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BEVEZETÉS 

 

A műanyagipar fejlődésével és a műanyagok termelésének növekedésével párhuzamosan a 

műanyagok felhasználási területei is egyre bővülnek, és alkalmazásuk mindinkább 

specializálódik. A polimer keverékek fejlődése követte az alappolimerekét, az elmúlt 

évtizedekben rendkívül látványos volt. Számos új termék jelent meg a piacon és a gyártott 

keverékek mennyisége is nőtt. A feldolgozhatóság, a mechanikai jellemzők, az ütésállóság 

javítása, hulladékok visszadolgozására vagy az ár csökkentése érdekében gyakran 

alkalmaznak polimer keverékeket. 

A polimer keverékek (polimer blendek) és a töltőanyagot tartalmazó polimerek, vagy más 

néven a heterogén polimer rendszerek nagy előnye, hogy a komponensek és az összetétel 

megfelelő megválasztásával a rendszer tulajdonságai széles határok között változtathatók. A 

keverékek tulajdonságai nagyban függnek a komponensek között kialakuló kölcsönhatás 

erősségétől, és az előállítás körülményeitől, melyek egyúttal meghatározzák a kialakuló 

morfológiát is. Elmondható, hogy a keverékkészítés hatására az alappolimerekre jellemző 

tulajdonságok különböző irányban változnak, és általában az összetételtől is függenek. Annak 

megállapítása, hogy melyik keverék elégíti ki egy konkrét alkalmazási terület igényeit, csak 

kísérleti úton lehetséges, de egyre nagyobb az igény a várható tulajdonságok elméleti 

előrejelzésére. Ezért számos kutatás foglalkozik a keverékek vizsgálatával, amelyeknek fő 

célja az elegyíthetőség, a szerkezet és a tulajdonságok közötti kapcsolatok feltárása. A 

vizsgálatok gyakran a polimer keverék tulajdonságainak meghatározására és a komponensek 

elegyíthetőségének megállapítására irányulnak. A polimer blendek készítésének egyik fő 

kérdése az újrahasznosítás. A legtöbb polimer blend autóipari alkalmazású. Ahogy az autóipar 

egyre közelebb kerül a teljesen műanyagból készült autóhoz, elképzelhetetlen, hogy ezt a 

hatalmas mennyiségű műanyagot, amelyet az autókban használnak, egyszerűen hulladékként 

kidobjuk vagy elégessük. 1984-ben még a hulladék 1%-a volt újrahasznosítva, napjainkban is 

csak pár polimert tudunk feldolgozni, szigorú előírások mellett (polietilén, PET). Emellett a 

gyártásközi hulladékot hasznosítják. Napjainkban az a megoldás kezd elterjedni, hogy a 

polimereket blendekként hasznosítják, egyre gyengébb tulajdonságokat igénylő 

alkalmazásokban, vagyis az első alkalmazásban a legerősebb blend, majd gyengébb, és így 

tovább, így a blendek akár 10 évig is használhatóvá válnak több alkalmazásban.  

A PVC napjainkban is az egyik legsokoldalúbb és leggazdaságosabban előállított polimer 

azóta, hogy szintetizálása és gyártása az 1910-es években elkezdődött. Bár környezetvédők 
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támadásának közkedvelt célpontja, környezetkárosító hatása megfelelő alkalmazás mellett 

elenyésző. 

A PVC számos alkalmazási területen teret hódított annak ellenére, hogy alacsony 

hőmérsékleten rideggé válik. Emiatt manapság is kísérletek folynak az ütésállóság javítására. 

Az ütésálló polimer rendszerek mindig többfázisúak, egy rideg mátrixból és az abban 

diszpergált az energia elnyelésére alkalmas lágy gumiszerű részecskéből állnak. Ez a lágy 

részecske általában CPE, EVA, NBR, akril- illetve egyéb kaucsuk. Polimer rendszereimben 

ezt az energiaelnyelő részecske PE, mely tömegműanyag, tehát olcsó és könnyen 

hozzáférhető. Sajnálatos módon e keverékek tulajdonságai gyengék, ütésálló rendszerként 

nem alkalmazhatóak. 

Dolgozatom célja a PVC-PE kétalkotós rendszerek szerkezetének és mechanikai 

tulajdonságainak vizsgálata volt. Első lépésben kétkomponensű rendszereket készítettem és a 

kétkomponensű keverékek szerkezet-tulajdonság összefüggéseit kerestem. 

Második lépésben háromalkotós ötvözetek készültek melyekkel a mechanikai 

tulajdonságokon kívántam javítani a komponensek közötti kölcsönhatás növelésével. A 

harmadik komponens két esetben olyan polimer volt, melymind a PE-el, mind a PVC-vel 

elegyedik (PUR és NBR). Az egyik keverékben térhálósított PE-t alkalmaztam. A kétalkotós 

keverékeken elvégzett szerkezetvizsgálatokat a háromalkotós rendszereken is megismételtem, 

majd az eredményeket összevetettem a PVC-PE kétalkotós ötvözetekre kapott adatokkal. 

Dolgozatomban elsőként áttekintem a blendkészítés történetét és elméletét különös tekintettel 

a PVC blendekre - és elméletét. Szakirodalmi áttekintés végén a polimer keverékek előállítási 

módjait ismertetem. A következőkben kerül sor a kísérleti módszerek, a vizsgálati 

paraméterek és az elvégzett kísérelek bemutatására. A PVC keverékek legfontosabb vizsgált 

tulajdonsága az ütésállóság, melyet a szerkezet döntően befolyásol. Ezért a keverékek 

morfológiájáról igyekeztem információt gyűjteni, melyet összevetettem a mechanikai 

tulajdonságokkal. A szerkezet-tulajdonság kapcsolatok felállítására a tanulmány végén kerül 

sor. 
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1. POLIMEREK ÉS POLIMERKEVERÉKEK 

 

Ez a fejezet rövid bepillantást ad a természetes és szintetikus polimer felfedezésének 

történetébe, a PVC és blendjeinek történetét részletesebben tárgyalva. A keverékkészítés 

elméletét, indokait, alapfogalmait szintén kifejtem. 

 

1.1.A természetes és mesterséges polimerek rövid története 

 

Az elfogadott definíció szerint a műanyagokat alkotó polimerek olyan makromolekulás 

anyagok, amelyek természetes makromolekulák mesterséges átalakításával vagy kisebb 

molekulájú szerves vegyületekből, polimerizációval állíthatók elő. 

 

Természetes alapú műanyagok 

A Hevea Brasiliensis kaucsukfa nedvéből kapott nyersgumit már az 1600-as évek közepén 

behozták a spanyol hódítók Európába, de a ragacsos anyaggal hosszú ideig nem tudtak mit 

kezdeni. Áttörést csak az jelentett, amikor Charles Goodyear 1841-ben felfedezte a 

vulkanizálást. Goodyear Philadelphiában volt nagykereskedő, de érdeklődésből 1839-ben 

elkezdett kísérletezni: különféle anyagokat kevert a kaucsukhoz, majd melegítette a 

keveréket. Egyszer ként és ólom-karbonátot adagolt a kaucsukhoz, véletlenül túlhevítette a 

keveréket. Meglepetésére, hőre már kevésbé érzékeny és igen rugalmas anyagot kapott. Ezért 

a kénnel kísérletezett tovább, és kidolgozta a vulkanizálás menetét.   1840-ben Goodyear a 

kénmennyiség növelésével előállította a keménygumit, más néven ebonitot. A természetben 

nagy mennyiségben megtalálható makromolekula a cellulóz is. Textilipari felhasználására az 

első lépéseket a 19. század közepén John Mercer, angol textilipari kémikus tette meg. 1844-

ben azt tapasztalta, hogy ha a cellulózt tömény lúgoldattal kezeli, akkor a rostok 

megduzzadnak és megrövidülnek; végül az eredetinél jobb minőségű, fényesebb szálhoz 

jutott, amelyet megfesteni is könnyebb volt. Az első műselymet  Hilarie de Chardonnet, 

francia természettudós állította elő, aki eljárására 1884-ben a szabadalmat is kiváltotta. A 

művelet lényege a következő: a pamuthulladékot salétromsav-kénsav elegyével kezelte, majd 

alkohol-éter elegyben feloldotta. Az oldatból a cellulóz-nitrátot úgy csapta ki, hogy finom 

lyukakkal ellátott szálhúzófejen keresztül vízbe préselte. A műszálak mellett más típusú, 

természetes alapú műanyagokat is előállítottak. 1860-ban F. Walton pamutszövetre lenolajat 

vitt fel, ami a levegő oxigénjének hatására szívós bevonattá alakult át. A terméket már 1864-

től gyártották, és linóleumnak nevezték el. A természetben sok anyagban megtalálható 
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fehérjék is makromolekulák. 1870-ben Hyatt előállította a celluloidot, a cellulóz nitrát és 

kámfor keverésével. 1897-ben W. Krische és A. Spieteler fedezte fel a műszarut. A sovány 

tejből adalékokkal préselt túrót formaldehid-oldatba mártották, majd megszárították (Galalit).  

A termékből gombokat, fésűket és más tárgyakat gyártottak. A tejfehérje felhasználásával, 

ugyancsak formaldehides kezeléssel textilipari szálakat is gyártottak (Lanital). [1][2] 

 

Szintetikus műanyagok  

A bakelit a legrégebben használt valódi szintetikus műanyag. A polikondenzációs műanyagok 

csoportjába tartozik. Leo Henrik Baekeland Amerikában dolgozó flamand vegyész 1907. 

július 13-án szabadalmaztatta. A fenol és a formaldehid között végbemenő kondenzációs 

reakció hosszú láncokat képez, amely hevítve megolvad, majd formába sajtolva térhálós 

szerkezet alakul ki, ami már hőre nem lágyul.  

A polimerek diadala tovább folytatódott, 1912-ben Fritz Kattle Berlinben bejelentette a PVC 

előállítására vonatkozó szabadalmát. Hermann Staudinger felfedezte a láncmolekulát, és 

1926-ban megjelent tudományos szakcikkével megalapozta a modern makromolekuláris 

kémiát. Egy évvel később felfedezték a plexiüveget, szintetikus kaucsuk előállítására folyó 

kísérletek közben. Amerikában Wallace H. Carothers a DuPont kutatója 1931-ben fejlesztette 

ki a Neoprén elnevezésű szintetikus kaucsukot, négy évvel később pedig már cégével együtt 

szabadalmaztatta a Nylont, a selyemszál szintetikus versenytársát. A múlt század 30-as 

éveiben fedezték fel a polisztirolt (1936, Németország), majd megindult a polietilén kísérleti 

gyártása (1937, Anglia), Otto Bayer pedig felfedezte a poliuretánt. A második világháború 

előtt az Egyesült Államokban bejelentették a teflon felfedezését, és ugyanebben az évben 

kidolgozták a szilikon előállításának módszerét is. Az ütésálló polisztirolt az 50-es években 

mutatták be, tulajdonképpen ez volt az első mesterséges polimerből előállított blend.  

Az 1950-es évek közepén az új katalizációs technikáknak köszönhetően a HDPE és kristályos 

PP előállítása is lehetővé vált. Ezek a katalizátorok fémorganikus molekulák voltak, melyek 

felfedezője Karl Ziegler és Giulio Natta. Az 1960-az évekre a polimerek kutatása a speciális 

alkalmazások felé fordult. Ezek a speciális alkalmazások a hőállóság (poliszulfon) 

szakítószilárdság növelése (Kevlar, Aramid). Ez a tendencia az 1970-es évekig tartott. Ekkor 

megjelentek a metallocén katalizátorok, amelyek forradalmasították a poliolefinek gyártását. 

Ezek a termékek az 1990-es évekre váltak elterjedté a hétköznapokban. A műanyagok 

mindentudó, innovatív anyagok. A sokféle tulajdonság, a kívánságok teljesíthetősége feledteti 

kezdeti kudarcokat. [1] [2] 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1anyag
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Leo_Hendrik_Baekeland&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Flamandok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vegy%C3%A9sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/1907
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_13
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://hu.wikipedia.org/wiki/Formaldehid
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1.2. A PVC felfedezése 

 

A poli(vinil-klorid)-ot először Henri Victor Regnault állította elő 1835-ben, mikor vinil-

kloridot egy lezárt csőben a napsugárzásnak tett ki, így fehér porhoz jutott.1872-ben Eugen 

Baumann német kémikus megismételte a felfedezést, de az új anyag olyan kemény volt és 

törékeny, hogy sem gyúrni, sem faragni nem lehetett. A vinil-halogenidek tanulmányozása 

Moszkvában is folyt (Ostromislensky). Az első szabadalom is az ő nevéhez fűződik, mely 

1912-ben jelent meg. Ugyanabban az évben Klatte Németországban polimerizálta a PVC-t. 

Egy évvel később pedig már PVC szálat is gyártott.1914-ben Klatte és Rollet feltárták a 

peroxidok hatását a termikus reakciók során. 

A lágyítás alapjait Cornides (1855) óta ismerjük, aki a cellulóznitrátba kopálgyantát kevert. A 

kismolekulájú lágyítómolekulák azonban a felszínre vándoroltak, és a termék idő előtti 

öregedését okozták. A B.F. Goodrich a PVC gyártását 1927-ben kezdte meg. Ebben az évben 

kezdődött meg a PVC lágyítása hogy fröccsöntött termékeket gyárthassanak. 1932-ben a 

lágyított PVC-t nagyfeszültségű kábelek szigetelésére kezdték alkalmazni, 1 évvel később 

padlóburkolat, majd csővezeték készült belőle. De készítettek PVC-ből függönyt, esőkabátot, 

flakont, ponyvát és számos más dolgot is. 

1940-ben B.F. Goodrich szabadalmaztatta a PVC/NBR blendet és 7 évre rá már 

kereskedelembe került Geon Polyblends néven.1931-ben az Farberindustrie forgalomba hozta 

a lágyított és stabilizált PVC-t (dibutil-ftalát). 6 évvel később már széleskörűen alkalmazták 

bevonatként és a cipőiparban. A kemény PVC szabadalmak az 1930-as években jelentek meg. 

A PVC-t extrúderben keverték poli-akrilészterekkel, hogy ütésálló legyen, Troluoid és 

Astralon néven került forgalomba. Ez a két keverék az első kereskedelembe került 

termoplasztikus polimerblend.  A II. Világháború alatt kemény PVC csöveket alkalmaztak 

Németországban, hogy helyreállítsák a Szövetségesek által szétbombázott vízvezetéket. 

A PVC előállítás emulziós módját 1929-ben fedezték fel. Ma a legelterjedtebb a szuszpenziós 

eljárás.[3] 

 

1.2.1. A PVC napjainkban 

 

A PVC az ezredfordulón a polietilén család és a polipropilén típusok után a mennyiségben 

harmadik legfontosabb, legnagyobb volumenben gyártott szintetikus polimerfajta. 

Legnagyobb előnye a kitűnő mechanikai tulajdonságok mellett hogy olcsó. A monomer 

vinilklorid ugyanis 56,8 (tömeg)%-ban klórból áll, a teljes mértékben kőolaj alapú PE, PP, PS 
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stb. alap-polimerekkel szemben. A világ konyhasó (NaCl), ill. egyéb klorid forrásai pedig (pl. 

a tengervízből) gyakorlatilag kimeríthetetlenek, és olcsón hozzáférhetők. 

 

 

1. ábra. PVC monomer egysége 

 

A vinilklorid monomer viszonylag könnyen cseppfolyósítható gáz: –13.9°C-on forr, 

szobahőmérsékleten 4 bar nyomás alatt folyadékállapotú. A ma használatos technológia 

szerint etilénből és klórból állítják elő többlépéses reakcióval. A PVC amorf, hőre lágyuló 

mesterséges polimer, amelyet polimerizációs láncreakcióval állítunk elő. 

 

1. táblázat. A PVC világpiacának alakulása (Forrás: KSH) 

FÖLDRAJZI RÉGIÓ 
2002-2006 2007-2012 2006 

Éves növekedés % Felhasználás ezer t 

Észak-Amerika 1,4 2,0 7378 

Nyugat-Európa 0,3 1,0 5804 

Közép-Kelet Európa 

és Törökország 
13,5 7,5 2216 

Kína 14,5 7,6 8707 

Távol-Kelet 1,8 4,1 6177 

Dél-Amerika 6,4 4,9 1414 

Afrika és Közel-

Kelet 
8,6 4,4 1500 

Világ 5,2 4,5 33196 

 

Manapság háromféle módon gyártanak PVC-t. 

A világon a PVC termelésének mintegy 75%-át szuszpenziós polimerizációs eljárással végzik, 

amelynek lényege, hogy a vinil-klorid cseppeket védőkolloidok alkalmazásával keverő 

reaktorokban vízben diszpergálják. A polimerizáció a cseppeken belül megy végbe 

monomerben oldódó iniciátor hatására. A termék: jól ömleszthető, a lisztnél durvább 

finomságú por. A szuszpenziós PVC alkalmazása a legszélesebb körű a különböző 

polimerizációs eljárással előállított PVC típusok között (pl.: extrudálással csöveket, 

profilokat, lemezeket, a lágyított termékekből kábel bevonatokat gyártanak; kalanderezéssel 

padlókat, fóliákat készítenek). A szuszpenziós polimerizációban készült PVC 
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molekulatömegét a polimerizáció hőmérsékletével szabályozzák, és az ún. Fikentscher féle K-

értékkel jellemzik. [4][5] 

 

2. ábra. Fikentscher féle K-érték összefüggése a molekulatömeggel [5] 

 

Az emulziós polimerizációt vizes közegben, emulgeátorok jelenlétében végzik. Általában 

vízoldható és vinil-klorid monomerben oldódó emulgeátor kombinációját alkalmazzák. Az 

iniciátor általában vízoldható. A monomer megkötődik a képződő polimer részecske felületén, 

így a polimerizáció alatt annak nagysága állandóan nő. Az emulziós eljárással gyártott PVC-t 

lágyító nélkül csak szűk területen lehet alkalmazni (pl. szinterezett membránok gyártása). 

Elsősorban paszták előállítására használják, amelyből különböző lágyított PVC termékeket 

(pl. padló, fóliák) készítenek. 

A PVC előállításának kb. 10 %-át tömb polimerizációval végzik. A vinil-klorid 

polimerizációját gyökös iniciátor jelenlétében két lépésben végzik: első lépésben 7-12 % 

konverzióig viszik a reakciót, a második lépésben 70-90 %-ig. A polimerizáció 

mechanizmusa annyiban tér el a szuszpenziós eljárásétól, hogy itt nincs jelen víz. A 

tömbpolimerizációval előállított PVC-t elsősorban átlátszó fröccsöntött termékek előállítására 

használják. [7] 
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Ahogy PP-nél, a PVC esetében is minden második szénatom a polimerláncban 

„aszimmetriás”– (mind a négy kapcsolódása eltérő) – és így d, l izomériára ad lehetőséget. A 

d, l (sztereo) izoméria (más néven optikai izoméria) jelenségét kis molekulájú szerves 

vegyületeknél már a 19. században felismerték. A "d" jelű konfigurációk a poláros fény síkját 

jobbra (latinul dextra), míg az "l" jelű konfigurációk balra (latinul laeva) forgatják el. Az 

aszimmetriás szénatomot tartalmazó vegyületek e két konfigurációja egymásba forgatás útján 

nem tud átalakulni (olyan a helyzet, mint a jobb kéz és a bal kéz esetén: ezek egymásnak 

tükörképei, és semmiféle forgatás útján sem hozhatók egymással fedésbe.) A sztereoizomerek 

tehát csak a kémiai kötések felbomlása útján tudnak egymásba átalakulni. Ennek ellenére, a 

PVC a gyakorlatban előforduló ataktikus formájában is nagyszilárdságú, kitűnő technikai 

polimer, ellentétben az ataktikus PP-el. A PVC lánc rövid szegmensei ritka esetben lehetnek 

szündiotaktikusak, de az ebből eredő részleges kristályosság a PVC-ben sosem múlja felül a 

10–15%-ot. [4] 

 

A PVC műszaki alkalmazásának nem a kristályosság hiánya, hanem – sokáig – az szabott 

gátat, hogy a lineáris (tehát nem térhálós), vagyis hőre lágyuló polimer nem dolgozható fel 

képlékeny alakítással önmagában, adalék nélkül, úgy ahogy a többi hőre lágyulók. Az erős 

intermolekuláris kölcsönhatásokat, – amelyek a lánc poláros karakteréből fakadnak, és 

amelyek a PVC kitűnő technikai adottságait is eredményezik – fel kell lágyítanunk. 

A lágyítás két alapvető módon történhet: 

 külső lágyítással, olajszerű (kismolekulás) észterek (pl. a di-oktil-ftalát) 

hozzáadásával. A lágy-PVC (lPVC) jelentős mennyiségben tartalmaz lágyítót: pl. a 

villamos kábelszigetelő PVC-ben, vagy a kerti locsolótömlőben, 25–30 % lágyító van, 

de a játékgyártáshoz használt plastisolokban akár 50% lágyító is lehet. 

 belső lágyítással is fellazíthatjuk a merev PVC láncokat. Az ún. kemény PVC is 

tartalmaz lágyító adalékot, rendszerint beépített kopolimer szegmensek (pl. 

vinilklorid-vinilacetát) formájában, vagy hasonló arányban utólag hozzáadott 

kopolimerek (pl.: metilmetakrilát-butadién-sztirol /MBS/ kopolimer) formájában. 

A lágyítóval együtt stabilizáló adalékot is be kell vinnünk a PVC alapanyagba, mielőtt azt 

képlékeny alakítási technológiákkal (fröccsöntés, extrúzió, melegformázás, kalanderezés, 

sajtolás) feldolgoznánk. A stabilizálás indoka hogy a PVC 100°C felett, továbbá UV- vagy -

sugárzás hatására degradálódik, HCl hasad le a láncokról, ami további sósav lehasadást 

katalizál a következő ismétlődő egységből. Gyors zipzár reakcióban 6-14 kettőskötést 

tartalmazó polién szekvenciák alakulnak ki, melyek a polimer elsárgulását, elbarnulását, végül 
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elfeketedését okozzák. Ezért a polimer stabilizálása fontos kérdés. A leggyakrabban 

alkalmazott stabilizátorok: szervetlen ólom és szerves ón vegyületek, (pl.: di- és tribázikus 

ólom-szulfát, dialkil-ón-merkaptid), fémszappanok (Ba, Ca, Zn-karboxilátok), újabban 

fémmentes heterociklusos vegyületek. 

