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Ütésállóság javítása adalékokkal

A műanyagok alkalmazhatóságának egyik legfontosabb kritériuma az ütésállóság. A legtöbb
polimernél és szinte valamennyi alkalmazási területen szükséges az ütésállóság javítása
adalékanyagokkal. Különösen jelentős az ütésállóság növelése a hulladékok újrahasznosításánál.
Az ütésállóság növelésével nagymértékben növelhető a reciklátum alkalmazása a primer
alapanyagok mellett, ami gazdasági és fenntarthatósági előnyöket jelent. A cikk különböző cégek
új ütésálló modifikátorait mutatja be.

Tárgyszavak: ütésállóság; adalékanyag; ojtás; kompatibilitás; PP; PE; PA;
termoplasztikus elasztomerek, PLA; reciklátum

Ojtott polimer alapú modifikátorok

A Dow cég az egyik legnagyobb portfolióval rendelkezik az ütésállóságot javító adalékok terü-
letén. Ismert adalékai a Fusabond, a Surlyn, az Elvaloy és az Elvaloy AC. A cég 2020-ban több
új termékkel bővítette a poliamid ütésállóságát fokozó adalékok csoportját. A Fusabond N ter-
mékek maleinsav anhidriddel ojtott polimerek, amelyek alacsony hőmérsékleten is nagy ütésál-
lóságú PA6 és PA66 alapú kompaundok előállítását teszi lehetővé. A Fusabond A módosított
etilén-akrilát kopolimer, amelyet főleg üvegszálat tartalmazó kompaundokban használnak.
A Surlyn ionomerek a jó ütésállóság mellett fokozzák a fényességet is, és kielégítik az élelmi-
szerekkel történő érintkezésre vonatkozó követelményeket. Mindhárom különböző adalékkal
egyenletesen kis részecskeméret érhető el, de a polárosabb Fusabond A és a Surlyn szemcse-
mérete finomabb, mint a Fusabond N termékeké.

Az 1. és a 2. ábra a PA6 és a PA66 kompaundoknál mutatja három új Fusabond N termék
hatását a tulajdonság profilra. A három vizsgált adalék közül a Fusabond N 495 adja a legjobb
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1. ábra. Három különböző Fusabond hatása a
PA6 tulajdonságprofiljára.

2. ábra. Három különböző Fusabond hatása a
PA66 tulajdonságprofiljára.
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eredményt, az N 216 és az ábrán nem szereplő N 215 kevésbé hatásos. Üvegszálas PA6-ra kü-
lönösen alkalmas a Fusabond A 560, amely alacsony koncentrációban hatásos, és a Fusabond N
típusoknál kevésbé csökkenti a hajlítási modulust és a hőállóságot, jobb a folyóképessége is.

A Dow cég a fentieken kívül számos egyéb modifikátorral rendelkezik. Termoplasztikus
olefin (TPO) kompaundokhoz Engage márkanevű poliolefin elasztomerjeit és Infuse olefin
blokk-kopolimerjeit javasolja.

A Dow cég egyik legújabb fejlesztése a Callaway Golf Company-val közösen két újge-
nerációs ERC Soft és Supersoft golflabda. A golflabdák belső magja térhálósított polibutadién
gumi. A Supersoft golflabdáknál a fedő rétegben hagyományosan a Dow semlegesített ionomer-
jét használják. 2021-ben vezették be a többkomponensű fedőréteget, amely két Dow modifikátor,
az ionomer Surlyn és az akrilalapú Paraloid keveréke. A golfspecialista Callaway cég szerint
az új hibrid bevonatú golflabda egy sor előnyt jelent a játékosoknak: hosszabb a repülési távol-
ság, optimális a forgás és puha a felület.

