeres fém-oxidokat (TiO2, ZnO) UV-abszorberként használják a 

műanyagokban. Minél kisebbek a részecskék, annál erősebb az UV-elnyelés. A tipikus mérettartomány 10–15 

nm. 

Különleges tulajdonságokkal rendelkeznek és ennek megfelelően sok érdekes, új alkalmazást tesznek lehetővé a 

szénnanocsövek, amelyek csupa szénatomból állnak és rácsszerű elrendezésben egy- vagy többrétegű cső alakú 
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szerkezetet képeznek. A mai technológiákkal leginkább többrétegű, koncentrikus csövekből felépülő 

nanocsöveket lehet előállítani (8.4. ábra), amelyek átmérője tipikusan 10 nm, falvastagsága kb. 5 nm, hossza 

pedig 1–10 μm, vagyis az ún. nyúlánkság vagy L/D hányados 100 és 1000 közötti. A szálas szerkezet miatt a 

szénnanocsövek a szigetelő mátrixban jelentős vezetőképesség-emelkedést okoznak sokkal nagyobbat, mint a 

szemcsés töltőanyagok. Szénnanocsövekből 1–2% hozzáadásával is hasonló felületi vezetőképességet lehet 

elérni, mint az amúgy erősen strukturált vezető kormokból 8–10%-kal. Ez kompenzálja a szénnanocsövek ma 

még meglehetősen magas árát. 

8.4. ábra - 
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9. fejezet - FESTÉKEK ÉS 
SZÍNEZŐANYAGOK [1-3,26-28] 

A festékek (pigmentek) és színezékek különböző anyagai a műanyagok színének kialakításának. A festékek 

finom szilárd részecskék, melyek nem oldódnak a polimerben. A polimer folyékony állapotában diszpergálják 

festékeket, majd a szilárdulás követően fizikailag maradnak a részecskék a polimer mátrixban. A színezékek 

ezzel szemben a polimerben oldódnak és fizikai-kémiai kapcsolatot létesítenek a színezék és a polimer 

molekulák. A pigmenteket előnyben részesítik a színezékkel szemben a tartósságuk miatt, mivel kicsi a 

migrációra való hajlamuk. A pigmentek alkalmazásának fő oka a szín kialakítása (beleértve a feketét és a fehéret 

is), egyrészt esztétikai szempontból, másrészt funkcionális okok miatt, mivel erősítő, valamint degradációt 

csökkentő anyagként is működhetnek. A festékek alkalmazásának azonban lehet hátulütője is, mivel főként 

poliolefinekben a gócképződés miatt a műanyag vetemedését okozhatják. A festékeket számos módszerrel lehet 

bejutatni a polimerbe. Például direkt bekeveréssel, amikor közvetlenül a polimer olvadékba kerül diszpergálásra 

a festék a legtöbbször más adalékokkal együtt. Az előre elkészített mesterkeverékek alkalmazása azonban 

kényelmesebb megoldást nyújt (9.1. ábra). A festékeket általában két csoportra osztják szerves és szervetlen 

típusú festékek. A festékek hatása főként a kémiai szerkezettől függ, azonban a kristályossági morfológia, a 

szemcseméret és a szemcse alakja is befolyásolja a színezőképesség erősségét, illetve a szín intenzitását. 

9.1. ábra - 

 

1. A festékekkel szemben támasztott követelmények 

A tárgyak színének kialakulása a látható fényt ért két hatás kombinációjából ered, az egyik az adszorpció a 

másik a szóródás. A tárgy színe a látható fény bizonyos hullámhossz-tartományának szelektív elnyelésével jön 

létre. A világos legintenzívebb színek elérése szerves festékekkel lehetséges. A műanyagok átlátszóságának 

feltétele a fényszórási gócpontok hiánya, mind az adalék mind a polimer szerkezetében. Az átlátszó, de színes 

műanyagokat szervetlen festékek helyett, megfelelő szerves festékek vagy színezékek alkalmazásával hozzák 

létre. Ugyanis ezek az anyagok oldódnak a polimerben és kicsi a törésmutatójuk, valamint a kicsi szemcseméret 

miatt nem alakítanak ki fényszórási pontokat, így nagymértékben megmarad az átlátszóság. Természetesen 

ehhez megfelelően átlátszó műanyag is szükséges. A festékeknél fontos, hogy bizonyos mértékig hőállóak 

legyenek, ugyanis a műanyag feldolgozása során a hő hatására bomló festék molekulák a kívánt szín torzulását 

okozhatják. A műanyag felhasználása során a festéknek nem csak a besugárzó fénnyel, hanem az időjárás 

együttes hatásaival szemben is ellenállónak kell lenniük. A világosabb színek kevésbé ellenállóak a környezeti 

hatásoknak. Ezen kívül vegyi anyagokkal (savak, lúgok stb.) szemben is ellenállónak kell lenniük egyes 

esetekben a műanyag festékeknek. A festékek migrációja sem megengedett a felhasználás során. Ilyen esetek 

lehetnek a festék kivérzése, vagy kivirágzása. A festékek diszpergáltságának mértéke is nagyon fontos a 
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műanyagok esetén, ugyanis a pigmentek előállításakor ún. primer részecskék keletkeznek, amelyek igen 

hajlamosak az összetapadásra, amikor aggregátumok, illetve agglomerátumok képződnek (9.2. ábra). A 

technológiai folyamatban a pigmentrészecskék tapadási hajlama üzemzavart idéz elő, mint pl. szűrő és a fonófej 

eltömődése, ami végül a végtermék gyenge esztétikai megjelenéséhez (egyenetlen színezés és eltérő 

színárnyalat) vagy akár szál- vagy fóliaszakadáshoz vezet. A fémtartalmú festékek, amelyek csökkentik a 

műanyag szigetelőképességét nem alkalmasak a kábelek borításaként való alkalmazásra. A műanyagokban 

alkalmazott festékeknek általában nincs mérgező hatásuk, ugyanis inert anyagokat használnak a legtöbbször. A 

festékek oldhatatlansága a polimerben, azonban a kivérzésé és a kivirágzás lehetőségét vetik fel, illetve egyes 

esetekben a festékanyag közvetett lenyelése is bekövetkezhet pl. élelmiszerek csomagolása, gyerekjátékok. 

Ezekben az esetekben tilos a nehézfémtartalmú festékek alkalmazása pl. ólom, króm és kadmium. A festékekre 

fejlesztésére is jellemző az megközelítés, hogy a felhasználásuk mellett a feldolgozásuk során is a lehető 

legkisebb toxikológiai, környezetvédelmi kockázatot jelentsen, így törekszenek, a nehézfémek, halogénezett 

szerves vegyületek, aromás-aminok és egyéb veszélyes vegyületek alkalmazásának elkerülésére. 

A színezékek a festékekkel szemben jól oldódnak a polimerben, így fényesebb és tisztább színeket lehet velük 

elérni, mint a festékek esetén, amelyek a kristályszerkezetüknek köszönhetően hatnak a színekre. A 

színezékeket a szerkezetük alapján szokták csoportosítani. 

9.2. ábra - 

 

2. Festék és színezék típusok 

2.1. Szervetlen festékek 

A szervetlen festékeket a legkorábbi időktől kezdve alkalmazzák, valamint egy-két vas-oxidot nemrég kezdtek 

el alkalmazni ilyen célra. A szervetlen festékek általánosságban jól alkalmazhatók a műanyagok színének 

kialakítására a jó hő-, fénystabilitásuk és az időjárással és migrációval szembeni ellenálló-képességük miatt. 

Továbbá a kedvező áruk és a színhatás mellett fellépő egyéb hatásuk miatt is kedveltebbek a szerves 

festékeknél. Hátrányuk viszont, hogy az anyag fényességét csak nehezen lehet elérni az alkalmazásukkal. A 

szervetlen festékeket akkor használják főként, ha fedőszín elérése a cél. 

Sokféle oldhatatlan, fehér port alkalmaznak a műanyagokhoz. Vannak kevésbé elnyelő és enyelő fehérítő 

típusok. A kevésbé elnyelőknek kicsi a törésmutatója, ezeket általában nagy mennyiségben alkalmazzák, ezek 

inkább költségcsökkentő töltőanyagok, amelyek fehérítik a műanyagot. Ilyen anyagok a kalcium-karbonát, 

bárium-szulfát, talkum és kaolin (hidratált magnézium- és alumínium-szilikát). Az elnyelő fehérítőknek nagy a 

törésmutatója, így kis koncentrációban is alkalmazhatók. A legelterjedtebb ilyen típusú adalék a titán-dioxid, 
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ami tartós hatású és nem mérgező. Ezen kívül cink-oxidot, cink-szulfidot és antimon-oxidot alkalmaznak még 

fehérítésre. 

A titán-oxid után a második leggyakrabban alkalmazott festék a műanyagokban a korom. A kormot néha a 

hatásmechanizmusa miatt szerves festékként szokták alkalmazni, azonban a legtöbbször szervetlenként kezelik. 

A korom az alacsony ára mellett jó színező hatása van, továbbá UV és hőstabilizátorként is működhet, valamint 

a megfelelő típus kiválasztásával jól befolyásolhatja a műanyag vezetőképességét. 

A legfontosabb színező festékek a vas-oxid típusú adalékok, melyekkel a sárga és piros árnyalatoktól kezdve a 

barna és fekete is kialakítható (9.3. ábra). Ezeknek az adalékoknak egy része természetes alapú, a másik részét 

szintetikus úton állítják elő. A piros színt a Fe2O3 anhidrátjával, a sárgát az FeO(OH) oxi-dehidroxi változatával, 

míg a barnát az FeII/FeIII oxidok elegyével alakítják ki. A vas-oxid vegyületek tartósak, olcsók, UV állóak és 

nem mérgezőek, azonban a szín intenzitása és fényessége kicsi. A másik oxid formájú szervetlen festék a króm-

oxid (Cr2O3), amellyel fakózöld színt lehet létrehozni. 

A kadmium-szulfid/-szulfoszelenid vegyületekkel a sárga és gesztenyebarna színek kialakítása lehetséges. Maga 

a kadmium-szulfid sárga, azonban a Cd2+ parciális helyettesítése a Zn2+ ionnal a zöldes szín megjelenését idézi 

elő. Ezeknek a festékeknek a használata a nehézfém tartalom miatt korlátozott. Hasonló a helyzet az ólom-

tartalmú festékeknél is. Az ólom, króm és molibdén alkalmazásával zöldessárga, pirosas sárga és narancs 

színeket lehet előidézni. A kék szín kén aniont tartalmazó zeolit segítségével lehet kialakítani (9.3. ábra). 

9.3. ábra - 

 

2.2. Szerves és speciális festékek 

A szerves festékeket a nagy színerősség és fényesség és átlátszóság jellemzi, azonban a tartósságuk kisebb. A 

műanyagokban alkalmazott legjelentősebb sárga, narancs és piros festékek a azo-vegyületek. Ezen kívül a 

viszonylag tartós réz-ftálcianinok alkalmazás a legelterjedtebb, amit a kék, sárga és piros színek kialakítására 

használnak. 

A mono azo vegyületek alkalmazásának hátránya a migráció, melyet a molekulatömeg növelésével (fémek, 

vagy amin vegyületek beépítésével) próbálják csökkenteni. A legelterjedtebb piros azo festék a kadmiummal 

képzett fémsója, amelynek jó a színerőssége és fényessége, valamint a migrációval szembeni 

ellenállóképessége. 

