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Jelölés és rövidítésjegyzék 

A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ LATIN BETŰS JELÖLÉSEK 

 

E' [MPa] húzó tárolási rugalmassági modulus 

E'pl [Pa] platómodulus 20 °C-on 

G'min [MPa] nyíró tárolási rugalmassági modulus minimumértéke 

G'max [MPa] nyíró tárolási rugalmassági modulus maximumértéke 

M50 [MPa] 50%-os nyúláshoz tartozó feszültség 

M100 [MPa] 100%-os nyúláshoz tartozó feszültség 

M200 [MPa] 200%-os nyúláshoz tartozó feszültség 

M300 [MPa] 300%-os nyúláshoz tartozó feszültség 

M500 [MPa] 500%-os nyúláshoz tartozó feszültség 

Δm [%] tömegváltozás 

Mc [g/mol] térhálópontok közötti ágak átlagos molekulatömege 

ML [dNm] nyomatékminimum a vulkanizációs görbén 

MH [dNm] nyomatékmaximum a vulkanizációs görbén 

R [J/Kmol] univerzális gázállandó 

T [K] abszolút hőmérséklet 

t10 [perc] 10%-os relatív térhálósodáshoz tartozó idő 

t50 [perc] 50%-os relatív térhálósodáshoz tartozó idő 

t90 [perc] 90%-os relatív térhálósodáshoz tartozó idő 

Tg [°C] üvegesedési átmenet hőmérséklet (a veszteségi tényező 

maximumából meghatározva) 

Tvulk [°C] vulkanizációs hőmérséklet 

 

A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ GÖRÖG BETŰS JELÖLÉSEK 

 

tanδ [-] veszteségi tényező  

ε [%] szakadási nyúlás 

η* [Pas] komplex viszkozitás 

υc [mol/m
3
] látszólagos térhálósűrűség 

ρ [kg/m
3
] sűrűség 

σ [MPa] szakítószilárdság 
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A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEK 

AO aromás ásványi olaj (aromatic oil) 

AN akrilnitril (acrylonitrile) 

BKD butil-ón-klorid-dihidroxid (butyltin chloride dihydroxide) 

CBS n-ciklohexil-2-benzotiazil-szulfénamid (N-Cyclohexyl-2-

benzothiazolesulfenamide) 

CBT ciklikus butilén tereftalát oligomer (cyclic butylene terephthalate 

oligomer) 

CIIR klórozott izoprén-izobutilén-kaucsuk (alapú elasztomer) 

(chlorinated isoprene-isobutylene rubber) 

CNT szén-nanocső (carbon nanotube) 

CNTM szén-nanocsőpaplan (carbon nanotube mat) 

DMTA dinamikus mechanikus termikus analízis (dynamic mechanical 

thermal analysis) 

DSC differenciál pásztázó kalorimetria (differential scanning 

calorimetry) 

ENB etilidén-norbornén (ethylidene norbornene) 

EPDM etilén-propilén-dién terpolimer (alapú elasztomer) (ethylene 

propylene diene monomer rubber) 

ERKO epoxidált rizskorpa olaj (epoxidized rice bran oil) 

EVA etilén-vinil-acetát kopolimer (ethylene-vynil acetate copolymer) 

GnP grafén nanolemezek (graphene nanoplatelets) 

GYSZ gyűrűs sztannoxán (cyclic stannoxane) 

HB UL 94 éghetőségi vizsgálat szerint nem önkioltó (not self-

extinguishing based on UL 94 flammability test) 

HDI hexametilén-diizocianát (hexamethylene diisocyanate) 

HNBR hidrogénezett akrilnitril-butadién kaucsuk (alapú elasztomer) 

(hydrogenated nitrile butadiene rubber) 

IIR izoprén-izobutilén kaucsuk (alapú elasztomer) (isoprene-

isobutylene rubber) 

MBTS 2-merkaptobenzotiazol-diszulfid (2-Mercaptobenzothiazole 

disulfide) 

MDSC modulált differenciál pásztázó kalorimetria (modulated differential 

scanning calorimetry) 
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MMT montmorillonit (montmorillonite) 

MWCNT többfalú szén-nanocső (multi-walled carbon nanotube) 

NBR akrilnitril-butadién kaucsuk (alapú elasztomer) (nitrile butadiene 

rubber) 

NBR18 18 m% (névleges) akrilnitril tartalmú akrilnitril-butadién kaucsuk 

(alapú elasztomer) (nitrile butadiene rubber with 18 m% nominal 

acrylonitrile content) 

NBR32.5X 32,5 m% (névleges) akrilnitril tartalmú karboxilált akrilnitril-

butadién kaucsuk (alapú elasztomer) (carboxylated nitrile butadiene 

rubber with 32.5 m% nominal acrylonitrile content) 

NBR34 34 m% (névleges) akrilnitril tartalmú akrilnitril-butadién kaucsuk 

(alapú elasztomer) (nitrile butadiene rubber with 34 m% nominal 

acrylonitrile content) 

NBR39 39 m% (névleges) akrilnitril tartalmú akrilnitril-butadién kaucsuk 

(alapú elasztomer) (nitrile butadiene rubber with 39 m% nominal 

acrylonitrile content) 

NO napraforgóolaj (sunflower oil) 

NR természetes kaucsuk (alapú elasztomer) (natural rubber) 

oSBR olajjal extendált sztirol-butadién kaucsuk (alapú elasztomer) (oil 

extended styrene butadiene rubber) 

PBT polibutilén-tereftalát (polybutylene terephthalate) 

PC polikarbonát (polycarbonate) 

(p)CBT részben polimerizált ciklikus butilén tereftalát (partly polymerized 

cyclic butylene terephthalate) 

pCBT polimerizált ciklikus butilén tereftalát (polymerized cyclic butylene 

terephthalate) 

PET polietilén-tereftalát (polyethylene terephthalate) 

MDI 4,4-metilénbisz(fenol-izocianát) (4,4-methylenebis(phenyl-

isocyanate)) 

pMDI polimerizált metilén-difenil izoncianát (polymerized 4,4-

methylenebis(phenyl-isocyanate)) 

PO pálmaolaj (palm oil) 

POP tű(acél)-a-lemezen (gumi) vizsgálati mód (Pin(steel)-On-

Plate(rubber)) 
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POSS polihedrális oligomer szilszeszkvioxán (polyhedral oligomeric 

silsesquioxane) 

pTHF politetrahidrofurán (polytetrahydrofuran) 

RKO rizskorpa olaj (rice-bran oil) 

ROP görgő(acél)-a-lemezen (gumi) vizsgálati mód (Roller(steel)-On-

Plate (rubber)) 

RTM transzferöntés (resin transfer molding) 

SBR sztirol-butadién kaucsuk (alapú elasztomer) (styrene butadiene 

rubber) 

SEM pásztázó elektronmikroszkópia (scanning electron microscopy) 

SO szójaolaj (soybean oil) 

SWCNT egyfalú szén-nanocső (single-walled carbon nanotube) 

T2T tetrakisz-(2-etilhexil) titanát (tetrakis-(2-ethylhexyl) titanate) 

THF tetrahidrofurán (tetrahydrofuran) 

TMTD tetrametil-tiurám-diszulfid (tetramethylthiuram disulfide) 

TPE termoplasztikus elasztomer (thermoplastic elastomer) 

TRGO termikusan redukált grafénoxid (thermally reduced graphene oxide) 

ZDBC cink dibutil-ditiokarbamát (zinc dibutyl dithiocarbamate) 
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1. Bevezetés 

Az elasztomerek korunk széles körben elterjedt műszaki anyagaivá váltak. Ez 

többek között annak köszönhető, hogy kis feszültségek hatására is jelentős, akár több száz 

százalékos reverzibilis alakváltozásra képesek, valamint szilárdsági és egyéb 

tulajdonságaik az alap polimer (kaucsuk) és az egyéb összetevők helyes megválasztásával 

kimagaslóan széles skálán változtathatók. Fizikai és mechanikai tulajdonságaik például 

aktív töltő- és erősítőanyagokkal jelentős mértékben javíthatók. Bár a különböző 

adalékanyagok kulcsszerepet játszanak a kész gumi tulajdonságait illetően, nem lehet az 

adalékanyagok mennyiségét és arányát tetszőleges skálán változtatni, ugyanis míg az egyes 

adalékok bizonyos tulajdonságokra pozitív hatást gyakorolnak, másokat nagymértékben 

képesek rontani. A különböző töltőanyagok mennyiségének növelése például a 

feldolgozhatóság szempontjából jelent hátrányt, ami komplex geometriájú, hosszú folyási 

utakkal rendelkező termékek esetében akár a szerszám nem megfelelő kitöltését és így 

hiányos terméket is eredményezhet. Ezért a gumikeverékekben különböző csúsztatókat és 

lágyítókat alkalmaznak, amelyek bár a keverék viszkozitását csökkentik, ezáltal a 

feldolgozhatóságot javítják, azonban a fizikai és a mechanikai tulajdonságokra negatív 

hatással lehetnek. Fontos továbbá a kompatibilitás kérdése is, a keverékek különböző 

összetevőinek összeférhetőknek kell lenniük, különben az egyes összetevők által biztosított 

pozitív hatások nem használhatók ki megfelelően. Erre a problémára megoldást jelentene 

egy olyan megfelelő kompatibilitással rendelkező adalék, amellyel például a 

nyerskeverékek viszkozitása úgy lenne csökkenthető, hogy a kész, vulkanizált gumi 

mechanikai tulajdonságai, például szakítószilárdsága és szakadási nyúlása is javul.  

A feldolgozás során a viszkozitást csökkenteni képes, majd a termék hűtése során 

megszilárdulva erősítő szerepet betöltő adalékanyagként ígéretes a hőre lágyuló 

polimereknél folyóképességet növelő adalékként már bizonyítottan sikeresen alkalmazott 

ciklikus butilén tereftalát oligomer (CBT). Köszönhetően a polimerekhez képesti kis 

molekulatömegének, a CBT igen kis viszkozitással rendelkezik, mind a különböző hőre 

lágyuló polimerek jellemző feldolgozási, mind a gumitermékek jellemző alakadási és 

vulkanizációs hőmérsékletén. Ezt egészíti ki az a tulajdonsága, hogy a kész gumitermék 

vulkanizációját követő hűtés során újrakristályosodva és a végtermékben diszperz fázist 

létrehozva képes lehet erősítő hatást is kifejteni [1].  

Ezek alapján értekezésem céljaként a CBT gumiipari adalékanyagként való 

alkalmazhatóságának feltérképezését tűztem ki. Ennek egyik része a még vulkanizálatlan 
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nyerskeverékek viszkozitására gyakorolt hatás vizsgálata, annak megállapítása, hogy a 

hőre lágyuló polimerekhez hasonló folyóképességbeli növekedés gumi nyerskeverékek 

esetén is elérhető-e. A nyerskeverékek minősítésén túl kitérek a kész vulkanizátumok 

fizikai tulajdonságainak vizsgálatára is, valamint arra, hogy ezek a hatások hogyan 

függnek a gumi alapját adó kaucsuk tulajdonságaitól és a CBT bekeverésének módjától.  
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2. Irodalmi áttekintés 

Ebben a fejezetben bemutatom a dolgozatom témájához kapcsolódó szakirodalmi 

adatokat és kutatási eredményeket. Mivel a munkám koncepciójához hasonló gumiknál 

alkalmazott megolvadó töltőanyagokkal kapcsolatban eddig nem található megfelelő 

szakirodalmi háttér, így különös hangsúlyt fektetek az erősítés és a feldolgozhatóság 

javításának újfajta módszereire, adalékanyagaira.  

2.1. Gumik és jellemző adalékanyagaik, ezek hatása 

Irodalomkutatásomat a gumik általános tulajdonságainak bemutatásával kezdem, 

majd kitérek a hagyományos és újfajta erősítő-töltőanyagokra, valamint feldolgozást segítő 

adalékokra. Ismertetem a ciklikus butilén tereftalát oligomert, valamint a felhasználásával 

kapcsolatos eddigi ismeretanyagot.  

2.1.1. Elasztomerek és gumik 

Az elasztomereknek a bevezetésben említett előnyös nagyrugalmas viselkedésének 

magyarázata amorf, ritkán térhálós szerkezetükben keresendő. Ennek köszönhetően 

deformáció hatására a molekulaszegmensek könnyedén el tudnak mozdulni, az 

összegombolyodott láncmolekulák végei nagymértékben el tudnak távolodni egymástól, 

kiegyenesíthetők, kigöngyölíthetők. Ennek során nem a kémiai kötések hossza változik, 

hanem a molekulalánc gerincét alkotó atomok közti (atomtípustól függő) vegyértékszög 

által meghatározott kúp palástja mentén történő elfordulásokból adódik össze a 

szegmensek egymáshoz viszonyított elmozdulása. Ezt a mobilitást a molekulaszegmensek 

hőmozgása, Brown-mozgása idézi elő, ami miatt a molekula (hőmérséklettől függően) 

folytonosan változtatja az alakját. Ha emellé biztosítani akarjuk, hogy a terhelés 

megszűnése után az az általa okozott deformáció is megszűnjön, el kell érnünk, hogy a 

molekulaláncok egymáshoz képesti elmozdulása gátolva legyen. Ezt úgy érhetjük el, ha a 

molekulaláncokat valamilyen módon egymáshoz kapcsoljuk. Ez történhet fizikai 

térhálópontokkal (például blokk-kopolimer termoplasztikus elasztomereknél, kristályos 

kemény szegmensek molekulaláncokba építésével), vagy a molekulaláncok között 

elsődleges (legtöbbször kovalens) kémiai kötések létrehozásával [2].  

Az elasztomerek legfőbb ismertetője tehát  nevük is innen ered –, hogy 

szobahőmérsékleten nagymértékű rugalmas, elasztikus deformációra képesek, valamint, 
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hogy a terhelés megszűnése után ideális esetben reverzibilis módon képesek visszanyerni 

eredeti alakjukat [3]. Az elasztomerek legnagyobb csoportját alkotják a gumik, amelyek 

ritka kémiai térhálós szerkezettel rendelkező polimerek, amelyekben a térhálópontok a 

vulkanizáció során jönnek létre [2]. 

Egy gumiból készült termék anyagának alapját, mátrixát a kaucsukok adják. A 

kaucsukok azonban lineáris szerkezetükből fakadóan nem képesek az imént tárgyalt 

követelményeket teljes mértékben teljesíteni, lévén, hogy az őket alkotó molekulaláncok 

közötti elsődleges kémiai keresztkötések hiányoznak, a láncmolekulák egymáshoz képesti 

elcsúszását nincs, ami megakadályozza (természetesen elegendően nagy molekulatömeg 

esetén a létrejövő egymásba hurkolódás és másodlagos kötések képesek ezt gátolni). 

Ahhoz tehát, hogy a kaucsukot gumivá tudjuk alakítani, létre kell hozni a láncmolekulákat 

összekötő térhálópontokat, a kaucsukot térhálósítani, vulkanizálni kell. Ehhez különféle 

térhálósító anyagokat használ a gumiipar, ebbe a csoportba tartoznak a keresztkötéseket 

létrehozó vulkanizálószerek (legtöbbször kén, vagy valamilyen peroxid), a vulkanizációs 

reakciót gyorsító gyorsítószerek, valamint aktivátorok, promotorok. Az így létrejövő 

gumik tulajdonságai azonban sok esetben nem érik el a velük szemben támasztott 

követelmények szintjét, így legtöbb esetben további adalékokra is szükség van. Ezek közül 

legfontosabbak a gumikeverék (a kaucsuk és a választott adalékanyagok összessége) 

technológiai, műszaki jellemzőit, valamint árát alakító lágyító- és feldolgozást segítő 

anyagok és a töltő-, erősítőanyagok [2]. Ezeket témámhoz való szorosabb kapcsolódásuk 

miatt a következőkben részletesebben ismertetem.  

2.1.2. Hagyományos töltő- és erősítőanyagok 

A töltőanyagok izodimenziós szilárd részekből álló, mátrixban nem oldódó és 

abban külön szilárd fázist alkotó rendszerek. Felhasználásuk igen tekintélyes múltra tekint 

vissza, a 19. század első negyedéből már van utalás töltőanyagok kaucsukban történő 

alkalmazására. Ezek célja eleinte a ragadásgátlás, míg később a vulkanizáció 1839-es 

felfedezése után a keverék árának csökkentése volt, majd a 20. század elejétől elindult az 

erősítőhatással rendelkező töltőanyagok alkalmazása [2]. A hőre lágyuló polimerekkel 

ellentétben gumik esetében erősítő- töltőanyagok alkalmazásával nem csak az anyag 

modulusa, keménysége és szakítószilárdsága növelhető, hanem bizonyos esetekben 

ezekkel párhuzamosan a szakadási nyúlásuk is [3]. Az ezekkel a hatásokkal foglalkozó 

elméleti megközelítések a töltőanyagok erősítő hatását a hibahelyektől kiinduló repedések 

terjedésére gyakorolt hatásukkal magyarázzák. A repedéscsúcsnál lokálisan ébredő 
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feszültség az egész próbatest névleges feszültségénél több nagyságrenddel is nagyobb, 

amely igen kis térfogatra összpontosul. Ha töltetlen állapotban feltételezzük, hogy a 

repedés csúcsában ez egy molekulaláncra összpontosul, akkor ennek a láncnak a szakadása 

esetén a repedés tovább terjed a lánc vastagságának megfelelő mélységben és a terhelést 

egy új beljebb lévő molekulalánc veszi át. Olyan töltőanyagok alkalmazása esetén, melyek 

a kaucsukmolekulákkal kölcsönhatásba tudnak lépni, a fellépő terhelés több molekulalánc 

között tud eloszlani (amennyiben a töltőanyagszemcséhez több molekulalánc is 

kapcsolódik és ezek között van a repedéscsúcsnál lévő is), így ezek együttes 

terhelésfelvétele miatt az anyag repedésterjedéssel szemben mutatott ellenállása növekszik 

[2].  

A gumikeverékekben alkalmazott töltőanyagok szerkezetének leírásakor két szintet 

különböztetünk meg, az ún. primer és szekunder szerkezetet. Primer szerkezet alatt az 

egyedi töltőanyagszemcsék geometriai méreteit értjük, ami jellemezhető a részecskék 

átlagos átmérőjével és a fajlagos felülettel. Ezek az erősítőhatás szempontjából igen fontos 

paraméterek, ugyanis egyrészt meghatározzák az elasztomer mátrixban a 

térfogategységenként elérhető erősítőgócok számát, másrészt az elasztomer-töltőanyag 

határfelület nagyságát, ami nyilvánvalóan alapjaiban befolyásolja a két fázis között 

kialakuló kölcsönhatás nagyságát [2].  

A szekunder szerkezet nem más, mint az egyes primer töltőanyagszemcsék azon 

jellemzője, hogy bizonyos esetekben ezek egymással összekapcsolódva ún. 

aggregátumokat hoznak létre, amik a gumikeverékek feldolgozástechnológiai lépései során 

nem bomlanak fel, így tulajdonképpen ezek tekinthetőek a töltőanyagok alapegységeinek. 

Ezeknek az aggregátumoknak sok esetben további összekapcsolódása figyelhető meg, 

láncokká, elágazó halmazokká, agglomerátumokká egyesülnek, tehát a szekunder 

szerkezet a töltőanyagok aggregációs és agglomerációs készségét jellemzi [2].  

A gumiipar egyik legnagyobb mennyiségben és legrégebb óta alkalmazott erősítő-

töltőanyagául a különféle kormok szolgálnak. Ezek osztályozására a manapság 

legelterjedtebb módszer az ASTM D1765 szabvány szerinti 4 tagból álló jelölés. Ebben az 

első betű a korom vulkanizációra gyakorolt hatására utal, „N” a normál, „S” a lassú 

kormokat jelöli, ami arra utal, hogy az ezekkel készült keverékek vulkanizációs sebessége 

lassabb. Az első betűt három szám követi, amik közül az első (0-9) a korom fajlagos 

felületére (és ez által részecskeméretére) utal, minél kisebb a szám, a korom fajlagos 

felülete annál nagyobb. A harmadik és negyedik karakternek nincs szigorúan kötött 

jelentése, általában a korom szekunder szerkezetére és keverékben mutatott viselkedésére 
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utal [2, 4]. A primer szemcsék zsindelyes elrendeződésű grafithoz hasonló 

kristályszerkezetű lemezekből állnak, amelyek szélei mutatnak a koromszemcse felülete 

felé. A lemezeket alkotó szénatomokhoz a széleken gyakran kapcsolódnak oxigén és 

hidrogénatomok, valamint hidroxil- és karboxilcsoportok [5].  

Manapság a kormok melletti másik hatalmas volumenben alkalmazott erősítő-

töltőanyagok csoportját a szilikátok adják. Legnagyobb jelentősége ezek között is az ún. 

pirogén eljárással előállított, valamint kicsapatott kovasavaknak van, bár előbbi magas ára 

miatt inkább csak szilikongumiknál használatos, általános rendeltetésű keverékekben nem 

[5], így részletesebben csak utóbbiakat tárgyalom. Előállításuk nátrium-szilikát vizes 

oldatából indul, amelyből a kicsapatást valamilyen savval, vagy Ca-, Al-, vagy Mg-sókkal 

(pl. kloriddal) végzik. A kicsapott szuszpenziót ezután szűrik, mossák és szárítják, majd 

aprítják [2]. A kormokhoz hasonlóan aggregáció ezeknél is megfigyelhető, ám a 

kormokhoz képest jelentősebb „fürtöződés” figyelhető meg, azaz az aggregátumok 

nagyobbak, szerkezetük elágazóbb. A szemcsék felületén szilanolcsoportok vannak, ezek 

felelősek a szemcsék egymáshoz való kapcsolódásáért, valamint ezeknek a 

töltőanyagoknak a higroszkóposságáért [5]. Az eltérő kémiai felépítés miatt szilikát 

töltőanyagok alkalmazása esetén mindig kapcsolószereket kell alkalmazni, hogy a 

töltőanyag felülete és a gumi mátrix között megfelelő kapcsolat alakulhasson ki [3].  

Ezeken kívül említést érdemelnek még a különböző őrölt ásványi töltőanyagok (pl. 

kréta, dolomit, kaolin, talkum) [2], ám ezeket csak a keverékek árának csökkentésére 

használják, bár a keverékek modulusa kis mértékben növelhető, de az ezekkel töltött 

keverékek tönkremenetelhez tartozó szilárdsági tulajdonságai az előbbiekhez képest igen 

szerények [5].  

 

2.1.3. Újfajta töltő- és erősítőanyagok 

A gumik szakirodalmában az újfajta töltő- és erősítőanyagok után kutatva 

viszonylag rövid idő alatt ütközhetünk a nanokompozit és nanotöltőanyagok kifejezésekbe. 

Ezek manapság szinte kizárólag a modern nanoerősítő- és töltőanyagokra, illetve ezekkel 

készült keverékekre utalnak, holott bizonyos szempontból a korommal töltött gumik voltak 

az első mesterségesen előállított polimermátrixú nanokompozitok, ugyanis a 

gumikeverékekben felhasznált kormok primer szemcsemérete a pár tíz nanométeres 

nagyságrendbe esik [2]. A kormok felhasználásának több, mint egy évszázados 

történetéhez képest a modern nanoerősítőanyagokban rejlő lehetőségek intenzív kutatása 
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az elmúlt 1-2 évtizedre korlátozódik. Ezek a töltőanyagok lehetnek ásványi, vagy szén 

alapúak, illetve biológiai eredetűek, alakjukat tekintve pedig megkülönböztethetünk 

lemezes, kvázi-szférikus (gömbszerű) és szálas szerkezeteket. Ezekről mutat példákat az 1. 

táblázat.  

 Lemezes Kvázi-szférikus Szálas 

Szén grafén, grafit-oxid korom 
egy-, vagy többfalú 

szén nanocsövek 

Ásványi 
montmorillonit, 

hektorit, szaponit 
szilika halloysite nanocsövek 

Bio - 
keményítő 

nanoszemcsék 
cellulóz nanoszálak 

1. táblázat Nanoerősítőanyagok egy lehetséges csoportosítása 

Ezek közül is a legintenzívebb érdeklődés a szén nanocsöveket és a különböző 

rétegszilikátokat övezi, így a későbbiekben ezek rövid bemutatására szorítkozom.  

A szén nanocsövek a szén allotróp módosulatai, amelyek úgy képzelhetők el, mint 

egy, vagy több grafitréteg feltekeréséből származó hengeres szerkezet. Amennyiben egy 

réteg „kerül feltekerésre” egyfalú szén nanocsövekről beszélünk (SWCNT), amennyiben 

több, úgy többfalú szén nanocsövekről (MWCNT). Egyedülálló hajlékonysággal, 

rugalmassági, szilárdsági és vezetési tulajdonságokkal, valamint kis sűrűséggel bírnak, 

amelyek ígéretes erősítőanyagokká teszik a szén nanocsöveket. A mátrixban történő 

megfelelő eloszlatásuk azonban problémás, a nanocsövek hatalmas fajlagos felülete, 

valamint a szálas szerkezetükből fakadó összegabalyodás miatt igen erősen kötődnek 

egymáshoz. Ez az összegabalyodott szerkezet ugyan különböző oldószerekben történő 

ultrahangos kezeléssel felbontható, ám az ultrahang által biztosított gerjesztés megszűnését 

követően az összegabalyodás s újra megindul, az összegabalyodott szerkezet ismét 

kialakul. Ezen a nanocsövek felületkezelésével lehet segíteni, ami mind a nanocsövek 

egymáshoz való affinitását képest csökkenteni, mind a majdani polimer mátrixszal 

kialakított adhéziót tudja erősíteni [6]. Lopez-Manchado és társai [7] NR mátrixú SWCNT 

erősítésű hengerszékes keverési eljárással előállított nanokompozitokat vizsgáltak. Az 

SWCNT jelentős gyorsítóhatást gyakorolt a vulkanizációra, valamint erősítőhatása is 

jelentkezett, ami a tárolási modulus növekedésében és a nanokompozitok üvegesedési 

hőmérsékletének növekedésében nyilvánult meg. Ezek a hatások a legtöbb korom 

töltőanyag esetén is megfigyelhetők, ám a kutatók eredményei alapján SWCNT töltés 

esetén sokkal jelentősebb mértékben. Bokobza és társai [8, 9] oldatos eljárással állítottak 

elő NR-MWCNT nanokompozitokat toluol segítségével, majd mechanikai és 

vezetőképességi vizsgálatokat végeztek rajtuk. Az összehasonlítás alapját ebben az esetben 

is korommal töltött keverékek adták. A szilárdságjellegű, tönkremenetelhez tartozó 
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tulajdonságok nem mutattak javulást MWCNT esetén, viszont például a 350%-os 

nyúláshoz tartozó feszültségérték majdnem kétszer akkora volt MWCNT esetén, mint 

koromnál (3,9 MPa a 2,1 MPa-lal szemben). Vezetőképesség szempontjából az azonos 

mennyiségű MWCNT-vel töltött keverékek felülmúlták korommal töltött párjaikat. 

További eredményük, hogy a tárolási modulus amplitúdófüggése, azaz a Payne-hatás 

sokkal intenzívebb nanocső-töltés esetén. Hasonló megfigyelést tett Zhao társaival [10], 

mikor ehhez hasonlóan toluolos oldatos eljárással készült NR/SWCNT nanokompozitokat 

vizsgált. Már 0,25 m% SWCNT esetén is jelentős volt a tárolási modulusnál tapasztalható 

növekedés. Ezt annak tulajdonították, hogy már ilyen kis mennyiségű SWCNT is képes a 

molekulaláncok, illetve szegmensek egymáshoz képesti elmozdulását gátolni olyan módon, 

hogy mintegy fizikai térhálópontokat hoznak létre a láncok között. Ezek a deformáció 

kezdeti szakaszán még jelentős szerepet játszanak, ám később nagyobb deformációk esetén 

viszonylag könnyen felszakadnak és onnantól már nem befolyásolják az anyag 

deformációval szemben mutatott ellenállását. 

A rétegszilikátok esetében is az egyes lemezkék hatalmas fajlagos felülete az, ami 

nanokompozitok erősítőanyagként ígéretessé teszi. Legnagyobb részük a filoszilikátok 

csoportjába tartozik, amelyek rétegeiben egy oktaéderes alumina vagy magnézia réteg 

kapcsolódik egy, vagy két tetraéderes szilikaréteggel. Ezek a két-, vagy háromrétegű 

negatív töltésű lemezkék vannak egymásra rétegződve úgy, hogy köztük pozitív töltésű 

kationok helyezkednek el, amik stabilizálják a helyzetüket. Ez a szerkezet viszonylag jól 

duzzasztható vízben, valamint a rétegközi kationok is kicserélhetők például kvaterner 

ammóniumionokra („organofilizálhatók”). Ezek egyrészt jelentősen megnövelik a rétegek 

közötti távolságot, másrészt a szerves kation kémiai felépítése (hosszú szénhidrogén lánc) 

a polimer molekulákkal való kapcsolatot is javítja. Ezt a cserét és a hatását szemlélteti az 1. 

