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ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 
 

APP   – ammónium-polifoszfát 
BAMPO  – bisz(m-aminofenil)metilfoszfinoxid 
BAPP   – bisz(4-aminofenil)fenilfoszfát 
BAPPPO  – bisz(3-aminofenil)(fenil)foszfinoxid 
BDOP   – 2,5-bisz(4-aminofenil)-1,3,4-oxadiazol 
BPA   – biszfenol A 
BPHPPO  – bisz(3-hidroxifenil)fenilfoszfonát diglicidil étere 
DDM   – 4,4’-diaminodifenilmetán 
DDS   – 4,4’-diaminodifenilszulfon 
DETDA  – dietiltoluol-diamin 
DGEBA  – biszfenol-A diglicidil-éter / 2,2-bisz(4-glicidiloxifenil)propán 
DMSO  – dimetilszulfoxid 
DODPP  – 2-(4-hidroxifenoxi)-5,5-dimetil-1,3,2-dioxafoszfinán-2-oxid 
DOPO  – 9,10-dihidro-9-oxa-10-foszfafenantrén-10-oxid  
DOPO-BQ  – DOPO benzokinon származéka 
DOPO-NQ  – DOPO naftokinon származéka 
DPOPO  – 2,8-dimetil-10H-fenoxafoszfin-10-ol-10-oxid 
DPPO   – 5,10-dihidro-fenofoszfazin-10-ol-10-oxid 
DSC   – differenciális pásztázó kalorimetria 
ECH   – epiklórhidrin 
EDA   – etiléndiamin 
EG   – etilénglikol 
EGP   – „etilénglikol-foszfát”, etilénglikol és P2O5 reakcióterméke 
EtP   – „etil-foszfát”, etanol és P2O5 reakcióterméke 
FR   – égésgátolt 
FTIR   – Fourier-transzformációs infravörös spektrometria 
GFTE   – glükofuranozid alapú trifunkciós epoxi monomer 
GP2E   – glükopiranozid alapú difunkciós epoxi monomer 
GP3E   – glükopiranozid alapú trifunkciós epoxi monomer 
GP4E   – glükopiranozid alapú tertafunkciós epoxi monomer 
mCPBA  – meta-klórperbenzoesav 
Mel   – melamin 
MMT   – montmorillonit 
mPDA  – m-feniléndiamin 
MS   – tömegspektrometria 
NHF   – kezeletlen kenderszövet 
NMR   – mágneses magrezonancia 
OI   – oxigénindex 
oPDA   – o-feniléndiamin 
PAN   – poliakrilnitril 
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PER   – pentaeritrit alapú epoxi monomer 
pHRR   – kibocsátott hőmennyiség maximális értéke 
PLA   – politejsav 
RDP   – rezorcin-bisz(difenilfoszfát) 
RP   – „rezorcin-foszfát”, rezorcin és P2O5 reakcióterméke 
SiHF   – aminoszilánnal kezelt kenderszövet 
SiTHF  – aminoszilánnal, majd termotex elven kezelt kenderszövet 
SPE   – szorbit poliglicidil-éter 
TAPP   – trisz(3-aminofenil)foszfát 
TEDAP  – N,N’,N’’-trisz(aminoetil)foszforsavtriamid 
TETA   – trietilén-tetramin 
TGA   – termogravimetrikus analízis 
TGDDM  – 4,4’-diaminodifenilmetán tetraglicidil származéka 
THF   – tetrahidrofurán 
THF   – termotex elven kezelt kenderszövet 
THR   – összes kibocsátott hőmennyiség 
TMPDAP  – N,N’,N’’-trisz(3-aminofenil)foszforsavtriamid 
TOPDAP  – N,N’,N’’-trisz(2-aminofenil)foszforsavtriamid 
TPS   – termoplasztikus keményítő 
TTI   – begyulladáshoz szükséges idő 
UL-94   – éghetőségi vizsgálati módszer, minősítési kategóriák leírása a 3.2.3 
      fejezetben szerepel 
 
E   – rugalmassági modulusz 
σ   – szakítószilárdság 
ρ   – sűrűség 
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1 BEVEZETÉS 
 

Napjainkban erőteljesen nő a fémek helyettesítésére is alkalmas, nagy mechanikai 

terhelésnek kitett polimerek használata. A polimereket szerkezeti anyagként nem 

önmagukban alkalmazzák, hanem szálerősített kompozitokat gyártanak belőlük, ahol a 

teherviselés főként a szálak feladata, míg a polimer mátrix elsősorban a közvetítő közeg 

szerepét tölti be. Bár a hőre lágyuló műanyagokból készült kompozitok is egyre inkább teret 

nyernek, a hőre keményedő összetett polimer rendszerek sokkal szélesebb körben ismertek. A 

három legelterjedtebb hőre keményedő mátrixanyag a telítetlen poliésztergyanta, az 

epoxigyanta, valamint a vinilésztergyanta. A poliészternél drágább epoxigyantákat 

előszeretettel alkalmazzák nagyobb igénybevételű műszaki kompozitok mátrixanyagaként, 

mert jó adhéziót mutatnak az erősítőanyagként leggyakrabban használt szén- és üvegszálhoz, 

kémiailag ellenállóak, térhálósodás során nem lép fel jelentős zsugorodás, ezáltal nem 

keletkezik belső feszültség az anyagban. Elsősorban olyan iparágakban elterjedtek, ahol az 

epoxigyanták által kínált műszaki előnyök kompenzálni tudják magasabb árukat (pl. 

elektronikai ill. szállítási, fuvarozási ipar) a többi hőre keményedő gyantához képest. 

Az epoxi komponens jó megválasztásával, valamint a térhálósító komponens kémiai 

minőségének változtatásával a tulajdonságok széles skáláját alakíthatjuk ki, kezdve a nagy 

szilárdságú anyagoktól egészen a rugalmas bevonatokig. Legnagyobb hátrányukat a 

gyúlékony szerves mátrix jelenti, ami gátat szab a szélesebb körű elterjedésnek. Ahhoz, hogy 

a kompozitok tulajdonságait tervezni tudjuk, fontos a mátrixként alkalmazott polimer 

tulajdonságainak széleskörű ismerete. 

Az első epoxigyantát Lindeman 1891-ben állította elő hidrokinon és epiklórhidrin (ECH) 

reakciójával. A kapott diglicidil étert karbonsavanhidriddel reagáltatta1, ezáltal egy szilárd 

termékhez jutott. Az előállított vegyületcsalád jelentőségét ekkor még nem ismerték fel, az 

első szabadalmi leírásra közel 40 évet kellett várni2. Ezt követően azonban ugrásszerűen nőtt 

az új, ígéretes műgyanta iránti kereslet: 1946 és 1952 között az igény közel 15-szörösére, míg 

a gyártási kapacitás alig egy év alatt a négyszeresére nőtt3. Az első előállítás óta eltelt több 

mint 120 évben a reakció mit sem változott; a kőolaj alapú epoxi komponenseket ma is 

epiklórhidrinnel állítják elő. 

A legutóbbi időszakban a gazdasági válság hatására megtorpanó forgalmuk 2009-ben még 

nem haladta meg a 2005-ös 15,8 milliárd dolláros értéket, ami 2013-ra 18,6 milliárd dollárra 

nőtt. Az előrejelzések a 2018-as évre 25,8 milliárd dollárnyi forgalmat jósolnak, míg 2022-re 
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ez az érték várhatóan eléri a 33,6 milliárdot, évi 5,5-6%-os növekedéssel számolva4. Ennél 

gyorsabb növekedés is lehetséges, hiszen az utóbbi években erőteljesen nőtt a repülőgépipar 

és egyéb közlekedési iparágak által felhasznált kompozitok mennyisége, amelyeknek 

mátrixanyagaként epoxigyantákat használnak5. 

A rendelkezésünkre álló kőolaj-tartalékok mennyiségének csökkenésével, és a 

környezettudatos gondolkodásmód elterjedésével egyre erőteljesebb az igény olyan polimerek 

kifejlesztésére, amelyek megújuló nyersanyagforrásból származnak, és az életciklusuk végén 

újrahasznosíthatók, vagy biodegradálhatók. Ez az elvárás már nem csak a szakértők körére 

jellemző, hanem a széles társadalmi közvélemény is kezdi belátni a fejlődés fenntarthatóvá 

tételének szükségességét. Az epoxigyanták esetén nagy kihívást jelent olyan megújuló 

forrásból származó anyagok kifejlesztése, amelyek az eddigi felhasználási területek 

elvárásainak maradéktalanul megfelelnek. 

Az epoxigyanták egyik fontos felhasználási területe a repülőgépipar, ahol a szigorú 

biztonsági előírások között szerepel az alkalmazott anyagok csökkentett éghetősége. A 

gyúlékony szerves fázis az epoxigyanták esetében komoly hátrányt jelent a fémes szerkezeti 

anyagokhoz képest, így az anyagfejlesztés egyik legnagyobb kihívása az égésgátlásra irányul. 

A korábban széles körben elterjedt, de legtöbbször káros hatású halogéntartalmú égésgátló 

anyagokkal szemben elsősorban a foszforszármazékok jelentenek a környezetre kevésbé 

ártalmas hatású alternatívát. A foszforszármazékokat adalék vagy monomer formában 

alkalmazva viszonylag kis mennyiségben is kedvező hatás érhető el. A foszfortartalmú 

égésgátló rendszerek a szilárd- vagy a gázfázisban, illetve sok esetben mindkettőben kifejtik a 

hatásukat. Az égés során keletkező foszfortartalmú gázok kevésbé toxikusak, mint a 

halogéntartalmú égésgátlók bomlástermékei6, valamint a keletkező foszforsav a degradálódott 

polimerrel reagálva egy stabil, elszenesedett felületi réteget alkot7. E tulajdonságok miatt a 

foszfortartalmú égésgátlók jelentősége egyre nagyobb. 

 

Doktori munkám során célunk volt olyan új, potenciálisan megújuló nyersanyagforrásból 

származó epoxi monomerek előállítása, melyek alkalmasak lehetnek a jelenleg 

legelterjedtebben alkalmazott kőolaj alapú epoxiszármazékok kiváltására. Az előállított 

komponenseket térhálósítva alkalmazhatóságukat hőre keményedő kompozitok mátrixaként 

sokoldalú termoanalitikai, spektroszkópiai valamint mechanikai vizsgálatok alapján ítéljük 

meg. 
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Égésgátló hatású foszfortartalmú vegyületek előállítása során olyan zöldkémiai 

szempontból előnyösebb, alternatív reakcióutak kidolgozása volt a cél, melyekkel 

kiválthatóak az elterjedten alkalmazott veszélyes és mérgező reakció komponensek, valamint 

növelhető az atomhatékonyság is. Terveztük mind reaktív, mind additív típusú égésgátló 

vegyületek előállítását, melyek éghetőségre gyakorolt hatását szabványos oxigénindex (OI), 

UL-94 és esetenként éghetőségvizsgálatra kifejlesztett kaloriméteres vizsgálatok segítségével 

kívántuk vizsgálni. 

A legjobbnak bizonyuló, megújuló forrásból előállított epoxi komponens, valamint a 

leghatékonyabb égésgátlók szintézisének méretnövelése, egyben ipari körülmények között 

megvalósítható reakcióutak kidolgozása szintén terveink között szerepelt. 

Mivel az epoxigyantákat elsősorban kompozit formájában alkalmazzák, égésgátolt 

szénszálerősítésű kompozitok kialakítását terveztük. Ezek minősítése szabványos szakító- 

(húzó-), hárompontos hajlító- illetve rétegközi nyíró vizsgálatokkal történik. 

Biokompozitnak nevezzük az olyan kompozitot, amelynek legalább az egyik komponense 

természetes, megújuló nyersanyagforrásból származik, vagy abból szintetizálható. 

Biokompozitok előállítására tehát a természetes szálerősítés kézenfekvő megoldás. A 

bioszálak azonban éghetők, és éghetőségük csökkentése érdekében égésgátló szálkezelést kell 

alkalmazni, s vizsgálni a kezelés hatását az égésgátlásra, a kompozit mechanikai 

tulajdonságaira, beleértve a szál–mátrix adhéziót. 
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2 SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
Az epoxigyanták alapvetően az oxirángyűrűt (epoxidcsoportot) tartalmazó komponens és 

a térhálósító komponens reakciójaként létrejövő térhálós műanyagok8,9. A térhálósodás során 

az oxirángyűrű felnyílásával kapcsolódik össze a két összetevő. A kereskedelmi forgalomban 

kapható epoxigyanták közös szerkezeti eleme a glicidil-éter funkció, az oxirángyűrűt 

tartalmazó csoport tehát egy éterkötésen át kapcsolódik az alapvázhoz. Előállításuk fenolos- 

vagy alkoholos hidroxilcsoport és epiklórhidrin (ECH) reakciójával történik10. A glicerin 

nagy mennyiségben keletkezik trigliceridek átészteresítése során melléktermékként, belőle 

könnyen bioalapú epiklórhidrin állítható elő11. Az utóbbi években gyakorlatilag már csak 

bioepiklórhidrinnel találkozunk a piacon12: évi 100 kilotonna mennyiségben állítanak elő, a 

hagyományos, propilénből kiinduló előállításnál13 lényegesen gazdaságosabban ECH-t14. 

Mivel az epoxigyantákat leginkább magas műszaki értékű kompozitokként, szerkezeti 

anyagokként alkalmazzák (pl. a repülőgépiparban), a szigorodó biztonsági elvárások 

kielégítése érdekében elkerülhetetlen az égésgátlás, valamint a mechanikai tulajdonságok 

javítása.  

A következőkben a megújuló forrásból származó epoxigyanták előállításának lehetőségeit, 

környezetbarát égésgátlását, valamint szén- és természetes szálerősítésű kompozitjaikat 

mutatom be. 

 

2.1 Megújuló forrásból származó epoxigyanták 
A jelenleg forgalomba kerülő epoxi komponensek között a legelterjedtebb típus a 

biszfenol-A diglicidil étere (DGEBA, 1. ábra), melynek részesedése az összes alkalmazott 

epoxi komponens között eléri a 75%-ot15, más források szerint akár a 90%-ot is16. Ennek 

magyarázata, hogy előállítása egyszerű, merevsége, szívóssága, valamint adhéziós készsége 

szénszálakhoz kitűnő, s ezek alkalmassá teszik magas műszaki értékű kompozitok 

előállítására. Ugyanakkor az utóbbi évek kutatásai bebizonyították, hogy prekurzora, a 

biszfenol-A (BPA) pszeudo-hormonhatású vegyület, amely kis mennyiségben is káros hatású 

lehet a reprodukcióra, illetve a magzatok, és a csecsemők fejlődésére egyaránt17. 

 
1. ábra Biszfenol-A diglicidil étere (DGEBA) 
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Az egyre terjedő kompozitfelhasználással összefüggésben ez a felfedezés, valamint a 

környezettudatos gondolkodásmód széleskörű elterjedése arra ösztönzi a kutatókat, hogy új, 

megújuló nyersanyagforrásból származó epoxigyanta-komponenseket állítsanak elő, amelyek 

újrahasznosíthatók, és/vagy az életciklusuk végén biodegradálhatók. Ugyanakkor az új 

vegyületeknek számos követelménynek kell megfelelni: gyártásuk nem lehet lényegesen 

drágább, mint a jelenleg elterjedt anyagok és mechanikai tulajdonságaikban is 

versenyképesnek kell lenniük. 

Minden évben közel 170 milliárd tonna biomassza keletkezik a természetben, amelynek 

mindössze 3,5%-át használja fel az emberiség, annak is legnagyobb részét az 

élelmiszeriparban, továbbá hőhasznosításra és papír-, valamint bútoripari felhasználásokra. A 

vegyipar, a ruhaiparral osztozva mindössze 300 millió tonnát használ, tehát kevesebbet, mint 

a termelődött mennyiség 0,2%-át18. A megújuló nyersanyagforrásból származó anyagokat 

eredetük szerint öt csoportra oszthatjuk19: 

• növényi olajok 

• lignin, fás biomassza 

• polifenolok, tannin-származékok és kardanol 

• terpének, terpenoidok és fenyőgyanta 

• szénhidrátok. 

 

A következőkben a szakirodalomban fellelhető bioalapú epoxi monomerek és térhálósítók 

előállítását fogom áttekinteni, a fenti csoportosítás szerint. 

 

2.1.1 Növényi olaj alapú epoxi monomerek  
Az élelmiszeripart nem számítva a legelterjedtebben alkalmazott megújuló nyersanyag-

források a növényi olajok, a poliszacharidok (leginkább cellulóz és keményítő), valamint a 

fehérjék20. A bioalapú műanyagok esetén is a növényi olaj alapú polimereknek van a 

legbőségesebb irodalma. Festékadalékokként már a 19. században is használták a telítetlen 

növényi olajokat, de az elmúlt évtizedben többféle polimert is fejlesztettek ezen 

nyersanyagbázison. Néhány tulajdonságuk a fosszilis eredetű műanyagoknál előnyösebb: pl. 

biodegradálhatók, és a legtöbb esetben áruk is kedvezőbb, mint a kőolaj alapú társaiké21. Az 

életciklus-elemzés (life cycle analysis - LCA) korábbi „bölcsőtől a sírig” típusú vizsgálatai 
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helyett a biodegradálható polimerek esetén joggal beszélhetünk „bölcsőtől a bölcsőig” típusú 

LCA-ról (2. ábra). 

 

 
2. ábra: Triglicerid olaj alapú polimerek életciklusa21 

 

A növényi olajok zsírsavak glicerinnel alkotott észterei (trigliceridek), melyekben a 

zsírsavak lehetnek részben telítettek, illetve telítetlenek. A kettőskötések révén ezek a 

vegyületek enyhe körülmények között különböző addíciós reakciókba vihetők, így 

felhasználásukkal számos polimertípus könnyen előállítható. Polimerek előállítására 

legelterjedtebben alkalmazott növényi olajok a szójából, lenből, napraforgóból nyert olajok, 

valamint a ricinusolaj21. 

Az egyes olajok funkcionalizálhatóságát a trigliceridekben található kettőskötések 

mennyisége befolyásolja. Egy növényben többféle zsírsav is előfordul, a telítetlenségek 

átlagos mennyiségének jellemzésére az ún. jódszámot használják. A jódszám az a 

jódmennyiség mg-ban kifejezve, ami meghatározott körülmények között elreagál 100 g 

triglicerid kettőskötéseivel. Ezen érték alapján három csoportba sorolhatók az olajok: száradó-

, félszáradó, ill. nemszáradó olajokra. Száradáskor a kettőskötés melletti szén oxidálódik, és a 

képződő perhidroxi (– OOH) csoportból vízkilépéssel oxigénhíd alakul ki két szénhidrogén 

lánc között. Száradó olaj esetén a jódszám nagyobb, mint 130, a félszáradók a 90-130 

tartományba esnek, míg a nemszáradó olajok 90-nél kisebb jódszámúak22. Az elterjedten 

használt növényi olajok átlagos zsírsav-összetételét, valamint az egyes zsírsavak jódszámát az 

1. táblázat tartalmazza. 
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1. táblázat: Egyes növényi olajok átlagos zsírsav-összetétele és jódszáma21 

zsírsav  
(jódszám) 

szójaolaj 
(%) 

lenolaj 
(%) 

napraforgóolaj 
(%) 

ricinusolaj 
(%) 

palmitinsav (-) 12 5 6 1,5 
sztearinsav (-) 4 4 4 0,5 
oleinsav (86,0) 24 22 42 5 
linolsav (173,2) 53 17 47 4 

linolénsav (261,6) 7 52 1 0,5 
ricinolsav (81,6) – – – 87,5 

 

Mivel szabad hidroxilcsoportok hiányában az epoxid funkció kialakítása csak a 

kettőskötés epoxidációjával lehetséges, a megfelelő térhálósűrűség eléréséhez a nagy 

kettőskötés-tartalmú (azaz nagy jódszámú) olajok jöhetnek számításba, mint epoxigyanta-

prekurzorok. A fent felsoroltak közül tehát a szójaolaj és a lenolaj jelenthet megfelelő 

nyersanyagot. 

 
3. ábra: Az epoxidáció és mellékreakcióinak sémája 

 

A szakirodalomban négy módszert találhatunk olajok epoxidálására: (1) sav- vagy 

enzimkatalizált, perkarbonsavakkal végzett epoxidáció, (2) szerves vagy szervetlen 

peroxidokkal végzett epoxidáció, (3) halohidrinekkel, illetve (4) molekuláris oxigénnel 

végzett epoxidáció23. A Rangarajan és társai által felállított mechanizmus szerint24 a reakció 

három szakaszból áll. Az első szakaszban kialakul a peroxiecetsav, ezt követően ez a vegyület 



- 16 - 
 
 

reagál a kettőskötésekkel, végezetül az epoxidcsoportot elhidrolizáló mellékreakciók 

játszódhatnak le (3. ábra). 

A fő reakció a perkarboxilsavból származó oxigén addíciója a kettőskötésre, ez azonban 

mindig mellékreakciókkal jár. A kialakult oxirángyűrűk felnyílásával járó reakciók 

lejátszódhatnak az epoxidáló ágensként alkalmazott perkarboxilsav, az epoxidáció révén a 

belőle keletkező karbonsav, illetve a jelenlévő víznyomok, valamint a belőlük esetleg 

keletkező hidrogén-peroxid hatására. Ezek a vegyületek mind képesek nukleofilként 

viselkedve a háromtagú gyűrű szén atomjára támadva a gyűrű felnyílását kiváltani. 

Earls és társai25 epoxidált trigliceridek különböző mechanikai tulajdonságainak 

tanulmányozásához modell vegyületekként ω-telítetlen karbonsavakat használtak. Először a 

glicerint a megfelelő (n = 0, 2, 5, 6) ω-telítetlen karbonsavval észterezték, p-toluol-szulfonsav 

katalízise mellett toluolban, miközben a keletkező vizet folyamatosan kidesztillálták. A kiváló 

termeléssel kapott triglicerideket ezt követően kloroformban oldották, ehhez csepegtették 

hozzá a perecetsav 1%-nyi Na-acetátot is tartalmazó 32%-os vizes oldatát, a hőmérsékletet 

10°C alatt tartva. Az elegyet 35°C-ra hagyták felmelegedni, majd 15 óra kevertetés után 

visszahűtötték. A perecetsav feleslegét Na2SO3-tal bontották el. Az elválasztás után a 

termékeket > 80%-os termeléssel kapták (4. ábra). 

 

 
4. ábra: ω-telítetlen trigliceridek epoxidációja 

 

Abraham és munkatársa részben hidrogénezett növényi olajokat epoxidáltak 

szabadalmukban26. Kutatásaik alapján az epoxidáló ágens lehet perhangyasav, perecetsav, 

3,5-dinitroperbenzoesav, vagy m-klórperbenzoesav (mCPBA). Ezeket az ágenseket akár in 

situ is előállíthatjuk a reakcióelegyben, a megfelelő karbonsav hidrogénperoxiddal, vagy terc-

butilhidroperoxiddal való reakciója során. Az addíció katalizátorai lehetnek erős savak, pl. 

kénsav, hidrogén-fluorid, trifluorecetsav, vagy Lewis savak, savas karakterű agyagásványok, 

illetve ioncserélő gyanták. Az optimális oldószer nem nukleofil, hanem aprotikus és apoláris, 

pl. alifás vagy aromás szénhidrogének. 
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Egy oldószermentes megoldást kínál Kim és Sharma eljárása27. Munkájukban többféle 

növényi olaj (lenolaj, gyapotmagolaj, szójaolaj, mogyoróvaj, ricinusolaj) epoxidációját 

végezték el jó konverzióval és nagy szelektivitással. Az ecetsavat a kettőskötésekre számított 

1:1 mólarányban adták az olajhoz, majd ehhez csepegtették a 30%-os hidrogén-peroxid 

oldatot (2:1 arányban a kettőskötésekhez viszonyítva) 60°C-on, 2 ml/perc sebességgel. A 

reakció 5 óra alatt, jó termeléssel játszódott le. 

Amerikai kutatók28 a Missouri-Rolla Egyetemről a trigliceridek alkoholízisét javasolják, 

azaz nem glicerin-észterként alkalmazzák a megújuló nyersanyagot, hanem belőle allil-

alkohol segítségével egyszerű zsírsav-észtereket állítanak elő, majd ezeket epoxidálják (5. 

ábra). Az általuk „allil-szójaátnak” nevezett észterek alkalmasabbak magas műszaki értékű 

gyanták előállítására, mint a glicerin-észterek. Egyrészt az allil-funkció kettőskötése is 

epoxidálható (ezáltal nagyobb térhálósűrűség érhető el a térhálósítás során, valamint a 

kettőskötéssel nem rendelkező szójaolaj-zsírsavak, mint a palmitinsav és a sztearinsav is 

funkcionalizálhatók), másrészt az zsírsavakon kialakított epoxidcsoportok sztérikusan jóval 

kevésbé gátoltak, mint a trigliceridek esetében (tehát a térhálósodás során könnyebben 

elérhetőek a nukleofil komponens számára, ami szintén a térhálósűrűség növekedéséhez, s 

ezáltal az anyag mechanikai tulajdonságainak javulásához vezet). 

 
5. ábra: Epoxidált „allil-szójaát” előállítása.  

R1, R2 ill. R3 a szójaolajban előforduló zsírsavak 

 

Uyama és társai enzimkatalízis segítségével valósították meg telítetlen zsírsavak 

epoxidációját29. A linolsav és az alkalmazott lipáz Candida antarctica (CA) enzim elegyét 

toluolban kevertették, miközben 30%-os H2O2 oldatot csepegtettek az elegyhez. A 24 órás 

reakció után az enzimet kiszűrték, majd bepárlás után közepes termeléssel jutottak az 

epoxidált termékhez. A további szükséges átalakításokat szintén enzimkatalizált úton 

végezték el. 

Lligadas és társai30 már a későbbi felhasználási területeken támasztott követelményekre is 

gondoltak, amikor foszfortartalmú, égésgátolt zsírsavakat állítottak elő. Modell zsírsavként az 

ω-telítetlen undecénsavat alkalmazták, amely a későbbiekben természetes alapú zsírsavakra is 



- 18 - 
 
 

lecserélhető. A foszfort az epoxigyantákhoz égésgátlóként elterjedten alkalmazott 9,10-

dihidro-9-oxa-10-foszfafenantrén-10-oxid (DOPO) molekula beépítésével vitték be a 

molekulába. Mivel ez a vegyület megújuló forrásokból jelenleg még nem áll rendelkezésre, 

ezért a használata valamelyest rontja az így kialakított égésgátolt epoxi komponens 

környezetbarát voltát, de ezt kompenzálja a megoldás újdonságértéke. 

A reakció során (6. ábra) a DOPO aktív hidrogénjén keresztül reagál hidrokinonnal 

tetrahidrofuránban, az így kapott vegyületet diklórmetánban reagáltatták az 

undecénsavkloriddal piridin bázis jelenlétében, refluxhőmérsékleten 15 percig. Az 

epoxidációt 70%-os m-klórperbenzoesavval végezték diklóretánban, 3-terc-butil-4-hidroxi-5-

metilfenilszulfid jelenlétében refluxhőmérsékleten 1 órán át, így közel 90%-os termeléssel 

kapták az égésgátolt epoxi komponenst. A kapott vegyületet 4,4’-diaminodifenilmetánnal 

(DDM) és a foszfortartalmú bisz(m-aminofenil)metilfoszfinoxiddal (BAMPO) térhálósították, 

és a gyanták éghetőségét az oxigénindexük meghatározásával jellemezték. A DDM esetében 

ez az érték 31-nek adódott, míg a foszfortartalmú BAMPO-t alkalmazva térhálósítóként az OI 

mindössze 32-re nőtt. 

6. ábra: Foszfortartalmú epoxidált zsírsav-származék szintézise 

 

2.1.2 Fás biomasszából, ligninből előállított epoxi monomerek 
A növényi biomassza fő alkotóelemei a cellulóz (35-50%), hemicellulóz (25-30%), illetve 

a lignin (15-25%), amelyek egymáshoz kovalens kötésekkel kapcsolódva alkotják a  

lignocellulózt. A papírgyártás során melléktermékként nagy mennyiségben keletkező lignin a 

cellulóz mellett a természetben legnagyobb mennyiségben keletkező makromolekula. A 

háromdimenziós sűrű térhálós aromás polimert szén-szén, illetve éterkötéssel összekötött 

fenil-propán egységek alkotják (pl. p-kumaril-alkohol, koniferil-alkohol, szinapil-alkohol31). 

Ahhoz, hogy ebből a térhálóból értékes alapanyagot lehessen kinyerni, termokémiai úton 

degradálni kell. A termokémiai lebontás módszerei a végtermék felhasználása szerint három 

csoportba sorolhatók. Az „elgázosítás” során, magas hőmérsékleten (1000°C) bontva az 
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anyagot szintézisgázt (CO és H2 keveréke) kapunk eredményül. Oxigénmentes atmoszférában 

zajló pirolízis esetén faszénhez, bioolajokhoz és fűtőgázhoz juthatunk. A harmadik megoldás 

a biomassza „cseppfolyósítása”32. Direkt eljárás a pirolízishez hasonló módszer, viszont 

alacsonyabb hőmérsékleten és jellemzően 5-10 MPa nyomáson történik a lignin bontása33. A 

másik, lényegesen elterjedtebben alkalmazott módszer esetén a biomasszát különböző szerves 

oldószerekkel kezelik mérsékelt (100-250 °C) hőmérsékleten katalizátor jelenlétében, vagy 

anélkül. Ezt az eljárást szolvolízisnek is nevezik, és viszonylag kis molekulatömegű 

anyagokat eredményez. A „cseppfolyósítási” eljárás esetén, a hidrolízis során keletkező 

vegyületek dehidratáció, dehidrogéneződés, dezoxigéneződés, illetve dekarboxileződés útján 

még kisebb, esetenként instabil fragmensekké bomlanak. Ezek a fragmensek kondenzáció, 

gyűrűzáródás és polimerizáció révén átrendeződnek, ezáltal új vegyületeket hozva létre33. A 

termékként kapott folyadékot – a kialakuló funkciós csoportoktól függően – különböző típusú 

polimerek előállítására alkalmazzák. 

A szolvolízis során leggyakrabban alkalmazott szerves vegyületek a fenol34,35,36, a 

rezorcin37,38
, valamint poli(etilénglikol) és glicerin keveréke39,40. Jellemzően 1:1 

tömegarányban keverik őket a ligninhez, és katalitikus mennyiségű, a hidroxi származékokra 

nézve 2-3%-nyi kénsav jelenlétében zajlik a reakció. Ezen anyagok közös jellemzője, hogy 

hidroxilcsoportot tartalmaznak, ezzel is segítve a termék későbbi funkcionalizálását. A kapott 

„cseppfolyós” lignin-származékokat ezután erősen bázikus közegben epiklórhidrinnel 

reagáltatva kapják a lignin-alapú epoxi monomert. Az előbbieknél gyorsabb szolvolízis 

valósítható meg nagy permittivitású reagenseket (pl. etilén-karbonátot) alkalmazva41. 

