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Termoplastické olefínové elastoméry s modifikovanou priľnavosťou, najmä TPE-V
a TPE-O
Opis
[0001] Predložený vynález sa týka termoplastických elastomérov s modifikovanou
priľnavosťou, menovite olefínových TPE-V a TPE-O v zmysle predmetu v patentovom
nároku 1.
[0002] Termoplastické elastoméry (TPE) sú látky, v ktorých sú naviazané elastické
polymérové reťazce v termoplastickom materiáli, ktoré mu dávajú vlastnosti elastickej gumy.
Z dôvodu rozpustnosti za tepla sa v čiastočnom rozsahu existujúcich fyzikálnych bodov
zosieťovania materiálové vlastnosti termoplastických elastomérov menia nelineárne s časom a
teplotou. TPE majú nepolárny charakter; budú sa líšiť svojou vnútornou štruktúrou v
blokových kopolyméroch a elastomérových zmesiach.
[0003] Blokové kopolyméry obsahujú v rámci jednej molekuly vytvrdzovacie a zmäkčovacie
segmenty. Plast teda pozostáva z jedného druhu molekúl, v ktorých sú rozložené obidve
vlastnosti. Príklady blokových kopolymérov sú SBS alebo SIS alebo aj TPE-U.
[0004] Elastomérové zmesi sú naproti tomu zmesi polymérov, teda zmesi hotových
polymérov. Hotové plasty preto pozostávajú z viacerých druhov molekúl. Vhodnou voľbou
zmiešavacích pomerov a spôsobu a množstva prímesí sa získajú na mieru vyrobené materiály,
ktoré rozširujú interval tvrdosti. Z hľadiska vynálezu sú olefínové TPE predmetom
špeciálneho záujmu, a to v prvom rade vulkanizovateľné TPE-V, ale aj nevulkanizovateľné
TPE-O, obzvlášť také TPE, ktoré majú ako základ PP/EPDM.
[0005] V technickej praxi sa často vyžaduje výroba polárnych podkladov s TPE priľnutými k
vrstvám alebo takýmto sendvičovým štruktúram.
[0006] Pod priľnavosťou sa pritom bude rozumieť taký jav pôsobiaci medzi dvoma
podkladmi, ktorý sa zakladá na medzimolekulárnej interakcii hraničných povrchov fáz pevný/
pevný a ktorý sa prejavuje ako odolnosť voči deliacej sile pôsobiacej na tento jav. Priľnavosť
bude možné označiť aj ako stav, v ktorom sa dva povrchy udržia spojené vďaka valenčným
silám, mechanickému ukotveniu alebo ich kombinácii. Priľnutie mechanickým ukotvením je
možné dosiahnuť pomocou zdrsnenia, podstrihnutia alebo všeobecne pomocou tvarového
alebo silového styku. Priľnutie pomocou prevažne fyzikálnej väzby je možné dosiahnuť
elektrickým priťahovaním ako aj pôsobením van der Waalsových síl alebo vodíkovými
mostíkmi. Priľnutie pomocou pevného spojenia materiálov sa dá dosiahnuť chemickými
väzbami, najmä pomocou vzniku kovalentných väzieb medzi polárnym podkladom, na
ktorom má byť povlak a nanášaným lepidlom, prípadne s použitým TPE.
[0007] Také polárne podklady ako sklo, kovy, oceľ, polyamidy, termoplastické živice,
anorganické nosné materiály a pod., doposiaľ priľnievajú k TPE iba ťažko, najmä ak sa
použijú bežné a žiaduce postupy ako lisovanie, viacvrstvové vstrekovanie, obstrekovanie,
viacvrstvové vytláčanie alebo postrekovanie.
[0008] Za účelom priľnutia je známejšia úprava povrchu podkladov, ktoré majú byť pokryté
povlakom, pomocou zdrsnenia leptadlami, plameňom, ozónom a podobnými prostriedkami.