 

A  PVC-nek  négy fő átmeneti diszperziós tartománya van: 

 Az -relaxációs tartomány a PVC üvegesedési átmenete, amely a mérés 

frekvenciájától függően 70 és 90°C közé esik. Az üvegesedési átmenet a 

polimerizációs hőmérséklet csökkenésével magasabb hőmérséklet felé tolódik el és 

kiszélesedik. Az -relaxációs tartományt a polimer feldolgozási hőmérséklete szintén 

befolyásolja. [9] 

 A -50 és +50°C között megjelenő -átmenet jóval gyengébb és szélesebb, mint az , 

de jelentős hatása van a polimer mechanikai jellemzőire. A -átmenet alatt a polimer 

ridegen törik. Az átmenet hőmérséklete erősen függ a frekvenciától, a frekvencia 

növekedésével magasabb hőmérséklet felé tolódik el. [9] 

 A 150°C körül mérhető átmenet erősen érzékeny a feldolgozási körülményekre és a 

polimer előéletére. [9][10] 

 Depolarizációs módszerrel -90 és -70°C tartományban kis intenzitású, határozott 

átmenet mérhető. [10][11] 

 

1.3. PVC blendek története 

 

A PVC-t laboratóriumi kutatások során 1835-ben fedezték fel, de a kereskedelembe csak az 

1920-as években került miután a lágyítás problémáját megoldották. Előtte a kis 

molekulatömegű lágyítók kivándoroltak a felületre és elpárologtak. Ez a felület gyors 

öregedéséhez és a termék tönkremeneteléhez vezetett. Az olajos felszín és a kellemetlen szag 

nem tette kívánatossá a termékeket a vevők számára. Ennek a problémának a megoldása 

vezetett a PVC elterjedéséhez. 

Az első PVC blendet az 1920-as évek végén mutatták be. 1928-ban PVC-latex blendet 

keverték poli(vinil-acetát)- tal és PVC-poli(vinil-acetát) kopolimerrel, mely vinilklorid 

tartalma 80-95 wt% volt. Ezeket a blendeket vízzáró réteg kialakítására alkalmazták. Ez volt 

az első alkalom, hogy kopolimert alkalmaztak az összeférhetőség javítására. [3] 
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2. táblázat. PCV blendek felfedezésének kronológiája [3] 

ÉV 
BLEND FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE 

Tömegcikkek Műszaki alkalmazás 

1928 PVC/PVAc  

1936 PVC/PMA  

1938 PVC/NBR  

1941 PVC/CR  

1950  PVC/NBR/P-amin 

1951 PVC/ABS  

1956 
PVC/MBS, 

PVC/CPE,PVC/TPU 
 

1957 PVC/PE, PVC/CSR  

1959 PVC/EVAc, PVC/CA PVC/PA 

1960 PVC/PMMA  

1963 PVC/PE/MBS  

1967 PVC/MABS  

1968 PVC/PTHF/SAN  

1969 PVC/PVAc/Akril  

1971 PVC/PET/PBG  

1974 PVC/PC/ABS  

1975 PVC/POM  

1976 PVC/CPE/MMBA  

1978 PVC/PECO  

1980 PVC/PI/MBS  

1981 PVC/PVP,PVC/COPO  

1983 PVC/PBT-L  

1984 PVC-PC-PSF  

 

A korai PVC blendek közül azokat részesítették előnyben amelyeket NBR-el készítettek. 

Ezek a rendszerek 3 módszerrel készültek: 

 hengerszéken 

 latex blendeléssel, mely ötvözi a vizes szuszpenzós eljárást 

 por alakú blendkészítéssel. 

Az ABS terpolimer 1946-os felfedezése után a PVC legfontosabb ütésálló adalékává vált. Az 

ezt követő években a PVC-t folyamatosan az ütésállóság növelése érdekében keverték: 1956-

ban metilmetakrilát-butadién-sztirol kopolimerrel (MBS) és CPE-el. Egy évvel később 

klórszulfonált kaucsukkal (CSR), 1959-ben lineáris poliuretánnal (TPE), 1967-ben etilén-

propilén-dién terpolimerrel, majd poliszilánokkal, akrilátokkal stb. [4] 

A korai blendkészítés során a belső keverős technológia, később a dry-blend technológia volt 

domináns. Az évek során néhány polimert kimondottan a PVC modifikálására találtak fel. 

Sokat ezek közül emulziós polimerizációval állítottak elő. A latex-blenedek készítése volt az 
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első technológia mely elterjedtté vált. Ennek során emulziós eljárással a természetes és 

mesterséges kaucsukokkal akrilátokat, metakrilátokat és vinil-polimereket lehetett ötvözni. Az 

így nyert terméket lakkok, ragasztók, bevonatok készítésére használták, illetve porlasztva 

szárítással porterméket állítottak elő.[6] 

Idővel az ömledék állapotú keverés vált elterjedté a PVC kompaundálásban. Az elején a PVC 

hőstabilitása okozott problémát, ami miatt csak 220°C alatt lehetett dolgozni vele. A 

szuszpenziós és emulziós eljárás alkalmazásával előállított PVC-ben a részecskék mérete 

különböző, és agglomerálódhatnak is. A szündiotaktikus rész részleges kristályossága ezt a 

feldolgozási hőmérsékletet már 250°C felé emelte. 

A PVC kompaundálása és gyártása megköveteli a nyírás körülményeinek és a hőmérséklet 

pontos kézbentartását. Különböző feldolgozási körülmények a szénlánc törését okozzák, mely 

eltérő szerkezete és eltérő tulajdonságokat eredményez. A PVC vizsgálata is ezen okokból 

kifolyólag nehéz feladat, hiszen szinte minden egyes feldolgozási lépés után egy új anyagot 

kapunk az új szerkezet miatt, tehát ugyanazt a szerkezetet nehéz reprodukálni. 

Két műszaki műanyag blendjének készítésekor az egyik legfontosabb feltétel az alapanyagok 

finomsága. PVC esetében így az emulziós PVC-t használják erre a célra. Az emulziós PVC 

azonban sok szennyezőt tartalmaz: emulziómaradványt, iniciátort stb. Ez maga után vonja, 

hogy kizárhatunk néhány alkalmazási területet, például az elektronikai felhasználást, a 

keverékkészítés valamint erőteljes stabilizálást igényel. 

Az 1971-es évektől a PVC-t műszaki műanyagokkal és speciális polimerekkel keverték (PET, 

PC, POM, PI, PBT). 65 évvel az első PVC blend létrehozása óta nagyon sok új ötvözetet 

fedeztek fel és alkottak meg. Napjaink szabadalmai poliamid, szilikonok, akrilkaucsukok 

PVC keverékei, hogy csak párat említsünk. [3] 
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2.  A KEVERÉKKÉSZÍTÉS ELMÉLETE 

 

2.1. A keverékkészítés indokai 

Az 1960-as években a keverékkészítés célja az volt, hogy bizonyos polimereknek speciális 

tulajdonságot, legtöbb esetben ütésállóságot biztosítsanak. Ezt követően próbálták olcsóbb 

polimerrel kiváltani a drága műszaki műanyagokat. Az 1980-as évekre már olyan keverékeket 

fejlesztettek, amelyek magas hőmérsékleten is használhatóak voltak. Napjainkban a 

keverékkészítés oka, hogy speciális tulajdonságokat hozzanak létre, melyek biztosítják a 

megfelelő alkalmazást. Ilyen például az autó karosszériaelemeinek a fejlesztése. Egy 

karosszéria elemnek könnyen és méretpontosan fröccsönthetőnek, valamint alaktartónak kell 

lennie (+85 - -40°C), olajálló és festhető kell legyen, valamint újrafeldolgozható és 

ugyanakkor olcsó kell legyen. Az egyetlen lehetőség, hogy ennek a sok kívánalomnak eleget 

tehessünk, hogyha több polimer kedvező tulajdonságait ötvözzük többfázisú rendszerben. 

Ahhoz azonban, hogy reprodukálható és megbízható minőségű polimerkeveréket állíthassunk 

elő, figyelemmel kell kísérni a szerkezet alakulását, valamint az összeférhetőséget is meg kell 

vizsgálni, mely nagy elméleti és gyakorlati tudást igényel. [3]  

A keverékkészítés okait különféle szempont szerint csoportosíthatjuk. Az új anyagokkal 

szemben támasztott követelmények alapján az alábbiak szerinti csoportosítás lehetséges: 

 

1. Tervezett új tulajdonságok létrehozása 

2. Drága műszaki műanyagok helyettesítése olcsóbb polimerkeverékekkel 

3. Speciális tulajdonságok létrehozása, úgymint ütésállóság, olaj- és vegyszerállóság, 

fényesség, lángállóság, stb. 

4. A műanyag tulajdonságait a vevő igényeihez alakítani 

5. Újrahasznosítani az ipari és kommunális műanyag hulladékokat. 

 

A gyártók által előnyben részesített tulajdonságok az alábbiak: 

1. Jobb gyárthatóság, úgymint méretpontosság, a darabok egyformák, kevesebb selejt 

2. A polimerkeverékekből készített termékek a vevő igényeihez alakíthatóak, így jobb a 

vevők megelégedettsége 

3. Gyors váltási lehetőség, rugalmas gyártástechnológia, nagy termelékenység 

4. A blendek készítésével csökken a felhasználásra, tárolásra kerülő anyagok 

mennyisége, így költségmegtakarítást jelent 
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5. A blendek morfológiájának ismeretével gazdaságosan megvalósítható a gyártás 

 

Napjainkban a polimer ötvözetek 65%-át készítik a műanyaggyártók, 25%-át a kompaundáló 

cégek, a maradékot pedig a felhasználóknál állítják elő. [3]  

 

2.2. A polimer keverékek definíciói 

A polimerblend legalább két polimer vagy kopolimer keveréke. 

Az összeférhető polimer blend olyan polimerpár keveréke, amelyek molekuláris szinten 

keverednek. A nem összeférhető polimer blendek olyan polimerpárok keverékei, amelyek 

molekuláris szinten nem keverednek, a polimerek külön fázist képeznek. 

A polimer ötvözet technológiailag összeférhető polimer blend, vagyis látszólag homogén, de 

valójában stabil mikroheterogén rendszer, melyben a határfelület vagy a morfológia 

módosításával egyes tulajdonságok előtérbe kerülnek. Ezzel a tervezett tulajdonságok, 

általában valamilyen mechanikai tulajdonság javítása a cél.  

 

2.3. A keverékkészítés problémái 

A keverékek tulajdonságait három tényező határozza meg: az összetétel, a szerkezet és a 

kölcsönhatások.  

A polimerblendek esetében legfontosabb tényező az elegyíthetőség, ugyanis ez határozza meg 

a kialakult szerkezetet.  

A gyakorlatilag fontos polimerek termodinamikai értelemben ritkán elegyíthetők, így a 

polimerek nagy része heterogén, többfázisú rendszert alkot. A keverékekben a komponensek 

közötti kölcsönhatás, az összeférhetőség határozza meg a blendek tulajdonságait. Jellemzése a 

Flory-Huggins kölcsönhatási paraméterrel történik. Több irodalom is foglalkozik a polimer-

polimer elegyíthetőségének problémájával, melyek azt hangsúlyozzák, hogy az 

elegyíthetőséget nagyban befolyásolják, korlátozzák a keverés körülményei és az 

alappolimerek molekulaszerkezete, molekulatömege, hőmérséklet, nyomás, belső feszültség, 

adalékok, stb., így a heterogén fázisszerkezet kialakulása dominál. A polimer keverékek 

teljesítőképessége nemcsak az alapanyagok minőségétől, a keverék összetételétől függ, hanem 

azok morfológiájától, végeredményben a gyártás körülményeitől is. A körülmények nem 

változhatnak, vagy a változásnak reprodukálhatónak és előre meghatározhatónak kell lennie. 

Ahhoz hogy a heterogén rendszerek teljesíthetősége mindig ugyanolyan legyen, biztosítani 

kell a technológiai összeférhetőséget. Az összeférhetőségek javítására alkalmazott tennivalók 

a következők. [3] [7] 
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1. Csökkenteni a határfelületi feszültséget, így finomabb szerkezet jön létre 

2. Biztosítani a morfológia változatlanságát a feldolgozás körülményei között is 

(feszültség és deformáció hatása) 

3. A fázisok közötti adhézió növelése szilárd fázisban, javítani a mechanikai 

tulajdonságokat.  

Az összeférhetőség javítására alkalmazott eljárások az alábbiak: 

1. Kis mennyiségű harmadik komponens adagolása, amely elegyedik mindkét fázissal 

2. Olyan polimer adagolása, amelynek bizonyos részei az A komponenssel, más részei a 

B komponenssel elegyednek (0,5 – 2% blokk vagy ojtott kopolimer adagolása) 

3. Nagy mennyiségű mag-héj kopolimer, mely többcélú kompatibilizátorként is 

működik, ugyanis az ütésállóságot is növeli 

4. Reaktív kémiai szerek jelenlétében történő kompaundálás, melynek eredménye az ún. 

in situ keverék (ojtott és blokk kopolimerek alkalmazása) 

5. Mechanokémiai blending, amely a kötések felszakadásával és újraalakulásával generál 

újabb kopolimert 

 

Attól függően, hogy milyen mechanikai tulajdonságot szeretnénk elérni, különböző 

eljárásokat alkalmaznak: 10%-ban adagolt kopolimer, ojtott, blokk vagy random kopolimer, 

közös oldószer, főleg a határfelületi feszültséget befolyásolja, ebből eredendően a diszpergált 

fázis méretét is, de hatással van a kialakult szerkezetre is.  

A polimer blendek vizsgálata két-háromkomponensű keverékekben történik. A diblokk 

kopolimerek alkalmasak arra, hogy csökkentsék a határfelületi feszültséget (υ), a triblokk 

rendszer pedig alkalmas arra, hogy mechanikai tulajdonságainak változását mutassa meg. 

Nagymennyiségű maghéjszerkezetű polimer adagolásával két rideg polimer kompatibilitása 

és ütésállósága növelhető, például poliamid, termoplasztikus poliészter rendszer. A reaktív 

blend készítése során széles fázishatár jön létre, mely a kialakult morfológiát rendkívül 

stabillá teszi, még olyan magas feszültség és nyírás esetén is, mely a fröccsöntés során lép fel. 

Szilárd fázisú kompaundáláshoz az elegyíthetetlen komponensek intenzív mechanikai 

keverése szükséges ahhoz, hogy a kialakult morfológia stabil legyen. A stabilizáció 

végrehajtható kémiai úton (szabad gyökök rekombinációja), térhálósítás elektronsugárzással 

vagy fizikai úton (kontrollált kristályosítás). Ezek az ötvözetek magas modulusszal és az 

olvadékállapotban készült keverékektől eltérő törési mechanizmussal rendelkeznek.[3] 

A korai polimerblendek általában két fő polimerből álltak és az összetételtől függött, hogy 

kompatbilisek-e vagy sem. A mai ötvözetek akár hat vagy annál több alkotóelemből is 
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állhatnak, a kifejlesztésük komplex feladat. Ismerni kell a termodinamikai és a reológiai 

folyamatokat, előállításuk körülményeit és azok hatását a kialakult szerkezetre, valamint a 

polimerkeverékek teljesítményére. A komponensek számának növelése nem egyszerű feladat, 

ugyanis a komponensek közötti határfelület N=n(n-1)/2 formát követve nő. Így a sokalkotós 

blendek készítése során felmerülhet az a probléma, hogy a fázisok között kialakuló felület 

hibahely, törések kiindulópontja lehet. Erre megoldás, ha az előállítási eljárás során egy 

magas reaktivitású csoportot tartalmazó összetevővel addíciós reakcióban az alappolimerrel 

elsőrendű kötést létrehozni. Ilyen, mikor többkomponensű kopolimert alkalmaznak, melynek 

két funkciója is lehet: kompatiblizálószer és ütésállóság növelése, vagy alacsony 

molekulatömegű adalék, mely a reaktív blend készítés különböző lépéseiben különböző 

komponensekhez kötődik. Legkedveltebb eljárás az összeférhetőség javítására a reaktív 

kompaundálás. Néhány multikomponensű rendszer, mely ezzel a módszerrel készül, úgy 

viselkedhet a kompaundálás során, mint a blend a blendben rendszer. Ilyen esetben nemcsak 

az összetevők, hanem az adagolási sorrend és a keverési technológia is fontos. A 

kompatibilizáció elsődleges feladata a határfelületi feszültség csökkentése, melynek egyszerű 

és gyakorlatban alkalmazott módja a fentebb ismertetett eljárások. 

Két másik feladat a morfológia stabilizálása és a fázishatáron kialakuló kölcsönhatás 

növelése. Ezek a feladatok nem biztos, hogy egyben vagy egyetlen eljárással 

megvalósíthatók, ezen okból az eljárásokat alkalmazhatják külön-külön, illetve olyan 

kompatibilizáló szert alkalmaznak, mely egyszerre teljesíti mindhárom feladatot, például a 

maghéj adalékrendszer. Az összeférhetőség növelésére szolgáló adalékok 

kompatibilizációjával többféle módon történhet a szerkezet stabilizációja, például a három 

fázis részleges térhálósításával (mátrix, diszpergált fázis, határfelületük). A térhálósítás 

történhet kémiai úton, hő hatására, vagy radiokémiai módszerrel is. A polimer blendek 

stabilizációs mechanizmusa a kopolimerek migrációján alapszik, mely hatására a két polimer 

határfelületén gátat alakít ki, ami meggátolja a keveredést. Stabilabb szerkezet akkor alakul 

ki, amikor a határfelület vastag, széles, de kevésbé merev. Ojtott és random kopolimerek 

alkalmazásával a határfelületi feszültség csökken. A szerkezet stabilizálásának másik módja, 

amely egyre népszerűbbé válik, kis mennyiségű C komponens adagolása az AB blendhez. A 

harmadik komponens csak kismértékben elegyedhet a blend fő alkotó komponensével. A 

megoszlási hányados (S), 

                                                 S≡υAB-υCA-υCB  (2.1) 

ahol A a mátrix, B a diszpergált fázis, C az interfázis.  
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A υij a határfelületi kölcsönhatási együttható, mely arányos a bináris termodinamikai 

együtthatóval, vagyis υ≈χ 
1/2

. Ha az S > 0, akkor υAB > υCA + υCB, az interfázis gazdag C 

komponensben, ami stabilizációt eredményez. Ennél a módszernél alapkövetelmény, hogy 

kétkomponensű blendet adnak egy harmadik polimerbe, melynek így jobb az elegyíthetősége 

(alacsonyabb termodinamikai, bináris kölcsönhatási paraméter). A kompatibilizáció harmadik 

szerepe az adhézió növelése szilárd fázisban. Az adhéziót a határfelületen létrejövő kovalens 

kötések hozzák létre. Kompatibilizálószer alkalmazásával a kialakult kötés adhéziót hoz létre 

a komponensek között, és így szabályozza a szerkezetet. Más, összeférhetőséget javító 

eljárásokról is végeztek kutatást: Casale és Potter [3] foglalkozott a mechanokémiai 

kompatibilizálással, melynek lényege, hogy nagy nyírófeszültséget alkalmazva a 

polimerláncok elnyíródnak. Rekombinációjuk után blokk és ojtott kopolimerek jönnek létre, 

melyek a fentebb ismertetett módon hatnak a morfológiára. [3]  A polimer-analóg reakciókkal 

előállított polimerek (CPE, CPVC, részlegesen hidrolizált PVAc) a szerkezeti változatosság 

miatt szintén jó technológiai összeférhetőséget mutatnak sok polimerrel. [8] 

 

2.3.1.Összeférhetőség javítása kopolimerek alkalmazásával 

 

A legnépszerűbb eljárás az összeférhetőség növelésére, hogy egy harmadik komponenst 

adagolnak az összeférhetetlen polimerhez. Ez a polimer ojtott vagy blokk kopolimer. Mindkét 

esetben kulcsfontosságú a harmadik polimer elegyíthetősége. Ennek nem feltétele, hogy a 

harmadik komponens azonos részeket tartalmazzon az első polimerrel, de olyan 

szegmensekből áll, melyek kölcsönhatásban vannak a fő polimerrel. Ez a kölcsönhatás 

hidrogénkötés dipólus-dipólus molekula, dipólus-ionkötés, másodrendű kötések. A 

kompatibilizáló szer alkalmazásakor ügyelni kell arra, hogy a határfelületen vándorol, még a 

határfelületen is áthatol a különböző koncentrációhelyek között. Blokk vagy ojtott 

kopolimerek alkalmazásával redukálható a határfelületi kölcsönhatás és a határfelületen 

módosul a molekulák szerkezete, így a kompatibilizáció során nemcsak a határfelület változik 

meg, hanem a reológiai viselkedés is. Az eljárás hátránya, hogy az alappolimer új cellákat 

alkot, amely egyfelől a határfelületi feszültség csökkenését gátolja, másfelől növeli a 

viszkozitást, ami megnehezíti a feldolgozást. A kopolimernek az alábbi feltételeknek kell 

megfelelnie: 

- maximalizálnia kell az elegyíthetősége, a kopolimernek megfelelő alkotórészeket kell 

tartalmaznia, 
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- minimalizálnia kell a molekulatömeget, minden szegmens esetén, 

- a kopolimerek koncentrációját is minimalizálni kell, így 0,5-2%-ban alkalmazott blokk 

kopolimer alkalmazása is elégséges lehet. 

A kompatibilizáció hatásos kétkomponensű rendszerek esetén, ha blokk kopolimert 

adagolunk, ugyanis ez csökkenti a diszpergált fázis méretét, csökkenti a határfelületi 

feszültséget. 

A kapcsolat az emulgeáló szer és a blend felülete között szintén hatással van a fent leírtakra. 