Néhány speciális színezési megoldást szoktak alkalmaznia műanyag tárgyak megjelenésének fokozására. Ilyen 

például a fluoreszkálás, ami olyan vegyületek alkalmazását jelenti, amelyek képesek az elnyelt fényt raktározni 

és idővel sugározni azt. A másik speciális megoldás a gyöngyházfény alkalmazása, ekkor a vékony elhelyezett 

festék rétegek visszatükrözik a fényt, így előidézve a gyöngyszerű ragyogást. A metál szín eléréséhez a 

műanyagokban általában jól eloszlatott alumínium pelyheket alkalmaznak. Az aranyhatás érdekében hasonlóan 

járnak el a bronz alkalmazásával. 

A műanyagok előnyei közé sorolják évtizedek óta azt, hogy anyagukban színezhetők, ezért (jó esetben) nem 

igényelnek külön felületkikészítést, és színük akkor sem változik, ha felületük kissé megkopik. A manapság 

mégis egy olyan új technológiát dolgoztak ki, melyben a kész formadarabot meleg festékfürdőbe mártják, ahol 

az – a fürdőben tartózkodás idejétől függő, egyre sötétebb árnyalatban – színessé válik. A lakkozással szemben 

a festék behatol a polimer felületi rétegébe, ezért kopáskor vagy karcoláskor a darab megőrzi eredeti színét. Az 
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eljárás gyors, kis darabszámú sorozatok vagy prototípusok színezéséhez is alkalmazható; a színváltás gyártás 

közben is egyszerű. 

Az üzletek polcait figyelve egyre többször találkozhatunk azzal a „jelenséggel”, hogy ha a csomagolásokra 

különböző szögekben nézünk, akkor változnak a színei. Ezt angolul flip-flop hatásnak nevezik. Ilyen hatású 

adalékanyagokat egyre többen gyártanak. A csomagolás természetesen az egyik fontos piaci terület, de a sport 

és szabadidő, az autógyártás szintén szerepel a felhasználási listán. Nő az alkalmazása a csillámló hatású és a 

termokróm (hő hatására színváltó) pigmenteknek, valamint azoknak a színezékeknek is, amelyek sötétben 

fénylenek. 

2.3. Színezék típusok 

A színezékek egyik fő vegyület típus a -N=N- csoportot tartalmazó azo vegyületek. Ezeket nagymértékű 

fényesítő hatásuk és alacsony áruk miatt alkalmazzák. A fő színező anyagai a sztirol, akril és poliészter 

polimereknek, így az ABS-nek is. Ezáltal nagy hőstabilitásuk az egyik előírt jellemzőjük. A sárga, narancs és 

piros, illetve ezek változatait lehet elérni alkalmazásukkal. A gyártásuk során a köztitermékek, illetve 

degradációjuk során keletkező termékek toxicitása miatt nem mindig preferált anyagok. Az oldhatóságuk jó, így 

a polimerben való diszpergálhatóságuk is megfelelő. A migrációjuk is emiatt előfordulhat, így a lágyítók 

használata nem ajánlott. 

Az antrakinon vegyületek a másik fő csoportja a színezékeknek. Ezek alkalmazása széles körű az autók piros 

féklámpájától kék palackkupakokig is terjedhet. Ennek oka igen egyszerű, mivel olcsók, jól oldódnak aromás 

gyantákban, valamint jó vagy kiváló a hő- és fénystabilitásuk, fényáteresztő alkalmazások esetén is. Az azo 

vegyületekhez képest kisebb a fényességük, azonban jobb stabilitásuk. Másik előnyük az, hogy a teljes 

színpaletta elérhető a megfelelő funkciós csoport alkalmazásával. Sztirol polimerekben, így ABS, SAN, 

valamint polikarbonát és poliészter rendszerekben jól alkalmazhatók, azonban egyes antrakinon vegyületek nem 

ajánlatosak poliamid rendszerekben, mivel a funkciós csoportok reagálhatnak és ez színvesztéshez vezethet. A 

perinonok az egyik legnagyobb mennyiségben alkalmazott gyanta színezékek. Ezeket is jó hő- és 

fénystabilitásuk, valamint időjárásállóságuk miatt alkalmazzák. A nehézfémek alkalmazása helyett 

alternatívaként kéntartalmú színezékeket methin, azin vegyületeket alkalmaznak. 
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10. fejezet - BIOCIDEK [1-3,29-31] 

A biocidek azok az adalékok, amelyek megvédik a műanyagokat a baktériumoktól, gombáktól, algáktól, 

rovaroktól és rágcsálóktól. A módszer lényege, hogy az antimikrobiális anyagot hozzákeverik a polimerhez. A 

megfelelő anyag kiválasztását a hatásosság, a környezetvédelem, a diszpergálhatóság és természetesen az ár 

határozza meg. A hatásosság alatt nem feltétlen az egyszerre megölt mikrobák számát kell érteni, hanem a 

tartósságát a hatásnak. A műanyagokhoz 2007-ben 15 500 tonna biocid hatású adalékot használtak fel a világon, 

ezek alkalmazásának megoszlása az  10.1. ábrán  látható. Ennek 60%-a a PVC termékekbe került abból a 

célból, hogy a felületükön megtapadó gombák, algák és baktériumok szaporodását gátolják. Különösen a lágy 

PVC-ben egyes lágyítóféleségek szinte táptalajt jelentenek a mikroorganizmusok számára, ezért a 

fertőzésveszély csökkentése, valamint a termékek elszíneződése, ridegedése ellen biocideket kell adagolni. 

10.1. ábra - 

 

1. A műanyagok mikrobiális érzékenysége 

A legtöbb műanyag ellenáll a mikrobák támadásának. Például a poliolefinek, vinil-polimerek és poliészterek, 

amelyek nagy részét teszik ki a teljes műanyag mennyiségnek. Ezeken kívül viszonylag ellenállóak a 

polikarbonát, poliformaldehid, ABS, epxi-gyanták, szilikonok és egyes termoszet polimerek. A poli-vinil-acetát 

kivétel a vinil-polimerek közül, hiszen a baktériumok megtámadhatják. A cellulóz bázisú polimerek, pl. 

cellulóz-nitrát és poliészter bázisú uretánok is kevésbé állnak ellen a baktériumoknak. Egyes esetekben a 

mikroorganizmusok által okozott bomlás nem magán a polimeren következik be, hanem a polimerben lévő, 

vagy kapcsolódó anyagban, pl. adalék, borítás. Sok esetben a PVC lágyítására használt észtercsoportot 

tartalmazó vegyület a célpontja a mikroorganizmusoknak. A lágyító típusok közül az alifás jellegűek az 

érzékenyebbek pl. butirátok, szebacátok, laurátok, adipátok. A ftalátok viszont jobban ellenállnak ezeknek a 

támadásoknak. Továbbá egyes töltőanyagok, mint a faliszt, vagy keményítő, vagy csúsztató és színező anyagok 

is növelik a baktériumok, gombák és algák rongáló hatását. Egyes fémtartalmú adalékok viszont növelik a 

mikróbák elleni védelmet. 

2. A mikrobák hatása 

A mikrobák tevékenységének látható hatása is van, például színtelenedés, vagy éppen színes foltok megjelenése, 

mint a PVC-n megjelenő rózsaszín vagy fekete foltok. Ezenkívül szaghatással és fizikai tulajdonságok 

romlásával is járhat a baktériumok hatása. A gombák megtelepedhetnek a polimer felületén rontva az esztétikai 

megjelenést, valamint enzimeket termelve bonthatják a polimer makromolekulákat is. Súlyosabb esetekben ezek 

a hatások mikrorepedéseket okozhatnak, ami a műanyag tárgy hibáját okozhatják. A mikrorepedések a szigetelő 

anyagok vezetőképességét változtathatják meg, ugyanis víz szivároghat a repedésekbe. A műanyag 

csomagolások rágcsálókkal és rovarokkal szembeni védettsége inkább mechanikai tulajdonságjavítást igényel, 

mint biológiait, azonban erre is léteznek megoldások. 
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3. Biocidek alkalmazása 

A biocidek kiválasztásakor meg kell határozni azt, hogy milyen jellegű védettséget szeretnénk kialakítani, 

ugyanis a túlzott adagolás növeli az egészségügyi, biztonsági és ökológiai kockázatot. A biocidek alkalmazása 

szigorú szabályokhoz van kötve, továbbá a vegyszerek ára is leszűkíti az alkalmazható anyagok számát. A 

biocidek hatását laboratóriumban kell vizsgálni a megfelelő mikroorganizmussal szemben. Először a közvetlen 

biológiai hatását kell vizsgálni a biocidnek, aztán lehet a tartósságát vizsgálni, valamint ezt követi a 

műanyagban való dózis mértékének meghatározása. Vannak olyan biocidek, amelyek speciálisan spórák ellen 

hatásosak, pl. steril anyagok csomagolásához. Továbbá szelektív például „x” típusú baktériumok elleni szerek. 

Ezenkívül baktériumok, algák és gombák elleni anyagok. Ezek alkalmazásának átlagos koncentrációja 1-5%. 

Biocid típusok: 

1. Kvaterner ammóniumot tartalmazó vegyületek, melyek a baktérium sejtfalával lépnek kölcsönhatásba. 

2. Fenolok, illetve klórozott fenolok 

3. Fémtartalmú szerves vegyületek, amelyeknél főként arzén a szervetlen komponens. PVC lágyítókkal 

alkalmazzák együtt medencevilágítások, kárpitok, kábelszigetelések és zuhanyfüggönyök esetén. A másik 

gyakran alkalmazott vegyület rezet tartalmaz, amelyet lerakódás-gátlóként alkalmaznak így gombák ellen 

hatásos. A szélesebb alkalmazás lehetőségét az ezüsttartalmú biocidek teremtették meg; gyógyászati 

edények, csővezetékek, betegágyak beszerzésénél egyre inkább előnyben részesítik a mikroorganizmusoknak 

ellenálló termékeket. Irodai és iskolai eszközök, kilincsek, elektromos kapcsolók és általában sok ember által 

megérintett tárgyak gyártásához ugyancsak előnyös biocidtartalmú alapanyagokat használni. Ezek ára ma 

még valamivel magasabb az adalék nélküli anyagokénál, azonban az ezüsttartalmú adalékokat a 

közvélemény jobban elfogadja, mint a különböző vegyszereket. 

4. Szerves kénvegyületek, melyeket csak ritkán alkalmaznak PVC rendszerekben gombák ellen. 

5. Heterociklusos vegyületek, melyeket inkább vízhatlan borításokban alkalmaznak. 

A biocidek kiválasztását hasonlóan az antisztatikumokhoz a migráció nagymértékben befolyásolja. Ugyanis a 

műanyag élettartamához kell igazítani a felület védelmét, amelyet a belülről kifelé történő vándorlás biztosít. 

Néhány biocid színező hatása miatt nem alkalmazható mindenhol, vagy pedig toxicitása szab határt az 

alkalmazásának. 

4. Íz- és szaganyag-koncentrátumok rágcsálók ellen 

Már régebben megfigyelték, hogy a műanyagok szaga, élénk színei, felületi tulajdonságai, keménysége stb. 

vonzó hatással vannak az állatokra, közöttük a rágcsálókra is. A rágcsálók nagy károkat okozhatnak villamos 

vezetékekben, műanyag ajtókban, padokban, locsolócsövekben, gyújtókábelekben stb. Különösen veszélyes 

következményekkel jár a földkábelek, a kábelcsatornákban elhelyezett kábelek és a csővezetékek károsodása. A 

szabadban található műanyag tárgyakat (pl. szemétládákat) is gyakran megrágják a vadon élő állatok. Ez ellen 

keserű íz- és szaganyagokkal lehet védekezni. A legjobb eredményt a denatoniumcsoportba tartozó 

vegyületekkel és az oleogyanta-származékokkal érték el, amelyeket a zöldpaprikából lehet izolálni. Ilyen 

anyagokat kis mennyiségben ételízesítőként is alkalmaznak, ezért nem mérgezőek sem emberekre, sem 

állatokra. A rágcsálókat taszítják bizonyos szaganyagok is, amelyek ragadozók vizeletének szagát utánozzák – 

olyan koncentrációban is, amelyet az emberi szaglóérzék fel sem fog. A rágcsálók az ilyen szagjelzéseket 

kimondottan veszélyforrásként azonosítják. 
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11. fejezet - KAPCSOLÓ ÉS 
KOMPATIBILIZÁLÓ ANYAGOK [1-3] 

A kapcsoló anyagok olyan vegyületek, amelyek növelik az addhéziót a kompozit két fázisa között. A kompozit 

jelen esetben olyan anyagot jelent, amely kettő vagy több komponensből áll és nincs kémiai kötés közöttük. 