Avšak tieto povrchové úpravy vedú k zásadnému zhoršeniu produktu a vyžadujú si dodatočný

úkon pri výrobe, ako napríklad zdrsnenie podľa DE 10 2007 023 418 A1 a zdrsnenie plazmou
podľa DE 10 2009 051 717 A1.
[0009] Známe za účelom zhotovenia spoja priľnutím je aj nanášanie povlaku na podklad pred
následnou aplikáciou TPE. Aj tieto priľnavosť umožňujúce povlaky musia byť v samostatnom
pracovnom úkone nanášané na povlak a následne sušené, prípadne vytvrdené, čo je
nevýhodné.
[0010] Tiež boli za účelom tvorby priľnutia známe priľnavé elastomérové kompozície so
zaštepeným polypropylénmaleínanhydridom (MAH-PP) tak, aby MAH-PP spôsobil určitú
polaritu v tejto kompozícii. Avšak súčasne je možné zvýšiť výslednú celkovú tvrdosť tak, aby
na dosiahnutie nepatrného prírastku výstupnej tvrdosti TPE bolo nutné pridávať ďalšiu
prísadu ako blokový kopolymér zo styrénu/konjugovaného diénu/styrénu (WO 95/26380 A1).
[0011] Napokon z DE 698 03 448T2 je známa kompozícia TPE vhodná na priľnutie na
polárne podklady, a to na polyamidy (PA). Tento dokument očividne popri určitej TPOE
(zmes jednej termoplastickej polyolefínovej živice a takého kaučuku ako EPDM) alebo STPE
(termoplastického elastomérového blokového kopolyméru na báze styrénu) predpokladá 2 až
60 hm. % aktivátora priľnavosti, ktorý musí byť reakčným produktom polyamidu s derivátom
kaučuku. Súčasne je derivátom kaučuku blokový kopolymér na báze styrénu alebo určitý
EAM alebo kaučuk EADM. Tento aktivátor priľnavosti sa rozteká podľa princípu fyzikálnej
priľnavosti, podľa ktorého rovnaké sa rozpúšťa v rovnakom.
[0012] Z WO 02/055599 A2 sú známe termoplastické elastoméry.
[0013] Predkladaný vynález si preto dal za úlohu určiť nejaký TPE - najmä TPE-V a nejakú
TPEO - podľa predmetu v patentovom nároku 1, s ktorými je možné dosiahnuť osobitne
dobrú priľnavosť na polárnych podkladoch bez nutnosti predúpravy ich povrchu a zaradenia
aplikácie povlaku medzi výrobné kroky.
[0014] Táto úloha je vyriešená pomocou olefínovej termoplastickej elastomérovej kompozície
podľa patentového nároku 1, ktorá obsahuje sieťovateľnú kaučukovú zložku, polyolefín a
systém aktivátora priľnavosti, pričom tento systém obsahuje jeden alebo viacero prvých
aktivátorov priľnavosti zo skupiny zmáčavých aktivátorov priľnavosti a jeden alebo viacero
druhých aktivátorov priľnavosti zo skupiny chemicky reaktívnych lepiacich spojov. Výhodné
uskutočnenia sú uvedené v závislých nárokoch.
[0015] Prekvapujúco vyplýva z pôsobenia kombinovaného systému aktivátorov priľnavosti
spomedzi povrchovo aktívnych aktivátorov priľnavosti a chemicky reaktívnych aktivátorov
priľnavosti veľmi dobrá priľnavosť TPE s modifikovanou priľnavosťou na polárnych
podkladoch aj pri hociktorom z nasledujúcich spôsobov spracovania: lisovanie, viacvrstvové
vstrekovanie, obstrekovanie, viacvrstvové vytláčanie alebo postrekovanie bez zmeny dobrých
mechanických a elastických vlastností modifikovaného TPE. Kombinácia oboch
mechanizmov priľnutia podľa vynálezu, "chemickej väzby" a "fyzikálnej priľnavosti" vedie k
veľmi trvalému a silnému priľnutiu TPE-V podľa vynálezu na polárnych podkladoch. Polárne
podklady, na ktoré mala byť nanesená vrstva povlaku, nemusia už byť predupravované, a je
možné sa taktiež výhodne zriecť použitia takých prídavných aktivátorov priľnavosti ako sú
povlaky.
