
A mikropórusos gumitalp
Már az első világháború alatt megingott a bőrnek, mint lábbeli anyagnak

egyeduralma, és a háborús szükséggazdálkodás következményeként megjelentek a
különféle bőrpötlák. Ezek közül a gumi, mint minőségileg legszámottevőbb, a há-
borút követő időkben is megmaradt talpanyagként, sőt a húszas évek elején cikk
jelent megPl, mely a talpbőr további uralmon maradásának feltételeit vizsgálta.
A gumitalp használata akkor még csak árkérdésnek látszott. A későbbiek folya-
mán, de 'különösen a második világháborút közvetlen követő időkben, a gumitalp
térhódítását előnyös tulajdonságai, főleg a puha, kényelmes járás és nem utolsó-
sorban a jobb kopási ellenállás, nagyobb léptekkel vitték eJőre. Ezután a talp-
bőrt is kénytelenek puhább minőségben gyártani, hogy felvehesse a versenyt a
gumival. 121

A gumi tehát, mint fontcs talpanyag, szilárd helyet biztosított magának a cipő-
gyártásban. Azt, amin mi általában „gumi''-t értünk, szakszerűen „tömör, lágy
gumi"-nak nevezik. A nagy kéntartalmú keménygumit pedig „ebonif néven ismer-
jük. Talpanyagként részint az alapos mosással tartósított természetes növényi
kaucsiu'kot, az ún. kreppkaucsukct* eredeti állapotában, részint a növényi és eset-
leg műkaucsukkal, különböző adalék-anyagok felhasználásával készült, kénnel vul-
kianizáH gumit használjuk. A tömör (lágy) gumin kívül már régóta készül zárt-
üregű gumiáru is, pl. la'bdák, üreges gumijátékok. Ujabban nagyüregű laticelt
(epeda) és gumiszivacsot is gyártanak. Míg az előbb megnevezett árunál (labda,
gumiibaba) maga a gumianyag tömör, s csak az általa körülzárt teret fújju'k fel
levegővel, vagy valamely gázzal, addig a laticelnél és gumiszivacsnál mö.ga a gumi-
lemez tartalmaz üregeiket. Az ilyen gumiáru liikacsossága különböző lehet.' A gumi-
szivacsnál a gumianyag!b*an nagy, egymással összefüggő üregek, csatornák vannak,
melyekből a levegő kinyomható. így a gumiszivacs teljesen összenyomható, és a
nyomás megszűnte után nagymennyiségű vizet képes felvenni. A másik típus az
ún. mohagumi (laticel), melynek üregei sokkal kisebbek, és csak részben függnek
össze egymással, általában azonban zárt üregéket alkotnak a gumianyagban.

A harmadik típusnál a likacsok nem alkotnak csatornákat, hanem egymás-
saíl össze nem függő lég- (gáz-) zárványokat alkotnak, melyek azonban oly kicsi-
nyek, hogy a gumilemez metszetén szabad szemmel nem, hanem csak nagyítóval
láthatók: ez a mikropórusos gumitalp, ill. talplemez.

Ezek szerint a mikropórusos gumitalp jellegzetessége: apró, csak nagyítóval
látható, eg}'mással nem közlekedő lég-, illetve gázzárványok a gumilemezben.
Tévrsen írták tehát egyes hírlapi közlemények, hogy a mikropórusos talppal meg-
oldották a szellőző gumitalp kérdését. A mikropóruscs talp, fentiek szerint is, nem
szellőző talp, mertha az lerne, akkor vizet is szívna fel, mint a szivacs, és talp
céljaira teljesen alkalmatlan lenne. Ezért fontos annak megállapítása is, hogy fel
vannak-e szakadva a likacsdkat körülvevő „sejtfalak". A pórusfal-átszakadást a
Bőr- és Cipőipari Kutató által szerkesztett porozitásmérő segítségével állapíthatjuk
meg. Szivacsárunál a sejtfalakat mesterségesen szakítják át.