Ilyenek például a szálerősítéses műanyagok (pl. üvegszállal erősített műanyag gyanta). A műanyagokban 

alkalmazott szálak a legtöbbször hidrofil jellegű felülettel rendelkeznek, ami egyes műanyagok esetén (pl. 

poliolefinek) a poláris jelleg miatt nem kedvező, ugyanis nem jön létre erős kötődés a fázisok között. 

Amennyiben sikerül a töltő anyag és a polimer mátrix közötti kapcsolatot erősíteni, abban az esetben a kompozit 

egyes tulajdonságai nagymértékben javulhatnak. A gyenge kapcsolat esetén a töltő anyag csak hígítja a 

polimert. A szálerősítéssel főként a műanyagok szakítószilárdága és ridegsége javítható, továbbá az éghetőség 

és a költségek is csökkenthetők ezek alkalmazásával. Hátránya is van azonban a töltőanyagok alkalmazásának 

például a nagyobb vízfelvevő képesség és a nagyobb viszkozitás. Továbbá színező hatást és feldolgozási 

nehézséget is előidézhet a töltőanyagok használata. Megfelelő kapcsoló anyag (másnéven felületaktív anyag) 

alkalmazásával azonban csökkenthetők a tulajdonságromlások, illetve nagyobb mértékű lehet az adott 

tulajdonság javulása is. A mechanikai tulajdonságok közül például az ütőszilárdság növelhető nagymértékben a 

kapcsoló adalék alkalmazásával (11.1. ábra), valamint ez működhet kenőanyagként, ami csökkentheti az 

ömledék viszkozitást. Továbbá a kapcsoló anyagok általában hidrofób felületet képeznek a szál köré, így 

csökken a vízfelvételi képsség is, valamint a kapcsoló ágensek alkalmazásával nagyobb mértékű töltőanyag 

bekeverés válik lehetővé. 

11.1. ábra - 

 

1. A töltőanyag és a kapcsoló anyag kölcsönhatása 

Általában három csoportra szokták osztani a töltőanyagokat a kapcsoló ágensek szempontjából. Az 

előszeretettel használt töltőanyagok közül számos rendelkezik hidroxid csoporttal, például az alumínium-

hidroxid és magnézium-hidroxid. Ezt a funkciós csoportot tartalmazó anyagok könnyen reagálnak a legtöbb 

kapcsoló anyaggal. Hasonlóan a karbonát tartalmú töltőanyagok, minta kalcium-karbonát könnyen reagál a 

savas jellegű kapcsolóanyagokkal. Más anyagok, mint a kötött hidroxid csoportot tartalmazó szilikátok (pl. 

talkum, csillámpala) a legkönnyebben szilíciumtartalmú komponensekkel lépnek kölcsönhatásba. A kapcsoló 

ágensek a legtöbbször csak a töltőanyaggal lépnek kölcsönhatásba a polimer mátrixszal nem, azonban vannak 
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bifunkciós adalékok is, amelyek a polimerrel is kémiai kötést alakítanak ki, ilyenek például a szerves 

szilíciumvegyületek. 

2. Kapcsoló anyag típusok 

2.1. Zsírsavak és sóik 

A zsírsavak és sóik a legáltalánosabban használt kapcsolóanyagok az ásványi töltőanyagoknak. Ezek közül is a 

legelterjedtebb a sztearinsav, ami olcsó és alkalmazása számos kedvező tulajdonságot eredményez. A 

legtöbbször zsírsav elegyet alkalmaznak, amelynek kevesebb, mint 60%-a sztearinsav. Egyéb savakat is 

alkalmaznak ilyen célra az  11.2. ábrán  például magnézium-hidroxid kezelésének eredménye látható különböző 

szénlánchosszúságú karbonsavakkal kaprinsav (C10), behénsav (C22) és sztearinsav (C18), az eredmények a 

feldolgozáshoz használt ikercsigás extruder forgatónyomatékával összehasonlíthatók. A szénlánc hosszúsága és 

a kapcsoló anyag koncentrációjának növelése egyaránt csökkentette a forgatónyomatékot. A sztearinsav sói még 

hatásosabban működnek a kompozitokban, pl. nő a szakító- és ütőszilárdság. 

11.2. ábra - 

 

2.2. 11.2.2.Szilícium vegyületek 

A szilícium tartalmú vegyületek ugyancsak széles körben használt kapcsoló anyagok. Általános képletük 

R’Si(OR), ahol OR egy hidratálható alkoxi csoport, ami reakcióba léphet a töltőanyaggal. Az R’ csoporttól 

függően az adalék lehet kapcsoló ágens, vagy csak felületaktív anyag, ugyanis ha az R’ valamilyen alkil csoport 

(metil vagy etil stb.) akkor csak felületaktív anyag, ha viszont valamilyen vinil, tiol, vagy amin csoport akkor 

reakcióba léphet a polimer mátrixszal is, így alakítva ki a kapcsolatot. A szilícium vegyületek lehetnek a 

felületaktív anyagai az égetett agyagnak, a csillámpalának és egyéb oxidoknak, hidrátoknak, viszont a 

karbonátokkal nem reagálnak, így azokhoz nem alkalmazhatók. A szilícium vegyületek, összetételüktől függően 

sokféleképpen reagálhatnak a szilikátokkal (11.3. ábra). Ezeket a vegyületeket termoszet és termoplasztikus 

anyagokban egyaránt lehet alkalmazni, így például poliészter, akril és epoxi rendszerekben is. 

11.3. ábra - 



 KAPCSOLÓ ÉS 

KOMPATIBILIZÁLÓ ANYAGOK 

[1-3] 

 

 44  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.3. Titanátok 

A szilícium vegyületekhez hasonlóan a titanátokat is számos formában alkalmazzák, mint kapcsoló anyagokat. 

Általános képletük R’xTi(OR)y, ahol az OR csoportok OH csoportokká hidrolizálnak és kapcsolatba lépnek a 

töltőanyag OH csoportjaival. A Ti-C kötés instabil, így az R’ csoport –O- csoporton keresztül kapcsolódik a Ti-

hoz, tehát az R’ csoport egy észter, foszfát vagy szulfonát csoport formájában van jelen. Ezeket az anyagokat is 

a töltőanyag koncentrációjának növelésére, mechanikai tulajdonságok javítására és viszkozitáscsökkentésre 

használják a kompozit rendszerekben. A hidroxid csoportot tartalmazó töltőanyagokban hatásosak, valamint 

kalcium-karbonát esetén is lehet őket alkalmazni. 

2.4. Egyéb kapcsolóanyagok 

A cirkónium-aluminátok a titanátoknál drágábbak, viszont kisebb a színező hatásuk. Ezek a vegyületek 

szobahőmérsékleten reagálnak a töltőanyaggal és tartós a hatásuk, így csökkentve az ömledék viszkozitását. 

Majdnem minden kompozit típusban alkalmazhatók. A foszfáttartalmú vegyületek a töltőanyagok könnyebb 

diszpergálása érdekében alkalmazzák. Főként foszfátészter formájában használják fel kalcium-karbonát 

felületkezelésére. Számos polimer típusú adalékot is alkalmaznak, amelyeknek van egy funkciós csoportja, ami 

reagál a töltőanyaggal, valamint van egy polimer része is, ami a polimer mátrixhoz tud kapcsolódni. Gyakran 

alkalmaznak ilyen célból poliolefin láncokat karbonsav, illetve poliakrilsav végződéssel, valamint maleinsav-

anhidridet vagy polibutadiént valamilyen funkciós csoporttal ellátva pl. maleinsav-anhidrid, vagy valamilyen 

telítetlen szilícium vegyület. 

3. Kapcsolóanyagok alkalmazási módja 

Számos módszer létezik a kapcsoló anyagok felvitelére a töltőanyag felületére. Léteznek nedves, illetve száraz 

eljárások. A nedves eljárásnál (impregnálás) a kapcsoló anyagot feloldják a típustól függően vízben vagy 

szerves oldószerben, majd felhordják a töltőanyagra, ezt követően eltávolítják az oldószert szárítással. Az 

oldószer pH-ja és egyéb tulajdonságai természetesen a kívánalmaknak megfelelően van beállítva. A száraz 

eljárásnál a kapcsoló anyagot egy nagy sebességű keverőben adják hozzá a töltőanyaghoz, ahol a 

hőmérsékletnek nagyobbnak kell lenni, mint az adoot kapcsoló anyagának. Egy másik megoldás az, amikor a 

kapcsoló anyagot a polimerhez keverve viszik be a rendszerbe. A töltőanyag-forgalmazók gyakran már kezelve 

értékesítik a termékeiket. 
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12. fejezet - FELDOLGOZÁSI 
SEGÉDANYAGOK [1-3, 32] 

A műanyagok feldolgozhatóságának elősegítéséhez különböző adalékokat alkalmaznak. Csúsztató adalékokat 

alkalmaznak például a fóliagyártáskor, hogy csökkentsék a bonyolult gépi berendezéseken áthaladó fólia 

tapadását, súrlódási együtthatóját. Ezen kívül tapadásgátló adalékokat alkalmaznak azokban az esetekben, 

amikor a fólia összetapadása nem megengedhető. Fröccsöntéskor pedig formaleválasztókat alkalmazhatnak, 

hogy megakadályozzák a munkadarab hozzátapadását a szerszámhoz, valamint kenőanyagot alkalmaznak a 

nagy viszkozitású polimer olvadék könnyebb feldolgozásához. 

1. Tapadásgátló adalékok 

Műanyag fóliák gyártása esetén előfordulhat, hogy a fóliarétegek összetapadnak, ezért tapadásgátló adalékot 

alkalmaznak, amely érdessé teszi a felület, ezzel növelve a két felület közötti távolságot. Léteznek olyan 

megoldások a problémára, amelynek során valamilyen anyagot permeteznek (pl. keményítőt) a két réteg közé. 