ábra.  

Ezeknek a réteges szerkezetű anyagoknak az alkalmazása esetén 

nanokompozitokról csak abban az esetben beszélhetünk, ha a polimer láncmolekulái 

behatolnak az egyes rétegek közé. Ezt az állapotot interkalált szerkezetnek nevezzük. 

Amennyiben az egyes rétegek távolsága tovább nő, és a rétegek teljesen elválnak 

egymástól, akkor beszélhetünk exfoliált szerkezetről [6].  
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1. ábra Rétegszilikátok organofilizálása (az R-rel jelölt csoportok igen sokfélék lehetnek) [6] 

A rétegszilikátok hidrofil mivolta a korábban már ismertetett különféle oldószeres 

eljárások mellett lehetőséget kínál arra, hogy a kaucsukok latex formájában kerüljön 

eloszlatásra és így legyen létrehozható belőle nanokompozit. Ebben az esetben a 

rétegszilikátok organofilizálása megtörténhet külön lépésben, amikor a latexbe már kezelt 

rétegszilikátot kevernek [11], vagy magában a latexkeverékben is úgy, hogy például a 

koagulálószer maga olyan típusú, hogy a szükséges kationokat biztosítsa [12]. Nagy 

volumene és egyszerűsége miatt ipari méretekben előnyös a belsőkeverőkben és 

hengerszékeken megvalósítható keverékkészítés. A fellépő nagyobb nyírások miatt a 

belsőkeverők használata előnyösebb, valamint érdemes a keverést emelt hőmérsékleten 

(~100 °C) végezni. Ezen felül apoláros kaucsukok esetén valamilyen poláros 

kompatibilizálószer adagolása is jó hatással van, amely természetesen a mátrixként 

szolgáló kaucsukkal is kompatibilis kell, hogy legyen [13].  

 

2.1.4. Hagyományos feldolgozást segítő adalékok 

A gumiiparban a feldolgozási segédanyagként használt olajoknak, gyantáknak 

három szerepük lehet: 

 a nyerskeverékek technológiai tulajdonságainak, a feldolgozási 

folyamatokban mutatott viselkedésének változtatása, 

 a kész vulkanizátumok műszaki tulajdonságainak megváltoztatása, 

 a lágyító és a többi keverékalkotó (főleg a kaucsuk) árának arányától 

függően árcsökkentés.  
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Annak függvényében, hogy ezek közül a hatások közül melyik kiaknázása 

elsősorban a cél ezek három csoportra oszthatók: 

 feldolgozási segédanyagok: diszpergáló hatásúak, elősegítik a töltőanyagok 

bekeverését, csökkentik a keverés idő- és energiaszükségletét, 

 lágyítók: csökkentik a nyerskeverékek viszkozitását, javítják a feldolgozási 

folyamatokban mutatott viselkedést, valamint esetenként a műszaki 

tulajdonságokat is, 

 extendálószerek: a fő cél a keverék árának csökkentése (természetesen a 

technológiai és műszaki tulajdonságokra gyakorolt hatások szem előtt 

tartásával), felhasználásuk akár 100 phr-es mennyiségben is előfordulhat. 

Beadagolásuk gyakran már a kaucsuk előállítása során, a polimerizációs 

folyamat közben megtörténik, így például a belőlük készült keverékek 

extrudáláskor, kalanderezéskor mutatott váztartása jobb, mint az utólag 

ugyanolyan mennyiségben bekevert lágyító esetén.  

A bemutatás további részében a lágyítók csoportjára szorítkozom. Ezek témájában 

a szakirodalomban főképp ásványi eredetű olajokkal találkozhatunk. Ezek csoportosítására 

az olajokat felépítő molekulák összetétele szolgáltat alapot, megkülönböztethetünk 

paraffinos, nafténes és aromás olajokat. Paraffinos olajokban a szénatomok legalább 60%-a 

paraffinos jellegű és maximum 30%-a aromás. Nafténes olajról akkor beszélhetünk, ha a 

nafténes (telített) gyűrűkben lévő szénatomok aránya 35% fölötti, míg aromásnak akkor 

nevezünk egy olajat, ha a szénatomok legalább 35%-a aromás gyűrűkben helyezkedik el.  

Nagyon fontos kérdés a lágyítók megválasztása során az adott lágyító és a 

kaucsukot alkotó polimer összeférhetősége, ugyanis ez határozza meg, hogy milyen 

mennyiségben vihető be az adott lágyító az adott kaucsukba anélkül, hogy szételegyedés 

következne be és a lágyító a gumi felületére migrálva mintegy „kiizzadna” a keverékből. 

Valódi lágyítókról akkor beszélünk, ha jó az összeférhetőség, azaz a teljes 

koncentrációtartományban homogén oldattal állunk szemben. Ez a gyakorlatban akkor 

valósul meg, ha a polimer és lágyító oldhatósági paraméterei közel állnak egymáshoz. 

Valódi lágyítóknak nevezzük ezen kívül azokat is, amelyek nem a teljes tartományban 

mutatnak elegyedést, ez csupán annak nagy részére terjed ki. Ha elegyedés nem következik 

be, azaz a lágyító a polimerrel nem összeférhető, akkor úgy nem valódi lágyítóknak hívjuk 

őket, ezek más néven a csúsztatószerek. 

Lágyítók alkalmazása esetén szükséges ismernünk azoknak a különböző 

technológiai és műszaki tulajdonságokra gyakorolt hatását is. Feldolgozástechnológiai 
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szempontból legfontosabb szerepük a nyerskeverék viszkozitásának csökkentése, amely 

hatás annál erősebb, minél kisebb a lágyító viszkozitása az adott hőmérsékleten. Ezen kívül 

általában növelik a pszeudoplaszticitást, csökkentik a keverés során a hőfejlődést, valamint 

a rugalmas deformációkomponenst. Hatással vannak a nyerstapadásra (valódi lágyítók az 

autohézió gyorsítása következtében javítják, a nem valódi lágyítók rontják), a 

nyersszilárdságra (általában rontják), valamint módosítják a vulkanizálás időszükségletét 

(általában a savas jellegűek lassítják, a lúgosak gyorsítják, a semlegesek csak nagyobb 

mennyiségben hatnak a vulkanizáció folyamatára, ugyanis „hígítják” a keveréket), 

valamint az alaktartósságot (legtöbbször növekvő lágyítótartalommal romlik). A kész 

gumik műszaki tulajdonságai közül a keverékek modulusza növekvő lágyítótartalom 

mellett a lágyító viszkozitásától függő mértékben csökken, a szilárdsági tulajdonságok is a 

lágyító viszkozitásának és összeférhetőségének csökkenésével egyre jelentősebben 

romlanak.  

Az ásványolaj alapú lágyítókon kívül érdemes még megemlíteni a néhány speciális 

rendeltetésű lágyítócsoportot is, mint a kis molekulatömegű polimerlágyítókat, valamint az 

észter, éter, tioéter, klórozott paraffin típusú lágyítókat. A polimerlágyítók a szilárd 

kaucsukokhoz hasonló szerkezetű, de azoknál kisebb molekulatömegű folyékony anyagok, 

amik nagyon jó összeférhetőséget mutatnak a megfelelő kaucsukokkal. Az észter, éter, 

tioéter és klórozott paraffin típusú lágyítók alkalmazásának főleg a hideg- és hőállósági 

tulajdonságok módosítása a cél, míg legutóbbinak égésgátló hatása is van [2].  

2.1.5. Újfajta feldolgozást segítő adalékok 

A hagyományos kőolaj alapú lágyítókkal kapcsolatos egyik legnagyobb probléma 

az általuk jelentett különböző egészségügyi kockázatok. Főleg az aromás típusú olajokban 

viszonylag nagy mennyiségben találhatóak ún. policiklusos aromás szénhidrogének (PAH), 

amelyek erősen toxikus, mutagén és karcinogén vegyületek [14, 15]. Erre a problémára 

megoldást jelenthet ezek különböző növényi eredetű olajokkal történő helyettesítése, 

amelyek felhasználása olyan további előnyökkel is járhat, hogy egy korábban egyéb 

módon fel nem használt, hulladékként keletkező anyag/növényi rész válik felhasználhatóvá 

[16]. Az egyik ilyen lehetőség a fehér rizs előállítása során nagy mennyiségben keletkező 

rizskorpa és a belőle nyerhető rizskorpa olaj (RKO) [14, 15, 17], valamin ennek epoxidált 

változata (ERKO) [15]. Kuriakose és társai [14, 15, 17] vizsgálták RKO és ERKO 

alkalmazhatóságát NR, NBR és CR alapú kénnel térhálósított keverékekben. Eredményeik 

arra engednek következtetni, hogy mind az RKO, mind az ERKO sikerrel alkalmazható 
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ezekben a keverékekben, ugyanis mind a lágyítóhatás, mind a kész vulkanizátumok 

műszaki tulajdonságai hasonlóak voltak a referenciaként vizsgált aromás olajat tartalmazó 

keverékekéhez. További előnyös tulajdonsága ezeknek az olajoknak, hogy 

zsírsavtartalmukból és –összetételükből kifolyólag koaktivátorként is funkcionálhatnak, 

valamit antioxidáns hatásuk is van, így a gumikeverékekben öregedésgátlóként is hatnak. 

Jayewardhana és társai [18] vizsgálták ezen kívül szójaolaj (SO), pálmaolaj (PO), 

és napraforgóolaj (NO) hatását kénnel térhálósított természetes kaucsuk alapú keverékek 

vulkanizációs, valamint a vulkanizátumok fizikai tulajdonságaira (szintén aromás olajat 

(AO) használva referenciának). A vizsgált növényi olajok egyrészt kicsit hosszabbították a 

vulkanizáció indukciós szakaszát, valamint kis mértékben lassították a vulkanizációs 

folyamatot is, tehát enyhe késleltető és lassító hatásuk volt. A maximális nyomaték SO és 

PO esetén meghaladta a referencia értékét. A mechanikai tulajdonságok vizsgálata során 

azt tapasztalták, hogy a rugalmassági modulusok a vulkanizációs görbék maximális 

nyomatékainak sorrendjében alakultak (NO<AO<PO<SO). Szakítószilárdság tekintetében 

bár a hagyományos AO-t tartalmazó keverékek voltak a legjobbak, de nem volt lényeges 

különbség sem az egyes növényi olajok, sem a növényi olajok és az aromás olaj hatása 

között. A vizsgált keverékek szakadási nyúlása éppen ezzel ellentétes trend szerint alakult. 

Továbbszakító szilárdság tekintetében nem volt számottevő különbség az egyes keverékek 

között, ahogy keménységben és a koptatási vizsgálatok során tapasztalt 

tömegcsökkenésben sem. Összességében eredményeik arra engednek következtetni, hogy 

mindhárom vizsgált növényi olaj alkalmazható NR alapú gumikeverékekben lágyítóként.  

Dasgupta és társai [19, 20] szélesebb körben vizsgálták növényi eredetű alternatív 

lágyítók alkalmazási lehetőségeit. Hat ásványi eredetű olajat és tíz természetes növényi 

eredetű olajat használtak fel munkájuk során. A növényi olajak a következők voltak: 

kaucsukfa-mag olaj, neem-, mahua-, szója-, len-, pongamia-, szezám-, mustár, 

földimogyoró-, és ricinusolaj. Tanulmányozták egyrészt magukat az olajokat és ezek NR 

alapú nyerskeverékek tulajdonságaira gyakorolt hatását [19], valamint az így kapott 

vulkanizátumokat is minősítették [20]. Lobbanáspont tekintetében a növényi eredetű olajok 

igen jó eredményeket adtak, mindegyik 200 °C feletti lobbanáspontot mutatott (a tízből 

nyolcnál ez még a 240 °C-t is meghaladta), az ásványi eredetű olajok közül a nafténesnél 

160, a paraffinosnál 180 °C volt ez az érték. Vizsgálták az olajok dermedéspontját is, ami a 

növényi olajok tekintetében rendre alacsonyabb értéknek bizonyult, mint az ásványiaknál 

(növényieknél a legnagyobb a mahuaolajé volt 0 °C-kal, míg az ásványiak közül az 

aromásé, aminél ez 13 °C-ra adódott). Így mind a feldolgozás közbeni biztonság, mind a 
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tárolás szempontjából megfelelőnek, bizonyos esetekben az ásványiaknál jobbnak 

bizonyultak a növényi eredetű alternatívák. Mooney viszkozitás tekintetében mind az 

ásványi, mind a növényi eredetű lágyítókat tartalmazó keverékek hasonló értékeket 

mutattak. A vulkanizációs görbék elemzése arra utalt, hogy a növényi eredetű lágyítók 

esetében a vulkanizáció indukciós szakasza kicsit meghosszabbodott, a vulkanizációs 

sebesség gyorsult, míg a platómodulus értéke pedig csökkent [19]. A vulkanizátumok 

esetén a jellemzést a térhálósűrűség vizsgálatával kezdték. Ez azzal az eredménnyel zárult, 

hogy az ásványi olajokkal lágyított keverékek térhálósűrűsége meghaladja a növényi 

olajokat tartalmazó vulkanizátumokét, amit ezeknek az olajoknak a nagyobb 

kéntartalmával magyaráztak [20] (a növényi olajokban a ricinusolajat leszámítva nem is 

volt kimutatható kén jelenléte [19]). A vulkanizátumok szakítószilárdsága és szakadási 

nyúlása nem mutatott jelentős eltérést a különféle olajok között. A gumik DMTA 

eredményei is összhangban vannak a térhálósűrűség vizsgálata során kapott 

eredményekkel, az ásványi olajat tartalmazó keverékek tárolási modulusai enyhén 

meghaladták a növényi olajjal lágyítottakét [20]. Összehasonlításuk eredménye tehát, hogy 

mind a nyerskeverékek feldolgozási, mind a kész vulkanizátumok fizikai tulajdonságait 

vizsgálva a növényi eredetű lágyítók alkalmazhatóságban vetekszenek ásványi eredetű 

párjaikkal (bizonyos esetekben felül is múlták azokat), így olyan helyeken, ahol ezeknek a 

forrásai nagy mennyiségben és olcsón rendelkezésre állnak, ésszerű alternatívát kínálnak 

az ásványolajok helyett.  

2.2. Ciklikus butilén tereftalát oligomer 

A gyűrűs oligomerekre az elmúlt évtizedekben komoly figyelem irányult annak 

köszönhetően, hogy alkalmazásukkal új lehetőségek nyílnak a polimertechnika sok 

területén. Kis molekulatömegüknek köszönhetően ömledékállapotban alacsony a 

viszkozitásuk, valamint melléktermékek képződése nélkül polimerizálhatók az őket alkotó 

gyűrűk felnyitásával. Kiemelkedő figyelmet érdemelnek a ciklikus oligoészterek, közülük 

is a ciklikus butilén tereftalát oligomer. Polimerizált változata szerkezetileg megegyezik a 

polikondenzációs eljárással készülő polibutilén-tereftaláttal (PBT), ami egy előnyös 

szilárdsági, szívóssági és feldolgozási tulajdonságokkal bíró hőre lágyuló, részben 

kristályos műszaki polimer [21].  

Különböző polikondenzációs polimerek gyűrűs oligomerjei már rég ismeretesek a 

kutatók előtt, már az 1930-as években is foglalkoztak lineáris poliészterek desztillációs 



Ciklikus butilén tereftalát oligomer (CBT) tartalmú elasztomerek fejlesztése 

24 

depolimerizációjával előállított oligomerekkel [22, 23]. Ezek kis mennyiségben ugyan 

(általában kevesebb, mint 2 m%-ban), de a hagyományos polikondenzációs gyártási 

folyamatok közben is képződnek a nagy molekulatömegű polimerek mellett [24-26]. Az 

oligomerek előállítása és a követő polietilén-tereftalát (PET) és PBT reaktív, 

gyűrűfelnyílásos polimerizáción alapuló feldolgozástechnológiáinak részletes kidolgozása 

az 1980-as évek végén Brunelle és társai nevéhez fűződik [25]. Napjainkban a CBT-t 

lineáris PBT gyűrűs depolimerizációjával állítják elő, ami tulajdonképpen egy 

átészterezéses reakció, a gyűrűfelnyílásos polimerizáció fordítottja [27, 28]. Az előállított 

CBT, dimer (két ismétlődő egységet tartalmazó), továbbá trimer (három ismétlődő 

egységet tartalmazó), és nagyobb méretű (egészen a hét ismétlődő egységet tartalmazó 

heptamerig) gyűrűk keverékéből áll [29-31]. Egy két ismétlődő egységet tartalmazó, azaz 

dimer CBT gyűrűt mutat a 2. ábra.  

 
2. ábra Dimer szerkezetű CBT gyűrű [32] 

A feldolgozás szempontjából előnyös, hogy különböző méretű gyűrűk vannak 

egymás mellett jelen, ugyanis az oligomerkeverék olvadási hőmérséklete így alacsonyabb, 

a lágyulás 140 °C körül kezdődik, a teljes olvadás pedig lezajlik 160-190 °C között. Ehhez 

képest a tiszta dimer olvadáspontja 196 °C [25] míg a tiszta tetrameré 248 °C [33]. A CBT 

ömledékének viszkozitása 190 °C-on 0,02 Pas [34], szemben a hagyományos PBT 

ömledékviszkozitásával, ami 250 °C-on is kb. 1000 Pas [35].  

2.2.1. CBT felhasználása polimer alapanyagként 

A szakirodalomban eddig fellehető eredmények főleg a CBT polimer 

alapanyagként, azon belül is kompozit szerkezetek hőre lágyuló mátrixanyagaként történő 

felhasználásának lehetőségeivel foglalkozó kutatásokból származnak. A gyűrűfelnyílásos 

polimerizáció és a gyűrűs depolimerizáció is tulajdonképpen az észterkötések 

felbomlásának és rekombinációjának egyensúlyi reakciójaként írható le. Ebből következik, 

hogy amennyiben az oligomerek koncentrációja magas (ahogy az az oligomer ömledékben 

van), az egyensúly eltolódik a gyűrűk felnyílása és a lineáris polimerek létrejötte felé. Ezen 

kívül a polimerizáció további hajtóereje az entrópiaváltozás. Az oligomerek gyűrűs 

szerkezetükből fakadóan korlátozott transzlációs entrópiával rendelkeznek, valamint a 

lehetséges konformációk száma is kisebb, mint lineáris esetben, így a polimerizáció során 
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mind a transzlációs, mint a konformációs entrópia növekszik (utóbbi jelentősebb 

mértékben) [36, 37].  

Az ilyen módon létrejövő pCBT a hagyományos kondenzációs PBT-hez képest 

nagyobb molekulatömeggel (akár 300 kg/mol a 40-60 kg/mol-lal szemben) [26], valamint 

nagyobb kristályos részaránnyal rendelkezik [38], ám szívóssága jelentősen elmarad a 

PBT-étől [38-43]. E problémának a kiküszöbölésére tett kísérletek eredményeire a 

későbbiekben még visszatérek.  

A képződő polimer molekulatömege a gyűrűs oligomerek és a lineáris 

végcsoportok moláris arányától függ. E végcsoportoknak a szerepét betölthetik lineáris 

molekulájú katalizátorok és lineáris alakban lévő oligomerek végei és vízmolekulák [24, 

25]. A jelen lévő nedvesség molekulatömeg-csökkentő hatását elkerülendő a CBT szárítása 

nélkülözhetetlen a polimerizációt megelőzően. A szárítási paraméterek CBT víztartalmára 

gyakorolt hatásának vizsgálatával foglalkozó kutatások szerint a CBT legfeljebb 200, 

illetve 125 ppm víztartalma esetén érhető el legalább 100 és 150 kg/mol-os pCBT 

molekulatömeg. 100 °C-os meleglevegős szárítás esetén a 125 ppm-es víztartalom 

eléréséhez 1,5 óra szükséges, míg ha a szárítás vákuumban történik 30 perc is elegendő. 

80 °C-on szárítva az anyagot viszont 5 óra alatt is csak a magasabb, 200 ppm-es 

nedvességtartalom érhető el. Nagyon hosszú ideig (>36 óra) tartó szárítás után mind a 

keletkező pCBT molekulatömege, mind a konverziós fok csökkent, amit a katalizátor 

inhibíciójával magyaráztak [44].  

Sokféle anyag alkalmas a polimerizációs folyamat katalizátoraként történő 

alkalmazásra, de a leghatékonyabbnak bizonyos ón- és titánvegyületek bizonyultak [29]. 

Tripathy és társai [45] vizsgálták a polimerizáció lefutását különböző hőmérsékleteken 

(185-205 °C) és különböző katalizátorok alkalmazása esetén, amik a következők voltak: 

gyűrűs sztannoxán (GYSZ), butil-ón-klorid-dihidroxid (BKD) és tetrakisz-(2-etilhexil) 

titanát (T2T). A polimerizációs folyamat követésének módszeréül az anyag fényáteresztő 

képességét vizsgálták, élve azzal a feltételezéssel, hogy mivel a vizsgálati hőmérsékletek a 

keletkező pCBT kristályolvadási hőmérséklettartománya alatt vannak (~225 °C) a 

polimerizációt követően a kristályosodás is lejátszódik. A vizsgált katalizátorok közül 

GYSZ esetén volt a leggyorsabb a polimerizáció, már a legalacsonyabb hőmérsékleten is 

csupán mintegy 2-3 perc kellett lejátszódásához, ami például reaktív fröccsöntés esetén 

ideális jelöltté teszi. A másik két katalizátor esetén egy jóval hosszabb, nagyjából 15 

perces (hőmérséklettől kevéssé függő) indukciós szakasz volt megfigyelhető, ami például 

transzferöntéses kompozitgyártási technológiáknál szolgáltat megfelelő fazékidőt. A 
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konverzió mértéke a polimerizáció hőmérsékletének emelésével nőtt, a keletkező polimer 

szám szerinti átlagos molekulatömege pedig BKD, GYSZ és T2T sorrendben növekedett. 

Mohd Ishak és társai [34] más megközelítést alkalmaztak a polimerizációs folyamat 

lefutásának követésére, lemez-lemez elrendezésű reométerben vizsgálták az ömledék 

dinamikai viszkozitásának alakulását izoterm körülmények között (145, 150, 160, 170, 190 

és 210 °C-on). A CBT szárítási programja (12 óra 80 °C-on vákuum szárítószekrényben) 

megegyezett az iménti Tripathy-féle kutatásban alkalmazottal, a polimerizációs katalizátor 

BKD volt. Impregnálási határként azt a pontot vették, ahol az ömledék viszkozitása elérte 

az 1 Pas-os értéket és azt vizsgálták, hogy ennek elérése a különböző hőmérsékleteken 

mennyi időt vesz igénybe (impregnációs idő). A legalacsonyabb 145 °C-os hőmérsékleten 

ez még több, mint 50 perc volt, azonban az ennél magasabb hőmérsékleteken jelentős 

csökkenés volt megfigyelhető, 170 °C-on kb. 10 percre, míg 210 °C-on kb. 1 percre 

adódott az impregnáláshoz rendelkezésre álló idő. A BKD katalizátor esetén a korábbi 

fényáteresztéses vizsgálatokkal tapasztalt kb. 15 perces indukciós szakasz itt csak 170 °C-

ig volt meg, 190 °C-on kb. 30 s volt ennek a szakasznak a hossza, míg 210 °C-on vizsgálva 

a viszkozitás növekedése gyakorlatilag egyből megindult.  

A CBT reaktív feldolgozására több, a hagyományos térhálós mátrixú kompozitok 

feldolgozástechnológiáihoz hasonlatos lehetőség is nyílik. Folytonos szállal erősített 

struktúrák előállíthatók például préseléssel, pultrúzióval, vákuuminfúzióval, 

transzferöntéssel reaktív fröccsöntéssel, valamint a térhálós mátrixok esetén alkalmazott 

kézi laminálásos és prepreg technológiákhoz hasonló módokon is. Utóbbiak esetén a 

mátrixként szolgáló oligomer erősítőstruktúrára történő felvitele történhet akár por 

formában, akár úgy, hogy az oligomert megfelelő oldószerben feloldják, ezzel az oldattal 

impregnálják az erősítőstruktúrát, majd az oldószert elpárologtatják. Ezek után a CBT 

mátrix megfelelő hőkezeléssel in-situ polimerizálható és létrehozhatók folytonos szállal 

erősített hőre lágyuló mátrixú kompozit szerkezetek [42], [46-49]. Ezeknek nagy előnye, 

hogy életciklusuk végén újrahasznosításuk sokkal egyszerűbb (reaktív úton előállított 

pCBT tulajdonságai a belőle készült üvegszálas kompozit őrlése és ezt követő fröccsöntése 

során nem romlanak jelentősen [50]) és hegeszthetők [51].  

Kompozittechnológiai alkalmazások esetén a reaktív módon előállított pCBT egyik 

legnagyobb hátránya a hagyományos PBT-hez viszonyított ridegsége, törékenysége.  

Ennek hátterében több tényező is állhat, mint például, a magas kristályos részarány, 

a kristályos részeket összekötő kötőmolekulák kis száma, feszültséggyűjtő-helyként 

működő mátrixhibák (üregek, szennyeződések), túl nagy szferolitok [21]. A témával 
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foglalkozó szakirodalomban több utalás is található arra, hogy a pCBT-ben maradó CBT 

kristályok figyelhetők meg [52-55], amik feszültséggyűjtő helyként funkcionálhatnak. 

Ezen kívül arra utaló eredmények is vannak, hogy a pCBT/PBT kristályolvadási 

hőmérséklettartomány alatt végzett polimerizáció során maradnak meg nem olvadt 

oligomerrészek és -kristályok, amiknek a hatása hasonló lehet [24, 56].  

A szívósság növelése részben kristályos termoplasztikus polimerek esetén 

megvalósítható például kristályos részarány csökkentése, lágyítók, vagy gumiszerű 

polimerek adalékolása, kopolimerizációval lágy molekulaszegmensek láncba építése, 

lánchosszabbítás elágazások létrehozása a molekulaláncban, vagy nanoerősítőanyagokkal 

való társítás által [21]. 

Parton és társai [38] vizsgálták annak lehetőségét, hogy RTM technológia esetén a 

paraméterek változtatásával hogy befolyásolható a keletkező pCBT molekulatömege, 

kristályos részaránya és ezekkel a szívóssága. Referenciaként fröccsöntött PBT-t 

alkalmaztak, valamint vizsgálták azt is, hogy egy újrafeldolgozási folyamatnak (darálás és 

fröccsöntés) milyen hatása van az anyag tulajdonságaira. A CBT polimerizálása egyik 

esetben 190 °C-on (ahol a polimerizáció mellett a kristályosodás is megindul), másik 

esetben pedig 230 °C-on történt, amit egy 190 °C-on végzett kristályosítási lépés követett. 

Az eredmények azt mutatták, hogy mindkét változat igen ridegen viselkedett a referencia 

PBT-hez képest, a két pCBT közül a 190 °C-on egy lépésben polimerizált és kristályosított 

változat volt a ridegebb. Hajlító rugalmassági modulus tekintetében mindkét pCBT 

meghaladta a PBT-t, ami a jelentősen magasabb kristályos részarányukkal magyarázható. 

Molekulatömeg és maradék oligomertartalom tekintetében mindhárom minta közel azonos 

értéket mutatott. Az újrafeldolgozás hatásainak vizsgálatát az a feltételezés indokolta, hogy 

ezzel csökkenthető az anyag kristályos részaránya és ezáltal a szívóssága növelhető. A 

pCBT kristályos részaránya a fröccsöntést követően a PBT-éhez közeli értékre csökkent, 

amit a tönkremenetelhez tartozó nyúlás értékének növekedése is kísért, azonban szilárdság 

tekintetében romlás volt megfigyelhető. Ennek magyarázata a pCBT molekulatömegének 

jelentős csökkenése, ami ugyan a PBT esetében is megfigyelhető volt, de sokkal kisebb 

mértékben. Izoterm 190 °C-os kristályosítás esetén más kutatások is hasonló eredménnyel 

zárultak [40], valamint történtek kísérletek magasabb (240 és 250 °C) hőmérsékleten 

történő polimerizációra, majd anizoterm körülmények (folyamatos hűtés) közötti 

kristályosításra is. Növekvő hűtési sebesség mellett a keletkező pCBT kristályos 

részaránya csökkenő tendenciát mutatott. [42, 57]. Bazaltszállal erősített kompozitok 

esetén Baets és társai [57] vizsgálták, hogy milyen hatása van annak, ha a lassú hűtés 
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(~8 °C/perc) helyett az elkészült kompozitokat igen gyors hűtéssel (~100 °C/perc) „edzik”. 

Az eredmények azt mutatták, hogy mind a tönkremenetelhez tartozó nyúlás, mind a 

repedésterjedési energia nagyobb volt az „edzett” kompozitok esetén.  