A mikrcpórusos talp térfogatsúlya a benne levő gázzal töltött likacsok fo'.y-
tán kisebb, mint a tömör gumitalpé. Míg az utóbbié, a benne levő töltőanyagok
minőségétől függően 1,2—1,5 g/m'l között váltakozik, addig a mikropórusosá 0,45—
1,1 g/ml között van, általában azonban 0,7 és 0,9 g ml között mozog. A mi'kro-
pórusos talp tehát lényegesen könnyebb, mint a tömör gumitalp, sőt könnyebb
mint a bőrtalp, melynek térfogatsúlya 1,0—1,1 között van. Ez most már azt
jelenti, hogy ugyanolyan talpvastagság mellett a mikropórusos talp legalább 25—
30%-kal könnyebb, mint a tömör, vagy pedig ugyanolyan súly mellett a mikro-
póru/sos legalább 25—30nVkal lehet vastagabb, mint a tömör gumitalp. A mikro-

* Szakmai téren a kaucsukon a nem vulkanizált növényi vagy műterméket értjük, míg a gumi-
nak a vulfcanlzAlt terméket nevezzük.
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A mikropórusos gumitalp metszete.
(120-SZQTOS nagyítás.)

pórusos gumitalpnak ezenkívül előnye még, hogy kevésbé kopik, mint a tömör
talp, tehát nagyobb a tartóssága, továbbá, hogy nedves talajon nem csúszik úgy,
mint az utóbbi.

Mielőtt a mikropórusos gumi készítésével bővebben foglalkoznánk, tájékoz-
tatásul röviden érintenünk kell a •közönséges tömör, lágy gumi gyártásának körül-
ményeit. A természetes növényi kaucsuk alapanyagát a Hevea Brasiliensis Mull.
Arg. nevű kaucsukfa tejnedve, az ún. latex adja, melyből az erőteljes mosással
tisztított világcs kreppkaucsuket, vagy a füstöléssel tartósított „füstölt lemezeket"
(smoked sheets) nyerik. Ezek benzinben oldódnak, képlékenyek, különösen na-
gyobb melegben gyúrással, hengerléssel, sajtolással alakíthatók. Melegben ragadó-
sak, hidegben törékennyé válnak. A kaucsuk-anyag tulajdonképpen az iscprén
molekula:

CH2 =• C(CH3) - CH — CH2

sokszorcsodásának (polimerizációjának) terméke, mely hcsszű láncmc'ekulákai
alikot:
CHa = QCH3) — CH2 - CH* [CH2 — C(CHs) = CH - CHajn — CH2 — = C = CH2

Telítetlen kettős kötéseihez nagyob'b hőn kén kapcsolódik, a szomszédos
molekula-láncokat egymással összekötve és térhálózatta egyesítve. Ezáltal e lánc-
molekulák már nem csúsznak el oly könnyen egymás mellett, és ezért a kaucsuk
eredeti képlékenységét elveszti. A lágygumi készítésénez 2—3% kénre van szüksé-
günk, kaucsukra számítva. A vulkanizálás gyorsítására ún. gyorsítóanyagokat, ma
kizárólag szervés vegyületeket és aktivátorokat (pl. ZnO), valamint a gumi tulaj-
donságait előnyösen befolyásoló aktív adalékanyagokat (pl. aktív gázkorom, kaolin,
kicsapott szénsavas mész, magnéziumoxid és -karbonát, kalciumszilikát, kolloid
iiovasav, stb.), valamint inaktív töltőanyagokat (pl. lángkorom, kréta, szuperfinom
mészkő, stb.) keverünk a nyers gumihoz, azaz a kaucsukhoz.

A vulkanizálás rendesen 130—170 C-fok között megy végbe. Ekkor a kaucsuk
elveszti ragacsosságát, törékenységét, benzin-oldhatóságát, valamint képlékenysé-
gét, és rugalmas lesz. A gumitárgyakat vagy formába sajtolva vulkanizálják, mi-
ker alakjukat is megkapják, vagy pedig előre megfelelően formált nyers lemezek-
ből gumiragasztóval összeragasztják az egyes alkatrészeket, rendesen valafmelv
fémmag körül, pl. fémkaptán, és aztán hőlégkazánban 3 légkör nyomáson vulka-
nizálják. Lehet kaucsuktejbe vagy benzines kaucsu'koldatba mártással is formázni
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a gumrtárgyakat. A mikropórusos talpak szempontjából csak a présben való vulka-
nizálás jöhet ez idő szerint számításiba. A képlékeny nyers keveréknek rugalmas
gumivá való átalakításánál a következő rész-folyamatokat különböztethetjük meg:

1. a nyers keverék felmelegítése;
2. a nyers keverék képlékenységének növelése és szétfolyása, a présforma

kitöltése, végül
3. a pjésformát teljesen kitöltő keveréknek a további melegítésnél történő

vulKanizálódása, ezzel egyidejűleg a présben levő anyag alakjának rögzí-
tődése.

A növényi kaucsuk mellett ma nagy mennyiségiben használunk műkaucsukot
is. Az első ma is használt műkaucsuk-féleség gyártását Lebegyev kutatásainak
eredményeképpen a Szovjetunióban tereimtették meg. Az itt tekintetbe jöhető mű-
kaucsuk alapanyaga a butadién

CH2 = CH - CH = CH2

sokszorczódásának (polimeirizálásának) terméke. A mikropórusos gumi készítéséhez
oly műfctucsuk felel meg, melyinéi a butadién mellett egyidejűleg még stirolt:

- C H = CHa

is használunk a sokszorozásnál. Ezek az ún. butadién-stirol kopcHmerek. Ilyen a
nálunk használt, NDK-gyártmányú Buna S3, melynél a butadién:stirol arány 3:1.
A nagyobb stirol-tartalmú Buna SS3 és a kanadai Polysar SS-250 mifcropórusos
talpak előállításához sokkal megfelelőbbek lennének, de jelenleg nem állnak ren-
delkezésünk re.

Miben különbözik mármost a mikropórusos gumi gyártása a tömör gumié-
tól? Elsősorban abban, hogy a már említett szokásos adalékanyagokon kívül még
felfúvó anyagot is teszünk a keverékbe. Eltekintve azoktól a kísérletektől, amelyek-
nél levegőt, vagy más gázokat fújtak be a képlékeny nyers keverékbe, a mikro-
pórusos guminál oly anyagokat teszünk a keverékbe, melyek a vulkanizálás hő-
fckán, illetve még a vulkanizálás elején gázok fejlesztése mellett elbomlanak. Ház-
tartásokban sütemények, kekszek készítésénél lazítás céljából szokásos a tésztába
szódabikarbonátot (NaHCO3), ammoniumkarbonátot (sal alkáli, (H4NJ2CO3), vagy
-bikarbbonátot [(H4N)HCO3] keverni, melyek a sütés hőfokán széndioxid, ill. szén-
dioxid és ammónia fejlődés mellett elbomlanak:

2 NaHCOa = Na2COs + H2O + CO2

(HiNJHCOa = HaN + H2O + CCte

Az említett két szénsavas vegyület eme tulajdonságát használjuk fel egyes póru-
sos gumifajták előállításánál is. Azonban mikropórusok előállítására nem alkalma-
saik. Másik hátrányuk, hogy a keletkező széndioxid és ammónia (CO2 és H3N) a
gumihártyán keresztül könnyen diffundál. Ezért üreges tárgyaik (pl. labdák) beiső
nyomását utólag még levegő 'befúvásával is emelni kell, annál is inkább, mivel
a kihűlés következtében a nyomás a vulkanizálás alatt kifejtettnek kb. kétharma-
dára csökken még akkor is, ha diffundálás folytán gázveszteség nem állma be.

A nitrogén diffundálása kisebb lévén, mint a széndioxidé, n-itrogénfejlesztő
anyagokat használnak a pórusosság előidézésére. így a Szovjetunióiban I3. 41 a >már
említett szénsavfejlesztőkön kívül ammoniumkloridot használnak, mely nátrium-
nitri-t jelenlétében nitrogénfejlődés mellett bomlik:

H4NC1 + NaNOa = NaCl + N2 + H2O
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Á nátriumnitritet használhatjuk karbamiddal LsíM:
NH2

CO < + 2 NaNO2 = NaaCOs + 2 N2 + H2O
NH2

Ezeknek az anorganikus hajtóanyagoknak hátránya, hogy a kaucsukba
nehezen, paraffinolajjal, vagy spiritusszal pásztázva keverhetők be. Emellett nagy-
méretű likacsokat idéznék elő, tehát nem adnak mdkropórusokat.