Ez a megoldás azonban nem nyújt megfelelő védelmet, ezért magába a műanyagba adagolnak megfelelő 

adalékot. A tapadásgátló anyagokat a csúsztató anyagokkal együtt használják általában például szemeteszsákok, 

zacskók és egyéb csomagolások gyártásakor. A leggyakrabban fóliaként feldolgozott polimer az LDPE és az 

LLDPE. Kisebb a jelentősége a HDPE fóliáknak. A megfelelő tapadásgátló adalék kiválasztásának négy 

kritériuma van. Az egyik a szemcseméret és eloszlás, ami meghatározza a tapadásgátlás mértékét és a fólia 

fizikai tualjdonságait is. A másik a pórusfelület mérete, ami befolyásolja súrlódási együtthatót és a koptató 

hatást is. Továbbá a molekulatömeg és sűrűség, amelyek a fólia végső tulajdonságait határozzák meg. Léteznek 

szerves és szervetlen tapadásgátló adalékok, ezek közül a legjellemzőbbek a töltőanyagként is alkalmazott 

vegyületek: 

• alkáliföldfémek 

• csillám 

• kalcium-karbonát 

• szintetikus szilikátok 

2. Csúsztatók 

A csúsztató adalékokat a műanyag termékek felületi súrlódásának csökkentésére alkalmazzák. Ezek növelik a 

felhasználhatóságát a polietilén, kiesebb mértékben a PVC fóliáknak. Továbbá növelik a fólia feldolgozás 

sebességét és a végtermék minőségét. Zsírsav-amidok az elsődleges csúsztató anyag típusok, melyek hasonlóan 

a migráló antisztatikumokhoz és kenőanyagokhoz két pólussal rendelkeznek. Ezek az anyagok a műanyag 

felületére jutnak a migráció során, majd a felületen vékony réteget hoznak létre. A csúsztató adalékoknak 

további hatásai is lehetnek a hatásmechanizmusukból fakadóan, például antisztatikumként, viszkozitás 

csökkentőként és formaleválasztó anyagként is hatásosak lehetnek. Gyakran a csúsztató anyagok alkalmazhatók 

kenőanyagként, azonban a kenőanyagok nem feltétlen hatékonyak csúsztatóként. Leggyakrabban alkalmazott 

csúsztatók: 

• zsírsav-amidok (erukasav-amid, olajsav-amid) 

• zsírsav-észterek 

• fém-sztearátok 

• viaszok 

• egyéb amidok 

3. Kenőanyagok 
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A kenőanyagok széles palettája létezik, hiszen az az anyag, amelyik növeli polimer folyási tulajdonságát a 

feldolgozás során, azt nevezhetjük kenőanyagnak. Egyes kenőanyagokat tapadáscsökkentőként, csúsztatóként, 

viszkozitáscsökkentőként is lehet alkalmazni, ami csökkenti a feldolgozás során felhasznált energia 

mennyiségét, valamint a berendezések kopását. A megfelelő kenőanyag kiválasztásakor nem csak a polimer 

típusát kell figyelembe venni, hanem a feldolgozási módszert is. Az ideális kenőanyag alkalmazható a meleg 

polimer ömledékben, valamint nincs jelentős hatása a termék fizikai tulajdonságaira, összeférhető más 

adalékokkal, nincs színező hatása és olcsó. A kenőanyag alkalmazási koncentrációja is fontos, hiszen túl sok 

adalék alkalmazásakor megcsúszás, míg kevés adalék alkalmazásakor degradáció és viszkozitásnövekedés 

léphet fel. 

A kenőanyagoknak két csoportja létezik, belső és külső kenőanyagok. A külsőleg alkalmazott anyagok nem 

lépnek kölcsönhatásba a polimer molekulákkal, csak a polimer és a feldolgozás felületeként határréteget 

alakítanak ki. Tehát a berendezés felületét borítva csökkentik a polimer súrlódását. Így csökkentik a polimer 

tapadását, elősegítik az ömledék hőmérsékletének szabályozását, így biztosítva a polimer megfelelő áramlását, 

pl. PVC csövek és ablak profilok gyártásakor használják ezeket a típusú adalékokat. A belső kenőanyagok 

kompatibilisek a polimer mátrixszal és csökkentik a polimer molekulák közötti súrlódást. Csökkentik a van der 

Waals erőket, ezáltal csökkentve a viszkozitást és a feldolgozáshoz szükséges energiát. A belső és külső 

kenőanyagokat együtt is használhatják. Például viaszos jellegű anyagokat alkalmazva a műanyag granulátumban 

elősegíti a szállítását, kezelését a hideg anyagnak, ha viszont megolvasztják a polimer granulátumot, akkor a 

viasz a polimerrel való elegyedésének mértékétől függően, belső kenőanyagként működhet tovább. A 

legtöbbször fém sztearátokat alkalmaznak kenőanyagként. Főként PVC, poliolefinek, ABS, poliészterek és 

polifenolok esetén használják. Ezenkívül észtervegyületeket alkalmaznak belső és külső kenőanyagként. A 

zsírsav-amidokat csúsztatóként, formaleválasztóként alkalmazzák, azonban komplexebb amidokat belső 

kenőanyagként alkalmazzák PVC és ABS rendszerekben. A viaszokat, mivel nem elegyednek a PVC-vel 

előszeretettel alkalmazzák külső kenőanyagként. 

4. Formaleválasztó anyagok 

A műanyagok gyakran hozzátapadnak az öntőforma fém részéhez, ezért formaleválasztó anyagokat alkalmaznak 

a tapadás, súrlódás csökkentésére. A nem megfelelő leválasztás ciklusidő növekedést és a berendezések 

sérülését okozhatja. Ezeknél az anyagoknál is két típus létezik, belső és külső formaleválasztók. A belső 

formaleválasztók ugyanúgy működnek, mint a csúsztató anyagok, migrálnak a polimer felületére és bevonatot 

képeznek ezzel csökkentve a polimer és a fém közötti adhéziót. A külső formaleválasztó anyagok használatakor 

spray, illetve egyéb formában felviszik a felületre a formaleválasztó aeroszolt, folyadékot vagy pasztát. A 

formaleválasztókat sok esetben alkalmazzák például szálerősített műanyagoknál, öntésnél, poliuretán haboknál, 

elasztomereknél, termoplasztok fröccsöntésekor, vákuumformázáskor és extrudált profilok esetén. Mivel 

mindegyik alkalmazásnak egyéni a polimer típusa, az öntőforma anyaga, ciklus ideje, hőmérséklete, végtermék 

felhasználása, így nincs univerzálisan alkalmazható formaleválasztó anyag. A felsorolt körülményeket 

figyelembe véve lehet kiválasztani a megfelelő formaleválasztó anyagot. A formaleválasztó anyagok nem 

tartalmazhatnak abráziót okozó komponenseket, valamint kémiailag semlegesnek kell lenniük az öntőformával 

szemben, azonban megfelelően tapadniuk is kell, mivel nem szennyezhetik a terméket. A többi feldolgozási 

anyaghoz hasonlóan a legtöbbször zsírsav-amidokat és észtereket, szilikon vegyülteket és viaszokat 

alkalmaznak, valamint fluoropolimereket is használnak formaleválasztóként. A zsírsavak vegyületeket a 

másodlagos feldolgozás során alkalmazzák előszeretettel a hőstabilitásuk miatt, így rotációs öntésnél és műszaki 

műanyagok esetén is jól alkalmazhatók. A fluoropolimerek egy réteget alkotnak, így ezek jól alkalmazhatóak 

(kis mértékben befolyásolják csak a forma méretét), azonban drágák. A szilikon vegyületeket általában külső 

formaleválasztóként alkalmazzák. 
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13. fejezet - GUMIADALÉKOK [33,34] 

Ha a gumit összetevői, összetétele oldaláról közelítjük meg, a következő képet kapjuk. A gumi előállításához 

szükség van kaucsukra, amely a nagyrugalmas viselkedés előfeltétele, a nagyrugalmas viselkedés hordozója, 

valamint térhálósító anyagokra, amelyek a döntően viszkózus jellegű, azaz képlékeny kaucsukból térhálós 

szerkezetű elasztikus, azaz rugalmas anyagot alakítanak ki. Ebbe a csoportba soroljuk a keresztkötést létrehozó 

vulkanizálószereket, a vulkanizálás folyamatát gyorsító gyorsítóanyagokat, valamint az aktivátorokat, 

promotorokat. E két anyagcsoport a gumi előállításának nélkülözhetetlen alkotója. A további anyagok szintén 

„szükségesek", de elméleti szempontból nélkülözhetők. Ilyenek a töltőanyagok és lágyítók, amelyek a keverék 

technológiai tulajdonságait és a gumi műszaki jellemzőit, valamint árát alakítják kedvezően. Továbbá 

alkalmazhatók öregedésgátlók, melyekkel a termék élettartamát lehet megnövelni. Egyéb adalék- és 

segédanyagok (hajtóanyagok, lángvédők, tapadásfokozók stb.) is használhatók a termékek tulajdonságainak 

javítására. A gumi összetételét műszaki megfontolásokból általában 100 tömegrész (korábban súlyrész) 

kaucsukra vonatkoztatott úgynevezett elméleti összetétellel jellemezik ( táblázat). 

13.1. táblázat -  táblázat a gumi jellemző összetétele 
 

Keverékalkotók Tömegrész Érték, % 

Kaucsukok 100,0 75 

Vulkanizáló hatóanyagok     

Kén 2,0 0,3 

ZnO (aktivátor) 5,0 2,5 

Zsírsavak (aktivátor) 2,0 0,7 

Gyorsítók 1,5 3,3 

Töltőanyagok:     

Korom 40 7,0 

Szervetlen töltőanyag 30 3,0 

Lágyítók 15,0 1,0 

Öregedésgátlók 1,5 2,0 

Egyéb 3,0 3,2 

Összesen 200,0 100,0 

1. Vulkanizáló anyagok 

Vulkanizálásnak nevezik mindazokat a folyamatokat, amelyekben a képlékeny, viszkoelasztikus viselkedésű 

kaucsukkeveréket elasztikus gumivá alakítják át. A vulkanizálás anyagszerkezeti szempontból azt jelenti, hogy 

az elasztomerek egymástól gyakorlatilag független egyedi láncait keresztkötések kialakításával összekötik, azaz 

az egyedi láncokból komplex térhálót hoznak létre. Ennek megfelelően a vulkanizálást más szóval 

térhálósításnak is nevezik. A vulkanizálás folyamatát, azaz az indukciós periódus hosszát, a vulkanizálás 

sebességét, a kialakuló térháló típusát és sűrűségét stb. kémiai és fizikai tényezők együttesen határozzák meg. 

Kémiai tényezők: 

• a kaucsuk típusa (összetétele, telítetlensége polaritása) 

• az alkalmazott vulkanizálószer 

Fizikai tényezők: 

• hőmérséklet 

• idő 

• nyomás 
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A vulkanizálószerek az elasztomerek térhálósodási folyamatában résztvevő, a térhálót kialakító anyagok, 

amelyek segítségével a plasztikus kaucsukból elasztikus gumit kapunk. A vulkanizálószerek főbb csoportjai a 

következők: 

• kén, Se, Te 

• kéndonorok 

• fém-oxidok 

• szerves bifunkciós vegyületek (aminok, aminszármazékok, maleimidek és származékaik, kinonvegyületek, 

izocianátok, fenolok, fenolszármazékok. 

• peroxidok 

1.1. Kén 

A telítetlen kötéseket tartalmazó dién típusú kaucsukok vulkanizálására általánosan alkalmazható az elemi kén. 

A molekuláris kén kis reakcióképessége miatt a tisztán kénes vulkanizálás igen lassú volt, a hosszú kénláncok 

jelenléte miatt sok poliszulfidkötés keletkezett, viszonylag sok kén fogyott vicinális és intramolekuláris 

kötésekhez, adott térhálósítási fokhoz nagy mennyiségű kén volt szükséges, vagyis igen rossz volt a kén 

térhálósító hatásfoka. Ez együtt járt a dinamikus és szilárdsági tulajdonságok, továbbá az öregedésállóság 

alacsony szintjével. 

Az előzőkben említett negatívumok kiküszöbölésére már régóta adagolnak egyéb anyagokat is a keverékhez a 

vulkanizálási folyamat meggyorsítására, illetve a kén mennyiségének csökkentésére. Az első ilyen jellegű 

anyagok a fém-oxidok voltak, amelyek a mai aktivátorok ősének tekinthetők. Lényeges eredményre azonban 

csak a szerves gyorsítók megismerése és bevezetése vezetett. Így alakultak ki a kénből, szerves gyorsítóból, 

továbbá cink-oxidból és sztearinsavból, mint aktivátorból álló térhálósítórendszerek.Amennyiben a vulkanizálás 

során a kén mellett szerves gyorsítókat és aktivátorokat is alkalmaznak, gyorsított kénes vulkanizálásról 

beszélünk. A rendszer előnyei a következők: 
 
a kaucsuk és a kén közötti reakció meggyorsítása, a vulkanizációs idő csökkentése, 
az energiaszükséglet csökkentése, a vulkanizáló-berendezések kapacitásának növelése, 
a vulkanizációs hőmérséklet csökkentése, 
a térhálósűrűség növelése, 
a kén térhálósító hatásfokának javítása (az alkalmazott kénmennyiség csökkenthető), 
kedvezőbb típusú kötések kialakítása (a poliszulfiditás csökkentése), 
vulkanizátumok reverziójának csökkentése, 
a kénkivirágzás veszélyének csökkentése, 
a gumi mechanikai tulajdonságainak, öregedésállóságának javítása. 