Tetrahidrofurán (THF) jelenlétében végzett polimerizáció esetén a keletkező pCBT 

jóval szívósabb viselkedést mutat, 100% feletti szakadási nyúlási értékekkel úgy, hogy 

emellett a húzószilárdság, a húzó rugalmassági modulus és az üvegesedési 

hőmérséklettartomány (Tg) nem változik jelentősen. A THF jelenléte továbbá emelte a 

molekulatömeget, valamint szűkítette a molekulatömeg-eloszlást. A folyamat végén a THF 

kioldotta a maradék oligomereket, és így egy oligomermaradékoktól mentes pCBT 

képződött. Ez a szívós viselkedés azonban csak időlegesnek bizonyult, 80 °C-on 3 hónapig 

tartó öregítés után az anyag újra rideg viselkedést mutatott [58]. 

Kopolimerizációs eljárásokkal megfelelő komonomerek alkalmazása esetén a 

keletkező polimer molekulaláncába beépíthetők olyan lágy szegmensek, amelyekkel a 

szívósság növelhető. Poliészterek esetén például politetrahidrofurán (pTHF) beépítésével 

elérhető ez a változás, a PBT-pTHF kopolimereket sikerrel alkalmazzák termoplasztikus 

elasztomerekként (TPE). Ezek a poliéter-észter TPE-k kiváló rugalmasságukkal, 

továbbszakító szilárdságukkal, vegyszerállóságukkal és hőállóságukkal tűnnek ki a TPE-k 

csoportjából [59]. Hasonló megfontolásokat követve számos kutató foglalkozott a 

kopolimerizáció lehetőségeivel például ε-kaprolaktámot [60], etilén-vinil-acetát kopolimert 

(EVA) [61], polivinil-butirált [62], polikaprolaktámot [63], biszfenol A vegyületeket és 

hidroxilezett polidimetilsziloxánt [64] használva reagensként. Ezek közül a ε-

kaprolaktámmal, valamint az EVA-val létrejövő kopolimerek mutattak a hagyományos 

PBT-hez hasonlóan szívós viselkedést, de szilárdsági tulajdonságok és merevség terén 

jelentősen elmaradtak a PBT-től, valamint a kopolimerek Tg-je és olvadási 

hőmérséklettartománya is a kisebb hőmérsékletek felé tolódott el.  

Ahogy más polimerek tulajdonságmódosítási lehetőségeinél, úgy pCBT esetén is 

szóba kerülhet különféle reaktív, kémiai módosítószerek alkalmazása. Poliészterek esetén 

előnyös, hogy mind a molekulaláncban, mind a láncvégeken találhatóak reakcióképes 

csoportok, amelyek lehetőséget kínálnak lánchosszabbításra, vagy elágazások láncba 

történő építésére, különböző többfunkciós vegyületek alkalmazásával. Abt és társai [41] 

sikerrel kísérleteztek pCBT szívósságnövelésével kétfunkciós epoxi és izocianát [65] 

vegyületek alkalmazásával. Az epoxival foglalkozó esetben már 2 m% epoxi 

hozzáadásával hétszeresére nőtt a keverék szakadási nyúlása, a szilárdsági és merevségi 

mutatók jelentősebb változása nélkül. A tiszta pCBT-hez képest jelentősen nőtt a 
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molekulatömeg, viszont 2 m% DE tartalom fölött gélképződés volt tapasztalható, ami arra 

utal, hogy bizonyos részek részben térhálósodhattak. Növekvő DE tartalom mellett az 

üvegesedési, kristályolvadási és kristályosodási hőmérséklettartományok enyhén, valamint 

a kristályos részarány is enyhén csökkentek. Maradó oligomertartalom ebben az esetben is 

megfigyelhető volt (oligomerkristályok a pCBT mátrixban), de a kapcsolat a mátrix és az 

oligomerkristályok között jobbnak bizonyult. Háromféle izocianátot vizsgáltak, egy 

kétfunkciós alifás típus (hexametilén-diizocianát HDI), egy kétfunkciós aromás típus (4,4-

metilénbisz(fenol-izocianát) MDI) és egy polimerizált metilén-difenil izocianát (pMDI). 

Ezek alkalmazásával is jelentős szívósságnövekedés volt tapasztalható, nagyságrendi 

növekmény volt az izocianátokat is tartalmazó keverékek szakadási nyúlásában már 1,75-1 

m% izocianáttartalom esetén is. Az átalakulási hőmérséklet-tartományok és a kristályos 

részarány az epoxit tartalmazó keverékekhez hasonlóan itt is kis mértékben csökkentek, 

ahogy a szilárdsági és merevségi értékek is kb. 10%-ot romlottak [65]. 

A szívósságnövelő eljárások között végül, de nem utolsó sorban mindenképpen 

helye van a különféle nanoerősítőanyagok adalékolásának is, ugyanis ha az ezek megfelelő 

eloszlatásával járó jelentős kihívást sikerül teljesíteni, akkor már viszonylag kis arányban 

adagolva is nagyon jelentős hatást tudnak gyakorolni az egyes anyagok mechanikai, 

termikus és fizikai tulajdonságaira és szívósságnövelő hatásuk is lehet [66-68]. Külön 

előny a CBT esetén a polimerizációt megelőzően az alacsony ömledékviszkozitása, ami 

megkönnyíti a nanoerősítőanyagok eloszlatását. A CBT-vel kapcsolatos nanokompozitok 

témájában született kutatások által alkalmazott erősítőanyagok között három csoport 

különíthető el azok alakja alapján: 

- 0D nanorészecskék: polihedrális oligomer szilszeszkvioxán vegyületek (POSS) [69-

71], 

- 1D nanoszálak: szén nanocsövek (CNT) [72]  

- 2D nanolemezek: rétegszilikátok [73] és grafén nanolemezek (GnP) [74, 75]. 

A többihez képest POSS vegyületekkel viszonylag kevés kutatás foglalkozott, ezek 

egy része is csak montmorillonit (MMT) felületkezelő-szereként használta ezeket az 

anyagokat, valamint a létrejövő pCBT/MMT keveréket mesterkeverékként hagyományos 

MMT erősítésű PBT mátrixú nanokompozitok létrehozására [69, 70]. Abt és társai [71] 

foglalkoztak kifejezetten pCBT-POSS nanokompozitok előállításával és vizsgálatával, 

oktametil-POSS-t és triszilanofenil-POSS-t használva erősítőanyagként, de átütő 

eredményeket nem értek el. 1-10 µm átmérőjű agglomerátumok voltak megfigyelhetők, 

valamint a nanokompozitok hőstabilitása is elmaradt a tiszta pCBT-étől.  
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Szén nanocsövek közül többfalú szén nanocsövekkel (MWCNT), valamint ezekből 

készült szén-nanocsőpaplanokkal (CNTM) folytattak kutatásokat pCBT mátrixszal. Az 

eloszlatás témakörében Wu és társai [76-78] sikeresen kötöttek meg a nanocsövek 

felszínén dibutil-ón-oxid katalizátort, amivel elérték, hogy a polimerizáció során a pCBT 

kémiailag kötődött a nanocsövek felszínéhez, gyakorlatilag pCBT-vel „ojtott” MWCNT 

jött lére. 0,75 m% MWCNT tartalomig az eloszlást is homogénnek találták, csak efölött 

voltak agglomerátumok. A keletkező pCBT molekulatömegét és hőállóságát nem 

befolyásolta a MWCNT jelenléte, kristályos részaránya azonban jelentősen megnőtt. Baets 

és társai [66, 67] kis mennyiségű (<0,1 m%) MWCNT-t tartalmazó nanokompozitokat 

vizsgáltak. 0,05 m% MWCNT jelentős hatással bírt a pCBT-re, a tönkremenetelhez tartozó 

energia 30%-kal nőtt. Romhány és társai [79] egy száraz keverési módszerrel hoztak létre 

CBT-MWCNT porkeveréket. Ez egy nagyenergiájú golyósmalomban történő őrlést 

jelentett, majd a keveréket présben megömlesztették és in situ polimerizálták. Az 

MWCNT-tartalom erősítőhatás szempontjából vett optimumát 0,25 és 0,5 m% között 

találták, ezeknek a nanokompozitoknak a hajlítószilárdsága és rugalmassági modulusa kb. 

30, Charpy-féle ütőszilárdsága 50%-kal meghaladta a tiszta pCBT-ét. Transzmissziós 

elektronmikroszkópi (TEM) felvételekkel igazolták, hogy a módszer az MWCNT-k 

eloszlatottsága szempontjából is ígéretes, ugyanis különálló nanocsövek voltak 

megfigyelhetők a felvételeken, igaz az őrlés hatására ezek tördelődtek, hossz/átmérő 

arányuk csökkent. Kiemelkedő szilárdsági értékekkel bíró kompozitok készíthetők továbbá 

CBT-ből kiindulva MWCNT-ből álló szén-nanocsőpaplanokat (CNTM) használva 

erősítőanyagként. Li és társai [43] CNTM erősítőstruktúrával sikerrel hoztak létre olyan 

kompozit szerkezeteket, amelyek 31 m% CNTM mellett mért húzószilárdsága ötszöröse, 

húzó rugalmassági modulusa tizenötszöröse volt a tiszta pCBT-nek. 64 m% CNTM esetén 

a húzószilárdság kilencszerese, a modulus negyvenszerese volt a mátrixanyagénak. 

Rétegszilikátokkal való erősítés esetén előnyös a CBT kis molekulatömege és 

alacsony ömledék-, vagy oldatviszkozitása, ugyanis ez segít abban, hogy az oligomerek 

behatoljanak a szilikát egyes rétegei közé. (Természetesen egy előzetes kationcsere után, 

amely során a természetesen ott lévő Na
+
, vagy K

+
 kationt valamilyen primer, szekunder, 

tercier, vagy kvaterner aril-, vagy alkilammónium, vagy -foszfónium ionra cserélve 

megnövelik a rétegek közötti távolságot és javítják a polimer mátrixszal létrejövő 

kapcsolatot. Teljesen exfoliált szerkezetű nanokompozitot viszonylag kevés esetben 

sikerült létrehozni [80, 81], inkább interkalált szerkezetű anyagokat tudtak csak előállítani 

[69, 70, 82-84], holott az oligomer sikerrel hatolt be az egyes rétegek közé, sőt bizonyos 
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esetekben már az oligomerben létrejött az exfoliált szerkezet, de a polimerizáció közben 

egy újrarendeződési folyamat játszódott le, ami által a nanorétegek ismét összeálltak [70, 

82, 84]. Karger-Kocsis és társai [85] vizsgálták pCBT/MMT nanokompozitok esetén, hogy 

5 m% rétegszilikát milyen hatással van a konverzióra, a pCBT molekulatömegére és 

kristályosságára. Eredményeik szerint, a molekulatömeg és a konverzió kis mértékben 

csökkent a tiszta pCBT-hez képest, valamint, hogy a rétegszilikát akadályozta a pCBT 

hidegkristályosodását, viszont a krisztallitok tökéletességi foka nőtt [86]. Abt és társai 

kimutatták, hogy izocianáttal szívósított pCBT/MMT nanokompozitok létrehozása során 

előnyös, ha az izocianátot előzetesen rákötik a rétegszilikát felületére (az abban található 

vízmolekulákat kihasználva), ugyanis így megfelelő exfoliáltság érhető el a CBT 

polimerizációja során, valamint, hogy az izocianát-MMT arányt változtatva testre szabható 

az anyag szilárdság-szívósság tekintetében.  

Grafén nanolemezkékkel (GnP) és termikusan redukált grafénoxiddal (TRGO) is 

folytak kutatások, előbbivel mind oldatos [87], mind ömledékes [88] keverést alkalmazva, 

utóbbival csak oldatos módszerrel [89]. Az oldószer mindkét esetben THF volt. Ömledékes 

keverési eljárást alkalmazva a GnP eloszlatottsága gyenge volt, de az anyag hővezetési 

tulajdonságai így is jelentősen javultak a mátrixéhoz képest [88]. Oldatos eljárással sokkal 

jobb eloszlatottság volt megfigyelhető, ám a GnP tartalom növekedésével annyira 

jelentősen csökkent a pCBT molekulatömege, hogy próbatesteket sem tudtak belőle 

gyártani a mechanikai vizsgálatokhoz [87]. TRGO-val történő erősítés és oldatos előállítás 

esetén szintén a molekulatömeg csökkenése figyelhető meg a TRGO tartalom növekedése 

esetén, ami a szerzők szerint azzal magyarázható, hogy a növekvő pCBT láncok 

karboxilcsoportjai a TRGO felületén található hidroxil- és epoxicsoportokkal is reakcióba 

léphetnek. Így a korábbi példával élve itt is TRGO-ra ojtott pCBT jött létre, amit be is 

bizonyítottak, a vizsgálatok eredménye szerint a pCBT mintegy 53%-a volt a TRGO 

lemezekhez kötve [89].  

2.2.2. CBT felhasználása adalékanyagként 

Adalékként való felhasználásra sokkal kevesebb utalás található eddig a 

szakirodalomban, mint a különböző polimer alapanyagként történő alkalmazásra 

vonatkozó. Davoodi és társai [90] kenaf/üvegszál erősítésű hibridkompozit epoxi gyanta 

mátrixához adalékoltak 5 m% CBT-t és vizsgálták a kompozitra gyakorolt hatását. A CBT 

hatására a húzó- és hajlítószilárdsági értékek ugyan romlottak, de az Izod ütőszilárdság 

54%-os javulást mutatott. 
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Kifejezetten viszkozitáscsökkentő adalékként való felhasználásról szóló kutatások 

is folytak már katalizátort nem tartalmazó CBT-vel. Tzounis és társai [91] polikarbonát 

(PC)/MWCNT nanokompozitok esetén vizsgálták a CBT feldolgozhatóságra és 

vezetőképességi tulajdonságokra gyakorolt hatását. 10 m% CBT-t alkalmaztak, és ez a 

mátrix viszkozitásának jelentős csökkenését okozta. Ezen felül kimutatható volt, hogy a 

CBT-t is tartalmazó nanokompozitok elektromos vezetőképessége is sokkal jobb volt, mint 

tiszta PC mátrix esetén. A nanokompozitok morfológiai vizsgálata során ezen felül 

kiderült, hogy a CBT jelenlétében a nanocsövek eloszlása is jelentősen javult. 

2.2.3. CBT felhasználása gumikeverékekben 

Karger-Kocsis és társai [1] peroxiddal térhálósított hidrogénezett nitrilkaucsukot 

(HNBR-t) módosítottak CBT oligomerrel 100/100 (phr) keverési arányt alkalmazva. A 

felhasznált anyagok a Lanxess által gyártott Therban
® 

LT VP/KA 882 HNBR és a Cyclics 

Europe GmbH CBT
®

 160 terméke volt, amelyben a polimerizációt elősegítő katalizátor 

már megtalálható. A térhálósítás, valamint vele együtt a CBT polimerizációja T=190 °C-on 

történt t=25 perc hőntartással, mind a CBT-t tartalmazó, mind az anélküli referencia minta 

esetében. A szükséges próbatesteket a préseléssel előállított kb. 2 mm vastagságú 

lemezekből kivágással állították elő. 

Az ily módon előállított mintákon vizsgálták a CBT adalékolás sűrűségre, 

keménységre, mechanikai (szakító szilárdság, szakadási nyúlás, húzó rugalmassági 

modulus) és tribológiai tulajdonságokra gyakorolt hatását, valamint a keverékben kialakuló 

fázisszerkezetet. 

A kapott DSC görbéket mutatja a 3. ábra. Mindhárom görbén jól látszik T≈-25 °C 

hőmérsékletnél a HNBR üvegesedési átmenete. Az első felfűtésnél T≈60 °C-nál látható 

alapvonal-eltolódás a pCBT üvegesedési hőmérséklete lehet, mivel e hőmérséklet 

környékén sem a CBT, sem a HNBR nem rendelkezik semmilyen termikus átmenettel, 

tehát valószínűleg a CBT legalább részben polimerizálódott. Az ezután megfigyelhető két 

endoterm csúcs a CBT, valamint a képződött, pCBT olvadáspontját jelzik, míg a kicsivel 

100 °C felett megfigyelhető exoterm csúcs valószínűleg a pCBT hidegkristályosodásával 

áll kapcsolatban. A hűtési szakaszban a HNBR üvegesedési hőmérsékletén kívül egy kb. 

165 °C-nál lévő igen jelentős csúcs figyelhető meg, ami a pCBT kristályosodásának jele. 

Az ehhez kapcsolódó entalpia értéke sokkal nagyobb, mint az első felfűtés során, ami arra 

enged következtetni, hogy a fűtési szakaszban a CBT tovább polimerizálódott.  
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3. ábra DSC mérés eredménye [1] 

A második felfűtés során a görbe középső szakasza sokkal simább, mint első 

esetben, ami a pCBT nagyfokú kristályosságára, illetve a megmaradt CBT pCBT-vé 

történő átalakulására utal. Ezt alá is támasztja a T≈225 °C értéknél található csúcs, ami a 

pCBT olvadáspontját jelöli, itt a hűtés során tapasztalható kristályosodási, és a második 

fűtés során mért olvadási entalpiák is egymáshoz közel azonosak voltak (~13,8 J/g). 

A 4. ábra mutatja a DMTA mérés eredményeként kapott tárolási és veszteségi 

modulus értékeket a hőmérséklet függvényében, a referencia és a hibrid rendszerben. A 

tárolási modulus markáns csökkenése figyelhető meg a HNBR üvegesedési átmeneti 

hőmérsékletének közelében. A (p)CBT jelölés arra utal, hogy a kezdeti CBT tartalomnak 

csupán egy csekély hányada  polimerizálódott a HNBR térhálósítása során, ennek ellenére 

azonban aktív töltőanyagként funkcionált a HNBR mátrixban, azaz erősítette azt. Erre 

bizonyíték a megnövekedett tárolási modulus érték, valamint megfigyelhető, hogy a 

hőmérséklet emelkedésével ez a modulus kvázi állandó mértékben csökken, ami 

termoplasztikus jellegre utal. A veszteségi modulus görbén a HNBR Tg értéke magasabb 

értékre tolódott (p)CBT jelenlétében, ami annak a jele, hogy a HNBR-t alkotó szegmensek 

mozgását gátolja a (p)CBT jelenléte. Ez valószínűleg arra vezethető vissza, hogy a két 

anyag, az alkalmazott HNBR akrilátcsoportjaiból kifolyólag, reakcióba léptek egymással 

és kötések alakultak ki köztük. A T≈50 °C környékén látható finom váll is ezeknek a 

kötéseknek a jele lehet, valamint az amorf pCBT üvegesedési átmeneti relaxációja is ebben 

a hőmérséklet-tartományban játszódik le.  
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a) b) 

4. ábra A HNBR és a HNBR/(p)CBT keverék tárolási és veszteségi modulusa [1] 

A referencia és a keverék rendszer mechanikai tulajdonságainak összesítését 

tartalmazza a 2. táblázat. Az adatokból kitűnik, hogy minden vizsgált téren szignifikáns 

javulást sikerült elérni a hibridizációval. A keménységmérés során nagyobb maradó 

deformáció volt tapasztalható a keverék rendszernél, amit a pCBT képlékeny alakváltozó-

képessége, valamint az újrakristályosodott CBT kristályok törése magyaráz. Az 5. ábra 

mutatja a két vizsgált anyag szakítógörbéit és terhelés-behatolási mélység görbéit, amelyek 

a mikrokeménység-mérés során kerültek rögzítésre. Látható, hogy mind a 

szakítószilárdság, mind a szakadási nyúlás, mind a rugalmassági modulus növekedett a 

CBT hozzáadásának hatására, valamint a keménységmérés során tapasztalt behatolási 

mélységek is nagyjából eredeti értékük ötödére estek.  

 HNBR HNBR/(p)CBT 

Veszteségi tényező az aktuális Tg értéknél* 1,360 0,337 

Sűrűség [g/cm
3
] 1,057 1,137 

Shore A keménység 42 82 

Martens keménység, HM [MPa] 1,45 18,1 

M100 [MPa] 1,3 3,4 

M200 [MPa] 2,7 4,4 

Szakítószilárdság [MPa] 4,4 9,6 

Szakadási nyúlás [%] 280 467 

Továbbszakító szilárdság [kN/m] 4,2 33,6 

Komplex rugalmassági modulus 0,01% megnyúlásnál 

DMTA-ból T=25 °C-on [MPa] 

4 84 

*a HNBR üvegesedési átmeneti hőmérséklete (p)CBT hozzáadására emelkedett (-25 °C-ról -19 °C-

ra) 

2. táblázat HNBR és HNBR/(p)CBT mechanikai tulajdonságai [1]  
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a) b) 

5. ábra Szakítógörbék (a) és a mikrokeménység mérés során kapott terhelés-behatolási mélység görbék 

(b) [1] 

 A tribológiai tulajdonságok felderítésére ún. POP, ROP, és dörzsöléses vizsgálatok 

szolgáltak. Ezek mérési elrendezéseit szemlélteti a 6. ábra. 

 

6. ábra Karger-Kocsis  és társaik által használt koptatási vizsgálati elrendezések [55] 

Ezek közül a ROP és POP teszt mutatott csökkenést a fajlagos kopásban a CBT 

hozzáadására, a dörzsöléses vizsgálat eredménye pont ellentétes. A súrlódási együttható 
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értéke is az első két vizsgálatnál mutatott némi csökkenést, a harmadik esetben ott is 

ellentétes hatás figyelhető meg (7. ábra).  

 

 
 

a) b) 

7. ábra Állandósult súrlódási együttható (a) és fajlagos kopási (b) értékek a vizsgálati módszerek 

függvényében [1] 

  A kopási mechanizmus vizsgálata a POP tesztek után SEM (pásztázó 

elektronmikroszkóp) felvételek készítésével történt. A tiszta HNBR esetén apró törmelékes 

kopási felület volt látható, kráteres szerkezetet hagyva maga mögött. Ez jellemző a 

töltetlen gumik kopási felületére. A hibrid rendszernél még érdesebb felület volt 

megfigyelhető, valamint jelentős képlékeny alakváltozás történt, szálak, szakadt és a 

terhelés irányában megnyúlt száltöredékek voltak megfigyelhetők (8. ábra és 9. ábra). 

Jelentősebb nagyításnál újabb bizonyítékot találtak arra, hogy a CBT nem polimerizálódott 

teljes mértékben pCBT-vé, a kopási felületen jól fejlett mikron-nagyságrendű lapos és 

prizma alakú, ömledékből újrakristályosodott CBT kristályok látszottak (10. ábra) [1].  

 
a) b) 

8. ábra Kopási felület tiszta HNBR esetén a POP teszt után (a koptatási irány lefelé mutat) [1] 
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a) b) 

9. ábra Kopási felület hibrid rendszer esetén a POP teszt után (a koptatási irány lefelé mutat) [1] 

 

10. ábra Hibrid rendszer kopási felülete nagyobb nagyításban [1] 

További kutatásokban Xu és társai [54] részletesebben vizsgálták, hogy a HNBR 

vulkanizációja közben milyen mértékben tud lejátszódni a CBT in situ polimerizációja, 

valamint hogy alakulnak az egyes keverékek tribológiai tulajdonságai. Eredményeik arra 

engednek következtetni, hogy egy tömbi eljárással ellentétben a HNBR mátrixban a 

polimerizáció lassabban játszódik le, 190 °C-on 25 perc alatt a keverékekben levő CBT 

konverziója maximum 10% körül volt. A vulkanizációt követő 250 °C-on történő 3 óráig 

tartó öregítést alkalmazva ez 50 phr CBT esetén 71,7, 100 phr CBT esetén 89,5, 150 phr 

CBT esetén 92,1%-ra adódott. A csak kis mértékben polimerizálódott CBT-t tartalmazó 

keverékek esetén a (p)CBT, míg a majdnem teljesen polimerizálódott CBT-t tartalmazó 

keverékek esetén a pCBT jelölést használták.  

A kialakult fázisszerkezet vizsgálata során jelentős eltérést mutattak a (p)CBT-t és 

a pCBT-t tartalmazó keverékek. Az ezek kriogén töretfelületeiről készült AFM felvételeket 

szemlélteti a 11. ábra. Látható, hogy (p)CBT esetében a vulkanizációt követő hűtés során 
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viszonylag nagy méretű lemezes-prizmás kristályok képződtek a CBT ömledékből történő 

újrakristályosodása során. Az öregítést követő esetben készített felvételek arról 

árulkodnak, hogy a kialakuló pCBT a korábbi diszperz fázis helyett már kvázi folytonos 

formában van jelen.  

A tribológiai vizsgálatokat ORBOP elrendezésben vizsgálták (lásd 6. ábra), 

amelyben az elkészült gumilapokon egy vízszintesen gördülő acélgolyó volt az ellendarab, 

amely a saját függőleges szimmetriatengelye körül is forgott. Mérték a minták fajlagos 

kopását, valamint gördülési súrlódási együtthatóját is. Mind a (p)CBT, mind pCBT 

jelenlétében javult a gumik kopással szemben mutatott ellenállása, utóbbi esetben ez a 

javulás jelentősebb volt. A súrlódási együtthatók 50 phr (p)CBT/pCBT tartalomig nőttek, 

utána pedig csökkenő tendenciát mutattak, 150 phr pCBT esetén alacsonyabbak voltak, 

mint a tiszta HNBR mátrix esetén [54].  

 
a) 

 
b) 

11. ábra 100 phr (p)CBT-t (a) és és 100 phr pCBT-t (b) tartalmazó keverékek kriogén töretfelületeinek 

AFM felvételei [54] 

Később kibővítették a vizsgálatokat olyan anyagpárosításokra, amelyekben a 

HNBR fázis nem volt térhálósítva, valamint a keverékek létrehozása ebben az esetben nem 
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hengerszéken történt, hanem gyúrókamrában, a CBT olvadási hőmérséklettartománya 

felett (190 °C-on). 50, 100, 150 és 200 phr CBT tartalommal készítettek vulkanizálatlan 

HNBR mátrixszal mintákat és 100 phr CBT tartalommal úgy, hogy a HNBR-t a keverés 

közben dinamikus körülmények között a gyúrókamrában vulkanizálták. A konverzió itt is a 

korábbiakhoz hasonlóan alakult, a CBT csak részben tudott a keverési folyamat során 

polimerizálódni (30 perc 190 °C-on). A konverzió a CBT tartalom növekedésével nőtt, ám 

a HNBR dinamikus vulkanizációja gátolta ezt. A keverékek tárolási modulusa nőtt 

növekvő CBT tartalom mellett, valamint a HNBR vulkanizációja is növelte a HNBR 

üvegesedési átmenete felett mérhető tárolási modulust. A tribológiai vizsgálatok 

eredményei erősen függtek attól, hogy milyen elrendezésben történtek a vizsgálatok. 

Gördülő elrendezésben a fajlagos kopási együttható és a súrlódási együttható is csökkent a 

CBT tartalom növekedésével abban az esetben, ha a HNBR nincs vulkanizálva. A HNBR 

vulkanizációja tovább javította a kopási ellenállást (a fajlagos kopási együttható csökkent), 

de kis mértékben emelte a súrlódási együtthatót. A kopással szemben mutatott ellenállást 

csúszó esetben is javítja a CBT, valamint a HNBR vulkanizálása is. A súrlódási 

együtthatókat vizsgálva a CBT tartalom függvényében azt tapasztalták, hogy POP 

elrendezésben nem változott jelentősen, ROP esetén csökkent, míg dörzsöléses 

vizsgálatoknál nőtt [55].  

2.3. Az irodalom kritikai áttekintése 

Bár a CBT-vel, valamint a különböző felhasználási területeivel foglalkozó 

kutatások köre igen szerteágazó, alig található olyan munka a szakirodalomban, amely 

kifejezetten azzal foglalkozik, hogy a CBT milyen hatással bír gumikeverékek különböző 

tulajdonságaira. Az eddigi eredmények főképp a szerkezeti leírásra, a polimerizációs 

folyamatok jellemzésére, a keletkező pCBT tulajdonságainak javítási lehetőségeire, 

valamint az egyes lehetséges felhasználási területekre korlátozódnak. CBT-vel adalékolt 

gumik témakörében csupán egyféle gumival (HNBR) kapcsolatos eredmények születtek 

eddig és ezek is a CBT polimerizációra képes változatával foglalkoztak. Az eredményeik 

egy része is annak leírása, hogy a polimerizáció ilyen körülmények között (gumi 

mátrixban, a vulkanizáció hőmérsékletén és ideje alatt) milyen mértékben játszódik le, 

valamint hogy ez milyen hatást gyakorol a kialakuló fázisszerkezetre. A mechanikai 

tulajdonságokra gyakorolt hatás mellett a kialakult morfológiai szerkezet alapos 

bemutatása is megtalálható, valamint igen részletes jellemzést adnak az egyes keverékek 
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tribológiai tulajdonságairól. Különböző koptatási elrendezések mellett kapott eredmények 

láthatók, valamint részletesen tárgyalva vannak az egyes lehetséges kopási mechanizmusok 

is. Teljesen hiányzik azonban ezekből a közleményekből a CBT, illetve pCBT 

feldolgozásra gyakorolt hatása, azaz hogy milyen hatást gyakorol az oligomer a 

nyerskeverékek viszkozitásaira és egyéb paramétereire, valamint a keverékek 

vulkanizációs tulajdonságaira. Továbbá az sem elhanyagolható, hogy az eddigi CBT-vel 

foglalkozó munkák szinte kivétel nélkül az oligomer kisebb-nagyobb mértékben 

polimerizált változatával foglalkoztak, az ebben rejlő különböző lehetőségek feltárására 

törekedve. Oligomer állapotban adalékként való felhasználásra csak elvétve találhatók 

utalások, így ez a vonal is újszerűnek tekinthető.  