Hofmann és társa42 az előkezelt lignint először propilén-oxiddal reagáltatta, ezzel megnövelve 

az oldhatóságot, majd a kapott vegyületet etilénoxiddal kezelve a szekunder hidroxilcsoportok 

helyett primer csoportokat alakítottak ki, amelyeket epiklórhidrinnel reagáltatva kapták az 

epoxivegyületet. Az átalakítások célja az oldhatóság növelésén kívül a lignin szubsztituálható 

csoportjainak azonos kémiai környezetűvé alakítása volt, mert így jobban kontrollálható az 

alkilezés hatásfoka. 

Az előállított fenolált lignin-alapú epoxi monomert (LER) 10-50%-ban DGEBA-val 

keverve trietilén-tetraminnal (TETA) térhálósították35. A lignin-tartalom növelésével nőtt a 

térhálós gyanták vízfelvétele, valamint az 500°C-on mért maradék tömeg is. A rezorcinnal 

reagáltatott lignin-alapú epoxi monomert DDS-sel (4,4’-diaminodifenilszulfon)37 és DDM-

mel38 is térhálósították. A megújuló nyersanyagforrásból előállított gyanta a referencia 

DGEBA-hoz hasonló mechanikai tulajdonságokat mutatott mindkét esetben. Alifás 
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poliolokkal történő szolvolízis esetén a mechanikai tulajdonságok valamelyest elmaradnak a 

DGEBA-alapú gyantához képest, viszont lényegesen javulnak a szolvolízishez alkalmazott 

poliolból előállított epoxi vegyületekéhez képest40. 

 

2.1.3 Polifenol-, tannin- és kardanol-alapú epoxi monomerek 
A tanninok természetes eredetű polifenolok43, amelyek hidrolizált, vagy kondenzált 

állapotban fordulnak elő, illetve komplex tannin és florotannin formájában44. A flavonoidok a 

kondenzált, míg a gallotanninok a hidrolizált tanninok csoportjába sorolhatók. A 

gallotanninok a galluszsav poliollal (pl. D-glükózzal) alkotott észterei. A tanninszármazékok 

közül legszélesebb irodalma a katechin és a galluszsav epoxi monomerré történő alakításának 

van. 

Zöld tea kivonatból45, tara tanninokból46 és katechinből47,48 epiklórhidrinnel állítottak elő 

epoxi monomert. Az előkísérletek során megállapították, hogy a katechint alkotó két aromás 

gyűrűn (7. ábra, A és B gyűrűk)  található –OH csoportok reaktivitása azonos körülmények 

között nem egyforma, így nehézkes a peralkilezett származék előállítása. Mindezek mellett, a 

reakcióelegyben jelentős mennyiségű benzodioxán-származékot mutattak ki, amelyek a B 

gyűrű orto-helyzetű hidroxilcsoportjain alakultak ki a szabadon maradt hidroxilcsoport és az 

orto-helyzetű glicidil-éter csoport oxirángyűrűjének reakciójában. 

 

 
7. ábra: A katechin és a reakció során kialakuló benzodioxán-származék szerkezete 

 

Másik lehetőség a glicidil-éter funkció kialakítására az allil-bromiddal történő 

szubsztitúció, majd a kettőskötés epoxidálása. A kétlépéses reakcióval elkerülhető 

benzodioxán-származék keletkezése, valamint ezzel a molekulán több epoxid csoportot lehet 

kialakítani, ami nagyobb térhálósűrűséghez, és magasabb üvegesedési hőmérséklethez 

vezethet, ezért a galluszsavból ezen az úton állítottak elő tetrafunkciós epoxi monomert49. A 

kapott tannin-alapú epoxi monomereket térhálósítva DGEBA eredményeihez hasonló, vagy 

azokat meghaladó tárolási modulusz értékeket kaptak. 
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A kesudió héjából relatíve nagy mennyiségben kinyerhető komponens a kardanol, ami 

négy, meta-helyzetben 15 szénatomos alkil-láncot tartalmazó fenol-származék keveréke. Ezek 

az alkil-láncok a telítetlenség fokában térnek el egymástól: 3%-ban pentadecil-, 42%-ban 8Z-

pentadecenil-, 17%-ban 8Z,11Z-pentadekadienil- és 38%-ban 8Z,11Z,14Z-pentadekatrienil 

lánc kapcsolódik a gyűrűhöz50. Szerkezetéből adódóan a kardanolból monoglicidil-éter 

állítható elő a fenolos –OH-t epiklórhidrinnel reagáltatva, vagy epoxidálhatók az oldallánc 

kettőskötései, illetve formaldehiddel reagáltatva novolak alapú epoxigyantát kaphatunk51. Ez 

utóbbit savas katalízissel megvalósítva, majd a kapott prepolimer hidroxilcsoportjait 

epiklórhidrinnelnel alkilezve epoxidált novolak állítható elő52. 

A kardanol-monoglicidil éterét NaOH jelenlétében állították elő a fenolos 

hidroxilcsoportot 2 ekvivalens epiklórhidrinnel reagáltatva53. A kardanol fenolnál kisebb 

reaktivitása miatt csupán 60% konverziót tudtak elérni 9 óra reakció után, amit a reakcióidő 

növelésével sem tudtak feljebb vinni. A kapott monofunkciós epoxi vegyületet poliaminnal 

térhálósított DGEBA-ban alkalmazva reaktív lágyítóként a referencia mintánál lényegesen 

rugalmasabb termékhez jutottak. 

Kardanolból kétlépéses reakcióban állítottak elő diepoxi vegyületet: először a telítetlen 

oldallánc kettőskötésére addicionáltatták a fenolt erős sav (HBF4) jelenlétében, majd az így 

kapott difenolt epiklórhidrinnel alakították a megfelelő bifunkciós származékká54. 

Candida Antarctica lipáz enzim alkalmazásával H2O2 oxidálószerrel ecetsav jelenlétében 

az oldallánc kettőskötéseit is epoxidálták kiváló termeléssel55. A kapott vegyületet 

fenalkaminnal 150°C-on térhálósítva már 2 óra után is olyan keménységet értek el, ami 

megfelel a bevonatokkal szemben támasztott követelményeknek. 

Pillai és társai égésgátlás céljából a kardanol fenolos hidroxilcsoportját ortofoszforsavval 

kezelték56. Tapasztalatuk szerint a reakció körülményei között oligomerizáció játszódott le a 

kettőskötések polimerizációja révén, ezzel egy új típusú alkalmazás lehetőségét vetve fel. 

 

2.1.4 Terpének, terpenoidok és fenyőgyanta, mint epoxi prekurzor 
A terpének a természetben előforduló, telítetlen kötéseket tartalmazó szénhidrogének. A 

limonén az egyik legelterjedtebb terpén-származék, aminek két kettőskötése van: egy vinilén-

csoport a hattagú gyűrűben és egy vinilidén oldalcsoport. Ezek epoxidálásával kétféle mono- 

vagy diepoxi vegyülethez juthatunk, amelyek reaktív hígítóként kereskedelmi forgalomban 

kaphatóak57,58.  
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Limonén-tartalmú epoxi monomert állított elő Xu és csoportja59, a limonénnel összekötve 

két naftalin-egységet, majd formaldehiddel novolak-típusú vegyületet előállítva, és ezt 

alkilezve epiklórhidrinnel. Az így kapott epoxi monomert dicianodiamiddal térhálósítva 

magas üvegesedési hőmérsékletű és jó termikus stabilitású anyaghoz jutottak. 

A fenyőgyanta két fő alkotóeleme hidrofenantrén vázú abietinsav és pimarinsav60. 

Savfunkciójuknak és kettőskötéseiknek köszönhetően jól szubsztituálható vegyületek (8. 

ábra). 

 
8. ábra: Abietinsav (a) és pimarinsav (b) szerkezete 

 

Kínai kutatók abietinsavból Diels-Alder reakcióval maleinsavanhidridet addicionáltattak a 

hő hatására átrendeződött kettőskötésre, majd ezt a vegyületet reagáltatták epiklórhidrinnel, 

ezzel trifunkciós epoxi monomert állítva elő. Térhálósítóként a köztitermék anhidridet 

alkalmazva 100%-ban megújuló epoxigyantát kaptak, amelynek mechanikai tulajdonságai 

megközelítik a DGEBA-alapú gyantáét61. Atta és társai62 hasonló úton diglicidil-észterhez 

jutottak, melyet később akrilsavval vinilészter gyantává alakítottak. 

Mantzaridis kutatócsoportjában63 gyantasavak oligomerjeiből kiindulva többféle 

epoxifunkciós vegyületet állítottak elő, mind a kettőskötések m-klórperbenzoesavval történő 

epoxidálásával, mind pedig a savfunkciók glicidil-alkohollal történő észteresítésével. A kapott 

vegyületet DGEBA-val keverték, és vizsgálták a növekvő bioszármazék-tartalom hatását az 

üvegesedési hőmérsékletre (Tg). Eredményeik alapján az optimális összetétel 40%-ban 

tartalmaz megújuló komponenst: ekkor csökkent legkevésbé a Tg a DGEBA-hoz hasonlítva. 

 

2.1.5 Szénhidrát alapú epoxi monomerek 
A cellulóz és a keményítő a természetben a legnagyobb mennyiségben keletkező 

biopolimerek, melyek egyaránt D-glükóz egységekből felépülő makromolekulák, összefoglaló 

néven poliszacharidok. A szénhidrátok elterjedt, és nagy mennyiségben rendelkezésre álló 

vegyületek, amelyekből – könnyen szubsztituálható hidroxilcsoportjaik révén – változatos 
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funkcionalitással rendelkező monomerek állíthatók elő, polimerek különböző típusait 

eredményezve64,65,66,67,68. A szénhidrát-alapú polimerek általában hidrofilebbek, és 

hajlamosabbak a biodegradációra, mint a kőolajból előállított műanyagok. 

A szakirodalomban a keményítő69,70, illetve a cellulóz71 funkcionalizálására is találunk 

példát. Holland kutatók sikeresen állították elő kukoricakeményítő allil-funkcióval 

szubsztituált származékát. Ezt a vegyületet vizes-acetonitriles közegben direkt módon H2O2-

vel epoxidálták (9. ábra)69. A kapott epoxi komponens vizsgálatuk szerint többféle enzimmel 

pl. α-, és β-amilázzal, vagy amiloglukozidázzal is biodegradálható. 

 

 
9. ábra: Allil-szubsztituált keményítő epoxidációja 

 

Burton kutatócsoportjában71 cellulózt epoxidáltak epiklórhidrin, epibrómhidrin, allil-

glicidil éter, illetve biszepoxid alkalmazásával. Az epihalohidrines reakciókat kevés DMSO-

ban hajtották végre, NaOH katalizátor jelenlétében. A biszepoxiddal végzett reakció vizes 

közegben zajlott, míg az allil-glicidil étert szintén NaOH alkalmazásával, kevés vizet 

tartalmazó reakcióban használták. Mivel a cellulóz hidroxilcsoportjai eléggé gátoltak, így 

meglehetősen kis szubsztitúciós fokot sikerült ezekkel a módszerekkel elérni. A legjobb 

eredményt 1 ml epiklórhidrin /g cellulóz arány alkalmazása esetén kapták, ekkor 0,63 mmol 

epoxid-csoport/g cellulóz értéket kapták. Az átlagos eredmény 0,1-0,3 mmol/g körül alakult. 

 

A keményítőből, illetve cellulózból enzimatikus72, savas73, vagy hidrotermikus 

hidrolízissel74  D-glükóz állítható elő75. A glükóz hidrogénezése révén szorbithoz, annak 

didehidratálásával dianhidrohexitolokhoz jutunk (10. ábra). 
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10. ábra: Izoszorbid előállítása 

 

Életciklusát tekintve a cukor megújuló nyersanyag, amely funkcionalizálva 

polimerizálható, ily módon nyújtva a kőolajalapú polimerek egy lehetséges alternatíváját. A 

cukoriparnak a túltermelés okozta alacsony árakkal kell napjainkban szembenéznie76. Magas 

hozzáadott értékű termékek előállításával, új felhasználási területek keresésével ez a probléma 

iparági szinten kezelhetővé válna77. 

A 10. ábra vegyületei közül a szorbitból gyártott epoxi monomer már kereskedelmi 

forgalomban kapható (szorbit poliglicidil étere, SPE), csakúgy, mint a glicerinből előállított 

glicidil-éterek. A polialkoholokból epiklórhidrinnel gyártott monomerek közös jellemzője, 

hogy a peralkilezés szinte lehetetlen, ugyanis az ECH primer- vagy szekunder 

hidroxilcsoportra történő addíciója során keletkező szekunder –OH pKa értéke azonos 

tartományba esik a szubsztrátéval. Ennek következtében egy második molekula ECH az elsőn 

keletkező –OH-val is tud reagálni, így viszont az intramolekuláris ciklizáció nem tud 

lejátszódni, tehát nem alakul ki epoxi funkció19. Szorbit esetén ez azt jelenti, hogy átlagosan 

3,6 glicidil-csoportot lehet a molekulán kialakítani. Japán kutatók többféle, szintén megújuló 

nyersanyagforrásból származó térhálósítót használtak, hogy biokompozitot állítsanak elő. 

Quercetinnel reagáltatva a szorbit-poliglicidil éterét (SPE), a legmagasabb elért üvegesedési 

hőmérséklet 85°C volt, míg DGEBA-t alkalmazva epoxi monomerként ugyanolyan 

körülmények között 145°C-ot kaptak78. Tanninsavat alkalmazva az SPE térhálósítójaként, 

valamint a reakció hőmérsékletét és idejét növelve 90°C-os üvegesedési hőmérsékletet értek 

el79. Pirogallol és vanilin reakciótermékeként keletkező kalixarénnel is reagáltatták a szorbit-

alapú epoxi komponenst. Ekkor 190°C-on hőkezelve a mintát a Tg közel 150°C-nak adódott80.  

 

Műszaki műanyagok alapanyagaként a cukorszármazékok egyik legígéretesebb csoportját 

a dianhidrohexitolok (izoszorbid, izomannid és izoidid) alkotják81, melyeket rendre D-

glükózból, D-mannózból, illetve L-fruktózból állítanak elő. Az ipari méretekben is 

hozzáférhető izoszorbid (1,4:3,6-dianhidro-D-szorbit) az alapja a Chrysanthos és társai által 
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előállított epoxi komponensnek82. Diglicidil-éterének előállítását két módon valósították meg: 

a hagyományos, epiklórhidrines reakcióval (11. ábra, felső reakcióút), illetve egy ipari 

méretekben nem elterjedt módon. Ez utóbbi reakció során izoszorbid és allil-bromid 

elegyéhez NaOH-oldatot csepegettek 65°C-on, majd az így kapott vegyületet adagolták 

perecetsav diklórmetános oldatához, és 0-10°C közötti hőmérsékleten négy napon keresztül 

kevertették (11. ábra, alsó reakcióút). Az így előállított epoxi komponens alkalmas lehet az 

elterjedten alkalmazott kőolaj-alapú DGEBA kiváltására. 

 

 
11. ábra: Izoszorbid-diglicidil-éter két lehetséges előállítása 

 

East és társai83 szintén anhidrocukrok diglicidil-étereit állították elő, izoszorbidból, 

izomannidból vagy izoididből, amely vegyületek egymás diasztereomerjei. Ők a fent említett 

epiklórhidrines eljárást dimetil-acetamid és toluol 1:1 arányú keverékében hajtották végre, 

vízmentes körülmények között összesen 16 órás reakcióban. A reakciót elvégezték NaH 

bázissal is, ekkor DMSO oldószerben dolgoztak vízmentes körülmények között. Lewis-sav 

katalizálta reakcióban is sikerült a kívánt diglicidil éterhez jutniuk gyenge termeléssel: SnF2 

katalizátorral epiklórhidrin refluxhőmérsékletén (118°C) végezve a reakciót a reflux 

abbamaradása egyben a reakció végét jelentette. A NaOH-katalizálta gyűrűzárást toluolban 

végezték. 

Hong és társai munkájukban a különböző reakcióutakat hasonlítják össze a termelés, a 

termék minősége és a térhálósított minták tulajdonságai alapján84. Eredményeik alapján az 

allil-származékon keresztül történő előállítás során valamivel kisebb a termelés, mint az 

hagyományos, epiklórhidrines direkt epoxidáció esetén, viszont ezzel a módszerrel 

elkerülhető az oligomerek képződése. Lewis savas katalízis mellett ECH-val nagyon kis 

termelést sikerült elérni, és számottevő oligomerizáció játszódott le. Amennyiben először Na-
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alkoholátot állítanak elő, és ehhez adagolják az ECH-t, kisebb oligomerhányad keletkezik, 

mint az egyszerre történő adagolás esetén. Megállapították, hogy az oligomerek jelenléte 

növeli az epoxi komponens aminokkal szemben mutatott reaktivitását, viszont minél kisebb a 

móltömeg (azaz kevesebb az oligomer), annál nagyobb térhálósűrűség és üvegesedési 

hőmérséklet érhető el. Általánosan elmondható, hogy az izoszorbid-alapú gyantáknak 

nagyjából 60°C-kal alacsonyabb Tg-je, mint a DGEBA alapúé, kb. 70°C-ban limitálva a 

felhasználási hőmérsékletet. 

 

2.1.6 Megújuló forrásból származó térhálósító komponensek 
Az epoxigyanták másik komponense, a térhálósító komponens az epoxid-csoportokkal 

reagálva alakítja ki a polimer háromdimenziós térhálós szerkezetét. Jellemzően polifunkciós 

nukleofilok, leggyakrabban aminok, karbonsavanhidridek, illetve polifenolok lehetnek. 

Növényi olajokból vagy átészteresítéssel, vagy a kettőskötések megfelelő 

funkcionalizálása révén juthatunk térhálósító komponenshez. Előbbi módszer esetén 

metanolízissel előbb a zsírsavak metil-észterét állítják elő, amiből a szabad savat 

felszabadítják, majd ezt reagáltatják ammóniával. A keletkező amidot aminná redukálva 

kapják a növényi olaj alapú térhálósító komponenst85. 

Stemmelen és társai a szőlőmagolaj zsírsavainak kettőskötéseit tiol-én reakcióban 

reagáltatták ciszteamin-hidrokloriddal. A kettőskötések 87%-át sikerült így funkcionalizálni, 

ezzel átlagosan 4,13 amin csoportot tudtak a trigliceriden kialakítani. Lenolaj alapú epoxi 

komponenst térhálósítva ezzel a vegyülettel a termék üvegesedési hőmérséklete -38°C-nak 

adódott86. 

A papírgyártás során a cellulóztól és egyéb poliszacharidoktól elválasztott lignin további 

degradálása után keletkezett fenolos hidroxilcsoportot, illetve karboxil-csoportot tartalmazó 

termék szintén alkalmas lehet epoxigyanták térhálósítására87. 

Kardanolt Mannich-reakció körülményei között formaldehiddel és primer- vagy 

szekunder alifás aminokkal reagáltatva részben megújuló forrásból származó térhálósító 

komponenshez juthatunk. A reakció első lépése a fenol és a kardanol reakciója ekkor még 

csak katalitikus mennyiségű amin jelenlétében, majd ezt követi a poliaminnal történő 

vízkilépéssel járó kondenzációs lépés. A termék elszíneződésének megelőzése érdekében a 

hőmérsékletet 90°C alatt célszerű tartani. A kapott fenalkamin típusú vegyület alacsony 

hőmérsékleten is gyors térhálósodást biztosít88. Amennyiben a formaldehiddel történő reakció 
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bázikus körülmények között zajlik, a terméket rezolnak nevezik. Ilyen rezol-alapú térhálósító 

komponenst állított elő Maffezzoli89. Az előállított kardanol-alapú polifenollal DGEBA-t 

térhálósítva 55°C-os üvegesedési hőmérsékletet ért el.  

A citromsav, mint természetes forrásból nagy mennyiségben fellelhető trikarbonsav 

szintén jó térhálósítója lehet az epoxidált növényi-olaj alapú gyantáknak, ezáltal 100%-ban 

megújuló forrásból származó terméket eredményezve. Klenert90 munkája során bizonyította, 

hogy nagyrészt citromsavból és kisebb mennyisében aszkorbinsav katalizátorból álló 

térhálósító-keverék alkalmas az oxirángyűrűk felnyitására. Alkalmazásukkal kis sűrűségű és 

relatíve nagy szilárdságú anyagot állított elő. 

Az itakonsavat nagy mennyiségben állítják elő mikrobiológiai módszerekkel, pl. 

Aspergillus itaconicus gomba segítségével kukoricakeményítő aerob fermentációja során. 

Vízelvonással könnyen anhidriddé alakítható. Az akrilsavhoz hasonlóan az itakonsav is képes 

az epoxidált szójaolaj oxirángyűrűivel észterképződés közben reagálni. Mivel dikarbonsavról 

van szó, a keletkező karboxil-csoport képes egy másik oxirángyűrűvel, vagy 

hidroxilcsoporttal reagálni, ami térhálópontok kialakulásához vezet. Az itakonsav 

kettőskötéseit UV-fénnyel besugározva polimerizációt válthatunk ki, egy nagy 

térhálósűrűségű, nagy merevségű 100%-ban természetes alapú gyantát hozva létre ezáltal91. 

A Washington State University kutatói dextrint használtak egy új típusú térhálósító 

komponens előállításához92. A szénhidrátot trimellit-anhidriddel reagáltatták DMSO-ban 

piridin bázis alkalmazása mellett 24 órán keresztül szobahőmérsékleten kevertetve az elegyet 

(12. ábra). A termék etilacetát hozzáadása során csapadékot képez, ami könnyen kiszűrhető a 

reakcióelegyből. A kapott vegyület a savtípusú térhálósítók közé tartozik. 

 

 
12. ábra: Dextrin-alapú térhálósító komponens előállítása 

 

A cukor-alapú epoxi komponensek mellett lehetőség van cukor-alapú, amin típusú 

térhálósítók előállítására is. East szabadalmában83 leírja egy ilyen amin előállítását 

izoszorbidból. Az izoszorbidot feleslegben alkalmazott akrilnitrillel reagáltatták benzil-
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trimetil-ammónium hidroxid katalizátor jelenlétében. A kezdeti hűtés után a reakcióelegyet 

engedték felmelegedni az akrilnitril forrpontjáig, ahol három órán át refluxáltatták az elegyet. 

A kapott dinitrilt tisztítás után hidrogénnel diaminná redukálták etanolban, 35 bar nyomáson, 

Raney-kobalt katalizátorral 70°C-on (13. ábra). A kapott vegyület további tisztítás nélkül 

alkalmas epoxigyanták térhálósítására. 

 

 
13. ábra: Izoszorbid alapú térhálósító komponens előállítása 

 

2.2 Epoxigyanták környezetbarát égésgátlása 
Az epoxigyanták termikus stabilitása, gyúlékonysága függ az epoxi monomer, illetve a 

térhálósítószer szerkezetétől és a térháló sűrűségétől is. Az epoxi monomerek leggyakrabban 

alifás vagy aromás –OH vegyületek glicidil-éterei. A térhálós gyanta szerkezetében ezek az 

éter-kötések a legkevésbé stabilak, az epoxigyanták hőbomlása ezen kötés hasadásával indul. 

Az alifás epoxi monomerek termikus stabilitása kisebb, mint az aromás alapvázzal 

rendelkezőeké, mivel az aromás–alifás éter-kötés hőállóbb az alifás-alifás éter-kötésnél. Az 

aromás gyűrű jelenléte a nagyobb hőállóság biztosítása mellett növeli a hajlamot a 

szenesedésre is. 

A térhálósító komponens típusa jelentősen befolyásolja a gyúlékonyságot. Az aminnal 

térhálósított epoxigyanták jobban habosodnak, így kevésbé gyúlékonyak, mint a savval vagy 

karbonsavanhidriddel térhálósítottak azonos térhálósűrűség esetén93. Egyes kutatások 

szerint94,95 az epoxigyanták oxigénindexe összefüggésbe hozható a habosodással. Le Bras96 

szerint pedig összefüggés van az oxigénindex, a kaloriméterrel mérhető kibocsátott 

hőmennyiség és az égési idő között. 

A térhálósűrűség fontos jellemzője az epoxigyantáknak: hatással van az üvegesedési 

hőmérsékletre, a mechanikai tulajdonságokra, a hőállóságra97,98, valamint a vízfelvételt is 

befolyásolja99. Hale és társai szerint100 az adott rendszeren mért üvegesedési hőmérséklet 

arányos a térhálósűrűséggel. A térhálósűrűség befolyásolható a térhálósító 

megválasztásával101, az epoxi komponens molekulatömegének változtatásával102, 
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lánchosszabbító komponensek (pl. 1,4-butándiol) alkalmazásával103, vagy a két komponens 

nem sztöchiometrikus összemérésével104. 

A high-tech epoxigyanták által megcélzott felhasználási területeken (pl. repülőgépipar) a 

szigorú biztonsági követelmények miatt az égésgátlás elengedhetetlen. Aszerint, hogy az 

égésgátló a makromolekulába kovalens kötéssel beépül, vagy adalékanyagként adagolják a 

polimerhez, reaktív és additív típusú égésgátlókról beszélünk. Kémiai szempontból 

csoportosítva a legelterjedtebben alkalmazott égésgátlókat, fém-hidroxid típusú (pl. Mg(OH)2, 

Al(OH)3), halogén-, illetve foszfortartalmú vegyületeket különböztetünk meg. 

Az ammónium polifoszfát (APP) a termoplasztikus polimerek esetében az egyik 

legelterjedtebben alkalmazott additív típusú foszfortartalmú égésgátló. Epoxigyanták esetében 

elsősorban az aromás DGEBA-alapú rendszerek APP-vel történő égésgátlását vizsgálták:kis 

molekulatömegű poliamiddal térhálósítva mindössze 5% APP alkalmazása elegendő volt az 

UL-94 szabvány szerinti V-0 fokozat eléréséhez105, míg a térhálósítót cikloalifás aminra 

cserélve ugyanehhez az eredményhez 9% mikrokapszulázott APP volt szükséges106. A 

rezorcin bisz(difenilfoszfát) (RDP) égésgátló hatását leginkább polikarbonát, illetve 

akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer (ABS) esetén vizsgálták107. Poliéterszulfonnal lágyított 

epoxigyanta esetén az RDP-t 8%-ban alkalmazva (összesen 0,86% P-tartalmú mintákat 

előállítva) nem értek el számottevő javulást az UL-94-es vizsgálat során108, ugyanakkor az 

oxigénindex értéke 24 tf%-ról 34-re nőtt. 

Jó hatású reaktív égésgátlók a brómozott vagy klórozott biszfenolok vagy bifenolok, 

ugyanakkor ezekből az égés során korrozív, valamint az egészségre és környezetre káros 

hidrogén-halogenidek fejlődnek. Az Európai Unió irányelvei szerint hatékonyságuk ellenére 

használatuk egyre inkább kerülendő, sok esetben tiltott109. 

A foszforszármazékok égésgátló hatása már régóta ismert. Mivel a kis molekulájú 

foszforvegyületek általában illékonyak, adalékként való alkalmazásukkor az égés, valamint a 

feldolgozás magas hőmérsékletén foszforveszteség léphet fel, ami jelentősen rontja az 

égésgátló hatást. A foszforfunkciót a polimer szerkezetébe beépítve ezt elkerülhetjük. 

Epoxigyanták esetében két lehetőség merült fel ennek megvalósítására: vagy az epoxi-, vagy a 

térhálósító komponens módosításával. 

A fejezeben az egyes égésgátlók minősítésére használt mérési módszerek leírását a 3.2.3 

fejezet tartalmazza. 
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2.2.1 Foszfortartalmú epoxi komponensek előállítása 
Foszfortartalmú epoxi komponensek előállítása két módon történhet: vagy foszfortartalmú 

monomerekkel reagáltatjuk az epoxi komponenst, vagy foszforatomot tartalmazó 

molekulákon építünk ki epoxid csoportot. 

A reaktív komonomerekre tipikus példa a DOPO (9,10-dihidro-9-oxa-10-foszfafenantrén-

10-oxid), amely aktív hidrogénjén keresztül reagál az epoxi komponens egy oxirángyűrűjével, 

ezáltal kovalensen kötődik a molekulához. 

1-3% foszfortartalmú epoxigyantákat állítottak elő DOPO és DGEBA reakciójával110. A 

terméket (14. ábra) 4,4’-diaminodifenilszulfonnal (DDS) térhálósítva az oxigén index (OI) 

22-ről 28-ra nőtt 1,6% foszfortartalom mellett. DDM-et (4,4’-diaminodifenilmetán) használva 

térhálósítóként 3% foszfortartalommal az OI 25-ről 30-ra nőtt, és UL-94 szabvány szerinti V-

0 besorolást értek el. DETDA (dietiltoluol-diamin) alkalmazása esetén az önkioltó fokozat 

eléréséhez elég volt 2,6% P is111.  

 
14. ábra: DOPO-val módosított DGEBA 

 

Egy másik komonomer, a DPOPO (2,8-dimetil-10H-fenoxafoszfin-10-ol-10-oxid) 

alkalmazásával DDM-mel térhálósított novolak gyanta esetén 0,75%-nyi foszfortartalom 

elegendőnek bizonyult a V-0 fokozat eléréséhez112.  

Szintén a reaktív monomerek közé tartozik a Gao és társai által előállított 2-(4-

hidroxifenoxi)-5,5-dimetil-1,3,2-dioxafoszfinán-2-oxid (DODPP)113. Ezt reagáltatva 

DGEBA-val, majd térhálósítva kis móltömegű poliamiddal 1,7% foszfortartalom esetén az OI 

20-ról 28-ra nőtt; míg a V-0 besorolást 2,5% foszforatom koncentrációval érték el (az 

oxigénindex ekkor 30 volt). Ez utóbbi összetétel esetén a hőkibocsátás értéke az ötödére 

csökkent a referenciához képest. 

A komonomerekkel módosított epoxigyanták legnagyobb hátránya a kisebb 

térhálósűrűség miatt csökkenő üvegesedési hőmérséklet (Tg). Ennek elkerülése érdekében a 

monofunkciós komonomerekből lánchosszabbító reaktív származékokat állítanak elő, pl. 

DOPO benzokinonnal114, illetve naftokinonnal115 történő reakciójával. A lánchosszabítás a 
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fenolos hidroxilcsoportokon keresztül történik: az epoxid gyűrűkkel reagálva 2 molekulát 

kapcsolnak össze. A DOPO benzokinon-származékával, DOPO-BQ-val módosított DGEBA-t 

dicianátokkal térhálósítva 2% foszfortartalommal értek el UL-94 szerinti V-0 besorolást, ezzel 

együtt a polimer Tg-je még nőtt is. DOPO-NQ néven naftokinon származékot is előállítottak, 

amivel hasonló eredményeket értek el. Egy másik analóg, a DPPO111 (5,10-dihidro-

fenofoszfazin-10-ol-10-oxid), amely két epoxid csoporttal képes reagálni, így a 

térhálósűrűséget nem befolyásolja. 

A DOPO-t hidroxilcsoportokat tartalmazó ketonokkal reagáltatva, pl. 4,4’-

dihidroxibenzofenonnal, újabb reaktív monomerek állíthatók elő (15. ábra)116, amelyeket ha a 

hidroxilcsoporton epiklórhidrinnel reagáltatjuk, foszfortartalmú epoxi monomereket 

kapunk117. 