1.2. Kéndonorok 

A hagyományos kénes vulkanizálás mellett a kaucsukot olyan szerves vegyületekkel is térhálósíthatják, 

amelyekből a térhálósodási reakció során kén szabadul fel, amely a térháló kialakításában részt vesz. Az ilyen 

vegyületeket kéndonoroknak nevezik. Egy részük csupán kéndonorként használt, más részük azonban jelentős 

gyorsító hatása miatt gyorsítóként is alkalmazott. 

1.3. Gyanták 

Különösen a kevés telítetlen kötést tartalmazó elasztomerek, pl. butilkaucsuk vagy etilén-propilén-terpolimerek 

térhálósítására használhatók az m- és p-szubsztituált fenol-alkoholokból álló gyanták. A gyantás vulkanizáláskor 

főleg C-C kötések, a gyanta-kondenzáció esetén pedig C-O-C kötések keletkeznek, amelyek termomechanikus 

hatásra sokkal stabilabbak, mint a kénes vulkanizáláskor keletkező diszulfid- vagy poliszulfid-kötések. Erre 

vezethető vissza a gyantás vulkanizátumok nagy hőállósága. 

1.4. Fém-oxidok 
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A fém-oxidos vulkanizálás a halogéntartalmú speciális rendeltetésű kaucsuktípusok jellemző vulkanizálási 

mechanizmusa. Legjobban tisztázott folyamatnak a polikloroprén térhálósítása tekinthető fém-oxidok 

jelenlétében. A térhálósítási mechanizmus szerint a reakcióban az 1,2 kapcsolódású kloroprénegységek vesznek 

részt, amelyekben a klóratom a kettőskötéshez allil helyzetben van, és egy reakcióképes tercier szénatomhoz 

kapcsolódik. A fém-oxidos vulkanizálás a karbonsav vagy szulfon-savcsoportot tartalmazó elasztomerek (pl. 

karboxil-kaucsuk, klórszulfonált polietilén) térhálósítására is alkalmazható. 

1.5. Bifunkciós térhálósítók 

A kénes vulkanizálórendszerek bizonyos esetekben nem alkalmazhatók. Ezek közé tartozik a telített jellegű 

elasztomerek vulkanizálása, de ide sorolják azokat az eseteket is, amikor a kénes rendszer alkalmazását más 

tényezők — beégésveszély, reverziós hajlam, kénkivirágzás, elszíneződés stb. — zárják ki. Ezekben az 

esetekben előnyösen alkalmazhatók a bifunkciós vegyületek. Például térhálósítás diaminokkal. A 

fluorkaucsukoknál elterjedt vulkanizálórendszer. A diaminokat fém-oxidokkal, mint savmegkötőkkel együtt 

alkalmazzák. A legtöbbször alkalmazott vegyületek: hexametilén-diamin-karbamát. Ezen kívül a térhálósítást 

maleimidekkel és származékaival is végzik. A maleimid-származékokkal a diénkaucsukok jól vulkanizálhatok. 

Ipari elterjedésüket a reakció időigénye azonban erősen akadályozza. Továbbá a térhálósítás kinonvegyületekkel 

is történhet. A kinon-dioximos vulkanizálást elsősorban butilkaucsuk, ritkábban EPDM térhálósítására 

alkalmazzák. Előnye, hogy stabil térháló alakul ki, a vulkanizátumok maradó deformációja magas 

hőmérsékleten is kicsi. A vulkanizálás során leggyakrabban alkalmazott két vegyület: p-kinon-dioxim és a 

dibenzoil-p-kinon-dioxim. Izocianátokat is alkalmazhatnak bifunkciós vulkanizálószerként. Az izocianátokkal 

történő vulkanizálás különleges helyet foglal el a gumiiparban, tekintettel arra, hogy főleg az uretánkaucsukok 

térhálósítására használják. A térhálósodás során vagy a biuret vagy az allofanát szerkezet alakul ki, attól 

függően, hogy az uretánlánc mennyi karbamidot tartalmazott. 

1.6. Peroxidok 

Peroxidokkal elvileg minden elasztomer térhálósítható. A peroxidos vulkanizálásnak azonban akkor van 

gyakorlati jelentősége, ha a kaucsuk nem tartalmaz kénnel reagáló kettőskötéseket (EPM, EVA, 

szilikonkaucsuk). A vulkanizálás hőmérsékletét ilyenkor a peroxid bomlásának hőmérséklete határozza meg. A 

bomláskor keletkező szabad gyökök hidrogént szakítanak le a kaucsukmolekulából, és a képződő 

polimergyökök C-C kötések keletkezése közben térhálósodnak. A gumiipar azokat a szerves peroxidokat 

alkalmazza, amelyek egyrészt eléggé stabilak, így alkalmazásuk veszélyt nem jelent, másrészt a szokásos 

vulkanizációs hőmérsékleteken gyorsan elbomlanak. Erre a célra elsősorban a tercier szénatomot tartalmazó 

peroxidok vehetők számításba. A primer és szekunder szénatomot tartalmazók stabilitása ugyanis kisebb. Az 

alkalmazott peroxidokat kaucsukkeverékben mutatott tulajdonságaik alapján két nagy csoportra oszthatók: 

karbonsavcsoportot tartalmazó és nem tartalmazó peroxidokra. Ezen belül ismerünk alifás és aromás 

peroxidokat, halogénszármazékokat, továbbá ún. polimer-peroxidokat, amelyek több mint egy peroxicsoportot 

tartalmaznak molekulánként. A peroxidok szerkezetük szerint lehetnek szimmetrikus és aszimmetrikus 

felépítésűek. Az egyes peroxidok jellemző tulajdonságai: 

Karbonsavcsoportot tartalmazó per oxidok: 
 
alacsonyabb hőmérsékleten bomlanak, 
savakra kevésbé érzékenyek, 
korom jelenlétében nem térhálósítanak. 

Karbonsavcsoportot nem tartalmazó peroxidok: 
 
savakra érzékenyek, különösen az aromás peroxidok, 
magasabb hőmérsékleten bomlanak, 
oxigén jelenlétére kevésbé érzékenyek. 

2. Gyorsítók 

A gyorsítók a térhálósodási folyamat sebességét növelő anyagok. Alkalmazásukkal azonban nem csupán a 

vulkanizálási folyamat menete, hanem a kialakuló keresztkötések sűrűsége is megváltoztatható, vagyis 

javíthatók a keletkező gumik műszaki tulajdonságai. Napjainkban elterjedt szerves gyorsítók bevezetése 

hosszabb történeti fejlődés eredménye. Az elmúlt század közepén először a szervetlen gyorsítók terjedtek el. 
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Ezek vagy erősen bázikus szervetlen vegyületek (NaOH, KOH, Na2CO3) vagy kevésbé aktív fém-oxidok (CaO, 

MgO, PbO) voltak. A gyorsítókat a gyakorlati életben a vulkanizálás menetére gyakorolt hatásuk vagy a kémiai 

összetételük szerint osztályozzák. 

A vulkanizálás menete szerint: 

• ultraerős, 

• erős, 

• közepes, 

• gyenge, 

• késleltetett hatású gyorsítókról beszélünk. 

A kémiai összetétel alapján a következő csoportok különböztethetők meg: 

• ditiokarbamátok, 

• xantátok (xantogenátok), 

• tiurámok, 

• tiazolok (merkapto-gyorsítók), 

• szulfénamidok, 

• ditiokarbamil-szulfénamidok, 

• guanidinek, 

• aminok és aminszármazékok, 

• karbamidszármazékok, 

• ditiofoszfátok, 

• keverékgyorsítók. 

Tekintettel arra, hogy az egyes gyorsítók hatáserőssége erősen eltérhet, illetve hogy a megfelelő térhálósodási 

sebesség és a kialakuló térhálósűrűség sok esetben kívánnivalót hagy maga után, optimális technológiai és 

műszaki tulajdonságok kialakítása érdekében több gyorsítót - ún. gyorsítórendszert - használnak egyszerre. Ilyen 

gyorsítórendszer alkalmazásával a következő előnyök érhetők el: 

• a két gyorsító hatása összegződik, 

• a gyorsítók aktiválják egymást, szinergetikus hatás jön létre, 

• késleltetett vulkanizációs görbét kapunk, 

• a térhálósűrűség megnövekszik, 

• a vulkanizációs plató kiszélesedik. 

A gyorsítók értékelését, minősítését elsősorban a kaucsukkeverék tulajdonságai, vagyis a vulkanizációs görbe 

lefutása és a vulkanizátum műszaki tulajdonságainak a vizsgálata alapján végzik el. 

3. Aktivátorok 

Míg a gyorsítók elsődlegesen a kén és a kaucsuk közötti reakciót gyorsítják, addig az aktivátorok olyan irányba 

terelik ezt a folyamatot, hogy azonos kénmennyiség több keresztkötést létesít. Ez azt jelenti, hogy az aktivátorok 

csökkentik a kénes keresztkötések poliszulfiditását, növelik a vulkanizálási hatásfokot és a térhálósűrűséget, ami 
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azonos relatív térhálósodási fokokhoz tartozó nagyobb modulusértékekben mutatkozik meg. Az aktivátoroknál 

több csoportot különböztetnek meg: fém-oxidok, zsírsavak, aminok, glikolok. A fém-oxidok között a cink-

oxidot, a magnézium-oxidot és az ólom-oxidot kell megemlíteni. A cink-oxid az általános rendeltetésű 

kaucsukok kénes vulkanizálásának csaknem kizárólagosan alkalmazott aktivátora. A halogéntartalmú 

keverékekben az aktivátor szerepét a magnézium-oxid vagy az ólom-oxid látja el. Mivel a cink-oxid nem 

oldódik a kaucsukban, aktivátor-hatását csak só alakjában fejti ki, ezért a cink-oxid mellett lényeges a zsírsavak 

jelenléte. E célból többnyire sztearinsavat adagolnak. A sztearinsav már egy tömegrész mennyiségben elég 

hatásos, de a diszpergáló hatás érdekében gyakran nagyobb mennyiséget alkalmaznak. A sztearinsav helyett 

gyakran szintetikus zsírsavakat használnak. Elain alkalmazása kevésbé célszerű, mert rontja a keverékek 

öregedésállóságát, és kevésbé hatásos diszpergátor. Aktiváló hatásúak a cink zsírsavakkal képzett sói is, pl. a 

cink-sztearát és a cink-laurát. Ezek a kaucsukokban jól oldódnak, és így egyenletesen eloszlathatok. Az 

aktiváláshoz szükséges cinkmennyiség azonban így csak olyan nagy mennyiségű zsírsavas só bevitelével 

lehetséges, amely már túlságosan lágyítja a keveréket. A zsírsavas cinksók általános használata aktivátorként az 

említett ok miatt nem valósítható meg. Aminok és aminszármazékok. A nagy aktivitású fehér töltőanyagok 

(szilícium-dioxidok és szilikátok) a felületükön található OH-csoportok következtében jelentős mértékben 

adszorbeálják a bázikus jellegű gyorsítókat, aminek következtében mind a vulkanizálási sebesség, mind a végső 

térhálósodási fok nagymértékben lecsökken. Ennek kiküszöbölésére trietanol- vagy dietanol-amint, esetenként 

aminszármazékokat adagolnak, amelyek a töltőanyag savas centrumain adszorbeálódva megakadályozzák a 

későbbi gyorsító adszorpciót. A glikolok szerepe és az adagolási irányelvek megegyeznek az előző pont alatt 

felsorolttal. Legfontosabb képviselőjük a dietilén-glikol, de használják a tri- és polietilén-glikolokat is. 