[0016] Súčasne je dôležité vybrať kombináciu jedného až štyroch zo skupiny zmáčavých
aktivátorov priľnavosti, aby sa vytvoril optimálny kontakt povrchov na ploche a odstup.
Optimálnym využitím plochy povrchov sa zlepší mechanické zakotvenie pomocou

existujúcich nerovností povrchu podkladu. Pomocou veľmi dobrého zmáčania podľa vynálezu
sa aj rozostup podkladu od TPE zmenší tak, že môžu vznikať posilnené fyzikálne a chemické
väzby. Vďaka veľkej kontaktnej ploche medzi podkladom a TPE umožnenej dobrým
zmáčaním sa napokon zvýši aj počet väzieb.
[0017] Súčasne je dôležité vybrať dodatočne kombináciu jedného až štyroch zo skupiny
chemicky reaktívnych aktivátorov priľnavosti, a obidve skupiny pridať k TPE, aby sa
umožnilo priľnutie aj pomocou chemickej väzby. Tieto druhé aktivátory priľnavosti majú
jednu alebo viacero rovnakých alebo rôznych chemicky aktívnych funkčných skupín
vhodných pre reakciu s funkčnými skupinami polárneho podkladu. Pritom môžu v závislosti
na aktivátore priľnavosti niektoré navyše pôsobiť aj ako zmáčacia zložka.
[0018] Prekvapujúco je možné tento aktivátor priľnavosti bez ujmy na parametroch
priľnavosti preniesť všeobecne na všetky systémy zosieťovania ako aj na nezosieťovaný TPEO. Ďalej sa prekvapujúco zistilo, že koncept aktivátora priľnavosti podľa vynálezu nezávisle
na nastavení tvrdosti zmenou podielu polypropylénu voči kaučuku a zmäkčovacích olejov v
širokom intervale, a to od Shore A 30 do Shore D 60, je možné nastaviť bez ujmy na
parametroch priľnavosti.
Podrobný opis vynálezu
[0019] Olefínová termoplastická elastomérová kompozícia obsahuje kaučukovú zložku a
polyolefín ako aj systém aktivátora priľnavosti, pričom tento systém obsahuje jeden alebo
viacero prvých aktivátorov priľnavosti zo skupiny zmáčavých aktivátorov priľnavosti a jeden
alebo viacero druhých aktivátorov priľnavosti zo skupiny chemicky reaktívnych lepiacich
spojov. Súčasne je kaučuková zložka predovšetkým zosieťovateľná v prípade TPE-V
[0020] Termoplastická polyolefínová zložka je podľa vynálezu termoplastický kryštalický
alebo čiastočne kryštalický polyolefínový homopolymér a/alebo termoplastický kryštalický
alebo čiastočne kryštalický polyolefínový kopolymér. Ich monoolefínový monomér pozostáva
z 2 až 7 atómov uhlíka; predovšetkým ide o monomér vybraný spomedzi nasledujúcich:
etylén, propylén, 1-butén, izobutylén, 1-pentén, 1-hexén, 1-oktén, 3-metyl-1-pentén, 4-metyl1-pentén, 5-metyl-1-hexén. Prednostne pozostáva monoolefínový monomér z 3 až 6 atómov
uhlíka, a najlepšie je, ak je ním propylén.
[0021] Najmä zosieťovateľná kaučuková zložka je vybraná spomedzi nasledujúcich:
terpolymérkaučuky z etylénu, propylénu a nekonjugovaného diénu (EPDM) a/alebo
kopolyméry, napríklad etylénpropylénkaučuk (EPR) alebo etylén/a-olefínkopolymérkaučuk
(FAM) alebo etylén/a-olefín/diénterpolymérkaučuk (EADM).