 
15. ábra: DOPO alapú foszfortartalmú biszfenol 

 

A reaktív monomerek beépítése epoxigyantába tehát általánosan a következő módon 

történik: foszfortartalmú disavak vagy dihidroxi vegyületek egy legalább két epoxid csoportot 

tartalamzó epoxi komponenssel, pl. a DGEBA-val reagálnak, és ezáltal egy olyan epoxigyanta 

képződik, amely kémiailag kötött foszfortartalmú egységeket tartalmaz (16. ábra)118. 

Foszfortartalmú epoxigyanták előállítása történhet foszforatomot tartalmazó molekulákon 

epoxid csoport kiépítésével is, ezáltal kémiailag rendkívül széleskörűen használható 

molekulacsoportokhoz juthatunk. Jellemzően vagy klórtartalmú vegyületeket reagáltatnak 

glicidil-alkohollal, vagy epiklórhidrinnel szubsztituálják a foszfortartalmú molekulák szabad 

hidroxilcsoportjait. Ilyen módon előállított vegyületek pl. ciklusos foszfinoxid epoxi 

származéka119, trisz(3-hidroxipropil)-foszfin-oxid triglicidil étere120, poli-(foszfát-észter) 

csoport glicidil funkcióval121, vagy a bisz(3-glicidiloxi)-fenilfoszfin-oxid122. 
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16. ábra: Foszforral módosított epoxigyanták általános előállítása 

 

A NASA kutatói123 egy sorozat egyszerű foszfortartalmú epoxi komponenst állítottak elő, 

amelyeket TGDDM – DDS rendszerbe építettek be különböző százalékokban. Tapasztalataik 

szerint 3% foszfor bevitele elegendő a repüléstechnikaában alkalmazott szigorú éghetőségi 

szabályok124 kielégítésére. Spontón laboratóriumában a 10-(2,5-dihidroxifenil)-10H-9-oxa-

10-foszfa-phenantrén-10-oxid diglicidil éterét állították elő125. A szintén foszfortartalmú 

BAMPO-val (bisz(m-aminofenil)metilfoszfinoxid) térhálósítva összesen 8,5% foszfor volt a 

rendszerben, ennek ellenére az OI csak 32 volt126. Később benzoxazinnal térhálósítva 

mindössze 3,5% foszforral sikerült ugyanezt az értéket elérniük127. 

 
17. ábra: Diglicidil-fenilfoszfát szerkezete 

 

 Diglicidil-fenilfoszfát esetén128 (17. ábra) BPOD (2,5-bisz(4-aminofenil)-1,3,4-oxadiazol) 

térhálósító alkalmazásával 7,4%-os foszfor tartalommal 47-es oxigénindexet mértek. Ezzel 

szemben a bisz(3-hidroxifenil)fenilfoszfonát diglicidil étere (BPHPPO) DDS-nal térhálósítva 

7,8% P jelenléte mellett is csak 34-es OI-t ért el129. Foszfazén alapú epoxi komponenseket 
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állított elő Gouri130 valamint Liu131. Előbbi eredményei alapján V-0 besorolást ért el a 

DGEBA-t 20%-ban helyettesítve hexaglicidil-trifoszfazénnel, míg a másik csoport 2,2% P-

tartalommal ért el 33,5-es oxigénindexet novolak gyanta esetén. Biszfenol-A egységgel 

összekötött trifoszfazén-alapú, tíz epoxicsoportot tartalmazó vegyületet BPA és 2 ekvivalens 

hexaklórciklotrifoszfazén reakciójával állítottak elő, a kapott vegyületet glicidil-alkohollal 

szubsztituálva132. A kapott vegyületet DGEBA-ba keverve növekvő százalékban a térhálós 

gyanta üvegesedési hőmérséklete is nőtt, míg 20% foszfazén-tartalmú epoxi monomer 

hozzáadásával 30 fölötti oxigénindexet és V-0 besorolást értek el. 

Wang és társai133 foszfóniumsóval felületkezelt montmorillonitot (MMT) reagáltattal 

glicidiloxi-csoportot tartalmazó szilánnal, ezáltal epoxidált foszfortartalmú agyagásványt 

állítva elő. DGEBA-DDS gyantába bépítve már 1% agyagásvány hatására is 23-ról 29-re nőtt 

az oxigénindex, míg 5%-nyi epoxidált MMT alkalmazásával további öt tf%-ot tudtak javítani 

az értéken. 

 

2.2.2 Foszfortartalmú térhálósító komponensek előállítása 
Az epoxi komponensekhez hasonlóan a térhálósító komponensekbe is építhetünk be 

foszforatomot. Előállítottak foszfortartalmú anhidrid típusú térhálósító szert is134, de a P-N 

szinergizmus135,136 miatt a figyelem inkább az amin típusú térhálósítók kutatására irányul.  

Az epoxi komponensek között említett DOPO-nak számos aminszármazékát vizsgálták. 

Aminfunkció kialakítására lehetőség van a DOPO gyűrűrendszerén nitrálással, majd a 

nitrocsoport redukciójával137, vagy a DOPO aminfunkciót tartalmazó vegyületre történő 

addíciójával. Az addíció történhet oxocsoporton138 (18. ábra), vagy dinitroiminen139, 

diaminofenilfoszfinátokat előállítva. A gyűrűn szubsztituált DOPO esetén 4,5% foszfor 

beépítésével az oxigénindex 22-ről 35-re nőtt, míg az addicionáltatott vegyületek esetén 

2,35% P, valamint 4,57% szilícium-tartalommal 21-ről 35-re emelkedett az OI. Mindez 

nemcsak a foszfor és a nitrogén között feltételez szinergetikus hatást, hanem a foszfor és a 

szilícium között is136. 
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18. ábra: DOPO aminfunkciót tartalmazó addíciós származéka 

 

Számos publikáció foglalkozik különböző aminfunkciót tartalmazó aromás foszfinoxidok 

égésgátlóként történő alkalmazásával. Az egyik legelterjedtebb ilyen vegyület a bisz(3-

aminofenil)metilfoszfinoxid (BAMPO)140,141, illetve teljesen aromás analógja, a BAPPPO 

(bisz(3-aminofenil)fenilfoszfinoxid)123. 

BAMPO-val térhálósított DGEBA esetén nagyobb oxigénindexet tapasztaltak, mint a 

DDS-nal térhálósított referencia gyanta esetén, az UL-94 vizsgálat során pedig elérte a V-0 

besorolást142. Shau és Wang143 összehasonlította BAMPO hatását 4,4'-

diaminodifenilmetánnal (DDM) és 4,4'-diaminodifenilszulfonnal (DDS) biszfenol-A alapú és 

novolak epoxigyantákban. Tapasztalatuk szerint a bomlás alacsonyabb hőmérsékleten indult 

meg a foszfortartalmú polimerek esetében. A kutatók ezt azzal magyarázzák, hogy a 

foszforsav elősegíti a termikus bomlást, amely katalizálja az epoxigyanták dehidratációját 

alcsonyabb hőmérsékleten. Levchik144 tanulmánya szerint a BAMPO égésgátló hatékonysága 

egy maximum görbével írható le növekvő foszfortartalom mellett. Az optimumot 2-2,5% 

foszfortartalomnál találta meg. BAPPPO-ot összehasonlítva a BAMPO-val az előbbi esetén 

nagyobb mértékű habosodást tapasztaltak145. 

Foszfonát típusú égésgátlók közé tartozik a bisz(3-aminofenil)fenilfoszfonát139 (19. ábra), 

illetve a bisz(4-aminofenil)metilfoszfonát123. Biszfenol-A alapú epoxigyantában az előbbi 

alkalmazásával 36-os oxigénindexet mértek, de UL-94 vizsgálat szerint csak HB besorolást 

kapott. A 4-aminofenil származékot TGDDM-be és DGEBA-ba beépítve a cone kaloriméteres 

vizsgálatok során 50, illetve 30%-kal csökkentette a hőkibocsátás maximális értékét a 

DETDA-val térhálósított referenciához képest146. A metil-származék TGDDM 

térhálósítójaként 3,9% foszfor beépülését tette lehetővé a gyantába, amely a gyújtóforrás 

elvétele után azonnal kialudt, szemben a DDS-nal térhálósított referenciával, amely tovább 

égett. Szintén a foszfonátok közé tartozik a poliamidokhoz kifejlesztett, de epoxigyanták 

térhálósítójaként is alkalmazható tetraetil[(2,5-diamino-3,6-dimetilbenzol-1,4-

diil)dimetándiil]biszfoszfonát147, amelynek termikus bomlása 300°C fölött indul meg. 
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19. ábra: Bisz(3-aminofenil)fenilfoszfonát szerkezete 

 

Szerves foszfátokat is alkalmaznak égésgátlóként. A bisz(4-aminofenil)fenilfoszfátot 

(BAPP) vizsgálták diglicidil-fenilfoszfát térhálósítójaként. A vizsgált minták égetése során 

minden esetben intenzív habképződést figyeltek meg, amihez nagy (34-49 tf%) oxigénindex 

tartozott148. Mauerer149 trifenil-foszfát aminofenollal való átészteresítésével állította elő a 

trisz(3-aminofenil)foszfátot (TAPP). Ezzel a vegyülettel előállított laminátumok UL-94 

szerinti V-1 besorolást értek el, és megfeleltek a vízfelvétellel, a hőstabilitással és a magas 

üvegesedési hőmérséklettel kapcsolatos elvárásoknak. 

Foszforoxikloridot többfunkciós aminokkal reagáltatva állították elő P-N kötést 

tartalmazó térhálósító komponenseket150, poliéteramint, etilén-diamint illetve N-fenil-1,4-

feniléndiamint alkalmazva kiindulási anyagként. Az előállított P-tartalmú aminokkal a 

DGEBA-t térhálósították, és vizsgálták az éghetőségre gyakorolt hatásukat. A legjobb 

eredményt a legnagyobb foszfortartalmú aminnal, az etiléndiamin és diklórfenilfoszfinoxid 

reakciótermékével (4,07% P) érték el: az oxigénindex 31 volt, és levegő atmoszférában mérve 

850°C-on 12,2% volt a szenes maradék mennyisége. Amennyiben foszfortartalmú epoxi 

monomert alkalmaztak, a megnövekedett P-tartalom ellenére sem sikerült lényegesen javítani 

az eredményeken151. Toldy és társai foszforoxikloriddal reagáltattak aminoetanolt, illetve 

etiléndiamint152. Az előállított vegyületek közül a P-N kötést tartalmazó TEDAP 

hatékonyságát vizsgálták részletesen. Megállapították, hogy a pentaeritrit-alapú epoxigyanta 

térhálósító komponensét 60%-ban a P-tartalmú vegyültre cserélve UL-94 szerinti V-0 

besorolás érhető el, míg 100%-ban a TEDAP-ot alkalmazva az oxigénindex 21-ről 33-ra nőtt.  

Braun és társai153 egy átfogó kutatásban az amin típusú térhálósító komponensbe épített 

foszforatom oxidációs állapotának hatását vizsgálták az éghetőségre. Eredményeikből kitűnik, 

hogy már maga a foszfor atom jelenléte jelentősen javít az éghetőségi tulajdonságokon, mégis 

a legjobb eredményeket a foszfin-oxid funkciót tartalmazó adalékkal érték el. 

A foszfortartalmú égésgátlók hatása összetett, szilárd-és gázfázisban egyaránt kifejthetik 

hatásukat. Gázfázisban a foszfortartalmú égésgátló pirolízise során keletkező HPO  és PO  

gyök  reagálni tudnak a H  és OH gyökökkel, ezzel csökkentve a lángban végbemenő gyökös 



- 36 - 
 
 

reakciók sebességét153,154. Szilárd fázisban hatékonyságukat többnyire poli- és metafoszforsav 

védőréteg kialakulásával magyarázzák, valamint ezen anyagok savkatalízise szénréteg 

képződését eredményezheti a polimer felszínén. A nitrogént tartalmazó, nagy térhálósodási 

fokkal jellemezhető gyanták esetén jelentős habképződést figyeltek meg, ami azzal 

magyarázható, hogy a fejlődő nitrogéntartalmú gázok a savkatalízis hatására kialakult 

szénréteget felhabosítják155.  

 

2.3 Epoxigyanta kompozitok erősítő anyagai 
A kompozitok a műszaki célú szerkezeti anyagok egyik legkorszerűbb családját képezik. 

A kompozit definíció szerint többfázisú (alkotóiban fázishatárokkal elválasztott), több 

anyagból álló szerkezeti anyag, amely erősítőanyagból (tipikusan szálerősítésből) és befoglaló 

(beágyazó) anyagból (mátrixból) áll. Jellemzője a nagy szilárdságú és rendszerint nagy 

rugalmassági moduluszú (szálas) erősítőanyag és a rendszerint kisebb szilárdságú mátrix 

közötti kitűnő kapcsolat (adhézió, tapadás), amely a deformáció, az igénybevétel magas 

szintjén is tartósan fennmarad156. 

Kialakításuk abból a felismerésből alakult ki, hogy az alkatrészek terhelése a legritkább 

esetben azonos a tér minden irányában. A legtöbb műszaki alkotásban, gépben, 

gépalkatrészben, építményben vagy bármely használati eszközben az igénybevétel, a terhelés 

jól meghatározott erőirányok mentén érvényesül. Ezen hatásvonalak irányában gyakran 

nagyságrendekkel nagyobb szilárdságra, merevségre van szükség, mint más irányokban. Ez 

indokolja a homogén szerkezeti anyagok megerősítését nagyobb szilárdságú és/vagy 

moduluszú erősítőanyagokkal, a teherviselés kitüntetett irányában. A kompozit anyagok két 

fő fázis mesterséges összekapcsolásának az eredményei; a fázisok tulajdonságai így 

kiegészítik egymást. A kompozitok fontos jellemzője, hogy mechanikai tulajdonságaik széles 

skálán változtathatóak a két komponens fázis tulajdonságai között. A társított rendszer 

készítéséhez nagyon merev és nagy szakítószilárdságú fázist készítenek finom szálak 

alakjában, amelyek akár kvázi végtelenek, akár rövidek is lehetnek. A nagyon szilárd erősítő 

anyagot megfelelő mátrixanyagba ágyazzák be. A mátrix fő feladata a terhelés átvitele a 

szálakra, a helyi terhelés elviselése, valamint a szálak védelme a külső behatásoktól.  

A polimer kompozit rendszerek egységnyi tömegükhöz viszonyítva a jelenleg elérhető 

anyagok közül a legjobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkező szerkezeti anyagok. Áruk 

fokozatosan csökken, mivel előállításukhoz egyre kifinomultabb technológiákat alkalmaznak, 
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melyek segítségével a gyártási sebesség és minőség fokozatosan növekedni fog, így a piacon 

is egyre nagyobb mennyiségben lesznek jelen157. A jelentőségüket mutatja, hogy az 1990-es 

években tervezett repülőgép modellek közül az Airbus A321 15%, a Boeing 777 pedig 10% 

kompozitot tartalmazott. Az Airbus A380-asa tömegének 20%-a kompozit anyagból készült, 

míg a Boeing 787-es modell 50%-ban tartalmaz erősített polimer alkatrészeket, többek között 

az üzemanyagtartály, valamint a szárnyak is szénszálerősítésű epoxigyantából készülnek123.  

Erősítő anyagként legtöbbször vékony szálakat szoktak alkalmazni, melyek hosszirányban 

rendkívül erősek. A szálak lehetnek ásványi eredetűek (pl. kerámia, bazalt), növényi eredetű 

természetes eredetűek (pl. len, kender), természetes alapú mesterséges szálak (pl. viszkóz, 

acetát), valamint mesterséges szálak (pl. üveg, szén, aramid). 

 

2.3.1 Szénszál jellemzői 
High-tech alkalmazási területeken leggyakrabban szénszálerősítésű kompozitokkal 

találkozhatunk. A 2. táblázat a szénszál mechanikai és fizikai tulajdonságait hasonlítja össze 

egyéb fémes szerkezeti anyagokéval. A szénszál rendkívül jó mechanikai tulajdonságait 

ötvözve a műanyagok alaptulajdonságaival, a legkülönbözőbb célokra alkalmas szerkezeti 

anyagok állíthatók elő158.  

2. táblázat: Szénszál mechanikai tulajdonságainak összehasonlítása egyéb szerkezeti anyagokéval 

Anyag 
E 

[GPa] 
σ 

[MPa] 
ρ 

[g/cm³] 
E/ρ 

[MJ/kg] 
σ/ρ 

[kJ/kg] 

szénszál 230-550 1900-7100 1,78 220 2500 
acél 206 420 7,8 26,4 54 
alumínium 69 260 2,56 27,1 101 
titán 112 980 4,45 25,2 220 

 
 

Ugyan a szénszálat Thomas Alva Edison már 1879-ben felfedezte, de csak 1964-ben, a 

Királyi Repülőgép Testület hozott létre olyan változatot, melynek mechanikai tulajdonságai 

már megfeleltek szerkezeti anyagokban való felhasználáshoz. Az elmúlt évtizedekben jelentős 

fejlődést értek el mind a szálak szakítószilárdságának (akár 4,5 GPa), mind pedig 

modulusának (akár 380 GPa) növelése terén159. A repüléstechnikában is alkalmazott nagy 

modulussal és szakítószilárdsággal rendelkező szálak átmérője körülbelül 5–6 μm, anyaga a 

szén egyik allotróp módosulata, a kristályokból felépülő turbosztratikus grafit. A 

szénszálgyártás kiindulási alapanyaga legelterjedtebben a poliakrilnitril (PAN) vagy 
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kátrány160, de történtek kísérletek ligninből történő előállításra is161. Előnyei a kisebb 

sűrűségéhez társuló rendkívüli szilárdság, nagy rugalmassági modulus és a kis hőtágulási 

együttható.  

 

2.3.2 Természetes szálak jellemzői 
A polimer kompozitokban leggyakrabban alkalmazott üvegszál és szénszál mellett a 

természetes szálak (pl. kender, len, juta, pamut, bambusz) is egyre jelentősebb mértékben 

kerülnek felhasználásra műszaki területen. Használatukat részben költségcsökkentés, részben 

pedig környezetvédelmi megfontolások indokolják, ezeken túlmenően sokszor további 

előnyöket is fel tudnak mutatni a mesterséges szálakkal szemben162,163. Ezek a szálak 

megújuló forrásból nagy mennyiségben elérhetőek, kis sűrűségűek, mechanikai 

tulajdonságaik számos felhasználási területen megfelelők, emellett újrahasznosíthatóak és 

biológiailag lebomlóak. A gyártás során a feldolgozó szerszámokat kevésbé koptatják, mint a 

szervetlen erősítőanyagok és nem okoznak bőrirritációt. Használatuk különösen előnyös olyan 

ágazatokban, ahol a tömegcsökkentés kiemelten fontos, mint például az autóipar, vagy a 

repülőgépipar. A 3. táblázat a különböző szálak gyártásával kapcsolatos költségeket és 

energiafelhasználást hasonlítja össze. 

 
3. táblázat: Természetes és mesterséges szálak gyártásához szükséges ráfordítások164 

Anyag Ár (USD/tonna) Energiafelhasználás (GJ/tonna) 
Természetes szálak 200-1000 4 
Üvegszál 1200-1800 30 
Szénszál 12500 130 

 

A természetes szálak alkalmazásának számos előnye mellett az egyik legnagyobb 

hátránya, hogy nedvességfelvételre hajlamosak, valamint mérettartásuk csekély. A 

természetes szálak vízfelvétele akár 10%-ot is elérheti165. A szálakat alkotó cellulóz 

szerkezetében amorf és kristályos részeket különböztethetünk meg. A 20. ábra egy növényi 

eredetű elemi szál szerkezetének felépítését mutatja. 

A kristályos régiókban a nagyszámú erős hidrogén-kötés cellulóz blokkot hoz létre, és 

megakadályozza más anyagok kapcsolódását. Ha a szálakat nedvesség éri, az intramolekuláris 

hidrogénkötések helyett a légköri vízmolekulákkal alkotnak újakat166.  A hidrofil erősítőanyag 

és az ahhoz viszonyítva hidrofóbnak tekinthető mátrix érintkezési felületén a 
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nedvességfelvételkor fellépő szálduzzadás belső feszültségeket okoz, ezáltal romlanak a 

kompozit mechanikai tulajdonságai, méretstabilitása, illetve makroszkopikus mátrixrepedés is 

felléphet. A hidrofil jellegű csoportok eliminálása, illetve a felületi szennyeződések 

eltávolítása érdekében szükség van a szálak kémiai kezelésére. Eltérő szálkezelési módszerek 

ismertek, ám elsődleges céljuk minden esetben a szál–mátrix kötésszilárdság, és ezen 

keresztül a kompoziton belüli terhelésátadás javítása. Ezen módszerek általában funkciós 

csoportokat alakítanak ki annak érdekében, hogy megváltoztassák a szálak összetételét oly 

módon, hogy a nedvességfelvételi hajlamuk csökkenjen166. Szálkezeléssel a természetes 

szállal erősített kompozitok hőállósága is javítható, mely szintén a módosítatlan szálak 

hátrányaként jelentkezik a mesterséges szálakkal szemben számos felhasználási területen. 

 

 
20. ábra Növényi eredetű természetes szál szerkezete167 

 

Mivel a szálak tulajdonságai nagymértékben függnek a termelés helyétől, idejétől, illetve 

módjától is, nehézkes a mechanikai tulajdonságok valós összevetése. Ebből eredően ezek a 

mesterséges szálakhoz viszonyítva nagyobb szórást mutatnak, ami hátrányosan érinti a 

belőlük készült termékek reprodukálhatóságát. Ezt a hatást úgy lehet minimalizálni, ha a 

gyártás során eltérő forrásból származó szálakat használunk fel, így a termék minőségének 

változatlansága nagyobb eséllyel biztosítható. Szintén a természetes szálak hátrányaként 

említendő a csekély hőállóság, illetve tűzállóság. Hőre lágyuló természetes szálerősítésű 

kompozitok esetén sikerrel alkalmaztak foszfortartalmú kezelőszereket (pl. foszforsavat, 

ammónium-foszfátokat168,169) az éghetőség csökkentése érdekében. 

A szál-mátrix adhézió javítása érdekében különböző felületkezeléseknek vetik alá a 

természetes szálakat. Széles körben alkalmazott eljárás az ún. mercerezés, a nátrium-
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hidroxiddal végzett kezelés a molekulaszerkezet megváltoztatására170,171,172. A nagy 

kristályossági fokú cellulóz krisztallitok orientációja megváltozik azáltal, hogy az összetartó 

anyagok, mint a lignin és a hemicellulóz részben eltávolításra kerülnek, csökken a szálátmérő 

is, s következésképpen nő a fajlagos felület, mely erősített rendszerek esetében az egyik 

legfontosabb kritérium az erősítőanyag-mátrix adhézió megnövelésekor. Emellett a szálak 

termikus, valamint mechanikai tulajdonságainak jelentős mértékű javulásáról számoltak be171. 

A szerzők hangsúlyozták a megfelelő koncentrációjú lúgos oldat alkalmazásának fontosságát, 

mivel az optimumnál nagyobb koncentráció esetén túlzott mennyiségű lignin kerül 

eltávolításra, ami a szálak károsodásával jár.  

A szilános felületkezelés esetén jellemzően olyan multifunkcionális molekulákat 

alkalmaznak, melyek későbbiekben a mátrixszal is reakcióba tudnak lépni (pl. epoxigyanták 

esetén aminfunkciós szilán173). A jellemzően etoxi- vagy metoxiszilil csoportok az alkohol 

lehasadásával kovalens kötést alkotnak a szálak hidroxilcsoportjaival166. Ez javítja az 

adhéziót, valamint gátolja a szálak duzzadását is. A természetes szálak felületén levő hibákat, 

egyenetlenségeket szintén eltünteti a szilánnal történő felületkezelés. A kezelőszer a 

pórusokba behatolva bevonatként funkcionál. Egyes kutatások szerint a szilános kezelés a 

mercerezésnél nagyobb mértékben javítja a szálak mechanikai tulajdonságait174. A szilánozott 

szövet alkalmazásával előállított kompozit hajlító-, valamit szakítószilárdsága 12%-kal, 

illetve 24%-kal nagyobbnak adódott, mint a kizárólag lúggal kezelt szövetet tartalmazó 

kompozit esetén mért értékek. 
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2.4 A szakirodalmi áttekintés konklúziója 
Az utóbbi években a figyelem középpontjába került a megújuló nyersanyagforrásból 

származó epoxi monomerek és térhálósító komponensek kutatása. A növényi olaj alapú 

vegyületeknek, valamint a ligninből előállítható epoxi monomereknek szerteágazó irodalma 

van, ugyanakkor mindkét vegyületcsaládnak vannak jelentős hátrányos tulajdonságai (az 

előbbiek esetén az alacsony üvegesedési hőmérséklet, utóbbiaknál a nehezen reprodukálható 

szerkezet), amelyek akadályozzák az elterjedésüket műszaki alkalmazásokban. A 

cellulózszármazékok közül az izoszorbid-alapú epoxi monomer áll a kutatók figyelmének 

középpontjában, ugyanakkor eddig még ezzel a vegyülettel sem sikerült átütő eredményt 

elérni. Az izoszorbid cellulózból történő előállításakor az első intermedier a D-glükóz, amely 

szintén tartalmaz könnyen funkcionalizálható hidroxilcsoportokat, ugyanakkor eddig még 

nem írtak le glükóz-alapú epoxi monomereket, ezért célul tűztük ki olyan cukoralapú 

vegyületek előállítását, melyek alkalmasak lehetnek a jelenleg legelterjedtebben alkalmazott 

kőolaj alapú epoxivegyületek kiváltására. 

Az epoxigyanták reaktív égésgátlására lehetőség van mind az epoxi monomer, mind a 

térhálósító komponens kémiai módosításával. Az epoxi monomerek módosítására az egyik 

legelterjedtebben használt égésgátló vegyület a DOPO, ugyanakkora szakirodalomban szinte 

kizárólag a DGEBA reaktív módosítására fókuszál, azaz alkalmazhatósága alifás epoxi 

monomerek égésgátlására nincs feltérképezve. A leírt szintézisutak a legtöbb esetben távol 

állnak a zöld kémia elvárásaitól, gyakran találkozhatunk veszélyes/mérgező reagensekkel és 

melléktermékekkel. A legtöbbször alkalmazott vegyületek halogéntartalmúak, ami környezeti 

és egészségügyi szempontból sem előnyös, ezért szükség van megfelelő környezetbarát 

alternatív szintézisek kidolgozására. Célunk volt tehát mind reaktív, mind additív égésgátlók 

atomhatékony előállítása, és vizsgálata. 
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3 KÍSÉRLETI ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 
A munkám során számos anyaggal dolgoztam, és többféle módszert alkalmaztam a minták 

jellemzésére, a következőkben ezeket foglalom össze. 

3.1 Felhasznált anyagok jellemzői 

3.1.1 Szintézisekben felhasznált anyagok 
A szintézisek során alkalmazott reagenseket a Sigma-Aldrichtól szereztük be, és további 

tisztítás nélkül használtuk. A felhasznált oldószerek a Merck Kft.-től származtak. A 

vékonyréteg kromatográfiás vizsgálatokat 60 GF-254 típusú szilikagél lapokon végeztük, míg 

az oszlopkromatográfiás tisztításokhoz 70-230 pórusméretű szilikagélt használtunk, 

mindkettő a Merck Kft. terméke. 

 

3.1.2 Polimer komponensek 
Az alkalmazott kereskedelmi forgalomban kapható epoxi monomerek tulajdonságait a 

képletek megadása (21. ábra) mellett a 4. táblázatban foglalom össze. 

 

A pentaeritrit-alapú epoxi monomert PER, a szorbit-alapút SPE, míg a biszfenol-A 

diglicidil-étert DGEBA jelöléssel fogom használni. 

 
4. táblázat: A kereskedelmi forgalomban kapható epoxi monomerek tulajdonságai 

Jelölés Márkanév Gyártó 
Epoxi 

ekvivalens1 
(g/eq) 

Viszkozitás 
25°C-on  
(mPa*s) 

Sűrűség 
25°C-on 
(g/cm3) 

PER MR3016 
Ipox 

Chemicals 
156-170 850-1200 1,24 

SPE 
ERYSIS 
GE-60 

Emerald 
Performance 

Materials 
160-190 7000-9500 1,26 

DGEBA DER 330 
Dow 

Chemical 
Company 

176-185 7000-10000 1,16 

 

                                                 
1 Az epoxi ekvivalens és az aminszám definícióját lásd a 3.2.1. fejezetben 
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21. ábra: Az alkalmazott epoxi monomerek elvi szerkezete (a) PER, (b) SPE, (c) DGEBA 

 

A kereskedelmi fogalomban kapható térhálósító komponensek tulajdonságait a képletek 

megadása mellett (22. ábra) az 5. táblázatban foglalom össze. 

 

 
22. ábra: Az alkalmazott térhálósítók szerkezete (a) DDM, (b) T-58, (c) TETA, (d) DETDA 

 

A szilárd aromás aminra (4,4’-diaminodifenilmetán) DDM-ként, a cikloalifásra (3,3’-

dimetil-4,4’-diaminodiciklohexilmetán) korábbi márkanevén T-58-ként, az alifás aminra 

(trietilén-tetramin) TETA-ként, míg a folyékony halmazállapotú aromás vegyületre (dietil-

toluoldiamin) DETDA-ként fogok hivatkozni.  

 
5. táblázat: Kereskedelmi forgalomban kapható térhálósító komponensek tulajdonságai  

Jelölés Márkanév Gyártó 
Amin-hidrogén 

ekvivalens 
(g/eq) 

Viszkozitás 
25°C-on 
(mPa*s) 

Sűrűség 
25°C-on 
(g/cm3) 

DDM* - 
Sigma-
Aldrich 

49,6 - 1,25 

T-58 MH 3122 
Ipox 

Chemicals 
60 80-120 0,944 

TETA DEH 24 
Dow 

Chemical 
Company 

24 19,5-22,5 0,981 

DETDA 
Lonzacure 

DETDA-80 
Lonza 45 200 1,022 

* A DDM szobahőmérsékleten szilárd, olvadáspontja 88-92 °C 
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3.1.3 Égésgátló komponensek 
Égésgátló adalékokként DOPO-t (9,10-dihidro-9-oxa-10-foszfafenantrén-10-oxid, 23. 

ábra (a)), RDP-t (rezorcin-bisz(difenilfoszfát)), 23. ábra (b)) és 15 μm-es áltagos 

szemcseméretű APP-t (ammónium-polifoszfát, 23. ábra (c)) alkalmaztam. Tulajdonságaikat a 

6. táblázatban foglalom össze. 

 
6. táblázat: Az alkalmazott égésgátlók tulajdonságai 

Jelölés Márkanév Gyártó P-tartalom (%) 
DOPO Polydis 3710 Struktol 14,3 
RDP Reofos RDP Chemtura 10,8 
APP NORD-MIN JLS 

APP 
Nordmann Rassmann 31-32 

 

 
23. ábra: DOPO (a), RDP (b) és APP (c) szerkezete 

 

3.1.4 Erősítőanyagok és felületkezelésük 
Az előállított kompozitok erősítőanyagaként szénszálat, illetve kenderszövetet 

használtunk. A szénszál a Zoltek Zrt. által gyártott PX35FBUD0300 típusú unidirekcionális 

50k-s rovingokból álló kötött kelme, felületi tömege 300 g/m2. A sávolyszövésű 

kenderszövetet a lengyelországi Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants (Poznan) 

gyártotta, felületi tömege 580 g/m2.  