A francia Arkema cég által gyártott Orevac és Lotader ütésálló modifikátorok ma már a
létrejött akvizíció következtében az anyavállalat, a dél-koreai SK Global Chemical portfoliójába
tartoznak. Az akvizíció után az Arkema termékek gyártása a párizsi székhelyű FK Functional
Polymer cég keretében történik. A Lotader 4700 egy általános ütésálló adalék a poliamidokhoz.
Az Orevac IM termékek maleinsav anhidriddel ojtott poliolefinek, amelyeket a PA-k ütésálló-
ságának javítására használnak. A legújabb Orevac típusok, az IM300/300N és az IM800 a kom-
paundálás gyártási folyamatának gyorsítását célozza a folyási tulajdonságok optimalizálásával.
Az IM300 típusok szobahőmérsékleten mutatott ütésállóságot javítja, míg az IM800 alacsony
hőmérsékleten is jó ütésállóságot eredményez és csökkenti azt a hőmérsékletet, amelyen az
anyag törékennyé válik. Ennek alapján ezt az autóipari alkalmazásokhoz javasolják. A ter-
moplasztikus poliészterekhez javasolt Lotryl etilén-akril kopolimerek abszorbeálják az energiát
megakadályozva ezzel a repedéseket. A Lotrylt kombinálni lehet a Lotaderrel a reológiai és az
ütésállósági tulajdonságok pontos beállítására.

Az amerikai SACO-AEI Polymers cég Armidan márkanévvel gyártja saját modifikátorát
és emellett forgalmazza a kínai Fine-Blend cég termékeit. A SACO-AEI Polymers Armidan ter-
mékei maleinsav anhidriddel ojtott POE-k (poliolefin-elasztomer). PA-hoz és a PBT-hez 8–25%-
ban adagolva javítják a formatartósságot és a repedésállóságot. A kínai cég SBG-001 terméke
egy mag-köpeny típusú ütésálló
adalék. A mag butadién gumi az
ütésállóságot javítja, a köpeny
SAN-GMA (sztirol-akrilnitril – gli-
cidil metakrilát) kopolimerje, pedig
a polikarbonáttal (PC) való kompa-
tibilitást biztosítja, mivel a GMA
epoxi csoportjai reagálnak a PC
végcsoportjaival. Ez a modifikátor
a gyártó szerint hatásosabb a hagyo-
mányosan használt MBS (metil-bu-
tadién-sztirol) kopolimernél. Az
SBG-001-t 3%-ban adagolva jelen-
tősen javítja a PC/ABS reciklátum
tulajdonságait, ahogy ez a 3. ábrán

3. ábra. Az SBG-001 hatása a 70/30 PC/ABS blend
ütésállóságára.
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jól látható. Az SBG-03 kémiailag POE-g-GMA, azaz GMA-val ojtott poliolefin elasztomer,
amelyet termoplasztikus poliészterek és PC/PBT blendek ütés állóságának növelésére használ-
nak. A cég egy másik termékét, az SOG-2-t főleg az üvegszálas PBT ütésállóságának javítására
javasolják. Ugyancsak a Fine-Blend cég termékei, a CMG 5805 és a CMG 5805-L, amelyeket
PA alapú kompaundhoz javasolnak, az L jelűt főleg az alacsony hőmérsékleteken használt anya-
gokhoz.

A török Tisan Engineering Plastics országában először gyárt és használ maleinsav an-
hidriddel ojtott polimereket, amelyeket Olebond néven forgalmaz. Alapként PE, PP, EVA, ABS
és etilén-oktén kopolimert használnak. Az Olebond 740 PP alapú modifikátort apoláris rendsze-
rekhez, míg az Olebond 7403 poliolefin alapú modifikátort poliamidokhoz ajánlják. A cég szerint
az Olebond 7403 alacsony Tg-jének köszönhetően alacsony hőmérsékleten is nagyon hatásos.
Az Olebond 7402-t halogénmentes kábel-kompaundokban és PE blendekben használják. A ter-
mék javítja a PE adhézióját mind a gázzáró (barrier) polimerekhez (PA és EVOH), mind pedig
a cellulózhoz, a fémekhez, a poliészterekhez és a PC-hez. Az Olebond 7402 CW-t az Al- és
Mg hidroxid égésgátlót tartalmazó kompaundokhoz fejlesztették. Az ABS és EVA alapú
Olebond 7404 és 7405 típusokat a nehezen keveredő töltő anyagot vagy üvegszálat tartalmazó
PA és PC kompaundokhoz használják.