4. Késleltők (retarderek) 

Ezek az anyagok a vulkanizálás menetét késleltetik. Alkalmazásukat a következő szempontok indokolják: 

• A térhálósodás fékezése. Az optimális mechanikai tulajdonságok eléréséhez szükséges gyorsítómennyiség 

gyakran kedvezőtlenül gyorsítja a vulkanizálást. A gyorsítómennyiség csökkentése a végtermék tulajdonsága 

szempontjából hátrányos lehet, ezért ennek megtartása mellett késleltetőket adagolnak. 

• Az indukciós periódus megnyújtása. Olyan késleltetők használatára kell törekedni, amelyek főleg a 

vulkanizálás kezdeti szakaszában fékezik a folyamatot. 

• A térhálósodás hőmérsékleti függésének módosítása. Az ideális késletetőanyagok a feldolgozási műveletek 

alacsonyabb hőmérsékletén fékezik a térhálósodást, de a vulkanizálás magasabb hőmérsékletén nem lassítják. 

Az ide tartozó anyagok szerves savakra és savszármazékokra lehet csoportosítani. Szerves savak már 0,5-1 

tömegrész mennyiségben erősen késleltetik a vulkanizálást. E célra benzoesav, maleinsav, szalicilsav, de főleg 

ftálsavanhidrid ajánlható. Elsősorban fehér keverékekben hatékonyak, koromtartalmú keverékekben hatásuk 

gyengébb. A savak és savszármazékok hátránya, hogy az indukciós periódus mellett a teljes vulkanizálási időt is 

megnyújtják, továbbá késleltető hatásuk magasabb hőmérsékleteken is érvényesül. Hatásos 

vulkanizálórendszereknél és peroxidos vulkanizálásnál nem használják. 

5. Koágensek, promotorok 

A térhálósító folyamatokat aktiváló, a végső műszaki tulajdonságokat befolyásoló anyagok közé soroljuk a 

koágenseket és a promotorokat. A szakirodalom néha nem különbözteti meg őket, pedig rendeltetésük erősen 

eltér. Koágensek a térhálósodási folyamatot befolyásoló, azt elősegítő anyagok. Aktiválják a vulkanizálószer 

vagy gyorsító bomlását, növelik a gyökkoncentrációt. Elsősorban a peroxidos vulkanizálásnál alkalmazzák őket. 

Néhány jellemző képviselőjük: triallil-cianurát, etilén-glikol-dimetakrilát és trimetilol-propán-trimetakrilát. 

A promotorok az erősen telített elasztomerekben a töltőanyag és a kaucsuk között kevés erős kötés alakul ki. 

Ezért viszonylag rossz a keverék alaktartósága és nyersszilárdsága. Különösen nagy technológiai nehézségeket 

okoz, ha a kaucsuk nem tartalmaz mikrogélt, mert ennek hiánya is rontja az említett tulajdonságokat. Ezért a 

telített és gélmentes kaucsukok töltött keverékeit hőkezeléssel célszerű feldolgozni, amely csökkenti ezeket a 

hátrányokat. A hőkezelés hatásosságát fokozzák a promotorok, amelyek a hőkezelés hőmérsékletén mikrogélt 

létesítenek a kaucsukláncok között, illetve korom-kaucsuk gélt létesítenek. A promotorok tehát fokozzák a 

korom-kaucsuk kötések erősségét. Főleg etilén-propilén kaucsukok és főleg butilkaucsukok feldolgozására 

alkalmazzák. Tulajdonképpen nem a térhálósítás hatóanyagai, hanem a hőkezelés segédanyagai. Hatásuk 

azonban térhálósító folyamatokra vezethető vissza, amelynek eredményeként laza gélszerkezet keletkezik. 

Legelterjedtebben a p-dinitro-benzolt alkalmazzák. 
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6. Öregedésgátlók 

A kaucsukok és gumik öregedési folyamatait lassító adalékanyagokat öregedésgátlóknak nevezik. Ide sorolják 

mind a kaucsukok gyártása során beadagolt anyagokat, mind a keverékkészítés során bekevert öregedésgátlókat. 

Az öregedésgátlóknak több követelményt kell kielégíteni. Többféle öregítő tényező hatása ellen védjen. 

Előnyös, ha az öregedésgátló hővel és mechanikai feszültségekkel aktivált oxidatív öregedés és ózonhatás ellen 

is véd. Tekintettel arra, hogy univerzális öregedésgátlók nincsenek, igen gyakran öregedésgátló-kombinációkat 

alkalmaznak. Jól diszpergálható legyen és meghatározott mértékben oldódjon a kaucsukkeverékben. Bizonyos 

esetekben a korlátozott oldékonyság és az öregedésgátlónak a felületre való vándorlása is hasznos lehet. A 

vulkanizálási folyamatot ne befolyásolja. Ugyancsak közömbösnek kell lennie a technológiai tulajdonságok 

szempontjából is. Ez a feltétel bizonyos amin típusú öregedésgátlóknál nem áll mindig fenn. Illékonysága 

lehetőleg kicsi legyen, a felhasználás körülményei között ne távozzék el a gumiból. Ezt célozzák az 

öregedésgátlókban lévő nehezítő csoportok. El nem színező hatás. Az öregedésgátlók egy része elszínezi a 

gumit, vagy a felhasználási körülmények között elszíneződik. Fehér és színes gumitermékekben ezért csak el 

nem színeződő öregedésgátlókat lehet alkalmazni 

Hatásmechanizmus alapján osztályozhatók az öregedésgátlók egyrészt az öregedési folyamat jellege szerint. 

Eszerint lehetnek: 

• antioxidánsok, dezaktivátorok, 

• gumimérgeket hatástalanító szerek (fémion-dezaktivátorok), 

• fáradásgátló anyagok, 

• fényöregedés elleni védőszerek, 

• ózonvédőszerek, 

• fungicid hatású anyagok. 

Másrészt tekintettel arra, hogy bármilyen folyamatról is van szó, az autooxidációs folyamatok nem zárhatók ki, 

osztályozhatók az öregedésgátlók aszerint is, hogy az autooxidációs láncreakció melyik lépésében vesznek részt. 

Ennek alapján beszélhetünk preventív antioxidánsokról, amelyek gátolják a szabad gyökök képződését az 

iniciálási lépésben. Továbbá láncmegszakító antioxidánsokról, melyek a R·, de főleg az ROO· gyökökkel való 

reakciójuk révén a propagációs lépést szakítják meg. 

Az iniciálási lépésben a hidroperoxidok szabad gyökökké való lebomlását hő, fény és olyan fémionok 

gyorsítják, amelyek elektronátadási reakcióban képesek részt venni. Ennek megfelelően a preventív 

antioxidánsok a következő három csoportra oszthatók fel: fény-abszorbensek, fémion-dezaktivátorok, a 

hidroperoxidokat nem gyökös termékekké lebontók. 

Működésük szerint a láncmegszakító antioxidánsok három típusát különböztetjük meg: a hidrogéndonorokat, 

elektrondonorokat és szabadgyök-befogókat. 

Az ózonöregedés antiozonánsokkal vagy viasszerű anyagokkal késleltethető. Az antiozonánsok a felületre 

vándorolnak, és reakcióba lépnek az ózonnal vagy a kaucsukból ózon hatására keletkező bomlási termékekkel. 

Diffúziójukat elősegítik a viaszok, ezért az antiozonánsokat mindig viaszokkal együtt alkalmazzák. A viaszok 

korlátoltan oldódnak a gumiban, és 1-2 tömegrész mennyiségben adagolva kivirágzanak a gumi felületén. Mivel 

a viaszszerű anyagok lényegében telített szénhidrogének (nem kémiai értelemben vett viaszok), a felületen 

kialakuló viaszréteg tökéletesen ellenáll ózonnak. A védő viaszréteg hatása azonban csak akkor érvényesül, ha a 

réteg összefüggő. Ezért viaszokkal csak statikus igénybevételnek kitett gumigyártmányok védhetők. Dinamikus 

igénybevételeknél a hártya megszakad. Ezért ilyen gyártmányokban a viaszokat mindig kémiai 

antiozonánsokkal kell kombinálni. A viaszok szerepe ilyenkor főleg az antiozonáns vándorlásának a gyorsítása. 

Nagy relatív nedvességtartalmú légtérben, pl. nedves, trópusi éghajlati viszonyok között a penészgombák 

megtámadhatják a gumit. Ez főleg egészségügyi és villamosszigetelési okokból káros. A penészálló trópusi 

gumikeverékeket ezért penészálló kaucsukokból, pl. polikloroprénből készítik, vagy gombaölő (fungicid) 

anyagot visznek a keverékbe. Erősen fungicid hatásúak a tiurám típusú gyorsítók, főleg a tiurám-monoszulfid. 

7. Töltőanyagok 
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Töltőanyagon izodimenziós szilárd részekből álló diszperz rendszereket értünk, amelyek az elasztomerben nem 

oldódnak és az ágyazóközegben külön szilárd fázist alkotnak. A töltőanyagok agglomerációs hajlamukat az 

ágyazóközegben általában megtartják. A gumiipari töltőanyagok közé sorolhatjuk a színezékeket is, de nem 

soroljuk ide a szálasanyagokat, amelyek a műanyagiparban fontos töltőanyagok. 

A töltőanyagok rendeltetése: 

• A nyerskeverék technológiai tulajdonságainak (feldolgozhatóság) javítása. 

• A kész gumikeverék műszaki tulajdonságainak módosítása. 

• Árszabályozó adalékanyag. Az olcsó töltőanyagok csökkentik a gumikeverék árát. 

Egyes töltőanyagok képesek mindhárom rendeltetésüket betölteni (kormok), mások (őrölt ásványi anyagok) 

csak a keverék olcsóbbítására szolgálnak. 

A töltőanyagokat legcélszerűbb eredetük és felhasználásuk szerint osztályozni. Eszerint a következő fő 

csoportokat különböztethetjük meg: 

• kormok 

• szervetlentöltőanyagok 

• színezékek (szervetlen és szerves pigmentek) 

• szerves töltőanyagok (és erősítő gyanták) 

7.1. Korom 

A gumiiparban legnagyobb mennyiségben felhasznált töltőanyagok széles körű elterjedésüket, kiváló 

kopásállóság-növelő hatásuknak és a szervetlen töltőanyagoknál kedvezőbb dinamikus viselkedésüknek 

köszönhetik. 

7.2. Szervetlen töltőanyagok 

Eredetük szerint lehetnek természetes ásványi termékek vagy mesterségesen előállított anyagok. A gumiipariban 

legelterjedtebb szervetlen töltőanyagokat a  táblázat  tartalmazza. A kis aktivitású gumiipari töltőanyagok között 

az egyik legelterjedtebb a természetes mészkő őrlésével előállított kalcium-karbonát. A magnézium-karbonát 

kizárólag olcsó, gyengén igénybevett termékekbe keverhető be. Igen gyakran szennyező anyagokat is tartalmaz. 

A magnézium-karbonát kaucsukba nehezen keverhető be, a bedolgozás folyamán a keverék erősen melegszik. 