A természetes szövet kezeléséhez foszforsavat, (75%, Azúr Vegyszerbolt Kft.), 

ammónium-hidroxidot (25%-os aldat) és a Wacker Chemie AG-től kapott Geniosil GF-9-et 

(N-(2-aminoetil)-3-aminopropiltrimetoxiszilán) alkalmaztunk. 

A kenderszövetet a kezeléses előtt a por és egyéb szennyezők eltávolítása érdekében 

vízzel mostuk, majd 12 órán át 70°C-on szárítottuk. Háromféle égésgátló kezelést 

alkalmaztunk. Az első esetben az ún. termotex eljárás175 szerint a két órán át 120°C-on 

előmelegített szövetet hideg, 17%-os foszforsav-oldatba merítettük 5 percre. 1 g szövetre 10 
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ml foszforsav-oldat jutott. Mivel a savas kezelés hosszú távon a cellulóz bomlásához vezethet, 

a szöveteket 5%-os ammónium-hidroxid-oldatba merítve semlegesítettük. Az oldatok 

feleslegét gumiborítású kalanderen, ún. „fuláron” átpréselve távolítottuk el. A kezelést 

követően a szöveteket levegőn szárítottuk. Az abszorbeált foszfor mennyiségét a 

tömegnövekedésből határoztuk meg, mely szerint 1,7% P került a szövetre.  

A második módszer esetén a szöveteket szol-gél reakcióban Geniosil GF-9 aminoszilánnal 

kezeltük. A szöveteket a szilán 10%-os toluolos oldatába merítettük, 1 g szövetre 10 ml oldat 

jutott. A katalizátor (3 csepp dibutil-ón-dilaurát 100 ml szilán-oldathoz) hozzáadása után a 

toluolt felforraltuk, és 1 órán át 110°C-on refluxáltattuk. Miután kihűlt a reakcióelegy, a 

szövetekből az oldószer feleslegét az előbbivel megegyező módon távolítottuk el, majd a 

szöveteket 50°C-on szárítottuk. A tömegnövekedésből meghatároztuk a kémiailag kötött, 

illetve adszorbeált Si mennyiségét, ami 4,9% volt. 

A harmadik kezelés az előbbi termotex- és szol-gél kezelések kombinációja volt. Ez 

esetben az aminoszilánnal történt kezelés után alkalmaztuk a termotex eljárást. A szilános 

kezelés nem befolyásolta az abszorbeált P mennyiségét a tömegmérés alapján, így ez esetben 

a Si-tartalom 4,9%, míg a P-tartalom 1,7% volt. 

 

3.2 Vizsgálati módszerek 

3.2.1 Az előállított anyagok minősítése  
Az olvadáspont meghatározását Büchi 510 berendezéssel, korrekció nélkül végeztük. Az 

optikai forgatást Perkin-Elmer 241 polariméterrel 20°C-on határoztuk meg. 

A 1H, 13C és 31P NMR spektrumokat Bruker 300 és Bruker DRX-500 műszerekkel 

CDCl3-ban, illetve D2O-ban vették fel. 

Az infravörös spektrometriai vizsgálatok Bruker Tensor 37 típusú FTIR készülékkel 

készültek, szilárd halmazállapotú anyagok esetén KBr pasztillában, 4000-400 cm-1 

tartományban, míg a folyadékok esetén NaCl ablakok között film formában, 4000-650 cm-1 

tartományban, 4 cm-1-es felbontással, DTGS detektorral. 

A tömegspektroszkópiai vizsgálatokat Perkin Elmer Sciex API 365 LC/MS/MS típusú 

berendezéssel végeztük. A mintákat 10 µL/min-es injektálási sebességgel jutattuk a 

tömegspektrométerbe. Az ESI ionforrást pozitív üzemmódban működtettünk. A 

tömegspektrumokat Q1 pásztázó módban m/z 50 – 500 tartományban vettük fel. 
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Az aminszámot az EN ISO 9702:1998 szabvány szerint („Determination of primary, 

secondary and tertiary amine group nitrogen content”) titrálással határoztuk meg. 

Mérőoldatként perklórsav 0,1M-os jégecetes oldatát, indikátorként pedig kristályibolya 

indikátort alkalmaztunk.  

Az epoxi ekvivalens meghatározása során 50 mg epoxi monomert 10 ml etil-metil-

ketonban feloldottunk, ehhez 10 ml, 20% töménységű ecetsavas tetraetil-ammónium-bromid 

oldatot adtunk, majd kristályibolya indikátorral az aminszám-meghatározás esetén 

alkalmazott mérőoldattal titráltuk. 

Az aminszám az amin típusú térhálósítószerek bázikusságának jellemzésére szolgál; 

megadja, hogy egy g térhálósítószerben lévő bázikus csoportok hány mg KOH-dal 

ekvivalensek. Az epoxi ekivalens megadja, hogy hány g epoxikomponens tartalmaz 1 mól 

epoxidcsoportot. Ezen két értékből számítható, hogy milyen tömegarányban kell a két 

komponenst összemérni, hogy az epoxid- és amin-csoportok sztöchiometrikus arányban 

legyenek, ezáltal maximális térhálósűrűségű gyantát kapjunk. 

 

3.2.2 Próbatestek készítése 
A mátrix próbatestek esetén először a komponenseket (epoxi monomer, térhálósító, 

esetenként égésgátló komponens) megfelelő arányban egy kristályosító csészébe kimértük, 

majd homogén elegy eléréséig kevertük. DDM térhálósító alkalmazásakor a számított 

mennyiségű, olvadt (~90°C) aminhoz mértük melegítés mellett az epoxi (és esetenként az 

égésgátló) komponenst, majd a keveréket homogenizáltuk. Ezt követően megfelelő 

geometriájú szilikon szerszámba öntöttük a gyantát, és adott hőmérsékletprogrammal 

térhálósítottuk. 

Kompozit próbatesteket a kézi laminálás módszerével gyártottuk. A homogén gyantát 

ecsettel vittük fel az erősítőanyagra, közben erőteljesen átitatva a szövetet. A kívánt rétegrend 

kialakítása után az összeállított kompozitot nyomás alá helyeztük, hogy elkerüljük az 

esetleges légzárványok kialakulását, és adott hőmérsékletprogram szerint térhálósítottuk. 

Bevonatolt kompozit esetén először az égésgátolt bevonatot állítottuk elő. A még 

folyékony gyanta tetejére egy réteg szénszálat helyeztünk, és így térhálósítottuk. Térhálósodás 

után erre lamináltuk a belső fázist, majd az összeállított bevonatolt kompozitot nyomás alá 

helyezve térhálósítottuk. 

 



- 47 - 
 
 

3.2.3 Az előállított minták vizsgálata 
Az előállított epoxi monomerek, illetve térhálósító komponensek térhálósodási jellemzőit 

differenciális pásztázó kalorimetriával (TA Instruments DSC Q2000 típusú berendezéssel) 

tanulmányoztuk. Tzero típusú alumínium mintatartóban, N2 atmoszférában 5-10 mg-os 

mintákat fűt/hűt/fűt háromlépéses módon vizsgáltuk. Az első felfűtésből (5°C/perc) a 

térhálósodás reakcióentalpiáját határoztuk meg, majd lehűtés után (50°C/perc) a második 

felfűtésből (5°C/perc) az üvegesedési hőmérsékletet. 

Raman spektrometria segítségével is vizsgáltuk a térhálósodás teljességét. Ehhez Horiba 

Jobin-Yvon LabRAM műszert és 785 nm dióda lézert használtunk Olympus BX-40 optikai 

mikroszkóppal. A spektrumokat 200-2000 cm-1 tartományban, 3 cm-1 felbontással vettük fel. 

A minták termikus stabilitását termogravimetriával vizsgáltuk, Setaram Labsys TG 

DTA/DSC berendezésben, 10°C/perc fűtési sebességgel N2 atmoszférában. Mérésenként 15-

20 mg mintát használtunk. 

Az oxigénindex (OI) meghatározását az MSZ EN ISO 4589-1 és 4589-2 (2000) szabvány 

szerint végeztük. A mérés eredményeként egy mérőszámot kapunk az anyag éghetőségére. 

Oxigénindexnek nevezzük ugyanis egy meghatározott sebességgel áramló oxigén-nitrogén 

gázkeveréknek azt a minimális oxigéntartalmát térfogatszázalékban kifejezve, amelyben a 

vizsgálandó anyagból készített próbatest még ég. Minél nagyobb ez az érték, annál nagyobb a 

vizsgált anyag stabilitása. 

UL-94 vizsgálat (ISO 9772 és ISO 9773) során a nehezen éghető, vízszintesen, ill. 

függőlegesen befogott minták gyújtása alulról történik és mérni kell a láng kialvásához 

szükséges időt. Éghető anyag esetén a minta jellemzésére vízszintben mért lángterjedési 

sebesség szolgál. Amennyiben a minta vízszintesen nem ég végig, a következő kategóriák 

egyikébe soroljuk:  

• HB: A vízszintes vizsgálat szerint, ha a láng a második jelig eljutott; és ha nem ég 

végig, de a függőleges vizsgálati módszer szerinti V-2, V-1, és V-0-ás fokozatnak sem 

tesz eleget. 

• V-2: Ha a függőleges vizsgálati módszer szerint az anyag többek között megfelel a 

következőknek: a próbatestek nem égnek 30 másodpercnél tovább és legalább egy 

próbatest égése közben a keletkező lángoló cseppek meggyújtották a próbatest alatt 

elhelyezett vattát. 
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• V-1: Ha a függőleges vizsgálati módszer szerint az anyag többek között megfelel a 

következőknek: a próbatestek nem égnek 30 másodpercnél tovább és egyetlen 

próbatest égésekor sem keletkeztek lángoló cseppek, amelyek meggyújtották a 

próbatest alatt elhelyezett vattát. 

• V-0: Ha a függőleges vizsgálati módszer szerint az anyag többek között megfelel a 

következőknek: a próbatestek nem égnek 10 másodpercnél tovább és egyetlen 

próbatest égésekor sem keletkeztek lángoló cseppek, amelyek meggyújtották a 

próbatest alatt elhelyezett vattát. 

A kaloriméteres éghetőségvizsgálatokat „mass loss” típusú Cone kaloriméterrel 

végeztük, ami az égés komplex jellemzőinek meghatározására szolgáló berendezés. A valós 

tűzesetekhez hasonló körülményeket szimulálva vizsgálja a minta gyulladási idejét, a 

kibocsátott hőmennyiséget és az égés folyamata alatt a minta tömegvesztését. Méréseink 

során 50 kW/m2 sugárzó hőnek tettük ki a szabványos mintákat (ISO 13927). A vizsgálat 

közben jól megfigyelhető az anyag viselkedése, az esetleges felhabosodás mértéke, illetve az 

égési maradék állaga és szerkezete. 

 A lézerpirolízis-FTIR kapcsolt vizsgálat egy a kutatócsoportban kifejlesztett mérési 

módszer176, alkalmas az anyagok égésének modellezésére, valamint az égés során fejlődő 

toxikus, környezetkárosító gázok azonosítására, relatív mennyiségének meghatározására. A 

mérés során a mintát állítható teljesítményű SYNRAD 48-1 típusú CO2-lézer (hullámhossza 

10600 nm; üzemi frekvenciája 5 kHz) segítségével pirolizáljuk, miközben a keletkező 

füstgázról in situ IR spektrumot veszünk fel (Bruker Tensor 37 FTIR berendezés, DTGS 

detektorral, KBS-5 tallium-bromo-jodid ablakokkal, 4000-650 cm-1 tartományban, 4 cm-1 

felbontással). 

A szenes maradékokról infravörös spektrumot vettünk fel ATR módban Bruker Tensor 

37 FTIR berendezéssel, DTGS detektorral, 4000-600 cm-1 tartományban, 4 cm-1 felbontással. 

A térhálós próbatestek Shore D keménységét Zwick Roell H04.3150 típusú 

keménységmérővel vizsgáltuk, az ISO 868 szabványnak megfelelően. 

A szakító- (MSZ EN ISO 527-2, illetve MSZ EN ISO 527-4 szerint), hajlító- (ISO 

178:2001), és rétegközi nyíró (ASTM D3846-94) vizsgálatokat Zwick Z020 univerzális 

szakítógéppel végeztük. A mérési sebesség 2, illetve 5 mm/perc volt, a befogási hossz 

jellemzően 110 mm, a támaszköz 64 mm volt. Rétegközi nyíró vizsgálat esetén a próbatest két 

oldalán egymástól 3 mm-re található bevágások között 0,05 mm átfedés volt. A nyírási 

sebességet 1,33 mm/percnek választottuk.  
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A kompozitok dinamikus igénybevételre adott válaszát ejtődárdás vizsgálattal határoztuk 

meg, Ceast Fractovis 6785 berendezéssel. Az alkalmazott beállítások: maximális energia: 

228,64 J, dárda átmérője: 20 mm, dárda tömege: 23,62 kg és ejtési magasság: 1 m (ISO 6603-

2:2001). 

A természetes szöveteket sávszakító vizsgálatnak vetettük alá. 50 mm széles sávokat 

vágtunk, melyeket 100 mm-es befogási hosszal az ISO 13934-1:2013 szabványnak 

megfelelően Zwick Z020 univerzális szakítógéppel terheltünk a lánciránynak megfelelően.  

A szövetekből preparált szálakon elemi szálszakító vizsgálatot végeztünk. Ehhez 50 mm 

hosszúságú elemi szálakat papírkeretbe ragasztottunk, és 25 mm-es befogási hosszal Zwick 

Z005 univerzális berendezéssel 2 mm/perc szakítási sebességgel vizsgáltunk. 

Pásztázó elektronmikroszkópiával vizsgáltuk a kezelt és kezeletlen természetes 

szálakat. Ehhez JEOL 6380 LA típusú berendezést alkalmaztunk. A mintákra mérés előtt 

finom arany-palládium ötvözetet gőzöltünk, hogy elkerüljük a feltöltődést.  

A szál-mátrix adhézió meghatározásához csepplehúzó vizsgálatot végeztünk. Ehhez a 

preparált elemi szálakra mátrix-cseppeket helyeztünk, majd térhálósodásuk után a beágyazott 

felület és a maximális erő ismeretében a határrétegben mérhető nyírószilárdságot határoztuk 

meg. A mérést Zwick Z005 univerzális berendezéssel 2 mm/perc húzási sebességgel 

végeztük. 

A peremszög méréshez (EN 828:2013) 5 µl-es ionmentes vízcseppeket helyeztünk a 

mérendő minta felületére, melyek geometriájából meghatároztuk a peremszöget. 
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4 KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

4.1 Szintézisek 
Ebben a fejezetben az általunk előállított és a későbbiekben vizsgált epoxi monomerek, 

térhálósító komponensek és égésgátló vegyületek szintézisét mutatom be. 

  

4.1.1 D-Glükóz alapú epoxi monomerek előállítása [I-V] 
A szakirodalomban talált előzmények szerint a keményítő/cellulóz hidrolízistermékéből, a 

D-glükózból még nem állítottak elő epoxi monomereket. A glükóz nagy mennyiségben 

rendelkezésre álló, olcsó, nem mérgező és „zöld” alapanyaga a szerves kémiai szintéziseknek. 

Célunk volt tehát olyan glükóz-származékok előállítása, amelyek legalább két epoxi funkciót 

tartalmazva alkalmasak lehetnek a polimerizációra. 

 

4.1.1.1 Glükopiranozid-alapú bifunkciós epoxi monomer (GP2E) előállítása 
A metil-4,6-O-benzilidén-α-D-glükopiranozidot (1) a metil-α-D-glükozid és benzaldehid 

kondenzációjával állítottuk elő, katalizátorként cink(II)-kloridot használva. A terméket 

kristályosítással 72%-os termeléssel kaptuk négy óra szobahőmérsékleten történő reakció 

után177. A diallil-éter származékot (2) az 1-es vegyület allil-bromiddal történő reakciójával 

állítottuk elő szilárd NaOH bázis jelenlétében, toluolban refluxáltatva. A termelés 

kristályosítás után 90%-os volt178. A diallil-étert Lindberg módszere179 szerint hidrogén-

peroxiddal metanolban, K2CO3 és benzonitril jelenlétében epoxidálva kaptuk a bifunkciós 

epoxi monomert (3). Kromatográfiás tisztítás után a 3 termelése 40% volt (24. ábra). 

 

 
24. ábra: GP2E szintézise 
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4.1.1.2 Glükopiranozid-alapú trifunkciós epoxi monomer (GP3E) előállítása 
D-Glükózt allil-alkohollal reagáltattuk bór-trifluorid-dietiléterát katalizátor jelenlétében. 5 

óra reflux és oszlopkromatográfiás tisztítás után 26%-os termeléssel jutottunk az allil-α-D-

glükopiranozidhoz (4)180. A 4-es és 6-os helyzetű hidroxilcsoportok szelektív védését 

benzaldehid-dimetilacetállal, pTsOH katalizátor jelenlétében DMF oldószerben valósítottuk 

meg jó termeléssel (76%)181.  

Egyszerűbb eljárásban nagyobb termeléssel is előállítottuk az 5-ös vegyületet. Ekkor az 

allil-alkohollal történő reakció az alkohol refluxhőmérsékletén 48 órán át tartott CF3SO3H 

jelenlétében. Ezt követően az allil-alkohol feleslegének és a sav eltávolítása után az elegyet 

DMF-ben reagáltattuk benzaldehid-dimetilacetállal, pTsOH katalizátor jelenlétében 40°C-on 

5 órán keresztül. Kristályosítás után az α és β anomerek keverékéből álló allil-4,6-O-

benzilidén-D-glükopiranozid (5) termelése 45% volt181 szemben a kétlépéses reakció 20%-os 

eredményével.  

Az 5-ös vegyületet toluolban KOH jelenlétében allil-bromiddal reagáltatva jutottunk a 6-

os 1,2,3-tri-O-allil származékhoz182. A kettőskötések epoxidálását toluolban m-

klórperbenzoesavval valósítottuk meg, így jutva kromatográfiás tisztítás után 72%-os 

termeléssel a (2’,3’-epoxipropil)-2,3-di-O-(2’,3’-epoxipropil)-4,6-O-benzilidén-D-

glükopiranozidhoz (7) (25. ábra). 

 

 
25. ábra: GP3E szintézise 
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4.1.1.3 Glükopiranozid-alapú tetrafunkciós epoxi monomer (GF4E) 

előállítása 
A tetraallil származék (8) előállítását metil-α-D-glükozid és allil-bromid 1,4-dioxánban, 

kálium-hidroxid jelenlétében valósítottuk meg. Kromatográfiás tisztítás után a termelés 40% 

volt. A tetraepoxi-származékot a 8-as vegyület m-klórperbenzoesavval toluolban történő 

oxidációjával kaptuk, az előzőekben leírtaknak megfelelően. A kristályos termék (9) 

termelése 50% volt183 (26. ábra). 

 
26. ábra: GF4E szintézise 

 

4.1.1.4 Glükofuranozid-alapú trifunkciós epoxi monomer (GFTE) előállítása 
A glükofuranozid-gyűrűt tartalmazó trifunkciós vegyület előállítása 1,2-di-O-

izopropilidén-α-D-glükofuranozid (11) intermedieren keresztül történt, amelyet két módon is 

előállítottunk. A D-glükóz acetonnal való reakciója elemi jód katalizátor jelenlétében 1,2:5,6-

di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranozidot (10) eredményez jó termeléssel (59% kristályosítás 

után)184. Az 5,6-O-izopropilidén védőcsoport szelektív hidrolízisét híg kénsavval valósítottuk 

meg metanolban, 65%-os termeléssel184 (27. ábra). 

A második, „one-pot” módszer eredményesebbnek bizonyult a 11-es vegyület 

előállítására185. Először a D-glükózt acetonnal reagáltattuk kénsav jelenlétében, majd a 

semlegesítés és bepárlás után kapott nyersterméket (1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-

glükofuranozid) sósavval kezeltük. A kapott 11-es vegyület termelése átkristályosítás után 

43% volt. A 3,5,6-tri-O-allil-származékot allil-bromiddal KOH jelenlétében történő 

reakcióban állítottuk elő 74%-os termeléssel186. A 12-es allil-éter epoxidációja m-

klórperbenzoesavval toluolban, szobahőmérsékleten a 13-as 3,5,6-tri-O-(2’,3’-epoxipropil)-

1,2-O-izopropilidén-α-D-glükofuranozidot eredményezte, kromatográfiás tisztítás után 76%-

os termeléssel (27. ábra). 
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27. ábra: GFTE szintézise 

  

Az előállított D-glükóz alapú epoxi monomerek közül az előkísérletek alapján (ld. 4.2 

fejezet) a folyékony halmazállapotú trifunkciós glükofuranozid alapvázzal rendelkező GFTE-t 

térhálósítva értük el a legmagasabb üvegesedési hőmérsékletet és legnagyobb keménységet, 

ezért ennek szintézisét méretnöveltük. Az eredeti szintézis során mind az allil-származékot, 

mind pedig az epoxi monomert kromatográfiás tisztítással választottuk el a 

szennyeződésektől. Nagyobb léptékű reakciók esetén, illetve ipari körülmények között ez a 

tisztítási módszer gazdaságtalan: nagy az oldószer- és szilikagél-igénye, híg oldatokat kell 

bepárolni, valamint rendkívül időigényes eljárás. A szintézis méretnövelésekor ezen 

hátrányokat szem előtt tartva próbáltuk meg a tisztítási lépések számát csökkenteni, illetve 

alternatív reakcióutakat kidolgozni. 

Az 1,2-O-izopropilidén-α-D-glükofuranozidot a korábban leírt „one-pot” módszerrel 

állítottuk elő. Az anyalúgból bepárlás során kiválik a 11-es vegyület, melyet szűrve, és a 

másodlagos anyalúgot ismét bepárolva 55%-os termeléssel kapjuk a szabad 

hidroxilcsoportokkal rendelkező vegyületet. A termék minden esetben tartalmaz kevés 

szennyezőt, (pl diszacharidokat), de ezek jelenléte nem zavarja a továbbalakítást. 

Az allilezés toluolban történik, amely kis mértékben oldja az izopropilidén-

glükofuranozidot, valamint az allilezett származékait, a szennyezőket viszont nem, így azok 
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az allilezést követően szűréssel eltávolíthatók, csakúgy, mint a keletkező KBr, valamint az 

esetlegesen el nem reagált KOH bázis. Az allil-bromid feleslegét a bepárlás során távolítjuk el 

a reakcióelegyből. A terméket (12) ismét feloldva toluolban, majd vízzel mosva távolítottuk el 

a KBr és KOH nyomokat, valamint az olyan intermediereket, amelyek egynél több –OH 

csoportot tartalmaznak. Szárítás és bepárlás után további tisztítás nélkül közel 100% 

termeléssel kaptuk a glükofuranozid allil-származékát. 

Az epoxidáláshoz ismét feloldottunk toluolban az előző lépés nyerstermékét, majd 

hozzáadtuk a m-klórperbenzoesavat. A reakció mellékterméke, a m-klórbenzoesav (mCBA) 

toluolból kiválik, így szűréssel eltávolítható. Míg kis méretben a reakciót szobahőmérsékleten 

kevertetve lejátszódott az oxidáció, méretnövelés után az exoterm folyamat miatt hűtésre volt 

szükség, mivel 45°C felett már nem csak a kettőskötések epoxidációja játszódik le, hanem 

egyéb mellékreakciók is, pl. az acetálgyűrű felnyílása, vagy az alapváz oxidációja. A szűrést 

követően az anyalúgot, benne az epoxivegyülettel Na2CO3 oldattal mostuk, a felesleg mCPBA 

és a ki nem szűrődött mCBA eltávolítása érdekében, majd bepároltuk. Minden további 

tisztítás nélkül közel 80%-os termeléssel kaptuk az epoxidált vegyületet (13). Az így kapott 

termék epoxi ekvivalense 160 g/eq. 

 

4.1.2 Égésgátló vegyületek előállítása [V-XIII] 
Az epoxigyanták egyik legnagyobb hátránya a gyúlékony szerves mátrix, ezért az 

égésgátlásuk elengedhetetlen. Az alkalmazott égésgátlók lehetnek reaktívak vagy additívak, 

attól függően, hogy a makromolekulához kovalens kötéssel kapocsolódnak, vagy 

adalékanyagként  kerülnek a polimerbe. Epoxi vegyületek esetén a reaktív égésgátlást 

mindkét komponenst oldaláról megvalósíthatjuk, mind az epoxi monomer, mind a térhálósító 

komponens irányából. A következő fejezetekben az általunk előállított égésgátló hatású 

vegyületek szintézisét mutatom be. 

 

4.1.2.1 Égésgátló hatású epoxi monomerek szintézise 

4.1.2.1.1 PER-DOPO addukt szintézise 

Az égésgátló hatású epoxi monomer szintézisét a pentaeritrit-alapú négyfunciós PER és 

DOPO reakciójával terveztük megvalósítani. A komponenseket olyan arányban mértük össze, 

hogy minden negyedik oxirángyűrű reagáljon a DOPO-val, annak aktív hidrogénjén keresztül. 
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A reakció sematikus útját a 28. ábra mutatja be. A körülményeket DGEBA-DOPO reakció 

szakirodalmi leírása alapján választottuk110. 

 
28. ábra: PER-DOPO addukt előállítása 

 

Az előállított addukt (14) számított epoxi ekvivalense 552 g/eq, ami jó egyezést mutat a 

titrálással meghatározott valós epoxi ekvivalenssel (535 g/eq). 

 

4.1.2.1.2 GFTE-DOPO addukt szintézise 

Az előző reakció mintájára a D-glükózból előállított glükofuranozid-alapú epoxi 

monomer, a GFTE (13) DOPO adduktját is előállítottuk (29. ábra). Természetesen a reakció 

terméke nem kizárólag a 15 molekulából áll, hanem izomerek keveréke, a DOPO ugyanis 

bármely oxirángyűrűvel egyforma valószínűséggel lép reakcióba, viszont ez sem az 

égésgátlótartalmat, sem a későbbi térhálósodást nem befolyásolja. 

 

 
29. ábra: GFTE-DOPO addukt szintézisének sematikus ábrája 

 

A számított epoxi ekvivalens 350, a mért pedig 470 g/eq, ami úgy lehetséges, ha a reakció 

során nem csak a DOPO-val elreagáló, hanem egy másik oxirángyűrű is felnyílik (pl. a DOPO 

addíciója során keletkező OH-csoport nukleofil támadása révén kialakuló intramolekuláris 

gyűrű keletkezése közben).  
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4.1.2.2 Égésgátló hatású térhálósító komponensek előállítása 

4.1.2.2.1 N,N’,N’’-trisz(aminoetil)foszforsavtriamid (TEDAP) szintézise 

A kutatócsoport korábbi eredményei alapján a TEDAP hatékony égésgátlónak bizonyult, 

ezért egy könnyen méretnövelhető és környezetbarát eljárást dolgoztak ki a szintézishez187. 

Ezen az eljárás alapján állítottuk elő az alifás láncú égésgátló-térhálósító komponenst. 

 
30. ábra: TEDAP szintézise 

 

Szobahőmérsékletű etilén-diaminhoz (reagens és oldószer egyben) melegítés közben 

csepegtettük be a trietil-foszfátot, majd egy órán át refluxáltattuk a reakcióelegyet. Az EDA 

feleslegét, és a transzamidálásos reakció melléktermékeként keletkező etil-alkoholt rotációs 

vákuumbepárló segítségével távolítottuk el. A visszamaradó sárgásbarna folyadék (16) 

termelése 90% feletti (30. ábra). 

A termék azonosítása, a P-N kötés kialakulásának igazolása tömegspektrometria mellett 

infravörös spektrometriával történt187, ezért számításos módon is igazolni szerettük volna, 

hogy a nem triviális reakció149,188 valóban végbemegy. Ehhez kvantumkémiai számításokat 

végeztünk a térbeli szerkezet, valamint infravörös spektrum pontos meghatározására. Az 

előállított foszfortartalmú vegyületek közül a TEDAP a legkisebb molekula, ezért ezen a 

vegyületen modelleztük, hogy lehetséges-e intramolekuláris hidrogén-kötés kialakulása. Az 

optimált geometriai szerkezet alapján a P=O kötés oxigénje a foszforatomhoz kapcsolódó –

NH– csoport hidrogénjével intramolekuláris H-hídat alkothat. 

 

4.1.2.2.2 N,N’,N’’-trisz(2-aminofenil)foszforsavtriamid (TOPDAP) előállítása 

A kutatócsoportban korábban már megvalósították a TOPDAP előállítását környezetbarát 

reagenseket alkalmazva187, hasonlóan a TEDAP-hoz. A leírt eljárás szerint az o-fenilén-

diamin (oPDA) meleg toluolos oldatához csepegtették a trietil-foszfátot, majd 2 óra forralás 

után vákuumdesztillációval távolították el az oldószert és a keletkező mellékterméket, és így 

jutottak a sötétlila kristályos TOPDAP-hoz187. 
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Ezt a reakciót optimálva, a forralás idejét növelve lehűlés után a termék kiválik a 

toluolból, így vákuumdesztilláció helyett szűréssel jutottunk a 17-es vegyülethez (31. ábra), 

90%-os termeléssel. 

 
31. ábra: TOPDAP szintézise 

 

4.1.2.2.3 N,N’,N’’-trisz(3-aminofenil)foszforsavtriamid (TMPDAP) szintézise 

Az előző fejezetben leírt TOPDAP esetén az amin funkciók egymáshoz képest orto-

helyzetben helyezkednek el, ezért a kialakuló intramolekuláris hidrogén-hidak is szerepet 

játszanak a termék szilárd halmazállapotában. Mivel feldolgozás szempontjából előnyösebb 

folyékony halmazállapotú aminok használata, ezért előállítottuk a TOPDAP m-fenilén-

diaminból (mPDA) kiinduló izomerjét is. 

A mPDA esetén nem lép fel intramolekuláris H-híd, ezért az olvadáspontja is alacsonyabb 

(64-66°C), mint az orto-fenilén-diaminé (102-104°C), tehát a reakció végrehajtásához nem 

volt szükség oldószer alkalmazására, ömledékben zajlott (32. ábra). A megolvadt aminhoz 

csepegtettük a trietil-foszfátot, majd a hőmérsékletet 90-95°C között tartva két órán át 

kevertettük az elegyet. A melléktermékként keletkező etanolt vákuumszárítással távolítottuk 

el. A termelés 90% körüli volt.  

 
32. ábra: TMPDAP szintézise 
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4.1.2.3  Additív égésgátlók szintézise  
A foszforsavészterek alkalmasak polimer rendszerek égésgátlására és lágyítására, azonban 

előállításuk általában foszfor-halogenidekből történik189. Ezekkel a vegyületekkel jó 

termeléssel állíthatóak elő a különböző foszforsavészterek, azonban a reakció közben 

keletkező hidrogén-halogenid melléktermékek a környezetre károsak. Ezért célszerű addíciós 

reakcióutak megkeresése a foszforsavészterek előállításához. Erre a célra a foszfor-pentoxid 

alkalmazása atomhatékonysága miatt megfelelő. Ebben a fejezetben olyan additív égésgátlók 

környezetbarát szintézisét mutatom be, amelyek egyesítik magukban a szerves foszfátok 

nagyobbrészt gáz-fázisú, valamint a felhabosodó típusú vegyületek szilárd fázisban kifejtett 

hatását. 