A különböző újfajta töltő-, erősítőanyagok és lágyítók kérdéskörével foglalkozó 

kutatások sem adnak általában átfogó képet az adott adalék hatásáról. Referenciaként 

legtöbbször egy vagy több hagyományos töltő-, erősítőanyag, vagy lágyító van megadva és 

az elért tulajdonságváltozások ehhez vannak hasonlítva, nincs tehát közölve az, hogy a 

töltetlen/lágyítatlan keverékhez képest hogy alakulnak a vizsgált mutatók. Az újfajta töltő- 

és erősítőanyagok esetén általában a kutatások fókuszában a mechanikai és morfológiai 

vizsgálatok állnak, a feldolgozhatósági paraméterek rovására, míg lágyítók esetén fordítva 

(bár itt az alap mechanikai tulajdonságok legtöbbször megtalálhatók).  

Ezek alapján értekezésem célkitűzéseit a következő pontokban foglalom össze: 

- annak feltérképezése, hogy különböző kaucsuk alapú elasztomerekben a CBT 

milyen hatást gyakorol a még vulkanizálatlan nyerskeverékek 

feldolgozhatóságára, 

- a feldolgozhatóságra gyakorolt hatása mellett milyen mértékben és irányban 

képes módosítani a kész vulkanizátumok mechanikai tulajdonságait, 

- az fenti pontokban említett hatások hogyan függenek a keverék alapját adó 

kaucsuk tulajdonságaitól, 

- valamint hogyan függenek a CBT bekeverésének módjától. 
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3. Alapanyagok, gyártási- és vizsgálati módszerek 

Ebben a fejezetben bemutatom a kísérlethez felhasznált alapanyagokat, valamint a 

próbatestek előállításához és vizsgálatához használt módszereket. Az alapanyagok 

csoportosításánál a dolgozat későbbi, eredmények ismertetésénél követett tagolását 

alkalmazom, hogy az egyes kaucsukok és receptúrák egyértelműen elkülönüljenek és 

beazonosításuk is egyszerű legyen. 

3.1. Alapanyagok 

Ebben a fejezetben a munkám során használt alapanyagok bemutatása következik.  

3.1.1. Ciklikus butilén tereftalát oligomer 

Munkám során a Cyclics Europe GmbH (Schwarzheide, Németország) CBT
 
100 

márkanevű ciklikus butilén tereftalát oligomerjét (CBT) használtam, amely katalizátort 

nem tartalmaz és por formában áll rendelkezésre. A vizsgált CBT DSC görbéit a 12. ábra 

mutatja be, a tulajdonságait pedig a 3. táblázat szemlélteti. 

 

12. ábra CBT 100 DSC görbéi 

Látható, hogy a CBT olvadása több egymásra szuperponálódott olvadási csúcsot 

mutat, ennek magyarázata az, hogy az eltérő méretű gyűrűk, azaz az eltérő 

molekulatömegű frakciók olvadásához más és más hőmérséklettartományok tartoznak. A 

felhasznált CBT dinamikai viszkozitását a 13. ábra mutatja 150 és 200 °C között. 
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13. ábra CBT 100 dinamikai viszkozitásának alakulása a hőmérséklet függvényében 

 
Fizikai tulajdonságok 

Lineáris zsugorodás 0,015 cm/cm ASTM D955 

Mechanikai tulajdonságok 

Folyási feszültség 54 MPa ISO 527 

Szakadási nyúlás >50% ISO 527 

Nyúlás folyásnál 3,2% ISO 527 

Húzó rugalmassági modulus 2,70 GPa ISO 527 

Hajlítószilárdság 74 MPa ISO 178 

Hajlító rugalmassági modulus 2,38 GPa ISO 178 

Izod ütőmunka (bemetszett) 6,7 kJ/m
2
 ISO 180/A 

Izod ütőmunka (bemetszetlen) Nem tört  ISO 180/U 

Termikus tulajdonságok 

Olvadáshő 64 J/g ASTM E793 (oligomer 

állapotban) 

Fajhő 1,25 J/g°C ASTM E1269 (oligomer 

állapotban, szilárd 

halmazállapotban) 

 1,96 J/g°C ASTM E1269 (oligomer 

állapotban, 180 °C-on folyékony 

halmazállapotban) 

Éghetőség (UL94) HB  

3. táblázat A CBT 100 oligomer tulajdonságai [92] 

3.1.2. Felhasznált kaucsukok 

A kísérleteim során felhasznált kaucsukokat, valamint ezek jellemzőit a 4. táblázat mutatja 

be. A *-gal jelölt kaucsukokat az előkísérletekben használtam, a továbbiakban beszerzési 

nehézségek miatt más gyártótól tudtam csak beszerezni, de az új kaucsuk kiválasztásánál 

ügyeltem a minél nagyobb mértékű hasonlóságra (pl. AN és ENB tartalom). 
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Anyag Gyártó Márkanév Tulajdonságok 

NR* 
Astlett Rubber (Oakville, 

Ontario, Kanada) 
TSR 20 

Mooney viszkozitás (ML, 1+4, 

100 °C): N/A- 

NR 
Astlett Rubber (Oakville, 

Ontario, Kanada) 
SMR CV 60  

Mooney viszkozitás (ML, 1+4, 

100 °C): 55-65 

SBR 
Goodyear Chemical (Akron, 

Ohio, USA) 
Plioflex® 1502  

Mooney viszkozitás (ML, 1+4, 

100 °C): 44 

Sztiroltartalom: 23.5 m% 

oSBR 

Styron  

(Berwyn, Pennsylvania, 

USA) 

Buna® SB 1723  

Mooney viszkozitás (ML, 1+4, 

100 °C): 50 

Sztiroltartalom: 23.5 m% 

37,5 phr olajjal extendálva 

EPDM* 
SK Global Chemical 

(Szöul, Dél-Korea) 
Suprene® 501A  

Mooney viszkozitás (UML, 1+4, 

100 °C): 46 

53±3 m% etilén- és 4,1±1 m% ENB 

tartalom 

EPDM 

Lanxess 

(Pittsburgh, Pennsylvania, 

USA) 

Keltan 4450S 

Mooney viszkozitás (ML, 1+4, 

125 °C): 42 

52 m% etilén- és 4,3 m% ENB 

tartalom 

NBR* 

Versalis 

(San Donato Milanese, 

Olaszország) 

Europrene® N 3345 

Mooney viszkozitás (ML, 1+4, 

100 °C): 45 

AN tartalom: 33 m% 

NBR18 

Lanxess 

(Pittsburgh, Pennsylvania, 

USA) 

Perbunan® 1846F 

Mooney viszkozitás (UML, 1+4, 

100 °C): 45±5 

AN tartalom: 18±1 m% 

NBR32.5X 

Lanxess 

(Pittsburgh, Pennsylvania, 

USA) 

Krynac® X146 

Mooney viszkozitás (UML, 1+4, 

100 °C): 45±5 

AN tartalom: 32.5±1.5 m% 

NBR34 

Lanxess 

(Pittsburgh, Pennsylvania, 

USA) 

Perbunan® 3445F 

Mooney viszkozitás (UML, 1+4, 

100 °C): 45±5 

AN tartalom: 34±1 m% 

NBR39 

Lanxess 

(Pittsburgh, Pennsylvania, 

USA) 

Perbunan® 3945F 

Mooney viszkozitás (UML, 1+4, 

100 °C): 45±5 

An tartalom: 39±1 m% 

IIR 

Nizhnekamskneftekhim 

(Nizhnekamsk, 

Oroszország) 

BK-1675 

Mooney viszkozitás (ML 

1+8 125 °C): 46-56 MU, telítettlenség 

1,6±0,2 mol% 

CIIR 

Nizhnekamskneftekhim 

(Nizhnekamsk, 

Oroszország) 

CBK-139 

Mooney viszkozitás (ML 

1+8 125 °C): 34-44 MU, 

Klórtartalom: 1,1-1,4 m% 

4. táblázat A kísérletek során felhasznált kaucsukok 

3.1.3. Egyéb felhasznált alapanyagok  

A vizsgálatokhoz felhasznált gumikeverékekhez felhasznált egyéb adalékanyagok 

felsorolását és származását az 5. táblázat mutatja.  
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Anyag Gyártó Márkanév Funkció 

ZnO Zinc Oxide LLC  

(Dickson, Tennessee, 

USA) 

ZnO 500 aktivátor 

Sztearinsav Oleon 

(Ertvelde, Belgium) 

Radiacid 0444 aktivátor 

CBS Ningbo Actmix Polymer 

(Ningbo, Csöcsiang, Kína) 

Curekind CBS gyorsító 

MBTS Ningbo Actmix Polymer 

(Ningbo, Csöcsiang, Kína) 

Curekind MBTS gyorsító 

ZDBC Ningbo Actmix Polymer 

(Ningbo, Csöcsiang, Kína) 

Curekind ZDBC gyorsító 

TMTD Akrochem Corporation 

(Akron, Ohio, USA) 

TMTD gyorsító 

Kén Ningbo Actmix Polymer 

(Ningbo, Csöcsiang, Kína) 

Curekind Sulphur térhálósítószer 

Peroxid AkzoNobel 

(Amszterdam, Hollandia) 

Perkadox 14/40 térhálószítószer 

N330 korom Continental Carbon 

(Houston, Texas, USA) 

N330 töltőanyag 

N660 korom Continental Carbon 

(Houston, Texas, USA) 

N660 töltőanyag 

Paraffinos olaj Ipol Lubricants 

(Mumbai, India) 

RPO 2300 lágyító 

5. táblázat A gumikeverékekben alkalmazott adalék- és töltőanyagok 

3.2. Receptúrák 

Ebben a fejezetben ismertetem az egyes fejezetekben használt gumikeverékek 

receptúráit.  

Az előkísérletek során alkalmazott keverékek alapreceptúráját a 6. táblázat 

szemlélteti. A különbség az olajos SBR alapú és a többi rendszer között azzal 

magyarázható, hogy az már gyárilag egy 37,5 phr részben olajjal töltött rendszer, így 

magának a tiszta kaucsuknak a részaránya ott is 100 phr. 

  

oSBR 

 NR, SBR, NBR, EPDM 

phr 

Kaucsuk 137,5 100 

ZnO 5 

Sztearinsav 1 

CBS 1 

Kén 2 

CBT 0; 20 

6. táblázat Az előkísérletek során alkalmazott keverékek receptúrái 

Az SBR és NBR alapú keverékek receptúráit a 7. táblázat mutatja.   
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oSBR SBR, NBR 39 

NBR 18, NBR 32.5X, 

NBR 34,  

phr 

Kaucsuk 137,5 100 

ZnO 5 

Sztearinsav 1 

CBS 1 

Kén 2 

CBT 0; 10; 20; 30; 40; 50 0; 20 

7. táblázat Az SBR és NBR alapú keverékek alapreceptúrái 

A bekeverési hőmérséklet hatásával foglalkozó vizsgálatok során alkalmazott keverékeket 

a 8. táblázatban látható receptúra szerinti alkotókból álltak.  

  

SBR, NBR 

phr 

Kaucsuk 100 

ZnO 3 

Sztearinsav 2 

MBTS 1.5 

Kén 2 

CBT 0; 20 

8. táblázat A bekeverési hőmérséklet hatásának vizsgálatához használt keverékek alapreceptúrái 

A gumiabroncs keverékeknél alkalmazott keverékek receptúráit a 9. táblázat 

mutatja.  

Tömlő Abroncs oldalfal 

Összetevő 
Mennyiség 

Összetevő 
Mennyiség 

phr phr 

IIR 100 NR 50 

Paraffin olaj 7 SBR 50 

N660 korom 65 Paraffin olaj 5 

ZnO 5 N330 korom 43 

Sztearinsav 1 ZnO 3,5 

MBTS 1,5 Sztearinsav 2 

Kén 1 CBS 0,9 

CBT 0; 10; 20; 30 Kén 2,2 

CBT 0; 10; 20; 30 

9. táblázat Az előállított tömlő és oldalfal keverékek alapreceptúrái 

A butilkaucsuk alapú keverékek a 10. táblázat szerinti receptúra szerint készültek. 
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IIR, CIIR 

phr 

Kaucsuk 100 

ZnO 5 

Sztearinsav 2 

MBTS 1 

ZDBC 2 

Kén 1 

CBT 0; 10; 20; 30; 40; 50 

10. táblázat Az IIR és CIIR alapú keverékek alapreceptúrái 

Az EPDM alapú keverékek receptúráit a 11. táblázat mutatja.  

Kénes vulkanizáló rendszer Peroxidos vulkanizáló rendszer 

Összetevő 
Mennyiség 

Összetevő 
Mennyiség 

phr phr 

EPDM 100 EPDM 100 

ZnO 5 ZnO 7 

Sztearinsav 1 Perkadox 5 

MBTS 1,5 CBT 0; 5; 10; 15; 20 

TMTD 1 

Kén 3 

CBT 0; 5; 10; 15; 20 

11. táblázat Az EPDM alapú keverékek alapreceptúrái 

3.3. Keverékkészítés és vulkanizálás  

Ebben az alfejezetben nyerskeverékek előállításának, valamint a kész gumik 

gyártásának lépéseit mutatom be.  

A különböző nyerskeverékeket egy Labtech Scientific LRM-SC-110 típusú 

hengerszékkel állítottam elő. A bekeverést 1,3-as frikcióval végeztem (első henger 

fordulatszáma: 26 1/perc, hátsó henger fordulatszáma: 20 1/perc), 0,6 mm-es résméret 

mellett. A CBT kaucsukba történő bekeverése során alkalmazott hengerhőmérsékleteket a 

12. táblázat mutatja. A keverékkészítés minden esetben úgy zajlott, hogy a kaucsukba 

először a CBT került bekeverésre, majd az egyéb töltőanyagok és lágyítók (amennyiben 

voltak). Ezt követték az aktivátorok, a gyorsítók, a keverést pedig a térhálósítószerekkel 

fejeztem be. A keverés teljes időtartama 25-30 perc között változott.  
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Fejezet 
Tkev 

[°C] 

Előkísérlet 70 (EPDM: 100) 

SBR és NBR 70 

Tkev hatása 40, 70, 100, 120, 140, 160 és 170 

Gumiabroncs 70 

IIR és CIIR 30 

EPDM 100 

12. táblázat Bekeverési hőmérsékletek 

A CBT bekeverése után a többi adalék- és töltőanyag beadagolása minden esetben 

70 °C-on történt. A keverékek visszahűtése úgy történt, hogy a CBT adott hőmérsékleten 

történő bekeverése után a keverékeket a hengerszékről eltávolítottam, majd szabad levegőn 

szobahőmérsékletűre hűtöttem.  

A hengerszékkel elkészített alapanyagok térhálósítását préseléssel végeztem el a 

Collin Teach-Line Platen Press 200E típusú laborprés használatával, 170 °C-on, 2 MPa 

nyomáson a vulkanizációs görbékből meghatározott t90 ideig.   

Az elkészült 2 mm vastagságú vulkanizált lapokból a vizsgálatokhoz szükséges 

próbatesteket stancolással munkáltam ki.  

3.4. Vizsgálati módszerek 

Vulkanizációs tulajdonságok vizsgálata 

Monsanto vulkaméterrel 

A keverékek vulkanizációs tulajdonságainak vizsgálata MonTech Monsanto R100S 

(MonTech Werkstoffprüfmaschinen GmbH, Buchen, Németország) típusú reométerrel 

történt 170 °C-on 1,67 Hz frekvenciával, 3° amplitúdó mellett, 45 perces mérési idővel.  

Lemez-lemez reométerrel 

A keverékek vulkanizációs görbéinek felvétele TA AR2000 (TA Instruments, New Castle, 

Delaware, USA) típusú, párhuzamos-lemezes oszcillációs reométerrel történt 170 °C-on, 

10 rad/s frekvenciával 1% nyúlásamplitúdót alkalmazva szinuszos gerjesztéssel és 45 

perces mérési idővel.  

Viszkozitásmérések 

A felhasznált oligomer dinamikai viszkozitásának mérése TA AR2000 (TA Instruments, 

New Castle, Delaware, USA) típusú, párhuzamos-lemezes oszcillációs reométerrel történt 
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150-200 °C között 10 1/s nyírósebesség mellett lemez-lemez mérési elrendezés 

alkalmazásával. 

A keverékek komplex viszkozitásainak abszolútértékének meghatározása TA AR2000 (TA 

Instruments, New Castle, Delaware, USA) típusú, párhuzamos-lemezes oszcillációs 

reométerrel történt 170 °C-on. A szinuszos gerjesztés frekvenciája 40 rad/s, amplitúdója 

25% volt. Az egyes mérések 3 percig tartottak, amelyek során minden harmadik 

másodpercben került rögzítésre egy érték. Az első percből származó adatokat figyelmen 

kívül hagytam, hogy a minta inhomogén hőmérséklet eloszlása miatt ne befolyásolja a 

mérési eredményeket. A második és a harmadik perc során kapott adatokból átlagot és 

szórást számoltam.  

Szakító és továbbszakító vizsgálatok 

A szakítóvizsgálatot Zwick Z250 (Zwick GmbH, Ulm, Németország) típusú 

szakítógéppel 20 kN-os erőmérőcellát használva a DIN 53504 szabvány alapján végeztem 

a szabványban található 1-es típusú próbatesteken (14. ábra/a) 500 mm/perc szakítási 

sebességet és 60 mm-es befogási hosszt alkalmazva. A továbbszakító vizsgálatot 

ugyanezen a gépen az ASTM D624 szabvány szerint végeztem C-típusú próbatesteken (14. 

ábra/b), a befogási hossz 56 mm, a szakítási sebesség 500 mm/perc volt. Mindkét vizsgálat 

szobahőmérsékleten zajlott. A továbbszakító próbatestek belső élét pengével tovább 

élesítettem, hogy a szakadás mindenképpen a kívánt helyen következzen be. 

 

 
a) b) 

14. ábra Az alkalmazott szakító (a) és továbbszakító (b) próbatestek jellemző méretei 

Keménységmérés 

A keménységmérés DIN 53505 szabvány szerint történt Zwick H04.3150 (Zwick GmbH, 

Ulm, Németország) keménységmérővel és a hozzá tartozó Shore A fej használatával 

keverékenként 10-10 pontban történő méréssel.  
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DMTA vizsgálatok 

A gumikeverékek DMTA vizsgálata TA Q800 (TA Instruments, New Castle, Delaware, 

USA) DMTA berendezéssel történt húzó módban az elkészült vulkanizált lapokból 

kivágott téglalap alakú próbatesteken. Ezek névleges méretei 2,5x2,0x10,0 (szélesség x 

vastagság x befogási hossz) mm voltak. A vizsgálatok -100 és 100 °C között zajlottak 

3 °C/perc fűtési sebességgel, 0,01 N előfeszítő erő, valamint az ez által kiváltott nyúlásra 

szuperponált 0,01% szinuszos nyúlásamplitúdó és 10 Hz-es frekvencia mellett.  

A DMTA vizsgálatokból a 20 °C-on mért platómodulusok felhasználásával 

meghatározható egy látszólagos térhálósűrűség. A gumik nagyrugalmas modellje szerint az 

üvegesedési átmeneti hőmérséklet fölött mérhető platómodulus (E'pl) reciproka arányos a 

térhálópontok közötti átlagos molekulatömeggel (Mc) (1): 

𝑀𝑐 =
3𝜌𝑅𝑇

𝐸′𝑝𝑙
 [g/mol],      (1) 

ahol ρ a sűrűség [kg/m
3
], R az univerzális gázállandó [8.314 J/Kmol], T az abszolút 

hőmérséklet [K] (T=293 K), E'pl a platómodulus, azaz a tárolási modulus értéke 20 °C-on 

[Pa]. 

Ebből: 

𝜈𝑐 =
𝜌

𝑀𝑐
=

𝐸′𝑝𝑙

3𝑅𝑇
,     (2) 

ahol νc a látszólagos térhálósűrűség [mol/m
3
]. 

Fontos kiemelni, hogy ez csupán egy látszólagos térhálósűrűségi érték, ami nem csupán a 

molekulaláncok közötti kémiai keresztkötéseket mutatja, hanem a töltő- erősítőanyagokkal 

fellépő fizikai kölcsönhatásokat is. 

Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) 

A gumikeverékek morfológiai vizsgálatához a szakítópróbatestek töretfelületeiről pásztázó 

elektronmikroszkópi felvételeket készítettem Jeol JSM-6380LA (Jeol LTD., Tokió, Japán) 

típusú berendezés segítségével, a minták vizsgálatához szükséges vezetőképességet vékony 

aranyréteg felgőzölésével biztosítottam. 

DSC vizsgálatok 

A DSC vizsgálatok TA Instruments Q2000 DSC berendezésen történtek 10°C/perc fűtési 

sebességgel, -50 és 250 °C között a CBT oligomer vizsgálatakor, illetve 0 és 250 °C között 

az IIR és CIIR alapú keverékek esetén.  

Olajállósági vizsgálatok 

NBR és EPDM alapú keveréket olajállósági vizsgálatoknak vetettem alá D471-98 

szabvány szerint.  
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Az NBR alapú minták esetén  25x2x50 (szélesség x vastagság x hossz) mm
 
téglalap alakú 

próbatestek vágtam ki, majd ASTM 3-as típusú olajba merítettem 70 órára, 

szobahőmérsékleten. A próbatestek tömegét mértem áztatás előtt és után is, majd 

meghatároztam a tömegváltozást.  

Az EPDM alapú minták esetén az olajállósági vizsgálatok egyrészt az NBR alapú 

mintáknál ismertetett módon zajlottak, azonban itt az alkalmazott közeg GM 10w40 típusú 

félszintetikus motorolaj volt. A tömegváltozáson alapuló olajállósági vizsgálatok mellett itt 

az olajban történő öregítés mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását is vizsgáltam a 

korábban bemutatott szakító és továbbszakító vizsgálatokkal.   
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4. Vizsgálati eredmények 

Ebben a fejezetben ismertetem a vizsgálataim eredményeit, valamint a belőlük tett 

megállapításaimat. 

4.1. Előkísérletek 

Előkísérletek során célom volt megvizsgálni, hogy melyik kaucsukra milyen 

hatással van a CBT hozzáadása, ezért NR, SBR, oSBR, NBR és EPDM kaucsukokat alapul 

véve készítettem referencia töltetlen, valamint 20 phr CBT-vel töltött keverékeket, majd 

vizsgáltam a CBT különböző tulajdonságokra gyakorolt hatását.  

A különböző keverékek vulkanizációs vizsgálataiból meghatározott jellemzők a 13. 

táblázatban láthatók. A vulkaméteren mért nyomatékértékek maximumai (MH) és 

minimumai (ML) is csökkentek minden keverék esetén CBT jelenlétében. Ez annak 

köszönhető, hogy a vizsgálat hőmérsékletén (170 °C) a CBT igen kis viszkozitású 

ömledékként van jelen, így csökkenti a keverékek deformációval szembeni ellenállását. A 

minimális nyomatékértékek csökkenéséből következtethetünk arra, hogy a nyerskeverékek 

viszkozitásai csökkentek, ugyanis a vizsgálatnak abban a szakaszában, ahol a minimális 

nyomaték lép fel, a keverék még nem térhálós, hanem lineáris szerkezetű. A vulkanizációs 

folyamat jellemzéséhez általános használt időértékek a következők: a t10, a 10%-os, a t50 az 

50%-os és a t90 a 90%-os relatív térhálósodás eléréséhez szükséges időintervallumok, a t90 

egyben hagyományosan a vulkanizálás ideje is. Ezek kis mértékben változtak csak a CBT 

hatására, NR, NBR és EPDM alapú keverékek esetén enyhe késleltető hatással bírt a CBT 

(az t10 értékek nőttek), míg SBR és oSBR esetén ez az indukciós szakasz rövidebbé vált.  

Minta 
ML MH t10 t50 t90 

[dNm] [dNm] [min] [min] [min] 

NR 2,6 23,7 2,2 2,6 3,2 

NR+20CBT 1,3 12,2 2,4 3,1 3,7 

SBR 3,2 22,5 6,7 9,0 12,4 

SBR+20CBT 1,6 8,0 5,5 7,0 10,5 

oSBR 4,1 15,5 7,0 9,1 10,9 

oSBR+20CBT 3,0 10,4 6,7 8,8 10,2 

NBR 2,6 27,5 4,7 5,4 10,4 

NBR+20CBT 1,6 21,0 5,2 6,0 12,7 

EPDM 4,3 36,1 9,2 12,5 21,5 

EPDM+20CBT 1,6 10,4 9,6 13,5 27,5 

13. táblázat Az előkísérleti keverékek vulkanizációs jellemzői 
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Az oszcillációs reométer segítségével folytatott viszkozitásmérések eredményeit a 

15. ábra szemlélteti. Minden vizsgált keverék esetén drasztikus csökkenést okozott a CBT 

hozzáadása a nyerskeverék viszkozitásában, tehát feldolgozás szempontjából előnyös 

tulajdonságokkal bír e gumikeverékeknél. Feltűnő, hogy a két SBR közül a gyárilag olajjal 

extendált verzió viszkozitása meghaladja az olaj nélküli változatét, de már magának az 

oSBR kaucsuknak a Mooney-viszkozitása is meghaladja az SBR-ét, ami valószínűleg az 

alap polimer nagyobb molekulatömegével magyarázható.  

 

15. ábra Az előkísérleti keverékek komplex viszkozitásainak abszolútértékei 

A szakítópróbatestek töretfelületeit vizsgálva (16. ábra és 17. ábra) látható, hogy a 

CBT minden keverék esetén a hűtés során újrakristályosodva egy jól elkülönült diszperz 

másodlagos fázisként van jelent a CBT-t is tartalmazó keverékekben. Az ezt a fázist alkotó 

szemcsék alakja azonban jelentős eltérést mutatott az egyes keverékek között. Az NBR 

alapú gumik kivételével a CBT minden esetben viszonylag nagy, 50-100 μm vagy még 

nagyobb blokkokat alkot. A felvételek arról is tanúskodnak, hogy a fellépő húzó 

igénybevétel hatására (a szakítóvizsgálatok során használt próbatestek töretfelületeiről 

készültek a képek) egyrészt a blokkok maguk is összetörtek, másrészt a gumi mátrixszal 

meglévő kapcsolatuk is felszakadt, ami következtében elváltak a mátrixtól.  

Az NBR alapú keverék esetén azonban egész más volt a CBT fázis morfológiája. Ebben a 

keverékben prizmatikus és lemezes kristályok voltak megfigyelhetők (ahogy azt a 

szakirodalomban már hasonló HBNR kaucsuk alapú gumiknál leírták [1]). Ezek fő méretei 

csupán a pár mikronos mérettartományba esnek, valamint a gumi mátrixhoz való 

kapcsolódásuk is erősebbnek tűnik. Tisztán látható, hogy még a fellépő terhelés hatására 

sem váltak el az egyes kristálycsoportok a mátrixtól olyan jelentős mértékben, mint az 

egyéb keverékek esetén, hanem megőrizték beágyazottságukat (17. ábra). Ennek 

magyarázata, hogy a vizsgált keverékek közül az NBR rendelkezik a legpolárosabb 

molekulaszerkezettel, ami a szintén poláros CBT-vel való erős kapcsolat alapja lehet.  
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a)   b) 

 

 

 
c)  d)  

 
e) 

16. ábra Szakítópróbatestek töretfelületei az NR (a), SBR (b), oSBR (c) NBR (d) és EPDM (e) alapú 

keverékek esetén 

A szakítóvizsgálatok eredményeit a 14. táblázat, míg a továbbszakító vizsgálatok 

eredményeit és a keverékek keménységeit a 15. táblázat szemlélteti. Az NR alapú 

keverékeken kívül az összes gumi esetében nőtt a CBT hatására mind az egyes keverékek 

szakítószilárdsága, mind a szakadási nyúlásuk. NR esetében a tapasztalt eltérés 

magyarázata abban keresendő, hogy a vizsgált kaucsukok közül egyedül ez képes nyújtás 

NR SBR 

oSBR NBR 

EPDM 



Ciklikus butilén tereftalát oligomer (CBT) tartalmú elasztomerek fejlesztése 

54 

hatására kristályosodni, ami folytán egyfajta önerősítő szilárdságnövelő hatással 

rendelkezik. 