A keverési idő hatása fontos szempont, nagyobb viszkozitású komponensek esetén hosszabb a 

diffúziós idő. A kopolimerek teljesítőképessége azonban függ a morfológiától is. A kialakuló 

szerkezet az általánosságban alkalmazott keverékek esetén nem egyensúlyi. A tervezett 

tulajdonságok kialakítása során figyelembe kell venni a termodinamikai és kinetikai 

paramétereket, melyek hatással vannak rá. Olvadékállapotú kompaundálást nagy 

molekulatömegű blendek esetén alkalmaznak, mikor nem egyensúlyi szerkezet kialakítása 

szükséges. [3] 

 

2.3.2. Reaktív kompaundálás 

A kompaundálószert in situ módszerrel állítják elő kémiai reakcióban, mely a komponensek 

szegmenseiből épül fel. Ez az eljárás sokkal pontosabb technológiát igényel, mint amikor 

határozott szerkezetű kopolimert adagolunk a rendszerbe. A reaktív eljárás a finomkémia és a 

precíziós polimergyártás ötvözete (olvadékállapotban való kompaundálás, extrudálás, 

formázás). A reaktív eljárás alapfeltételei: 

 Diszperzív és disztributív keverés 

 Reaktív funkciós csoportok jelenléte  

 Reakció a kompatibilizálandó polimerek között 

A reaktív eljárás során (extrúzió, fröccsöntés) blokk vagy ojtott kopolimereket alkalmaznak. 

A kémiai reakció során kovalens vagy ionos kötés alakul ki, bár az előbbi ritkább. Az első 

szabadalom, mely polimerblendekkel kapcsolatos, 1846-ból származik. Két polipropilén 

izomert, nitrilkaucsukot és guttaperchát kevertek össze kén-diklkorid (SCl2) jelenlétében, 

mely összevulkanizált. Később a HIPS és ABS megalkotásával létrehozhatóvá vált a 

megkívánt tulajdonság, mely fizikai-kémiai hatások eredménye. 1939-ben szabadalmaztatták 

a poli-vinil-alkohol maleinsav-anhidrid készítését, mely ma is ismert reaktív blendkészítés. 

Az 1940-es években co-rotating- együttforgó ikercsigás extrúdert alkalmaztak a PA6 reaktív 

extrúziójára. Az 1970-es években feltalálták azt az extrúdertípust, melyben a polimer 
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tartózkodási ideje hosszabb volt mint ezt megelőzően . A gép olyan nagy nyírófeszültséget 

hozott létre, hogy az egyébként összeférhetetlen polimerek, mint a polisztirol és polietilén is 

jó mechanikai tulajdonságú ötvözetet alkottak. Az extrúziós eljárás során elég gyök szakadt 

fel, és e szabad gyökök rekombinációjával kompatibilizáció jön létre. Sok esetben a reaktív 

kompaundálás magában foglalja a polimer alapanyag modifikálását, ami ebben az esetben 

ojtást jelent. Nagyon sok polimer blend készül reaktív kompaundálással. PA, POM, PPE-PE 

blendek vagy PC-PA blendek mind reaktív kompaundálással készülnek. Az alapeljárás során 

meghatározott felépítésű kopolimert állítanak elő, intermolekuláris, a polimerek közötti 

reakcióval, kettő vagy több polimer között lezajló reakcióból keletkezik a polimer blend. Öt 

alapvető kémiai reakció létezik, amelyek az extrúzió során mennek végbe: 

 láncszakadás és újraalakulás során blokk és/vagy random kopolimer keletkezik.  

 1. számú polimer végcsoport reakciója 2. számú polimerrel, ebben az esetben blokk 

kopolimer keletkezik,  

 1. számú polimer végcsoport reakciója egy szubsztituenssel, ebben az esetben ojtott 

kopolimer keletkezik. 

 Kovalens kötés a reaktív csoportok között, oldalláncok között, ebben az esetben ojtott 

vagy térhálós polimer keletkezik.  

 Ionos kötés kialakulása során ojtott AB kopolimer vagy térhálós AB polimer 

keletkezik. 

Blokk kopolimerek esetén annak a valószínűsége, hogy két reaktív végcsoport találkozzon 

reaktív blendkészítés során, normál extrúziós körülmények között kicsi. Szükséges az 

alapanyagok nagy funkcionalitású végcsoportokkal rendelkezzenek, valamint nagy 

mennyiségben tartalmazzák ezeket a végcsoportokat. Azok a polimerek, melyeket reaktív 

kompaundálással modifikálnak, karboxil, anhidrid- vagy hidroxilcsoportot tartalmaznak. Ezek 

a csoportok alkalmasak kovalens kötés létrehozására a megfelelő funkcionalitású 

csoportokkal, úgymint epoxi, izocianát, és így létrehozzák a tervezett polimert. 

A reaktív blendekben kialakuló interfázisok vékonyabbak és ridegebbek, mint a 3. polimer 

adagolásával készült blendek esetén. Az interfázisok vastagsága nő az idővel, mikor is elér 

egy platót. Ez a hőmérséklettől és a reaktív helyek hálókoncentrációjától függ. 

Ha az interfázis vékony volt (l = 10-60 m), nagyobbá válik, mint a kopolimerben található 

kiválások átmérője.  

Másik eljárás lehet a transzreakciókkal történő blokk kopolimer készítés, ám ebben az esetben 

a kialakuló struktúra kontrollálása bonyolult. Az átészterezés a poliészterek gyártása és 
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blendelése során általánosan elterjedt, a molekulatömeg változása csökkenti a kristályosságot, 

amit gyakran a blend tulajdonságainak romlásával kötnek össze. Így más polimereknél inkább 

megakadályozzák az átésztereződést a kémiai reakciók közben. [3] [6] 

 

2.4. Polimerek elegyedése, fázisdiagramok 

A polimerkeverékek elegyíthetősége függ az összetételtől, a hőmérséklettől és a komponensek 

között kialakuló kölcsönhatástól. Az elegyíthetőség ezen paraméterektől való függését 

fázisdiagramban ábrázolhatjuk.  

A fázisdiagram megmutatja, hogy adott összetétel és hőmérséklet mellett a keverék egy- vagy 

kétfázisú, és megmutatja, hogy a kétfázisú rendszer összetétele hogyan változik. A 

polimerkeverékek esetében a szilárd oldatokhoz hasonlóan alsó és felső kritikus (LCST és 

UCST) elegyedési hőmérsékletet különböztetünk meg. 

 

3. ábra. Szételegyedési görbék alsó és felső szételegyedési hőmérsékletre 

 

Az elegyítési szabadentalpia a görbék szélső értékeit és az inflexiós pontokat mutatják. Az 

elegyíthetőség feltétele a szabadentalpia csökkenése. Ha a szabadentalpia nő, heterogén 

keveréket kapunk, szételegyedés következik be. A szételegyedés feltételeit a szabadentalpia 

változás összetétel szerinti második deriváltja adja meg. 

 

Ez az ún. Spinodális görbe: 
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Az első derivált adja a binodális görbét, ami a szabadentalpia összefüggésének szélső 

értékeihez tartozó pontok összessége. 
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A spinodális görbe által bezárt területre eső keverékek kétfázisúak, míg a binodális és 

spinodális által határolt területen a keverék metastabilis állapotban van.  

A gyakorlatban a fázisdiagramot határozzák meg, nem a szabadentalpiát vagy annak 

változását. A homogén keverékek átlátszóak, és egyetlen üvegesedési hőmérséklettel 

rendelkeznek, ami a 2 Tg között helyezkedik el. Ennek megfelelően a fázisdiagramot 

mikroszkópiával vagy termikus módszerrel határozzák meg. [3][13] 

 

Szételegyedés 

Bizonyos körülmények között különböző polimerpárokból homogén keveréké készíthető. A 

körülmények megváltoztatásával szételegyedés következik be. A keverék két fázisra válik 

szét heterogén lesz. A fázisszeparáció mechanizmusa és a kialakult szerkezet jellege attól 

függ, hogy a keverék instabil vagy metastabil tartományban található (4. ábra). 

A metastabil tartományban nukleáció és az azt követő növekedés jellemzi a szételegyedést 

(NG), diszpergált szerkezet jön létre. A gócokat lokális koncentráció-fluktuáció hozza létre a 

növekedés sebességét a határfelületi feszültség, valamint a diffúzió sebessége határozza meg. 

Az instabil tartományban spinodális szételegyedés jön létre (SD). A koncentráció ingadozása 

nem gócokat hoz létre, a szételegyedés egyidejűleg következik be az egész keverékben. 

Időben nem a heterogén fázis mérete, hanem a koncentrációkülönbség, azaz a koncentráció 

ingadozásának amplitúdója növekszik. [13][14] 
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4. ábra. A és B polimer szételegyedési görbéje [13] 

 

A nem elegyedő polimerek keverékei ömledék vagy oldat állapotban két fázisra válnak szét. 

Amennyiben a polimerek alsó kritikus hőmérséklettel rendelkeznek, ömledék állapotban 

keverhetők, gyors hűléskor a fázisok mérete igen kicsi, a további fázisszétválás kinetikailag 

gátolt. Ez azonban nem stabil állapot. 

A 4. ábra szemlélteti a kritikus elegyedési hőmérséklet jelentését. A satírozott tartományban a 

két anyag nem elegyedik. A molekulatömeg csökkentésével a kritikus elegyedési tartományok 

kiszélesednek. A gyakorlati életben ez azonban nem alkalmazható, molekulaméret-

csökkenésével nem lehet használható anyagot előállítani. 

A kompatibilizálás a spontán fázisszétválás megakadályozását jelenti, a határfelületi 

tulajdonságok olyan megváltoztatását, amely lehetővé teszi a polimer ötvözetek létrehozását 

is egyébként összeférhetetlen polimerekből. 

 

Összeférhetőség 

A gyakorlatilag fontos polimerek termodinamikai értelemben ritkán elegyíthetőek, a polimer 

keverékek nagy része heterogén többfázisú rendszert alkot. A gyakorlat azt mutatja, hogy 
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nagy ütésállóság heterogén rendszerek esetében könnyebben elérhető, mint homogén 

polimerek vagy keverékek esetében. 

 

 

5. ábra. Polimer-polimer blendek néhány 

 tulajdonság-módosító morfológiájának sematikus képe [15] 

 

A polimer keverékek komponensei tehát termodinamikai értelemben véve nem elegyíthetőek, 

de a különböző polimerpárokból különböző tulajdonságokkal rendelkező keverékek állíthatók 

elő. A keverékek szerkezetét és tulajdonságait a két komponens között fellépő kölcsönhatás, 

az összeférhetőség határozza meg. Az elegyíthetőség termodinamikai fogalom, az 

összeférhetőség pedig technológiai. 

Az összeférhető polimer blend olyan polimerpár keveréke, amely molekuláris szinten 

keveredik. Nem összeférhető polimer blend olyan polimerpár keveréke, amely molekuláris 

szinten nem keveredik, a polimerek külön fázist képeznek.  

Azt, hogy két polimer összeférhető-e, a leggyakrabban a Flory-Huggins kölcsönhatási 

paramétert alkalmazva határozhatjuk meg. 

 

2.5. A polimerek elegyíthetősége 

A gyakorlatban is használt polimer keverékek közös jellemzője, hogy tulajdonságaik 

kielégítik a velük szemben támasztott követelményeket. A kívánt tulajdonságok elérésének 
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feltétele, hogy a komponensek közötti kölcsönhatás kellően erős legyen, hogy megfelelő 

szerkezet alakulhasson ki. 

A polimer keverékek tulajdonságait nagymértékben meghatározza szerkezetük, ami 

elsődlegesen a polimer pár elegyíthetőségétől függ. Termodinamikai értelemben vett 

elegyíthetőségről akkor beszélünk, ha egy keverékben teljesen homogén szerkezet alakul ki és 

a komponensek molekuláris szinten keverednek egymással. Nem elegyedő polimerek 

heterogén szerkezetű keveréket eredményeznek. A polimer keverékek készítésének és 

felhasználásának egyaránt kulcskérdése az elegyíthetőség. A komponensek közötti 

kölcsönhatás típusa jelentősen befolyásolja az elegyíthetőséget, ami meghatározza a kialakuló 

fázisok számát, a keverék szerkezetét, és tulajdonságait. 

Az elegyíthetőség elsődleges feltétele az elegyítési szabadentalpia negatív értéke. A 

szabadentalpia változása az elegyítési entrópia és entalpia változásának eredménye: 

 

.     ΔGM = ΔHM – T ΔSM    (2.4) 

 

ahol ΔHM az elegyítési entalpia, ΔSM az elegyítési entrópia, T a hőmérséklet.  

Az elegyítési entalpiaváltozás a komponensek kölcsönhatásával van kapcsolatban, az 

entrópiaváltozás pedig a rendezetlenséggel. Ha a kölcsönhatás a két különböző polimer között 

erősebb, mint az azonos típusú molekulák között, spontán elegyedés jön létre, a ΔHM értéke 

negatív lesz. Az elegyedési entrópia nagyságrendekkel kisebb, mint a kis mólsúlyú anyagok 

esetében, általában nem elég nagy ahhoz, hogy spontán elegyedés jöjjön létre, ezért fontos, 

hogy az elegyítési entalpia negatív legyen. Mivel az entalpiaváltozás és az entrópiaváltozás 

egyaránt függ a hőmérséklettől és az összetételtől, ezért általában a polimerek csak bizonyos 

hőmérséklet és összetétel tartományban elegyíthetők. 

 

2.5.1.Flory-Huggins elmélet 

Az elegyíthetőség vizsgálatára és előrejelzésére leggyakrabban a Flory-Huggins rácselméletet 

használják. Az elméletet egymástól függetlenül Flory és Huggins dolgozta ki polimer oldatok 

és keverékek termodinamikai jellemzésére. Az elmélet kitér mind az elegyítési entalpia, mind 

az entrópia meghatározására. Az elmélet alapja egy rács feltételezése, amelynek pontjaiban a 

makromolekulák elemei helyezkednek el. Az elhelyezkedés módja az entrópiát, a rácselemek 

közti kölcsönhatás pedig az entalpiát határozza meg, illetve ezek mennyiségi megváltozását. 

Egy makromolekula nem egy, hanem több rácselemet foglal el, ezek kapcsolatban vannak 
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egymással, ami korlátozza a lehetséges elrendezések számát. Ezt az elegyítési entrópia 

számításánál figyelembe kell venni. 

Az elegyítési entrópia számításához Flory a következő feltételezéseket alkalmazta [16][17]: 

 Csak az első szomszédok szerepe jelentős, számuk rögzített, 6 és 12 között van 

(koordinációs szám: z = 6-12). 

 Ugyanaz a rács használható tiszta anyagokra és oldatokra. 

 Polimer esetében a rácselemben a szegmensek foglalnak helyet és ezek határozzák 

meg az elegyítési entrópiát. 

 A szegmensek mérete összemérhető (megegyezik) az oldószer molekula méretével és 

a szegmensek száma (x) egyenlő az oldott anyag és az oldószer molekula moláris 

térfogatának arányával. 

 A polimer molekulák mindegyike egyforma. 

Ha feltételezzük, hogy az oldás két lépésben játszódik le, akkor az entrópia két részre 

osztható, a dezorientációs (kristályok megolvadása) és az oldási entrópiára. A dezorientált 

polimer oldási entrópiaváltozására felírható az alábbi összefüggés [16]: 

 

    ΔSm = -k(N1ln1 + N2ln2)    (2.5) 

 

ahol N1 és N2 a komponensek molekuláinak száma, 1  és 2 a megfelelő térfogattörtek, k a 

Boltzmann állandó. A térfogattört használata polimer keverékek esetén jobbnak bizonyult a 

tömegtörtnél. Az elegyítési hőt a szomszédos idegen molekulák kölcsönhatása adja meg: 

 

     ΔHm = N1zΔ122     (2.6) 

 

ahol z a szomszédos molekulák száma, Δ12 a szomszédos idegen molekulák között fellépő 

kölcsönhatás erőssége. Ezek alapján az elegyítési szabadentalpia változása: 

 

    ΔGm = kT(N1ln1 + N2ln2 + N1212)  (2.7) 

 

ahol 

     12 = zΔ12 / kT    (2.8) 
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Az elegyedést befolyásoló tényezők, az elegyedési entrópia- és entalpiaváltozás az esetek 

többségében kis értékek, ezért előfordulhat, hogy egy elegyíthető polimer pár a hőmérséklet 

vagy összetétel megváltozásával a kétfázisú tartományba kerül át, és bekövetkezik a 

szételegyedés. [14] 

 

2.5.2. Az elegyíthetőség vizsgálatára alkalmas módszerek 

Az elegyíthetőség, a szerkezet és a tulajdonságok között szoros kapcsolat áll fenn, ezért sok 

kísérlet történt a polimerek elegyíthetőségének megállapítására. Több módszer létezik, 

amelyek kisebb-nagyobb pontossággal lehetővé teszik az elegyíthetőség közvetlen, vagy 

közvetett meghatározásait. A különböző módszereknek vannak előnyeik, hátrányaik, 

egyértelmű, minden rendszerre alkalmazható módszer azonban nem létezik. 

 

A kölcsönhatási paraméter és a diffúziós állandó meghatározása oldószerfelvétellel  

Az oldószerfelvétel vizsgálatát úgy végzik, hogy a polimerkeveréket kis moltömegű 

oldószergőzökkel telített légtérbe helyezik, és mérik a felvett egyensúlyi gőz mennyiségét. 

Amennyiben a keverékekben a komponensek közötti kölcsönhatások erősebbek az oldószer-

polimer kölcsönhatásoknál, akkor a minta által megkötött oldószer mennyisége lényegesen 

kisebb, mint gyenge kölcsönhatás esetén. Ezen elv alapján egy megfelelő termodinamikai 

modell segítségével kiszámítható az oldószer-polimer majd ebből a polimer-polimer 

kölcsönhatás nagysága. Az alkalmazott modellnek jellemeznie kell az oldás egyensúlyi 

állapotát és a polimerek közötti kölcsönhatást; a Florry-Huggins elmélet kielégíti ezeket az 

igényeket. 

Megfelelő oldószer használata esetén, minden keverékre alkalmazható ez a módszer. Az 

oldószerrel szemben támasztott legfontosabb követelmény, hogy az oldószerben egyik 

polimer se oldódjon, csak duzzadjon benne. A modell nem veszi figyelembe a specifikus 

kölcsönhatásokat, ezért az eredményeket óvatosan kell kezelni, ha valamelyik komponens és 

az oldószer között erős kölcsönhatás lép fel. 

Ha az 1 jelű oldószer 1 egyensúlyi térfogatarányban oldódik az i jelű polimerben, akkor az 

oldószer kémiai potenciálja (1) és aktivitása (a) az alábbi összefüggéssel írható le [17]: 

 

    2

11111

0

11 11lnln  iRTaRT     (2.9) 
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feltételezve, hogy a Flory-Huggins elméletnek megfelelően, a polimer molekulatömege 

kellően nagy. 1
0
 a tiszta oldószer kémiai potenciálja, 1i az oldószer és az i jelű polimer 

közötti kölcsönhatási paraméter.  

Abban az esetben, ha 1i független 1-től, a 2 és 3 jelű polimerek homogén keverékében 

oldott oldószer aktivitása az alábbi összefüggéssel írható le [16]: 

 

     32

'

231313212111 11lnln a   (2.10) 

 

ahol '23 a 2 és 3 polimerek közötti kölcsönhatási paraméter, 2 és 3 a polimerek térfogat 

aránya a háromkomponensű rendszerben. 

Figyelembe véve, hogy egyensúlyi oldószerfelvétel esetén ln a1=0, a tiszta komponensekben 

és a keverékben mért egyensúlyi oldószerfelvételekből számolható '23. 

Abban az estben, ha egy l vastagságú sík lemez felületén a koncentráció állandó a vizsgálat 

során, a lemez által t idő alatt felvett diffundáló anyag mennyiségére (Mt) az alábbi egyenlet 

írható fel: 
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Az alapfeltételezés szerint a folyamatot konstans diffúzióállandó, D, vezérli. M az 

egyensúlyi szorpció, melyet elméletileg  idő után ér el a rendszer. 

A (2.11) egyenlet a szorpció kezdeti szakaszát írja le a legmegfelelőbben. D értéke a t l2  

függvényében ábrázolt M Mt  görbe kezdeti meredekségéből meghatározható. 

A közepes és hosszú idejű szakaszhoz tartozó szorpció az alábbi egyenlettel közelíthető meg a 

legjobban: 
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Korábban a (2.12) megoldására közelítő egyenleteket használtak, ma számítógépes 

görbeillesztéssel M és D értéke meghatározható a t vagy t/l
2
 függvényében ábrázolt Mt 

görbéből. 
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A kölcsönhatási paraméter meghatározása az oldhatósági paraméterből 

A mérések elvégzése és az eredmények értékelése előtt az oldhatósági paraméterek 

segítségével meghatározható a keverékek komponensei között várható kölcsönhatás erőssége. 

Az oldhatósági paramétert először Hildebrand [18] alkalmazta egyszerű folyadékok 

kölcsönhatásának leírására. Hasznosságát számos kísérleti eredmény igazolta, ezért polimer 

oldatokra és keverékekre is alkalmazták. Az oldhatósági paraméter térfogategységnyi anyag 

elpárologtatásához szükséges energia négyzetgyöke [18]: 

 

     = 

2/1










V

E p
 és   2

 = CED    (2.13) 

 

ahol ΔEp a párolgáshő, CED a kohéziós energia sűrűség. 

A kölcsönhatási paraméter meghatározása kismolekulájú anyagoknál egyszerű, a párolgáshő 

kalorimetrikusan mérhető. Polimerekre ez a módszer természetesen nem alkalmazható, ezért 

más módszereket kellett kifejleszteni. Small [19] egy viszonylag egyszerű módszert javasolt, 

amely a polimerek ismétlődő egységeihez additív csoportjárulékot rendelt. Ezek 

összegzésével minden mérés nélkül meghatározható a kölcsönhatási paraméter: 

 

      = 
M

Fi
     (2.14) 

 

ahol  a polimer sűrűsége, Fi a csoportjárulék, M a monomer molekulatömege. 

Az oldhatósági paraméterek segítségével a következő összefüggésből határozható meg a 

Florry-Huggins kölcsönhatási paraméter [14][16]: 

 

      = [Vr (1 - 2 )
2
]/RT    (2.15) 

 

ahol R az egyetemes gázállandó, 1 és 2 a komponensek oldhatósági paramétere, Vr egy 

referencia térfogat, amelynek megválasztása önkényes. 

Az elmélet szerint két komponens között akkor jó a kölcsönhatás, ha az oldhatósági 

paramétereik közötti különbség kicsi. A módszer, egyszerűsége miatt mindenképpen hasznos, 

de specifikus kölcsönhatások esetén hamis eredményeket adhat, a polimerek 
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elegyíthetőségéhez pedig éppen erre van szükség. Összességében ez egy jól használható 

eljárás, amely közelítő felvilágosítást ad polimer oldatok és keverékek komponenseinek 

kölcsönhatására és a fázisviszonyokra vonatkozóan. 

