
A MÛANYAGOK FELDOLGOZÁSA

2.1 Poliamidszál előállítása és feldolgozása
egy új stabilizátorral
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Az egyik legismertebb műszaki műanyag a poliamid (PA). Felhasználá-
sában a műszálgyártás előkelő helyet foglal el. A műszálak előállítása és fel-
dolgozása magas követelményeket támaszt az alapanyaggal szemben. A né-
met Clariant cég Nylostab SEED néven forgalomba hozott adaléka stabilizálja
az ömledék folyási tulajdonságait. Az extrudálás alatt az ömledék stabilitása
már 0,3% adalék hatására javul, az egyenletes ömledékáramlás az extru-
dercsiga forgatónyomaték-profilján követhető. 0,3–0,5% Nylostab SEED beke-
verésével még magasabb, 320 °C-os extrudálási hőmérsékleten is sikerült
megfelelő ömledékstabilitást elérni. 

Közismert a PA hajlama a hidrogénhíd képzésére. A Nylostab SEED ké-
miai szerkezete alapján az ún. HALS vegyületek csoportjába tartozik. Jól is-
mert a kismolekulájú, szterikusan gátolt aminok piperidilcsoportjainak fényvé-
dő hatása, elsősorban UI sugárzással szemben. Ugyanakkor a stabilizátor
aramidpolimerekkel rokonságot mutató aromás amidcsoportja növeli a polimer
hőstabilitását. A hőstabilitásnak a műszálgyártáskor van nagy jelentősége, mi-
vel a termelési költséget a szövőgép sebessége, vagyis a feldolgozásra kerülő
szál minősége határozza meg. A sima felületű, homogén és csekély szakadási
hajlamú szállal nagymértékben javul a termelékenység. 

A Nylostab SEED amidtartalmával nő a PA amidcsoportjainak száma,
ami javítja a műszál színezhetőségét, és fokozza a színmélységet. A PA 6 és
PA 66 szálak színezéséhez használt nehézfémtartalmú és fémmentes savas
színezékek alkalmazásakor egyaránt megfigyelték a szín mélyülését, éspedig
az adalék mennyiségének növelésével arányosan. A színállóságot 200 órás
xenonlámpás megvilágítással vizsgálták. Az adalék mennyiségének emelésé-
vel arányosan nőtt a színállóság. PA esetében szinergens hatást tapasztaltak
a Nylostab SEED és oxanilidcsoportot tartalmazó egyéb UI fényvédő adalékok
együttes alkalmazásakor. Gyorsított időjárás-állósági vizsgálatot végeztek a
hagyományos és az új adalékot tartalmazó horgászzsinórral. Az 1600 órás



vizsgálat után a Nylostab SEED tartalmú szál felülete teljesen sima volt, míg a
hagyományos HALS vegyület esetén roncsolódott a minta. 

(Haidekker Borbála)
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