 

17. ábra 20 phr CBT tartalmú NBR alapú keverék töretfelülete nagyobb nagyításban 

Ennek következtében a jelen lévő CBT szemcsék már inkább csak feszültséggyűjtő és 

hibahelyekként működnek a tönkremenetel szempontjából. Megfigyelhető azonban, hogy 

az 50 és 100% nyúlás melletti feszültségértékek (M50 és M100) esetében a CBT még NR 

esetében is növeli a mérhető feszültséget, amiből arra lehet következtetni, hogy a SEM 

felvételeken látott mátrix-szemcse elválás csak ennél nagyobb deformációk esetén 

kezdődik meg. Onnantól viszont, hogy ez az elválás megtörténik, a CBT szemcsék 

környezetében üregek képződnek, amelyek csökkentik a teherviselő keresztmetszetet.  

Minta 
Húzószilárdság Szakadási nyúlás M50 M100 M200 

[MPa] [%] [MPa] [MPa] [MPa] 

NR 17,81 ± 2,39 899 ± 11 0,50 ± 0,02 0,73 ± 0,04 1,18 ± 0,06 

NR+20CBT 13,05 ± 0,80 882 ± 47 0,63 ± 0,08 0,82 ± 0,10 1,17 ± 0,09 

SBR 1,47 ± 0,14 261 ± 30 0,61 ± 0,04 0,82 ± 0,05 1,19 ± 0,05 

SBR+20CBT 1,91 ± 0,18 390 ± 40 0,82 ± 0,03 0,98 ± 0,03 1,21 ± 0,06 

oSBR 1,12 ± 0,09 341 ± 7 0,35 ± 0,04 0,47 ± 0,04 0,70 ± 0,05 

oSBR+20CBT 1,73 ± 0,11 428 ± 26 0,50 ± 0,02 0,66 ± 0,03 0,88 ± 0,03 

NBR 2,30 ± 0,09 349 ± 19 0,77 ± 0,06 1,09 ± 0,02 1,49 ± 0,06 

NBR+20CBT 3,93 ± 0,50 593 ± 43 0,76 ± 0,05 0,94 ± 0,07 1,24 ± 0,08 

EPDM 1,37 ± 0,09 190 ± 24 0,78 ± 0,01 1,03 ± 0,02 - 

EPDM+20CBT 1,61 ± 0,12 320 ± 29 0,82 ± 0,01 0,95 ± 0,01 1,15 ± 0,02 

14. táblázat A szakítóvizsgálatokból meghatározott jellemzők (az M50, M100 és M200 értékek az 50, 

100 és 200% relatív nyúláshoz tartozó feszültségértékek 

A keménységeket vizsgálva (15. táblázat) látszik, hogy a többihez képest az NBR 

mátrix esetén csak igen kismértékű a keménységnövekedés, ami jobb kompatibilitás miatti 

finomabb eloszlással magyarázható. Ez a jobb eloszlás, valamint a jobb kompatibilitásból 
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fakadó erősebb adhézió miatt az NBR alapú keverékek esetén kiugró volt a CBT 

erősítőhatása.  

Minta 

Továbbszakító 

szilárdság 

Keménység 

[kN/m] [ShA°] 

NR 23,95 ± 1,85 42,6 ± 0,3 

NR+20CBT 16,89 ± 0,50 49,6 ± 0,5 

SBR 5,74 ± 0,38 44,3 ± 0,5 

SBR+20CBT 8,90 ± 0,17 50,6 ± 0,5 

oSBR 4,89 ± 0,47 29,6 ± 1,1 

oSBR+20CBT 6,91 ± 0,55 35,9 ± 0,6 

NBR 9,14 ± 1,54 53,6 ± 0,5 

NBR+20CBT 14,00 ± 1,45 54,1 ± 0,5 

EPDM 7,27 ± 0,86 45,1 ± 0,7 

EPDM+20CBT 7,85 ± 0,71 50,3 ± 1,0 

15. táblázat Az előkísérleti keverékek továbbszakító szilárdságai és keménységei 

A DMTA vizsgálatok eredményeit a 18. ábra mutatja be, a DMTA görbékből 

meghatározott jellemzőket a 16. táblázat tartalmazza. A DMTA vizsgálatok eredményei 

szerint minden vizsgált keverék tárolási modulusa nőtt a CBT hozzáadásának hatására, míg 

a veszteségi tényezők maximumértékei csökkentek, hasonlóan a hagyományos 

töltőanyagokkal (pl. korom és szilika) való adalékoláshoz. Kis mértékben ugyan, de az 

ehhez tartozó Tg értékek nőttek szintén minden keverék esetén, legjelentősebb mértékben 

az NBR alapú keverékeknél, tehát ebben az esetben tudta a CBT a molekulaszegmensek 

mozgását a legnagyobb mértékben gátolni.  

Minta 
E'pl νc tanδmax Tg 

[MPa] [mol/m
3
] [-] [°C] 

NR 1,48 202,2 2,48 -43,7 

NR+20CBT 3,11 425,1 1,51 -41,3 

SBR 2,73 373,7 1,74 -30,2 

SBR+20CBT 6,05 828,2 1,18 -28,8 

oSBR 1,23 168,2 1,88 -8,8 

oSBR+20CBT 4,52 618,6 1,08 -8,2 

NBR 3,47 475,2 1,86 -6,1 

NBR+20CBT 6,74 922,5 1,30 -2,8 

EPDM 3,14 429,2 1,29 -38,4 

EPDM+20CBT 5,43 717,9 1,10 -37,4 

16. táblázat Az előkísérletek során vizsgált keverékek DMTA görbéiből meghatározott 

platómodulusok, látszólagos térhálósűrűségek, maximális veszteségi tényezők és üvegesedési átmenet 

hőmérsékletek 
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a) b) 

  
c) d) 

 
e) 

18. ábra Az NR (a), SBR (b), oSBR (c) NBR (d) és EPDM (e) alapú keverékek DMTA görbéi 

4.2. CBT hatása SBR és NBR alapú keverékekre 

Az előkísérletek során kapott eredményeimből azt a következtetést vontam le, hogy 

a CBT szilárdságnövelő hatása SBR és NBR alapú keverékek esetén a legjelentősebb, így 

munkámat ezek részletesebb vizsgálatával folytattam. Ebben a fejezetben bemutatom ezek 

eredményeit, amely során egyrészt vizsgáltam azt, hogy SBR és oSBR alapú keverékek 

esetén hogyan változnak azok tulajdonságai 0, 10, 20, 30, 40 és 50 phr CBT hatására, 

valamint, hogy NBR mátrix esetén az alapkaucsuk akrilnitril (AN) tartalma (ezáltal 

polárossága) hogyan befolyásolja a CBT esetleges hatásait (NBR18, NBR34 és NBR39). 

Ezen felül a rendelkezésre álló legnagyobb AN tartalmú (NBR39) kaucsuk esetén 
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vizsgáltam az SBR alapú keverékekhez hasonlóan az oligomer hatását szélesebb CBT 

tartalom mellett is (0, 10, 20, 30, 40 és 50 phr). Mindezek mellett készítettem mintákat egy 

karboxilált NBR kaucsukot (NBR32,5X) felhasználva is, hogy a karboxilcsoportok 

jelenlétének az egyes fázisok közti kapcsolatra gyakorolt esetleges hatását vizsgálni 

tudjam.  

4.2.1. Vulkanizációs és reológiai tulajdonságok 

Az egyes keverékek vulkanizációs paramétereit a 17. táblázat mutatja. Az 

előkísérletekhez hasonlóan itt is minden esetben csökkent mind a maximális, mind a 

minimális nyomaték a vizsgálatok során, valamint ezek csökkenése növekvő CBT tartalom 

mellett egyre jelentősebb volt, tehát a CBT viszkozitáscsökkentő hatása a mért minimális 

nyomatékértékekből jól látható. Az SBR alapú keverékek esetén itt is megfigyelhető volt, 

hogy az NBR-ekkel ellentétben a t10 és t50 idők kis mértékben csökkentek, tehát ezekben a 

keverékekben a CBT kicsit rövidítette az indukciós szakasz hosszát. Ez az NBR alapú 

keverékek esetén nem volt meg, ott a jellemző idők mindegyike növekvő tendenciát 

mutatott.  

M
in

ta
 

CBT ML MH t10 t50 t90 

M
in

ta
 

CBT  ML MH t10 t50 t90 

[phr] [dNm] [dNm] [min] [min] [min] [phr] [dNm] [dNm] [min] [min] [min] 

S
B

R
 

0 3,2 22,5 6,7 9,0 12,4 

N
B

R
 1

8
 

0 3,7 30,4 2,7 3,4 4,2 

10 2,5 15,0 6,1 8,5 12,4 20 3,0 23,0 2,9 3,5 4,6 

20 1,6 8,2 5,7 7,0 12,6 

N
B

R
 

3
2
,5

X
 

0 5,2 31,6 5,9 6,8 9,5 

30 1,4 5,8 5,3 7,4 12,5 20 3,0 24,2 6,6 7,5 10,1 

40 1,4 4,9 5,3 6,9 13,2 

N
B

R
 3

4
 

0 2,6 32,4 2,8 3,2 4,6 

50 1,4 3,9 5,2 6,7 13,3 20 1,9 24,2 3,1 3,6 5,8 

o
S

B
R

 

0 3,8 15,5 6,2 8,3 10,2 

N
B

R
3
9
 

0 2,7 33,8 2,2 2,7 6,7 

10 3,2 13,7 6,1 8,7 11,1 10 2,1 29,6 2,4 3,1 8,2 

20 2,7 9,6 6,0 8,4 10,2 20 2,1 26,0 3,0 3,7 9,5 

30 1,9 5,6 5,8 8,3 11,0 30 1,6 23,1 2,6 3,3 9,3 

40 1,5 3,8 5,4 8,0 11,5 40 1,3 20,3 2,8 3,5 11,1 

50 1,2 3,1 5,2 7,4 11,6 50 1,3 18,7 3,0 3,9 11,1 

17. táblázat SBR, oSBR és NBR alapú keverékek elasztomerek vulkanizációs jellemzői 

A 19. ábra a viszkozitásmérések során kapott eredményeket mutatja. Az adatokból 

az derül ki, hogy minden vizsgált keverékben jelentősen csökkent azok komplex 

viszkozitásának abszolútértéke, ami arra utal, hogy a CBT felhasználásával hatékonyan 

javítható a keverékek feldolgozhatósága. Ez a viszkozitáscsökkentő hatás a nagyobb CBT 

tartalmak esetén egyre kevésbé számottevő (SBR és oSBR esetén 30, NBR39 esetén 20 phr 

CBT fölött).  
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a) 

  
b) c) 

19. ábra A nyerskeverékek komplex viszkozitásainak abszolútértékei SBR és oSBR (a), valamint NBR 

(b és c) alapú keverékek esetén 

4.2.2. Morfológiai tulajdonságok 

A szakítópróbatestek töretfelületeit megvizsgálva (20. ábra) kijelenthető, hogy a 

korábbiaknak megfelelően itt is minden esetben jól elkülöníthető külön fázisként jelenik 

meg a CBT a hűtés során történő újrakristályosodása után, valamint a CBT fázis 

morfológiája az előkísérleti eredményekhez hasonlóan alakult és az alap kaucsuk AN 

tartalmának függvényében is eltérő képet mutatott. SBR és oSBR alapú keverékekben a 

korábban látott agglomerált szerkezet figyelhető meg, a korábban ismertetett 50-100 μm, 

vagy még nagyobb méretű szemcsékkel. Ebben az esetben is megfigyelhető, hogy az NBR 

alapú keverékek esetén jobb kompatibilitás van a CBT és a gumi mátrix között, a kettő 

közti elválás, a szemcsék kiszakadása sokkal kevésbé figyelhető meg. Emellett a 

szeparáció tovább csökken az alap kaucsuk AN tartalmának növekedésével, ami ezek 

mellett a CBT fázis egyre jobb eloszlatottságát is magával vonja.  
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a)   b)  

 

 

 
c)   d)  

 

 

 
e)   f)  

20. ábra Szakítópróbatestek töretfelületei SBR (a), oSBR (b), NBR18 (c), NBR32,5X (d), NBR34 (e) és 

NBR39 (f) minták esetén 20 phr CBT jelenlétében 

A CBT fázist közelebbről vizsgálva (21. ábra) látható, hogy az NBR-eknél megfigyelt 

lemezes, prizmás kristályok SBR mátrix esetén is megfigyelhetők a CBT blokkokon belül, 

ám NBR mátrixok esetén ezek a kristályok sokkal jobban kifejlettek. Az NBR-ek esetén a 

növekvő AN tartalom mellett az NBR18-nál még tapasztalható agglomerált szerkezet 

átmegy finoman eloszlatott kis CBT kristályokból álló morfológiába. A növekvő AN 

SBR oSBR 

NBR18 NBR32,5X 

NBR34 NBR39 
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tartalmat kísérő egyre jelentősebb polárosság javítja a kapcsolatot a gumi és a CBT fázis 

között, ami elősegíti utóbbi egyre finomabb eloszlását.  

 

 

 
a)   b)  

 
c) 

21. ábra Szakítópróbatestek töretfelületei az SBR (a) NBR18 (b) and NBR39 (c) keverékek esetén 

nagyobb nagyításban 20 phr CBT jelenlétében 

4.2.3. Mechanikai tulajdonságok 

A szakítóvizsgálatok és továbbszakító vizsgálatok, valamint a keménységmérések 

eredményeit a 18. táblázat tartalmazza. SBR és oSBR mátrix esetén megfigyelhető a CBT 

pozitív hatása, mind a szakítószilárdságra, mind a szakadási nyúlásra, mind a 

továbbszakító szilárdságra. oSBR mátrix esetén azonban 20 phr CBT tartalom fölött 

visszaesés tapasztalható mindhárom vizsgált jellemzőben, ami SBR esetén csak a 

szakítószilárdság nagyon enyhe csökkenésében nyilvánul meg 20 és 30 phr CBT tartalom 

között. A keverékek keménysége mind SBR, mind oSBR mátrix esetén monoton nőtt a 

teljes vizsgált CBT tartományban.  

NBR mátrix esetén minden vizsgált keverékben pozitív hatása volt a CBT-nek, 

mind a szakítószilárdságra, mind a szakadási nyúlásra. Szakítószilárdság tekintetében ez az 

erősítőhatás egyre jelentősebb volt a kaucsuk AN tartalmának növekedésével. A 

SBR NBR18 

NBR39 
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karboxilált kaucsuk esetében nem volt számottevő változás a hasonló AN tartalmú, de nem 

karboxilált NBR-hez képest, így a karboxilezés hatása nem számottevő.  

A legnagyobb AN tartalmú kaucsukból készült keverékeket vizsgálva látható, hogy 

a teljes CBT tartományon jelentős erősítőhatás figyelhető meg, bár 50 phr CBT tartalom 

esetén a szakadási nyúlás már kicsit csökken a 40 phr CBT-t tartalmazó keverékéhez 

képest. A továbbszakító szilárdságok a szakítószilárdságokhoz hasonlóan a teljes vizsgált 

CBT tartományon növekedtek. A CBT-nek az NBR alapú minták keménységére nem volt 

olyan számottevő növelő hatása, mint SBR és oSBR mátrix esetén. 

M
in

ta
 

CBT 
tartalom 

Szakítószi-

lárdság 

Szakadási 

nyúlás 

M100 M300 Továbbszakító 

szilárdság 
Keménység 

[phr] [MPa] [%] [MPa] [MPa] [kN/m] [ShA°] 

S
B

R
 

0 1,43 ± 0,12 284,0 ± 31,4 0,82 ± 0,01 - 6,94 ± 1,46 44,3 ± 0,5 

10 1,55 ± 0,13 335,6 ± 27,4 0,83 ± 0,02 1,41 ± 0,03 8,29 ± 1,13 47,1 ± 0,3 

20 2,11 ± 0,20 406,7 ± 34,0 0,96 ± 0,02 1,58 ± 0,03 10,84 ± 0,83 50,6 ± 0,5 

30 2,04 ± 0,16 442,2 ± 34,4 0,94 ± 0,04 1,44 ± 0,05 10,82 ± 1,04 55,1 ± 0,9 

40 2,31 ± 0,22 499,2 ± 33,0 0,95 ± 0,03 1,39 ± 0,04 12,46 ± 0,49 57,1 ± 1,3 

50 2,68 ± 0,29 571,6 ± 35,8 0,90 ± 0,03 1,32 ± 0,04 12,95 ± 1,07 61,0 ± 1,0 

o
S

B
R

 

0 1,07 ± 0,12 293,5 ± 30,1 0,50 ± 0,02 - 4,67 ± 0,88 29,6 ± 1,1 

10 1,25 ± 0,14 369,0 ± 30,0 0,52 ± 0,01 1,02 ± 0,03 5,71 ± 0,42 32,6 ± 0,2 

20 1,71 ± 0,16 452,1 ± 29,9 0,61 ± 0,02 1,14 ± 0,04 7,62 ± 0,61 35,9 ± 0,6 

30 1,28 ± 0,25 388,5 ± 75,7 0,59 ± 0,01 1,00 ± 0,01 7,36 ± 0,66 39,8 ± 0,6 

40 1,14 ± 0,37 356,6 ± 66,4 0,60 ± 0,01 0,97 ± 0,01 7,67 ± 1,81 42,3 ± 0,9 

50 1,59 ± 0,48 477,1 ± 60,8 0,58 ± 0,02 0,97 ± 0,02 8,43 ± 0,47 44,9 ± 0,3 

N
B

R
 1

8
 

0 2,34 ± 0,40 230,2 ± 20,0 1,18 ± 0,06 - 7,34 ± 0,83 50,2 ± 0,9 

20 2,90 ± 0,37 356,4 ± 51,5 1,09 ± 0,06 2,42 ± 0,22 10,94 ± 1,42 52,8 ± 0,9 

N
B

R
 

3
2

,5
X

 

0 2,94 ± 0,34 367,7 ± 28,3 1,07 ± 0,04 2,31 ± 0,18 9,99 ± 0,74 50,3 ± 0,3 

20 3,84 ± 0,85 502,0 ± 67,5 0,98 ± 0,03 1,93 ± 0,10 12,82 ± 0,65 51,9 ± 0,4 

N
B

R
 3

4
 

0 3,33 ± 0,46 349,4 ± 33,6 1,32 ± 0,06 2,83 ± 0,19 8,62 ± 0,65 53,7 ± 0,6 

20 4,30 ± 0,55 540,4 ± 39,7 1,32 ± 0,02 2,63 ± 0,05 12,01 ± 1,39 54,2 ± 0,5 

N
B

R
3

9
 

0 3,58 ± 0,77 379,2 ± 74,9 1,31 ± 0,06 2,62 ± 0,20 9,84 ± 1,28 54,1 ± 0,4 

10 5,12 ± 1,14 477,8 ± 57,0 1,31 ± 0,02 2,67 ± 0,10 10,72 ± 0,70 54,2 ± 0,2 

20 7,20 ± 1,68 624,5 ± 75,2 1,32 ± 0,02 2,63 ± 0,05 13,15 ± 1,13 55,6 ± 0,2 

30 10,64 ± 1,08 742,4 ± 52,1 1,40 ± 0,03 2,65 ± 0,05 15,92 ± 1,34 59,5 ± 0,6 

40 14,09 ± 1,60 831,3 ± 80,2 1,58 ± 0,02 2,90 ± 0,05 21,24 ± 1,13 63,6 ± 0,3 

50 15,24 ± 2,07 772,3 ± 52,7 1,79 ± 0,05 3,31 ± 0,08 24,12 ± 1,42 67,9 ± 0,5 

18. táblázat SBR és NBR alapú keverékek mechanikai jellemzői 

Az eddigiek alapján kijelenthető, hogy az előkísérletekkel kapcsolatos 

várakozásoknak megfelelően minden vizsgált keverék szilárdsága növelhető CBT 

alkalmazásával. Az alap kaucsuk AN tartalmának növekedésével nő annak polárossága, 

valamint az eredmények alapján ezzel a kapcsolat is javul a gumi és CBT fázis között, és a 
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CBT eloszlatottsága is egyre finomabb lesz, ami magyarázza a CBT erősítőhatásának 

növekedését AN tartalom függvényében. SBR és NBR39 kaucsuk esetén mutat jellemző 

szakítógörbéket a 22. ábra. Látható, hogy mindkét esetben, mind a tönkremenetelhez 

tartozó nyúlás, mind a hozzá tartozó feszültségérték nagyobb az 50 phr CBT-t is tartalmazó 

keverékben (a szakadási nyúlás mindkét esetben körülbelül kétszeresére, a 

szakítószilárdság SBR esetén kb. kétszeresére, míg NBR39 esetén majdnem négyszeresére 

nő). A görbék lefutását vizsgálva látszik, hogy SBR esetén kb. 130%-os nyúlás eléréséig a 

CBT-vel társított esetben nagyobb feszültség mérhető, mint töltetlen esetben, ez arra utal, 

hogy ebben a tartományban kezdődik meg az elasztomer és a CBT fázis különválása. 

NBR39 esetén ilyen nem figyelhető meg, tehát ott az elválás nem játszódik le, ami arra 

utal, hogy sokkal jobb a kapcsolat a gumi mátrix és a CBT fázis között, mint SBR esetén.  

  
a) b) 

22. ábra SBR (a) és NBR39 (b) alapú keverékek jellemző szakítógörbéi 0 és 50 phr CBT tartalom 

mellett 

A DMTA vizsgálatok eredményeit a 23. ábra mutatja be és a 19. táblázat összesíti.  

A látszólagos térhálósűrűségek értékeit vizsgálva megállapítható, hogy ez az érték minden 

esetben nő a CBT hozzáadásával. Kiemelendő, hogy ez csak egy látszólagos érték, amely 

nem csupán a valóban meglévő kémiai térhálópontokat szemlélteti, hanem magában 

foglalja a gumi és az egyes töltőanyagok közötti kölcsönhatásokból származó hatásokat is. 

Az értékeket vizsgálva látszik, hogy egyre nagyobb különbség figyelhető meg növekvő 

AN tartalom mellett, ami arra enged következtetni, hogy egyre erősebb kapcsolat áll fent a 

CBT és a gumi mátrix között. A veszteségi tényezők maximumához tartozó Tg értékek is a 

várakozásoknak megfelelően kis mértékben a nagyobb hőmérsékletek irányába tolódtak el. 
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a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

23. ábra Az SBR és NBR alapú keverékek DMTA görbéi 
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M
in

ta
 

CBT E'pl νc tanδmax Tg 

[phr] 
[MPa

] 

[mol/m
3

] 
[-] [°C] 

S
B

R
 

0 2,69 367,5 1,93 -30,2 

50 13,88 1899,2 0,92 -28,7 

o
S

B
R

 

0 1,27 173,4 1,56 -15,1 

50 10,46 1431,2 0,73 -10,3 

N
B

R
 

1
8
 0 2,96 404,3 1,25 -27,7 

20 7,09 969,7 0,83 -25,5 

N
B

R
 

3
2

.5
X

 

0 3,65 499,2 1,70 -8,4 

20 8,08 1104,9 1,20 -5,5 

N
B

R
 

3
4
 0 4,02 549,9 1,89 -5,8 

20 9,21 1259,5 1,26 -1,2 

N
B

R
3

9
 

0 5,80 793,2 1,89 1,0 

50 37,10 5076,3 0,77 4,6 

19. táblázat Platómodulusok, látszólagos térhálósűrűségek, veszteségi tényező maximumok és 

üvegesedési átmenet hőmérsékletek az SBR és NBR alapú keverékeknél 

4.2.4. Olajállósági tulajdonságok 

A keverékek olajállóságát vizsgálva (24. ábra és 20. táblázat) az a megállapítás 

tehető, hogy egyrészt a szakirodalomnak megfelelően a kaucsuk AN tartalmának 

növekedésével egyre kisebb a tömegváltozás, vagyis egyre jobb az olajállóság, valamint a 

CBT hozzáadása minden esetben tovább javította a vizsgált elasztomerek olajállóságát. Ez 

a javulás az alapkaucsuk növekvő AN tartalma mellett egyre kevésbé volt jelentős 

(köszönhetően a nagyobb AN tartalmú kaucsukokból készülő minták eredendően is kiváló 

olajállóságának).  

 

24. ábra Az NBR alapú keverékek olajállósági vizsgálata (70 óra szobahőmérsékleten) során mért 

tömegnövekmények 
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M
in

ta
 

CBT Tömegváltozás 

[phr] [%] 

N
B

R
3

9
 

0 1,12 ± 0,07 

10 0,68 ± 0,06 

20 0,29 ± 0,15 

30 0,15 ± 0,10 

40 0,17 ± 0,04 

50 0,19 ± 0,07 

20. táblázat A 39 m% AN tartalmú NBR alapú keverékek olajállósági vizsgálata (70 óra 

szobahőmérsékleten)  során mért tömegnövekmények 

A 39 m% AN tartalmú kaucsuk esetén az a tendencia figyelhető meg, hogy a CBT 

tartalom vizsgált tartományának elején jóval nagyobb hatása van a CBT tartalom 

emelésének, mint a tartomány végén a nagyobb CBT tartalmak esetén. Látható, hogy 20 

phr fölött a CBT olajállóságra gyakorolt hatása közelítőleg állandósul.  

4.3. A bekeverés hőmérsékletének hatása 

Ebben a fejezetben ismertetem, hogy a CBT hengerszéken történő bekeverésének 

hőmérséklete milyen hatást gyakorol a fázisszerkezetre, valamint a kompaundok 

vulkanizációs, reológiai és mechanikai tulajdonságaira. Vizsgálataimat az előző fejezet 

alapján SBR és 39 m% AN tartalmú NBR-en végeztem. A bekeverési hőmérsékleteket úgy 

választottam meg, hogy mind a CBT szilárd, porszerű állapotában (Tkev=40, 70, 100, 

120 °C) és ömledék formájában (Tkev=140, 160, 170 °C) is legyenek mérési pontjaim. 

4.3.1. Vulkanizációs tulajdonságok 

A vulkaméterrel kapott eredmények azt mutatják, hogy az SBR alapú keverékek 

vulkanizációs tulajdonságai érzékenyebbek a CBT bekeverésének hőmérsékletére. 140, 

160 és 170 °C-os keverés után a keverékek indukciós szakasza egyre hosszabbá válik, 

valamint a 170 °C-on kevert esetben a reakció sebessége is lelassul. A mért nyíró tárolási 

modulusértékek maximumai is csökkennek. Az NBR alapú keverékeknél a maximális 

modulus 140 °C-on kevert kompaundok esetén veszi fel a legnagyobb értéket, míg a 

40 °C-on kevert esetben legkisebb ez az érték.  
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Minta 

Bekeverési 

hőmérséklet  
G’min G’max t90 

[°C] [kPa] [kPa] [perc] 

N
B

R
 

40 13,1 694,9 14,5 

70 17,7 753,8 13,4 

100 23,4 759,4 13,6 

120 20,2 770,7 13,5 

140 26,8 897,2 13,5 

160 19,5 827,4 13,6 

170 20,9 762,9 14,3 

S
B

R
 

40 40,1 399,0 13,3 

70 44,9 335,8 14,6 

100 44,2 409,2 14,7 

120 40,7 400,0 14,4 

140 28,9 308,3 14,6 

160 5,4 175,5 12,4 

170 5,3 147,9 22,4 

21. táblázat 20 phr CBT hatása SBR és NBR alapú gumikeverékek térhálósodási paraméterei 

különböző bekeverési hőmérsékletek esetén 

4.3.2. Reológiai tulajdonságok 

A különböző nyerskeverékek komplex viszkozitásainak abszolút értékei a 25. ábrán 

láthatók. 140 °C-ig mind az SBR, mind az NBR alapú keverékek esetén növekvő tendencia 

figyelhető meg, tehát a CBT a keverés hőmérsékletének növelésével egyre kisebb 

mértékben csökkenti a nyerskeverékek viszkozitását. 160 és 170 °C-os keverés esetén 

mind a két esetben csökkenést mutat az érték, ami a vulkanizációs görbékből 

meghatározott maximális modulusértékeihez hasonló tendenciával jellemezhető. 

Valószínűsíthető, hogy a 160 és 170 °C-on kevert kompaundok esetében már az alap 

polimer degradációja is fellépett, ami magyarázza mind a vulkanizációs vizsgálatok során 

tapasztalt modulus csökkenést, mind a komplex viszkozitások abszolút értékeinek 

csökkenését.  
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25. ábra 20 phr CBT hatása SBR és NBR alapú elasztomer nyerskeverékek komplex viszkozitásainak 

abszolút értékeire különböző bekeverési hőmérsékletek mellett 

4.3.3. Mechanikai tulajdonságok 

A vizsgált keverékek szakítószilárdságának és szakadási nyúlásának alakulását a 

26. ábra mutatja. 

  
a) b) 

26. ábra 20 phr CBT hatása SBR és NBR alapú elasztomerek szakítószilárdságára (a) és szakadási 

nyúlására (b) 

A vizsgált keverési hőmérsékletek közül NBR esetén a 120 °C-on, míg SBR esetén 

a 140 °C-on kevert minták esetén adódott legnagyobbra, mind a szakítószilárdság, mind a 

szakadási nyúlás. Az ennél kisebb és nagyobb keverési hőmérsékletek esetén monoton 

csökkenés volt tapasztalható a vizsgált mutatókban mindkét alap elasztomer esetén. 