 

Az üvegesedési hőmérséklet (Tg) mérése 

A Tg mérése az egyik leggyakoribb módszer a polimerek összeférhetőségének 

meghatározására [9]. A korlátlanul elegyedő polimerek egyfázisú, molekuláris szinten 

homogén rendszerek. Az ilyen keverékek egyetlen Tg-vel rendelkeznek, ami a két polimer Tg-

je között található, az összetételnek megfelelően. A heterogén polimer keverékek ezzel 

szemben két Tg-vel rendelkeznek. Ebben az esetben a Tg-k vagy teljesen megegyeznek a tiszta 

polimerek Tg-jével, függetlenül az összetételtől, vagy némi összetételfüggést mutatnak. Kim 

és Burns [24] módszert dolgozott ki részlegesen elegyíthető keverékek kölcsönhatási 

paraméterének meghatározására a Tg összetételfüggéséből. A Tg meghatározására alkalmas 

módszerek: 

 Kalorimetria (DSC) 

 Mechanikai spektroszkópia (DMTA) 

 Dielektromos spektroszkópia 

 Dilatometria 

 

A Tg meghatározására abban az esetben lehetséges, ha a komponensek Tg-je legalább 20°C-

kal különbözik egymástól. Az üvegesedési hőmérséklet meghatározása mellett lehetőség van 

a polimer keverékek szerkezetének mikroszkópiás vizsgálatára is. Legelterjedtebb módszer a 

fénymikroszkópia és az elektronmikroszkópia. 

A fent említett eljárások mellett alkalmazzák még a szórási vizsgálatokat. A szórási 

módszerek bonyolultak, drága berendezést igényelnek, a mintakészítés nehézségekkel jár, a 

kiértékelés problémás. Általában a zavarosodás mérését (Cloud-Point-Method), a fényszórást, 

a neutron szórást és a röntgenszórást használják. 

Érdemes még megemlíteni néhány gyakran alkalmazott módszert, mint például az inverz 

gázkromatográfiát (IGC), az olvadáspontcsökkenés vizsgálatát és az azonos oldószer 

módszerét. [9] 

 

2.6. Az összeférhetőség, a szerkezet, és a tulajdonságok kapcsolata 

Tapasztalati tény, hogy a polimer keverékek tulajdonságai és szerkezete között összefüggés 

tapasztalható. A tulajdonságok összetételfüggését leíró modellek segítségével következtetni 
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lehet a szerkezetre is, mivel a modellek többsége valamilyen szerkezeti feltételezést tartalmaz. 

A legtöbb modell a rugalmassági modulus összetételfüggésének leírására áll rendelkezésre. 

Mivel a modulust elméletileg nulla deformációnál határozzák meg, így a lineáris 

rugalmasságtan törvényszerűségei alkalmazhatók. Kevés összefüggés létezik keverékekre 

vonatkozóan, aminek oka, hogy a modellek többsége nem tudja leírni a fázisinverziót. Az 

esetek többségében nem ismert, hogy az egyes tulajdonságok hogyan függenek a szerkezettől, 

és nincs olyan modell, ami mennyiségi összefüggést állapítana meg az elegyíthetőség 

(összeférhetőség) és a tulajdonságok között. A kísérleti munkának itt igen nagy jelentősége 

van. 

A nagyobb deformációknál mért jellemzők összetételfüggésének leírására kevés modell áll 

rendelkezésre. Ezek többsége is félempírikus, vagy fenomenológiai modell. A legegyszerűbb 

ilyen modellt Nicolais és Narkis dolgozta ki töltőanyagot tartalmazó rendszerre: 

     y = y0 (1 – 1,212/3
)   (2.16) 

 

ahol y a kompozit, y0 a mátrix folyási feszültsége és  a töltőanyag, illetve a diszpergált 

fázis térfogattörtje. A zárójelen belüli kifejezés a mátrix által elfoglalt keresztmetszet. A 

modell feltételezi (ez egyben a modell hiányossága is), hogy a diszpergált fázis részecskéi 

bizonyos geometriai elrendezés szerint helyezkednek el a mátrixban, és a mátrix viseli a teljes 

terhelést. Az egyenlet csak korlátozottan alkalmazható keverékekre, hiszen egyes esetekben 

jelentős kölcsönhatás lép fel a komponensek között, mindkét komponens részt vesz a külső 

terhelés hordozásában. 

Egy másik modell figyelembe veszi az említett szempontokat, valamint a kölcsönhatás 

nagyságát és más kifejezést alkalmaz az effektív teherhordó keresztmetszetre. Bár ezt a 

modellt szintén töltőanyagot tartalmazó polimerekre dolgozták ki, alkalmazható polimer 

keverékekre is. A modell leírja a folyási feszültség összetételfüggését [15][20]: 

    y = y0 




5,21

1
exp(By)    (2.17) 

de bizonyos tényezők figyelembevételével a szakítószilárdságét is: 

    T = T0
n
 





5,21

1
exp(BT)   (2.18) 

ahol B a kölcsönhatás erősségével kapcsolatos paraméter. A tört kifejezés adja meg a mátrix 

effektív keresztmetszetét, az exponenciális a kölcsönhatás mértékét, illetve a diszperz fázis 

által viselt terhelés nagyságát, T a valódi szakítószilárdság (T =  és   = L/L0) és n az 

orientációs szilárdságnövekedés mértékét jellemző paraméter. A többi tag megegyezik a 
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folyási feszültség képletében szereplő mennyiségekkel. A valódi szilárdság bevezetése veszi 

figyelembe a minta keresztmetszetének a változását a nyújtás során, 
n
 az orientációét. 

Ezeknek a tényezőknek nagy nyúlások esetén van jelentőségük. A modell a fázisinverziót 

nem képes leírni, csak diszpergált szerkezetre érvényes. Előrejelzésre sem alkalmas, mert a B 

paramétert nem tudjuk a komponensek jellemzőiből számolni, csak a mérési eredményekből, 

illesztéssel. A diszperz fázis által viselt terhelés meghatározható a következő formában [13]: 

     B = ln (
0

 dTC
)    (2.19) 

ahol d a diszpergált fázis, 0 pedig a mátrix megfelelő tulajdonsága és CT a 

feszültségátvitelt jellemző arányossági tényező. A CT paraméter és a Florry-Huggins 

kölcsönhatási paraméter között fordított arányosság áll fenn: 

     CT ~ 


1
     (2.20) 

Amikor a komponensek az összekeverés során oldódnak egymásban, akkor egy 

termodinamikailag stabil, molekuláris szinten egyfázisú rendszert kapunk, aminek 

következtében a szerkezet és a tulajdonságok függetlenek az előállítás körülményeitől. Az 

elegyíthető keverékek egy üvegesedési hőmérséklettel rendelkeznek. A Tg összetételfüggése 

közel lineáris, az additivitáshoz közeli, de kisebb negatív irányú eltérés szinte minden esetben 

tapasztalható. Számos összefüggést állítottak fel az elegyíthető polimerek Tg-jének 

számítására, ezek sok esetben jó egyezést mutatnak a tapasztalati értékekkel. 

esetben jó egyezést mutatnak a tapasztalati értékekkel.   

Példának okáért a  

• Fox egyenlet: 1/Tg=w1/Tg1+w2/Tg2 

• a Gordon-Taylor egyenlet: w1(Tg1-Tg)+k w2(Tg2-Tg)=0 > aminek k=1-re határesete 

az additivitás 

• Additivitás: Tg=w1Tg1+w2Tg2,  

Ha az elegyedés korlátozott mértékű vagy egyáltalán nincs elegyedés, akkor két vagy 

többfázisú keveréket kapunk. Ekkor a keverékek szerkezetére az a jellemző, hogy az egyik 

polimer a mátrix, amely a másik polimer diszpergált szemcséit tartalmazza. Bizonyos 

előállítási körülmények között, illetve a fázisinverzió tartományában kialakulhat egymásba 

hatoló hálószerkezet (IPN, interpenetrating network). Az egyes fázisokat többé-kevésbé éles 

fázishatár választja el egymástól. Az összeférhetőség teljes hiányában ez a határréteg nagyon 

vékony, a két fázis között csak nagyon gyenge kapcsolat van, a keverék tulajdonságai rosszak. 
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A termodinamikailag nem stabil keverékek szerkezete és tulajdonságai erősen függnek a 

feldolgozás körülményeitől, amelyek befolyásolják az érintkező fázisok határfelületének 

nagyságát. 

 

2.7.Akeverékkészítés eszközei 

A polimerek és adalékaik bensőséges, homogén elkeverésére előbb vagy utóbb képlékeny 

(plasztikus) állapotba kell hoznunk az anyagot. A megömlesztett állapotban keverő 

berendezéseknek két alaptípusa van: 

 szakaszos és 

 folytonos működésű. 

A szakaszos működésű, ömledékállapotban keverő berendezések a korai gumiiparban 

alakultak ki, de ma is nélkülözhetetlenek pl. a gumiabroncs-gyártásban. Alapvető gépük a 

hengerszék, amely két közeli (de nem érintkező) egymással szemben forgó fűtött henger, 

kissé eltérő (pl. +10 %) fordulatszámmal. Az ún. Banbury típusú belső keverő alapvető 

keverő gépeleme ugyancsak egymással szembeforgó, fűthető-hűthető, „bütykösre” módosított 

formájú hengerpár, amely fűthető-hűthető, fekvő 8-as keresztmetszetű házban forog. A lassú 

fordulatú (pl. 1 ford./sec) keverés tulajdonképpen gyúrás, dagasztás, – hasonlóan a 

kenyértészta homogenizálásához (Kneter, kneader). Ez is szakaszos művelet, és rendkívül 

energiaigényes. [4] 

A polimer ömledékek keverésének korszerű, folyamatos műveleti megoldása az extrudercsiga 

alapelvét hasznosítja. Az extrudercsiga, mint az ömledékkeverés gépeleme határozott 

menetirányszárny szélességű csavarorsó, amely jól illesztett fűtött hengerben forog. A 

menetemelkedéstől nagymértékben függ a keverés jellege. A tipikus extrudercsigáknál, 

amelyek hosszúsága az átmérő 20–30-szorosa, a menetemelkedés egy fordulatra tipikusan 

azonos az átmérővel.[4] 

Az 7. ábrán látható, hogy ennél nagyobb menetemelkedés jellegzetesen (csak) diszperzív 

keverést eredményez, míg ennél sűrűbb menet (kisebb menetemelkedés) már bensőséges, 

disztributív keverést ad.  
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6. ábra. Banbury típusú belső keverő rajza [4] 

 

7. ábra. Kis és nagy menetemelkedésű extrúdercsiga [4] 
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8. ábra. Különféle keverőelemek egycsigás keverőextrúder csigáján [4] 

Az egycsigás extrúderek keverési hatékonyságának megnövelésére természetes számos más 

megoldás is adódik. A 8. ábra ilyen keverőelemeket mutat be. Ezek a rövidebb szakaszok 

váltakozva, ismételten is megjelenhetnek az itt is L/D ~20 hosszú extrúdercsigán, és 

lelassítják, vagy felgyorsítják, „megtörik”, turbulenssé teszik az ömledékáramot, sőt, 

helyenként vissza is fordíthatják azt átmenetileg. Az áramlási képet befolyásoló gépelemeket 

(pl. tüskét) maga a befoglaló henger is tartalmazhat. A keverőextrúder csigájának végső 

szakaszában sikerrel alkalmazzák a hengeren és a csigán egyaránt megjelenő gömbszeletekből 

kialakított a cavity transfer (üreges anyagátvitel) rendszerű csiga-megoldást. (9. ábra). [4] 

 

9. ábra. Gömbszeletes keverőelem egycsigás keverőextrúderen [4] 

Az extrúder alapelvű keverőberendezés homogenizáló hatásfokát a csiga megkettőzésével 

lehet nagymértékben fokozni. A kétcsigás keverőextrúder alapelvét a 10. ábra mutatja be.  
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10. ábra. A kétcsigás keverőextrúder alapelve egymásba hatoló menetszárnyak esetén [4] 

Ahogyan a Banbury keverő két eleme, ezek az ikercsigás extrúder keverők is (twin-screw 

extruder, Doppelschnecken-extruder) fekvő 8-as keresztmetszetű, fűtött házban működnek, 

alapvetően kétféle elrendezésben: 

 egymást nem érintő és 

 egymásba hatoló (intermeshing, Kämmend) menetszárnyakkal. 

Mindkét esetben kialakíthatunk 

 azonos irányban forgatott és 

 egymással szemben forgó csigákat, ahol az első esetben nyilvánvalóan 

nagyobb nyíró igénybevétel adódik, a második esetben pedig 

hatékonyabb (és kíméletesebb) anyagtovábbítás. 

Az extrúdercsiga keverő hatását eredeti ötlettel fokozták fel az ún. ko-knéter-ben. Ennek 

lényege egy olyan extrúdercsiga, amely nemcsak forgó mozgást, hanem eközben kismértékű 

tengelyirányú előre-hátra mozgást is végez, hogy 120°-onként megszakított menetszárnyai 

„kikerüljék” a henger palástján (belül) beépített keverő-fogakat. (Az alapelv a 10. ábrán 

látható.) A ko-knéter (kompaundáló gyúrógép) rendkívül hatásos ömledékkeverést biztosít.[4] 

 

11. ábra. A ko-knéter működési elve:  a) csiga, amely a forgás mellett himba-mozgást is 

végez, b) keverő-fogak, c) henger 
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3. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÁS, CÉLKITŰZÉSEK 

 

A szakirodalmi áttekintés alapján a következő megállapítások vonhatók le. 

 A heterogén többfázisú rendszereket a gyakorlatban elterjedten alkalmazzák ütésálló 

termékek előállítására 

 A polimerek elegyíthetősége döntő tényező, meghatározza a komponensek közötti 

kölcsönhatást és a kialakult szerkezetre is hatással van.  A kutatások és publikációk 

főleg a szerkezet-mechanikai tulajdonság összefüggését vizsgálják 

 A PVC/NBR, CPE és ABS blendjeit elterjedten alkalmazzák különböző műszaki 

célokra 

 A PVC/PE blendek vizsgálatával és a keverékkészítés elméletével kevés szakember 

foglalkozik, azonban napjainkban kiterjedtek a kutatások erre az ötvözettípusra is. A 

PVC/PE mikroheterogén rendszer, ennek függvényében alkalmas a szerkezet-

tulajdonság kapcsolat széleskörű vizsgálatára 

 A blendek vizsgálata az utóbbi években már nem csak új tulajdonság létrehozása miatt 

kapott szerepet, hanem a hulladékok visszadolgozásának problémájának 

megoldásában is fontos szerepet kapott. 

A kutatómunkám célja a PVC/PE keverékek elegyíthetőségének meghatározása és a várható 

szerkezet előrejelzése, valamint a kialakult szerkezet-tulajdonság összefüggésének vizsgálata. 

A PVC/PE heterogén rendszer összeférhetőségének javítására és tulajdonságainak módosítása 

harmadik komponens hozzáadásával történet. A TPU és az NBR mind a PVC-vel, mind a PE-

nel összeférhető. 

Feladatom az volt, hogy az így elkészített két és háromkomponensű rendszerek szerkezetét és 

mechanikai tulajdonságait megvizsgáljam, a közöttük lévő kapcsolatokat feltárjam, az 

eredményeket elemezzem. 
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4. ELVÉGZETT KÍSÉRLETEK 

 

Hogy működőképes polimerblendet alkossunk, annak szerkezetileg stabilnak kell lennie, és 

rendelkeznie kell az elvárt fizikai-mechanikai tulajdonságokkal melyek jobbak mint a 

keveréket alkotó tiszta polimereké. A heterogén polimer rendszerek vizsgálata során fő 

célkitűzés a szerkezet/tulajdonság összefüggések vizsgálata. Az elmúlt évek kutatásai során 

összefüggéseket állapítottak meg a komponensek jellemzői, a közöttük kialakuló 

kölcsönhatások és a heterogén rendszer tulajdonságai között. Jelenleg a következő kérdések 

állnak a kutatás középpontjában: mikromechanikai deformációs folyamatok; aggregáció; 

törés, ütésállóság; az elegyíthetőség és a tulajdonságok kapcsolata. Az utóbbi időben a 

vizsgálatok kiterjedtek a komponensek kölcsönhatására, illetve annak módosítására. 

 

Ebben a fejezetben először az alapanyagokat, az elkészített keverékeket mutatom be, majd 

azokat a vizsgálati módszereket, melyek alkalmasak a polimer blendek szerkezetének és 

mechanikai tulajdonságainak vizsgálatára. 

 

4. 1. A vizsgált anyagok 

A felhasznált polimerek: 

1. PVC- Ongrovil  S-5258 

2. HDPE- Solvay 4009 MFN 1325 

3. LDPE- Tipolen FA 2210 

4. NBR- Eliokem Chemigum P83 

5. TPU- Kuramiron-TU-S 5865 

 

3. táblázat. A felhasznált PVC S-5258 fontosabb tulajdonságai 

Tulajdonság  

Megjelenés Fehér por 

Átlagos polimerizációs foka 700 

K-érték 581 

Maradék vinil-klorid tartalom(mg/kg) 1 

Tömegsűrűség (kg/m
3
) 580±30 

250 μm feletti szemcseméret (%)  1 

63 μm alatti szemcseméret (%)  5 

Illékony anyagtartalom (%)  0,3 
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4. táblázat. A felhasznált HDPE fontosabb tulajdonságai 

Tulajdonság  

Átlagos molekulatömeg eloszlás 

(kg/mol) 

140  

Tömegsűrűség (kg/m
3
) 960 

Olvadáspont (°C) 136 

MFI (190°C/2,16kg) (g/10min) 2,8 

 

5. táblázat. A felhasznált LDPE fontosabb tulajdonságai 

 

Tulajdonság  

Átlagos molekulatömeg eloszlás 

(kg/mol) 

100-80 

Tömegsűrűség (kg/m
3
) 922 

Olvadáspont (°C) 170-210 

MFI (190°C/2,16kg) (g/10min) 0,3 

 

 

Keverékkészítés során alkalmazott adalékanyagok: 

 

TM-181 FS Metil-ón stabilizátor 

PA-190 Polietilén viasz 

TAC-Triallil cianurát 

Paraloid K-120N,  akrilát folyásjavító (metil-metakrilát-etilakrilát kopolimer) 

Luperox 802, Peroximon F térhálósító 

 

4.2. Mintakészítés körülményei 

 

Munkám során a PVC/HDPE, PVC/LDPE PVC/XPE kétkomponensű, valamint 

PVC/HDPE/NBR PVC/HDPE/TPU háromkomponensű rendszereket különböző összetételi 

tartományban vizsgáltam (6. táblázat; 7. táblázat). A mennyiségeket súlyrészre vonatkoznak. 

 

6. táblázat. Kétkomponensű rendszerek tömegszázalékos összetétele 

FELHASZNÁLT 

ANYAGOK 

P0  P1  P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10   P11 P12 

PVC  100 99 98 99 98 96 92 84 96 92 84 100 100 

HDPE  1 2   4 8 16      

LDPE    1 2    4 8 16   
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7. táblázat. Háromkomponensű rendszerek tömegszázalékos összetétele 

FELHASZNÁLT 

ANYAGOK  
PE-01 PEX-02 PEN-03 PEU-04 

PVC   92 92 88 88 

HDPE  8 8 8 8 

Peroxid  0,5   

NBR   4  

TPU    4 

 

A keverékeket hengerszéken hengereltem. Préssel előállított 1 és 4 mm vastag préslapokból 

készített mintákat használtam fel a különböző vizsgálatokhoz. A keverékkészítés 

körülményeit a 8. táblázatban foglaltam össze. 

 

8. táblázat. A keverés körülményei 

KEVERÉKEK 

HENGERLÉS PRÉSELÉS 

T (C) 
Hengerlési idő 

(min) 
T (C) 

Előmelegítési 

idő (min) 

Préselési idő 

(min) 

PVC/HDPE 

PVC/LDPE 

PVC/XPE 

178 10 180 2,5 2,5 

PVC/PE/NBR 178 10 180 2,5 2,5 

PVC/PE/TPU 178 10 180 2,5 2,5 

 

 

4.3. Mérési módszerek 

 

4.3.1. Az elegyíthetőség meghatározása 

A polimerek elegyíthetőségének megállapítása fontos feladat, ugyanis a szerkezet és a 

mechanikai tulajdonságok között kapcsolat áll fenn. Több olyan ismert módszer létezik, 

amelyek kisebb-nagyobb pontossággal lehetővé teszi az elegyíthetőség közvetlen, vagy 

közvetett módon történő meghatározásait. A különböző módszereknek vannak előnyeik, 

hátrányaik, egyértelmű, minden rendszerre alkalmazható módszer azonban nem létezik. 

 

a) A kölcsönhatási paraméter meghatározása az oldhatósági paraméterből 

A keverékek komponensei közötti kölcsönhatás várható értékét az oldhatósági paraméterből 

számíthatjuk ki. Az oldhatósági paramétert először Hildebrand [18] alkalmazta egyszerű 

folyadékok kölcsönhatásának leírására. Hasznosságát számos kísérleti eredmény igazolta, 
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ezért polimer oldatokra és keverékekre is alkalmazták. Az oldhatósági paraméter 

térfogategységnyi anyag elpárologtatásához szükséges energia négyzetgyöke, ami a 

molekulák végtelenbe történő eltávolítását is jelenti.[18]: 

 

     = 

2/1










V

E p
      (4.1)  

 

ahol ΔEp a párolgáshő,V a térfogat. 

A kölcsönhatási paraméter meghatározása így kismolekulájú anyagoknál egyszerű, de 

polimerekre azonban ez a módszer természetesen nem alkalmazható. A Small [19] által 

alkalmazott összefüggésben már csoportjárulékkal számolunk. Így minden mérés nélkül 

meghatározható a kölcsönhatási paraméter: 

 

      = 
M

Fi
      (4.2) 

 

ahol  a polimer sűrűsége, Fi a csoportjárulék, M a monomer molekulatömege. 

