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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. 

Ezek alapján értekezésem céljaként a CBT gumiipari adalékanyagként való 

alkalmazhatóságának feltérképezését tűztem ki. Ennek egyik része a még vulkanizálatlan 

nyerskeverékek viszkozitására gyakorolt hatás vizsgálata, annak megállapítása, hogy a 
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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.  

2. Szakirodalom kritikai áttekintése, célkitűzések 

A szakirodalom alapos áttanulmányozása után megállapítottam, hogy 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, de 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 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- 
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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. 

3. Alapanyagok, gyártási- és vizsgálati módszerek 

Ebben a fejezetben röviden ismertetem a munkám során felhasznált alapanyagokat, 

valamint az előállítási és vizsgálatimódszereket.  

3.1. Alapanyagok 

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.  

Felhasznált kaucsukok 

Munkám során a felhasznált kaucsukok kiválasztása az alapján történt, hogy az 

iparban melyeket alkalmazzák a legnagyobb mennyiségben. Ezek alapján kísérleteimet 

természetes kaucsuk (NR), valamint szintetikus kaucsuk alapú elasztomereken, valamint 

ezek nyerskeverékein végeztem. A szintetikus kaucsukok közül a következőket 

alkalmaztam: sztirol-butadién kaucsuk (SBR), olajjal extendált sztirol-butadién kaucsuk 

(oSBR), akrilnitril-butadién kaucsuk különböző akrilnitril tartalmakkal (NBR), karboxilált 

akrilnitril-butadién kaucsuk (NBRX), etilén-propilén-dién terpolimer kaucsuk (EPDM), 

izoprén-izobutilén kaucsuk (IIR), valamint klórozott izoprén-izobutilén kaucsuk (CIIR), 
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Egyéb felhasznált alapanyagok  

Az elasztomerek előállítása során a kaucsukokon és a CBT-n kívül különböző 

aktivátorokat (ZnO és sztearinsav), gyorsítókat (CBS, MBTS, ZDBC, TMTD), 

térhálósítószereket (kén és dikumil-peroxid), töltőanyagokat (N330 és N660 korom) és 

lágyítókat (paraffinos ásványi olaj) alkalmaztam. A vizsgált keverékek receptúrája az 

értekezésben megtekinthető.  

3.2. Keverékkészítés és vulkanizálás  

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 hengerhőmérsékletek az 

értekezésben megtekinthetők. A CBT bekeverése után a többi adalék- és töltőanyag 

beadagolása minden esetben 70 °C-on történt. 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.  

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.  

3.3. 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.  



Halász István Zoltán 

7 

Viszkozitásmérések 

A felhasznált oligomer dinamikai viszkozitásának mérése TA AR2000 (TA 

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

reométerrel történt 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 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 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. 

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.  

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.  
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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.  

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.   

4. Tézisek 

Értekezésem új tudományos eredményeit az alábbi tézispontokban foglaltam össze.  

 

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 
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halmazállapotú ömledékként van jelen, így a hagyományosan lágyítókként 

használt olajokhoz hasonlóan tud működni [2, 4, 6, 10]. 

 

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 

[2, 4, 6].  

 

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 [2, 4].  

 

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 [3].  
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