Ugyancsak ojtott polimerekkel igyekeznek javítani az egyik legfontosabb biopolimer, a po-
litejsav (PLA) ütésállóságát. A PLA biológiailag lebomló, megújuló természetes növényi anya-
gokból gyártható polimer. A PLA alifás poliészter, tulajdonságai a kristályos PS-hez és a polieti-
lén-tereftaláthoz (PET) hasonlóak. Viszonylag merev és törékeny polimer, emiatt vált szükségessé
ütésállóságot fokozó modifikátorok keresése. Előzetes kísérletek után két adalékot választottak.
A két felhasznált modifikátor a POE-g-GMA (glicidil metakriláttal ojtott polietilén-oktén
kopolimer) és az EE-g-GMA (glicidil metakriláttal ojtott etilén elasztomer). A kétféle modifi-
kátort 5, 7,5 és 10%-os arányban keverték a PLA-hoz egy kétcsigás extruderen és a kapott blen-
dek tulajdonságait vizsgálták. A tesztek szerint a két modifikátort 10%-ban használva 108, illetve
140%-os emelkedést értek el az ütésállóságban. Emellett ezek a modifikátorok heterogén góc-
képzőként is viselkednek, emiatt a blendek kristályossága nő. Ennek köszönhetően a blendek
az ütésálló adalékok jelenlétében is megtartják a PLA eredeti termikus tulajdonságait, a terhelés
alatti behajlási hőmérsékletet (HDT-t) és a Shore D keménységet. A termogravimeriás (TG) mé-
rések is azt mutatják, hogy a blendek hőstabilitása nőtt, vagyis az alkalmazott modifikátorok
kifejezett stabilizáló hatással is rendelkeznek. A blendekről készített pásztázó elektronmikrosz-
kópiai felvételek bizonyítják a POE-g-GMA és az EE-g-GMA részecskék diszpergálását és a
rendszert stabilizáló keresztkötések, ligandumok jelenlétét. Az eredmények alapján a fenti mo-
difikátorok különböző arányú adagolásával lehet a felhasználási követelmények szerint optima-
lizálni a PLA tulajdonságait.

Adalékanyagok a regenerált polimerek tulajdonságainak javítására

A svédországi székhelyű Hexpol TPE a termoplasztikus elasztomerek (TPE) specialistája.
Dryflex TPE modifikátorait hosszú idő óta használják reciklált polimerek tulajdonságainak ja-
vítására és egymással nem elegyedő poláros és nem-poláros polimerek kompatibilitásának biz-
tosítására a diszperzió elősegítésére. A cég a Dryflex TPE hatását több területen is összehason-
lították és jobbnak találták az erre a célra általánosan használt SBS (sztirol-butadién) kopoli-
mernél. Ezt a modifikátort 5–25%-ban javasolják használni. Például egy PS reciklátumhoz 15%
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Dryflex TPE-t adva a hornyolt ütésállóság 160%-os növelése érhető el. Friss (nem újrafeldol-
gozott) PS-ben 25% adalék 430%-os ütésállóság növelést eredményez.

A török kompaundáló cég, az Elastron TPE cég ugyancsak széles TPE választékot fej-
lesztett ki SEBS, SBS és TPO alapon. A cég által bemutatott tesztek alapján az Elastron D400
termékük reciklátumokban már viszonylag kis koncentrációkban, (2–8%) is jelentős ütésállóság
növelést eredményez. PP regranulátumnál már 2% is kétszeresére növeli az ütésállóságot szo-
bahőmérsékleten és –15°C-on is. Ütésálló PS (HIPS) reciklátumhoz Elastron D400-t adagolva
az ütésállóság folyamatosan emelkedik az eredeti érték több mint kétszeresére a koncentráció
függvényében.