Az oldhatósági paraméterek segítségével a meghatározható a Florry-Huggins kölcsönhatási 

paraméter [16] : 

 

      = [Vr (1 - 2 )
2
]/RT    (4.3) 

 

ahol R az egyetemes gázállandó, 1 és 2 a komponensek oldhatósági paramétere, Vr egy 

referencia térfogat, amelynek megválasztása önkényes.  

A 4.3 egyenlet szerint a  nem lehet negatív szám, tehát akkor beszélhetünk jó 

összeférhetőségről, ha  kis pozitív szám vagy nulla. Ha a komponensek kölcsönhatási 

paraméterei közötti különbség kicsi, akkor jó a közöttük fellépő kölcsönhatás. A polimerek 

elegyíthetőségének megállapításához szükség van még  kritikus értékének meghatározására, 

amelyet tulajdonképpen a polimerizációs fok határoz meg, és a következő összefüggés alapján 

számíthatunk ki [18]: 

   21/2-

2

1/2-

1kr12 NN5,0       (4.4) 

 

ahol N1és N2 az alappolimerek polimerizációs foka.  
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Ha egy keverékre kiszámítjuk 12 és (12)kr értékeit, akkor eldönthetjük, hogy a két polimer a 

teljes összetételi tartományban elegyíthető-e egymással. Ha fennáll a 12 < (12)kr 

összefüggés, akkor tetszőleges összetételű homogén keveréket előállíthatunk, ellenkező 

esetben létezik olyan összetételi tartomány, amelyben nem elegyíthetők a polimerek [18]. 

Minél nagyobb a különbség, annál szélesebb ez a tartomány. 

Összességében ez egy jól használható eljárás, amely közelítő felvilágosítást ad polimer 

oldatok és keverékek komponenseinek kölcsönhatására és a fázisviszonyokra vonatkozóan. 

 

b.) Az üvegesedési hőmérséklet (Tg) mérése 

 

Az üvegesedési hőmérséklet változásainak vizsgálata a polimerek összeférhetőségének 

meghatározására széles körben elterjedt módszer. A korlátlanul elegyedő polimerek 

egyfázisú, molekuláris szinten homogén rendszerek, az ilyen keverékek egyetlen Tg-vel 

rendelkeznek, ami a két polimer Tg-je között található. A heterogén polimer keverékek ezzel 

szemben két Tg-vel rendelkeznek. Ebben az esetben a Tg-k vagy teljesen megegyeznek a tiszta 

polimerek Tg-jével, függetlenül az összetételtől, vagy némi összetételfüggést mutatnak. A Tg 

meghatározására alkalmazott módszerek: 

 Kalorimetria (DSC) 

 Mechanikai spektroszkópia (DMTA) 

 

Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) 

A DSC módszer minden olyan folyamat követésére alkalmas, amelynek során a rendszer 

energiája változik. A DSC vizsgálatokkal követhetők a műanyagokban lejátszódó különböző 

termodinamikai és relaxációs átmenetek. Amorf polimerek jellemző relaxációs átmenete az 

üvegesedés. Az üvegesedési hőmérséklet környezetében a szegmensmozgás felszabadul 

(melegítés), illetve befagy (hűtés). A molekuláris mozgás új formájának megjelenése vagy 

megszűnése a fajlagos hőkapacitás (Cp) változásával jár, ami a DSC görbén lépcsőként jelenik 

meg [23].  

Termikus analízissel a polimerállapotok főbb átmeneteit határozhatjuk meg. Az üvegesedési 

átmenetet, az olvadást, a kristályosodást és a bomlási hőmérsékletet. Az átmenetek 

kimutatására a DSC is alkalmas. A DSC valamennyi átalakulást pontosan jelzi, és sokszor 

még a megfelelő feldolgozási körülmények is megállapíthatók vele. [24] 
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Dinamikus mechanikai analízis (DMTA) 

A polimerek felhasználásuk során gyakran vannak dinamikus hatásoknak kitéve, ezért fontos, 

hogy megismerjük viselkedésüket periodikus terhelés esetén. Ezt a viselkedést a polimert 

alkotó makromolekulák szerkezetében bekövetkező átrendeződések határozzák meg. A DMA 

az anyagok belső szerkezetének vizsgálatára alkalmas módszer, mely a molekuláris 

mozgásokat, átalakulásokat érzékeli hőmérséklet és frekvencia függvényében. 

A polimerek mechanikai tulajdonságait öt alapvető tényező befolyásolja: a terhelés 

időtartama, hőmérséklete, frekvenciája, a feszültség és a deformáció. Egy tipikus DMA 

vizsgálat során a mintára ható feszültséget és annak frekvenciáját konstans értéken tartjuk a 

vizsgálat időtartama alatt. A minta hőmérsékletét meghatározott módon (általában az időben 

egyenletesen) változtatjuk, és mérjük a kialakuló deformációt. Ezekből és a minta geometriai 

adatiból (a készülékállandók ismeretében) a polimer mechanikai jellemzői számíthatók. [23] 

 

c) Infravörös spektroszkópia (FTIR) 

Ezt a roncsolásmentes technikát elterjedten alkalmazzák polimerek azonosítására. Az 

infravörös spektrumok ugyanis a polimerek „névjegykártyáinak” tekinthetők, amelyek 

egyedileg jellemzők az adott polimertípusra. A spektrum függőleges tengelyén az infravörös 

sugarak intenzitását (pontosabban elnyelődését), a vízszintes tengelyen pedig a frekvenciát 

(vagy a hullámhosszat) tüntetik fel. Az elnyelési maximumok helye a polimerben jelenlevő 

atomcsoportok rezgésével hozható összefüggésbe, és ennek alapján azonosítható a polimer 

vegyi szerkezete. Az FT-IR a kémiai kötésekről szolgáltat információt, és bár a töltő- és 

adalékanyagokról keveset mond, a polimer állapotáról sokat elárul. Tehát FTIR vizsgálattal 

lehetséges polimerek és polimer keverékek szerkezetének, szerkezetváltozásainak 

meghatározására is, valamint kristályosság, oxidációs fok, sűrűség vizsgálatára is elterjedten 

alkalmazzák. [25] 

 

4.3.2. A szerkezet jellemzése 

 

Optikai mikroszkópia 

Termooptikai vizsgálatokkal a kristályosodás vagy az olvadási folyamatok során lejátszódó 

szerkezetváltozásokat követjük a minta kettőstörő képességének változása alapján. A 

vizsgálatokhoz a mikroszkópra programozható tárgyasztalt (Mettler-feltét) szerelünk fel, 

amely lehetőséget ad állandó fűtési vagy hűtési sebesség vagy izoterm körülmények 

beállítására. 
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A kristályos polimerek molekuláris szerkezetét (morfológiáját) polarizációs mikroszkópiával 

tanulmányozhatjuk. A kristályos polimerek építőelemei a hajtogatott láncú fibrilláns vagy 

lamelláris primer krisztallitok, amelyek mérete (10-50 nm) nem éri el a fénymikroszkópiás 

felbontáshoz szükséges értéket. A polimer krisztallitok különféle rendezett halmazokba állnak 

össze, melyek mérete lényegesen meghaladja a primer krisztallitokét, ezért optikai 

mikroszkóppal megfigyelhető képződmények. A krisztallitok különböző rendezett halmazait 

szupermolekuláris (vagy morfológiai) képződménynek nevezzük. A polimerömledék 

kristályosodásakor számos jellegzetes szupermolekuláris szerkezet (szferolitok, cilinderek, 

hedritek) képződését figyelhetjük meg. 

Az optikai mikroszkópos vizsgálat a polimerek esetén polarizált fényben lehetséges. Azokban 

az esetekben alkalmazzuk, mikor nagy szferolitok jönnek létre. 

A polimer olvadék nem kettőstörő, csak abban az esetben, ha nyírási igénybevételnek van 

kitéve. A fejlődő szferolitok viszont kettőstörők, így a kristályosodás polarizátorok között –

melyeket keresztezünk – jól megfigyelhető. Azonban nem polarizált fényben a részleteket is 

megvizsgálhatjuk. A kialakult szerkezet ugyanis polarizált fényben nem látszik. [23] 

  

Scanning elektronmikroszkópia (SEM) 

A polimerek, polimerkeverékek elektronmikroszkópos vizsgálata nem terjedt el széleskörűen, 

ugyanis megfelelő mintaelőkészítés hiányában a felvételen a polimerek szerkezete nem 

jelenik meg. Szükséges volt tehát egy új módszer kifejlesztése, melynek segítségével a 

polimerkeverékek szerkezete megjeleníthető. Az ún. duzzasztásos módszer segítségével 

előhívható a keverékek szerkezete. Az eljárás során szelektív oldószert alkalmaznak, mely a 

blend komponenseit különböző mértékben duzzasztja.  

Duzzadás után így az oldószert nagyobb mértékben felvevő komponens jobban 

összezsugorodik. Ha a duzzasztott mintából még a szárítás előtt szeleteket vágunk, az eltérő 

oldószerfelvitel miatt a felület jól mutatja majd a kialakult textúrát [26]. 

A maratásos módszerről akkor beszélünk, ha először a mintadarabolás történik és ezután 

alkalmazzuk a duzzasztást a szerkezet előhívására. 

A SEM vizsgálatokhoz a vizsgálandó felületet aranyréteg rágőzölögtetésével készítik elő. A 

mintának ki kell bírnia a nagyvákuumot is. 

A polimer blendek felületelőkészítésére alkalmazhatnak ún. ionmaratásos módszert is, mely 

különböző mértékben bontja le a blend alkotóelemeit, így kapjuk meg a kialakult szerekezetre 

jellemző felvételt. [23] 
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4.3.3. A mechanikai jellemzők  

A műanyagok esetén a mérendő tulajdonságtól függően gyakorlatilag végtelen számú 

módszert használnak, a homopolimerek, kopolimerek, valamint a többfázisú rendszerek, a 

polimerkeverékek, a töltőanyagot tartalmazó polimerek és polimer kompozitok jellemzése. 

Alkalmazása során a legtöbb műanyag terméket mechanikai terhelés éri, így mechanikai 

jellemzők meghatározása különösen nagy jelentőséggel bír. A gyakorlatban a legkülönbözőbb 

mechanikai tulajdonságokat határozzák meg rutinszerűen, a méréseket változatos terhelési 

módok és körülmények mellett végzik. 

 

 

Polimerek szilárdsági tulajdonságai 

A mechanikai méréseket gyakran használják homo- és kopolimerek, valamint heterogén 

polimer rendszerek szerkezet-tulajdonság összefüggésének meghatározására is. 

A húzó igénybevétel speciális helyet foglal el még a széles körben használt mechanikai 

tulajdonságok között is. Egyszerűsége következtében gyakran végzik el. Egyirányú húzással 

különböző jellemzők határozhatók meg, pl. törési és tépési ellenállás, folyási feszültség és a 

hozzá tartozó deformáció, húzószilárdság, stb. 

A húzó igénybevétellel meghatározott jellemzők gyakorlatilag minden műanyag alapanyag és 

sok termék alapjellemzője. 

A homopolimerek tulajdonképpen háromféle tipikus feszültség-nyúlás görbét mutathatnak: 

1. Merev anyag: többé-kevésbé lineáris. Bizonyos megnyúlás után a minta törik. Ha a 

feszültséget megszüntetjük, a minta visszanyeri alakját. 

2. Rugalmas deformációra jellemző lineáris szakasz itt is megtalálható, de ezután egy 

maximum jelentkezik rajta, amit további deformáció esetén egy feszültségesés követ. 

Ezután a deformáció nem nyerhető vissza. 

3. Elasztomerek és gumik húzóvizsgálata egy viszonylag sima S alakú görbét 

eredményez 

A polimer blendek a fenti görbék kombinációját mutatják az összetételtől függően. A 

komponensek közötti kölcsönhatásnak ebben az esetben is döntő szerepe van. A húzással 

szemben tanúsított ellenállás kicsi, ha a komponensek között nincs számottevő kölcsönhatás. 

Ebben az esetben a 2. fázis hibahelyként jelenik meg, és erősítő szerepe nem érvényesül. [23] 

 

Műanyagok törési és ütésállósági vizsgálata 

Üveges vagy kristályos műanyagok mechanikai erő hatására az igénybevétel sebességétől és 

hőmérséklettől függően nyakképződéssel vagy ridegen szakadnak, törnek. A nyakképződés 
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során jelentős plasztikus deformáció megy végbe, ami nagy energiabefektetést igényel. Az 

ilyen módon deformálódó polimer törési ellenállása nagy. A testben ébredő nyírófeszültségek 

hatására a kristályos egységek (lamellák) vagy molekulakötegek a feszültség irányában 

koordináltan elmozdulnak. Abban az esetben, ha az igénybevétel sebessége meghaladja az 

átrendeződés időigényét (relaxációs idő), az anyag ridegen törik, ellenkező esetben szívósan 

viselkedik. 

Az anyagok törése mindig valamilyen hibahelyen indul meg, így a reális anyagok szilárdsága 

mindig kisebb, mint amit a kémiai kötés erősségétől várunk. A hibahelyek környezetében 

feszültségkoncentráció alakul ki, a külső terheléstől számolt egységnyi próbatest 

keresztmetszetre vetített átlagos feszültség többszöröse is felléphet. Ezek a nagy feszültségek 

a hibahely terjedéséhez vezetnek. 

Az ütésálló műanyagok általában heterogén szerkezetűek. Az ütésálló adalék a mátrixban 

cseppek formájában helyezkedik el. A maximális törési ellenállás eléréséhez a 

szegmenseknek az adott rendszerre jellemző optimális mérettel kell rendelkezniük. Az ilyen 

anyagok törése során több mikromechanikai deformációs folyamat mehet végbe külön-külön 

vagy egyidejűleg. 

- nyírási folyás 

- mikrorepedés 

- a határfelületek ellenállása 

- kavitáció 

A leghatásosabb energiaelnyelő folyamatok a nyírási folyás és a mikrorepedés. Mindkettőt 

nagy helyi plasztikus deformáció kíséri. A mikrorepedés elsősorban az ütésálló PS-ra 

jellemző. A nyírási folyás a poliolefinek jellemzője. 

A megnövekedett ütésállóság általában a merevség, a modulus csökkenésével párosul. 

Azonban a gyakorlatban olyan anyagokra van szükség, melyekben mindkét jellemzője 

megfelelően nagy, azaz nagy törési ellenállás nagy modulussal párosul (lökhárító). 

Elasztomerrel az ütésállóság növelhető, de a modulus csökken, míg a töltőanyagok adagolása 

merevvé teszi, de az ütésállóságot csökkenti. [23] 

Műszerezett ütővizsgálat során nemcsak az ütésre fordított energiát határozhatjuk meg, hanem 

az erő is regisztrálhatjuk közben. Így lehetőségünk van az anyagok viselkedéséről, a törési 

folyamatról információt gyűjteni. 
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4.4. Kísérleti körülmények  

 

4.4.1. Elegyíthetőség meghatározása 

 

Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) 

A DSC vizsgálatokkal követhetők a műanyagokban lejátszódó különböző termodinamikai és 

relaxációs átmenetek. Blendek esetében a DSC vizsgálattal meghatározhatjuk az üvegesedési 

hőmérsékletek eltolódásával, hogy a komponensek között fellép-e elegyedés. 

Az olvadási görbék felvételét EVO 131 Setaram típusú készülékkel végeztem. A vizsgálathoz 

1mm vastag préslapokból kivágott mintákat használtam. A lapokból 4mm átmérőjű 

korongokat szúrtam ki, melyek tömege 2-3 mg. 

A felfűtés sebessége: 10°C/perc.  

A fűtés kezdő hőmérséklete 30°C 

A fűtés véghőmérséklete 220°C  

A DSC görbékből a Tg változásait határoztam meg.  A vizsgálatok alapját az ISO 11357-1.2 

szabvány képezte. 

 

Dinamikus mechanikai analízis (DMTA) 

A vizsgálatot Rheometric Scientific DMTA MK-III készüléken végeztem. Általában a 

paramétereket hőmérséklet függvényében határozzuk meg állandó frekvencia mellett, de 

lehetőség volt több frekvencián való egyidejű mérésre is (0.01 és 200Hz között). A 

vizsgálathoz préslapokból kivágott 1x10x40 mm-es mintákat használtam. 

Frekvencia: 0,3, 1, 3 és10Hz  

Fűtési sebesség: 2C/min 

A fűtés kezdő hőmérséklete -80°C 

A fűtés véghőmérséklete 140°C  

A vizsgálatok során a rugalmassági modulusz E ’, illetve a veszteségi tényező (tg) változását 

mértem a hőmérséklet függvényében. 

 

Infravörös spektroszkópia (FTIR) 

A vizsgálatot Bucker Tensor 27 FT-IR készüléken ATR technikával végeztem, melyet akkor 

alkalmazunk ha  műanyagok, gumik, szálak, stb. felületének tulajdonságát akarjuk vizsgálni. 

A sugárzás ebben az esetben egy nagy törésmutatójú anyagból készült prizmán keresztül 

érkezik a prizma és a ráhelyezett minta határfelületére. Néhány m mélységig behatol a 
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mintába, és teljes reflexiót szenved. Teljes reflexió esetén az energiát a hullámszám 

függvényében ábrázolva a transzmissziós görbéhez hasonló lefutású görbét kapunk. Az IR 

vizsgálatokat préslapok felületén végeztem. 

Vizsgálati tartomány hullámszáma 4000cm
-1

- 700
 
cm

-1
 között volt (4cm

-1
felbontással). 

 

4.4.2. Szerkezetvizsgálat  

 

Optikai mikroszkópia 

A vizsgálathoz a hengerelt, majd préselt lapokból vékony szeleteket vágtam, melyeket két 

üveglap közé helyezve melegítettem. A vizsgálatok az így keletkezett vékony filmrétegen 

történtek. Az optikai mikroszkópos vizsgálat feltétele a vékony polimer réteg, melyet 

polarizált fényben vizsgálni lehet. 

A minták megömlesztése és visszahűtése a Bremsat2 program segítségével történt.   

 

 

12. ábra. A minták és a termoelemek elhelyezkedése a kemence alatt 

 

A program segítségével 3 fűtési és hűtési sebességgel készítettem mintákat. A vékony polimer 

szeleteket két üveglap közé helyeztem, és a fűtőtestet ráhelyeztem. A fűtőtestben („kemence”) 

valamint alatta 2 termoelem helyezkedik el. A termoelemeket a vizsgálat előtt kalibrálni kellet 

forró (98°C) és jeges (0°C) vízben. 

A felfűtési sebessége, és idők a 9. táblázatban láthatóak.  
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9. táblázat. A fűtés paraméterei 

 Max. 

hőm. 

°C 

Felfűtési 

idő, 

min 

Felfűtés 

sebessége, 

°C/min 

Hőntartás 

ideje, 

min 

Lehűtési 

idő, 

min 

Lehűtés 

sebessége, 

°C/min 

1 180 20 9 10 30 6 

2 190 30 6,3 5 90 2,1 

3 190 30 6,3 5 20 9,5 

 

Optikai mikroszkóp segítségével a különböző sebességgel megolvasztott és visszahűtött 

minták szerkezetét vizsgáltam meg. A mikroszkóppal rögzített felvételeken digitális 

képelemzést végeztem a Leica Qwin program segítségével. 

 

Scanning elektronmikroszkópia (SEM) 

A vizsgálat a Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézetében történt, Amray 1830I Típusú 

pásztázó elektronmikroszkóppal.  

A polimerkeverékek fázisszerkezetének közvetlen vizsgálata elektronmikroszkópiás 

módszerrel történt. Az elektronmikroszkópiás (SEM) vizsgálatot megelőzően speciális 

mintaelőkészítési eljárásokat kellett elvégezni, ennek hiányában ugyanis nem kapunk 

eredményt. 

A mintaelőkészítés során kétféle módszert alkalmaztam. Az egyik az ún. maratásos módszer, 

a másik a duzzasztásos módszer. 

A maratásos módszer lépései: 

1. Vékony szeletek vágása a mintákból 

2. Duzzasztás toluolban 24 óráig 

3. Szárítás levegőn 72 óráig 

A duzzasztásos módszer lépései: 

1. Minták duzzasztása toluolban 24 óráig 

2. Vékony szeletek vágása a mintákból 

3. Szárítás levegőn 72 óráig 

A két módszer lényege, hogy a toluol szelektív oldószer, mely a polietilént nagymértékben 

duzzasztja (a PE oldószerfelvétele 40%), a PVC-t viszont nem. A szárítás során a PE-ből a 

toluol elpárolog, melynek következtében a PE összeesik, és jól vizsgálható textúrát ad, amely 

alkalmas a kialakult szerkezet vizsgálatára. 

A mérés körülményei 15kV gyorsítófeszültség és 2nA sugáráram. 
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4.4.3. Mechanikai jellemzők  

 

Szakítóvizsgálat 

A szakítóvizsgálat során az erő-nyúlás összefüggést regisztráltam. A vizsgálatok alapját az 

MSZ ISO 527-1 szabvány képezte. 

A vizsgáló eszköz INSTRON típusú univerzális szakítógép volt. 

A vizsgálat során az adott szabványnak megfelelő alakú, 1 mm vastagságú próbatesteket 

alkalmaztam. A próbatesteket stancolással vágtam ki a préslapokból. 

Szakítási sebesség: 5 mm/perc 

Befogási hossz: 100 mm 

A próbatest szélessége: 10 mm 

A szakítódiagramokból a szakítószilárdságot (u), a húzószilárdságot (m ) és a szakadási 

nyúlást határoztam meg. 

 

Műszerezett ütővizsgálat 

A hagyományos és műszerezett ütővizsgálat feltételeit az ISO 179 szabvány írja le, melyben 

az alapanyag vizsgálat próbatest méretét elsősorban fröccsöntött és sajtolt próbatestekre 

dolgozták ki. A szabvány szerint az előnyben részesített Charpy próbatest mérete 4x10x80 

mm. Ezzel szemben a vizsgálatok során un. Mini-Charpy próbatestekkel dolgoztam, melyek 

mérete lényegesen kisebb a szabványban alkalmazotténál: 3x4x27 mm. Ezeket a próbatestek 

szintén V bemetszéssel készülnek, mint a normál próbatestek. 

 

13. ábra. Charpy próbatestek geometriájának rajza [27] 
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 A vizsgálatot CEAST típusú készülékkel végeztem. A kalapács teljes energiája minden 

esetben 10J volt, sebessége 2,7 m/s. A méréseket szobahőmérsékletem végeztem. 