Fenti hátrányokra való tekintettel a mikropórusos gumi előállítására oly
nitrogéntartalmú szerves vegyületeket használunk felfúvóanyagkén't, melyek 80 és
100 C-fok körüli hőmérsékleten a kaucsukkeverékben nitrogénfej lödé* közben
bomlanak. I*, 5. 0, 7. 8.1

Ilyenek a következők:
A Szovjetunióban is használt diazoaminobenzol (Unicel, Vulkacel AN. Poro-

for DB):

< H > - N = N - N -

az azöhexahidro-benzonitril (Porofor 254):

a benzoszuliohidrazid (Porofor BSH):

O

GJHS - S — NH-NH;
II
O

és végül
a dinilrosopentametUéntetramin (Porofor NN, Vulkacel BN, Unicel ND):

CHa — N — CH2

ON — N CH2 N — NO

H2 — N — cífeCH2

A felsoroltak közül a diazoaminobenzol enyhén mérgező hatású, úgyhogy csak
megfejelő védő rendszabályok mellett használható.

A rendelkezésünkre álló adatok szerint a legjobb felfúvóanyag az említett
P&rofor BSH, amely azonban igen drága. A leghasználatosabb szerves hajtóanyag
a dinitrozopentametilémtetramin, melyet az NDK-ban Porofor NN, Angliában
VulkacefllBN és Amerikáiban Unicel ND néven hoznak forgalomba. Hazai viszonyok
között is ez bizonyult legmegfelelőbbnek, és gyártása is a legegyszerűbb. Hexa-
metiléntetramiraból salétromossav hatására keletkezik formaldehid fejlődése mel-
lett. Sajncs, hazai gyártása, a Bőr- és Cipőipari Kutató által. kezdeményezett kísér-
leti termelésén kívül, még nem indult meg. A Tisza Cipőgyár kénytelen szükség-
letét egyelőre saját laboratóriumában előáMítani. A gyártásnak főfeltétele az erős
hűtés, mely .nemcsak azért szükséges, hogy a hirtelen, majdnem robbanásszerű
reakciót lefékezze, hanem azért is. mert így a hozam is kielégítőbb, és jobban meg-
közelíti az elméletit.

(CHa) eN4 -|- 2 HNO2 = (CHa) 0N4 (NO)2 + HCOH
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A dinitrozopentametiléhtetramin (nevezzük a továbbiakban rövidség kedvéért
Porofor NN-nek) a vulkanizálás hőfokán bomlik és 1 g-ja 130 ml nitrogént fejleszt,
mely a felfúvóhatást kifejti. Melléktermékként aminek keletkeznek, melyek a
mikropórusos talpnak kellemetlen szagot adnak. Karbamid, vagy melamin és
dietilénglikol keverék használatainál ez a kellemetlen szag nem lép fel.I9!

A nagyobb pórusú (moha-) gumi előállításánál kevesebb anyagot szoktak for-
mába tenni, mint >amannyi azt kitölti. A felfúvóanyiag elbomlásánál keletkezett
gázok hatására azután a felfúvódó gumianyag kitölti a présformát, miközben lika-
csos lesz. A nem mikropórusos gumianyagdknál ez az eljárás helyénváló, 'és a kész
termék likacsosságát és térfogatsúlyát ilymódon szabályozni is lehet. Egyesek a
milkropórysos gumi előállításánál is ezit a módszert alkalmazzák. Ezt iaz eljárást pró-
báltuk mi is eleinte, de rájöttünk, hogy kellő felfúvódást kapunk akkor is, ha a
formába annyi ínyerskeveréket adunk, mely azt teljesen kitölti, sőt az apró „mikron-
likacsok keletkezése szempontjából ez az eljárás előnyösebb is. Egyenletes termé-
keik érdekében fontos a pontos adagolás, ég ezért a présformáca mindig egyenlő
súlyú, lemért anyagot adunk.