 

4.1.2.3.1 „Etil-foszfát” (EtP) előállítása 

Az addíciós reakció erősen exoterm jellege miatt az etanolt jeges vizes fürdőn 0°C-ra 

hűtöttük. Lehűlés után kis részletekben adagoltuk be a számított mennyiségű foszfor-

pentoxidot (4:1 –OH csoport: P-atom mólarány), minden esetben 0°C-os oldatba. A 

beadagolások közben a hőmérséklet átlagosan 13-14°C-ra emelkedett fel. Az utolsó részlet 

P2O5 hozzáadása után az elegyet 12 órán át szobahőmérsékleten kevertettük, majd a maradék 

etanolt ledesztillálva kis viszkozitású, színtelen folyadékot kaptunk (33. ábra).  

 

 
33. ábra: EtP szintézise 

 

A keletkező termékelegy kémhatása erősen savas a szabad foszforsav-funkciók miatt, 

ezért számított mennyiségű melaminnal semlegesítettük. Az arányt úgy választottuk meg, 

hogy egy savfunkcióra egy melamin jusson. Az így kapott só fehér, porrá őrölhető. 

 

4.1.2.3.2 „Etilénglikol-foszfát” (EGP) előállítása 

Etilénglikol (EG) esetén a reakció még 0°C-on is annyira heves, hogy addíció helyett 

vízelvonás történik, az elegy elszenesedik, ezért por helyett THF-es szuszpenzióban adagoltuk 

a foszforpentoxidot (2,65:1 –OH csoport: P-atom mólarány) több részletben a hideg EG-hoz. 

A hőmérséklet a beadagolásoknál átlagosan 10-11°C-ra emelkedett fel. Az összes P2O5 
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bemérése után szobahőmérsékleten 12 órán keresztül kevertettük az elegyet (34. ábra). A 

reakció lejátszódása után elvált egymástól a THF és a viszkózus, színtelen termékelegy. 

Elválasztás után az alsó fázisról ledesztilláltuk a maradék THF-nyomokat, majd a korábban 

leírt módon melamin-sót gyártottunk belőle. 

 

 
34. ábra: EGP előállítása 

A 31P NMR és MS alapján legnagyobb mennyiségben keletkező termékek feltüntetésével 

 

4.1.2.3.3 „Rezorcin-foszfát” (RP) előállítása 

A rezorcin szilárd, kristályos anyag, ezért a reakciót csak oldószeres közegben tudtuk 

kivitelezni. A THF-es oldatot jeges vizes fürdőn 0°C-ra hűtöttük, lehűlés után kis részletekben 

adagoltuk be a P2O5-ot (2,65:1 –OH csoport: P-atom mólarány). Adagolás közben semmilyen 

reakciót, hőmérsékletváltozást nem tapasztaltunk. Az utolsó részlet hozzáadása után 12 órán 

keresztül szobahőmérsékleten kevertetve sárgásszínű folyadékot kaptunk, amiről az oldószert 

ledesztillálva jutottunk a sárgásfehér színű, viszkózus termékelegyhez (35. ábra). 

 
35. ábra: RP szintézise 

A 31P NMR és MS alapján legnagyobb mennyiségben keletkező termékek feltüntetésével 

 

A rezorcin alifás alkoholokhoz képest kisebb reaktivitása miatt a szabad savcsoportok 

száma a termékelegyben jelentősen nagyobb volt, mint az előző esetekben: a 

tömegspektrometiás mérések alapján szabad foszforsavat, pirofoszforsavat, valamin 

oligomereket is tartalmazott a reakcióelegy. Az erősen savas közegben MS-sel kimutatható 

volt a THF gyűrűfelnyílása is, „butenil-foszfát” melléktermék formájában.  
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4.2 Cukoralapú epoxi monomerek vizsgálata [I-V, XIV-XVI] 
A glükóz alapú epoxi monomerek felhasználásával olyan, – a szakirodalomban eddig még 

le nem írt – megújuló nyersanyagforrásból származó epoxigyanták előállítása vált lehetővé, 

amelyek megfelelnek a szerkezeti anyagok mátrixával szemben támasztott 

követelményeknek. Hogy ennek realizálhatóságát vizsgálni tudjuk, tanulmányoztuk az 

előállított többfunkciós epoxi monomerek térhálósodását, a térhálós gyanták üvegesedési 

hőmérsékletét, és termikus stabilitását, minden esetben a kőolaj-alapú DGEBA-t használva 

referencia vegyületként. 

  

4.2.1 Glükóz alapú monomerek térhálósításának vizsgálata 
Mivel az előállított D-glükóz alapú epoxi monomereket még nem alkalmazák térhálós 

gyanták komponenseként, elengedhetetlen volt a térhálósodási folyamatuk vizsgálata. A 

térhálósodás mennyiségi elemzéséhez DSC, míg a kémiai jellemzéséhez Raman 

spektrometriás méréseket végeztünk. 

 

4.2.1.1 Differenciális pásztázó kalorimetria 
Az előállított cukoralapú epoxi monomerek térhálósodási reakcióját differenciális 

pásztázó kalorimetriával (DSC) vizsgáltuk. Modell térhálósító vegyületként DDM-et (4,4’-

diaminodifenilmetán) alkalmaztunk. A kromatográfiás tisztaságban (>98%) szintetizált 

monomerek epoxi ekvivalensét a móltömegükből határoztuk meg (7. táblázat 2. sor), és a 

maximális térhálósűrűség eléréséhez szükséges mennyiségű DDM-mel reagáltattuk a 

molekulákat. Mivel az előállított négy epoxi monomerből három szilárd halmazállapotú, a 

dörzsmozsárban homogenizáltuk a két komponenst. 

Az egyes rendszerek térhálósodási entalpiáját az első felfűtésből határoztuk meg. A 3-as 

(GP2E, glükopiranozid-alapú diepoxi), 7-es (GP3E, glükopiranozid-alapú triepoxi) és 13-as 

(GFTE, glükofuranozid-alapú triepoxi) vegyületek esetén a térhálósodási reakció kezdeti 

hőmérséklete 120°C körül volt, valamint e monomerek térhálósítása során az exoterm csúcs 

hőmérséklete is hasonló tartományba esik (145-165°C). A 9-es (GP4E, glükopiranozid-alapú 

tetraepoxi) monomernél valamivel alacsonyabb értékeket mértünk mind a térhálósodás 

kezdeti hőmérséklete, mind az exoterm csúcs esetén.  
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Mivel az oxirángyűrű és az aminok reakciójának entalpiája (-118-tól -100 kJ/mol epoxi 

csoportig190 vagy -111-től -98 kJ/mol epoxi csoportig191) független az egyes komponensek 

molekulaszerkezetétől190,191, a térhálósodási fok meghatározható a mért entalpia-értékekből 

(7. táblázat, 6-8. sorok). A számításhoz -105 kJ/mol epoxi csoport, vagy másként -105 

kJ/epoxi ekvivalenst (kJ/ee), mint átlagértéket használtuk. A DSC-ben mért entalpiából (J/g) a 

keverési arányok figyelembevételével számoltuk ki az entalpia értékét kJ/ee 

mértékegységben, majd ezen értékeket vetettük össze az elméleti -105 kJ/ee értékkel, és ebből 

számítottuk a térhálósodási fokot (7. táblázat, 8. sor). 

A folyékony halmazállapotú GFTE esetén a számított entalpia jó egyezést mutat az 

elméleti értékkel, csakúgy, mint a referencia DGEBA – DDM rendszer esetén. A szilárd 

halmazállapotú, glükopiranozid-alapú epoxi monomerek esetén a térhálósodási fok eléggé 

alacsony, mindössze 60-80%. Ez azzal magyarázható, hogy mind az epoxi-, mind az amin 

komponens szilárd, ezért a mozsárban történő dörzsölés során molekuláris szintű keveredést 

nem sikerült elérni. Következésképpen a térhálósodás nem tudott teljesen lejátszódni.  

 
7. táblázat: Az előállított bioepoxi monomerek térhálósodása 

epoxi 
monomer 

GP2E GP3E GP4E GFTE DGEBA 

epoxi ekvivalens (g/eq) 197 145 104 129 180 
100 g epoxi 

monomerhez használt 
DDM mennyisége (g) 

25,2 34,2 47,7 38,5 27,6 

térhálósodás kezdete 
(°C) 

127,4 98,0 117,6 127,6 121,4 

exoterm csúcs (°C) 164,3 127,3 143,0 158,4 148,8 
mért térhálósodási 

entalpia (J/g) 
258,0 395,3 535,5 530,6 432,1 

számított térhálósodási 
entalpia (kJ/ee) 

63,7 77,2 82,7 95,1 99,2 

térhálósodási fok (%) 61 74 79 91 95 
üvegesedési 

hőmérséklet (°C) 
76 154 130 177 174 

 

A különböző bioepoxi rendszerek üvegesedési hőmérséklete (Tg) változatos értékeket 

mutat (7. táblázat, 9. sor). Ahogy várható volt, a legalacsonyabb Tg-t a bifunkciós 

glükopiranozid-alapú monomer (3, GP2E) esetén kaptuk, az alacsony funkcionalitás és kis 

térhálósodási fok miatt. A másik két glükopiranozid-alapú monomert összehasonlítva, nem a 
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nagyobb funkcionalitás vezetett magasabb Tg-hez. Ezt a GP4E (9-es vegyület) mozgékonyabb 

szerkezetével magyarázhatjuk, mivel ez esetben a molekula merevségét adó biciklusos rész 

hiányzik, s így a szegmensmozgás kevésbé gátolt. Figyelembe véve a glükopiranozid-alapú 

monomerek kisebb térhálósodási fokát, technológiai körülmények között, (ahol a 

komponensek oldatban, vagy olvadékállapotban történő összekeverése nem zavaró), 

magasabb Tg értékek várhatóak. A legmagasabb üvegesedési hőmérsékletet (177°C) a 

trifunkciós glukofuranozid-alapú monomer (GFTE, 13) esetén mértük, ami a molekula 

kompakt szerkezetével, és nagy térhálósodási fokával magyarázható. 

 

4.2.1.2 Raman spektrometriás vizsgálat 
A GFTE térhálósodásának teljességét Raman spektrometriával is vizsgáltuk. A 36. ábra a 

két kiindulási anyag, a D-glükóz alapú epoxi monomer (GFTE) és a modell térhálósító 

(DDM), valamint a térhálós polimer Raman spektruma látható. 

 

 
36. ábra: A GFTE epoxi monomer (a), a DDM (b) és a térhálós polimer (c) Raman spektruma 

 

Az oxirángyűrű karakterisztikus csúcsai 917 és 1257 cm-1-nél jelennek meg a GFTE 

spektrumán (36. ábra (a)). Ebben a régióban a térhálósító komponens NH2 csoportjainak 

rezgései gyenge csúcsokként jelennek meg 1317 és 1584 cm-1-nél (36. ábra (b)). A 
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térhálósodás lejátszódását erősíti meg, hogy a térhálós gyanta spektrumán (36. ábra (c)) sem 

az oxirángyűrűre, sem az aminocsoportra jellemző sávok nem jelennek meg.  

 

4.2.2 Glükóz alapú térhálós gyanták termikus stabilitása 
A D-glükózból előállított epoxi monomerekből DDM-mel reagáltatva térhálós gyantát 

állítottunk elő. A termikus stabilitásukat temogravimetriás (TGA) méréssel határoztuk meg. A 

kapott tömegcsökkenés görbéket a 37. ábra mutatja be, míg a 8. táblázat tartalmazza a 

számszerű adatokat. 

 

 
37. ábra: DDM-mel térhálósított glükóz alapú epoxigyanták TGA görbéi 

 

A glükofuranozid-alapú trifunkciós vegyületből előállított gyanta bomlása kezdődik a 

legalacsonyabb hőmérsékleten, mivel a 13-as vegyület 1,2-O-izopropilidén védőcsoportja 

könnyen hasad aceton keletkezése közben. A minta további bomlása azonban relatíve lassan 

megy végbe. A bi-és trifunkciós glükopiranozid-alapú gyanták (GP2E és GP3E) bomlása 

330°C körül kezdődik, a 4,6-O-benzilidén védőcsoport lehasadásával. A négyfunkciós epoxi 

monomerből és a referenciaként alkalmazott DGEBA-ból előállított gyanta bomlása hasonló 

trendet mutat. A legnagyobb termikus stabilitása ezen vegyületeknek van (367°C), mivel nem 

tartalmaznak könnyen lehasadó védőcsoportokat. Bomlásuk hirtelen, nagy sebességgel megy 

végbe. Az égésgátlás szempontjából nagyon ígéretes a 800°C-on visszamaradó maradékok 

relatíve nagy tömege (8. táblázat). 
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8. táblázat: A térhálósított glükóz alapú epoxigyanták termikus bomlása 

epoxi monomer 
T-5% 
(°C) 

T-50%  
(°C) 

dTGmax 

 (%/°C) 
TdTGmax  

(°C) 
maradék 

(%) 
GP2E 330,4 466,7 -0,8 374,7 42,7 
GP3E 335,6 398,3 -1,1 362,9 26,6 
GP4E 367,0 426,4 -1,2 385,2 34,0 
GFTE 293,1 416,1 -0,5 358,7 34,6 

DGEBA 367,7 423,6 -1,3 384,1 34,8 
T-5%: 5% tömegcsökkenéshez tartozó hőmérséklet; T-50%: 50% tömegcsökkenéshez tartozó 

hőmérséklet; dTGmax: tömegcsökkenés maximális sebessége; TdTGmax: dTGmax-hoz tartozó 
hőmérséklet 

 

4.2.3 Keménységmérés 
Az előállított D-glükóz-alapú epoxi monomerek közül a két trifunkciós vegyület (a 

glükopiranozid-vázas GP3E és a glükofuranozid-vázas GFTE) üvegesedési hőmérséklete volt 

a legmagasabb. E vegyületekből készült próbatesteken keménységmérést is végeztünk, hogy a 

DGEBA-hoz viszonyított jellemzőiket jobban megismerjük. A mérések eredményeit a 9. 

táblázat tartalmazza. 

 
9. táblázat: Glükóz alapú és referencia gyanták Shore D keménysége 

epoxi 
monomer 

GP3E GFTE DGEBA 

Shore D 
keménység 

74 ± 4 78 ± 3 75 ± 3 

 

Az eredményekből látható, hogy a glükóz-alapú epoxivegyületek esetén mért keménység 

gyakorlatilag nem tér el a referencia DGEBA értékétől, ami előrevetíti az egyes rendszerek jó 

mechanikai tulajdonságait. 

 

A D-glükózból előállított négyféle epoxi monomer közül a legmagasabb üvegesedési 

hőmérséklet értékeket a trifunkciós monomereket térhálósítva értük el. Mivel a Tg 

kulcsparaméter a későbbi potenciális felhasználási területek szempontjából, ezért ezen két 

vegyület közül választottuk ki a méretnövelésre szánt monomert. A GFTE folyékony 

halmazállapotú, könnyen feldolgozható, ezért ennek szintézisét méretnöveltük (ld. 4.1.1.4 

fejezet). 
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4.3 Égésgátló hatású epoxi monomerek vizsgálata [III, V, VI] 
Az előállított foszfortartalmú epoxi monomerek esetén a térhálósíthatóság mellett a 

minták termikus stabilitását is vizsgáltuk. 

  

4.3.1 DOPO-származékok térhálósításának vizsgálata  
A szintetizált foszfortartalmú epoxi monomerek térhálósíthatóságát DSC-vel vizsgáltuk. 

Térhálósító komponensnek a cikloalifás T-58-at választottuk, mert a korábbi tapasztalatok 

alapján a reaktivitása az alifás TETA és az aromás DDM-é közé esik. Ez azért fontos, mert a 

nagyon viszkózus epoxi komponenseket csak megmelegítve tudtuk a térhálósítóval 

homogenizálni, így ha reaktívabb amint választunk a térhálósodás kezdeti fázisa lejátszódhat 

a komponensek összekeverése közben, ezzel meghamisítva a DSC mérés eredményét. A 

mérést 170°C-ig végeztük, mert efölött a hőmérséklet fölött már a minták bomlása megindul. 

A mérés eredményét a 10. táblázat tartalmazza. 

 
10. táblázat: P-tartalmú epoxi monomerek térhálósodása 

epoxi monomer PER-DOPO GFTE-DOPO 
epoxi ekvivalens 

(g/eq) 
535 470 

térhálósodás 
kezdete (°C) 

52,5 53,2 

exoterm csúcs 
(°C) 

90,1 86,8 

mért 
térhálósodási 
entalpia (J/g) 

79,6 90,1 

számított 
térhálósodási 

entalpia (kJ/ee) 
90,6 84,7 

térhálósodási fok 
(%) 

86 80 

üvegesedési 
hőmérséklet (°C) 

62,7 37,3 

 

A térhálósodás kezdeti hőmérséklete gyakorlatilag megegyezik a két vegyület esetén, és 

az exoterm csúcsok hőmérséklete is hasonló tartományba esik. A 4.2.1.1 fejezetben leírt 

módon kiszámolva az egyes rendszerek térhálósodási entalpiáját kJ/ee mértékegységben (azaz 
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kJ/mól epoxid csoport), majd ezt összevetve az elméleti 105 kJ/ee értékkel látható, hogy 

mindkét P-tartalmú epoxi monomer térhálósítása során 80% körüli térhálóssági fokot kapunk. 

A mért üvegesedési hőmérsékletek relatíve alacsonyak. A GFTE-DOPO addukt esetében 

ehhez nagyban hozzájárul, hogy egy molekulán átlagosan 1,5 oxirángyűrű található, ami nem 

kedvez a három dimenziós térhálós szerkezet kialakulásának. 

  

4.3.2 A DOPO-tartalmú gyanták termikus stabilitása  
Az előállított foszfortartalmú epoxi monomereket a cikloalifás T-58 térhálósítóval 

összekeverve TGA vizsgálatokat végeztünk. A regisztrált tömegcsökkenést a hőmérséklet 

függvényében a 38. ábra mutatja be. 

 

 
38. ábra: P-tartalmú epoxi komponensek hatása a térhálós gyanta termikus stabilitásra 

 

A pentaeritrit-alapú P-tartalmú gyanta esetén (PER-DOPO, 14) két lépcsőt figyelhetünk 

meg a bomlás során. Az első lépcsőben, 140-200°C-ig a minta a tömegének közel 10%-át 

elveszíti, a második lépcsőben pedig a fennmaradó közel 90%-ot. A GFTE-DOPO adduktból 

előállított térhálós gyanta (15) esetén négy lépcsős, kiegyenlített bomlást láthatunk. Az első 

szakaszban 30%-os tömegcsökkenést mértünk, ez a szakasz 260°C-ig tart. A második bomlási 

lépés 26%-os tömegcsökkenéssel jár, kb. 350°C-ig, ugyanakkor itt a legnagyobb a bomlás 

sebessége. A harmadik szakaszban további 23%-ot csökken a minta tömege, majd végezetül 

17%-ot (38. ábra). Az 5%-os tömegcsökkenéshez tartozó hőmérséklet egy tartományba esik a 

két minta esetén, csakúgy, mint a tömegcsökkenés maximális sebességéhez tartozó 
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hőmérséklet (11. táblázat). Annak ellenére, hogy P-tartalmú mintákról van szó, a szenes 

maradékok mennyisége elhanyagolható, ami gyenge égésgátló hatékonyságot vetít előre. 

 
11. táblázat: Foszfortartalmú epoxi monomerek hatása a térhálós gyanta bomlására 

epoxi monomer 
T-5% 
(°C) 

T-50%  
(°C) 

dTGmax 

 (%/°C) 
TdTGmax  

(°C) 
maradék 

(%) 
PER-DOPO 163,5 340,0 -1,4 331,7 0,8 

GFTE-DOPO 153,8 322,4 -0,6 337,3 2,9 
T-5%: 5% tömegcsökkenéshez tartozó hőmérséklet; T-50%: 50% tömegcsökkenéshez tartozó 

hőmérséklet; dTGmax: tömegcsökkenés maximális sebessége; TdTGmax: dTGmax-hoz tartozó 
hőmérséklet 

 

4.3.3 DOPO-tartalmú epoxigyanták oxigénindexe és UL-94 értéke 
A PER-DOPO adduktból (14) növekvő foszfortartalmú térhálós mintákat állítottunk elő, a 

módosítatlan PER-t részben vagy egészben a P-tartalmú adduktra cserélve. Térhálósító 

komponensként a gyártó által javasolt cikloalifás diamint a T-58-at alkalmaztuk. A minták 

foszfortartalmát százalékonként emeltük. Amikor a referencia epoxi monomert 100%-ban a 

PER-DOPO adduktra cseréltük, 4% P-tartalmú mintát kaptunk. A növekvő foszfortartalom 

hatása az oxigénindexre és az UL-94-es besorolásra a 12. táblázatban található. 
 

12. táblázat: P-tartalmú epoxi monomer hatása a térhálós gyanta éghetőségére 

minta OI (tf%) UL-94 
referencia 23 HB (32 mm/perc) 

PER-DOPO 1%P 23 HB (14,3 mm/perc) 
PER-DOPO 2%P 23 HB (függ. 1. gyújtás) 
PER-DOPO 3%P 23 HB (függ. 1. gyújtás) 
PER-DOPO 4%P 24 HB (függ. 2. gyújtás) 

    

A DOPO, bár a szakirodalomban számos esetben sikerrel alkalmazták epoxigyanták 

égésgátlására110,111, a pentaeritrit-alapú rendszerben nem bizonyult hatékonynak. Az 

oxigénindex értéke mindössze egy egységgel nőtt a referenciához képest 4% foszfortartalom 

mellett. Az UL-94 vizsgálat során valamivel jobb eredményeket kaptunk: már 1% P-tartalom 

is jelentősen csökkentette a lángterjedési sebességet, 2% esetén pedig vízszintesen nem égett 

végig a minta, függőleges vizsgálatra is szükség volt. Amikor az epoxi monomert teljesen 

lecseréltük az égésgátolt PER-DOPO adduktra, a minta csak a 2. gyújtás után égett végig, 

ezzel lényegesen csökkent gyúlékonyságot mutatva.  
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4.4 Foszfortartalmú térhálósító komponensek vizsgálata [VII, 

VIII] 

4.4.1 Térhálósítás vizsgálata foszfortartalmú térhálósítókkal 
A 4.1.2.2 fejezetben ismertetett módon előállított foszfortartalmú térhálósító 

komponensek epoxi monomerek irányába mutatott reaktivitását a pentaeritrit-alapú 

epoxivegyülettel (PER) vizsgáltuk. A maximális térhálósűrűség elérése érdekében a PER 

epoxi ekvivalensének, és az aminok titrálással meghatározott aminszámának megfelelő 

arányban kevertük össze. 

Az első felfűtésből a térhálósodás kezdeti hőmérsékletét, entalpiáját, valamint a 

térhálóssági fokot határoztuk meg. A legnagyobb entalpiaértéket és egyben a legnagyobb 

térhálóssági fokot a referencia rendszer esetén mértük. A térhálósodás kezdeti hőmérséklete 

az alifás láncú TEDAP esetén a legalacsonyabb, ami az aminocsoportok jó 

hozzáférhetőségével és reaktivitásával magyarázható. Ugyanakkor a legkisebb mért entalpia 

érték, és egyben legalacsonyabb térhálóssági fok arra enged következtetni, hogy bár a reakció 

az epoxi komponenssel könnyen elindul, a teljes végbemenetelhez hosszabb hőntartás 

szükséges. A P-tartalmú aromás térhálósítók közül a szilárd TOPDAP esetén 15°C-kal 

magasabb hőmérsékleten indul el a térhálósodás, mint a sztereoizomer TMPDAP esetén. Az 

exoterm csúcs is közel 10°C-kal magasabb hőmérsékleten jelentkezik, amit az orto-helyzetű 

aminocsoportok meta-helyzetűekhez képest lényegesen nagyobb sztérikus gátlásával 

magyarázhatunk. Szintén ez a rendszer adta a legnagyobb térhálóssági fokot, az üvegesedési 

hőmérséklete ennek ellenére elmarad a TMPDAP esetén mérttől.  

A második felfűtésből az üvegesedési hőmérsékleteket határoztuk meg. A legmagasabb 

értéket a referencia térhálósító alkalmazása esetén mértük. A cikloalifás gyűrűk merevsége 

gátolja a szegmensmozgást a térhálós gyantában, tehát magasabb hőmérsékletre van szükség 

az üveges átmenethez. Az aromás foszfortartalmú aminok esetén a Tg valamivel alacsonyabb. 

Ennek oka a kisebb térhálóssági fok mellett, hogy a gyűrűk rugalmas N-P-N kötéseken 

keresztül vannak összekapcsolva, szemben a T-58 két gyűrűje közötti egy atomnyi 

távolsággal. A vizsgált minták közül a TEDAP esetén mértük a legalacsonyabb üvegesedési 

hőmérsékletet. Mind az epoxi monomer (PER), mind a TEDAP rugalmas alifás láncokat 

tartalmaz, ami könnyű szegmensmozgást tesz lehetővé, s ez eredményezi a relatíve alacsony 

Tg-t (13. táblázat). 
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13. táblázat: Az előállított P-tartalmú aminok hatása a PER térhálósodására 

térhálósító TEDAP TOPDAP TMPDAP T-58 
aminszám 500 305 655 480 

térhálósodás 
kezdete (°C) 

43,6 70,7 55,7 65,5 

exoterm csúcs 
(°C) 

77,2 92,8 84,5 99,7 

mért 
térhálósodási 
entalpia (J/g) 

283,3 337,3 337,5 402,5 

számított 
térhálósodási 

entalpia (kJ/ee) 
59,5 88,7 70,9 91,4 

térhálósodási 
fok (%) 

57 84 68 87 

üvegesedési 
hőmérséklet 

(°C) 
40,4 77,5 79,5 97,9 

 

4.4.2 Foszfortartalmú aminokkal térhálósított gyanták termikus stabilitása  
A szintetizált foszfortartalmú aminokkal térhálósított PER termikus stabilitását 25-500°C-

ig, N2 atmoszférában mérve határoztuk meg. A mérés során regisztrált görbék a Mellékletben 

találhatók. 

A referenciaként alkalmazott cikloalifás T-58-cal térhálósított minta bomlása egy hirtelen 

tömegcsökkenéssel kezdődik 295°C-on, nagy bomlási sebességgel (14. táblázat). Az 500°C-

on mért maradék mennyisége 10% alatti a vártnak megfelelően, mivel ez a rendszer nem 

tartalmaz szenesítő komponenst. A foszfortartalmú térhálósítók alkalmazása esetén a bomlás 

alacsonyabb hőmérsékleten kezdődik. Egy korábbi tanulmány192 szerint a degradáció korai 

fázisában fejlődő PO gyökök lassítják a további bomlási lépéseket. 

Az o-fenilén-diamin alapú TOPDAP-pal térhálósított gyanta degradációja két lépcsőben 

történik, közel azonos bomlási sebességgel. Ez a két lépcső a kiindulási amin vegyület kis 

termikus stabilitásával magyarázható. Az orto helyzetben elhelyezkedő NH2 csoportok 

egymást aktiválják, így pl. oxidációra is érzékenyebb lesz a molekula. Ezen felül a szenes 

maradék mennyisége is kisebb, mint a sztereoizomer TMPDAP esetén: 28.9% szemben az 

utóbbi 41.8%-ával. A TMPDAP-pal térhálósított rendszer bomlása relatíve lassú, elnyújtott 
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folyamat. A legnagyobb bomlási sebességhez tartozó hőmérséklet a TOPDAP két lépcsője 

közé esik. 

Az alifás foszfortartalmú térhálósító alkalmazása esetén a szenes maradék mennyisége kis 

mértékben elmarad az aromásokhoz képest. Ennek oka, hogy az aromás gyűrűk könnyebben 

szenesednek. A bomlási sebesség is nagyobb a TEDAP esetén, ugyanakkor a maximális 

értéket magasabb hőmérsékleten éri el, mint a másik két P-tartalmú térhálósító (14. táblázat).  
 

14. táblázat: A különböző P-tartalmú aminokkal térhálósított égésgátolt gyanták termikus bomlása 

térhálósító 
T-5% 
(°C) 

T-50%  
(°C) 

dTGmax 

 (%/°C) 
TdTGmax  

(°C) 
maradék 

(%) 
TEDAP 263,5 326,5 -0,9 289 26,6 

TOPDAP 256,4 349,8 
-0,7 
-0,7 

263 
325 

28,9 

TMPDAP 265,6 390,6 -0,8 280 41,8 
T-58 294,5 326,5 -2,5 296 8,6 

T-5%: 5% tömegcsökkenéshez tartozó hőmérséklet; T-50%: 50% tömegcsökkenéshez tartozó 
hőmérséklet; dTGmax: tömegcsökkenés maximális sebessége; TdTGmax: dTGmax-hoz tartozó 
hőmérséklet 

 

4.4.3 Reaktív foszforszármazékokkal térhálósított gyanták éghetősége 
Az előállított foszfortartalmú térhálósító komponensek égésgátló hatékonyságát PER-

alapú rendszerben szabványos oxigénindex és UL-94 mérésekkel határoztuk meg. A kapott 

eredményeket a 15. táblázat tartalmazza.  

A P-tartalmú térhálósítók alkalmazása esetén a referenciához képest lényegesen csökkent 

a gyanták éghetősége. A két aromás térhálósítóval (TOPDAP és TMPDAP) előállított gyanta 

foszfortartalma nem azonos az eltérő aminszámokból eredő különböző keverési arányok 

miatt. A mért oxigénindex értékek mind a három égésgátló esetén nagyobbak a kritikusnak 

tekintett 30 tf%-nál, ami a foszfortartalom gázfázisban kifejtett gyökfogó, ezáltal 

gyújthatóságot csökkentő hatásával magyarázható. 

Az előállított vegyületek égésgátló hatékonysága az UL-94 vizsgálatban még inkább 

megmutatkozik. A referencia rendszer gyors lángterjedésével szemben (32 mm/perc) a P-

tartalmú minták vízszintesen nem égtek. A foszfortartalom hatása megmutatkozik az 

égésgátolt minták besorolásában: míg a TMPDAP-pal térhálósított minta P-tartalma 2%-nál 

kisebb, V-1 besorolást érve el, addig a 2%-nál több foszfort tartalmazó minták a legjobb, V-0 

fokozatot érték el (15. táblázat). 
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15. táblázat: Az előállított égésgátló hatású térhálósítók hatása az oxigénindexre 

és az UL-94-es besorolásra 

térhálósító 
gyanta 

P-tartalma (%) 
OI (tf%) UL-94 

TEDAP 2,8 33 V-0 
TOPDAP 3,0 30 V-0 
TMPDAP 1,7 31 V-1 

T-58 referencia 0 23 
HB  

(32 mm/perc) 
 

A „mass loss” típusú Cone kaloriméteres éghetőségvizsgálatra csak a folyékony 

halmazállapotú aminokkal állítottunk elő próbatestet. (Bár az UL-94-es vizsgálat alapján a 

szilárd TOPDAP jobb eredményt ért el, bíztatóbbnak találtuk a TMPDAP-ot, amely 

oxigénindexe lényegesen kisebb foszfortartalom mellett is kedvezőbbnek adódott.) A 

kaloriméteres vizsgálat során regisztrált hőkibocsátás görbéket a 39. ábra, míg a pontos 

számadatokat a 16. táblázat tartalmazza. 