Kemény és száraz keveréket kapunk. Általában gyorsítja a vulkanizációs folyamatot. Az extrudálhatóságot és a 

kalanderezhetőséget alig befolyásolja, de növeli az alaktartóságot. Kismértékben javítja a vulkanizátum 

szilárdsági tulajdonságát. A töltés növelésével meredeken emelkedik a vulkanizátum keménysége. A 

magnézium-karbonát és a természetes kaucsuk törésmutatója közel azonos, ennélfogva alkalmas áttetsző 

gumiáruk készítésére. A töltőanyag és a kaucsuk közötti kis adhéziós erő következtében azonban húzásra a 

határfelületeken elválás és üregképződés következik be. Ezért magnézium-karbonáttal töltött gumik áttetszősége 

nyújtásra csökken. 

13.2. táblázat - táblázat A gumiipar jellemző töltőanyagai 
 

Kémiai név Sűrűség g/cm3 Részecskeátmérő, nm 

Alumínium-oxi-hidroxid 3,0 - 3,9 változó 

Bárium-szulfát 4,3 - 4,6 500 - 5000 

Cink-oxid 5,6 500 - 1000 

Cink-szulfid 4,0 300 - 1000 

Dolomitok 2,8 - 2,95 500 - 1000 

Kadmium-szulfid 4,1 - 5,1   

Kalcium-karbonát őrölt: 2,7 100 - 4000 
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Kémiai név Sűrűség g/cm3 Részecskeátmérő, nm 

  precipitált: 2,7 50 - 1000 

Kaolin 2,6 - 2,7 500 - 5000 

Kovasavak (kicsapott) 1,95 - 2,2 10 - 50 

Króm-oxid 3,7 - 5,2   

Litópon 4,1 - 4,3 300 - 1000 

Magnézium-karbonát 2,3 (3,04) 200 - 2000 

Magnézium-oxid precipált: 3,2 300 - 500 

  bányászott: 3,6 300 - 1000 

Szilícium-dioxidok (pirogén) 1,95 - 2,2 10 - 30 

Szilikátok (kicsapott) 1,95 - 2,1 40 - 400 

Talkum 2,7 - 2,8 3000 - 4000 

Titán-dioxid 3,9 - 4,1 1000 

Ultramarin 2,4   

Vas-oxid sárga: 4,1   

  vörös: 5,1   

A kaolinok mind természetes, mind műkaucsukokba könnyen bekeverhetők. Különösen kaucsukban szegény, 

erősen töltött minőségekben megfelelőek, amelyek nincsenek nagy nyújtási igénybevételnek kitéve. Latexhez 

adagolva növelik a viszkozitást és csökkentik a zsugorodást. Sok esetben tartalmaznak nehézfémsókat, és emiatt 

rontják a vulkanizátum öregedési tulajdonságait. A vulkanizátumok tulajdonságait aktivitásuk függvényében 

változtatják meg. A lágy kaolinokra a kis modulus, viszonylag kis szilárdság, a gyenge kopásállóság a jellemző. 

A jellegzetes keménykaolin-típusok már kifejezett erősítő hatással rendelkeznek. A kaolinokat a krétákhoz 

hasonlóan elsősorban műszaki gumicikkek előállításánál használják fel (fröccstermékek, talpkeverékek, 

extrudált cikkek, kábelek stb.) mint önmagában alkalmazott töltőanyagot, illetve mint a töltőanyag-rendszer 

egyik alkotóját. 

Töltőanyagként a finom lemezekből álló talkum, aktívabb típusai a megfelelőbbek. Erősítő hatásuk néhány 

speciális típustól eltekintve nem nagy. Előnyük azonban, hogy nagy mennyiségben vihetők be a keverékekbe, és 

így olcsó keverékek előállítására alkalmasak. Töltőanyagként használva a talkum az említett hatásokon kívül 

javítja az extrudálhatóságot, kalanderezhetőséget. Saválló és villamosszigetelő gumiárukban előnyösen 

alkalmazható. 

A cink-oxid vagy cinkfehér általánosan elterjedt aktivátor a kénes vulkanizálásban, továbbá térhálósítószer 

polikloroprénekben. Magas ára miatt töltőanyagként csak akkor használják, ha különlegesen jó 

hővezetőképességet kívánnak elérni, hogy megakadályozzák a túlmelegedést. Töltőanyagként erősítő hatású. 

Meghatározott mértékben adagolva nem változtatja meg a keverék képlékenységét, a visszapattanási 

rugalmasságot, de növeli a szakító-, a továbbszakító-szilárdságot és a keménységet. A cinkvegyületek az 

egészségre ártalmasak, ezért élelmiszeripari termékekbe 1%-nál több cinkvegyületet bevinni nem ajánlatos. A 

bevihető cink-oxid mennyiségét az egyes szabványok pontosan rögzítik. 

7.3. Szerves töltőanyagok 

A természetes eredetű szerves töltőanyagok közé tartozik az igen olcsó, rossz minőségű faliszt. Nagyobb 

jelentőségű a parafaliszt, amelyből igen könnyű és jó hőszigetelő gumilemezek készíthetők. Gumiipari célokra 

célszerű a falisztet formaldehiddel kezelni. Ilyenkor a fában levő lignin fenolcsoportjai a fenol-formaldehid 

gyantához hasonló szerkezetté alakulnak át. Az így kapott töltőanyag kevésbé rontja a keverék szilárdsági 

tulajdonságait. Közepes aktivitású töltőanyag a lignin. A gumiiparban a cellulózgyártás melléktermékeként 

keletkező lignin-szulfonsavas-kálciumsót hasznosítják. Az ebből kicsapott lignin-szulfonát szárítással és őrléssel 

dolgozható fel töltőanyaggá. Az ilyen száraz lignin aktivitása csekély. Kedvezőbb az erősítő hatás, ha a lignin 

lúgos oldatát adagolják a latexhez, majd a kaucsukot és a lignint csapják ki. A koprecipitált lignin észrevehetően 

lelassítja a vulkanizációt. Ezt fém-oxidok, pl. PbO és ZnO, Bi2O3 és ZnO vagy CuO és ZnO adagolásával 

elkerülhetjük. A ligninnek öregedésgátló szerepe is van a kaucsukban. Szerves töltőanyagoknak tekinthetők a 

hőre lágyuló, illetve hőre keményedő műgyanták, illetve műanyagok. A sztirolgyanták, a polietilén és a PVC a 

keverékkészítésnél, valamint az alakító műveleteknél meglágyulnak, a vulkanizálás után pedig lehűlve 
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megkeményednek. Alkalmazásukkal az elasztomer tulajdonságképét a termoplasztikus elasztomerek irányába 

tolják el, hiszen ez utóbbiak éppen a két fázis együttes meglétén alapulnak. Fontosabbak a hőre keményedő 

műanyagok, pl. a fenol-formaldehid gyanták, epoxigyanták, amelyek a vulkanizálás alatt kémiailag 

térhálósodnak olyan külön fázis keletkezése közben, amely erős kötésekkel kapcsolódik az 

ágyazóelasztomerhez. A gyanták bevitelével nagymértékben nő a vulkanizátumok keménysége és modulusa, 

emellett olaj-, oldószer- és vegyszerállósága. A gyantás társítást leggyakrabban a nitrilkaucsukoknál 

alkalmazzák. 

8. Lágyítók 

A lágyítók a kaucsukkeverékekben három fontos szerepkört töltenek be: 

• Megváltoztatják a nyerskeverék technológiai tulajdonságait, javítják a feldolgozási folyamatokban való 

viselkedést. 

• Megváltoztatják a műszaki tulajdonságokat. Megfelelő lágyító - töltőanyag rendszerek kiválasztásával 

kedvező műszaki tulajdonságkép alakul ki. 

• Mint az elasztomereknél olcsóbb anyagok, bevitelükkel árcsökkentő hatást érnek el. Ez a költségcsökkentés a 

lágyító - töltőanyag rendszerek alkalmazásakor tekintélyes mértékű lehet. 

Annak megfelelően, hogy a felsorolt hatások közül melyiket kívánják elsősorban hasznosítani, a szakirodalom a 

lágyítókat a felhasznált mennyiség alapján három csoportba sorolja: 

• feldolgozást elősegítő anyagok (<5 tömegrész) javítják a töltőanyagok bekeverését, rövidítik a keverési 

ciklusidőt, csökkentik az energiafelhasználást. Hatásukat, mint a polimerlánc molekulák között elhelyezkedő 

csúsztatóanyagok fejtik ki. 

• lágyítók (10-25 tömegrész) növelik a nyerskeverék képlékenységét, javítják a feldolgozási folyamatokban 

való viselkedést, esetenként javítják a műszaki tulajdonságokat. 

• extendáló szerek (25-100 tömegrész). Extendálásról akkor beszélnek, ha elsősorban a keverék árát kívánják 

csökkenteni, természetesen figyelembe véve a technológiai és műszaki tulajdonságok alakulását is. Az 

extendáló lágyítók bevitelére általában már a kaucsukgyártás során, a kaucsuk koagulálása előtt sor kerül. 

(Például az SBR kaucsukok mintegy 60-70%-a már olajjal extendált típus.) 

A lágyítókat kémiai összetételük, hatásuk és eredetük szerint szokták osztályozni. 

Hatásuk szerint lehetnek: 

• általános rendeltetésű lágyítók 

• hidegállóságot és hőállóságot növelő lágyítók 

• különleges hatású lágyítók, illetve lágyítószerű anyagok. 

Eredetük szerint lehetnek: 

• növényi eredetű lágyítók 

• kőszénszármazékok 

• kőolajszármazékok 

• szintetikus lágyítók. 

8.1. Általános rendeltetésű lágyítók 

Alkalmazásuk elsődleges célja a kaucsukkeverékek viszkozitásának csökkentése és a keverékek árának 

leszállítása. Kémiai jellegüktől függően változtathatják a nyerskeverék rugalmas és képlékeny alakváltozásának 

arányát. 
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Növényi olajokat rossz öregedésállóságuk miatt ritkán használnak a gumiiparban. Bizonyos esetekben 

pálmaolajat, szójaolajat vagy lenolajat alkalmaznak. Telítetlen jellegüket a keverék összeállításakor figyelembe 

kell venni. Különösen természetes kaucsuk alapú keverékekben elterjedtek a fenyőkátrány és a különböző 

fakátrányok. 

A kőszénkátrányból alkoholos vagy acetonos extrahálással poláris jellegű, jó diszpergáló hatású, erősen 

duzzasztó lágyítók nyerhetők. Bázikus csoportokat tartalmaznak és növelik a vulkanizálás sebességét. Jó 

mechanikai tulajdonságú keverékeket adnak, de kellemetlen szagúak és sötét színűek. 

A gumiipari lágyítók mind mennyiség, mind jelentőség szempontjából legfontosabb csoportját a kőolaj-

származékok alkotják. Az egyes típusok a kőolajfeldolgozás viszonylag bonyolult technológiájának különböző 

fázisaiban nyerhetők 

A mesterséges úton előállított lágyítók közé két nagyobb csoport sorolható. A polimerlágyítók a 

műkaucsukgyártás módszereivel előállított, a szilárd polimerekhez hasonló szerkezetű, de azoknál kisebb 

molekulatömegű folyékony termékek. Ezek a lágyítók a kaucsukokkal jól összeférnek. A polialkoholok és 

zsírsavak kondenzálásával előállított észter típusú lágyítók, továbbá az éterek és tioéterek, klórozott paraffinok 

és egyéb vegyületek. 