Említettük, hogy a présben a vulkanizálás nyomás alatt történik. Kérdés
volt, hogy a mikropórusos guminál mi lesz a helyzet. Itt figyelembe kellett venni,
hogy a gurnikeverékben a felfúvóanyagból fejlődő gázok nyomást fejtenek ki.
Mindenesetre annyi külső nyomást kell adni, mely ezt a belső nyomási ellen-
súlyozza. Ha a forma nem zár tökéletesen, akkor a gáz a még folyós anyagot
kihajtja a formából. Igen nagy nyomásnál a felfúvódás esetleg nem tud kellően
érvényesülni. Nagyon kis nyomásnál pedig egyrészt az a veszély fenyeget, hogy
a felfúvó anyag túlságosan felhajtja a gumit: kis térfogatsúlyú és igen puha anya-
got kapunk; másrészt a még képlékeny anyagból tekintélyes részt kihajt a formá-
ból, sok lesz a sorja, a haszontalan túlfolyás. Ezért alkalmazzuk az ún. kétlépcsős
vulkanizálást. Ennél rövid ideig nagy nyomást adunk, míg az anyag elterül a for-
mában, azután hosszabb ideig kis nyomáson folytatjuk és befejezzük a vulkanizá-
lást, mely alatt a pórusosság kellő mértékben ki tud fejlődni. A szovjet szakiroda-
lom szerinti3. 41 a mikropórusos cikkeket kizárólag belső nyomással készítik, ami
azt jelenfii, ihogy a formát jói zárják, hogy az anyag abból ki ne folyhasson, és a
forma melegítéseikor a felfúvó anyagból keletkező gázok szolgáltatják a forma ki-
töltéséhez szokséges nyomást is. Irodalmi adatok szerinti3. 4. l0, nl ezt az eljárást
alkalmazzák mikropórusos talpaknak közve.tlen a cipő felsőrészére való vulka-
nizálásánál ás.

A térfogatsúly több körülménytől függ: a felhasznált műkaucsukféleségtől, a
felfúvó anyag milyenségétől és mennyiségétől, az adagolt kén mennyiségétől, a töl-
tőanyag milyenségétől, a vultoanizálás hőfokától és nyomásától, stb. Általában 0,70'
körüli térfogatsúly észlelhető mind a hazai, mind a külföldi mikropórusos talp-
gyártmánycfcnál. Vannak törekvésekt12l valamivel tömörebb, 0,90—1,10 közötti
térfogatsúlyú talpak készítésére, melyektől jobb fizikai tulajdonságokat és kopási
ellenállást várnak. Szovjet szakirodalmi adatok is (megemlítik!13), hogy a legalább
C,95 térfogatsúlyú mikropórusos talp már jó varrásálló, míg az ennél könnyebb
nem. Megjegyezzük, hogy a könnyű térfogatsúly nem jelenti egyben a lágyabb
gumit is. Mindkettőnek más a mérési módja. Térfogatsúlyon egyebko.it a iikacsos
gumi, tehát a gumi sejtfalak és az általuk bezárt gázbuborékok által betöltött tel-
jes térfogat súlyát értjük. A gumi fajsúlyán pedig csak maga a gumianyag íltal
betöltött tér súlyát.

A mikropórusos guminál a vulkanizálás alatt keletkezett gázok apró hóiya-
gocskákat alkotnak. Ezek a gázhólyagocskák inagy nyomást fejtenek ki, mit még
.fokoz a nagy möleg. A prés külső nyomása folytán a gázdk kiterjedni nem tud-
nak. Amint azonban a prést nyitjuk, és a külső nyomás megszűnik, a lemezben
levő belső gáznyomás a gumilemez térfogatát (annalk rugalmasságánál fogva) mind-
három irányban hirtelen megnöveli, alakja kb. 20—30%-kal, sőt többel is megnő,
és a lemez szinte kiugrik a formából. A lemez kihűlésekor a meleg okozta nyomás-
többlet megszűnik, és a gumilemez kb. 10—17%-nyit összehúzódik. Az összehúzódás
azonban ezzel még korántsem ért véget, hanem napokon keresztül folytatódik. Ha
ily imikrepórusos, talpat felerősítünk a cipőre, az zsugorodását a cipőn is folytatja,
ami súlyosabb esetben a cipő deformálását is maga után vonhatja. Ezt a kelle-
metlen jelenséget különféleképpen igyekeznék kiküszöbölni. A Tisza Cipőgyárban
kidolgozott eljárás szerint legkedvezőbbnek mutatkozott a kész talplemezeket 14
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A mikropórusos gumitalp zsugorodása 15 napi pihenés és l órás
hőkezelés alatt.