A görbék lefutásából egyértelműen látszik, hogy a referencia cikloalifás térhálósítóval (T-

58) előállított minta hőkibocsátása lényegesen nagyobb, mint az égésgátló hatású aminokkal 

előállítottaké. A TMPDAP alkalmazásával a begyulladáshoz szükséges idő (TTI – time to 

ignition) megduplázódott, míg a hőkibocsátás maximális értéke (pHRR – peak of heat release 

rate) közel a felére csökkent. A TEDAP-pal térhálósított minta még jobb értékeket mutatott: a 

begyulladás másfél perccel a mérés kezdete után történt, míg a hőkibocsátás értéke alig több, 

mint 10%-a a referenciának (39. ábra). 

 

 
39. ábra: P-tartalmú térhálósítók hatása a PER-alapú gyanták hőkibocsátására 
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A teljes kibocsátott hőmennyiség értékei is követik a hőkibocsátás maximális értékénél 

tapasztalt tendenciát. A TMPDAP-pal térhálósított minta összes kibocsátott hőmennyisége 

alig több mint fele a referenciáénak, míg TEDAP alkalmazásával további 30%-kal csökkent 

ez az érték. Az égés utáni maradékok tömege a foszfortartalommal (ld. 15. táblázat) nő: míg a 

referencia teljesen elégett, a P-tartalmú aminok alkalmazása esetén jelentős mennyiségű 

szenes maradék keletkezett, jelezve az égésgátlók szilárd fázisú hatását (16. táblázat).  

 
16. táblázat: P-tartalmú aminok hatása a PER-alapú gyanta éghetőségére 

térhálósító TTI (sec) pHRR (kW/m2) THR (MJ/m2) maradék (%) 
T-58 47 966 105,4 < 1 

TMPDAP 81 474 58,7 14,3 
TEDAP 95 111 28,0 40,1 

 

 

Az előállított foszfortartalmú aminok közül a TEDAP bizonyult a leghatékonyabb 

égésgátlónak, nagy foszfortartalmának, valamint kiegyensúlyozott szilárd- és gázfázisú 

hatásmechanizmusának köszönhetően. Térhálósítóként történő alkalmazásával az önkioltó (V-

0) fokozat mellett nagy oxigénindex és kis hőkibocsátás érhető el.   
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4.5 Cukoralapú epoxigyanták égésgátlása [XIV-XVI] 
Ebben a fejezetben a kereskedelmi forgalomban kapható szorbit poliglicidil étere (SPE), 

valamint az általunk szintetizált glükofuranozid-alapú epoxi monomerből előállított térhálós 

gyanták égésgátlásának eredményeit mutatom be. 

 

4.5.1 Szorbit poliglicidil éter alapú epoxigyanta égésgátlása 
A szorbit a glükóz hidrogénezésével előállított cukoralkohol, amely hat OH-csoportot 

tartalmaz hat C-atomon. A hidroxilcsoportok epiklórhidrinnel történő reakciójával a már 

kereskedelmi forgalomban kapható szorbit-poliglicidil éterhez (SPE) jutunk. A 

következőkben az SPE-alapú gyanták égésgátlását mutatom be. 

 

4.5.1.1 Térhálósító komponens választása 
A megfelelő típusú térhálósító komponens kiválasztásához a szorbit-alapú epoxi 

monomert DSC-ben többféle kémiai szerkezetű aminnal reagáltattuk. Vizsgáltuk az amin 

vázának hatását a térhálósodásra, valamint az üvegesedési hőmérsékletre (17. táblázat). Az 

alkalmazott aminok között található alifás (TETA), cikloalifás (T-58), aromás (DDM), 

valamint a korábban előállított (ld. 4.1.2.2.1 fejezet) égésgátló hatású TEDAP is. 

Ahogy várható, a térhálósodás kezdeti hőmérséklete az alifás<cikloalifás<aromás 

irányban nő, az aminocsoportok mozgékonysága és hozzáférhetősége miatt. Az alifás aminok 

(TETA és TEDAP) esetén már szobahőmérséklet körül elkezdődik a térhálósodás, a 

cikloalifás T-58 esetén ehhez magasabb hőmérséklet szükséges, míg a szilárd halmazállapotú, 

aromás DDM (op. 88-92°C) esetén mért közel 75°C arra utal, hogy próbatestek előállítása 

során mindenképp hőkezelésre van szükség a térhálósodási reakció beindításához. A 

térhálóssági fokok az alifás aminok esetén a legkisebbek, ami arra utal, hogy bár a reakció 

könnyen beindul, egy idő után jelentősen lelassul, ami a gyakorlati alkalmazás során hosszabb 

térhálósítási idők alkalmazását teszi szükségessé. A legnagyobb térhálósságot az aromás 

DDM esetén mértük. Az aromás és cikloalifás aminok alkalmazásakor meghatározott 

üvegesedési hőmérsékletek lényegesen magasabbak, mint az alifás vegyületek esetén. Ez 

nyilvánvalóan az aminok szerkezetével függ össze: az aromás és cikloalifás gyűrűk merevebb 

szerkezete jobban gátolja a szegmensmozgást a térhálós gyantákban. A két alifás amin, a 

TETA és az égésgátló hatású TEDAP alkalmazásakor mért különbség szintén a 
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molekulaszerkezetre vezethető vissza: az előbbi szénlánca az aminocsoportok között 

rövidebb, mint a P-tartalmú TEDAP esetében. A gélesedési idők tendenciája jó egyezést 

mutat a térhálósodás kezdeti hőmérsékletében megfigyelhető hatásokkal. A két alifás 

szerkezetű amin másfél-két perc alatt eléri a gélesedésnek megfelelő térhálósűrűséget, a 

cikloalifás T-58 esetén ehhez majdnem 5 perc szükséges, míg a DDM-mel térhálósított 

rendszer esetén több, mint 25 percig kezelhető az elegy. 

 
17. táblázat: Különböző típusú aminok hatása a szorbit alapú epoxi monomer térhálósodására 

térhálósító TETA T-58 DDM TEDAP 
aminszám/amin-

hidrogén 
ekvivalens 

1440/24 480/60 -/49,6 500/- 

térhálósodás 
kezdete (°C) 

33,3 51,5 74,6 36,4 

exoterm csúcs 
(°C) 

66,3 87,2 106,8 68,0 

mért 
térhálósodási 
entalpia (J/g) 

331,7 346,4 376,6 228,5 

számított 
térhálósodási 

entalpia (kJ/ee) 
69,3 78,0 88,3 58,0 

térhálósodási 
fok (%) 

66 74 84 55 

üvegesedési 
hőmérséklet 

(°C) 
98,6 124,4 133,7 74,0 

gélesedési idő 
80°C-on (sec) 

98 395 1550 130 

 

Az elsődleges cél az égésgátlás volt, ezért a megfelelő térhálósító komponens 

kiválasztásához az egyes aminok éghetőségre gyakorolt hatását is tanulmányoztuk. Ehhez 

oxigénindex, UL-94, és kaloriméteres éghetőségvizsgálatoknak vetettük alá a négyféle 

aminnal térhálósított mintákat. 

Az oxigénindex és UL-94 eredményeket a 18. táblázat tartalmazza. 
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18. táblázat: A különböző aminokkal térhálósított SPE éghetősége  

térhálósító OI (tf%) UL-94  
TETA (alifás) 23 HB (29 mm/perc) 

T-58 (cikloalifás) 20 HB (20 mm/perc) 
DDM (aromás) 30 HB (függ. 1. gyújtás) 

TEDAP (P-tartalmú) 29 HB (függ. 1. gyújtás) 
 

Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az alifás, illetve cikloalifás aminnal 

térhálósított minták éghetősége jobb. Az oxigénindex értékek kicsik, illetve az UL-94-es 

vizsgálat esetén vízszintesen végigégtek, a lángterjedési sebességük 29, illetve 20 mm/perc 

(18. táblázat). Az aromás, és a foszfortartalmú aminok esetén a mért oxigénindexek 

nagyobbak, valamint vízszintesen nem égtek végig a minták. A csökkent éghetőség várható 

volt, ugyanakkor kiemelkedő eredményt egyik esetben sem sikerült elérni. 

 

A kaloriméteres éghetőségvizsgálat során regisztrált görbék lefutását a 40. ábra mutatja 

be, a pontos adatokat pedig a 19. táblázat tartalmazza. 

 

 
40. ábra: Különböző típusú aminokkal térhálósított szorbit poliglicidil étere hőkibocsátása 
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Az eredményekből megállapítható, hogy az alifás és a cikloalifás aminnal térhálósított 

minták között nincs jelentős különbség. A hőkibocsátás maximális értéke (pHRR) mindkét 

esetben 900 kW/m2 körüli, és ugyanakkor jelentkezik (60 másodperc körül). A DDM-mel 

térhálósított minta esetén a pHRR értéke valamivel kisebb (628 kW/m2), de ugyanúgy 1 perc 

körül jelentkezik, mint a TETA és T-58 estén. Az égésgátló hatású térhálósító alkalmazásakor 

a hőkibocsátás maximuma később jelentkezik, értéke (536 kW/m2) 40%-kal kisebb, mint az 

alifás és cikloalifás esetén. A teljes kibocsátott hőmennyiség is ezeknél a mintáknál a 

legnagyobb. Bár a DDM-es mintánál mért pHRR nagyobb, mint a TEDAP-pal térhálósított 

mintáé, ez utóbbi teljes kibocsátott hőmennyisége valamivel nagyobb. A maradék tömegek a 

pHRR-nek megfelelő tendencia szerint változnak: a TETA és T-58 esetén 1%-nál kisebb 

értékeket mértünk, vagyis az összes polimer elégett. A DDM-mel térhálósított minta esetén 

kis mennyiségű szenes maradék keletkezett, a rendszerben jelenlévő aromás gyűrűk 

hatásaként, míg az égésgátló amint tartalmazó minta égése után jelentős mennyiségű maradék 

maradt (19. táblázat). 

 
19. táblázat: Különböző aminokkal térhálósított SPE kaloriméteres éghetőségvizsgálata 

térhálósító TTI (sec) pHRR (kW/m2) THR (MJ/m2) maradék (%) 
TETA 19 898 105,0 < 1 
T-58 28 888 108,5 < 1 
DDM 10 628 62,8 3 

TEDAP 22 536 72,3 17 
 

A térhálósodás és az éghetőségi jellemzők meghatározása után a DDM-et választottuk 

térhálósítóként, mivel a legmagasabb üvegesedési hőmérsékletet ezzel az aminnal kaptuk, 

valamint az éghetőségi jellemzői is kedvezőek. 

 

4.5.1.2 SPE – DDM rendszer égésgátlása 
Az előkísérletek során az égésgátló hatású térhálósító komponens (TEDAP) esetén mért 

üvegesedési hőmérsékletet lényegesen alacsonyabb volt, mint az aromás, vagy cikloalifás 

aminok esetén mért, ugyanakkor a DDM-mel térhálósított minták éghetősége közel azonos 

volt a TEDAP-os mintákéval, ezért az SPE – DDM rendszer additív égésgátlása mellett 

döntöttünk. A DDM szobahőmérsékleten szilárd vegyület, olvadáspontja 88-92°C, ezért a 

megfelelő elegyedés érdekében olvadékállapotban kevertük össze az epoxi monomerrel. 

Amennyiben ammónium-polifoszfátot alkalmaztunk égésgátló adalékként, a térhálósodási 
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reakció a szilárd szemcsék hatására jelentősen felgyorsult, a gyanta „bedurrant” és nem 

lehetett próbatestet önteni. A folyékony halmazállapotú RDP alkalmazása esetén ez a 

probléma nem jelentkezett, ezért a rendszer égésgátlására ezt a vegyületet használtuk. 

A szükséges égésgátló mennyiségét úgy határoztuk meg, hogy az összfoszfortartalmat 

egy-egy tömegszázalékkal fokozatosan megnöveltük. Ehhez az alkalmazott gyanta (epoxi 

monomer és térhálósító komponens) mennyiségét csökkentettük annyival, amennyi égésgátló 

adalékban a megfelelő mennyiségű foszfor található. (100 g-os bekeverésnél 3% P-tartalmú 

minta esetén ez azt jelenti, hogy a gyanta mennyisége 72,25 g, az égésgátlóként alkalmazott 

RDP pedig 27,75 g.) A mért oxigénindex és UL-94 eredményeket a 20. táblázat tartalmazza. 

 
20. táblázat: SPE-DDM minták RDP-vel történő égésgátlása 

minta OI (tf%) UL-94 
SPE-DDM referencia 30 HB (függ. 1. gyújtás) 
SPE-DDM-RDP 1%P 35 HB (függ. 2. gyújtás) 
SPE-DDM-RDP 2%P 37 V-1 
SPE-DDM-RDP 3%P 38 V-0 

  

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy növekvő P-tartalommal fokozatosan, de 

csökkenő mértékben nő a minták oxigénindexe. A legnagyobb lépcső a referencia minta és az 

1%-os között figyelhető meg: 1%-nyi foszforatom bevitele a rendszerbe 5 tf%-kal növelte 

meg az OI-t, míg 3% P-vel mindösszesen további három tf%-ot nőtt a minta oxigénindexe. 

UL-94-es vizsgálat során 1% P alkalmazása esetén a besorolás HB marad, bár a függőleges 

vizsgálat során csak a 2. gyújtás után ég befogásig a próbatest. 2% esetén a besorolás V-1-re 

javul, de a legjobb, V-0 fokozat eléréséhez szükséges a 3% foszforatom bevitele a rendszerbe. 

 

4.5.1.3 SPE – T-58 rendszer égésgátlása 
A folyékony halmazállapotú égésgátlóval az SPE – DDM rendszer égésgátlása sikeres 

volt, ugyanakkor a térhálósító relatíve magas olvadáspontja miatt nagy méretben nehezen 

kezelhető elegyet kaptunk. A további kísérleteket ezért a 4.5.1.1 fejezet eredményei alapján a 

cikloalifás T-58 alkalmazásával végeztük.  

Növekvő foszfortartalmú mintákat állítottunk elő RDP alkalmazásával: a korábban 

leírtakhoz hasonlóan 1, 2 illetve 3% P volt a mintákban. Mivel szobahőmérsékleten mind az 

epoxi monomer, mind a térhálósító komponens folyékony, a DDM esetén nem alkalmazható 

ammónium-polifoszfát (APP) égésgátlóval is sikeresen állítottunk elő próbatesteket.  
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A vizsgált összetételek oxigénindex eredményei és UL-94 besorolásai a 21. táblázatban 

láthatók. Az RDP alkalmazásával 1% P hozzáadásával az oxigénindex 5 tf%-ot nőtt, 

hasonlóan az SPE – DDM rendszerhez. Bár az UL-94 besorolás HB maradt, a mintán 

vízszintes lángterjedés nem volt mérhető. A foszfortartalom további növelésével az OI 28 

tf%-ra nőtt, azonban RDP alkalmazásával nem lehetett HB-nál jobb eredményt elérni. Az 

adalék mennyiségének további növelése a térhálós polimer mechanikai tulajdonságainak 

romlása miatt nem volt lehetséges. Az relatíve kis (10,8%) P-tartalma miatt 4%-nyi 

foszforatom beviteléhez közel 40%-ban kellene alkalmazni, ekkora hányadban viszont az 

RDP már jelentős mértékű lágyító-hatást fejtene ki. 

 
21. táblázat: SPE – T-58 rendszer éghetősége additív égésgátlók hatására 

 

 

A szilárd APP részecskék alkalmazásával már 1% P bevitelével 27-re nőtt az oxigénindex, 

3% P esetén pedig 31-es OI-t mértünk. Az UL-94 besorolást azonban ezzel az égésgátlóval 

sem sikerült HB-nál előnyösebbre változtatni. Ez esetben az adalékanyag részarányának 

további növelése a szilárd szemcsék aggregációjának lehetőségét növeli, ami a próbatestekben 

hibahelyként jelentkezve károsan befolyásolja a mechanikai tulajdonságokat. 

Korábbi tapasztalatok szerint epoxigyanták esetén 3% foszforatom alkalmazásával 

megfelelő égésgátlás érhető el123, ezért az RDP és APP kombinálásával is előállítottunk 3% 

foszfortartalmú mintákat. Amennyiben 1%-nyi foszfort RDP-vel, és 2%-nyit APP-vel vittünk 

be a rendszerbe, az UL-94 besorolás HB maradt, viszont ezt az arányt megfordítva, illetve ha 

a két adalékkal egyforma koncentrációban juttattunk P-t a gyantába, sikerült elérni a V-0 

önkioltó fokozatot, és 33-34-es OI-t mértünk (22. táblázat). 

 

 

égésgátló összetétel OI (tf%) UL-94 
referencia 20 HB (20 mm/min) 
RDP 1%P 25 HB (függ. 1. gyújtás) 
RDP 2%P 27 HB (függ. 1. gyújtás) 
RDP 3%P 28 HB (függ. 2. gyújtás) 
APP 1%P 27 HB (függ. 1. gyújtás) 
APP 2%P 30 HB (függ. 1. gyújtás) 
APP 3%P 31 HB (függ. 2. gyújtás) 
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22. táblázat: SPE – T-58 rendszer égésgátlása kombinált additív égésgátlókkal 

 

 

 

 

 

Meglepőnek tűnhet, hogy ugyanakkora foszfortartalom mellett ennyire eltérő 

eredményeket kaptunk. A magyarázathoz az égésgátlók hatásmechanizmusát kell figyelembe 

venni. Általános vélemény szerint az ammónium-polifoszfát a szilárd fázisban szenesítő 

komponensként működik, ammóniatartalma révén pedig a keletkezett szenes réteget 

felhabosítja155, míg a szerves foszfátok jellemzően a gázfázisban hatnak gyökfogóként153,154. 

Feltételezhető, hogy a kombinált égésgátlók alkalmazásával sikerült egy optimális, gáz- és 

szilárd fázisban kiegyenlítetten ható adalékkombinációt előállítani. Ezen feltevés igazolására 

a pirolízis során keletkező gázokat, valamint az égés utáni szenes maradékot vizsgáltuk. 

 

A gázfázis vizsgálatát a lézer pirolízis – FTIR (LP-FTIR) kapcsolt vizsgálati módszerrel 

végeztük. A minták pirolízise 1 W lézerteljesítménnyel 1 percig történt, miközben a keletkező 

gázokról FTIR spektrumot vettünk fel. Négyféle mintát vizsgáltunk: a két égésgátlót 

önmagukban 3%-nyi P-t tartalmazó epoxigyantákat (APP 3%P és RDP 3%P), valamint a két 

V-0-s összetételt (RDP 1,5%P+APP 1,5%P és RDP 2%P+APP 1%P). 

égésgátló összetétel OI (tf%) UL-94 

RDP 1%P+APP 2%P 29 HB (függ. 2. gyújtás) 
RDP 1.5%P+APP 1.5%P 33 V-0 

RDP 2%P+APP 1%P 34 V-0 
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41. ábra: Folyadék, szilárd, valamint kombinált égésgátlók hatása a gázfázisban 

az LP-FTIR vizsgálat során 

 

A 41. ábra alapján egyértelmű különbség figyelhető meg az egyes égésgátló-összetételek 

gázfázisú spektrumaiban. Míg az RDP-t tartalmazó minták esetén a P=O-hoz és a P-O-C-hez 

tartozó rezgések éles csúcsokként jelennek meg (1290-1190 cm-1, illetve 1050-950 cm-1 

intervallumban), addig a tisztán APP-vel égésgátolt minta spektruma ezeken az 

intervallumokon nem tartalmaz csúcsot. Az összes minta esetén megfigyelhető a CO2 (2400-

2300 cm-1) és a CO (2200-2080 cm-1) megjelenése a gázfázisban, valamint az aromás C=C 

rezgéseké is (1600 illetve 1490 cm-1 körül), ez utóbbi az RDP-tartalom függvényében 

növekvő intenzitást mutat. Az ammónia keletkezését nem lehetett az APP-s minta esetén 

kimutatni, ugyanakkor látható, hogy növekvő APP tartalom mellett az N-H rezgésre jellemző 

széles csúcs (3400 cm-1) egyre inkább elkülönül a C-H rezgések halmazától (3200-2800 cm-1). 

Az eredmények alapján a csak APP-s minták esetén nem lehetett gázfázisú hatást 

kimutatni, míg az RDP-t növekvő hányadban tartalmazó minták esetén növekvő mennyiségű 

foszfor jelent meg a gátfázisú bomlástermékek között. 

 

Az égés után összegyűjtött szenes maradékokról ATR-IR spektrumokat vettünk fel (42. 

ábra). 
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42. ábra: Az egyes minták szenes maradékairól felvett ATR-IR spektrumok 

 

Az APP-vel égésgátolt minta esetén, bár a szenes maradékok mennyisége lényegesen 

nagyobb, s a maradékban az aromás C=C (1600 cm-1 és 1480 cm-1) és C-H (690 cm-1) 

rezgésekre jellemző csúcsok intenzitása kisebb, mint az RDP-t tartalmazó minták esetében. 

Az RDP tömegének mindössze 10,8%-a P, tehát ugyanakkora P-tartalom eléréséhez több 

adalékra van szükség, mint az APP esetén, és az RDP tömegének fennmaradó közel 90%-a 

fenol és rezorcin formájában van jelen, melyek növelik a szilárd fázis aromás gyűrűs 

tartalmát. Ugyanakkor a szilárd fázisban visszamaradó P-O-P (910 cm-1) valamint P=O (1215 

cm-1) kötésekre jellemző csúcsok intenzitása lényegesen nagyobb az APP 3%P minta esetén, 

és az APP mennyiségének csökkenésével csökken, ami az APP tartalmú rendszerekben a 

szilárd fázisú égésgátlási mechanizmus dominanciájára utal (42. ábra). 

 

Az előállított minták termikus stabilitását termogravimetriával vizsgáltuk. A regisztrált 

RDP-s és APP-s görbéket a Melléklet tartalmazza. 

A folyékony halmazállapotú RDP alkalmazása esetén nagyobb foszfortartalom mellett a 

bomlás kezdeti hőmérséklete fokozatosan csökken, mivel a szerves foszforszármazékok 

elsősorban a bomlás kezdeti szakaszában, a gázfázisban fejtik ki hatásukat, ahogy a LP-FTIR 

vizsgálat során felvett gázfázisú infravörös spektrumokból is kitűnt (41. ábra). Az 50%-os 

bomláshoz tartozó hőmérséklet az RDP-s minták esetén mintegy 15°C-kal alacsonyabb, mint 
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a referencia mintáé, és független a foszfortartalomtól, csakúgy, mint a bomlási sebesség 

maximális értéke (23. táblázat). A 800°C-on mért maradék mennyisége már 1% P-tartalom 

hatására közel 10%-ot nőtt, ugyanakkor a P mennyiségének további növelése nem járt 

számottevő hatással. 

 

Az APP-vel égésgátolt minták esetén kisebb (1-2%) P-tartalom mellett a referenciához 

képest valamelyest nőtt a bomlás kezdeti hőmérséklete, míg a 3%-os minta a referenciához 

hasonló értéket mutatott. Növekvő foszfortartalommal fokozatosan nőtt az 50%-os bomláshoz 

tartozó hőmérséklet, a görbék pedig ellaposodtak, ami azt jelenti, hogy a bomlás maximális 

sebessége csökkent, a 3%-nyi foszfort tartalmazó APP-s minta esetén közel 60%-kal lassabb a 

bomlás. A 800°C-on mért szenes maradék tömege az APP 1%P minta esetén ugyanannyi, 

mint az RDP 3%P összetételnél, ami az APP szilárd fázisú hatását támasztja alá. Növekvő P-

tartalommal fokozatosan nő a maradék mennyisége, az APP-s 3% P-t tartalmazó minta a 

kiindulási tömegének közel negyedét megőrizte 800°C-on (23. táblázat).   

 
23. táblázat: RDP-vel és APP-vel égésgátolt SPE – T-58 minták termikus stabilitása 

összetétel 
T-5% 
(°C) 

T-50%  
(°C) 

dTGmax 

 (%/°C) 
TdTGmax  

(°C) 
maradék 

(%) 
referencia 263,5 322,1 -1,4 263,2 5,6 
RDP 1%P 264,2 309,1 -1,2 274,6 13,4 
RDP 2%P 258,9 309.3 -1,2 275,4 15,5 
RDP 3%P 250,7 309,4 -1,5 277,3 16,6 
APP 1%P 276,3 309,5 -1,8 283,9 16,4 
APP 2%P 272,2 319,2 -1,4 277,9 19,8 
APP 3%P 262,7 330,2 -0,6 275,7 23,2 
T-5%: 5% tömegcsökkenéshez tartozó hőmérséklet; T-50%: 50% tömegcsökkenéshez tartozó 

hőmérséklet; dTGmax: tömegcsökkenés maximális sebessége; TdTGmax: dTGmax-hoz tartozó 
hőmérséklet 

 

A kombinált égésgátlót tartalmazó minták TGA görbéit a 43. ábra mutatja. Az 

összetételek közül az RDP 1,5%P+APP 1,5%P és az RDP 2%P+APP 1%P minták értek el V-

0 besorolást (ld. 22. táblázat). A görbékből kitűnik, hogy termikus stabilitásban gyakorlatilag 

nincs különbség azon minták között, ahol az RDP hozzájárulása a foszfortartalomhoz 1, 

illetve 1,5%, viszont az előbbi HB besorolást kapott az UL-94-es vizsgálat során, az utóbbi 

elérte a V-0 fokozatot. A két égésgátló eltérő hatásmechanizmusa (RPD főleg a gázfázisban, 

míg az APP jellemzően a szilárd fázisban hat) jól kimutatható a bomlási adatokból. Azon 
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minták esetén, ahol az RDP mennyisége nő, csökken a bomlás kezdeti hőmérséklete, valamint 

az 50%-os tömegcsökkenéshez tartozó hőmérséklet. Az APP mennyiségének növelésével 

csökken a bomlás maximális sebessége, valamint nő a maradék tömege is. 

 

 
43. ábra: RDP-APP kombinált égésgátlót tartalmazó minták TGA görbéi 

 
24. táblázat: RDP-APP kombinált égésgátlót tartalmazó minták termikus stabilitása 

összetétel 
T-5% 
(°C) 

T-50%  
(°C) 

dTGmax 

 (%/°C) 
TdTGmax  

(°C) 
maradék (%) 

referencia 263,5 322,1 -1,4 263,2 5,6 
RDP 1%P+APP 2%P 271,6 329,5 -1,0 286,0 22,5 

RDP 1,5%P+APP 1,5%P 270,6 331,2 -1,0 278,9 22,5 
RDP 2%P+APP 1%P 261,6 313,6 -1,2 273,5 16,6 
T-5%: 5% tömegcsökkenéshez tartozó hőmérséklet; T-50%: 50% tömegcsökkenéshez tartozó 

hőmérséklet; dTGmax: tömegcsökkenés maximális sebessége; TdTGmax: dTGmax-hoz tartozó 
hőmérséklet 

 
 

Az eredményeket összefoglalva szinergikust hatást mutattunk ki az elsősorban szilárd 

fázisban ható APP, és a gázfázisban működő RDP között. A két égésgátlót kombinálva, a 

kiegyensúlyozott szilárd- és gázfázisú hatásmechanizmusnak köszönhetően önkioltó (V-0) 

fokozatot értünk el 3% P-tartalommal, míg az egyes adalékok önmagukban alkalmazva csak 

mérsékelt égésgátló hatást mutattak. 
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4.5.1.4 SPE – T-58 rendszer égésgátlása szintetizált additív égésgátlókkal  
Az additív égésgátlók szintézise során a célunk olyan egyszerű vegyületek atomhatékony 

előállítása volt, melyek hatásukat a gáz- és a szilárd fázisban egyszerre tudják kifejteni. Ehhez 

különböző alkoholokat foszforpentoxiddal reagáltattunk, majd a keletkező savas foszfátokat 

melaminnal semlegesítettük (4.1.2.3 fejezet). 

Az előállított additív égésgátlókat SPE – T-58 rendszerbe kevertük úgy, hogy a minták 

foszfortartalma 3% legyen. A mért oxigénindexeket és UL-94 besorolásokat a 25. táblázat 

tartalmazza. 

 
25. táblázat: Szintetizált additív égésgátlók hatása az SPE – T-58 rendszer éghetőségére 

égésgátló OI (tf%) UL-94 
referencia 20 HB (20 mm/perc) 
EtP-Mel 28 V-1 
EGP-Mel 33 V-1 
RP-Mel 31 V-1 

 

A szintetizált additív égésgátlók hatására az oxigénindex jelentősen nőtt mindhárom 

adalék esetén. Az etanolból előállított EtP-Mel esetén a növekedés 8 tf% a referencia rendszer 

értékéhez képest, míg az etilénglikolból, illetve rezorcinból előállított EGP-Mel és RP-Mel 

minták esetén több mint 10 tf%-kal nagyobb oxigénindexet mértünk. Az UL-94-es vizsgálat 

során mindhárom égésgátlóval V-1 besorolást értünk el, egyik minta esetén sem tapasztaltunk 

befogásig érő lángolást, sem lángoló cseppek keletkezését. 

 

Az előállított additív vegyületekkel égésgátolt minták LP-FTIR vizsgálatának eredményeit 

a 44. ábra tartalmazza. A csúcsok relatív nagyságát összehasonlítva megfigyelhető a CO2 

mennyiségének növekedése az EtP-Mel mintától a RP-Mel minta felé (2341-2360 cm-1). A 

keletkező CO mennyisége változatlan a három rendszerben (2171-2118 cm-1 duplett csúcs). A 

két gáz csúcsai között megjelenő sávban a C≡N kötésre jellemző rezgések találhatók, amely a 

melamin bomlásából származó kis mennyiségű cianid (2260-2220 cm-1) megjelenésére utal. 

Szintén a melamin bomlása során keletkeznek a 3400 cm-1-nél megjelenő N-H csúcsért 

felelős aminszármazékok. A P=O kötésre utaló csúcs (1220 cm-1) egyértelműen csak a 

rezorcin-alapú RP-Mel égésgátló esetén mutatható ki. 
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44. ábra: A szintetizált additív égésgátlók hatása a gázfázisban 

 

A szintetizált adalékokkal égésgátolt minták termikus stabilitását termogravimetriával 

határoztuk meg. A TGA görbéket a 45. ábra tartalmazza. 

A görbékből látszódik, hogy míg a referencia gyanta bomlása nagy sebességgel, hirtelen 

indul, addig az égésgátolt összetételek esetén a bomlás elnyújtott. A két alifás égésgátló, az 

etanolból előállított EtP-Mel és az etilénglikolból előállított EGP-Mel görbéi között 

gyakorlatilag nincs különbség.  