8.2. Hidegállóságot és hőállóságot növelő lágyítók 

A fagyásgátló lágyítók általában a polimerrel jól összeférhető, kis viszkozitású, alacsony dermedéspontú, 

viszonylag kismolekulájú vegyületek. Emiatt illékonyságuk magasabb hőmérsékleteken viszonylag nagy, 

gyorsan elpárolognak a gumiból. Ebben az esetben azután fagyásgátló hatásuk is csökken, és amellett a 

vulkanizátumok keménysége is növekszik. Ennek kiküszöbölésére megfelelő kompromisszumot kell kötni a 

dermedési pont és az illékonyság között. A fagyállóság növelése főleg az erősen poláris jellegű olajálló 

kaucsukok esetében jelentős. Ilyenkor azt is megkívánjuk, hogy a lágyító ne oldódjék ki a gumiból. Ezért az 

előbbiek analógiájára gyakran kompromisszumot kell kötni a fagyásgátló hatás és a kioldási hajlam között. A 

viszonylag gyenge hidegállóságú, poláris speciális kaucsukokban az észter és éter típusú vegyületek terjedtek el 

fagyásgátló lágyítóként. Az illékonyság és a kioldhatóság csökkentése céljából a kisebb molekulájú termékek 

mellett elterjedtek a többértékű alkoholok és többértékű savak kondenzálásával előállított lágyítótípusok. 

9. Egyéb adalékok 

Az ismertetett adalékanyagokon kívül különleges tulajdonságok elérése esetén másféle keverékalkotókat is 

adagolnak a keverékbe. Ezen kívül a gumigyárakban olyan segédanyagokat is használnak, amelyek nem 

vesznek részt a gumikeverékek összetételében, de az egyes technológiai műveletek elvégzéséhez feltétlenül 

szükségesek. 

Különleges szerepű adalékanyagok: 

• lángvédő anyagok 

• illatosítóanyagok 

• hajtóanyagok 

Technológiai műveletek kisegítő anyagai: 

• ragadásgátló anyagok 

• formakenő anyagok 

• oldószerek. 

9.1. Égésgátlók 

Azokat a gumikeverékeket, amelyek a gyújtóláng eltávolítása után nem képesek az égési folyamatot fenntartani, 

lángálló vagy önkioltó keverékeknek nevezik. Előállításukra két út kínálkozik. 
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• Halogéntartalmú kaucsuktípusokból (polikloroprénből, klórszulfonált polietilénből, fluorkaucsukból), továbbá 

szilikonkaucsukból kiindulva. Ebben az esetben az önkioltást maga az elasztomer biztosítja. 

• Éghető elasztomerekből kiindulva, speciális égésgátló anyagok alkalmazásával. Az égésgátló anyagok 

csoportjába lágyító jellegű anyagok és fém-oxidok tartoznak. 

• Égésgátló lágyítóknak két nagy csoportja van: foszforsavészterek, klórozott paraffinok. 

A foszforsavésztereket égésgátlási célokra 10-20 tömegrész mennyiségben adagolják a keverékbe. A megfelelő 

észtertípus kiválasztásánál azt veszik figyelembe, hogy a vulkanizátumoknak milyen egyéb követelményeket 

(pl. hidegállóság, hőállóság) kell kielégíteni. 

A klórozott paraffinok (klórparaffinok) kis molekulatömegű klórozott szénhidrogének 50-75% klórtartalommal. 

Általában nehezen folyó, nyúlós anyagok, de ismeretesek szilárd formában is. Általános rendeltetésű kaucsukok 

esetében 15-20, halogéntartalmú elasztomereknél 5-10 tömegrésznyi mennyiségben adagolják. A lágyító jellegű 

anyagok égésgátló hatása két tényezőn alapszik. Láng, égés hatására elbomlanak, amely egyrészt hőelvonással 

jár, másrészt a felszabaduló éghetetlen gázok akadályozzák az égést, és csökkentik az oxigénkoncentrációt. 

Égésgátló fém-oxidok a lángvédő rendszer nélkülözhetetlen alkotórészét képezik. Feladatuk elsősorban a 

felszabaduló halogén-hidrogénsav megkötése. Legelterjedtebb képviselőjük az antimon-trioxid, amelyet 

egészségre káros hatása miatt elsősorban ún. polimerrel kötött formában hoznak forgalomba. Gazdaságossági 

szempontok alapján újabban terjed a hidratált alumínium-oxidok alkalmazása is. Ezeknek nem sok savmegkötő 

hatásuk van, hanem dehidratációjuk hűti a rendszert. A fém-oxidokat 10-25 tömegrész mennyiségben adagolják 

a kiindulási elasztomertől és a biztonságtechnikai előírásoktól függően. Az égésgátló anyagok újabb, 

dinamikusan fejlődő csoportját alkotják a bórvegyületek, elsősorban a cink-borátok. 

9.2. Illatosítóanyagok 

A legtöbb gumigyártmánynak jellegzetes gumiszaga van, amely bizonyos területeken kellemetlenné teheti 

felhasználásukat. Fokozott mértékben kell ilyen jelenséggel számolni bizonyos alap- és segédanyagok 

felhasználása esetén, így pl. a füstölt típusú természetes kaucsukok, továbbá peroxidos vulkanizáló-rendszerek, 

bizonyos hajtóanyagok, lágyítók alkalmazása esetén. Ezt kiküszöbölendő egyes műszaki gumicikkekben, 

közszükségleti termékekben illatosítóanyagokkal igyekeznek megszüntetni a kellemetlen szaghatást. Erre a célra 

főként aceto-fenont, ritkábban kumarint alkalmaznak, de ismertek növényi kivonatok is. 

9.3. Hajtóanyagok 

Pórusos és üreges gumigyártmányok előállítására hajtóanyagokat használnak. A hajtóanyagok jellemzője, hogy 

magasabb hőmérsékleten gázképződés közben elbomlanak, ritkábban elpárolognak. Régebben főleg szervetlen 

hajtóanyagokat (nátrium-bikarbonátot, nátrium-karbonátot, ammónium-karbonátot, nátrium- és ammónium-

nitritet) alkalmaztak. E szervetlen hajtóanyagok hátránya, hogy a keverékben nehezen oszlanak el, így nem 

alkalmasak egyenletesen pórusos gumik készítésére és zárt pórusok kialakítására. A nitritekből fejlődő nitrózus 

gázok ezen kívül a gumi öregedése szempontjából is káros hatásúak. A szervetlen hajtóanyagokat ma már főleg 

csak üreges gyártmányok készítésére használják. Egyenletes, zárt és nyitott pórusú gumicikkek napjainkban 

szerves hajtóanyagokkal készíthetők. 

A hajtóanyagokkal szemben támasztott követelmények: 

• nagy fajlagos gázképződés: >50 cm3/g hajtóanyag, 

• toxikológiai veszélytelenség, 

• bomlási anyagok szagtalansága, 

• elszínező hatás hiánya, 

• vulkanizálás lefutását ne befolyásolják, 

• jó diszpergálhatóság, 

• megfelelő bomlási hőmérséklettartomány. 
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A szerves hajtóanyagok a következő csoportokba sorolhatók: azovegyületek, hidrazinvegyületek, N-

nitrózvegyületek. 

9.4. Ragadásgátló anyagok 

A gumigyárakban gyakran előfordul, hogy a nyerskeverékeket huzamosabb időn át egymással érintkezve 

tárolják. Ilyenkor a keverékdarabok összeragadhatnak, ami megnehezíti további kezelésüket. A ragadást 

régebben kizárólag porolóanyagokkal akadályozták meg, amelyeket vékony szövetből készült porolózsákokból 

szórtak a keverékek felületére. A leggyakrabban használt porolóanyag a talkum, de felhasználhatók más lemezes 

szerkezetű poranyagok is, pl. csillámpor és grafit. Ezeknek a lemezes szerkezetű porolóanyagoknak ragadást 

gátló hatása másfajta töltőanyagokkal, pl. krétával nem érhető el. A porolóanyagok egyik hátránya, hogy 

gátolják a porozott gumilemezek összeragadását vagy összevulkanizálódását a megfelelő technológiai 

műveletekben. Ezért a porolóanyagokat az illesztett felületekről előzőleg benzinnel le kell mosni. Ebből a 

szempontból előnyös a cink-sztearát, amely a felmelegedett kaucsukkeverékben oldódik, eltűnik a 

határfelületről, és nem gátolja a két felület összetapadását, összevulkanizálását. Még kedvezőbb a korezingyanta 

használata. Ez finom porrá őrölve ragadásgátló szerként viselkedik, amennyiben nem túl meleg, és a gyanta nem 

olvad meg. Melegítésre azonban oldódik a kaucsukban, sőt a kaucsukkeverék tapadását is növeli. A száraz 

porszerű porolóanyagok azért is hátrányosak, mivel szennyezik az üzem légterét és berendezéseit. Ezért 

célszerűbb a porolóanyagokat vizes diszperzióban használni. Ezekből viszont a porolóanyag idővel kiülepszik, 

amit nedvesítőszerekkel vagy a diszperzió keverésével akadályoznak meg. Bizonyos célokra poranyagok helyett 

vízben oldódó és így nem ülepedő ragadásgátló szerek is elegendők. Régebben e célra szappanokat használtak, 

újabban kezdenek elterjedni a különböző szulfonátok. 

9.5. Formakenő anyagok 

A formakenő anyagok megkönnyítik a kaucsukkeverék elcsúszását a formák fala mentén, és így elősegítik a 

forma egyenletes kitöltését, megakadályozzák a keverék odaragadását a formához, és végül lehetővé teszik szép 

fényes felületű gumiáru előállítását. Formakenő anyagként régebben szappanokat, dextrint, cukrot, glicerint 

használtak. Jó eredményeket lehet elérni különböző oxidált viaszokkal és zsíralkohol-szulfonátokkal. 

Korszerűbb formakenő anyagok a szilikonkészítmények. A szilikonolajokat kb. 0,5 %-os oldat vagy emulzió 

alakjában használják. Már ilyen kis mennyiségben is viszonylag hosszú időn át meggátolják a kaucsukkeverék 

ragadását a vulkanizálóformához, ezáltal lényegesen csökkentik a formák tisztítására fordított időt. A 

legkorszerűbb anyagok több komponensből állnak az alábbiak szerint: 

• folyékony csúsztató- és elválasztóanyagok (szilikon-olajok, glikolok) 

• szilárd csúsztató- és elválasztóanyagok (csillám, talkum) 

• gélképző anyagok (bentonit-féleségek, karboxi-metil-cellulóz) 

• oldószerek 

• víz. 

9.6. Oldószerek 

Bár elterjedési körük biztonságtechnikai és egészségvédelmi szempontok miatt egyre szűkül, bizonyos 

gumiipari technológiákban még ma is találkozunk kaucsukoldatokkal (pl. oldószeres ragasztógyártás, oldószeres 

kenés és itatás, felületfelfrissítés). Az elasztomerek oldására nem csupán tiszta oldószerek alkalmazhatók, 

hanem oldószerelegyek is. Ezek összeállításakor arra kell ügyelni, hogy az elegy bruttó oldhatósági paramétere, 

amely additív úton tevődik össze, lehetővé tegye a polimerrel való összeférést, annak feloldását. Ez egyben azt 

is jelenti, hogy a kaucsuk feloldódhat olyan oldószerek megfelelő elegyében, amely oldószerekben külön-külön 

egyébként nem oldódik. A gumiipar legfontosabb oldószere a benzin. Mivel legtöbbször lényeges, hogy az 

oldószer viszonylag könnyen eltávozzon a keverékből, ezért gumiipari célokra a könnyűbenzin alkalmas. A 

kaucsuknak a benzinnél jobb oldószere a benzol, használatát azonban lehetőleg kerülni kell, mert mérgezőbb 

hatású a benzinnél. A benzol származékai a toluol és a xilol kevésbé mérgezők, de lassabban párolognak, mert 

forráspontjuk magasabb. 

Az erősen poláris kaucsukok, pl. nitrilkaucsukok benzolban sem oldódnak megfelelően, ilyenkor oldószerként 

benzol és ketonok vagy klórozott szénhidrogének keveréke használható. A ketonok közül legelterjedtebb a 
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metil-etil-keton. A klórozott szénhidrogének (triklór-etilén, szén-tetraklorid, mono-klór-benzol stb.) nagy 

előnye, hogy tűzrendészeti szempontból teljesen biztonságosak. 
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