Szakítószilárdság tekintetében az NBR alapú keverékeknél volt tapasztalható jelentősebb 

visszaesés 140, 160 és 170 °C-on, míg szakadási nyúlás tekintetében az SBR alapú 

kompaundok mutattak jelentősebb visszaesést 160 és 170 °C-os keverés esetén. Ezek az 

eredmények is alátámasztják azt, hogy a nagyobb hőmérsékleteken (főleg 160 és 170 °C-

on) az alap polimer degradációja miatt a gumik teherviselő képessége csökken, ami a 

hőmérséklet emelkedésével és az ebből fakadó jelentősebb degradációval még tovább 

fokozódik.  
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A vizsgált keverékek továbbszakító szilárdságai és keménységi értékeit a 27. ábra 

szemlélteti. Ennek a tulajdonságnak a tekintetében a húzóvizsgálatokból meghatározott 

szakítószilárdság és szakadási nyúlás értékek trendjeivel ellentétesen a teljes vizsgálati 

tartományon javulás tapasztalható, amely jelentősebb mértékű az NBR alapú keverékeknél, 

ahol közel 30%-os különbség van a 40 és a 170 °C-on kevert elasztomerek között. A 

keménységértékeket vizsgálva látszik, hogy NBR esetén nem volt számottevő hatása a 

bekeverés hőmérsékletének, míg SBR esetén a keverési hőmérséklet növekedésével 

csökkent a keverékek keménysége. Ennek magyarázata egyrészt a CBT fázis eloszlásának 

finomodásában keresendő (a korábbi fejezetekben is látható volt, hogy az NBR alapú 

keverékekben kisebb keménységnövekedést okozott a CBT hozzáadása a finomabb 

eloszlás miatt), valamint 160 és 170 °C-on kevert SBR alapú minták esetében az alap 

kaucsuk degradációja is közrejátszhatott a folyamatban.  

  
(a) (b) 

27. ábra 20 phr CBT hatása NBR és SBR alapú elasztomerek továbbszakító szilárdságára (a) és 

keménységi értékére (b) 

4.3.4. Morfológiai tulajdonságok 

A kialakult morfológiai szerkezet tanulmányozása végett készült töretfelületi SEM 

felvételeket a 28. ábra-31. ábrák mutatják. SBR elasztomer esetén (28. ábra) látható, hogy 

a kezdetben igen nagyméretű törmelékes CBT szemcsék a keverési hőmérséklet 

emelésével először egyre kisebb méretűek lesznek, majd a 140, 160 és 170 °C-on kevert 

minták esetében már teljesen el is tűnik ez a durva szemcsés szerkezet. Ez azzal 

magyarázható, hogy ebben a tartományban a CBT egyre nagyobb százaléka kerül ömledék 

állapotba a bekeverés során (MDSC-vel mért olvadási csúcshőmérsékletek: 115,6; 140,0; 

154,6 és 184,3 °C), így az eloszlatása az elasztomer mátrixban egyre jobbá válik.  
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(a)  (b) 

 

 

 
(c)  (d) 

 

 

 
(e)  (f) 

 
(g) 

28. ábra 20 phr CBT-t tartalmazó SBR alapú elasztomerek szakító töretfelületei különböző bekeverési 

hőmérsékletek mellett: 40 (a), 70 (b), 100 (c), 120 (d), 140 (e), 160 (f) és 170 °C (g) 

40 °C 70 °C 

100 °C 120 °C 

140 °C 160 °C 

170 °C 
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(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 

 
(d) 

 
(e) 

 

 
(f) 

 
(g) 

29. ábra 20 phr CBT-t tartalmazó NBR alapú elasztomerek szakító töretfelületei különböző bekeverési 

hőmérsékletek mellett: 40 (a), 70 (b), 100 (c), 120 (d), 140 (e), 160 (f) és 170 °C (g) 

40 °C 70 °C 

100 °C 120 °C 

140 °C 160 °C 

170 °C 
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A 120°C-nál nagyobb hőmérsékleten kevert kompaundok esetén a CBT fázis 

megjelenése drasztikusan átalakul, a kisebb keverési hőmérsékletek esetén kialakuló akár 

200-300 μm-es szemcsék helyett sokkal kisebb (pár μm átmérőjű és μm alatti vastagságú) 

lemezes kristályok formájában van jelen az elasztomerben (31. ábra). Ez magyarázza a 

javuló mechanikai tulajdonságokat, ugyanis utóbbi esetben a CBT fázis fajlagos felülete 

jelentősen megnő. 

Az NBR alapú keverékeket vizsgálva megállapítható, hogy a kialakult morfológiára 

ebben az esetben nincs a keverés hőmérsékletének olyan számottevő hatása, mint SBR 

keverékek esetén (29. ábra).  

 

 

30. ábra 20 phr CBT-t tartalmazó SBR alapú elasztomer szakító töretfelülete 170 °C-os keverés esetén 

5000x-es nagyítással 

Ez azzal magyarázható, hogy bár a keverés során a kisebb hőmérsékletek esetén itt 

sem kerül ömledék állapotba a CBT, viszont a térhálósítás során igen. Nyilvánvaló tehát, 

hogy ebben az esetben a végső morfológia leginkább a térhálósítás során alakul ki. Ebből 

kifolyólag teljes vizsgált tartományon nagyon hasonló a CBT fázis megjelenése, a 

töretfelületeken finoman eloszlatva láthatók lemezes-hosszúkás kristályokból álló 

halmazok (29. és 31. ábra). A halmazokban található lemezes kristálymódosulatok azonban 

nem minden keverési hőmérsékleten vannak azonos arányban jelen. Nagyobb nagyítás 

mellett vizsgálva a kristálycsomókat (31. ábra) látható, hogy a mechanikai tulajdonságok 

szempontjából legkedvezőbbnek adódó 120 °C-os keverés esetén némileg több lemezes, 

prizmás kristály figyelhető meg, valamint ezeknek az elasztomer mátrixba való 
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beágyazottságuk is igen jó. Ebben az esetben is az SBR keverékekhez hasonlóan a CBT 

kristályok alakjának ilyen megváltozása a CBT fázis fajlagos felületének növekedését 

eredményezi, így tud pozitív hatással lenni a mechanikai tulajdonságokra.  

 

 

 
(a)  (b) 

 

 

 
(c)  (d) 

31. ábra 20 phr CBT-t tartalmazó NBR alapú elasztomerek szakító töretfelületei 40 (a), 70 (b), 120 (c) 

és 170 °C-on (d) történő bekeverés esetén 

4.4. CBT hatása gumiabroncs keverékekre 

Ebben a fejezetben bemutatom a CBT gumiabroncs alapanyagokra gyakorolt 

hatásának vizsgálata során elért eredményeimet. Az irodalomban fellelt mintareceptúrák 

közül egy a gumiabroncsok oldalfalánál, valamint egy légzáró tömlők gyártása során 

alkalmazott keveréket választottam ki, hogy vizsgáljak egyrészt egy olyan keveréket, 

amelynél főleg a mechanikai ellenálló képesség és a kopásállóság, másrészt egy olyat, ahol 

a gázzáró képesség a fő követelmény.  

4.4.1. Vulkanizációs és reológiai tulajdonságok 

A vizsgált keverékeknél a hagyományosan elfogadott térhálósítási hőmérséklet 

160 °C. Vizsgálataimat azért terjesztettem ki ennél 10 °C-kal magasabb hőmérsékletre, 

120 °C 170 °C 

40°C 70°C 
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hogy vizsgálhatóvá váljon az is, hogy a CBT viszkozitáscsökkentő hatása mellett az 

elasztomerek egyéb tulajdonságai miként változnak a magasabb térhálósítási hőmérséklet 

hatására. A vulkanizációs eredmények (22. táblázat) azt mutatják, hogy a magasabb 

térhálósítási hőmérséklet esetén a nyíró tárolási modulus maximális értékei elmaradnak a 

160 °C-os vizsgálatok eredményeitől, valamint az elvárásoknak megfelelően a 

vulkanizációs folyamat felgyorsul. A butilkaucsuk alapú tömlőkeverékeknél már 160 °C-os 

térhálósítás esetén is megfigyelhető egy enyhe reverzió, ez a hőmérséklet emelésével még 

jelentősebb válik, valamint az oldalfalkeverékeknél is megjelenik a jelenség 170 °C-on. 

M
in

ta
 Tvulk 

CBT 

tartalom 
G'min G'max t10 t50 t90 

[°C] [phr] [MPa] [MPa] [perc] [perc] [perc] 

T
ö

m
lő

 1
6

0
 °

C
 0 116,1 484,9 1,5 3,1 5,7 

10 61,4 463,9 1,8 4,1 7,1 

20 47,7 383,4 1,6 4,7 7,7 

30 50,1 363,9 0,5 6,3 9,9 

1
7

0
 °

C
 0 130,4 443,1 0,2 0,8 2,1 

10 82,0 386,8 0,4 1 2,1 

20 63,1 332,6 0,4 1,4 2,6 

30 56,1 277,0 0,6 2 3,2 

O
ld

a
lf

a
l 

1
6

0
 °

C
 0 108,8 987,8 3,3 5,2 9,1 

10 119,4 915,5 3,4 6,1 10,1 

20 131,9 878,4 3,2 5,5 9,3 

30 115,3 730,1 3,4 5,7 9,1 

1
7

0
 °

C
 0 127,6 925,8 0,8 1,9 3,8 

10 93,5 774,5 1,4 2,9 4,7 

20 117,7 678,3 1,0 2,8 3,8 

30 110,2 594,2 1,2 2,2 3,9 

22. táblázat A vizsgált elasztomerek vulkanizációs jellemzői 

A CBT-nek mind a két rendszerre egyrészt késleltető (a görbék jobbra, valamint a 

vulkanizációs idők a nagyobb értékek irányába tolódnak), másrészt lassító szerepe van (a 

0,5-ös relatív térhálósági foknál a görbéhez húzott érintő meredeksége csökken), valamint 

a CBT mennyiségek növekedésével az elért maximális tárolási modulus értékek 

csökkennek, ugyanis mindkét vizsgálati hőmérsékleten ömledék állapotban van jelen. A 

késleltető és lassító hatás a tömlő keverékek esetében jelentősebb, mint az oldalfal 

keverékeknél.   

A nyerskeverékek komplex viszkozitását vizsgálva (32. ábra) látható, hogy a 

nyerskeverékek viszkozitását az oldalfal keverékek esetében sokkal jelentősebben 

csökkenti a rendszerbe adagolt oligomer, mint a butilkaucsuk alapúaknál.  
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a) b) 

32. ábra CBT-vel társított elasztomerek nyerskeverékei komplex viszkozitásainak abszolútértékei a 

tömlő (a) és az oldalfal (b) keverékek esetén 

4.4.2. Mechanikai tulajdonságok 

Szakítószilárdság tekintetében (33. ábra/a) a kezdeti feltevéssel, valamint a korábbi 

egyszerűbb receptúrákon végzett vizsgálatok eredményeivel ellentétesen az oldalfal 

keverékek esetében negatív hatása volt a CBT-nek. A tömlő keverékeknél ilyen határozott 

trend nem volt megfigyelhető, ebben az esetben a különböző CBT tartalmú keverékek 

szilárdsága csak kis mértékben változott a kezdeti értékhez képest. 

  
a) b) 

33. ábra Az elasztomerek szakítószilárdságának (a) és szakadási nyúlásának (b) alakulása a CBT 

tartalom függvényében 

A keverékek szakadási nyúlására (33. ábra/b) mindkét vizsgált keveréknél pozitív 

hatása volt a CBT-nek. A különböző hőmérsékleteken térhálósított rendszerek 

összehasonlításának tanulsága szerint oldalfal keverékek esetén a 160 °C-on történő 

térhálósítás CBT-t nem tartalmazó esetben enyhén magasabb szakítószilárdsági és 

szakadási nyúlási értékeket eredményezett, ám ez a különbség a CBT tartalom 

növekedésével egyre kisebb, gyakorlatilag meg is szűnik (szakadási nyúlás esetében a 10 

phr CBT-t tartalmazó oldalfal keverékek szakadási nyúlása már közel megegyezik).  
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Az M100 és M300 értékek (34. ábra) tekintetében a szakítószilárdságok 

alakulásához hasonló trend bontakozik ki, oldalfal keverékeknél jelentősebben csökken az 

érték, mint a tömlő keverékeknél (különösen M300 esetén). A térhálósítás 

hőmérsékletének hatása itt olyan tekintetben megegyezik a szilárdsági mutatóknál 

tapasztalttal, hogy az oldalfal keverékek esetén, az alacsonyabb hőmérsékleten térhálósított 

rendszerek felülmúlják a magasabb hőmérsékleten térhálósítottakat, viszont ezeknél az 

értékeknél a különbség egyre nagyobb lesz a növekvő CBT tartalmak mellett. A tömlő 

keverékek esetén gyakorlatilag nincs eltérés a két különböző hőmérsékleten vulkanizált 

minták eredményei között.  

  
a) b) 

34. ábra Az elasztomerek 100% (a) és 300% (b) relatív nyúláshoz tartozó feszültségértékei 

A továbbszakító vizsgálatok eredményeit és a keverékek keménységértékeit a 35. 

ábra mutatja. A repedésterjedéssel szemben mutatott ellenállásra oldalfal keverékek esetén 

enyhén pozitív hatása van a CBT-nek, bár a szórásmezők jelentős átfedésben vannak. Ezt a 

paramétert tekintve a térhálósítás hőmérsékletének nincs jól megfigyelhető különbségeket 

eredményező hatása. 

A keménységi értékeket vizsgálva látható, hogy mindkét keverékre jelentős 

keménységnövelő hatása van az oligomernek, különösen igaz ez a tömlő keverékek 

esetében. Látható továbbá, hogy a 160 °C-on térhálósított elasztomerek kissé keményebbek 

(oldalfal esetén CBT-t nem tartalmazó esetben nem, viszont a CBT tartalom növekedésével 

növekvő mértékben), mint a 170 °C-on vulkanizáltak. 
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(a) (b) 

35. ábra Az elasztomerek továbbszakító szilárdságai (a) és keménységi értékei (b) 

A DMTA vizsgálatok eredményeit (a húzó tárolási modulusok és veszteségi 

tényezők értékeinek hőmérsékletfüggését) a 36. ábra-39. ábra, valamint a 23. -24. táblázat 

mutatja.  

  
a) b) 

36. ábra A tömlő keverékek húzó tárolási modulusai a hőmérséklet függvényében 160 °C-os (a) és 

170 °C-os (b) térhálósítás esetén 

Tömlő keverékek esetén a 160 °C-on vulkanizált minták tárolási modulus értékei 

kissé meghaladják a 170 °C-on térhálósítottakét, de számottevő különbség a két 

térhálósítási hőmérséklet között nem tapasztalható.  

  
a) b) 

37. ábra Az oldalfal keverékek húzó tárolási modulusai a hőmérséklet függvényében 160 °C-os (a) és 

170 °C-os (b) térhálósítás esetén 
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Növekvő CBT tartalom mellett nő az anyagok tárolási modulusa, valamint ez a hatás 

üvegesedési átmenet hőmérséklet felett arányában jelentősebb, mint az alatt. 

Oldalfal keverékek esetén is hasonló trend figyelhető meg a hőmérséklet hatását 

vizsgálva, valamint látható, hogy a CBT nagyrugalmas állapotban mért tárolási modulusra 

gyakorolt hatása erőteljesebb a 160 °C-on vulkanizált keverékek esetében.  

A tömlő keverékek veszteségi tényezőjét vizsgálva látható, hogy a CBT tartalom 

növekedésével csökken a veszteségi tényező csúcsértéke, valamint kis mértékben, de az 

ebből meghatározott üvegesedési átmenet hőmérséklet értéke is csökken, tehát a CBT 

rendszerbe adagolása elősegíti a láncok mobilitását, azokban a szegmensmozgás kissé 

alacsonyabb hőmérsékleten be tud indulni, mint a CBT-t nem tartalmazó esetben. 

  
a) b) 

38. ábra A tömlő keverékek veszteségi tényezői a hőmérséklet függvényében 160 °C-os (a) és 170 °C-os 

(b) térhálósítás esetén 

Tömlő 

160 °C 

tgδmax Tg 

[-] [°C] 

0 CBT 1,16 -47,1 

10 CBT 0,92 -48,8 

20 CBT 0,84 -48,5 

30 CBT 0,73 -49,3 
 

Tömlő 

170 °C 

tgδmax Tg 

[-] [°C] 

0 CBT 1,17 -47,1 

10 CBT 0,94 -48,6 

20 CBT 0,83 -46,8 

30 CBT 0,77 -48,6 
 

a) b) 

23. táblázat A tömlő keverékek üvegesedési átmenet hőmérsékletei, valamint a hozzájuk tartozó 

veszteségi tényező maximumok 160 °C-os (a) és 170 °C-os (b) térhálósítás esetén 

Az oldalfal keverékek veszteségi tényezőit vizsgálva azok maximális értékét a 

tömlő keverékekhez hasonlóan csökkenti a CBT. Köszönhetően annak, hogy a keverékek 

mind NR-t, mind SBR-t tartalmaznak, két csúcs figyelhető meg (CBT-t nem tartalmazó 

esetben az NR üveges átmenete csupán egy vállban jelentkezik). Érdekes, hogy növekvő 

CBT tartalom mellett ez a váll egyre jobban megfigyelhető, valamint a 160 °C-on 

vulkanizált minták esetében már 10 phr, míg a 170 °C-os térhálósítás esetén 20 phr CBT 

tartalom mellett már külön csúcsként jelentkezik. Ez annak a jele, hogy a keverékben a 
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CBT inkább az SBR fázisban van jelen, annak nagyobb mértékben csökkenti a veszteségi 

tényező csúcsértékét, mint az NR fázisét.  

 

  
a) b) 

39. ábra Az oldalfal keverékek veszteségi tényezői a hőmérséklet függvényében 160°C-os (a) és 170°C-

os (b) térhálósítás esetén 

Oldalfal 

160 °C 

tgδmax Tg 

[-] [°C] 

0 CBT 0,81 -32,1 

10 CBT 0,31 0,68 -47,6 -31,7 

20 CBT 0,28 0,58 -48,7 -30,7 

30 CBT 0,26 0,53 -47,6 -30,5 
 

Oldalfal 

170 °C 

tgδmax Tg 

[-] [°C] 

0 CBT 0,80 -31,5 

10 CBT 0,66 -31,9 

20 CBT 0,27 0,60 -47,4 -31,0 

30 CBT 0,25 0,55 -47,5 -30,3 
 

a) b) 

24. táblázat Az oldalfal keverékek üvegesedési átmenet hőmérsékletei, valamint a hozzájuk tartozó 

veszteségi tényező maximumok 160 °C-os (a) és 170 °C-os (b) térhálósítás esetén 

4.4.3. Morfológiai tulajdonságok 

A különböző keverékek szakító próbatesteinek töretfelületeiről készült SEM 

felvételeket a 40. ábraés a 41. ábra mutatja. A vulkanizálási hőmérsékletnek a vizsgált 

értékeken egyik keverék esetén sem volt jól látható jele a kialakult morfológiára. A 

keverékekben jelen lévő CBT fázist vizsgálva jelentős különbség van a két keverékcsoport 

között. A tömlő keverékek esetén a CBT lemezes kristályokból álló csomókban van jelen, 

amelyek mérete kb. 10 μm, ezek mérete a CBT tartalom változásával nem változik, csupán 

a CBT tartalom növekedésével a töretfelületen megfigyelhető csomók száma nő (a CBT-t 

nem tartalmazó keverékek töretfelületi képein látható szemcsék a keverékek egyéb 

alkotóelemeiből állnak pl.: koromszemcsék, ZnO). Oldalfal keverékeknél is 

megfigyelhetők a CBT-re jellemző lemezes kristályok, viszont ezeknél a keverékeknél 

jellemzőbb volt a törmelékes, tömbös megjelenés, amely magyarázat lehet a szilárdsági 

értékekre gyakorolt negatív hatásnak. Ezeknek a tömbös részeknek az elasztomer 

mátrixszal való kapcsolata igen gyenge, mindenhol az volt megfigyelhető, hogy a terhelés 
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hatására a szemcsék elváltak az őket körülvevő mátrixtól (nem úgy, mint a tömlő 

keverékeknél látható kristálycsomók, amelyek a mátrixba jól beágyazva maradtak). 

 

 

 

a)   b) 

 

 

 

c)  d) 

40. ábra A tömlőkeverékek szakító töretfelületi képei 0 és 30 phr CBT tartalom (a, c és e, d) mellett 160  

és b) valamint 170 °C-on (c és d) vulkanizált esetben (a nyilak a CBT szemcséket jelölik) 

  

0CBT 160 °C 

0CBT 170 °C 

30CBT 160 °C 

30CBT 170 °C 
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a)  b) 

 

 

 

c)  d) 

41. ábra Az oldalfalkeverékek szakító töretfelületi képei 0 és 30 phr CBT tartalom (a, c és e, d) mellett 

160 (a és b) valamint 170 °C-on (c és d) vulkanizált esetben 

4.5. CBT hatása IIR és CIIR alapú keverékekre 

Ebben a fejezetben bemutatom a CBT-vel társított butilkaucsuk alapú 

elasztomerekkel kapcsolatos kutatási eredményeimet. Vizsgáltam mind hagyományos 

butilkaucsuk, mind klórbutil kaucsuk alapú elasztomerek esetén a CBT hozzáadásának 

tulajdonságokra gyakorolt hatását. A klórozott variáns alkalmazását az indokolja, hogy a 

molekulaláncban lévő klóratom emeli annak polárosságát és korábbi eredményeim alapján 

az alap kaucsuk polárosságának növekedésével javul a kapcsolat az elasztomer és a CBT 

fázis között, ami a mechanikai tulajdonságok javulását okozza.  

4.5.1. Vulkanizációs és reológiai tulajdonságok 

A mért vulkanizációs görbéken látható (42. ábra és 25. táblázat), hogy a 

platónyomaték jelentősen csökken a CBT tartalom emelkedésével. Mind a maximális (Mh), 

0CBT 160 °C 

0CBT 170 °C 

30CBT 160 °C 

30CBT 170 °C 
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mind a minimális (Ml) nyomatékértékek jelentősen csökkennek, utóbbi jelzi a CBT által a 

nyerskeverékekre gyakorolt lágyító hatást is. Az Mh értékek ilyen drasztikus csökkenése 

azzal magyarázható, hogy a CBT fázis a vizsgálat hőmérsékletén (170 °C) kis viszkozitású 

ömledékállapotban van, így csökkenti az anyag deformációval szemben ellenálló 

képességét. A 10, 50 és 90% relatív térhálósodási fokokhoz tartozó időket vizsgálva 

látható, hogy a CBT késleltető hatással bír, valamint a görbék alapján a vulkanizáció 

sebességét is lassítja.  

  
a) b) 

42. ábra IIR (a) és CIIR (b) kaucsuk alapú elasztomerek vulkanizációs görbéi különböző CBT 

tartalmak mellett 

M
in

ta
 CBT 

tartalom 
Ml Mh t10 t50 t90 

[phr] [dNm] [dNm] [perc] [perc] [perc] 

II
R

 

0 5,88 17,39 4,4 7,0 15,4 

10 3,09 8,55 4,7 8,3 22,6 

20 2,07 4,61 4,8 8,6 25,6 

30 1,51 2,81 4,8 8,8 26,7 

40 1,42 2,63 4,9 9,0 27,8 

50 1,03 1,72 5,0 9,2 28,8 

C
II

R
 

0 4,04 12,88 1,7 2,7 27,0 

10 3,26 12,86 1,9 7,1 28,2 

20 3,03 14,73 2,9 21,5 39,7 

30 1,95 17,92 9,3 35,3 50,1 

40 1,92 17,25 20,5 44,4 54,5 

50 1,50 16,72 19,6 45,8 55,4 

25. táblázat IIR és CIIR gumik vulkanizációs jellemzői 

 

A CIIR alapú keverékek esetén megfigyelhető egy érdekes jelentős 

nyomatéknövekedés a vizsgálati idő második felében. Ez vagy utótérhálósodással, vagy a 

CBT-t alkotó oligomergyűrűk felnyílásával és az anyag polimerizációjával magyarázható. 

Ennek vizsgálata céljából a CIIR alapú keverékekből kétféle vulkanizációs idővel 
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térhálósítottam az anyagokat, az egyik esetben minden keveréknél 10 perc volt a 

térhálósítási idő, míg a másikban mindegyik keverékre a görbe alapján kiszámolt 

látszólagos 90% relatív térhálósodási fokhoz tartozó időérték (a mérés végénél, azaz 60 

percnél mérhető nyomatékértéket véve a számítás alapjául).  A 10 perces időt azért 

választottam, mivel a görbékből látszik, hogy itt minden keverék esetén lejátszódik már a 

vulkanizáció jelentős része, viszont az említett utótérhálósodás/polimerizáció jelensége 

még egyik keveréknél sem. 

A nyerskeverékek komplex viszkozitásának abszolútértékeit vizsgálva (43. ábra) 

látható, hogy minden esetben jelentős csökkenés tapasztalható, ami összhangban áll a 

vulkanizációs vizsgálatoknál tapasztalt nyomatékváltozásokkal. Látszik az is továbbá, 

hogy a CBT viszkozitáscsökkentő hatása a 0-30 phr tartományban a legjelentősebb, ezeken 

felül a magasabb CBT tartalmú keverékek esetén bár a CBT-t nem tartalmazó keverékhez 

képest továbbra is jelentős csökkenés figyelhető meg, a csökkenés közel sem olyan 

mértékű, mint a vizsgált tartomány elején.  

 

43. ábra IIR és CIIR kaucsuk felhasználásával készült nyerskeverékek (b) komplex viszkozitásainak 

abszolútértékei 

4.5.2. Mechanikai tulajdonságok 

A különböző keverékek szakítószilárdsági és szakadási nyúlási értékeit a 44. ábraés 

a 45. ábra szemlélteti. 
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a) b) 

44. ábra IIR (a) és CIIR (b) keverékek szakítószilárdságai 

Az eredményekből látszik, hogy mindegyik vizsgált esetben a CBT aktív 

töltőanyagként funkcionál, mind a szakítószilárdság, mind a szakadási nyúlás értékét 

számottevően javította. IIR alapú keverékek esetén nem volt jelentős különbség a 

különböző CBT tartalmú keverékek között, már 10 phr CBT is igen jelentősen növelte 

mind a szakítószilárdságot, mind a szakadási nyúlást. CIIR alapú keverékek esetén látható, 

hogy a 10 perces vulkanizációs idővel készült elasztomerek minden esetben felülmúlják a 

hosszabb ideig térhálósított párjaikat, valamint utóbbiaknál az 50 phr CBT tartalmazó (és 

leghosszabb ideig térhálósított) keverékek esetén már látható visszaesés tapasztalható mind 

szakítószilárdságban, mind szakadási nyúlásban.  

  
a) b) 

45. ábra IIR (a) és CIIR (b) keverékek szakadási nyúlásai 

Az M100, M300 és M500 értékek (26. táblázat) esetében IIR keverékek esetén az 

látható, hogy 100%-os nyúlás esetén nem változik jelentősen a próbatestekben ébredő 

feszültség a CBT tartalom növekedésével, míg 300 és 500%-os nyúlások esetén már 

növekvő CBT tartalommal a feszültség csökkenése figyelhető meg. Ez arra enged 

következtetni, hogy ezeken a terhelési szinteken a CBT fázis legalább részben elválik az 

elasztomer fázistól, így csökkentve a teherviselő keresztmetszetet, ez által az ébredő 

feszültséget. Érdekes azonban, hogy a CBT-t nem tartalmazó esethez képest jelentősen 
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nagyobb igénybevételek hatására ment végbe a CBT-t is tartalmazó keverékek 

tönkremenetele, tehát fent említett elválás ellenére a molekulaláncok teherviselés 

tekintetében mutatott együttműködését elősegíti az oligomer jelenléte. CIIR alapú 

keverékek esetén a feszültségértékek a CBT tartalom növekedése mellett növekedtek, így 

valószínűsíthető, hogy ott az imént említett elválás nem, vagy csak kisebb mértékben 

játszódott le. A CBT-t nem tartalmazó keverékek esetén azért hiányoznak az M300 és 

M500 értékek, ugyanis ezek a keverékek nem érték el a 300, illetve 500%-os nyúlást.  