 

 
45. ábra: Az előállított additív égésgátlók hatása az SPE – T-58 bomlására 
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A bomlás kezdeti hőmérséklete a rezorcin-alapú égésgátló esetén mintegy 20°C-kal 

magasabb, mint a referencia, illetve az alifás égésgátlók esetén mért értékek. Az 50%-os 

bomláshoz tartozó hőmérséklet jelentősen nő az egyes égésgátlók hozzáadása hatására, az RP-

Mel esetén több, mint 60°C-kal magasabb ez az érték, mint a referencia gyantáé. 

Az égésgátlók szilárd fázisú hatását egyértelműen alátámasztja a jelentős mértékben 

megnövekedett maradék mennyiség: míg 500°C-on a referencia mátrixból mindösszesen 

6,6% maradt, addig az égésgátolt minták 30% körüli mennyiséget értek el (26. táblázat). 

 
26. táblázat: Szintetizált additív égésgátlók hatása az SPE – T-58 rendszer termikus stabilitására 

összetétel 
T-5% 
(°C) 

T-50%  
(°C) 

dTGmax 

 (%/°C) 
TdTGmax  

(°C) 
maradék 

500°C-on (%) 
referencia 263,5 322,1 -1,4 263,2 6,6 
EtP-Mel 263,4 356,2 -0,7 292,2 27,1 
EGP-Mel 264,2 359,7 -0,7 299,2 28,4 
RP-Mel 283,7 388,1 -0,7 318,6 33,4 

T-5%: 5% tömegcsökkenéshez tartozó hőmérséklet; T-50%: 50% tömegcsökkenéshez tartozó 
hőmérséklet; dTGmax: tömegcsökkenés maximális sebessége; TdTGmax: dTGmax-hoz tartozó 
hőmérséklet 

 

A P2O5-ból előállított additív égésgátlók eredményeit összegezve megállapítható, hogy a 

mért oxigénindex és UL-94 eredmények elmaradnak az RDP-APP kombinációkat tartalmazó 

minták értékeitől, viszont a gyantarendszer termikus stabilitása az általunk szintetizált additív 

égésgátlók alkalmazásával lényegesen kedvezőbben alakult. 
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4.5.2 GFTE égésgátlása 
A kereskedelmi forgalomban kapható SPE sikeres additív égésgátlása alapján az általunk 

előállított (ld. 4.1.1.4 fejezet) glükofuranozid-alapú trifunkciós epoxivegyület esetén is jó 

eredményeket vártunk. Mivel a szilárd aromás amin (DDM) kezelése nehézkes volt, ezért a 

GFTE esetén is térhálósítót váltottunk. A szintén aromás, de folyékony halmazállapotú 

DETDA (22. ábra (d)) mellett döntöttünk, hogy a kiváló üvegesedési hőmérséklet 

megmaradjon. 

Először 3% foszfort tartalmazó mintákat állítottunk elő. A kapott oxigénindex és UL-94 

eredmények a 27. táblázatban láthatók. 

 
27. táblázat: GFTE – DETDA rendszer additív égésgátlása 3% P-tartalommal 

égésgátló OI (tf%) UL-94 
referencia 22 HB (25,6 mm/perc) 
RDP 3%P 30 HB (függ. 2. gyújtás) 

RDP 2%P+APP 1%P 29 HB (függ. 2. gyújtás) 
RDP 1%P+APP 2%P 29 HB (függ. 2. gyújtás) 

APP 3%P 25 HB (függ. 1. gyújtás) 
 

Bár a referencia, égésgátlót nem tartalmazó GFTE – DETDA rendszer éghetősége 

számottevően csökken az égésgátlók hozzáadásának hatására, a megfelelő égésgátláshoz 3% 

foszforatom bevitele nem bizonyult elegendőnek. Látható, hogy az RDP-t tartalmazó minták 

oxigénindexe nagyobb, mint a csak APP-vel kevert mintáé, ami az RDP gázfázisban kifejtett 

hatásával magyarázható. Bár az UL-94 besorolás – a befogásig terjedő lángolás miatt – 

minden összetétel esetén HB jelzést érte csak el, ez esetben is megállapítható, hogy azok a 

minták, amelyek RDP-t is tartalmaztak, csak a második gyújtás után égtek végig, az APP-s 

minta viszont már az első gyújtás során végigégett, ami a vártnál rosszabb eredmény, de a 

referenciához képest jelentősen csökkent éghetőséget jelent. 

A foszfortartalmat 4%-ra emelve már lényegesen kedvezőbb eredményeket kaptunk (28. 

táblázat). 
28. táblázat: GFTE – DETDA rendszer égésgátlása 4% P-tartalommal 

égésgátló OI (tf%) UL-94 
referencia 22 HB (25,6 mm/perc) 
RDP 4%P 31 V-1 

RDP 2%P+APP 2%P 32 V-0 
APP 4%P 29 V-0 
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Az oxigénindex értékekből megállapítható, hogy a további 1%-nyi foszforatom jelenléte 

nem befolyásolta számottevően a mért értékeket az RDP-s minták esetén. A csak APP-t 

tartalmazó minta vizsgálata során viszont 4 tf%-kal nagyobb OI-t mértünk. Amikor csak 

RDP-t alkalmaztunk égésgátlóként, az UL-94 besorolás V-1 lett. Az önkioltó, V-0 fokozatot 

két esetben értük el: 2-2%-ban keverve az RDP-ből és az APP-ből származó foszforatomokat, 

valamint APP-t önmagában alkalmazva. Ez az eredmény arra utal, hogy a gyakorlatilag csak 

gázfázisban ható RDP önmagában nem elegendő, APP-vel keverve viszont már ki tudja 

fejteni a megfelelő hatást. Az, hogy az APP önmagában alkalmazva is a minta önkioltását 

eredményezte azzal magyarázható, hogy a 4%-nyi foszfortartalom olyan mértékű szenesedést 

okoz, ami hatékonyan tudja gátolni a hő- és gáztranszportot a polimer és a lángzóna között, 

ugyanakkor a lényegesen érzékenyebb oxigénndex esetén a kombinált égésgátlóval értünk el 

jobb eredményt. 
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4.6 Szénszálerősítésű epoxigyanta kompozitok égésgátlása [VI, 

XVII-XXI] 
Az előző fejezet eredményei alapján megállapítható, hogy az általunk szintetizált reaktív 

foszfortartalmú amin, amely hagyományos epoxigyantákban az égésgátló és térhálósító 

funkciót egyaránt betöltötte, a cukoralapú epoxigyanta rendszerekben nem kellően hatékony. 

Az additív égésgátlás ugyanakkor, bár sikeres volt, kompozitban történő alkalmazása 

technológiai nehézséget okoz, ezért a szénszálas kompozitokat olyan epoxi mátrixokkal 

állítottuk elő, amelyek esetén a reaktív égésgátlás sikeres volt.  

 

4.6.1 Égésgátolt szénszálerősítésű kompozitok  
A szénszállal erősített égésgátolt kompozitok előállítására a TEDAP-pal térhálósított 

alifás (PER) és aromás (DGEBA) gyantát választottuk. A referencia kompozitok mátrixai 

PER – T-58 és DGEBA – TETA gyantarendszerekből álltak. 

 

4.6.1.1 Szénszálerősítésű kompozitok éghetősége 
A kiválasztott mátrixokból szénszálerősítésű kompozitokat gyártottunk a kézi laminálás 

módszerével. Az éghetőségi vizsgálatokhoz előállított minták 9 réteg szénszálat tartalmaztak 

egymáshoz képest 0°/90°/0°-ban elforgatva, vastagságuk 4±0,5 mm volt. Az előállított 

kompozitok száltartalma 40% körüli volt. 

A kompozitok oxigénindexét és UL-94 vizsgálat szerinti besorolását a 29. táblázat 

tartalmazza. A „ref” az égésgátló nélküli, míg az „FR” az égésgátolt mintákra vonatkozó 

rövidítés. 
29. táblázat: Szénszálas kompozitok és a mátixok éghetősége 

minta OI (tf%) UL-94 

mátrixok 

PER-ref 23 HB (32 mm/perc) 
PER-FR 33 V-0 

DGEBA-ref 26 HB (függ. 1. gyújtás) 
DGEBA-FR 31 V-0 

kompozitok 

PER-ref-komp 29 HB (függ. 1. gyújtás) 
PER-FR-komp 33 V-0 

DGEBA-ref-komp 33 HB (függ. 1. gyújtás) 
DGEBA-FR-komp 31 V-0 

 



- 90 - 
 
 

A kompozitok eredményeit a mátrixok értékeivel összehasonlítva szembetűnő, hogy a 

referencia minták esetén a szénszál alkalmazásával jelentősen nőtt az oxigénindex (23-ról 29-

re, illetve 26-ról 33-ra), viszont az égésgátlót tartalmazó minták esetén a kompozitok 

oxigénindexe megegyezik a mátrixok esetén mérttel. Az UL-94-es besorolás a referenciák 

esetén HB lett, az első függőleges gyújtás után befogásig égtek a minták. Az égésgátolt 

kompozitok a mátrixokhoz hasonlóan a legjobb, V-0 fokozatot érték el. 

 

A kaloriméteres éghetőségvizsgálat során regisztrált hőkibocsátás görbéket a 46. ábra és a 

47. ábra tartalmazza, a megfelelő mátrix próbatestek eredményeivel összehasonlítva. A 

folytonos vonallal jelölt görbék a referencia, égésgátlót nem tartalmazó, míg a szaggatott 

vonalak az égésgátolt mintákhoz tartoznak. Mind az alifás (46. ábra), mind az aromás (47. 

ábra) epoxi monomer esetén megfigyelhető, hogy az égésgátlót nem tartalmazó minták 

hőkibocsátása az inert szénszál hozzáadására jelentősen csökken, mivel ugyanolyan tömegű 

próbatest esetén az éghető anyag mennyisége a kompozitban kisebb, mint az erősítetlen 

mátrixban.  

Az égésgátlót tartalmazó próbatestek égése során azonban a szénszálas kompozit 

hőkibocsátásának maximális értéke (pHRR) nagyobbnak adódott, mint a mátrixoké, pedig a 

referencia mintákhoz hasonlóan, itt is kisebb az éghető anyag mennyisége. A jelenség 

magyarázatát a merev szénszálak habosodást gátló hatásában kell keresnünk. Míg az 

égésgátolt mátrixok habosodása akadálytalanul lezajlik, addig az egyes szénszál-rétegek 

közötti gyanta bár szenesedik, nem tud expandálódni, mivel az erősítőanyag alaktartása még 

az égés hőmérsékletén is kiváló (48. ábra). 
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46. ábra: Alifás epoxigyanta és szénszálas kompozitjainak hőkibocsátása 

 

 
47. ábra Aromás epoxigyanta és szénszálas kompozitjainak hőkibocsátása 

 

 

 
48. ábra: Balra a felhabosodott DGEBA-FR minta, jobbra a szénszálas DGEBA-FR-komp minta égés 

utáni fotója 
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A teljes kibocsátott hőmennyiség a szénszálak alkalmazásával lényegesen csökken a 

mátrix mintákhoz képest, valamint az égésgátolt próbatestek is kevesebb hőt bocsátanak ki 

égésük során, mint a velük párba állított referenciák (30. táblázat). A begyulladáshoz 

szükséges idők is hasonló tendenciát mutatnak: mind a szénszálak, mind az égésgátló 

alkalmazása hosszabb TTI-t eredményezett. Az égés utáni maradékok tömegét 

összehasonlítva megállapítható, hogy a referencia mátrixok gyakorlatilag teljesen elégnek, 

míg az égésgátlót tartalmazók esetén számottevő elszenesedett maradék keletkezik, a TEDAP 

szilárd fázisban kifejtett hatását bizonyítva. A szénszálas kompozitok, bár mindössze 40% 

szálat tartalmaznak, minden esetben 50% feletti a maradék mennyisége. A szénszálak 

habosodást gátló hatására a maradék mennyisége is utal: míg a mátrixok esetén számottevően 

több a szenes maradék, addig a kompozitoknál az égésgátló alkalmazásával mindössze 

néhány százalékkal nőtt (30. táblázat).  

 
30. táblázat: Égésgátolt gyanták és szénszálas kompozitjaik kaloriméteres 

éghetőségvizsgálatának eredménye 

minta TTI (sec) 
pHRR 

(kW/m2) 
THR 

(MJ/m2) 
maradék 

(%) 

mátrixok 

PER-ref 44 813 89,7 <1 
PER-FR 95 111 28,0 40,1 

DGEBA-ref 40 1022 103,6 1 
DGEBA-FR 68 166 48,1 25,1 

kompozitok 

PER-ref-komp 52 446 46,5 52,6 
PER-FR-komp 96 195 16,0 59,3 

DGEBA-ref-komp 48 364 49,5 50,3 
DGEBA-FR-komp 88 307 39,1 55,4 

 

4.6.1.2 Szénszálerősítésű kompozitok mechanikai tulajdonságai 
A mechanikai tulajdonságok vizsgálatához előállított kompozitok 5 réteg szénszálat 

tartalmaztak egymáshoz képest 0°/90°/0°-ban elforgatva, vastagságuk kb. 2,5 mm volt. Az 

előállított kompozitok száltartalma 40% körüli volt. 

A mechanikai tulajdonságokat a referencia és égésgátolt kompozitok szakító-, három 

pontos hajlító-, illetve rétegközi nyíró vizsgálatával térképeztük fel. Mind az alifás (PER), 

mind az aromás (DGEBA) mátrixú kompozitokat vizsgáltuk. 

A szakítóvizsgálatok eredményét a 49. ábra mutatja be. Érdekes megfigyelni, hogy mind 

szakítószilárdság, mind pedig a rugalmassági modulusz tekintetében az alifás epoxi monomert 
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tartalmazó referencia kompozitok értek el jobb eredményt, ugyanakkor amennyiben a mátrix 

égésgátolt volt (FR), nem tapasztaltunk számottevő különbséget a PER és a DGEBA-alapú 

minták között. Ez egyben azt is jelenti, hogy az égésgátló az alifás kompozit esetén 

lényegesen nagyobb mértékben csökkentette a szilárdságot, illetve a moduluszt. 

 

 
49. ábra: Referencia és égésgátolt kompozitok szakító tulajdonságai 

 

A három pontos hajlító vizsgálat során (50. ábra) az aromás mátrixú kompozit teljesített 

jobban: a hajlító szilárdsága 25%-kal nagyobb a PER-alapúénál, míg a moduluszok esetén a 

különbség elhanyagolható. Az égésgátló hatású térhálósító komponens alkalmazása 

hátrányosan befolyásolta a hajlító szilárdságot: 55, illetve 60%-ra esett vissza a referencia 

kompozitokhoz képest. 

 
50. ábra: Referencia és égésgátolt kompozitok hajlító tulajdonságai 
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Annak magyarázatára, hogy a TEDAP alkalmazása esetén miért esnek vissza ilyen 

mértékben a mért szilárdság és modulusz értékek, rétegközi nyíró vizsgálatokat végeztünk. 

Ezen vizsgálat során a mátrix nyíró erők hatására történő viselkedésére következtethetünk 

kompozit közegben, ezzel információt nyerhetünk a mátrix és a szénszálak közötti adhézióról. 

Az eredményekből (51. ábra) egyértelműen kitűnik, hogy az égésgátolt kompozitok esetén 

az epoxi monomertől függetlenül, a referencia kompozitok esetén mért értékek töredékét 

kaptuk. Ennek magyarázata a gyanták közötti polaritás-különbség (ld. 4.7.3 fejezet, 37. 

táblázat), a lényegesen polárisabb égésgátolt mátrix az apoláris szénszálakhoz kevésbé tud 

tapadni, mint a referencia kompozitok mátrixa. 

 

 
51. ábra: Referencia és égésgátolt kompozitok rétegközi nyírószilárdsága 

  

4.6.2 Bevonatolt kompozitok vizsgálata 
A korábbi fejezetekben láttuk, hogy a szénszálerősítés hatására az égésgátolt epoxi 

rendszerek nem tudnak kellőképpen felhabosodni, így nem tudják megfelelően kifejteni 

égésgátló hatásukat (4.6.1.1 fejezet). Láttuk továbbá, hogy az égésgátolt mátrix alkalmazása 

hátrányosan befolyásolja a kompozitok mechanikai tulajdonságait (4.6.1.2 fejezet). Ahhoz, 

hogy a szálerősítésű referencia kompozitok jó mechanikai tulajdonságait a mátrixok kiváló 

égésgátló hatékonyságával tudjuk kombinálni, bevonatolt kompozitokat készítettünk. 

Magként az aromás referencia kompozitot (DGEBA-ref-komp), míg bevonatként a legjobb 

éghetőségi tulajdonságokkal rendelkező alifás égésgátolt mátrixot alkalmaztuk (PER-FR). 
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Kétféle rétegelt szerkezetet gyártottunk: az egyik esetben a 2 mm vastagságú kompozit mag 

mindkét oldalán 1-1 mm vastag égésgátolt bevonat volt, míg a másik mintánál a magnak az 

egyik oldalra került 2 mm vastag bevonat. A készített bevonatolt kompozitok sematikus 

illusztrációját az 52. ábra mutatja be. Az előállított rétegelt kompozitokban a szénszálerősítésű 

mag a felelős a teherviselésért, míg a bevonat az égésgátlásért.  

 
52. ábra: Bevonatolt kompozitok sematikus ábrája 

 

Az előállított bevonatolt kompozitokat először éghetőségi vizsgálatoknak vetettük alá. 

Minden esetben a bevonatolt kompozitok eredményeit az alkotók (maganyag, aromás 

referencia kompozit és bevonat, alifás égésgátolt gyanta) értékeivel vetettük össze. 

Az oxigénindex és UL-94 vizsgálat eredményeit a 31. táblázat tartalmazza. 

 
31. táblázat: Bevonatolt kompozitok oxigénindexe és UL-94 besorolása 

minta OI (tf%) UL-94 
DGEBA-ref-komp (mag) 33 HB (függ. 1. gyújtás) 
PER-FR (bevonat) 33 V-0 
bevonatolt kompozit 2*1 mm 37 V-0 
bevonatolt kompozit 1*2 mm 37 V-0 

 

A bevonatolt kompozitok UL-94-es vizsgálat szerinti legjobb, V-0 besorolást értek el, 

tehát az égésgátlásért felelős bevonat sikeresen meg tudta védeni a gyúlékony magot a 

lángtól. Az oxigénindex mindkét bevonatolt kompozit esetén 4 tf%-kal meghaladta az 

alkotóelemek 33-as OI-ét. A jelenség magyarázata az, hogy a szénszálak nem gátolják az 

égésgátló réteg habosodását, ezzel a kialakuló szenes réteg hatékonyan tudja gátolni a minta 

és a lángzóna közötti hő- és anyagtranszportot. 

 

A kétféle bevonatolt kompozit közötti különbség a kaloriméteres éghetőségvizsgálat során 

vált egyértelművé (53. ábra). 
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53. ábra: Bevonatolt kompozitok hőkibocsátása 

 

A 2*1 mm bevonattal ellátott kompozit esetén a hőkibocsátás maximális értéke valamivel 

kisebb volt, mint a magot alkotó aromás referencia kompozité, ugyanakkor a begyulladáshoz 

szükséges idő (TTI) több mint 3 perc volt. Az összes kibocsátott hőmennyiség mintegy fele a 

maganyagénak, és valamivel kisebb, mint az égésgátolt bevonaté (32. táblázat). 

Amennyiben a kompozit csak az egyik oldalán tartalmazott égésgátló bevonatot, a minta 

az alkalmazott 50 kW/m2 hőfluxus hatására nem gyulladt be, csak szenesedett, a hőkibocsátás 

nulla körül ingadozott (53. ábra). A jelenség magyarázata kettős. Egyrészt a bevonat 

akadálytalanul habosodott, aminek révén mind a gáz-, mind a szilárd fázisban tudott hatni a 

foszfortartalmú égésgátló, másrészt pedig a szénszálak, jó vezetőképességüknek 

köszönhetően az elszenesedett réteg körül felhalmozódott hőmennyiséget a kompozit belseje 

és a mintatartó fala felé elvezették, ezért az alkalmazott hőfluxus nem volt elegendő a minta 

begyújtásához. 

 
32. táblázat: Bevonatolt kompozitok és alkotói kaloriméteres éghetőségvizsgálata 

minta TTI (sec) pHRR (kW/m2) THR (MJ/m2) maradék (%) 
DGEBA-ref-komp (mag) 48 364 49,5 50,3 
PER-FR (bevonat) 95 111 28,0 40,1 
bevonatolt kompozit 2*1 mm 190 318 26,4 53,4 
bevonatolt kompozit 1*2 mm - - - 43,8 
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4.7 Kenderszövet erősítésű epoxigyanta kompozitok égésgátlása 

[XXII-XV] 
Biokompozitok előállítására kézenfekvő megoldás megújuló forrásból származó erősítő 

szálak használata. A természetes szálerősítés számos területen megfelelő és környezetbarát 

alternatívát tud nyújtani a nagy energiafelhasználással előállított szén- és üvegszálakkal 

szemben. Ebben a fejezetben égésgátolt kenderszövettel erősített epoxigyanta kompozitok 

előállítását mutatom be. 

 

4.7.1 Természetes szálak égésgátló hatású kezelése 
Bár a természetes szálak a mechanikai igénybevételnek kevésbé kitett alkalmazásokban 

megfelelő alternatívát kínálnak a szén- és üvegszálak helyett, legnagyobb hátrányuk az 

éghetőség. Kedvezőtlen viselkedésüket az ún. kanóc-effektus193,194 írja le: ha a szál 

meggyullad, ugyanúgy, mint a gyertya esetén a kanóc, a lángot végigvezeti a próbatest teljes 

hosszán. Ennek elkerülése érdekében szükséges a természetes szálak égésgátló kezelése (ld. 

3.1.4 fejezet). 

 

4.7.1.1 Szálak termikus stabilitása 
A kenderszövetet (NHF – natural hemp fabric) három módon kezeltük: a termotex elven 

(THF – termotex treated hemp fabric), szol-gél eljárással (SiHF – silylated hemp fabric), 

illetve a kettő kombinációjával (SiTHF – silylated termotex-treated hemp fabric). Az egyes 

kezelések termikus stabilitásra gyakorolt hatását az 54. ábra tartalmazza. 

A szövetek által adszorbeált víz mennyisége a mind a kezelezlen, mind a kezelt szövetek 

esetében 3% körülinek adódott, a görbéken 100°C körül jelentkező első lépcső jelzi ennek 

távozását. A különböző szövetek bomlása között jelentős különbség figyelhető meg. A 

legmagasabb hőmérsékletig stabil szövetek a kezeletlen (NHF) és a szilánozott (SiHF) 

minták, a bomlásuk 270°C körül indul. Az ammónium-foszfátos termotex kezelés hatására a 

bomlás kezdeti hőmérséklete több mint 60°C-ot csökkent, ahogy várható volt195. A kombinált 

kezelésnek kitett szövet bomlása a másik két minta bomláshőmérséklete között kezdődött. A 

foszforsavas kezelés hatására tehát csökken a szilánozott szövet termikus stabilitása, vagy 

másik oldalról, a szilánozás hatására csökkent a cellulóz savas hidrolízise196,197. Így, a 

bomlási hőmérséklet közel 30°C-kal magasabb, mint a THF minta esetén (33. táblázat). 
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54. ábra: Kezeletlen és kezelt kenderszövetek TGA görbéi 

 

A maximális bomlási sebességhez tartozó hőmérsékletek esetén hasonló tendencia 

figyelhető meg. Az (ammóniával semlegesített) foszforsavas kezelés hatására, a THF szövet 

fő bomlási lépcsője közel 90°C-kal alacsonyabb hőmérsékleten jelentkezik, mint a 

módosítatlan (NHF), illetve szilánozott (SiHF) szövetek esetén. A bomlási sebesség 

jelentősen csökkent, ha a kenderszövet kezelve volt, függetlenül a kezelés módjától: a 

módosítatlan szövet esetén mért 1,7%/°C-ról 1,1%/°C-ra a SiTHF, és 0,8%/°C-ra a SiHF 

esetén, ami a szilánozás védőhatásának tudható be. Az 500°C-on mért maradékok mennyisége 

a szövetek égésgátló kezelése hatására jelentősen nőtt, ugyanakkor az egyes kezelések között 

számottevő különbség nem mutatható ki (mindösszesen 3-4,5%) (33. táblázat). 

 
33. táblázat: Égésgátló kezelések hatása a szövetek termikus stabilitására 

szövet T-5% (°C) T-50% (°C) dTGmax (%/°C) TdTGmax (°C) maradék (%) 
NHF 278,0 362,5 1,7 360,7 29,6 
THF 210,0 361,3 1,4 269,6 42,2 
SiHF 272,0 434,0 0,8 352,3 40,8 

SiTHF 239,5 426,7 1,1 287,5 45,7 
T-5%: 5% tömegcsökkenéshez tartozó hőmérséklet; T-50%: 50% tömegcsökkenéshez tartozó 

hőmérséklet; dTGmax: tömegcsökkenés maximális sebessége; TdTGmax: dTGmax-hoz tartozó 
hőmérséklet   
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4.7.1.2 Kezelt szálak éghetősége 
A különböző égésgátló kezelések hatását kenderszövet éghetőségi jellemzőire 

kalorimetriás éghetőségvizsgálatok alkalmazásával határoztuk meg. A különböző szövetekből 

10*10 cm-es darabokat vágtunk ki, és egy rétegben a mintatartóba helyezve vizsgáltuk. Az 

égés során rögzített görbéket az 55. ábra tartalmazza.  

Azon minták esetén, amikor a kezelésekkel foszfort juttatunk a szövetbe/szövetre, 

jelentősen csökkent a hőkibocsátás maximális értéke. A kezeletlen szövethez hasonlítva, 68 

kW/m2-ről 18, illetve 9 kW/m2-re esett vissza a csúcs értéke a THF illetve a SiTHF szövetek 

esetén. Ugyanakkor a szilános kezelés önmagában nem befolyásolta jelentősen a kenderszövet 

éghetőségét. 

A 34. táblázat adataiból kitűnik, hogy a begyulladáshoz szükséges idő (TTI) a kezelt, és a 

kezeletlen minták esetén is rendkívül rövid: a szövetek már 3 másodperc után begyulladtak. A 

kombinált kezelés esetén a TTI ötszörös növekedést mutatott: ez a minta 15 másodperc után 

kapott lángra.  

 

 
55. ábra: Égésgátló kezelés hatása a szövetek hőkibocsátására 

 

Az elégett szövetek maradékait összehasonlíthatva megállapíthatjuk, hogy a foszforos 

kezelések hatására a szálak szenesedtek, maradékuk fekete. A kezeletlen, illetve a csak 

szilánozott (SiHF) minták esetén a maradék sárgásfehér vagy fehér könnyű hamu. A 

maradékokról készült fotókat összehasonlítva a szilános kezelés és a P-Si szinergizmus hatása 
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egyértelmű: a THF szövet szenes maradéka pelyhes, könnyű hamu, míg a kombinált kezelés 

esetén a maradék egybefüggő (34. táblázat). 

 
34. táblázat: Különböző szövetek kalorimetriás éghetőségvizsgálata 

szövet TTI (sec) 
pHRR 

(kW/m2) 
THR  

(MJ/m2) 
maradék leírása maradék 

NHF 3 68 5,6 
sárgásfehér, 

könnyű hamu 

 

THF 4 18 2,0 
fekete 

szenesedett 
könnyű hamu 

 

SiHF 6 62 5,6 
fehér, könnyű 

hamu 

 

SiTHF 15 9 1,4 
egybefüggő, 

fekete 
szenesedett 

 

 

 

Mivel a szilánozás önmagában alig volt hatással a szövet éghetőségére, illetve termikus 

stabilitására, a további vizsgálatokat a termotex elven kezelt (THF) és a kombinált kezelésnek 

alávetett (SiTHF) szövetekkel folytattuk, a referencia kezeletlen szövet mellett. 

 

4.7.1.3 Kezelt szálak mechanikai viselkedése 
A kenderszövetet erősítő anyagként alkalmaztuk referencia és égésgátolt epoxigyanta 

kompozitokban, ezért a különböző kezelések a szövetek mechanikai tulajdonságaira gyakorolt 

hatását vizsgáltuk magukon a szöveteken, és a belőlük preparált elemi szálakon. 

Az elemi szálakat a szöveteket alkotó szálkötegekből preparáltuk ki, majd papírkeretbe 

ragasztottuk a húzó tulajdonságok meghatározásához. Az 56. ábra pásztázó 

elektronmikroszkópos felvételei alapján látható, hogy módosítatlan NHF szövet, illetve a csak 
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termotex elven kezelt THF esetén a szálak könnyen preparálhatók voltak (A és B ábra). 

Ugyanakkor a SiTHF szövet szálait nem csak beborította, hanem egymáshoz is tapasztotta az 

aminoszilán a kezelés során (56. ábra C), ezért ebből a mintából nem lehetett elemi szálat 

preparálni.  

     

 
56. ábra: Kezelt és kezeletlen kenderszövetek elektronmikroszkópos felvételei. 

A: NHF; B: THF; C: SiTHF (600x-os nagyítás) 

 

Mintánként legalább 30 szálat szakítottunk el. Az NHF és THF szálakra kapott 

eredményeket a 35. táblázat tartalmazza.  

 
35. táblázat: Kezeletlen és termotex elven kezelt elemi szálak szakítószilárdsága 

szál szakítószilárdság (MPa) 
NHF 617 ± 252 
THF 450 ± 213 

 

A természetes szálak hibahelyei, valamint az egyes elemi szálak átmérője közötti nagy 

eltérések miatt a szórásértékek viszonylag nagyok198,199. Ennek ellenére a termotex kezelés 

hatására bekövetkező szilárdságcsökkenés jelentős mértékű. Mivel a szálak szilárdsága 

nagyban függ a cellulóz-tartalomtól200, a szövet foszforsavas kezelése során bekövetkező 

hidrolízis miatt a cellulóz csökkenő móltömegével csökkent a THF szálak szakítószilárdsága. 

 

Mivel a kombinált (szol-gél és termotex) kezelésnek alávetett (SiTHF) szövetből nem 

lehetett elemi szálat preparálni, sávszakító vizsgálatot is végeztünk, hogy ezen kezelés szakító 

tulajdonságokra gyakorolt hatását is vizsgálni tudjuk. A mintadarabokat megfelelő méretűre 

vágtuk, úgy, hogy minden darabon 22 szálköteg essen a terhelés irányába. A mért maximális 

erő értékeket az 57. ábra mutatja be.  
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57. ábra: A kezelt és kezeletken szövetek sávszakítása során mért maximális erők 

  

A sávszakító vizsgálat alapján jelentős különbség van az egyes szövetek szilárdságában. A 

kezelések hatására nagyjából 35%-os esést figyelhetünk meg a mért maximális erőkben, 

ugyanakkor a két kezelt szövet esetén mért értékek közötti eltérés nem számottevő. 

  

4.7.2 Természetes szálerősítésű kompozitok vizsgálata 
A szénszálerősítésű kompozitok esetén alkalmazott PER – T-58 referencia, és PER –

TEDAP égésgátolt mátrixú kompozitokat állítottunk elő módosítatlan (NHF), termotex elven 

kezelt (THF) és szilánozott, illetve termotex elven kezelt (SiTHF) kenderszövet 

felhasználásával. A kompozitok száltartalma 30% volt. Az égésgátolt mátrix foszfortartalmát 

2,5%-nak választottuk a referencia T-58 térhálósító és a TEDAP keverésével, ami már eléri az 

UL-94 vizsgálat szerinti V-0 besorolást (ld. 15. táblázat). 