[0022] Systém aktivátora priľnavosti obsahuje nutne dva druhy aktivátorov priľnavosti:
Skupinu aktivátorov priľnavosti, ktoré zaistia optimálne zmáčanie, obsahujúcu ionoméry.
Známy je aj etylénvinylacetátkaučuk (EVM) s rôznym obsahom vinylacetátu a s
maleínanhydridom zaštepeným polymérom, kde je obsiahnutý polypropylén, polyetylén,
polypropylénpolyetylénkopolymér,
poly-a-olefíny,
etylénpropyléndiénkaučuky
a
polyamidy tvoriace hlavný polymérový reťazec.

[0023] Skupina aktivátorov priľnavosti, ktoré zaistia chemickú reakciu medzi TPE a
podkladom, je tvorená aktivátormi priľnavosti s jednou z nasledujúcich funkčných skupín:
anhydrid, epoxid, silán a ich ester, karboxylová skupina, esterová skupina, hydrochlorid.
Osobitne vhodné sú väzby zo skupiny maleínanhydridom zaštepeného polyméru, kde je
hlavný
polymérový
reťazec
tvorený
polypropylénom,
polyetylénom,
polypropylénpolyetylénkopolymérom,
poly-a-olefínmi,
etylénpropyléndiénkaučukom
(EPDM), polyamidmi, zaštepiteľným siloxánom, vinylsiloxánom a ich estermi a epoxidom
ako predlžovačom reťazca vo forme epoxidových alebo glycidylových väzieb.
[0024] Systém aktivátora priľnavosti pozostáva z dvoch až ôsmich, najmä z dvoch až šiestich,
prednostne z dvoch až štyroch aktivátorov priľnavosti, z ktorých, ako bolo uvedené, najmenej
jeden pochádza z jednej z oboch požadovaných skupín aktivátorov priľnavosti. Obzvlášť sú
obidve skupiny prítomné v rovnakom pomere, ktorý však nie je nutne požadovaný. Podľa
vynálezu je podiel systému aktivátora priľnavosti v kompozícii od 0,5 do 25 hm. %,
prednostne od 1,0 do 15 hm. %, a najlepšie od 1,5 do 10 hm. %. Súčasne sa podľa vynálezu
predpokladá, že podiel žiadnej skupiny aktivátorov priľnavosti neklesne pod 0,5 hm. %.
[0025] Okrem toho môže kompozícia podľa vynálezu obsahovať jednu alebo viac prísad
vybraných spomedzi spevnených a nespevnených plnív, technologických olejov, zriedených,
prípadne predlžovacích olejov, zmäkčovadiel, voskov, stabilizačných činidiel, antioxidantov,
sieťovacích činidiel, pomocných médií pri spracovaní materiálov, vnútorných a vonkajších
mazadiel, pigmentov a farbív. Sieťovacími činidlami môžu byť tie, ktoré sú na báze
fenolových živíc so soľami cínu ako spúšťačom, ako napríklad halogenidy cínu alebo ich
dávky s obsahom kryštalickej vody alebo bez nej a oxidy kovov ako spomaľovače, ako
napríklad oxid vápenatý, oxid horečnatý a oxid zinočnatý.