M
in

ta
 CBT 

tartalom 
M100 M300 M500 

[phr] [MPa] [MPa] [MPa] 

II
R

 

0 0,53 ± 0,01 1,16 ± 0,02 - 

10 0,60 ± 0,01 1,14 ± 0,02 2,12 ± 0,03 

20 0,67 ± 0,03 1,14 ± 0,02 2,07 ± 0,03 

30 0,61 ± 0,03 0,99 ± 0,03 1,83 ± 0,06 

40 0,60 ± 0,05 0,93 ± 0,03 1,68 ± 0,04 

50 0,58 ± 0,03 0,87 ± 0,02 1,55 ± 0,04 

C
II

R
 1

0
p

 

0 0,46 ± 0,04 0,84 ± 0,03 1,35 ± 0,02 

10 0,58 ± 0,01 1,11 ± 0,06 1,71 ± 0,01 

20 0,68 ± 0,07 1,18 ± 0,09 1,83 ± 0,09 

30 0,80 ± 0,05 1,31 ± 0,04 1,89 ± 0,04 

40 0,79 ± 0,02 1,24 ± 0,04 1,77 ± 0,04 

50 0,91 ± 0,04 1,30 ± 0,04 1,80 ± 0,04 

C
II

R
 t

9
0
 

0 0,54 ± 0,03 0,99 ± 0,04 - 

10 0,61 ± 0,02 1,19 ± 0,03 1,86 ± 0,04 

20 0,73 ± 0,01 1,38 ± 0,02 2,15 ± 0,01 

30 0,79 ± 0,02 1,41 ± 0,03 2,12 ± 0,06 

40 0,89 ± 0,03 1,53 ± 0,04 2,27 ± 0,09 

50 0,92 ± 0,03 1,52 ± 0,05 2,23 ± 0,08 

26. táblázat IIR (a) és CIIR (b,c) keverékek 100, 300 és 500%-os nyúláshoz tartozó feszültségértékei 

A továbbszakító vizsgálatok eredményeit a 46. ábra szemlélteti. Az eredmények azt 

mutatják, hogy minden vizsgált esetben és CBT tartalom mellett a továbbszakító szilárdság 

növekedése volt megfigyelhető. A CIIR alapú keverékek esetén ebben a mutatóban nem 

volt akkora eltérés, mint a húzóvizsgálatok során kapott eredményekben (a CBT-t nem 

tartalmazó keverékek közül a hosszabb ideig térhálósított minta továbbszakító szilárdsága 

meg is haladta a rövidebb ideig térhálósítottét).  
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a) b) 

46. ábra IIR (a) és CIIR (b) keverékek továbbszakító szilárdságai 

A vizsgált elasztomerek keménységi értékeit a 47. ábra mutatja. A CBT tartalom 

emelkedésével a keverékek keménysége közel lineáris trendet követve növekszik, CIIR 

keverékek esetén a hosszabb ideig térhálósított minták keménységei rendre kicsit 

meghaladták az azonos CBT tartalmú párjaikét.  

  
a) b) 

47. ábra IIR (a) és CIIR (b) keverékek keménységértékei 

Az IIR alapú keverékek DMTA görbéit és a tanδ csúcsokból meghatározott Tg, 

valamint platómodulus és látszólagos térhálósűrűség és tanδ értékeket az 48. ábra és a 27. 

táblázat mutatja. Az IIR alapú elasztomerek nagyrugalmas állapotában 30 °C környékén a 

CBT-t tartalmazó minták esetében a tárolási modulus érték ismét jelentősen csökkenni 

kezd, majd kb. 50 °C környékén ez megáll, és magasabb hőmérsékleteken visszaáll a 

modulusérték a „várható” nagyrugalmas modulusra. A veszteségi tényezőket vizsgálva egy 

új csúcs jelenik meg a CBT-t tartalmazó keverékek görbéin, aminek a csúcshőmérséklete 

30 °C körül van. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy ebben a hőmérséklettartományban 

IIR (és SBR lásd 23. ábra) mátrix esetén a CBT egy hidegkristályosodási folyamaton megy 

keresztül.  
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a) b) 

48. ábra IIR alapú keverékek DMTA görbéi 

A CBT tartalom növekedésével a veszteségi tényező maximális értékéhez tartozó 

hőmérséklet kis mértékben növekszik, maga a tgδmax értéke pedig jelentősen csökken. A 

platómodulusok a CBT tartalom növekedésével jelentős mértékben nőnek, ahogy ebből 

kifolyólag a látszólagos térhálósűrűség is.  

CBT tartalom Tg tgδmax E'pl νc 

[phr] [°C] [-] [MPa] [mol/m
3
] 

0 -23,9 1,54 1,25 171,2 

10 -21,9 1,40 1,82 248,6 

20 -22,3 1,34 3,11 425,1 

30 -20,9 1,17 3,53 483,4 

40 -18,6 1,07 4,92 673,3 

50 -21,4 1,00 6,95 950,5 

27. táblázat IIR alapú keverékek veszteségi tényezőinek maximális értékei, ezekből meghatározott 

üvegesedési átmenet hőmérsékletei, 20 °C-on mért platómodulusai és látszólagos térhálósűrűségei 

A CIIR alapú keverékek DMTA görbéit az 49. és 50. ábra szemlélteti, a görbékből 

meghatározott maximális tanδ, Tg (tanδmax-ból), platómodulus és látszólagos térhálósűrűség 

értékeket pedig a 28. táblázat tartalmazza. A vulkanizációs vizsgálatok során felmerülő 

gyanú alapján, miszerint a CBT a térhálósítás során részben polimerizálódhatott, a DMTA 

vizsgálatok hőmérséklettartományát kiszélesítettem, 250 °C-ig (vagy a minták 

tönkremeneteléig) tartott a vizsgálat (ugyanis a pCBT olvadása korábbi vizsgálatok alapján 

225 °C környékén található). A tönkremenetelekhez tartozó hőmérsékletértékeket a 29. 

táblázat mutatja. A 10 percig térhálósított CIIR alapú keverékek esetén az IIR alapú 

keverékekhez hasonlóan a CBT kis mértékben növelte a Tg-t, csökkentette a veszteségi 

tényező maximális értékét, valamint növelte a platómodulust és ezzel együtt a látszólagos 

térhálósűrűséget. 100 °C fölött a CBT-t is tartalmazó keverékeknél erős termoplasztikus 

jelleg figyelhető meg (a húzó tárolási modulus a hőmérséklet növekedésével meredeken 

csökkenni kezd), ami az oligomer olvadásával magyarázható. 
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a) b) 

49. ábra 10 percig térhálósított CIIR alapú keverékek DMTA görbéi 

Látható továbbá, hogy a 30, 40 és 50 phr CBT-t tartalmazó keverékek 

tönkremeneteléhez tartozó hőmérsékletek is meghaladták a kisebb CBT tartalmú, illetve a 

CBT-t nem tartalmazó keverékek tönkremeneteli hőmérsékleteit.  

  
a) b) 

50. ábra A vulkanizációs görbékből meghatározott t90 ideig térhálósított CIIR alapú keverékek DMTA 

görbéi 

A t90 ideig térhálósított keverékek esetén a maximális tanδ, Tg (tanδmax-ból), 

platómodulus és látszólagos térhálósűrűség értékek az eddig ismertetett keverékeknél 

tapasztalható trendek szerint változtak. Érdekes azonban, hogy a tönkremenetelhez tartozó 

hőmérsékletek 30 phr CBT tartalomig folyamatosan növekvő tendenciát mutattak (bár a 

CBT-t nem tartalmazó keverék esetén elmaradt a 10 percig térhálósított keverékektől) és 

30 phr CBT tartalomnál még a vizsgálat véghőmérsékletén 250 °C-on sem ment tönkre a 

próbatest. Az is megfigyelhető továbbá, hogy míg a 10 percig térhálósított elasztomerek 

esetén kb. 100 °C fölött a modulus jelentős csökkenése figyelhető meg (az oligomer 

olvadása miatt), addig ez a t90 ideig vulkanizált 30 phr-nél több CBT-t tartalmazó 

mintáknál csak jóval később, kb. 200 °C környékén jelentkezik (azoknál a mintáknál, 

amelyek tönkremenetele nem történt meg kisebb hőmérsékleteken, ezek a 30, 40 és 50 phr 
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CBT-t tartalmazó keverékek). Ezek az adatok is alátámasztják azt, hogy kellő idő alatt a 

CIIR alapú keverékekben a CBT polimerizációja beindult.  

CBT tartalom 
10 perc t90 

Tg tgδmax E'pl νc Tg tgδmax E'pl νc 

[phr] [°C] [-] [MPa] [mol/m
3
] [°C] [-] [MPa] [mol/m

3
] 

0 -21,6 1,48 1,99 272,7 -21,5 1,47 1,46 200,2 

10 -19,9 1,33 2,60 356,0 -22,0 1,44 2,08 284,9 

20 -22,1 1,19 3,23 442,5 -21,3 1,36 2,42 330,4 

30 -21,0 1,09 5,17 707,3 -20,0 1,34 2,62 358,2 

40 -19,9 1,03 6,22 851,3 -20,4 1,30 3,68 503,4 

50 -18,4 0,92 9,23 1262,8 -17,5 1,25 5,25 718,1 

28. táblázat CIIR alapú keverékek veszteségi tényezőinek maximális értékei, ezekből meghatározott 

üvegesedési átmenet hőmérsékletei, 20 °C-on mért platómodulusai és látszólag térhálósűrűségei 

CBT tartalom 
10 perc t90 

Tb 

[phr] [°C] 

0 133,8 113,7 

10 139,3 124,8 

20 133,1 141,0 

30 156,1 >250* 

40 145,7 217,3 

50 160,4 211,4 

29. táblázat CIIR alapú keverékek tönkremeneteli hőmérsékletei a DMTA vizsgálat során 

 *A 30 phr CBT tartalmú t90 ideig térhálósított minta nem szakadt el a vizsgálat 

hőmérséklettartományában  

4.5.3. Morfológia 

A tapasztalt jelenségek mélyrehatóbb vizsgálata végett DSC méréseket végeztem 

tiszta CBT-n, valamint CIIR keverékeken (a 10 percig és t90 ideig térhálósított 

változatokon is) is. Annak alátámasztására, hogy az IIR alapú keverékekben nem játszódott 

le polimerizáció, ezek közül is vizsgáltam az 50 phr CBT-t tartalmazó keveréket. A CBT 

DSC görbéit mutatja a 12. ábra. Az első felfűtés görbéjéből látható, hogy a CBT olvadása 

kb. 110 °C környékén kezdődik. Három olvadási tartomány látható, amelyek 

csúcshőmérsékletei rendre 140,0 °C, 156,5 °C és 178,1 °C. A hűtéshez tartozó görbén két 

átfedő 93,9 °C és 83,3 °C csúcshőmérsékletekkel jellemezhető kristályosodási csúcs 

jelentkezik. A második felfűtés során az anyag hidegkristályosodáson megy át kb. 67 °C 

környékén, majd az első olvadási csúcs kissé balra tolódva 127,7 °C-nál látható, valamint 

két további olvadási csúcs figyelhető meg 156,5 °C és 178,0 °C csúcshőmérsékletekkel.  

Az első felfűtések során rögzített görbék (51. ábra) azt mutatják, hogy a CBT-t nem 

tartalmazó keverékeknek van egy 100 °C és egy 165 °C környéki endoterm csúcsa, 

valamint egy 225 °C körüli csúccsal rendelkező exoterm tartománya, ami feltehetőleg az 
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elasztomer utótérhálósodásához köthető (ezt támasztja alá, hogy a második felfűtések 

során ez már nem tapasztalható). Növekvő CBT tartalom mellett a 10 percig térhálósított 

minták esetén eltűnik az alap elasztomer esetén látható 165 °C körül csúcs és az 50 phr 

CBT-t tartalmazó keveréknél egy 150 °C körüli endoterm folyamat látható, ami a CBT 

DSC görbéje alapján a még oligomer állapotú CBT olvadásához köthető.  

  
a) b) 

51. ábra A 10 percig (a) és t90 ideig (b) térhálósított CIIR keverékek első felfűtés során kapott DSC 

görbéje 

A t90 ideig térhálósított keverékek esetén a 30, 40 és 50 phr CBT-t tartalmazó 

keverékek esetén egyértelműen megjelenik egy nagyobb (~195 °C környéki) endoterm 

csúcs), ami nagy valószínűséggel a CBT részbeni polimerizációjával létrejövő pCBT-hez 

köthető, azonban érdekes, hogy ez alacsonyabb hőmérséklet, mint az irodalomban eddigi 

vizsgálatok alapján található kb. 225 °C-os olvadási csúcshőmérséklet.  

  
a) b) 

52. ábra A 10 percig (a) és t90 ideig (b) térhálósított CIIR keverékek hűtése során kapott DSC görbéje 

A hűtési ciklus során rögzített görbéket szemlélve (52. ábra) látható, hogy növekvő 

CBT tartalom mellett megjelenik, és egyre hangsúlyosabbá válik egy exoterm csúcs a 10 

percig térhálósított minták esetében 173 °C, míg a t90 ideig térhálósított minták esetében 

177 °C környékén. Ez arra utal, hogy míg a hosszabb (t90) térhálósítási idő esetén már 
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akkor, a vulkanizáció során részben polimerizálódott a CBT, addig ugyanez lejátszódott a 

másik, 10 percig vulkanizált minták esetén is a DSC vizsgálat első felfűtése során.  

  
a) b) 

53. ábra A 10 percig (a) és t90 ideig (b) térhálósított CIIR keverékek második felfűtés során kapott DSC 

görbéje 

A 2. felfűtés során kapott görbék (53. ábra) is egyértelműen megerősítik a CBT 

polimerizációjának jelenlétét, mind a két térhálósítási idővel készült minták esetén jól 

látható olvadási csúcs található 205 °C környékén, ami az elvárásoknak megfelelően 

növekvő CBT tartalom mellett egyre jelentősebb.  

Az 50 phr CBT tartalmú IIR és t90 ideig térhálósított CIIR minták első és második 

felfűtését összehasonlítva (54. ábra) látható, hogy előbbi esetben nincs nyoma a CBT 

polimerizációjának. A CBT DSC görbéivel összehasonlítva látszik, hogy az első felfűtés 

során az oligomer olvadási csúcsai láthatók, míg a második felfűtés során annak 

hidegkristályosodása és az azt követő olvadása a meghatározó.  

  
a) b) 

54. ábra 50 phr CBT tartalmú IIR és CIIR alapú keverékek első (a) és második (b) felfűtése során 

kapott DSC görbéje 

Az IIR alapú keverékek szakító próbatestjeinek töretfelületeiről készült SEM 

felvételeket az 55. ábra mutatja.  
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a)  b) 

 

 

 
c)  d) 

 

 

 
e)   f) 

55. ábra IIR alapú keverékek töretfelületei 0 (a), 10 (b), 20 (c), 30 (d), 40 (e) és 50 (f) phr CBT tartalom 

esetén 

A CBT-t nem tartalmazó és a 10 phr CBT-t tartalmazó minta esetében a felületet 

szabdaló barázdák azzal magyarázhatók, hogy a felületre felhordott vezető aranyréteg a 

vizsgálat előtt összetöredezett. Szerencsére a vizsgálathoz szükséges mértékű 

vezetőképesség megmaradt, így a vizsgálatokban ez nem okozott gondot. 10 phr CBT 

tartalom esetén egyrészt több 100 µm méretű törmelékes CBT szemcsék voltak 

megfigyelhetők, másrészt ezek mellett korong alakú lapított szemcsék is jelen voltak. A 

0CBT 10CBT 

20CBT 30CBT 

40CBT 50CBT 



Ciklikus butilén tereftalát oligomer (CBT) tartalmú elasztomerek fejlesztése 

92 

CBT tartalom növekedésével a nagyobb (imént említett akár több 100 µm méretű 

szemcsék mellett egyre több kisebb, jobban beágyazott szemcse is megjelent a 

keverékekben, amelyek 20-30 phr CBT tartalom esetén lapos, lemezes alakot mutattak, 40-

50 phr CBT tartalom esetén pedig alakjuk egyre inkább gömbszerűvé vált (56. ábra). 

 

 

 
e)  f) 

56. ábra IIR alapú keverékek töretfelületei 30 (a) és 50 (b) phr CBT tartalom esetén 

Annak vizsgálata végett, hogy a vulkanizáció közben lejátszódó polimerizáció milyen 

befolyást gyakorol a kialakult morfológiára, összehasonlítottam a 10 perces és t90 

vulkanizációs idővel rendelkező minták töretfelületeit (57. ábra). Az eredmények tanúsága 

szerint a részben polimerizálódott CBT-t tartalmazó (t90 ideig térhálósított) minták esetén a 

morfológiai szerkezet kis mértékben megváltozik. A 10 percig térhálósított mintáknál (és 

az IIR alapú keverékeknél) megfigyelhető törmelékes, korongszerű CBT szemcsék mellett 

megjelennek vékony (pár µm vastag) lemezes szerkezetek, amelyek feltételezhetően a 

(részben) polimerizált CBT fázisnak tulajdoníthatók. 

  

50CBT 30CBT 
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a)   b) 

 

 

 
c)  d) 

 

 

 
e)  f) 

57. ábra CIIR alapú keverékek töretfelületei 30 (a,b), 40 (c,d) és 50 (e,f) phr CBT tartalom esetén 10 

perc (a,c,e) és t90 (b,d,f) vulkanizációs idők esetén 

4.6. CBT hatása EPDM alapú keverékekre 

Ebben a fejezetben bemutatom a CBT-vel társított EPDM alapú elasztomerek 

vizsgálata során elért eredményeimet. EPDM alapú elasztomereknél a viszonylag csekély 

telítetlenségük miatt széles körben elterjedt a kénes mellett a peroxidos vulkanizálás is, így 

a vizsgálataimat mind a két vulkanizációs eljárásra kiterjesztettem.  

30CBT 10 perc 30CBT t90 

40CBT 10 perc 40CBT t90 

50CBT 10 perc 50CBT t90 
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4.6.1. Vulkanizációs és reológiai tulajdonságok 

Az EPDM alapú keverékek vulkanizációs jellemzőit a 30. táblázat szemlélteti. A 

CBT EPDM-ek vulkanizációs tulajdonságaira gyakorolt hatását vizsgálva látható, hogy 

peroxidos vulkanizálórendszer esetén a vulkanizációs görbék alakulására sokkal nagyobb 

hatása van ennek az adaléknak, mint kénes esetben. 

V
u

lk
. 

 

re
n

d
. CBT  

tartalom 
G’min G’max t90 

[phr] [kPa] [kPa] [perc] 

K
én

es
 

0 98,1 1258,0 20,0 

5 180,7 765,5 3,3 

10 104,6 831,5 4,3 

15 61,6 652,9 6,3 

20 58,0 776,5 8,8 

P
er

o
x

id
o

s 

0 213,8 1272,0 17,4 

5 179,1 1042,0 16,3 

10 145,1 863,2 14,6 

15 163,6 864,9 16,7 

20 124,3 380,2 8,0 

30. táblázat A vizsgált elasztomerek vulkanizációs jellemzői 

20 phr CBT tartalom mellett már reverzió is megfigyelhető, valamint a CBT 

tartalom növekedésével csökken a tárolási modulus maximális értéke, mivel a CBT a 

vizsgálat hőmérsékletén ömledék állapotban van. Kénes rendszer esetén a referencia 

mintában egy utótérhálósodási folyamat figyelhető meg, ami a CBT-vel adalékolt 

mintáknál már nem játszódik le (ez magyarázza a többihez képest nagy t90 értéket), 

valamint ebben az esetben a jelen lévő CBT mennyisége nem befolyásolja olyan 

számottevően a nyíró tárolási modulust, mint a peroxiddal térhálósított mintáknál.  

A nyerskeverékek komplex viszkozitását vizsgálva (58. ábra) látható, hogy a más 

kaucsuk alapú egyéb töltőanyagot nem tartalmazó keverékekhez hasonló a CBT hatásának 

alakulása, a CBT tartalom növekedésével egyre kisebb mértékű, ám igen jelentős ( 10 phr 

CBT tartalom esetén a nyerskeverék komplex viszkozitásának abszolútértéke már az 

eredeti fele alatt van), tehát feldolgozhatóság szempontjából igen előnyösen sikerült 

befolyásolni a keverékek tulajdonságait. 
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58. ábra Az EPDM alapú nyerskeverékek komplex viszkozitásának abszolútértékei a CBT tartalom 

függvényében 

4.6.2. Mechanikai tulajdonságok 

Szakítószilárdság és szakadási nyúlás tekintetében (59. ábra) az figyelhető meg, 

hogy a kénes rendszerrel térhálósított EPDM minták esetén a CBT-nek egyértelműen 

pozitív hatásai vannak, növekvő CBT tartalmak mellett a keverékek mindkét jellemzője 

javuló tendenciát mutat. Peroxiddal történő térhálósítás esetén 15 phr CBT tartalomig mind 

a szakítószilárdság, mind a szakadási nyúlás stagnáló, vagy csökkenő tendenciát mutat, ám 

efelett itt is javulás figyelhető meg, a 20 phr CBT-t tartalmazó minták szakadási nyúlása 

már a referenciáét is meghaladta.  

  
a) b) 

59. ábra Az EPDM alapú elasztomerek szakítószilárdság (a) és szakadási nyúlás (b) alakulása a CBT 

tartalom függvényében 

Az M50 és M100 értékek (31. táblázat) tekintetében szintén a kénes térhálósítás bizonyult 

a CBT-vel való adalékolás szempontjából ígéretesebbnek, a kénes rendszereknél a teljes 

tartományon javulás figyelhető meg, bár csekély mértékű. A 100%-os relatív nyúláshoz 

tartozó feszültségek a peroxidos rendszereknél csak 20 phr CBT tartalom mellett vált 

értékelhetővé, a többinél ugyanis az átlag szakadási nyúlás nem érte el a 100%-ot. 
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M
in

ta
 CBT 

tartalo

m 

M50 M100 

[phr] [MPa] [MPa] 

P
er

o
x

id
o

s 

0 1,16 ± 0,03 - 

5 1,14 ± 0,02 - 

10 1,16 ± 0,01 - 

15 1,23 ± 0,04 - 

20 1,08 ± 0,02 1,45 ± 0,04 

K
én

es
 

0 0,86 ± 0,02 1,23 ± 0,04 

5 0,92 ± 0,00 1,24 ± 0,03 

10 0,98 ± 0,02 1,31 ± 0,02 

15 0,98 ± 0,02 1,29 ± 0,03 

20 1,07 ± 0,06 1,36 ± 0,07 

31. táblázat Az EPDM alapú elasztomerek 50 (a) és 100% (b) relatív nyúláshoz tartozó 

feszültségértékei 

A továbbszakító vizsgálatok eredményeit, valamint a vizsgált keverékek 

keménységértékeit a 60. ábra szemlélteti. Látható, hogy mindkét térhálósítórendszer esetén 

jótékony hatása van a CBT-nek a repedések terjedésének akadályozása szempontjából, 

valamint, hogy a kénes térhálósítórendszer alkalmazása nagyobb továbbszakító 

szilárdságokat eredményez. A keverékek keménységértékeinek tekintetében látható, hogy a 

peroxidos rendszerrel térhálósítva a keménységre nincs jelentős hatása a hozzáadott CBT-

nek, míg kénes esetben a keménység növekedése tapasztalható, noha igen csekély 

mértékben. 

  
(a) (b) 

60. ábra Az EPDM alapú elasztomerek továbbszakító szilárdságai (a) és keménységi értékei (b) 

 

A mechanikai tulajdonságok vizsgálata alapján kijelenthető, hogy kénes térhálósítás 

esetén jobban megfigyelhető a CBT adalékolásának szilárdsági tulajdonságokra gyakorolt 

pozitív hatása. 
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4.6.3. Morfológia 

A pásztázó elektronmikroszkóppal készített felvételeket a peroxidos rendszerek 

esetén a 61. ábra, míg kénes rendszerek esetén a 62. ábra. ábra szemlélteti. A két 

különböző térhálósítórendszerrel készült keverékek töretfelületeit összehasonlítva látszik, 

hogy peroxidos esetben a CBT szemcsék mérete az adaléktartalom növekedésével nő, 20 

phr CBT esetén már 2-300 μm átmérőjű szemcsék is megtalálhatóak az anyagban. 

 

 

 
a)  b) 

 

 

 
c)   d) 

 
e) 

61. ábra A peroxidos rendszerrel térhálósított EPDM alapú elasztomerek töretfelületei 0-20 phr CBT 

(a-e) jelenlétében 

0CBT peroxid 5CBT peroxid 

10CBT peroxid 15CBT peroxid 

20CBT peroxid 
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A kénes keverékek esetén a növekvő CBT tartalomnak a szemcsék méretére nincs 

ekkora hatása, csupán a töretfelületeken látható szemcsék száma növekszik, ahogy egyre 

több adalék van a keverékekben. 

 

 

 
a)  b) 

 

 

 
c)  d) 

 
e) 

62. ábra A kénes rendszerrel térhálósított EPDM alapú elasztomerek töretfelületei 0-20 phr CBT (a-e) 

jelenlétében 

4.6.4. Olajállóság 

Az olajállósági vizsgálat során összehasonlítottam a különböző CBT tartalmakkal 

rendelkező keverékeket abban a tekintetben, hogy a vizsgálati idő alatt mennyivel nő a 

0CBT kénes 5CBT kénes 

10CBT kénes 15CBT kénes 

20CBT kénes 
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tömegük olajban áztatva valamint, hogy a szakítószilárdságuk, szakadási nyúlásuk és 

továbbszakító szilárdságuk hogyan alakul, milyen hatása figyelhető meg a CBT-nek. A 

próbatestek tömegnövekedését tekintve látható, hogy igen jelentős duzzadás volt 

megfigyelhető, ez peroxidos esetben ~30%-nak, kénes esetben ~35%-nak adódott, 

valamint az eredmények azt mutatják, hogy a CBT-nek nincs jelentős hatása arra, hogy ez 

a duzzadás milyen mértékű a vizsgált rendszerekben. 

A tömegnövekedésekhez hasonlóan a szakítószilárdság és szakadási nyúlás értékei 

is közel állandó értéken voltak az öregítés után a vizsgált CBT tartományon, valamint 

jelentősen visszaestek az öregítésen át nem esett próbatesteken lefolytatott vizsgálatok 

eredményeihez képest. Szakadási nyúlás tekintetében a kénes rendszerek az öregítés után is 

felülmúlták a peroxidosokat, de a korábban tapasztalt növekvő CBT tartalom melletti 

növekvő tendencia itt is eltűnt. 

Az öregített anyagok továbbszakító szilárdságát vizsgálva, a szakadási nyúláshoz 

hasonlóan megmaradt a kénes rendszerek előnye, ám a CBT tartalom növekedésével ez az 

érték sem mutatott az öregítés után egyértelműen javuló tendenciát. Az eredmények 

összegzéséből látszik, hogy ilyen időtartam alatt ezek az elasztomerek a vizsgált közegben 

jelentős duzzadást, valamint mechanikai tulajdonság romlást mutatnak, amire a hozzáadott 

CBT-nek sincs jelentős hatása. 

V
u

lk
. 

 

re
n

d
. CBT  

tartalom 
Tömegváltozás Szakítószilárdság Szakadási nyúlás 

Továbbszakító 

szilárdság 

[phr] [%] [MPa] [%] [kN/m] 

K
én

es
 

0 34,9 ± 1,1 0,76 ± 0,03 71,7 ± 2,3 2,27 ± 0,26 

5 35,6 ± 0,6 0,76 ± 0,02 68,3 ± 6,3 2,47 ± 0,26 

10 35,6 ± 0,6 0,84 ± 0,06 74,5 ± 9,6 2,49 ± 0,29 

15 35,5 ± 0,8 0,88 ± 0,06 80,3 ± 7,4 2,66 ± 0,43 

20 35,1 ± 0,8 0,83 ± 0,06 83,9 ± 9,4 2,79 ± 0,17 

P
er

o
x

id
o

s 

0 30,8 ± 0,4 0,91 ± 0,08 43,9 ± 3,5 1,68 ± 0,07 

5 30,1 ± 0,7 0,84 ± 0,05 39,8 ± 2,0 1,59 ± 0,19 

10 30,3 ± 0,5 0,88 ± 0,03 46,0 ± 3,8 1,59 ± 0,15 

15 31,6 ± 1,0 0,81 ± 0,04 52,2 ± 3,6 1,62 ± 0,05 

20 31,5 ± 0,8 0,89 ± 0,10 52,3 ± 6,4 2,04 ± 0,20 

32. táblázat Az EPDM alapú elasztomerek tömegváltozása és mechanikai tulajdonságainak alakulása 

70 óra időtartamú szobahőmérsékletű olajban történő öregítés után 
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5. Összefoglalás 

Az elvégzett vizsgálatok alapján látható, hogy a CBT eredményesen tudja 

csökkenteni gumi nyerskeverékek komplex viszkozitásainak abszolútértékeit, tehát a 

feldolgozhatóságot javító segédanyagként történő alkalmazhatósága igazolást nyert.  