A mérések során erő-idő diagramokat regisztráltam. A törési diagramokból az ütőszilárdságot, 

a maximális erőt határoztam meg. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Ebben a fejezetben ismeretem a különböző összetételű PVC/PE blendek vizsgálatainak 

eredményeit. A keverékek tulajdonságaink feltárására az előző fejezetben ismertetett 

anyagvizsgálati módszerekkel történt.  

  

5.1. Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) 

A 14. ábrán a keverék alapjaként szolgáló PVC S 5258 olvadási görbéjét láthatjuk. 

 

Temperature (°C)
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Cp :  0.719 (mW)   

Tg :  79.745 (°C)   

Heat :  2.167 (J/g)   

Top of Peak :  151.829 (°C)   

Onset :  133.802 (°C)   

Heat :  1.321 (J/g)   

Top of Peak :  191.591 (°C)   

Onset :  179.335 (°C)   

 

14. ábra. PVC S5258 olvadásának görbéje 

 

Az üvegesedési hőmérséklet a relaxációs csúccsal együtt látható. A Tg és a relaxáció is 

nagyban függ a minta előéletétől, a feldolgozás körülményeitől, különös tekintettel a 

hőmérsékletre. A kemény PVC üveges átmenete 80°C körül található.  
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A görbén megjelenik egy széles endoterm effektus az üvegesedési hőmérséklet és 180°C 

között. Ez a hőmérséklet egybeesik a feldolgozás hőmérsékletével. Ez az endotermikus csúcs 

összefügg a részlegesen gélesedett (zselizált) PVC olvadásával. [20]  

Egy másik széles endoterm hatás is látható a görbén („B”), 180°C és 240°C között. Ez az 

előzőekben nem gélesedett PVC olvadásának hőeffektusa. 

250°C körül elkezdődik a PVC degradációja, ami azért exoterm, mert az alumínium tégellyel 

a PVC reakcióba léphet. 

A PVC/ HDPE keverékek 1% és 16% HDPE –t tartalmazó minták termoanalitikai 

vizsgálatának eredményeként kapott görbéket a 15.- 16. ábrákon láthatjuk. A többi minta 

olvadási görbéje a mellékletben található. 
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15. ábra. P01minta olvadásának görbéje 
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Onset :  126.675 (°C)   

 

16. ábra. P07 minta olvadásának görbéje 
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A diagramokból megállapítható hogy a PVC üvegesedési hőmérséklete változik. A HDPE 

mennyiségének növelésével együtt növekszik, tehát egyre több energia szükséges a 

szegmensmozgás beindításához. Ennek oka a kismértékű elegyedés. Sombatsompop, 

Sungsanit és Thongpin [28] szerint a feldolgozás során a PVC láncra ráojtódik a PE és ez 

okozza az üvegesedési hőmérséklet változását azzal, hogy megváltozik a PVC lánc 

mozgékonysága.   

A PVC gélesedési tartományainak olvadását is követhetjük a görbéken. A töréspont 178°C 

körül található ami megegyezik a feldolgozás hőmérsékletével. A HDPE olvadásának 

hőfoktartománya széles tartományt ölel át, körülbelül 110°C-on kezdődik, és 150°C–on a 

polietilén komponens már megömlött.  

A PVC/ LDPE keverékek 1% és 16% LDPE –t tartalmazó minták termoanalitikai 

vizsgálatának eredményeként kapott görbéket a 17.- 18. ábrákon láthatjuk. A többi minta 

olvadási görbéje a mellékletben található. 

 

Temperature (°C)

200175150125100755025

H
e
a
tF

lo
w

 (
W

/g
)

-0.05

-0.1

-0.15

-0.2

-0.25

-0.3

Exo
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Tg :  79.435 (°C)   

Heat :  0.202 (J/g)   

Top of Peak :  115.667 (°C)   

Onset :  111.686 (°C)   

Heat :  0.787 (J/g)   

Top of Peak :  151.391 (°C)   

Onset :  147.575 (°C)   

Heat :  1.265 (J/g)   

Top of Peak :  189.433 (°C)   

Onset :  181.027 (°C)   

 

17. ábra. P03 minta olvadásának görbéje 
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Cp :  1.211 (mW)   

Tg :  88.065 (°C)   

Heat :  6.668 (J/g)   

Top of Peak :  111.154 (°C)   

Onset :  105.647 (°C)   

 

18. ábra. P10 minta olvadásának görbéje 

 

A PVC üvegesedési hőmérséklete ebben az esetben is változik, de ebben az esetben nem 

növekszik együtt az LDPE tartalommal. Ez összefügghet a nem megfelelő 

mintaelőkészítéssel. A PVC gélesedési hőmérsékleti tartományait az LDPE olvadásának 

hőelnyelése nem nyomta el annyira, mint a HDPE esetén.  

Az üvegesedési hőmérséklet eltolódását ebben az esetben is a PVC-PE kismértékű elegyedése 

okozza. A feldolgozás hőmérsékletén kisebb mennyiségű PE „feloldódik” a PVC-ben, 

molekulárisan keverednek. A PVC molekulatömege nő, ugyanis az LDPE ráoltódik a PVC 

láncra. Az üvegesedési hőmérséklet csökkenését a PVC láncok mozgékonyságának 

megnövekedése adja [28][29].  

A 19. ábrán az üvegesedési hőmérséklet-változásit láthatjuk a PE tartalom függvényében. A 

görbéből arra következtethetünk, hogy az elegyedés és ráoltódás 4 tömegrész LDPE 

tartalomig növeli a Tg –t, majd csökkenti azt. A HDPE esetén folyamatos növekedést 

tapasztaltam. 

 



 58 

77,5

78

78,5

79

79,5

80

80,5

81

81,5

82

82,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

PE tartalom (súlyrész, %wt)

T
g

 (
°C

)

HDPE

LDPE

 

19. ábra. A Tg változás a PE tatalom függvényében  

 

A háromkomponensű rendszerek DSC vizsgálat során kapott görbéi a 20-22. ábrákon 

láthatóak. 
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Tg :  80.278 (°C)   

 

20. ábra. PEX-02 jelű minta olvadásának görbéje 
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Tg :  79.968 (°C)   

 

21. ábra. PEN-03 jelű minta olvadásának görbéje 
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22. ábra. PEU-04 jelű minta olvadásának görbéje 
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A háromkomponensű rendszerek esetében a PVC üvegesedési hőmérséklete csökkent. A TPU 

és az NBR összeférnek mind a PVC-vel, mind a PE-nel, így mindkét komponenssel elegyedés 

jön létre.  

5.2 Dinamikus mechanikai analízis (DMTA) 

A különböző összetételű keverékek DMA vizsgálata során kapott görbéket a 23. – 27. ábrán 

láthatjuk.  

Ha az elegyedés korlátozott mértékű vagy egyáltalán nincs elegyedés, akkor két vagy 

többfázisú keveréket kapunk. Ekkor a keverékek szerkezetére az a jellemző, hogy az egyik 

polimer a mátrix, amely a másik polimer diszpergált szemcséit tartalmazza. 

A vizsgálat során azt tapasztaltam, hogy azok a keverékek, amelyek csak kis mennyiségű PE-t 

tartalmaztak a mátrix anyag a PVC görbéjével azonos görbét adtak. Az üvegesedési 

hőmérsékletben eltérést, amelyek a DSC görbéken jól láthatóak voltak, ebben az esetben nem 

tapasztaltam. A PVC alapanyag üvegesedési hőmérséklete 88 °C volt, ami az összetétel 

függvényében nem változott. Az irodalmi fejezetben ismertettük, hogy részlegesen 

összeférhető polimer keverékekben a komponensek Tg értékei külön-külön mérhetők, de az 

üvegesedési átmenetek változnak a komponensek koncentrációjával, általában a két 

komponens Tg-je közeledik egymáshoz. A DMA mérések során ezt a jelenséget nem 

tapasztaltam. 

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

6

7

8

9

10

Hőmérséklet (°C)

lg
 E

'

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

tg
 

 

23. ábra. PVC DMA görbéje, rugalmassági modulus és veszteségi tényező 
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A PVC  relaxáció tartománya az üveges átmenet. Ez 70 és 90°C közé esik, esetünkben 

88°C.  
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 24. ábra. P01minta DMA görbéje, rugalmassági modulus és veszteségi tényező 
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25. ábra. P03 minta DMA görbéje, rugalmassági modulus és veszteségi tényező 

 

Az irodalmi fejezetben ismertettük, hogy részlegesen összeférhető polimer keverékekben a 

komponensek Tg értékei külön-külön mérhetők, de az üvegesedési átmenetek változnak a 

komponensek koncentrációjával, általában a két komponens Tg-je közeledik egymáshoz. 

Nagyon hasonló a helyzet a PVC üvegesedési hőmérsékletével is. Kis PE koncentrációnál az 

üvegesedési hőmérséklet növekedése meglehetősen szerény, gyakorlatilag állandónak 

tekinthető. A PVC/PE polimerpár az irodalmi adatok alapján heterogén keveréket alkot, két 
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üvegesedési hőmérséklettel. Az alappolimerek Tg-je között kb. 200C különbség van, ami 

bőven elegendő ahhoz, hogy a két komponens üvegesedési hőmérséklete megkülönböztethető 

legyen. A várakozással ellentétben a vizsgálat során egy Tg-t kaptam. 
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26. ábra. P07 minta DMA görbéje, rugalmassági modulus és veszteségi tényező 

 

Határozott, jól elkülönülő, két üveges átmenet nem figyelhető meg a nagy PE tartalmú 

keverékeket ábrázoló görbéken sem, ami arra enged következtetni, hogy az egyes 

komponensek homogén keveréket alkotnak.  
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27. ábra. P10 minta DMA görbéje, rugalmassági modulus és veszteségi tényező 
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Eltérést a rugalmassági modulusgörbéken tapasztaltam. Kis PE mennyiségek esetén nem, de a 

nagyobb PE koncentrációk esetében eltérés volt látható. Ez a jelenség a DSC mérések 

eredményeit támasztják alá, a PVC kismennyiségben elegyedik a PE-el, így a modulusgörbén 

nincs jele a PE tartalomnak. 

Az elegyíthető PVC-TPU, PVC-NBR keverékek egy üvegesedési hőmérséklettel 

rendelkeznek. A Tg összetételfüggése közel lineáris, de kisebb negatív irányú eltérés szinte 

minden esetben tapasztalható. A háromkomponensű rendszerek vizsgálata során kapott 

görbék a 29-32. ábrákon láthatóak. 
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28. ábra. PE-01 jelű minta DMA görbéje  
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29. ábra. PEX-02 minta DMA görbéje  
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30. ábra. PEN-03 jelű minta DMA görbéje  
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31. ábra. PEU-04 jelű minta DMA görbéje  

 

Abban az estben, ha a fázisok között megfelelő a kölcsönhatás, a merevebb mátrix gátolja az 

elasztomer (TPU, NBR) láncok mozgását, ami a Tg csökkenéséhez vezet. Ez a jelenség vezet 

a Tg-k kismértékű csökkenéséhez. 

 



 65 

5.3. Fourier Transzformációs IR spektroszkópia (FT-IR) 

A FT-IR vizsgálattal a DSC mérések során tapasztalt üvegesedési hőmérsékletváltozás okait 

igyekeztem feltárni. Ha igaz a feltevés, hogy kismértékű elegyedés jön létre a komponensek 

között, az szerkezetbeni változást eredményez, ami megjelenik a FT-IR görbéken is. 

A PVC degradációja során keletkező karbonil és kettős kötéssel rendelkező polién csoportok 

((-CH=CH-)n ) rezgései jelennek meg a kétkomponensű keverékek görbéin. A feldolgozás 

során a PVC molekulákból HCl hasad le, ami további lehasadást generál. Így alakulnak ki az 

akár 6-14 kettőskötést tartalmazó polién szakaszok. A PE tartalom növekedésével ezeknek a 

rezgéseknek az intenzitása is nő. 

A karbonilcsoport legjellemzőbb elnyelése 1750 cm
-1

-nél jelenik meg. A PE tartalom 

növekedésével ez a csúcs együtt növekszik a degradáció következtében, ugyanis a degradáció 

során keletkező kettőskötések oxidálódnak. 
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32. ábra. A karbonilcsoportok elnyelési intenzitásának változása a PE tartalom függvényében 

 

A feldolgozás során a PVC bomlása következtében a karbonilcsoportok mennyiségének nem 

kellene változnia, hiszen a feldolgozás körülményei azonosak voltak minden esetben. Kis PE 

tatalom esetén azonban, mind HDPE mind LDPE esetében a karbonilcsoport mennyisége 

csökken. Ennek oka a már említett ráojtódás.  Azzal hogy a polién csoportokat csapdába ejtik 

a karbonil csoportok, mennyiségük csökken. A PVC bomlásakor a kettőskötésekre ráépülnek 

a polién csoportok még az oxigén beépülése előtt.  
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33. ábra PVC/HDPE kétkomponensű rendszerek FT-IR görbéi 
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34. ábra PVC/LDPE kétkomponensű rendszerek FT-IR görbéi
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A háromkomponensű rendszerek esetében a komponensek rezgései egyenként megjelennek. 

A PVC jellemző rezgései között megtalálhatók a C-H vázrezgések és a CH2 deformációs 

rezgések. Két jelentős elnyelés található 1330 és 1250 cm
-1

 hullámsávoknál, ami a CHCl 

csoport deformációs rezgéséből származik. A széles elnyelés 700 és 600 cm
-1

 között a C-Cl 

kötés jelenlétét jelzi (vegyértékrezgés).  

A polietilénnek két legerősebb elnyelési csúcsa 2900 cm
-1

 körül van, ami a CH 

vegyértékrezgésből származik. A CH2 deformációs rezgés 1470 cm
-1

 körül ad elnyelést, a 

CH3 1375 cm
-1

-nél. Az 1400-1300 cm
-1

 tartományban megjelenő összetett csúcs utal a PE 

típusára is, ez a CH3 metil csoport elnyelési tartománya (azonos C atomhoz kapcsolt metil 

csoport deformációs rezgése). A gyengébb felhasadt sáv 720 cm
-1

 körül a CH2 csoport kaszáló 

rezgéséből ered. A sáv felhasadása kapcsolatban van a PE kristályosságával. 950-924 cm
-1

 

közötti elnyelés a C-CH3 kaszáló rezgéséből ered. A térhálósított PE spektrumán a PE 

jellemző csúcsai mellett megjelennek a térhálósításhoz használt szerves peroxid csúcsai is 

(840-890 cm
-1

 -O-O- és 1778 cm
-1

). Egy széles elnyelés látható 3440 cm
-1

 körül, mely a 

hidroperoxid csoport elnyelése (OO). A peroxid tipikus bomlástermékei között megtalálható 

az aceton, aromás alkoholok és egyéb ketonok. 

A polibutadiének vibrációs spektrumában, 3000-2900 cm
-1

 tartományban és 1450 cm
-1

 körül a 

CH-kra jellemző elnyeléseket találjuk. Az 1000 cm
-1

 alatti tartomány alapján következtetni 

tudunk a PBD szerkezetére. Az akrilnitrilre jellemző elnyelés a 2250 cm
-1

-nél megjelenő -

C≡N vegyértékrezgés. 

A poliuretánok esetében megtalálható az amid I. és amid II. elnyelés. Az amid I. sáv a C=O 

csoport vegyértékrezgése 170-1630 cm
-1

 tartományban. Az NH deformációs rezgés és a C-N 

vegyértékrezgés kombinációs sávja (amid II. sáv) 1630 és 1510 cm
-1

 között ad széles, erős 

abszorpciós sávot. Emellett 1220 cm
-1

 közelében találunk egy abszorpciós sávot, ami az NCO 

csoport kötési frekvenciáiból származik, továbbá 1150 és 1060 cm
-1

 között egy C-O-C 

vegyértékrezgési sávot, ha az uretán poliéter alapon készült. Néha az észter C=O elnyelése 

nem válik szét az amid I. csúcstól a hidrogén kötés kialakulása miatt. A prepolimerek erős 

elnyelést eredményeznek 2210-2266 cm
-1

 tartományban (aszimmetrikus –N=C=O). Ez a 

csúcs megtalálható a poliuretánokban is, de gyenge az elreagálatlan –N=C=O csoport miatt. 

 

PVC-PE keverékek 

A PVC-PE heterogén, összeférhetetlen rendszert alkot, ezért a spektrumban mindkét anyagra 

jellemző csúcs megtalálható. Az oxidációs szintet az 1690-1745 cm
-1

 közötti elnyelésből 
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állapíthatjuk meg (-C=O elnyelés). A két spektrum egymás mellé helyezésével itt is feltűnik a 

karbonilcsúcs és polién csúcsok intenzitásának csökkenése. 

 

35. ábra. PVC-PE IR spektruma 

 

XPE-PVC keverékek 

 A polietilénhez adagolt szerves peroxid szabadgyökökké bomlik, amelyek kölcsönhatásba 

lépnek a polietilénnel, így a PE szénláncai között kötések alakulnak ki. A C-C keresztkötések 

közelében így korlátozottan mozgó molekulaszakaszok – amorf tartományok jönnek létre. A 

kötéspontoktól távolabbi molekulaszakaszok mozgékonyabbak és ezek kristályos szerkezetet 

hoznak létre. A PE 720 cm
-1

 körüli CH2 csoport kaszáló rezgése kapcsolatban áll a PE 

kristályosságával, ez ebben az esetben kissé erősebb elnyelést feltételez a PVC-PE 

keverékhez képest. Ez az erősebb elnyelés a 36. ábrán látható. A PVC-PE keverékhez 

hasonlóan itt is megjelenik a karboxil csoport gyengülése. 
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36. ábra. PVC-XPE spektruma 

 

PVC-PE-NBR keverék 

A nitrilkaucsuk-PVC-PE keverék háromkomponensű rendszer. Az NBR a PVC-vel és a PE-

nel is összeférhető. Az első általánosan használt PVC blend az 1930-as évek végén megjelent 

PVC-nitrilkaucsuk keveréke volt, melyet kábelbevonatként alkalmaztak. A kaucsuk az 

ütésállóságot növelte. Az NBR/PVC elegyíthetőséget befolyásolja az NBR akrilnitril tartalma. 

A 25%-nál kisebb akrilnitril-tartalom jó elegyíthetőséget ad a mechanikai tulajdonságok 

javítása mellett. A legjobb, ha közepes (34%) akrilnitril-tartalmú NBR-t használunk. 

A PVC-PE-NBR keverékkel már javíthatjuk a tulajdonságokat. Az NBR infravörös felvételén 

az NBR jellegzetes csúcsai mellett (3000-2900 cm
-1

 CH2 és CH3, 1450 cm
-1

 CH2 def., 2250 

cm
-1

 -C≡N és 970 cm
-1

 trans butadién) aromás (1500-1610 cm
-1

, 3100 cm
-1

) és izocianát 

(2430 cm
-1

 –N-C=O) és amid I. és II. elnyeléseket is találunk. Ez azt mutatja, hogy az 

alkalmazott nitrilkaucsuk-PUR blend. 

A PVC/PE-NBR blend IR spektrumán az NBR-re jellemző jellegzetes elnyelési csúcsok 

nagyon kis intenzitással láthatók. Ennek oka az igen kis mennyiségben alkalmazott NBR 

lehet. A PVC görbéjén 880 cm
-1

 körül található vinilidén csúcs viszont a blend görbéjén nem 

jelenik meg (R1R2C=CH2), mely már a PVC-PE keverékek esetében is eltűnt. Ennek oka az, 

hogy a PE hozzáadásával a PVC-ben található konjugált kettős kötéseken alakulnak ki a 

keresztkötések. A karboxil csúcs 1750 cm
-1

-nél (-C=O) ebben az esetben is megtalálható.  
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37. ábra. PVC-PE NBR blend IR spektruma 

 

PVC-PE-PUR keverékek 

Az első PVC/PUR blendek 8-12% észter típusú poliuretánnal készültek, ütésállóság 

növelésére alkalmazták. Reaktív kompatibilizáció során a PVC-t poliollal és izocianáttal 

keverik össze. Ez később reakcióba lép egymással és térhálósodik. 

Az eljárás során alkalmazott PUR termoplasztikus poliuretán sztirol-blokk kopolimer. Az 

alapanyag görbéjén jól láthatóak a PUR-ra jellemző elnyelések mellett (3100-3000 cm
-1

 C-H 

stretch, 750 és 690 cm
-1

 szubsztituált benzolgyűrű, és 1610-1590 cm
-1

 szintén benzolgyűrűé). 

A karbonilcsoport (–C=O) elnyelés igen erős, ami észter típusú PUR-ra enged következtetni. 

Az oxidációra utaló csúcsok 1542 és 1560 cm
-1

 (konjugált C=C) is megtalálhatók, de 

esetünkben a nitrilkaucsukban konjugált C=C kötés található, a PUR-ban pedig az amid II. 

kötés miatt nem ismerhető fel. 
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38. ábra. PVC-PE-TPU blend IR spektruma 

 

A PVC-TPU keverék görbéjén a felszínen végzett IR vizsgálatokból kapott görbén nem, 

viszont a pár mm mély felszínről készített görbén már látszik az -NCO csoport rezgése. Az 

- NH illetve az –OH csoport rezgései nem adnak látható elnyelést. A próbadarabok felszíne 

tehát más összetételű. 

 

5.4. Optikai mikroszkópia 

Az optikai mikroszkópos vizsgálatnak a kétkomponensű keverékeket vetettem alá. A 

háromkomponensű keverékek esetén az alkotók elegyedése miatt nem figyelhettük volna meg 

a kialakult szerkezetet. A PVC/PE rendszerek azonban nem elegyednek, így a kialakuló 

mikroheterogén rendszert megfigyelhettem. 

A méréshez olyan fénymikroszkópot használtam, mely polarizáló szűrővel rendelkezett. 

Mivel a polimer szferolitok kettőstörőek, így polarizált fényben jól látszanak.  
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1. kép. P7 mintában található PE szferolit polarizált fényben  

 

2. kép. P7 mintában található PE szferolit polárszűrő nélkül 

 

A kialakult morfológia polarizált fényben nem látszik, így annak vizsgálata szűrő nélkül 

történt. A mikroszkópos képeket digitális fényképezőgéppel rögzítettem a további feldolgozás 

céljából. 