[0026] Sieťovacie činidlá môžu byť taktiež na báze organických peroxidov a jednej až troch
prísad ako modifikovaný akrylát, metakrylát, izo-, prípadne kyanurát, polybutadién,
dimaleínimid a iné, ako napríklad N,N’-m-fenyléndimaleínimid, zinkdiakrylát,
trialylizokyanurát (TIAC), trialylkyanurát (TAC), trimetylolpropántriakrylát (TMPTA),
trimetylolpropántrimetakrylát (TRIM), 1,2-polybutadién ako napríklad kvapalný polybutadién
(Ricon 153) alebo tuhý syndiotaktický polybutadién, vinyl-, propyl- alebo etoxyskupinu
obsahujúci polysiloxán a iné. Peroxidy sú najmä di-t-butylperoxid, dikumylperoxid, di(tbutylperoxyizopropyl)benzén, 2,5-dimetyl-2,5-di-(t-butylperoxy)hexán, 2,5-dimetyl-2,5-di-(tbutylperoxy)hexín a 3,3,5,7,7-pentametyl-1,2,4-trioxepán. Pre TPE-O nebude potrebné žiadne
sieťovacie činidlo. Ďalšími prísadami môžu byť fenolové živice s hmotnostným podielom
0,01 až 15%, halogenidy cínu s hmotnostným podielom 0,01 až 5% a oxidy kovov s
hmotnostným podielom 0 až 3%. Ďalšie prísady vrátane plnív popísaných v "Rubber World
Magazine Blue Book" a v "Zweifel et al., Plastics Additives Handbook, Hanser 2009" sú tu
tiež výslovne zahrnuté.
[0027] Plnivá a nadstavovadlá zahŕňajú bežné anorganické látky ako uhličitan vápenatý,
hlinku, kremeň, mastenec, oxid titaničitý a sadze. Súčasne môžu najmä plnivá mať veľa
účinkov charakteristických pre prísady. Vo všeobecnosti sú vhodné kaučukové technologické
oleje parafínové, naftalénové alebo aromatické, ktoré sú derivátmi z petrolejových frakcií.
Typ vybraného oleja môže byť taký, ktorý sa obyčajne používa v kombinácii s konkrétnym
kaučukom alebo kaučukmi obsiahnutými v danej kompozícii. Tieto prísady môžu mať
významný podiel na receptúre kompozície ako celku.

[0028] Ako polárne podklady prichádzajú do úvahy popri skle, oceli, kovoch a polárnych
polyméroch ako polyamid predovšetkým vhodné technické živice. Pre vynález sú vhodné
predovšetkým na povlaky na rôzne polyamidy, napríklad neplnený polyamid 6, neplnený
polyamid 66, plnený polyamid 6 a plnený polyamid 66, bórové sklo, kremenné sklo, sklo,
kovy ako hliník, železo a meď, zliatiny kovov ako nerezová oceľ, oceľ, V2A alebo mosadz a
bronz.
[0029] Termoplastická elastomérová kompozícia podľa predloženého vynálezu sa môže
nanášať na podklad rôznymi spôsobmi a vytvárať v závislosti od ich zloženia priľnavosť bez
ďalšej špeciálnej predúpravy povrchu. Prípadne je možné, aby povrch podkladu neprišiel do
kontaktu s olejom a/alebo sa nemusel nahrievať.
Príklady
[0030] Prípadný rozdiel podielov do 100% v týchto príkladoch bude tvorený jednou alebo
viacerými vyššie uvedenými prísadami.
[0031] Príklad 1: Termoplastická elastomérová kompozícia podľa vynálezu je tvorená 20%
PP, 40% EPDM, 10% plnív a 20% oleja. Okrem toho obsahuje 4% PP-g-MAH a 2% EPRGMAH. Systém zosieťovania je systém fenolového zosieťovania. Príklad 1 znázorňuje
tvrdosť Shore 40D a silu odlúpnutia 815 N na hliníku, 830 N na nerezovej oceli a 780 N na
oceli. Typ chyby je kohézny na hliníku a odlúpenie na oboch ďalších materiáloch.
[0032] Príklad 2: Termoplastická elastomérová kompozícia podľa vynálezu je tvorená 20%
PP, 37% EPDM, 10% plnív a 20% oleja. Okrem toho obsahuje 6% PP-g-MAH a 3%
ionoméru. Systém zosieťovania je systém fenolového zosieťovania. Príklad 2 znázorňuje
tvrdosť Shore 40D a silu odlúpnutia 812 N na hliníku, 793 N na nerezovej oceli a 822 N na
oceli. Každý typ chyby je kohézny.