Emellett szintetikus kaucsukok közül sztirol-butadién, olajjal extendált sztirol-

butadién, akrilnitril-butadién, karboxilált akrilnitril-butadién, etilén-propilén-dién 

terpolimer, izoprén-izobutilén, valamint klórozott izoprén-izobutilén kaucsukok esetén a 

töltetlen vulkanizátumok keménysége, húzó rugalmassági modulusa, szakítószilárdsága, 

szakadási nyúlása és továbbszakító szilárdsága is egyszerre növelhető CBT adalékolásával, 

ugyanis a vulkanizációt követő hűtés során a CBT megszilárdulva diszperz erősítő fázist 

alkot a kész vulkanizátumokban. Természetes kaucsuk alapú gumik esetén nem figyelhető 

meg ilyen erősítőhatás. Ez azzal magyarázható, hogy az NR alapú keverékek töltetlen 

állapotban is nagy szakítószilárdsággal és szakadási nyúlással rendelkeznek, köszönhetően 

az azt alkotó molekulaláncok szabályosságából fakadó nyújtásra történő kristályosodás 

jelenségének, amely tulajdonképpen egy önerősítő mechanizmusként jellemezhető. Ebben 

az esetben a CBT fázist alkotó szemcsék nem a molekulaláncok együttműködését segítik, 

ezáltal elosztva a terhelést a tönkremenetel szempontjából kritikus részeken, hanem 

hibahelyként viselkednek.  

A vulkanizátumok alapját képező kaucsuk molekulaláncában található poláros 

csoportok gyakorisága is jelentős hatással bír a CBT által kifejtett erősítőhatásra, minél 

polárosabb a kaucsuk, a CBT fázis annál finomabb eloszlása tapasztalható, valamint 

erősebb a határfelületi kapcsolat a gumi mátrix és a CBT fázis között, ami a mechanikai 

tulajdonságokra gyakorolt pozitív hatás erősödésében is megnyilvánul.  

A CBT bekeverésének hőmérsékletével szintén jelentősen befolyásolható a 

vulkanizátum mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatás. A hőmérséklet emelésével a 

CBT olvadási tartományát elérve a CBT fázis eloszlása finomodik, fajlagos felülete nő. Ez 

apoláros SBR alapú keverékekben a CBT fázist alkotó szemcsék méretének csökkenéséhez 

köthető, míg poláros NBR alapú keverékek esetén a CBT fázist alkotó szemcsék alakjának 

enyhe megváltozása tapasztalható. 

Az eredmények azt mutatják, hogy CBT alkalmazásával bizonyos 

gumikeverékeknél egyszerre javítható azok feldolgozhatósága és a kész vulkanizátum 

mechanikai tulajdonságai.  
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6. További megoldásra váró feladatok 

A bemutatott eredmények alapján látható, hogy a CBT gumiipari alkalmazásában 

rejlő további kutatási lehetőségek adottak. Elsőként a klórozott butilkaucsuk alapú 

keverékeknél tapasztalt in situ polimerizáció hátterének feltérképezése érdemel említést. A 

vulkanizáció során lejátszódó kémiai reakciók leírása, a gyűrűk felnyílását elindító köztes- 

vagy végtermékek azonosítása az alkalmazható katalizátorrendszerek szempontjából is 

újdonsággal szolgálhat. Abból kifolyólag, hogy a gumiiparban töltetlen keverékeket csak 

alig-alig használnak indokolt töltött keverékekkel folytatott vizsgálatok kiterjesztését mind 

a keverék alapjául szolgáló kaucsuk, mind a töltőanyag mennyisége és minősége 

tekintetében. Fő irányvonalként a nagy AN tartalmú NBR alapú keverékek vizsgálata 

emelhető ki, ugyanis ezeknél volt a CBT erősítőhatása a leginkább számottevő. Ezeken 

kívül további kutatási terület a CBT alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata újfajta 

nanoerősítőanyagokkal töltött gumimátrixú nanokompozitok esetén, ahol a 

feldolgozhatóság és a mechanikai tulajdonságok befolyásolása mellett a 

nanoerősítőanyagok eloszlatásában is szerepet kaphat, a szakirodalomban található hőre 

lágyuló polimereknél meglévő módszerek analógiáján elindulva.  
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7. Tézisek 

1. Ciklikus butilén tereftalát oligomer (CBT) adalékolásával csökkenthető mind a 

töltetlen természetes és szintetikus (sztirol-butadién, olajjal extendált sztirol-

butadién, akrilnitril-butadién, karboxilált akrilnitril-butadién, etilén-propilén-dién 

terpolimer, izoprén-izobutilén, valamint klórozott izoprén-izobutilén) kaucsuk 

alapú, mind a korommal töltött természetes és szintetikus (sztirol-butadién, 

valamint izoprén-izobutilén) kaucsuk alapú gumi nyerskeverékek komplex 

viszkozitásának abszolútértéke a 150-170 °C-os feldolgozási tartományban. 

Ennek magyarázata, hogy ebben a hőmérséklettartományban a CBT kis (19,0±0,8 

Pas (150 °C) és 0,8±0,1 Pas (170 °C) között) dinamikai viszkozitású folyadék 

halmazállapotú ömledékként van jelen, így a hagyományosan lágyítókként 

használt olajokhoz hasonlóan tud működni [93-95]. 

 

2. A szintetikus kaucsukok közül a sztirol-butadién, az olajjal extendált sztirol-

butadién, az akrilnitril-butadién, a karboxilált akrilnitril-butadién, az etilén-

propilén-dién terpolimer, az izoprén-izobutilén, valamint a klórozott izoprén-

izobutilén kaucsukok esetén a töltetlen vulkanizátumok keménysége, húzó 

rugalmassági modulusa, szakítószilárdsága, szakadási nyúlása és továbbszakító 

szilárdsága is szobahőmérsékleten egyszerre növelhető CBT adalékolásával, 

ugyanis a CBT a hűtés során megszilárdulva a hagyományos töltőanyagokhoz 

hasonlóan erősítő diszperz fázisként tud funkcionálni a kész vulkanizátumokban 

[93, 94].  

 

3. A CBT-nek a vulkanizátumok szobahőmérsékleten mutatott szilárdságjellegű 

(szakítószilárdság, szakadási nyúlás, és továbbszakító szilárdság) tulajdonságaira 

gyakorolt erősítőhatása a vulkanizátumok alapját adó kaucsukpolimer 

molekulaláncában található poláros csoportok gyakoriságának növekedésével 

egyre jelentősebbé válik. Ennek magyarázata a szintén poláros CBT fázis egyre 

finomabb eloszlása, valamint a poláros csoportok gyakoriságának növekedésével 

a gumi és a CBT fázis közötti dipólus-dipólus kölcsönhatások valószínűségének 

növekedése [94].  
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4. A CBT bekeverésének hőmérséklete hatással van az általa elérhető erősítés 

mértékére. Nagyobb bekeverési hőmérsékleteken (120°C) CBT fázis fajlagos 

felülete mind apoláros SBR, mind poláros NBR alapú keverékek esetén nő. 

Előbbinél jellemzően a CBT fázist alkotó szemcsék finomodása révén, utóbbinál a 

CBT fázist alkotó kristályok alakjának megváltozása által [96].  

 



Ciklikus butilén tereftalát oligomer (CBT) tartalmú elasztomerek fejlesztése 

104 

8. Irodalomjegyzék 

1. Karger-Kocsis J., Felhős D., Bárány T., Czigány T.: Hybrids of HNBR and in situ 

polymerizable cyclic butylene terephthalate (CBT) oligomers: properties and dry 

sliding behavior. Express Polymer Letters, 2, 520-527 (2008). 

2. Bartha Z., Gumiipari kézikönyv. Taurus-OMIKK, Budapest,  (1988). 

3. Mark J.E., Erman B., Eirich F.E., Science and Technology of Rubber: Third 

Edition. Elsevier Academic Press, San Diego, Kalifornia, USA,  (2005). 

4. ASTM D1765 Standard Classification System for Carbon Blacks Used in Rubber 

Products, (2016). 

5. Medalia A.I., Elastomers, Reinforcement of, in Encyclopedia of Materials: Science 

and Technology (Second Edition), (ed.: Buschow K.H.J.). Elsevier, Oxford, 

Egyesült Királyság, 2475-2480 (2001). 

6. Sabu T., Ranimol S., Rubber Nanocomposites: Preparation, Properties, and 

Applications. John Wiley & Sons, Ltd Szingapúr,  (2010). 

7. Lopez-Manchado M.A., Biagiotti J., Valentini L., Kenny J.M.: Dynamic 

mechanical and raman spectroscopy studies on interaction between single-walled 

carbon nanotubes and natural rubber. Journal of Applied Polymer Science, 92, 

3394-3400 (2004). 

8. Bokobza L., Kolodziej M.: On the use of carbon nanotubes as reinforcing fillers for 

elastomeric materials. Polymer International, 55, 1090-1098 (2006). 

9. Kolodziej M., Bokobza L., Bruneel J.L.: Investigations on natural rubber filled with 

multiwall carbon nanotubes. Composite Interfaces, 14, 215-228 (2007). 

10. Zhao Q., Tannenbaum R., Jacob K.J.: Carbon nanotubes as Raman sensors of 

vulcanization in natural rubber. Carbon, 44, 1740-1745 (2006). 

11. Ma J., Xiang P., Mai Y.-W., Zhang L.-Q.: A Novel Approach to High Performance 

Elastomer by Using Clay. Macromolecular Rapid Communications, 25, 1692-1696 

(2004). 

12. Abdollahi M., Rahmatpour A., Aalaie J., Khanli H.H.: Structure and properties of 

styrene-butadiene rubber/pristine clay nanocomposites prepared by latex 

compounding method. e-Polymers, 7, 861-871 (2007). 

13. Gatos K.G., Thomann R., Karger-Kocsis J.: Characteristics of ethylene propylene 

diene monomer rubber/organoclay nanocomposites resulting from different 



Halász István Zoltán 

105 

processing conditions and formulations. Polymer International, 53, 1191-1197 

(2004). 

14. Kuriakose A.P., Varghese M.: The compounding of nitrile and polychloroprene 

rubbers with rice bran oil. Iranian Polymer Journal, 8, 247-255 (1999). 

15. Kuriakose A.P., Varghese M.: Use of rice bran oil and epoxidized rice bran oil in 

carbon black-filled natural rubber-polychloroprene blends. Journal of Applied 

Polymer Science, 90, 4084-4092 (2003). 

16. Ebewele R.O., Iyayi A.F., Hymore F.K.: Considerations of the extraction process 

and potential technical applications of Nigerian rubber seed oil. International 

Journal of the Physical Sciences, 5, 826-831 (2010). 

17. Kuriakose A.P., Rajendran G.F.: Rice bran oil as a novel compounding ingredient 

in sulfur vulcanization of natural-rubber. European Polymer Journal, 31, 595-602 

(1995). 

18. Jayewardhana W.G.D., Perera G.M., Edirisinghe D.G., Karunanayake L.: Study on 

natural oils as alternative processing aids and activators in carbon black filled 

natural rubber. Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka, 37, 187-

193 (2009). 

19. Dasgupta S., Agrawal S.L., Bandyopadhyay S., Chakraborty S., Mukhopadhyay R., 

Malkani R.K., Ameta S.C.: Characterization of eco-friendly processing aids for 

rubber compound. Polymer Testing, 26, 489-500 (2007). 

20. Dasgupta S., Agrawal S.L., Bandyopadhyay S., Chakraborty S., Mukhopadhyay R., 

Malkani R.K., Ameta S.C.: Characterisation of eco-friendly processing aids for 

rubber compound: Part II. Polymer Testing, 27, 277-283 (2008). 

21. Abt T., Sánchez-Soto M.: A review of the recent advances in cyclic butylene 

terephthalate technology and its composites. Critical Reviews in Solid State and 

Materials Sciences, 1-45 (2016). 

22. Hill J.W., Carothers W.H.: Cyclic and polymeric formals. Journal of the American 

Chemical Society, 57, 925-928 (1935). 

23. Spanagel E., Carothers W.: Macrocyclic esters. Journal of the American Chemical 

Society, 57, 929-934 (1935). 

24. Hall A.J., Hodge P.: Recent research on the synthesis and applications of cyclic 

oligomers. Reactive & Functional Polymers, 41, 133-139 (1999). 

25. Brunelle D.J.: Cyclic oligomer chemistry. Journal of Polymer Science Part a-

Polymer Chemistry, 46, 1151-1164 (2008). 



Ciklikus butilén tereftalát oligomer (CBT) tartalmú elasztomerek fejlesztése 

106 

26. Pang K., Kotek R., Tonelli A.: Review of conventional and novel polymerization 

processes for polyesters. Progress in Polymer Science, 31, 1009-1037 (2006). 

27. Hodge P.: Entropically driven ring-opening polymerization of strainless organic 

macrocycles. Chemical Reviews, 114, 2278-2312 (2014). 

28. Hodge P.: Cyclodepolymerization as a method for the synthesis of macrocyclic 

oligomers. Reactive & Functional Polymers, 80, 21-32 (2014). 

29. Brunelle D.J., Bradt J.E., Serth-Guzzo J., Takekoshi T., Evans T.L., Pearce E.J., 

Wilson P.R.: Semicrystalline polymers via ring-opening polymerization: 

Preparation and polymerization of alkylene phthalate cyclic oligomers. 

Macromolecules, 31, 4782-4790 (1998). 

30. Tullo A.: Profile - Best of both worlds - Cyclics Corp. hopes that a new twist on 

polybutylene terephthalate will create a niche. Chemical & Engineering News, 80, 

22-22 (2002). 

31. Rösch M.: PBT oligomers: always in good form. Kunststoffe, 2005, 91-93 (2005). 

32. http://www.trc-canada.com/prod-img/P294550.png (2016.12.20.). 

33. East G.C., Girshab A.M.: Cyclic oligomers in poly(1,4-butylene terephthalate). 

Polymer, 23, 323-324 (1982). 

34. Mohd Ishak Z.A., Gatos K.G., Karger-Kocsis J.: On the in-situ polymerization of 

cyclic butylene terephthalate oligomers: DSC and rheological studies. Polymer 

Engineering and Science, 46, 743-750 (2006). 

35. Steeg M., Mitschang P., Chakraborty P., Hartmann T. Modeling the viscosity and 

conversion of in-situ polymerizing PBT using empirical data. in Proceedings of 

17th ICCM.  Edinburgh, Egyesült Királyság (2009) 

36. Brunelle D.J., Cyclic oligomers of polycarbonates and polyesters, in Cyclic 

Polymers, (ed.: Semlyen J.A.). Springer, Dodrecht, Hollandia, 185-228 (2000). 

37. Hodge P.: Some applications of reactions which interconvert monomers, polymers 

and/or macrocycles. Reactive & Functional Polymers, 48, 15-23 (2001). 

38. Parton H., Baets J., Lipnik P., Goderis B., Devaux J., Verpoest I.: Properties of 

poly(butylene terephthatlate) polymerized from cyclic oligomers and its 

composites. Polymer, 46, 9871-9880 (2005). 

39. Miller S.: Macrocyclic polymers from cyclic oligomers of poly (butylene 

terephthalate).  (1998). 

40. Baets J., Toughening of in-situ polymerized cyclic butylene terephthalate for use in 

continuous fiber reinforced thermoplastic composites (Vertaaiing van in-situ 

http://www.trc-canada.com/prod-img/P294550.png


Halász István Zoltán 

107 

gepolymeriseerd cyclisch butyleentereftalaat voor gebruik in continu 

vezelversterkte thermoplastische composieten), in Department of Metallurgy and 

Materials Engineering. 2008, Katholieke Universiteit Leuven: Leuven, Belgium. 

41. Abt T., Sanchez-Soto M., de Ilarduya A.M.: Toughening of in situ polymerized 

cyclic butylene terephthalate by chain extension with a bifunctional epoxy resin. 

European Polymer Journal, 48, 163-171 (2012). 

42. Balogh G., Development of cyclic butylene terephthalate matrix composites in 

Department of Polymer Engineering. 2012, Budapest Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem: Budapest, Magyarország. 

43. Li Z.R., Downes R., Liang Z.Y.: In situ polymerized pCBT composites with 

aligned carbon nanotube buckypaper: structure and properties. Macromolecular 

Chemistry and Physics, 216, 292-300 (2015). 

44. Steeg M., Prozesstechnologie für Cyclic Butylene Terephthalate im Faser-

Kunststoff-Verbund, in Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik. 2009, 

Technische Universität Kaiserslautern: Kaiserslautern, Németország. 

45. Tripathy A.R., Elmoumni A., Winter H.H., MacKnight W.J.: Effects of catalyst and 

polymerization temperature on the in-situ polymerization of cyclic poly(butylene 

terephthalate) oligomers for composite applications. Macromolecules, 38, 709-715 

(2005). 

46. Coll S.M., Murtagh A.M., Brádaigh C.M.Ó. Resin film infusion of cyclic PBT 

composites: a fundamental study. in SAMPE Europe 25th International Jubilee 

Conference.  Párizs, Franciaország (2004) 

47. Doyle A., Lee J., Archer E., Doyle K., Feerick P., Coll S., O B.C., Murtagh A., 

Mallon P., Stanley W.U.L., Composite articles comprising in-situ-polymerisable 

thermoplastic material and processes for their construction. 2008, European 

Patent, EP1880833A1. 

48. Doyle A., Feerick P., Mallon P., O'bradaigh C., Doyle D., A heated mould for 

moulding polymeric composites, a method for making such mould and its use. 

2012, European Patent, EP2344312B1. 

49. Bäck G., Egger P., Berg L.F.: Continuous fiber reinforced structural components: 

Combining polymerization and molding within a single machine. Kunststoffe, 

2012, 102-105 (2012). 

50. Steenkamer D.A., Sullivan J.L.: On the recyclability of a cyclic thermoplastic 

composite material. Composites Part B: Engineering, 29, 745-752 (1998). 



Ciklikus butilén tereftalát oligomer (CBT) tartalmú elasztomerek fejlesztése 

108 

51. Stavrov D., Bersee H.E.N.: Resistance welding of thermoplastic composites-an 

overview. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 36, 39-54 

(2005). 

52. Wu C.M., Huang C.W.: Melting and crystallization behavior of copolymer from 

cyclic butylene terephthalate and polycaprolactone. Polymer Engineering and 

Science, 51, 1004-1013 (2011). 

53. Zhang J.Q., Wang Z.B., Wang B.J., Gou Q.T., Zhang J.W., Zhou J., Li Y., Chen P., 

Gu Q.: Living lamellar crystal initiating polymerization and brittleness mechanism 

investigations based on crystallization during the ring-opening of cyclic butylene 

terephthalate oligomers. Polymer Chemistry, 4, 1648-1656 (2013). 

54. Xu D., Karger-Kocsis J., Apostolov A.A.: Hybrids from HNBR and in situ 

polymerizable cyclic butylene terephthalate (CBT): Structure and rolling wear 

properties. European Polymer Journal, 45, 1270-1281 (2009). 

55. Xu D., Karger-Kocsis J.: Rolling and sliding wear properties of hybrid systems 

composed of uncured/cured HNBR and partly polymerized cyclic butylene 

terephthalate (CBT). Tribology International, 43, 289-298 (2010). 

56. Hodge P., Colquhoun H.M.: Recent work on entropically-driven ring-opening 

polymerizations: some potential applications. Polymers for Advanced 

Technologies, 16, 84-94 (2005). 

57. Baets J., Devaux J., Verpoest I.: Toughening of basalt fiber-reinforced composites 

with a cyclic butylene terephthalate matrix by a nonisothermal production method. 

Advances in Polymer Technology, 29, 70-79 (2010). 

58. Abt T., Sanchez-Soto M., Illescas S., Aurrekoetxea J., Sarrionandia M.: 

Toughening of in situ polymerized cyclic butylene terephthalate by addition of 

tetrahydrofuran. Polymer International, 60, 549-556 (2011). 

59. Holden G., Kricheldorf H.R., Quirk R.O., Thermoplastic Elastomers. Hanser, 

München, Németország,  (2004). 

60. Tripathy A.R., MacKnight W.J., Kukureka S.N.: In-situ copolymerization of cyclic 

poly(butylene terephthalate) oligomers and is an element of-caprolactone. 

Macromolecules, 37, 6793-6800 (2004). 

61. Bahloul W., Bounor-Legare V., Fenouillot F., Cassagnau P.: EVA/PBT 

nanostructured blends synthesized by in situ polymerization of cyclic cBT (cyclic 

butylene terephthalate) in molten EVA. Polymer, 50, 2527-2534 (2009). 



Halász István Zoltán 

109 

62. Tripathy A.R., Chen W.J., Kukureka S.N., MacKnight W.J.: Novel poly(butylene 

terephthalate)/poly(vinyl butyral) blends prepared by in situ polymerization of 

cyclic poly(butylene terephthalate) oligomers. Polymer, 44, 1835-1842 (2003). 

63. Baets J., Dutoit M., Devaux J., Verpoest I.: Toughening of glass fiber reinforced 

composites with a cyclic butylene terephthalate matrix by addition of 

polycaprolactone. Composites Part a-Applied Science and Manufacturing, 39, 13-

18 (2008). 

64. Tripathy A.R., Farris R.J., MacKnight W.J.: Novel fire resistant matrixes for 

composites from cyclic poly(butylene terephthalate) oligomers. Polymer 

Engineering and Science, 47, 1536-1543 (2007). 

65. Abt T., de Ilarduya A.M., Bou J.J., Sanchez-Soto M.: Isocyanate toughened pCBT: 

Reactive blending and tensile properties. Express Polymer Letters, 7, 172-185 

(2013). 

66. Baets J., Godara A., Devaux J., Verpoest I.: Toughening of polymerized cyclic 

butylene terephthalate with carbon nanotubes for use in composites. Composites 

Part a-Applied Science and Manufacturing, 39, 1756-1761 (2008). 

67. Baets J., Godara A., Devaux J., Verpoest I.: Toughening of isothermally 

polymerized cyclic butylene terephthalate for use in composites. Polymer 

Degradation and Stability, 95, 346-352 (2010). 

68. Broza G., Kwiatkowska M., Roslaniec Z., Schulte K.: Processing and assessment of 

poly(butylene terephthalate) nanocomposites reinforced with oxidized single wall 

carbon nanotubes. Polymer, 46, 5860-5867 (2005). 

69. McLauchlin A., Bao X.J., Zhao F.: Organoclay polybutylene terephthalate 

nanocomposites using dual surfactant modified montmorillonite prepared by the 

masterbatch method. Applied Clay Science, 53, 749-753 (2011). 

70. Wan C.Y., Zhao F., Bao X.J., Kandasubramanian B., Duggan M.: Surface 

characteristics of polyhedral oligomeric silsesquioxane modified clay and its 

application in polymerization of macrocyclic polyester oligomers. Journal of 

Physical Chemistry B, 112, 11915-11922 (2008). 

71. Abt T., Sánchez-Soto M., Illescas S., Arostegui A.: Properties of POSS blends with 

pCBT, PMMA, PC and POM thermoplastics. International Journal of Materials and 

Structural Integrity, 7, 48-78 (2013). 

72. Coleman J.N., Khan U., Gun'ko Y.K.: Mechanical reinforcement of polymers using 

carbon nanotubes. Advanced Materials, 18, 689-706 (2006). 



Ciklikus butilén tereftalát oligomer (CBT) tartalmú elasztomerek fejlesztése 

110 

73. Ray S.S., Okamoto M.: Polymer/layered silicate nanocomposites: a review from 

preparation to processing. Progress in Polymer Science, 28, 1539-1641 (2003). 

74. Potts J.R., Dreyer D.R., Bielawski C.W., Ruoff R.S.: Graphene-based polymer 

nanocomposites. Polymer, 52, 5-25 (2011). 

75. Singh V., Joung D., Zhai L., Das S., Khondaker S.I., Seal S.: Graphene based 

materials: Past, present and future. Progress in Materials Science, 56, 1178-1271 

(2011). 

76. Wu F.J., Yang G.S.: Synthesis and properties of poly(butylene 

terephthalate)/multiwalled carbon nanotube nanocomposites prepared by in situ 

polymerization and in situ compatibilization. Journal of Applied Polymer Science, 

118, 2929-2938 (2010). 

77. Wu F.J., Yang G.S.: Poly(butylene terephthalate)-functionalized MWNTs by in situ 

ring-opening polymerization of cyclic butylene terephthalate oligomers. Polymers 

for Advanced Technologies, 22, 1466-1470 (2011). 

78. Fang H., Wu F.J.: Nonisothermal crystallization kinetics of poly(butylene 

terephthalate)/multiwalled carbon nanotubes nanocomposites prepared by in situ 

polymerization. Journal of Applied Polymer Science, 131 (2014). 

79. Romhany G., Vigh J., Thomann R., Karger-Kocsis J., Sajo I.E.: pCBT/MWCNT 

nanocomposites prepared by in situ polymerization of CBT after solid-phase high-

energy ball milling of CBT with MWCNT. Macromolecular Materials and 

Engineering, 296, 544-550 (2011). 

80. Berti C., Binassi E., Colonna M., Fiorini M., Zuccheri T., Karanam S., Brunelle 

D.J.: Improved dispersion of clay platelets in poly(butylene terephthalate) 

nanocomposite by ring-opening polymerization of cyclic oligomers: effect of the 

processing conditions and comparison with nanocomposites obtained by melt 

intercalation. Journal of Applied Polymer Science, 114, 3211-3217 (2009). 

81. Wu F.M., Yang G.S.: Poly(butylene terephthalate)/organoclay nanocomposites 

prepared by in-situ bulk polymerization with cyclic poly(butylene terephthalate). 

Materials Letters, 63, 1686-1688 (2009). 

82. Tripathy A.R., Burgaz E., Kukureka S.N., MacKnight W.J.: Poly(butylene 

terephthalate) nanocomposites prepared by in-situ polymerization. 

Macromolecules, 36, 8593-8595 (2003). 



Halász István Zoltán 

111 

83. Hong Y., Yoon H.G., Lim S.: Preparation of PBT/clay nanocomposites using 

supercritical process. International Journal of Precision Engineering and 

Manufacturing, 10, 115-118 (2009). 

84. Lanciano G., Greco A., Maffezzoli A., Mascia L.: Effects of thermal history in the 

ring opening polymerization of CBT and its mixtures with montmorillonite on the 

crystallization of the resulting poly(butylene terephthalate). Thermochimica Acta, 

493, 61-67 (2009). 

85. Abt T., Bou J.J., Sanchez-Soto M.: Isocyanate toughening of pCBT/organoclay 

nanocomposites with exfoliated structure and enhanced mechanical properties. 

Express Polymer Letters, 8, 953-966 (2014). 

86. Karger-Kocsis J., Shang P.P., Mohd Ishak Z.A., Rosch M.: Melting and 

crystallization of in-situ polymerized cyclic butylene terephthalates with and 

without organoclay: a modulated DSC study. Express Polymer Letters, 1, 60-68 

(2007). 

87. Fabbri P., Bassoli E., Bon S.B., Valentini L.: Preparation and characterization of 

poly (butylene terephthalate)/graphene composites by in-situ polymerization of 

cyclic butylene terephthalate. Polymer, 53, 897-902 (2012). 

88. Balogh G., Hajba S., Karger-Kocsis J., Czigány T.: Preparation and 

characterization of in situ polymerized cyclic butylene terephthalate/graphene 

nanocomposites. Journal of Materials Science, 48, 2530-2535 (2013). 

89. Chen H.L., Huang C.W., Yu W., Zhou C.X.: Effect of thermally reduced graphite 

oxide (TrGO) on the polymerization kinetics of poly(butylene terephthalate) 

(pCBT)/TrGO nanocomposites prepared by in situ ring-opening polymerization of 

cyclic butylene terephthalate. Polymer, 54, 1603-1611 (2013). 

90. Davoodi M.M., Sapuan S.M., Ahmad D., Aidy A., Khalina A., Jonoobi M.: Effect 

of polybutylene terephthalate (PBT) on impact property improvement of hybrid 

kenaf/glass epoxy composite. Materials Letters, 67, 5-7 (2012). 

91. Tzounis L., Gartner T., Liebscher M., Potschke P., Stamm M., Voit B., Heinrich 

G.: Influence of a cyclic butylene terephthalate oligomer on the processability and 

thermoelectric properties of polycarbonate/MWCNT nanocomposites. Polymer, 55, 

5381-5388 (2014). 

92. www.matweb.com (2017.02.10.). 

93. Halász I.Z., Bárány T.: Elasztomerek tulajdonságainak újszerű módosítási 

lehetősége. Műanyag és Gumi, 51, 315-318 (2014). 

http://www.matweb.com/


Ciklikus butilén tereftalát oligomer (CBT) tartalmú elasztomerek fejlesztése 

112 

94. Halász I.Z., Bárány T.: Novel bifunctional additive for rubbers: cyclic butylene 

terephthalate oligomer. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 59, 182-

188 (2015). 

95. Halász I., Bárány T., Karger-Kocsis J. Effect of cyclic butylene-terephthalate on 

carbon black filled rubbers. in International Rubber Conference.  Nürnberg, 

Németország (2015) 

96. Halász I.Z., Bárány T.: Phase morphology and mechanical properties of cyclic 

butylene terephthalate oligomer-containing rubbers: effect of mixing temperature. 

Materials, 9 (2016). 

 