Az optikai vizsgálat során azt tapasztaltam, hogy csak a HDPE-el készült keverék felvételein 

voltak látható nagyméretű dendritek. A két anyag összeférhetetlenségéből következik, hogy a 

polietilén heterogén cseppekben válik ki, ezekben a cseppekben a polietilén aránya a képeken 

azonosnak látszik. 
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3. kép. P5 mintáról készült optikai mikroszkópos felvétel  

 

4. kép. P6 mintáról készült optikai mikroszkópos felvétel 

       

5. kép. P7 mintáról készült optikai mikroszkópos felvétel  
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6. kép. P8 mintáról készült optikai mikroszkópos felvétel  

         

7. kép. P9 mintáról készült optikai mikroszkópos felvétel  

 

8. kép. P10 mintáról készült optikai mikroszkópos felvétel  

 

A vizsgálat eredményeiből megállapítottam, hogy a polietilén mennyiségétől független a 

dendritek mérete. Ennek oka, hogy a PVC–PE keverék ömledék állapotból történő 
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visszahűlése során makroszkópikus tartományok alakulnak ki.  Ebben a makrotartományban a 

spinodális bomlás periódusának megfelelően PVC, illetve PE dús tartományok változnak, 

melyekből kialakulnak a PE dendritek. Ez nagyon hasonlít az eutektoidos fémötvözetek 

esetében megfigyelhető jelenségekhez. 

A HDPE esetében a kialakult szerkezet sokkal szabályosabb, mint az LDPE esetében.  

A nagyon kis PE tartalommal rendelkező minták nem adtak értékelhető felvételeket, csak a 

PVC szerkezete volt látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. kép. P0 mintáról készült optikai mikroszkópos felvétel  

 

A kapott felvételeket képelemző módszerrel dolgoztuk fel, hogy megtudjuk, a cseppekben 

található PE mennyisége hogyan változik a PE minőségének és mennyiségének 

függvényében. 

A hőmikroszkópos felvételeken jól látható, hogy a PE dendritek kontúrja nem egybefüggő, 

tehát a Leica Qwin programmal egyszerű detektálással nem megoldható a kijelölésük, ezért a 

képeket elő kellett készíteni képszerkesztő programokkal (Javsc Paint Shop Pro, Adobe 

photoshop, stb.) A kép előkészítése után már a cseppeken belüli amorf (PVC mátrix) és a 

kivált kristályos dendritek (PE dendritek) a Leica Qwin program számára jól 

megkülönböztethető részek. Ezek után már az amorf és kristályos részek cseppeken belüli 

aránya könnyedén meghatározható, mivel a csepp teljes területe megegyezik a fehér terület 

nagyságával, vagyis a képen található szürke színnél kisebb szürkeségi szintű értékek, a 

dendritek nagysága szintén a fehér területek nagyságával egyezik meg, azaz a 0 szürkeségi 

értékkel. A két terület különbsége adja az amorf mátrix mennyiségét a cseppen belül. 
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Mivel az előkészítő műveleteket elvégeztük különböző képátalakító programokkal, ezért 

szürkekép átalakító műveletekre nem volt szükség, így a képelemzést detektálással kezdtem. 

Először a fehér (0 szürkeségi értékű) területeket, azaz a PE dendriteket detektáltam. Ezután a 

a kijelölt képpontok mennyiségét megmértem. 

A teljes csepp területét úgy mértük meg, hogy a képen található szürke színnél kisebb 

szürkeségi értékű pontokat detektáltuk, majd e képpontok mennyiségét is az előzőhöz 

hasonlóképpen mértük meg. A mérési eredmények a 10. táblázat foglalja össze. 

 

10. táblázat. Mérési eredmények 

MINTA 

CSEPPEK 

TERÜLETE, 

KÉPPONT 

DENDRITEK 

TERÜLETE, 

KÉPPONT 

ARÁNY, % 

P1 11546,54 4840,49 1,497199 

P1 14208,33 4284,86 30,15738 

P1 12273,85 9240,35 75,28485 

P2 17383,79 14067,05 80,9205 

P2 970,05 676,5 69,73867 

P3 1327,15 846,29 63,76747 

P3 19278,44 13398,48 69,49981 

P3 6005,7 2550,79 42,47282 

P4 15666,58 11166,96 71,27886 

P4 13369,26 7815,31 58,45731 

P5 5281 2472,13 46,81178 

P5 10915,86 5884,71 53,90972 

P5 5577,92 2767,55 49,61617 

MINTA 

CSEPPEK 

TERÜLETE, 

KÉPPONT 

DENDRITEK 

TERÜLETE, 

KÉPPONT 

ARÁNY, % 

P6 30684,38 16339,83 53,2513 

P6 27714,31 21555,03 77,77581 

P7 42388,74 36859,64 86,95621 

P7 27502,17 17643,51 64,15316 

P7 3686,53 1299,06 35,23802 

P7 432595 228536 52,82909 

P7 198078 91241 46,06317 

P8 299233 100617 33,62497 

P8 48265 25033 51,86574 

P8 68958 35699 51,76919 

P9 117913 65625 55,65544 

P9 78456 34634 44,14449 

P9 185196 103024 55,62971 

P10 496040 304515 61,3892 

P10 129833 58072 44,72823 

  Átlag 54,5888 
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 Az adatokból látható, hogy a cseppeken belül a kristályos területek aránya a csepp teljes 

területéhez viszonyítva közel azonosak, átlagosan 54%. Tehát megállapítható, hogy a bevitt 

PE mennyiségétől és minőségétől függetlenül a cseppekben ugyanannyi mennyiségű PE és 

PVC található. Amikor a PE kristályosodik, a PVC szilárd halmazállapotban van, ami viszont 

a PE dendritek növekedését akadályozza. 

 

5.5.Scanning Elektronmikroszkópia (SEM) 

A mintaelőkészítés során kétféle módszert alkalmaztam. Az egyik az ún. maratásos módszer, 

a másik a duzzasztásos módszer. 

A maratásos módszer lépései:  

Vékony szeletek vágása a mintákból 

Duzzasztás toluolban 24 óráig 

Szárítás levegőn 72 óráig 

A duzzasztásos módszer lépései: 

Minták duzzasztása toluolban 24 óráig 

Vékony szeletek vágása a mintákból 

Szárítás levegőn 72 óráig [26] 

A két módszer lényege, hogy a toluol szelektív oldószer, mely a polietilént nagymértékben 

duzzasztja (a PE oldószerfelvétele 40%), a PVC-t viszont nem. A szárítás során a PE-ből a 

toluol elpárolog, melynek következtében a PE összeesik, és jól vizsgálható textúrát ad, amely 

alkalmas a kialakult szerkezet vizsgálatára. A két módszerrel készített minták felvételein 

azonban különbség látható. A maratásos módszer esetén a minta felületén jól láthatóak 

maradtak a vágás nyomai, míg a duzzasztásos módszer esetén ezek eltűntek. Ennek oka az, 

hogy a már duzzasztott keverék modulusa sokkal kisebb, így az okozott sérülés kisebb. 

Valamint a maratásos módszer esetén a minták vágási felszínéről leoldódtak az 

adalékanyagok. A duzzasztásos módszer esetében azonban ez nem történt meg, ugyanis a 

mintaszelet levágása után a szárítás következett. 



 79 

       

a.         b. 

10. kép. 

a.) maratásos, b.) duzzasztásos módszerrel előkészített minták felvételei 

A vizsgálatot a kétkomponensű és a háromkomponensű keverékek esetén is elvégeztem. 

 

Kétkomponensű rendszerek vizsgálata 

A nagyobb PE tartalmú minták felvételein jól láthatóak a PE cseppek, melyek a vágás 

hatására szétkenődtek, illetve a toluol duzzasztó hatása, valamint a zsugorodás miatt, a 

lukakból kiperegtek. Kisebb PE koncentrációk esetén a PVC mátrix, és a vágás nyomai 

látszódnak. 

 

      

 a.  b. 

11. kép. a. A P1 mintáról (1% HDPE) készült felvétel 3500  

b. A P3 mintáról készült felvétel (1%LDPE) 3000  nagyításban 

 

Vágás nyomai 
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 a.  b. 

12. kép. a. A P2 mintáról (2% HDPE) készült felvétel 3500  

b. A P4 mintáról készült felvétel (2%LDPE) 3000  nagyításban 

 

 a  b 

13. kép. a. A P4 mintáról (2% LDPE) készült felvétel 3500  

 b.A P5 mintáról készült felvétel (4%HDPE) 3500  nagyításban 

 

 

 a.  b. 

14. kép. a. A P5 mintáról (4% HDPE) készült felvétel 3000  

b. A P8 mintáról készült felvétel (4%HDPE) 3500  nagyításban 



 81 

 

 a.  b. 

15. kép. a. A P6 mintáról (8% HDPE) készült felvétel 3500  

b. A P9 mintáról készült felvétel (8%LDPE) 3500  nagyításban 

 

 

 a.  . b. 

16. kép. a. A P7 mintáról (16% HDPE) készült felvétel 3500  

b. A P10 mintáról (16 % LDPE) készült felvétel 3000 nagyításban 

 

A kétkomponensű rendszerek esetében a SEM vizsgálatokból megállapítottam, hogy a HDPE 

és az LDPE más szerkezetet hoz létre a koncentráció növekedésével. A HDPE mennyiségének 

növelésével a kezdeti csepp (droplet) szerkezet nagyobb koncentrációk esetében is megmarad. 

Az LDPE esetében ez nem igaz. Az LDPE mennyiségének növekedésével a kezdeti cseppes 

szerkezet átalakul kettős folytonos szerkezetté, a keverék morfológiája változik. 

 



 82 

Háromkomponensű rendszerek vizsgálata 

A PE-01 keverékek vizsgálata során a mintaelőkészítésből adó különbségek jól látszanak a 

felvételeken. 

                      

17. kép. Maratásos módszerrel készített PE-01minták felvételei 

200 (balra) és 2000 (jobbra) nagyításban, hengerelt minta esetén 

 

                     

18. kép. Duzzasztásos módszerrel készített PE-01 minták felvételei 

200 (balra) és 2000 (jobbra) nagyításban, hengerelt minta esetén 

 

A második feldolgozás után kialakult szerkezet nem változott számottevően. Mivel a PVC-PE 

nem összeférhető rendszert alkot, a PE cseppek a préslaphoz hasonlóan megtalálhatók a 

keverékben, ugyanis a préselés hatására sem képesek a PVC-ben homogén rendszert alkotni. 

                      

19. kép. Maratásos módszerrel készített PE-01 minták felvételei 

200 (balra) és 2000 (jobbra) nagyításban, préselt minta esetén 
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20. kép. Duzzasztásos módszerrel készített PE-01 minták felvételei 

200 (balra) és 2000 (jobbra) nagyításban, préselt minta esetén 

 

A mintákról készült felvételeken jól kivehető a PVC mátrix szupermolekuláris szerkezete (20. 

kép. 200 x nagyítás). A préselés hatására a szerkezet tömörödött. 

A peroxiddal készült PEX-02 keverékekhez Perkadox14-40-et adtunk. Ennek hatására a 

polietilén térhálósodik. Ennek a térhálónak nincs hatása a heterogén szerkezetre, a polietilén 

dendritek továbbra is szeparáltan helyezkednek el. A mechanikai tulajdonságok javulását az 

adja, hogy a PE cseppek a térháló miatt nehezen deformálhatók, valamint a PE és a térhálósító 

adalék és a PVC határfelületen erősebb kötések alakulnak ki.  

 

                  

21. kép. Maratásos módszerrel készített PEX-02 minták felvételei 

200 (balra) és 2000 (jobbra) nagyításban, hengerelt minta esetén 
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22. kép. Duzzasztásos módszerrel készített PEX-02  minták felvételei 

200 (balra) és 2000 (jobbra) nagyításban, hengerelt minta esetén 

 

A hengerlés után kialakult szerkezet porózus-lukacsos jellege csak a duzzasztásos módszerrel 

előkészített minták esetén feltűnő. Ennek oka az lehet, hogy a maratás esetén a száraz minta 

metszése során a lukak deformálódtak, és a maratás után teljesen felismerhetetlenné váltak. 

 

                    

23. kép. Maratásos módszerrel készített PEX-02 minták felvételei 

200 (balra) és 2000 (jobbra) nagyításban, préselt minta esetén 

 

                   

24. kép. Duzzasztásos módszerrel készített PEX-02 minták felvételei 

200 (balra) és 2000 (jobbra) nagyításban, préselt minta esetén 
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A második feldolgozás (préselés) után, a pórusok még nagyobbá váltak. Ennek oka lehet hogy 

a PVC termoplasztikus viselkedése miatt, a molekulák kivándoroltak a lukak szélére, így több 

kisebb üreg egybenyílásával nagyobb pórusok keletkeztek. A felvételeken az adalékolatlan 

keverékre jellemző PE cseppek ebben az esetben nem találhatók meg. 

A PEN-03 mintában NBR a harmadik komponens. A kaucsukokat elterjedten alkalmazzák 

különböző polimerkeverékek tulajdonságainak javítására. A kaucsukok hosszú molekulái 

láncot alkotva fogják össze e polimerkeverékeket, ezzel növelve ütésállóságukat.  

 

                

25. kép. Maratásos módszerrel készített PEN-03 minták felvételei 

200 (balra) és 2000 (jobbra) nagyításban, préselt minta esetén 

 

                

26. kép. Duzzasztásos módszerrel készített PEN-03 minták felvételei 

200 (balra) és 2000 (jobbra) nagyításban, préselt minta esetén 

 

A 26. kép felvételein jól látható a kaucsukok szálas szerkezete, a maratásos módszer esetében 

azonban kevésbé feltűnőek. Ennek oka, hogy a toluolos maratással leoldottuk a minták 

felszínéről a kaucsukmolekulák láncait. 

 

 

 

 

Kaucsuk 

molekulák 

Kaucsuk 

molekulák 
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27. kép. Maratásos módszerrel készített PEN-03 minták felvételei 

200 (balra) és 2000 (jobbra) nagyításban, préselt minta esetén 

 

                    

28. kép. Duzzasztásos módszerrel készített PEN-03 minták felvételei 

200 (balra) és 2000 (jobbra) nagyításban, préselt minta esetén 

 

A préselés után szálas képződmények-a hosszú láncú molekulák eltűntek, ugyanis a melegítés 

és s tömörödés hatására kisebb molekulahosszra szakadtak szét, és valószínűleg a PE-vel 

blendet alkottak, melyeket mikroszkóppal nem, csak mikroszondával lehet megkülönböztetni 

a PVC alapmátrixtól. 

Az összes keverék közül a nitrilkaucsukkal készített minták tulajdonságai voltak a legjobbak. 

A minta a hengerlés során is máként viselkedett, a többi keverékkel ellentétben a PVC-PE 

keverék hamar felvette az adalékanyagot, és a hengerről maradék nélkül leválasztható volt. 

A PEU-04 keverékek esetében, a hengerlés során termoplasztikus poliuretán por került a 

keverékbe, hogy a kölcsönhatási paramétert megváltoztatva jobb minőségű anyagot kapjunk. 

A hengerlés után kapott minták nem voltak ridegek, az alap-; és a peroxidos keverékhez 

képest kevésbé voltak törékenyek. 
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29. kép. Maratásos módszerrel készített PEU-04 minták felvételei 

200 (balra) és 2000 (jobbra) nagyításban, hengerelt minta esetén 

 

                     

30. kép. Duzzasztásos módszerrel készített PEU-04 minták felvételei 

200 (balra) és 2000 (jobbra) nagyításban, hengerelt minta esetén 

 

A mintákban a poliuretán csomószerű képződményeket hozott létre. Mivel mikroszondás 

méréseket nem végeztünk, nem tudtuk megállapítani a csomók összetételét, de valószínűleg 

PE-PUR blend lehet, mely a kedvezőbb mechanikai tulajdonságokét felelős. 

 

                    

31. kép. Maratásos módszerrel készített PEU-04 minták felvételei 

200 (balra) és 2000 (jobbra) nagyításban, préselt minta esetén 

 

Csomók 

Csomók 
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32. kép. Duzzasztásos módszerrel készített PEU-04 minták felvételei 

200 (balra) és 2000 (jobbra) nagyításban, préselt minta esetén 

 

A préselés után a keverékek szerkezete egyenletesebbé vált, azonban ez csak a duzzasztásos 

módszerrel készített mintákon észlelhető. A másodlagos feldolgozás után kapott minták 

mechanikai tulajdonságai a préselt mintákéhoz hasonlóan jók voltak. A felvételeken láthatók 

pórusok is, de ezek a préselés során kisebbé váltak. 

 

5.6. Statikus tulajdonságok 

A szakítóvizsgálat során a kétkomponensű és a háromkomponensű rendszerekből kivágott 

próbatesteket is elszakítottuk.  

A PVC szakítógörbéje a 39. ábrán látható. A rideg PVC átlagosan 40-80 MPa közötti 

szakítószilárdsággal rendelkezik. Görbéjéből megállapítható hogy rideg, alakváltozása a 

szakítás folyamata során kismértékű. 

 

39. ábra. P0 minta szakítógörbéje 

 

A PVC/HDPE kétkomponensű rendszer vizsgálata során regisztrált görbéket a mellékletben 

láthatjuk. 



 89 

  

 

40. ábra. P7 minta szakítógörbéje 

 

A HDPE tartalmú minták szakítóvizsgálata során azt tapasztaltam, hogy a szakítószilárdságuk 

a HDPE tartalom növekedésével csökken (41. ábra). Ennek oka, hogy a komponensek között 

fellépő kölcsönhatás gyenge. A HDPE cseppek tehát nem erősítő funkciót látnak el, hanem 

hibahelyként működnek, és gyengítik a PVC szilárdsági tulajdonságait. A P6 és P7 mintákon 

a szakítás folyamata közben hosszanti repedés keletkezett. Ez a nagy HDPE tartalomra 

vezethető vissza. A szakadás folyamata során fellépő nyírási folyás térfogatcsökkenéssel jár, 

ami a PE esetében nagyobb, mint a PVC esetébe, így a keverék felszakad a PE cseppek határa 

mentén, mely makrodeformációt okoz. 
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41. ábra. HDPE tartalom hatása a szakítószilárdságra. 

 



 90 

A 42. ábrán a 16% LDPE-el készült keverékek szakítógörbéjét láthatjuk. Az LDPE-el készült 

kétkomponensű keverékek esetében ugyanazt tapasztaltam, mint a HDPE esetén, a 

szakítószilárdság csökkent. Ennek oka ebben az esetben is a komponensek között fellépő 

gyenge kölcsönhatás.  

 

42. ábra. P10 minta szakítógörbéje 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 2 4 6 8 10 12 14 16

LDPE tartalom (%,wt)

S
z
a
k
ít

ó
s
z
il

á
rd

s
á
g

 (
M

P
a
)

 

43. ábra. LDPE tartalom hatása a szakítószilárdságra 

 

Az LDPE szívósabb műanyag, mint a HDPE, így szakadási nyúlása nagyobb. Ez a tendencia 

a 44. ábrán látható, melyen a megnyúlást ábrázoltam a PE tartalom függvényében. A kis PE 
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tartalmú minták esetében az LDPE tartalmú próbatestek nyúlása nagyobb volt. A nagyobb 

nyúlásértékek mellett kisebb szilárdságot tapasztaltam. 

 

44. ábra. PE tartalom hatása a megnyúlásra 

  

A háromkomponensű rendszerek vizsgálatának eredményeit a 46-48. ábrákon mutatom be. A 

térhálósított PE-el készített görbe jellege hasonlít a PVC/PE keverékek vizsgálata során 

rögzített görbékhez. 

 

45. ábra. PEX-02 minta szakítógörbéje 
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46. ábra. PEN-03 minta szakítógörbéje 

 

Az NBR-el készült keverék szakítógörbéjén látszik a kaucsuk hatása, ez a keveréktípus 

rendelkezik a legnagyobb nyúlással. 

 

47. ábra. PEU-04 minta szakítógörbéje 

 

A háromkomponensű keverékek esetében mért szakítószilárdság értékek javulást mutatnak a 

kétkomponensű rendszerek szilárdságához képest, tehát a 3. komponensnek erősítő hatása 

van. 
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11. táblázat. Háromkomponensű rendszerek szilárdsági értékei 

 PE-01 PEX-02 PEN-03 PEU-04 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

1 46,9 43 44.5 48 

2 45,2 31.5 38.9 40.8 

3 23,8 50.2 48.2 46.3 

4 21,4 49 39.5 42.1 

5 45,7 32.6 44.4 38 

Átlag 36,6 41.2 43.1 43 

Minimum 21,4 31.5 38.9 38 

Maximum 46,9 50.2 48.2 48 

 

5.7. Műszerezett ütővizsgálat 

A kétkomponensű keverékek ütővizsgálata során a különböző anyagokra jellemző erő-idő 

behajlási diagramokat regisztráltam. A törés során meghatározott törési energiákból fajlagos 

ütőmunkát számoltam, melyeket az 49. és 50. ábrákon mutatok be.  
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48. ábra. Fajlagos ütőmunka a HDPE tartalom függvényében 
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49. ábra. Fajlagos ütőmunka az LDPE tartalom függvényében 
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50. ábra. HDPE és LDPE hatása a fajlagos ütőmunkára (módszer Charpy, bemetszett 

próbatest, 20°C-on) 

 

A PVC/PE keverékek esetében mért ütőmunka kis mennyiségű PE esetében hasonló 

tendenciát mutat HDPE és LDPE esetében. Ebben az esetben az ütőmunka növekszik. Ennek 

oka az előző fejezetekben ismertetett kismértékű elegyedés, melynek során a PE lánca 

ráoltódik a PVC láncra. Ennek hatására megjelenik a szívós törés a rideg PVC törési görbéjén 
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(51. ábra). A HDPE-el készült minták esetében a nagyobb koncentrációknál a kezdeti 

csökkenést követően nagyobb erőket és nagyobb ütési energiát határoztam meg, melyből 

nagyobb ütőmunkát számoltam. Az LDPE esetében a 4 súlyrész PE-t tartalmazó minta 

esetében mértem maximális ütőmunkát, majd fokozatos csökkenést tapasztaltam. 

A kétkomponensű keverékek ütővizsgálat eredményeit összehasonlítva a szakítóvizsgálat 

eredményeivel megállapítottam hogy az eredmények hasonlóak. Kis PE koncentráció mellett 

a szilárdsági tulajdonságok kevésbé változnak az alap PVC tulajdonságaihoz képest. Nagyobb 

mennyiségű PE esetében viszont a szilárdsági tulajdonságok erősen romlanak. Ennek oka, 

hogy a két komponens között fellépő kölcsönhatás gyenge. 