[0033] Príklad 3: Termoplastická elastomérová kompozícia podľa vynálezu je tvorená 90,5%
TPE-V Okrem toho obsahuje 7% PP-g-MAH a 2,5% ionoméru. Systém zosieťovania je druhé
pretláčanie. Príklad 3 znázorňuje tvrdosť Shore 50A a silu odlúpnutia 226 N na hliníku, 258 N
na nerezovej oceli a 253 N na oceli. Každý typ chyby je kohézny.
[0034] Príklad 4: Termoplastická elastomérová kompozícia podľa vynálezu je tvorená 90%
TPE-V Okrem toho obsahuje 6% PP-g-MAH a 4% EPR-g-MAH. Systém zosieťovania je
druhé pretláčanie. Príklad 4 znázorňuje tvrdosť Shore 50A a silu odlúpnutia 258 N na hliníku,
231 N na nerezovej oceli a 258 N na oceli. Každý typ chyby je kohézny.
[0035] Príklad 5: Termoplastická elastomérová kompozícia podľa vynálezu je tvorená 7%
polypropylénu, 54% EPDM, 10% plnív a 17% oleja. Okrem toho obsahuje 4,5% PP-g-MAH
a 4,5% EPR-GMAH. Systém zosieťovania je systém fenolového zosieťovania. Príklad 5
znázorňuje tvrdosť Shore 55A, preťaženie pri pretrhnutí 260%, Gmax 4,1 MPa, hustotu 0,961
g/cm a silu odlúpnutia 67 N. Typ chyby je kohézny.
[0036] Príklad 6: Termoplastická elastomérová kompozícia podľa vynálezu je tvorená 9%
polypropylénu, 56% EPDM, 10% plnív a 12% oleja. Okrem toho obsahuje 5% PP-g-MAH a
5% EPR-GMAH. Systém zosieťovania je peroxid. Príklad 6 znázorňuje tvrdosť Shore 55A,
preťaženie pri pretrhnutí 400%, Gmax 5,1 MPa, hustotu 0,940 g/cm a silu odlúpnutia 84,6 N.
Typ chyby je kohézny.
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[0037] Príklad 7: Termoplastická elastomérová kompozícia podľa vynálezu je tvorená 8%
polypropylénu, 49% EPDM, 9% plnív a 22% oleja. Okrem toho obsahuje 5% PP-g-MAH a
5% EPR-GMAH. Systém zosieťovania je peroxid. Príklad 6 znázorňuje tvrdosť Shore 55A,
preťaženie pri pretrhnutí 480%, Gmax 4,3 MPa, hustotu 0,913 g/cm3 a silu odlúpnutia 81,5 N.
Typ chyby je kohézny.
[0038] Príklad 8: Posledný príklad bude tvorený 40% polypropylénu, 42% EPDM a 10%
plnív. Okrem toho obsahuje 5% PP-g-MAH a 2,5% ionoméru. Príklad 12 znázorňuje tvrdosť
Shore 40D a silu odlúpnutia 354 N na hliníku, 608 N na nerezovej oceli, 576 N na oceli a 391
N na pozinkovanej oceli.
[0039] Porovnávací príklad využije Santoprene 191-55PA. Systém zosieťovania je fenolová
živica. Porovnávací príklad 7 znázorňuje tvrdosť Shore 55A, preťaženie pri pretrhnutí 290%,
Gmax 2,9 MPa, hustotu 0,950 g/cm3 a silu odlúpnutia iba 34,0 N. Typ chyby je odlúpenie.
[0040] TPE-V podľa vynálezu sa vyrobí v takom zmiešavacom zariadení ako sú
j ednozávitovkové extrudéry, dvojzávitovkové extrudéry, Banburyho miešače alebo podobné
zariadenia. To prebehne buď v jednom kroku, ktorým je kombinácia aktivátora priľnavosti
pridávaná počas kroku zosieťovania do zmiešavacieho zariadenia, alebo alternatívne vo
viacerých krokoch, pri ktorých bude priľnavosť hotového TPE-V dodatočne modifikovaná v
zmiešavacom zariadení.