napig szobahőfokon pihentetni, és utána Va—1 órát 120 C-fokon tartam. Ilyen keze-
lés után a mikropórusos talpat a cipőre már fel lehet erősíteni, és továbbzsugoro-
dástól már nem kell tartani.

A mikropórusos gumilemezek a vulkanizálás után, mint említettük, a nyomás
megszüntetésével beálló hirtelen területnövekedés folytán szinte kiugranak a
formából. Ennek megkönnyítése végett a présforma oldalai nem merőlegesek, há-
rem az alaplemezzel mintegy 45 fokos szöget alkotnak. Ha a lemez nem tud hirte-
len és egyszerre kiugraini a formáiból, akikor könnyen szakadások léphetnek fel.

Meg kell még említenünk a textilrostok b&keverhetőségét a gumiba. Iul
Pamuthulladékrositok (pl. bálabontó hulladék) bedolgozhatok a gumikeiverékbe, -mint
azt kísérleteink is igazolták. Ennek előnye a mikropórusos talpnál eddigi megfigye-
léseink szerint az is, -hogy a paimutrostok a vulkanizálás utáni nagymérvű terület-
növekedést, mennyiségüktől függően, kisebb vagy nagyobb mértékben megakadá-
lyozzák. Ezzel összefüggően természetesen az utólagos zsugorodás mértéke is csök-
ken, vagy teljesen elmarad. Ennék a mikropórusos talpak mérettartására van nagy
jelentősége. Hátránya, hogy egyrészt a pamutrostok egyenletes bekeverése igen
munkaigényes művelet, másrészt .a pamutrostok a gumilemez felfúvódását csök-
kentik. Ezzel szemben előnyük még, hogy a vtarrthatóságat, valamint a beszakítási
szilárdságot növelik. Még további kísérletek fogják eldönteni, hogy mennyiben
tudjuk a pamutrostok ez előnyösnek látszó tulajdonságait a mikropórusos talpnál
gazdaságosan érvényesíteni.

A mikropórusos talpú cipőknél a sarok helyén ^többnyire egy, a talp és
köztalp közé ékelt, ékalakú sarokrészt helyezünk el. Ez az éksarok szintén mikro-
pórusos lemezből készül, csakhogy lényegesen vastagabb, mint a talplemez. Ily-
iképpen a cipő sarka is ruganyos, ami a járást kényelmessé teszi.

A mikropórusos talpú cipő nálunk nemrég >még ismeretlen fogalom volt: ma
pedig már az üzletek kirakataiban csábítja a vásárolni szándékozókat. A Tisza
Cipőgyár mérnökei karöltve a Bőripari Kutatóval, aUg pár hónap alatt megoldották
a 4Hekik kiszabott feladatokat, és megteremtették a külföldön már nagy közkedvelt-
ségnek örvendő mikropórusos gumi előállításának hazai ailapjait. A mikropórusos
saraklemez és kisebb mértékben a talplemez hazai gyártása megindult. A termelés
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fokozása elsősorban a felfúvó Porofor-anyag beszerezhetőségén múlik. A Tisza
Cipőgyár laboratóriuma a Porofort csak korlátolt mennyiségben tudja előállítani,
és hazai vegyészeti iparunk feladata ez újszerű anyagot nagyobb mértékben elő-
állítani. Minden remény megvan rá, hogy ennek gyártása rövidesen megindul. Ha
ez megtörténik, akikor mii sem áll útjába, hogy dolgozóinkat ezzel a kényelmes,
lábat nem fárasztó mdkropórusos talpú cipővel ikívánt mértékben elláthassuk.

Hollub János
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