Az amerikai Kraton cég sztirol alapú kopolimerjeit gyakran használják főleg PP-ből gyár-
tott autóalkatrészek, konténerek, élelmiszercsomagoló ládák, rekeszek ütésállóságának javítá-
sára. A cég legújabb terméke a Kraton MD 1648, egy sztirol-etilén- butilén-sztirol (SEBS) ko-
polimer, amely a cég szerint a valaha volt legnagyobb folyóképességű, legkisebb viszkozitású
termék a portfoliójukban. Ennek alapján a termék a jó folyási képességet igénylő esetekben
használható, például a ciklus idő csökkentésére vagy az adagolt adalékok, pigmentek diszper-
ziójának javítására főleg PP-ben.

A Milliken cég DeltaMax mesterkeverékei segítségével akár 100% PP reciklátumot is lehet
használni anélkül, hogy a tulajdonságok elmaradnának az új polimerekétől, továbbá a folyási
tulajdonságok javítása által jelentősen javítható a feldolgozási folyamat hatékonysága is. A cég
legújabb fejlesztése a DeltaMax 5000, amely használható az élelmiszerrel való érintkezéssel
járó alkalmazásokban. A DeltaMax technológia fő előnye, hogy nagymértékben hozzájárul a
használat utáni („post use”) hulladékok újra hasznosításához és ezzel a körkörös gazdaság meg-
valósításához. A Milliken DeltaMax i300 termékével gyártott vödrök példáján mutatja be az
elérhető eredményeket. Az ütésállóság háromszorosára nőtt, az ömledékindex csaknem meg-
kétszereződött, míg a merevség csak kismértékben romlott.

Az amerikai Britec Solutions cég 2020-ban speciálisan a reciklált poliolefinekhez fejlesz-
tette BTec REA 360 nevű adalékanyagát, amely a cég szerint már 0,1–0,5%-ban adagolva lehe-
tővé teszi a primer anyagok mechanikai tulajdonságainak elérését. A feldolgozók ennek az
anyagnak a segítségével jelentősen növelhetik a gyártásukban a szekunder nyersanyag felhasz-
nálását. Az új adalék véd az oxidáció ellen, megakadályozza az elszíneződést és a szagképződést
a feldolgozás során. Az adalékanyag granulátumként vagy folyadék formában kapható, és jól
diszpergálható PP-ben és PE-ben is. A termék alkalmas élelmiszerekkel érintkező csomagolás
céljaira is az FDA szerint.

Az új Britec termék hatásosságát két cég példája mutatja. Egy texasi cég vegyes, színes
használat utáni HDPE hulladákot dolgozott fel 2% korom adagolása mellett. A feldolgozásnál
0,03% BTec REA 360-t adagolva az ütésállóságot 37%, a hajlítási modulust 30%-kal tudták nö-
velni. Javult az olvadék stabilitása is, amelynek eredményeképpen 18%-kal nőtt a termelékeny-
ség. Egy ugyancsak amerikai fröccsöntő cég egy termékénél a reciklátum tartalmat 10-ről 75%-
ra tudta növelni 0,05% adalék mellett. A cég ezáltal csökkenthette az anyagköltségét és 4%-kal
még a gyártási sebességét is növelni tudta.

A svájci székhelyű Sukano Polymers cég, amely főleg poliészterek és más speciális poli-
merekhez gyárt adalékokat, mesterkeverékeket, a közelmúltban mutatta be új átlátszó, ütésálló-
ságot növelő mesterkeverékeit, amelyeket elsősorban műanyag csomagolásokhoz, tálcákhoz
ajánl. Az új Sukano Impact Modifier mesterkeverékek segítségével a felhasználók speciális
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kopoliészter helyett primer vagy akár szekun-
der polietilén-tereftalátot (PET) tudnak hasz-
nálni (4. ábra).  Az új modifikátorral gyártott
tálkák tartósabbak, szívósabbak ütésállóbbak,
és biztonságosabbak is, mert nem törnek, és
így nem keletkeznek szilánkok, amelyek
szennyezhetnék a benne levő élelmiszert.
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