[0041] Pri úprave podľa vynálezu sa priľnavosť bez predúpravy polárneho podkladu dosiahne
jedným alebo viacerými krokmi. Hotová zložka s upravenou priľnavosťou sa bude striekať
priamo pomocou striekacieho stroja na polárny podklad, ktorý je možné nahrievať, najmä
nahrievať na >50 °C. To sa tiež podarí priamym viacvrstvovým vytláčaním, dvojzložkovým
obstrekovaním (overmolding), aplikáciami viacvrstvového obstrekovania ale aj predpostrekmi
dosiek alebo zložitých tvarov bez lepenia na nástroj ako aj lisov pripojených na polárne
podklady ako kov, prípadne konštrukčné diely zo skla. Počas bežných lisovacích postupov
ako hydraulické lisovanie budú v rámci krátkych lisovacích časov dosiahnuteľné pevne
spojené diely z kovu a TPE-V, ako sú sendvičové štruktúry kov/TPE-V/kov, a to aj s dvoma
rôznymi kovmi, ako sú oceľ a hliník. Tým nie je spracovanie obmedzené na taviace postupy.
[0042] Aj tvorba sendvičovej štruktúry z dvoch rôznych kovov ako oceľ a hliník s
medzivrstvou TPE-V je na základe vynálezu možná tak, že dáva bohaté možnosti pri ľahkých
stavebných konštrukciách, najmä umožňuje výrobu nových komponentov pre automobilový
priemysel, lodiarstvo, elektrotechnický a elektronický priemysel, ktoré majú väzbu medzi
kovom a polymérom. Ďalšie odvetvia, kde bude použitý tento vynález, môžu byť
stavebníctvo, kancelárske potreby, predmety pre domácnosť, kozmetika, všeobecne v
strojárskom priemysle, lekárskej technike, farmaceutickom priemysle, nábytkárstve,
priemysle obalov, ale aj v oblasti priemyslu športu a voľného času. Inými slovami všade tam,
kde sa vyžaduje priľnavosť s dobrými parametrami a kde má zmysel použitie spojov medzi
kovom a polymérom.
[0043] Hotová zložka s upravenou priľnavosťou sa pritom podľa tohto vynálezu bude striekať
priamo pomocou striekacieho stroja (SGM) na polárny podklad, ktorý je možné nahrievať v
prípade polymérového podkladu na teplotu povrchu >50 °C. U kovov, ich zliatin a/alebo
zmesí by mala byť teplota povrchu >60 °C, čo je možné dosiahnuť napríklad vodným alebo
olejovým kúpeľom s termostatom, indukčným ohrevom a pod. Anorganické podklady s
oceľovými plechmi musia byť zbavené oleja.

[0044] Využitie sa darí aj viacvrstvovým vytláčaním vtedy, keď TPE-V s modifikovanou
priľnavosťou sa nanesie na teplý polárny podklad; pre kovy platia rovnaké obmedzenia ako
pri metódach SGM.
[0045] Spracovanie však nie je obmedzené na taviace postupy, je možné predstrekovať aj
dosky a iné tvary bez priľnutia na nástroj a s polárnymi podkladmi; tu sa myslí predovšetkým
na všetky kovové konštrukčné diely, ktoré budú pomocou lisovacích postupov na bežných
lisoch ako napríklad hydraulické lisy, v rámci čo najkratšieho času zlisované a priľnuté. Aj tu
musia byť kovové časti zbavené oleja. Počas lisovania tu vzniknú pevne spojené diely z kovu
a TPE-V, pričom sú vyrobiteľné aj štruktúry kov/TPE-V/kov, a to aj s dvoma rôznymi kovmi,
napríklad spoje oceľ/TPE-V/hliník.
[0046] Zmenou receptúry je možné dosiahnuť tvrdosť modifikovaných TPE-V v intervale
A30 až D60 bez ujmy na sile priľnutia.