 

51. ábra. P2 minta erő-idő, törési energia-idő diagramja 

 

A diagramok elején látható erő oszcillációk az ütés során fellépő mechanikai rezgések 

következményei, melyek idővel csillapodnak és amplitúdójuk csökken. A görbék jelleje 

ridegtörésre utal. 

A háromalkotós rendszerek vizsgálata során rögzített diagramok elején ugyanúgy oszcilláció 

látható, melyek idővel csillapodnak és amplitúdójuk csökken. 
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52. ábra. PEX-02 minta erő-idő diagramja 

 

 

 
53. ábra. PEN-03 minta erő-idő diagramja 
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54. ábra. PEU-04 minta erő-idő diagramja 

 

Az erő-idő diagramokon nyomonkövethető a törés jellegének alakulása. A PE-01 minta 8 

súlyrész HDPE tartalmú, ennél a kétkomponensű keveréknél a ridegtörésre jellemző hirtelen 

erőesést tapasztaltam. A többi keveréknél a harmadik komponens hatására a görbéken a 

szívós törésre jellemző fokozatos erőcsökkenést látunk. Ez azt jelenti, hogy 

repedésterjedéshez energia-utánpótlás, vagyis további deformáció szükséges. 
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55. ábra. Háromkomponensű PVC keverékek fajlagos ütőmunkájának változása (módszer 

Charpy, bemetszett próbatest, 20°C-on) 
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A háromkomponensű keverékek vizsgálata során kapott törési energiákból fajlagos 

ütőmunkát számoltam, melyet az 55. ábrán ábrázoltam az összetétel függvényében. Az 

eredményekből megállapítottam, hogy a minták ütésállósága csak kismértékben nőtt, annak 

ellenére, hogy a harmadik komponens minden esetben olyan polimer volt, melyet elterjedten 

alkalmaznak PVC keverékekben az összeférhetőség javítására, valamint ütésállóság 

növelésére. Ezt a kismértékű növekedést a 8 súlyrész polietilén okozhatja, mely elnyomja 

javító hatásukat. Ezek a terpolimer rendszerek ütésálló funkciót tehát nem láthatnak el.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Annak ellenére, hogy már régóta vizsgálják a polimer keverékeket, és az ezek szerkezetét 

valamint a tulajdonságait meghatározó tényezőket, számos ellentmondás, tisztázatlan kérdés 

található ezen a területen. Az elvégzett irodalomkutatás azt mutatta, hogy a polimer keverékek 

elegyíthetőségével foglalkozó elméletek és a keverékek tulajdonságai közötti kapcsolatok 

nem világosak, kevés munka foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az elvégzett kutatások során több 

esetben sem sikerült összekapcsolni a komponensek elegyíthetőségét a létrehozott keverékek 

tulajdonságaival.  

A heterogén polimer rendszerek tulajdonságait jelentősen befolyásolják a határfelületi 

kölcsönhatások és a kialakult szerkezet. Direkt módszer nem létezik a kölcsönhatás 

erősségének meghatározására, általában modelleket használnak a becslésre. Kutatómunkám 

célja az volt hogy a PVC/PE kétkomponensű és háromkomponensű heterogén polimer 

rendszerek szerkezetét vizsgáljam, és meghatározzam a kialakult szerkezet hatását a 

mechanikai tulajdonságokra. 

Dolgozatomban négy, különböző mértékben összeférhető polimer párból készült keveréken 

elvégzett vizsgálatok segítségével az összeférhetőség, a szerkezet és a tulajdonságok 

kapcsolatát elemeztem, valamint megvizsgáltam, hogy az összeférhetőség meghatározására 

alkalmas különféle módszerek alapján milyen következtetéseket vonhatunk le a komponensek 

között kialakuló kölcsönhatások erősségére vonatkozóan.  

 

12. táblázat. Számított kölcsönhatási paraméterek 

Keverékek 
  

(Small) 

PVC/PE 1,65 

PVC/NBR 1,29 

PVC/PUR 0,12 

PE/NBR 5,89 

PE/PUR 2,65 

 

A keverékek esetében az oldhatósági paraméterekből származtatott kölcsönhatási paraméterek 

közül a PVC/PUR esetében kaptam legkisebb értéket, tehát a polimer párok közül ennek volt 

a legjobb az összeférhetősége.  

 



 100 

A két és háromkomponensű keverékek elektronmikroszkópos vizsgálatából megállapítottam, 

hogy a keverékek szerkezete minden esetben heterogén, ahogy azt az elvégzett számításokból 

meghatároztam. Ez a szerkezet az összetételtől függően lehet csepp és egymásba hatoló. 

A keverék összeférhetőségének meghatározása kísérleti úton is megtörtént. Az elegyedő 

polimerek egyfázisú, molekuláris szinten homogén rendszerek. Az ilyen keverékek egyetlen 

Tg-vel rendelkeznek, ami a két polimer Tg-je között található. A heterogén polimer keverékek 

ezzel szemben két Tg-vel rendelkeznek, ami közelít az alapanyagok Tg-jéhez.  

A DSC vizsgálat eredményeiből megállapítottam, hogy a kétkomponensű keverékek kis PE 

tartalom esetében a számításokkal ellentétben kismértékű elegyedést mutatnak. Erre a PVC 

üvegesedési hőmérsékletének csökkenése utal. A háromkomponensű rendszerekben az 

irodalomnak megfelelő elegyedést tapasztaltam. Legnagyobb változás a PVC/PE/TPU 

keverékek Tg-jében volt, ami jó elegyedést feltételez. 

A DMTA mérések a DSC vizsgálat eredményeit támasztották alá, a kétkomponensű 

keverékek esetében történt elegyedés jeleit ebben az esetben is tapasztaltam. A PVC 

üvegesedési hőmérséklete csökken. A DMTA mérés eredményei a nagy PE koncentrációk 

esetében azonban nincs összhangban a többi mérés eredményeivel. 

A FTIR vizsgálatokkal a szerkezet változására következtettem. A FTIR vizsgálatot a DSC és 

DMTA vizsgálat kiegészítésére végeztem el.  

A háromkomponensű keverékek esetében az üvegesedési hőmérséklet változása meglehetősen 

szerény, gyakorlatilag állandónak tekinthető. 

A mechanikai vizsgálatok alapján megállapítható hogy a kétkomponensű keverékek esetében 

a komponensek között létrejövő kölcsönhatás gyenge, így a szilárdsági és ütésállósági 

tulajdonságaik gyengék. A háromkomponensű keverékek esetében a várt jelentős mértékű 

szilárdságnövekedés nem következett be. Ennek oka a három komponens között kialakuló 

kölcsönhatás nagyságában kereshető.  

Mindezek alapján elmondható, hogy egyértelmű kapcsolat áll fenn a vizsgált polimer 

keverékek tulajdonságai és a komponensek között kialakuló kölcsönhatás erőssége között. 

 

A dolgozat újszerűségei 

 A heterogén szerkezet elektron mikroszkópos (SEM) vizsgálata, és a duzzasztásos 

módszer heterogén polimer rendszerek esetében alkalmazható a morfológia feltárására 

 A polimerkeverékek infravörös spektroszkópiás (FTIR) vizsgálata alkalmas a 

szerkezet vizsgálatára, így az elegyíthetőség meghatározására is. A FTIR vizsgálat 
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polimerkeverékek DSC és dinamikus mechanikai (DMTA) módszerek kiegészítésére 

is szolgálhat 

 Az elméletek és a keverékek tulajdonságai közötti kapcsolatok kísérleti úton 

meghatározhatók 

 

Az eredmények hasznosítási lehetőségei 

Munkám gyakorlati célja az volt, hogy a PVC/PE rendszerek tulajdonságait vizsgáljam. A 

PVC alacsony sűrűsége, tartóssága, mechanikai ellenálló képessége miatt elterjedten 

alkalmazott műanyag. Ütésálló adalékai drágák másrészt a polibutadién tartalmúak kettős 

kötései miatt oxidációra, környezeti hatásokra meglehetősen érzékenyek, és a PVC egyébként 

kiváló, hosszú idejű stabilitását rontják. A PVC/PE összeférhetőségének részleges tisztázása 

lehetővé teszi, hogy a polietilén PVC rendszerekben is használhatóvá váljon ütésállóság javító 

adalékként, valamint kisebb anyagköltséggel megfelelő minőségű, az eddigi rendszereket 

felülmúló anyagokat lehessen előállítani. 

Emellett a PE láncok beépülésével a PVC degradációjának mértékét csökkenthetjük azáltal, 

hogy a sósavlehasadás következtében kialakuló poliének oxidácóját megakadályozzuk. 
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SUMMARY 

 

Despite the fact that polymer blends, their structure and the factors determining their 

characteristics have been examined for a long time, there are several contradictions and 

undetermined questions. The results of the literature search showed that the connection 

between the theories dealing with the miscibility of the polymer blends and the characteristics 

of the blends is not clear and only a few papers deal with this question. During our research it 

wasn’t always successful to connect the miscibility of the components with the characteristics 

of the produced blends. 

The surface interactions and the evolved structure modify the characteristics of the polymer 

structures substantially. There is no direct method for determining the strengths of the 

interactions, models are usually used for the estimation. The purpose of my research work 

was to study the structure of the bi-component and tri-component PVC/PE heterogeneous 

polymer systems and determine the effect of the evolved structure on the mechanical 

properties. 

In my work I have analyzed the connection between the compatibility, the structure and the 

properties with help of examinations carried out on blends produced from polymer pairs being 

compatible on different levels. I also examined what conclusions can be drawn from the 

different miscibility measurements in relation with the strengths of interactions.  

 

Table 12. Calculated interaction parameters 

Blends 
  

(Small) 

PVC/PE 1,65 

PVC/NBR 1,29 

PVC/PUR 0,12 

PE/NBR 5,89 

PE/PUR 2,65 

 

 

Of the blends we got the lowest result for PVC/PUR for the interaction parameters derived 

from the solubility parameters, indicating that this pairing has the best compatibility. 
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We have determined from the scanning electronmicroscopic results that all the two- and three-

component blends have heterogeneous structures, as it was predicted by earlier calculations.. 

This structure can be droplet or interpenetrating, depending on the composition. 

The compatibility of a given blend was also determined experimentally. Miscible polymers 

are homogeneous structures on the molecular level. Such blends show only one Tg, which can 

be found between the Tg’s of the two composing polymers. Contrary to this, the 

heterogeneous polymer blends have two Tg’s, each of which converges to the Tg of the 

corresponding basic polymer. 

We could determine from the results of the DSC tests that the two-component blends with low 

PE content, can show a low level mixing in spite of the results of the calculations. The 

decreasing of the glass transition temperature of the PVC blend indicates this process. In the 

three-component blends we have experienced that the blending was in agreement with the 

literature. The most significant change in the Tg could be seen in case of the PVC/PE/TPU 

blends indicating a good blending/mixing. 

The DMTA measurements supported the DSC results, also showing the signs of blending, 

which we have detected in the two-component blends. 

The glass transition temperature of PVC decreases. In case of high PE concentrations the 

results of the DMTA measurements didn't agree with the results of the other methods. 

FTIR was used to detect changes in the structure. FTIR tests were carried out to complement 

the results of the DSC and DMTA experiments.  

In case of three-component blends the changes in the glass transition temperature are rather 

moderate, the Tg can be considered constant. 

The results of the mechanical tests pointed out that the interaction among the blends in case of 

the two-component blends is weak, so their strength and impact grade characteristics are poor. 

In case of the three-component blends the expected significant increase of the mechanical 

strength didn't occur. The reason of this can be the lack of extensive interactions evolving 

among the three components. 

In summary it can be stated that there is an unambiguous connection between the 

characteristics of the polymer blends and the strength of the interaction formed between the 

components. 

 

Novelties of the work 

 Scanning electronmicroscopy (SEM) methods used on the heterogeneous structure  

combined with the swelling method, can be used for exploring the morphology of 
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heterogeneous polymer systems  

 Infrared spectroscopy (FTIR) test of the polymer blends is suitable to examine the 

structure, thus it is also suitable for the determination of the interactions. The FTIR 

method can be used to supplement the calorimetric (DSC) and dynamic mechanical 

(DMTA) methods. 

 A connection can be made between the theory and the characteristics of the blends 

using experimental techniques 

 

Applicability of the results 

The aim of our work was the examination of PVC/PE systems. PVC is a widely used plastic, 

because of its low density, high durability and mechanical resistance. It’s drawback is that the 

impact modifiers are expensive, moreover because of the double bonds of polybutene  it is 

very sensitive to oxidation and  environment effects. They significantly decrease the 

otherwise excellent and long time durability of the PVC. The partial clarification of the 

compatibility of the PVC/PE system enables the use of polyethylene as impact modifier in 

PVC systems, thereby improving the impact-resistance. Furthermore, products with lower 

costs and enhanced characteristics can be manufactured, while maintaining the required 

impact properties. 

In addition the degradation of PVC can be reduced by impeding the oxidation of polyene 

sequences which are the usual products of the dehydrochlorination process. 
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

 

1. Tézis  

 

A PVC és a PE termodinamikailag összeférhetetlen. A feldolgozás folyamán a PVC 

degradációja során gyökök képződnek, melyekre PE láncok épülhetnek rá. Ennek 

következtében a PVC lánc mozgékonysága megváltozik, aminek következménye az 

üvegesedési hőmérséklet növekedése.  

 

Az üvegesedési hőmérséklet változása DSC és DMA mérések alapján 

 

DSC kísérletek alapján bebizonyítottam, hogy a feltevés helyes, az üvegesedési hőmérséklet 

kétkomponensű keverékek esetében valóban növekszik, a várakozással ellentétben. 
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2. Tézis 

 

DSC analízissel bizonyítottam, hogy a PVC előéletét a mérés során kapott görbékből 

megállapíthatjuk. A feldolgozás hőmérséklete töréspontként jelenik meg a gélesedett részek 

olvadásának hőelnyelései között. 

 

3.  Tézis 

 

A keverékekben a PE tartalom növekedésével a karbonilcsoportok mennyiségének 

növekednie kellene. Azonban kis PE tatalom esetén, mind HDPE mind LDPE esetében a 

karbonilcsoport mennyisége csökken. Ennek oka a ráoltódás.  

A PVC degradációja során karbonil és kettős kötéssel rendelkező polién csoportok 

keltkeznek. A polién csoportokat csapdába ejtik a karbonil csoportok, így mennyiségük 

csökken, vagyis a PVC bomlásakor keletkező kettőskötésekre ráépülnek a polién csoportok 

még az oxigén beépülése előtt.  

 

4. Tézis 

 

A PVC/PE keverékek között fellépő kölcsönhatás gyenge, szerkezete heterogén. Ezt a 

feltevést számításokkal is alátámasztottam. Az elvégzett mechanikai-, és mikroszkópos 

vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a Small  

 = 
M

Fi
 

és Flory-Huggins  

 = [Vr (1 - 2 )
2
]/RT 

által leírt számításos módszerek alkalmasak a keverékek tulajdonságainak előrejelzésére. 

 

 

5. Tézis 

 

A kétkomponensű keverékek optikai mikroszkópos vizsgálatok során azt tapasztaltam, hogy a 

PVC-ben a PE dendriteket alkot, melyek mérete nagyjából azonos. Ennek oka, hogy a 

keverék hűlése során állandó összetételű térrész keletkezik, mely nem követi a mátrix 

koncentrációváltozását. A lejátszódó spinodális folyamatok eredményeként PE dendritek 
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alakulnak ki. A vizsgálat során kapott felvételeken képelemző módszerrel megmértem a 

cseppeken belül található dendritek területét. Megállapítottam, hogy a cseppeken belül a 

kristályos területek aránya a csepp teljes területéhez viszonyítva közel azonosak, átlagosan 

54%. Tehát a bevitt PE mennyiségétől és minőségétől függetlenül a cseppekben ugyanannyi 

mennyiségű PE és PVC található.  

A kétkomponensű rendszerek esetében a SEM vizsgálatokból megállapítottam, hogy a HDPE 

és az LDPE más szerkezetet hoz létre a koncentráció növekedésével. A HDPE mennyiségének 

növelésével a kezdeti csepp (droplet) szerkezet nagyobb koncentrációk esetében is megmarad. 

Az LDPE esetében ez nem volt igaz. Az LDPE mennyiségének növekedésével a kezdeti 

cseppes szerkezet átalakul kettős folytonos szerkezetté, tehát a keverék morfológiája változik. 

 

6. Tézis 

 

A kétkomponensű keverékek mechanikai tulajdonságai a komponensek közötti gyenge 

kölcsönhatás miatt szerények. A háromkomponensű keverékekben a hozzáadott harmadik 

komponens (összeférhetőség javítása) hatására kismértékű javulást tapasztaltam az alap PVC 

szakítószilárdságához és ütésállóságához képest. Ez a komponensek között fellépő 

kölcsönhatás növekedésének elméletét támasztja alá. 
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FÜGGELÉK 

 

Jelölések 

υ határfelületi feszültség 

S eloszlási hányados 

Ni a komponensek molekuláinak száma 

n az orientációs szilárdságnövekedés mértékét jellemző paraméter 

 tartózkodási idő 

 térfogattört 

T hőmérséklet 

ΔEp  párolgáshő 

Gm elegyedési szabadentalpia 

ΔSM elegyítési entrópia 

Hm elegyedési entalpia 

k Boltzmann állandó 

ij a szomszédos idegen molekulák között fellépő kölcsönhatás erőssége 

 kölcsönhatási paraméter 

 kémiai potenciál 

D diffúziós állandó 

M a polimer molekulatömege 

Mt t idő alatt felvett diffundáló anyag mennyisége 

M egyensúlyi szorpció 

 a polimer sűrűsége 

Fi csoportjárulék 

R egyetemes gázállandó 

Vr referencia térfogat 

Tg üvegesedési hőmérséklet 

B a kölcsönhatás erősségével kapcsolatos paraméter 

CT a feszültségátvitelt jellemző arányossági tényező 

E Rugalmassági modulusz 

tg veszteségi tényező 

 szilárdság 
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Rövidítések 

 

PVC  Poli(vinil-klorid)   

PE  Polietilén 

PUR  Poliuretán 

NBR  Nirilkaucsuk 

HDPE  Nagy sűrűségű polietlén 

PVAc  Poli(vinil-acetát) 

ABS  Akrilnitril-butadén-sztirol 

MBS  Metilmetakrilát-butadién-sztirol 

CSR  Klórszulfonált kucsuk 

TPE  Termoplasztikus poliuretán 

EPDM  Etilén-propilén-dién terpominer 

CR  Kloroprén 

EVAc  Etilén-vinilacetát kopolimer 

CA  Cellulóz-acetát 

MABS  Metilmetakrilát-akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer 

PTHF  Politetrahidrofurán 

SAN  Sztirol-akrilnitril kopolimer 

PET  Poli(eilén-teretalát) 

PBG  Polibutilén-glikol 

PC  Polikarbonát 

POM  Polioximetilén 

MMBA Metilmetakrilát-butilakrilát kopolimer 

PECO  Poli(etilén-karbonát) 

COPO  Poli(szénmonoxid-alkán)kopolimer 

PBT-L  Poli(butilén-teretalát) 

PSF  Poliszulfon 

PI  Poliimid 

PVP  Polivinilpirrolidon 
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DSC vizsgálatok görbéi 

 

Temperature (°C)
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Cp :  0.072 (J/(g·K))   

Tg :  78.234 (°C)   

Heat :  2.657 (J/g)   

Top of Peak :  128.938 (°C)   

Onset :  125.205 (°C)   

 

P01minta (1 HDPE) 

 

 

Temperature (°C)
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Cp :  0.214 (J/(g·K))   

Tg :  78.842 (°C)   

Heat :  5.065 (J/g)   

Top of Peak :  129.438 (°C)   

Onset :  124.345 (°C)   

 
P02 minta (2HDPE) 
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Temperature (°C)
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Cp :  0.067 (J/(g·K))   

Tg :  79.751 (°C)   

Heat :  6.436 (J/g)   

Top of Peak :  130.071 (°C)   

Onset :  126.081 (°C)   

 

 P05 minta (4HDPE) 
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Cp :  0.102 (J/(g·K))   

Tg :  79.744 (°C)   

Heat :  13.192 (J/g)   

Top of Peak :  132.405 (°C)   

Onset :  125.53 (°C)   

 

P06 minta (8HDPE) 

Temperature (°C)
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Cp :  0.228 (J/(g·K))   

Tg :  80.415 (°C)   

Heat :  19.003 (J/g)   

Top of Peak :  132.54 (°C)   

Onset :  126.675 (°C)   

 

P07 minta (16HDPE) 
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Temperature (°C)
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Cp :  0.655 (mW)   

Tg :  72.362 (°C)   

Cp :  0.751 (mW)   

Tg :  79.435 (°C)   

Heat :  0.202 (J/g)   

Top of Peak :  115.667 (°C)   

Onset :  111.686 (°C)   

Heat :  0.787 (J/g)   

Top of Peak :  151.391 (°C)   

Onset :  147.575 (°C)   

Heat :  1.265 (J/g)   

Top of Peak :  189.433 (°C)   

Onset :  181.027 (°C)   

 

P03 minta (1LDPE) 

Temperature (°C)

220200180160140120100806040

H
e
a
tF

lo
w

 (
W

/g
)

0

-0.05

-0.1

-0.15

-0.2

-0.25

-0.3

Exo

Cp :  1.885 (mW)   

Tg :  79.821 (°C)   

Heat :  0.897 (J/g)   

Top of Peak :  112.044 (°C)   

Onset :  105.128 (°C)   

 

P04 minta (2LDPE) 
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Temperature (°C)
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P09 minta (8LDPE) 
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Temperature (°C)
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Onset :  105.647 (°C)   

 

P10 minta (16LDPE) 
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DMTA vizsgálatok görbéi  
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-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

6

7

8

9

10

Hőmérséklet (°C)

lg
 E

'

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

tg
 

 
 

 

 

 

 

P5 minta 

 

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

6

7

8

9

10

Hőmérséklet (°C)

lg
 E

'

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

tg
 

 



 123 
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PEX-02 
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PEU-04 
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FTIR vizsgálatok görbéi 
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Szakítóvizsgálat görbéi 
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Műszerezett ütővizsgálat görbéi 
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