Patentové nároky
1. Olefínová termoplastická elastomérová kompozícia pozostávajúca z jednej kaučukovej
zložky a jedného polyolefínu, ďalej pozostávajúca zo systému aktivátora priľnavosti, ktorý
pozostáva z jedného alebo viacerých prvých aktivátorov priľnavosti zo skupiny zmáčavých
aktivátorov priľnavosti a z jedného alebo viacerých druhých aktivátorov priľnavosti zo
skupiny chemicky reaktívnych lepiacich spojov a jednej alebo viacerých prísad vybraných
spomedzi spevnených a nespevnených plnív, technologických olejov, zriedených, prípadne
predlžovacích olejov, zmäkčovadiel, voskov, stabilizačných činidiel, antioxidantov,
sieťovacích činidiel, pomocných technologických látok, vnútorných aj vonkajších
mazadiel, pigmentov a farbív, pričom termoplastické polyolefínové zložky obsahujú
termoplastický kryštalický alebo čiastočne kryštalický polyolefínový homopolymér a/alebo
termoplastický kryštalický alebo čiastočne kryštalický polyolefínový kopolymér, ktorých
monoolefínový monomér obsahuje 2 až 7 atómov uhlíka spomedzi: etylén, propylén,
1-butén, izobutylén, 1-pentén, 1-hexén, 1-oktén, 3-metyl-1-pentén, 4-metyl-1-pentén,
5-metyl-1-hexén, kde je kaučuková zložka vybraná spomedzi nasledujúcich:
terpolymérkaučuky z etylénu, propylénu a jedného nekonjugovaného diénu (EPDM)
a/alebo jedného kopolyméru, a to etyl énpropyl énkaučuku, EPR, etylén/aolefínkopolymérkaučuku (FAM), etylén/ a-olefín / diénterpolymérkaučuku (EADM), kde
je skupina zmáčavých aktivátorov priľnavosti tvorená z ionomérov, a skupina chemicky
reaktívnych aktivátorov priľnavosti z maleínanhydridom zaštepených polymérov, ktorých
hlavný
reťazec
je
tvorený
polypropylénom,
polyetylénom,
polypropylénpolyetylénkopolymérom, poly-a-olefínom, etyl énpropyléndiénkaučukom
(EPDM) a polyamidom a zo zaštepených siloxánov, epoxidov, epoxidových, prípadne
glycidylových väzieb, kde je podiel systému aktivátora priľnavosti v kompozícii od 1,5 do
10 hm. %.
2. Olefínová termoplastická elastomérová kompozícia podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým,
že monoolefínový monomér termoplastickej polyolefínovej zložky pozostáva z 3 až 6
atómov uhlíka a prednostne je to propylén.
3. Olefínová termoplastická elastomérová kompozícia podľa jedného z predchádzajúcich
nárokov, vyznačujúca sa tým, že systém aktivátora priľnavosti pozostáva z dvoch až
ôsmich, podľa možnosti z dvoch až šiestich, a najlepšie z dvoch až štyroch aktivátorov
priľnavosti.
4. Spôsob výroby TPE-V alebo TPE-O s modifikovanou priľnavosťou podľa ktoréhokoľvek z
predchádzajúcich nárokov v jednom kroku, ktorým je kombinácia aktivátora priľnavosti
pridávaná počas kroku zosieťovania, alebo vo viacerých krokoch, pri ktorých je priľnavosť
hotového TPE-V iba dodatočne modifikovaná v takom zmiešavacom zariadení ako
jednozávitovkové extrudéry, dvojzávitovkové extrudéry alebo Banburyho miešače.
5. Použitie TPE-V alebo TPE-O s upravenou priľnavosťou podľa ktoréhokoľvek z
predchádzajúcich nárokov pri výrobe dielov v automobilovom priemysle, lodiarstve,

strojárstve, elektrotechnickom/elektronickom priemysle, stavebníctve, lekárskej technike,
farmaceutickom priemysle, nábytkárstve, v oblastiach obalov, športu, kancelárskych
potrieb, predmetov pre domácnosti a kozmetike, na výrobu spojov kov/polymér.