 

4.7.2.1 Természetes szálerősítésű kompoztitok éghetőségi vizsgálata 
A referencia mátrixéhoz képest csökkent az oxigénindex értéke amennyiben kezeletlen 

szövetet alkalmaztunk erősítőanyagként a természetes szálak ún. kanóc-effektusa miatt. 

Kezelt szövet alkalmazásával ezt az effektust sikeresen elkerültük: a referencia mátrixú 

kompozitok oxigénindexe 4 tf%-kal nőtt, amennyiben a kezeletlen szövetet THF-re cseréltük, 

és további 2 tf%-ot, ha SiTHF szövetet alkalmaztunk. Az UL-94 vizsgálat során a kezeletlen 

szövet alkalmazása esetén az erősítetlen referencia mátrixhoz képest közel felére csökkent a 

lángterjedési sebesség: 32 mm/percről 18,2 mm/percre. A kezelt szövettel erősített 
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kompozitok vízszintesen nem égtek, ugyanakkor mivel függőleges gyújtáskor befogásig 

lángoltak, nem feleltek meg a V-s kategóriák követelményeinek, a besorolásuk HB maradt 

(36. táblázat). 

 
36. táblázat: A kezeletlen és kezelt kenderszövet erősítésű kompozitok éghetősége 

mátrix erősítő anyag 
OI 

(tf%) 
UL-94 

kompozit 
P-tartalma (%) 

referencia 

- 23 
HB 

(32 mm/perc) 
0 

NHF 22 
HB 

(18,2 mm/perc) 
0 

THF 26 HB 0,51 

SiTHF 28 HB 
0,51+ 

1,47% Si 

FR 

- 29 V-0 2,5 
NHF 32 V-1 1,75 
THF 32 V-0 2,26 

SiTHF 32 V-0 
2,26+ 

1,47% Si 
 

Égésgátolt (FR) mátrix alkalmazásakor az oxigénindex értékek minden esetben 

nagyobbak voltak, mint a referencia mátrixok vonatkozó értékei. A kompozit minták 

égésgátolt mátrixszal a szálkezeléstől függetlenül 32-es OI-t értek el, ami a mátrix intenzív 

habosodásának a következménye. A Si-tartalom referencia mátrix esetében megfigyelt 

kedvező hatását elfedte az égésgátló térhálósító komponens (TEDAP) hatása. A 30%-nyi 

kezeletlen szövet alkalmazása esetén a kompozit összes foszfortartalma 2% alá esett, ami 

miatt az NHF-FR kompozit V-1 besorolást kapott. Kezelt szövetek alkalmazásával a 

kompozitok P-tartalma ismét 2% fölé nőtt, ezzel elérte a V-0 besorolást az UL-94-es módszer 

szerint (36. táblázat). 

 

Valós tűz körülményeinek szimulálására a referencia és égésgátolt kompozitokat 

kaloriméteres éghetőségvizsgálatnak vetettük alá 50 kW/m2
 hőfluxus alkalmazásával. A 

regisztrált hőkibocsátás görbéket az 58. ábra tartalmazza, a könnyebb érthetőség érdekében 

külön-külön ábrázolva a referencia és az FR mátrixokét.  

 



- 104 - 
 
 

 
58. ábra: Kezeletlen és kezelt kenderszövet hatása a referencia és égésgátolt mátrixú kompozitok 

hőkibocsátására 

 

A referencia mátrixú kompozitok eredményeit tekintve megállapítható, hogy a 

hőkibocsátásban nincs jelentős különbség a különböző szövetek között. A kezelt (THF és 

SiTHF) szövetek esetén a hőkibocsátás első csúcsa mintegy 15 másodperccel hamarabb 

jelentkezik, mint a kezeletlen szövet esetén, ami várható volt a TGA vizsgálatok alapján (ld. 

4.7.1.1 fejezet). A hőkibocsátás maximális értékét 110 másodperc körül érte el az összes 

referencia mátrixú kompozit, szálkezeléstől függetlenül, ugyanakkor a csúcs értéke a kezelt 

szövetek esetén 25%-kal kisebb, mint az NHF esetén (58. ábra bal oldala). 

Amennyiben égésgátolt mátrixot alkalmaztunk, a pHRR (hőkibocsátás maximális értéke – 

peak of heat release rate) értékek 32-42%-kal csökkentek a referencia mátrixú kompozitok 

esetén mért értékekhez képest. A THF és SiTHF kezelés hatása közötti különbség 

szembetűnő. A termotex elven kezelt szövet alkalmazása esetén a pHRR 15 másodperccel 

később jelent meg, mint a kezeletlen szövet esetén, és az értéke is 15%-kal kisebb. A 

szilánozott-termotex elven kezelt (SiTHF) alkalmazásával a maximális hőkibocsátás további 

10%-os csökkenését tapasztaltunk, míg a maximumot az NHF-hez képest 45 másodperccel 

később érte el (58. ábra jobb oldala). 

A referencia mátrixú kompozitok összes kibocsátott hőmennyiségét tekintve 

megállapítható, hogy a kezelt szövetek hatására jelentősen csökkent a THR, legnagyobb 

mértékben a THF szövet alkalmazása esetén. Amennyiben égésgátolt mátrixot alkalmaztunk, 

az összes kibocsátott hőmennyiség értékekben nem mutatkozott jelentős különbség a 

kezeletlen, illetve kezelt szövetek hatására. Az égés utáni maradékok mennyisége a referencia 



- 105 - 
 
 

mátrix esetén nőtt a szövetek kezelésének hatására. FR mátrix alkalmazásával a maradékok 

tömege között nincs számottevő eltérés, ami a mátrix – szálkezelések hatását elfedő – 

nagyfokú habosodásával függ össze. 

 

4.7.2.2 Természetes szálerősítésű kompozitok mechanikai tulajdonságai 
Az előállított referencia és égésgátolt kompozitok mechanikai tulajdonságait szakító-, 

három pontos hajlító-, illetve ejtődárdás módszerekkel vizsgáltuk. 

 

A kompozitok kvázi-statikus terhelésekre adott válaszát húzó-, illetve három pontos 

hajlító vizsgálatokkal határoztuk meg. A kapott eredményeket az 59. ábra tartalmazza. 

A referencia mátrixú kompozitok szakítószilárdsága az erősítő kenderszövet égésgátló 

kezelésének hatására csökkent (59. ábra A), ami várható volt a szövetek szilárdságának 

csökkenése miatt. Bár mind a szövetek, mind a mátrix szilárdsága csökkent az égésgátló 

hatására (ld. 4.6.1.2 fejezet), meglepő módon az FR mátrixú kompozitok esetén a kezelt 

szövetekkel erősített kompozitok szilárdsága elérte a referencia (NHF-ref) kompozit értékét.  

Hasonló tendencia figyelhető meg a hajlítószilárdságok esetén is (59. ábra C): a referencia 

mátrixú kompozitok szilárdsága csökken a szálkezelés hatására. Az égésgátolt mátrixú 

kezeletlen (NHF-FR) és termotex elven kezelt szövetekkel erősített (THF-FR) kompozitok 

értékei a referencia (NHF-ref) esetén mért alatt maradnak, ahogyan várható volt, ugyanakkor 

a SiTHF-FR kompozit esetén lényegesen nagyobb hajlítószilárdságot mértünk. Mivel a három 

pontos hajlító vizsgálat során a mintákat érő terhelés egyszerre jelent húzó- és nyomó 

igénybevételt, az eredmények alapján a mátrix és a szálak között fennálló kölcsönhatásokról 

is képet kaphatunk. Ez alapján a SiTHF-FR kompozit esetén mért nagy hajlító szilárdság jó 

szál-mátrix adhézióra utal. 

Az egyes kompozitok esetén mért rugalmassági moduluszok értékeit összehasonlítva (59. 

ábra B) a referencia mátrixú kompozitok értékei között nincs lényeges különbség, valamint a 

kezeletlen szövettel erősített égésgátolt mátrixú kompozit (NHF-FR) modulusza is ugyanebbe 

a tartományba esett. Abban az esetben, amikor mind a szövet, mind a mátrix égésgátolt volt, 

valamelyest nagyobb értékeket mértünk. A legnagyobb rugalmassági modulusz a THF-FR 

kompozithoz tartozik, míg a hajlító rugalmassági moduluszok közül a SiTHF-FR mintához, 

ami jó szál-mátrix adhézióra utal az égésgátolt szálak és az égésgátolt mátrix között. 
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59. ábra: Kenderszövettel erősített referencia és égésgátolt kompozitok mechanikai tulajdonságai 

 

Ez a szakító- és hajlító szilárdságok, valamint moduluszok esetén megfigyelt jelenség egy 

lehetséges „hibrid hatásra” utal azon minták esetén, ahol mind a mátrix, mind az erősítő 

szálak foszfortartalmúak. Más kutatások során hasonló megfigyeléseket tettünk 

termoplasztikus keményítő, illetve TPS-sel kevert PLA esetén [X-XIII]. 

 

A kompozitok ütőszilárdságát ejtődárdás mérésekkel vizsgáltuk. A mért perforációs 

energia értékeket a 60. ábra tartalmazza. 
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60. ábra: Kenderszövettel erősített kompozitok perforációs energiája 

 

A kompozitok perforációs energia értékeit vizsgálva megállapítható, hogy mind a 

szálkezelés, mind pedig az égésgátolt mátrix alkalmazása esetén kisebb értékeket mértünk, 

mint a referencia NHF-ref kompozit esetén. Ez alól csak a THF-FR kompozit kivétel: amikor 

az égésgátolt mátrixba termotex elven kezelt szöveteket ágyaztunk, a kapott perforációs 

energia megegyezett a referencia kompozit értékével. A SiTHF-FR kompozit esetén a hajlító- 

és szakító vizsgálatok alapján megállapított kitűnő szál-mátrix adhézió az ejtődárdás vizsgálat 

során hátrányként jelentkezett, mivel a kompozitok tönkremenetele során a határfelületek 

elválása az egyik leginkább energia-elnyelő folyamat, amit a jó adhézió gátolt. A kezelt 

szövetekkel erősített kompozitok esetén mért csökkent energiaelnyelő képesség a szövetek 

csökkent szilárdságával magyarázható, míg a THF-FR kompozit esetén mért nagy perforációs 

energia oka a korábban felvetett „hibrid hatás” a foszfortartalmú szövet és a foszfortartalmú 

mátrix között.  

 

4.7.3 Szál-mátrix adhézió meghatározása 
Az ismertetett mechanikai vizsgálatok eredményei alapján felvetett a P-tartalmú erősítő 

szövet és P-tartalmú mátrix között fennálló lehetséges „hibrid hatás” megerősítése érdekében 

a szál-mátrix adhéziót csepplehúzó vizsgálattal határoztuk meg. A mérések során a mátrix és 

a szál közötti határfelület elválásához szükséges nyíróerő nagyságából határozzuk meg az 

adhéziót jellemző nyírószilárdságot. Fontos megjegyezni azonban, hogy az eredmények 

elsősorban összehasonlításra szolgálnak, a módszer alkalmazása természetes szálak esetén a 
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szálak nem egyenletes átmérője, nedvességtartalma, valamint felületi érdessége miatt az 

adhézió abszolót értékének meghatározására csak korlátozottan alkalmas   

A szilánozott, majd termotex elven kezelt szövetből (SiTHF) a szálkötegek összetapadása 

miatt nem tudtunk elemi szálat preparálni, következésképpen csepplehúzó vizsgálatot sem 

tudtunk ezen a szálon végezni. A szálak és mátrixok között ébredő nyírófeszültséget ezért a 

kezeletlen (NHF), illetve termotex elven kezelt (THF) szálak, valamint a referencia (ref) és 

égésgátolt (FR) mátrixok esetében határoztuk meg (37. táblázat). 

 
37. táblázat: A referencia és égésgátolt gyanták ionmentes vízzel alkotott peremszöge, valamint a 

csepplehúzó vizsgálat során mért nyírófeszültség értékek 

 
mátrix 

referencia FR 
peremszög (°) 92 ± 6 82 ± 4 

NHF nyírófeszültség (MPa) 13,2 ± 2 5,3 ± 2 
THF nyírófeszültség (MPa) 6,8 ± 3 n.a. 

 

A legnagyobb nyírófeszültség értéket a kezeletlen szál és referencia mátrix esetén kaptuk. 

A többi esetben a nyírószilárdság jelentősen elmarad ettől az értéktől, ugyanakkor abban az 

esetben, amikor a szál, és a mátrix egyaránt égésgátolt volt a mérést nem tudtuk kivitelezni. A 

THF szálakon elhelyezett FR mátrix cseppeket a szálak adszorbeálták, tehát az elterült 

„cseppek” átmérője túl kicsivé vált ahhoz, hogy a lehúzó pengék meg tudják fogni, így nem 

lehetett kihúzódást detektálni. Ez a jelenség jelentősen megnövekedett szál-mátrix adhézióra 

utal, megmagyarázva a mechanikai vizsgálatok során tapasztaltakat.  

A két mátrix polaritáskülönbségének meghatározására vizsgáltuk azok ionmentes vízzel 

alkotott peremszögét (37. táblázat). Az FR mátrix esetén mért 81° lényegesen kisebb a 

referencia mátrix értékénél, ami az égésgátolt mátrix hidrofilabb jellegét mutatja. A 

természetes szálak termotex kezelése hatására részben hidrolizálódott cellulóz szerkezetben 

megnövekedett a szálakban lévő kapillárisok átmérője. A hidrofilabb gyanta ezekbe 

könnyebben be tud hatolni, ami megmagyarázza a kiváló szál-mátrix adhéziót a polárisabb FR 

mátrix és a kezelt THF szövet között. 
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5 ÖSSZEFOGLALÁS 
Doktori munkám során megújuló nyersanyagforrásból (D-glükózból) négyféle új epoxi 

monomert állítottunk elő, melyek térhálósodását, a térhálós gyanták üvegesedési 

hőmérsékletét és termikus stabilitását egyaránt vizsgáltuk. Az összehasonlító vizsgálatok 

alapján a megfelelő térhálósítókomponenssel reagáltatva legmagasabb üvegesedési 

hőmérsékletet biztosító folyékony halmazállapotú glükofuranozid-alapú monomer (GFTE) 

szintézisét méretnöveltük. A reakciót 2 literes méretben kétlépéses reakcióban valósítottuk 

meg, ahol az egyes tisztítási lépések elhagyásával is megfelelő terméket kaptunk. 

Környezetbarát módon állítottunk elő égésgátló hatású epoxi monomereket (pentaeritrit- 

és GFTE-alapú monomerek DOPO-val történő addíciós reakciójában) és P-tartalmú aminokat, 

melyek egyszerre tölthetik be az égésgátló és térhálósító komponens szerepét; valamint 

foszforpentoxid és különböző alkoholok reakciójával additív típusú vegyületeket is 

szintetizáltunk. Az előállított P-tartalmú epoxi monomerek közül a GFTE-DOPO addukt 

előállítása során mellékreakcióban felnyílt még egy oxirángyűrű, ami miatt a vegyület nem 

alkalmas térhálósításra. A PER-DOPO addukt esetén, bár a minták térhálósíthatóak, nem 

sikerült számottevő égésgátló hatást kimutatni még 4% foszfortartalom mellett sem. Ennek 

magyarázata molekulaszerkezeti okokban keresendő: a nagyméretű aromás és apoláris DOPO 

nem kompatibilis az alifás és polárisabb karakterű pentaeritrit alapú gyantával, így nem tudja 

megfelelően kifejteni hatását. 

Az előállított P-tartalmú aminok hatékony égésgátlóknak bizonyultak a pentaeritrit-alapú 

referencia epoxi monomer esetén: a kis molekulatömegű TEDAP és a szilárd aromás 

TOPDAP esetén V-0 fokozatot tudtunk elérni. TEDAP alkalmazásával szénszál- és 

kenderszövet erősítésű kompozitokat állítottunk elő. Előbbi esetben megfigyelhető volt a 

szénszálak habosodást gátló hatása, valamint a poláris TEDAP szénszálak irányában mutatott 

gyengébb adhéziós készségéből eredő szilárdságcsökkenés. A két probléma kiküszöbölésére 

bevonatolt kompozit előállítása jelentette a megoldást: a rétegelt rendszer magjaként a 

nagyszilárdságú szénszálerősítésű referencia kompozit, míg a bevonatként a kiváló égésgátló 

hatású TEDAP-os gyanta szolgált. A bevonatolt kompozitok esetén az alkotókénál nagyobb 

oxigénindex értéket mértünk (33 helyett 37 tf%), valamint a kaloriméteres éghetőségvizsgálat 

során a minta meggyulladása nem következett be. Ezen jelenségeket az akadálytalan 

habosodással, valamint a szénszálak jó hővezető képességével magyarázhatjuk. 

Kenderszövet erősítésű kompozitok esetén a gyúlékony természetes szálakat égésgátló 

kezelésnek vetettük alá, és azokból referencia, valamint égésgátolt mátrixú kompozitokat 
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készítettünk. Kis hőkibocsátás és önkioltó – V-0 – besorolás mellett egy mechanikai „hibrid 

hatást” tapasztaltunk: az egyes alkotók referenciákhoz viszonyított lényegesen kisebb 

szilárdsága ellenére a referencia kompozithoz hasonló szilárdságot mértünk azokban az 

esetekben, amikor a mátrix és az erősítő szövetek egyaránt tartalmaztak foszfortartalmú 

komponenseket. A magyarázatot a foszforsavval kezelt cellulózszerkezet megnövekedett 

kapillárisaiba könnyebben felszívódó poláris égésgátolt gyanta és a poláris szálak közötti 

megnövekedett adhézió adja. 

Szorbit-alapú epoxigyanta esetén a reaktív égésgátlás nem volt hatékony, ezért additív 

égésgátlókat alkalmaztunk 3% foszfortartalommal. Önmagában sem az elsősorban 

gázfázisban ható RDP, sem a szilárd fázisban működő APP nem volt elegendő a V-0 

besorolás eléréséhez, viszont amikor ezeket kombinációban alkalmaztuk, a kiegyenlített gáz- 

és szilárd fázisú hatásmechanizmusnak köszönhetően 3% P-tartalom mellett V-0 fokozatot 

értünk el. A hatásmechanizmus megértése érdekében a gázfázist lézer pirolízis-FTIR vizsgálat 

segítségével elemeztük, míg a szilárd fázist ATR-IR módszerrel vizsgáltuk. A gázfázisban az 

RDP-t tartalmazó minták esetén kimutatható volt a foszforatomok jelenléte, míg a csak APP-t 

tartalmazó összetételek esetén nem. A szilárd fázisban az APP-s minták esetén lényegesen 

nagyobb P-tartalom volt detektálható, alátámasztva az APP elsősorban szenesítő, míg az RDP 

gázfázisú gyökfogó hatását. Az APP és az RDP hatását egy vegyületben egyesítettük olyan 

additív égésgátlók formájában, amelyeket P2O5-ból szintetizáltunk: bár ezekkel 3% P-tartalom 

mellett csak V-1 besorolást értünk, a minták termikus stabilitása jelentős mértékben 

megnövekedett. 

A D-glükóz alapú GFTE égésgátlását szintén APP-vel és RDP-vel kíséreltük meg. Ebben a 

rendszerben a megfelelő égésgátlás elérésére a 3% foszfor bevitele nem volt elegendő. 4%-

ban alkalmazva a foszfort az két összetétel érte el a V-0 besorolást: a csak APP égésgátlót 

tartalmazó minta és az RDP 2%P+APP 2%P minta, Az utóbbi esetében az oxigénindex 3 tf%-

kal nagyobb volt, mint a csak APP-t tartalmazó összetétel esetén, bizonyítva a kombinált 

égésgátló jobb égésgátló hatékonyságát. 

Doktori munkám során tehát a következő eredményeket sikerült elérni:  

• Sikerült olyan új, D-glükóz alapú epoxi monomert előállítani, és szintézisét 

méretnövelni, amely megfelelő térhálósító komponens alkalmazása esetén – a 

repüléstechnikai elvárásoknak megfelelő – magas üvegesedési hőmérsékletet 

biztosít a térhálós gyantának.  
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• Sikerült továbbá olyan foszfortartalmú térhálósító komponenseket, valamint 

additív égésgátlókat előállítani, amelyek egyaránt alkalmasak a kereskedelmi 

forgalomban kapható kőolajalapú, valamint az újonnan előállított megújuló 

nyersanyagforrásból származó epoxigyanták égésgátlására.  

• Sikerült bizonyítanunk, hogy az epoxigyanták égésgátlására elterjedten 

alkalmazott DOPO a várakozásokkal ellentétben nem valósít meg hatékony 

égésgátlást a pentaeritrit alapú epoxi monomer estén. Az előállított P-tartalmú 

epoxi monomerek nem alkalmasak térhálósításra, illetve az égésgátló hatású 

apoláris DOPO és a módosított epoxi monomer poláris karaktere miatt nem 

kompatibilisek egymással. 

• Szinergikus hatást mutattunk ki a szilárd fázisban ható APP és a gázfázisban 

működő RDP együttes alkalmazása esetén: önkioltó (V-0) fokozatot értünk el 3% 

foszfortartalom mellett a kombinációban alkalmazott égésgátlók esetén, míg a csak 

APP-t, illetve csak RDP-t tartalmazó minták csak mérsékelt égésgátoltságot 

mutattak.   

• A szénszállal erősített referencia kompozit kiváló mechanikai tulajdonságait és az 

égésgátolt mátrix égésgátoltságát egymással ötvözni egy olyan bevonatolt 

kompozit fromájában sikerült, amely az éghetőségvizsgálat során 50 kW/m2 

hőfluxus hatására nem gyullad meg, miközben a bevonat a mechanikai 

tulajdonságokat nem befolyásolja. 

• Kenderszövet égésgátló kezelésével olyan biokompozitokat sikerült előállítani, 

melyek esetén ún. „hibrid hatás” jelentkezett: amennyiben a mátrix és a szálak 

egyaránt foszfortartalmúak voltak az önkioltó (V-0) besorolás mellett a 

mechanikai tulajdonságok is elérik a referencia kompozit értékeit annak 

köszönhetően, hogy a szálak égésgátló kezelés hatására feltételezhetően 

megnövekedett kapillárisaiba a poláris mátrix könnyebben képes behatolni. 
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7 MELLÉKLETEK 
 

 
I. ábra: P-tartalmú aminokkal térhálósított PER-alapú gyanták bomlása 

 

 
II. ábra: RDP-vel égésgátolt SPE – T-58 gyantarendszer TGA görbéi 
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III. ábra: APP-vel égésgátolt SPE – T-58 minták TGA görbéi 

 

 

Kísérletek részletes leírása 
 

A mellékletben a közleményekben nem szereplő kísérletek részletes leírását és az 

előállított vegyületek tulajdonságait mutatom be. A közleményekben leírt vegyületek esetén a 

megfelelő publikációra hivatkozom. 

 

A 4.1.1 fejezetben leírt molekulák (1-13) szintézise és jellemzése az [I]-es számú közlemény 

“Supplementary data” részében található, a molekulák számozása a publikációban és a 

disszertációban megegyezik. 

 

14-es PER-DOPO addukt szintézise 

16,8 g pentaeritrit-alapú epoxi monomerhez (MR3016, epoxi ekvivalens átlagosan 168 g/eq) 

10,8 g (0,05 mól) 9,10-dihidro-9-oxa-10-foszfafenantrén-10-oxidot (DOPO) adagoltunk 

kevertetés közben, majd az elegyet 160°C-on 8 órán át kevertettük. Az előállított termékelegy 

elméleti epoxi ekvivalense 552 g/eq, a mért pedig 535 g/eq. 
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15-ös GFTE-DOPO addukt szintézise 

4,8 g glükofuranozid-alapú epoxi monomerhez (GFTE, 13-as vegyület, epoxi ekvivalens 160 

g/eq) 2,16 g (0,01 mól) 9,10-dihidro-9-oxa-10-foszfafenantrén-10-oxidot (DOPO) adagoltunk 

kevertetés közben, majd az elegyet 160°C-on 8 órán át kevertettük. Az előállított termékelegy 

elméleti epoxi ekvivalense 350 g/eq, a mért pedig 470 g/eq, ami arra utal, hogy a reakció 

körülményei a DOPO-val elreagáló mellett egy másik oxirángyűrű is felnyílik. 

 

A 4.1.2.2 fejezetben leírt molekulák (16-18) szintézise és jellemzése a [VII]-es számú 

közleményben található.  

 

„Etil-foszfát” (EtP) előállítása 

11,7 cm3 absz. EtOH-t (0.2 mol) jeges vizes fürdőn 0 °C-ra hűtöttünk kevertetés közben. 

Lehűlés után 3,55 g (0.0125 mol) P2O5-ot 6 részletben adagoltuk be, minden esetben 0 °C-os 

oldatba. Az összes P2O5 bemérése után a reakcióelegyet hagytuk szobahőmérsékletre 

melegedni, ahol további 12 órán keresztül kevertettük. Beadagolások közben a hőmérséklet 

átlagosan 13-14 °C-ra emelkedett fel. A felesleg etanol bepárlása után a termék kis 

viszkozitású, színtelen folyadék. 
31P-NMR (D2O, 300 MHz) δP (ppm): 0,205 (d; terület: 0,6; monoetil-foszfát), -0,109 (d; 

terület: 1,0; dietil-foszfát), -11,514 (m; terület: 0,11; foszforsav-származékok)  

FTIR (KBr): 805 cm-1 (P-O-C); 1037 cm-1 (P-O); 1446 cm-1, 1481 cm-1 (P=O); 1680 cm-1 

(P(O)OH OH-rezgés) 

MS: foszforsav (99 m/z); monoetil-foszfát (127 m/z), dietil-foszfát (155 m/z); difoszforsav 

(179 m/z), trietilfoszfát (183 m/z); difoszforsav etil-észter (207 m/z); kettő monoészter 

összekondenzálva (235 m/z) mono- és diészter összekondenzálva (263 m/z). 

 

„Etilénglikol-foszfát” (EGP) előállítása 

3,31 g (0.053 mol) absz. etilénglikolt (EG) jeges vizes fürdőn 0 °C-ra hűtöttünk 

klevertetés közben. Lehűlés után öt részletben 2,56 g (0.01 mol) P2O5 4-4 ml 

tetrahidrofurános szuszpenzióját adagoltuk be. A hőmérséklet a beadagolásoknál átlagosan 

10-11 °C-ra emelkedett fel. Az összes P2O5 bemérése után a reakcióelegyet hagytuk 

szobahőmérsékletre melegedni, ahol további 12 órán keresztül kevertettük. A kapott kétfázisú 

elegyet választótölcséren elválasztottuk, majd az alsó, viszkózus fázisról ledesztilláltuk az 

oldószernyomokat. A termék viszkózus, színtelen folyadék. 
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31P-NMR (D2O, 300 MHz) δP (ppm): 0,469 (d; terület: 1,0), 0,069 (m; terület: 1,87), -0,180 (s; 

terület: 2,4), -0,463 (d; terület: 0,5), -0,624 (m; terület: 0,59), -0,849 (d; terület: 0,80) 

FTIR (KBr): 809 cm-1 (P-O-C); 1027 cm-1, 1084 cm-1 (P-O); 1455 cm-1 (P=O); 1694 cm-1 

(P(O)OH OH-rezgés).  

MS: foszforsav (99 m/z); monoetilénglikol-foszfát (143 m/z), dietilénglikol-foszfát (187 m/z); 

difoszforsav (179 m/z), difoszforsav etilénglikol-monoészter (223 m/z); trietilénglikol-foszfát 

(231 m/z); kettő monoészter összekondenzálva (267 m/z) mono- és diészter összekondenzálva 

(311 m/z). 

 

„Rezorcin-foszfát” előállítása 

2,97 g rezorcin (0.027 mol) 5 ml THF-os oldatát jeges vizes fürdőn 0 °C-ra hűtöttük 

kevertetés közben. Lehűlés után 1,275 g (0.0045 mol) P2O5-ot 6 részletben adagoltuk be. A 

P2O5 bemérése közben semmilyen reakciót, hőmérsékletváltozást nem tapasztaltunk. 12 órán 

keresztül szobahőmérsékleten kevertetve az elegyet, majd az oldószert ledesztilláltuk. A 

termék sárgásfehér színű, viszkózus folyadék. 
31P-NMR (CDCl3-metanol, MHz) δP (ppm): 1,519 (d; terület: 0,66), 0,562 (d; terület: 0,34), -

0,533 (s; terület: 0,16), -4,922 (s; terület: 0,28), -6,030 (s; terület: 0,27), -11,920 (m; terület: 

0,64), -13,006 (m; terület: 1,0), 

FTIR (KBr): 841 cm-1 (P-O-C); 1024 cm-1 (P-O); 1384 cm-1; 1487 cm-1 (P=O); 1694 cm-1 

(P(O)OH OH-rezgés).  

MS: THF (73 m/z); foszforsav (99 m/z); rezorcin (111 m/z); rezorcin-butenolészter (165 m/z); 

monorezorcin-foszfát (191 m/z); rezorcin-butenol-foszfát (245 m/z); direzorcin-foszfát 

(negatív ionizáció 238 m/z); rezorcin-difoszfát (271 m/z). 

 

  



- 119 - 
 
 

8 IRODALOMJEGYZÉK 
                                                 

1 T. Lindeman, Ueber einige Einwirkungsproducte von Epichlorhydrin auf Phenole, Berichte der 
Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1891, 24, 2145-2149. 
2 Verfahren zur Herstellung harzartiger Produkte aus Phenolkondensationsprodukten und 
mehrwertigen Alkoholen, Blumer Louis Firma, German Patent 576177, 1933 
3 E.C. Dearborn, R.M. Fuoss, A.K. MacKenzie, R.G. Shepherd Jr., Epoxy resins from bis-, tris-, and 
tetrakis-glycidyl ethers, Industrial and Engineering Chemistry, 1953, 45, 2715-2721. 
4 Market Report – World Epoxy Resin Market, Acmite Market Intelligence, 2014 
5 G. Marsh, Airbus A350 XWB update, Reinforced Plastics, 2010, 54, 20-24. 
6 Y. Chung, Y. Kim, S. Kim, Flame retardant properties of polyurethane produced by the addition of 
phosphorous containing polyurethane oligomers (II); Journal of Industrial and Engineering 
Chemistry, 2009, 15, 888-893 
7 C. Gérard, G. Fontaine, S. Bellayer, S. Bourbigot, Reaction to fire of an intumescent epoxy resin: 
Protection mechanism and synergy, Polymer Degradation and Stability, 2012, 97, 1366-1386 
8 C.A. May (ed.), Epoxy Resins, Chemistry and Technology, Marcel Dekker, New York, 1988 
9 B. Ellis (ed.), Chemistry and Technology of Epoxy Resin, Blackie Academic and Professional, 
London, 1993 
10 M.S. Bhatnagar (ed.), Epoxy resins, Universal Book, Bombay, 1996 
11 P. Krafft, P. Gilbeau, B. Gosselin, S. Classens, Use of renewable resources for manufacture of 
chlorinated organic compounds, FR 2862644, 2005 
12 P. Krafft, P. Gilbeau, B. Gosselin, S. Claessens, Process for producing epoxy resins, EP 1775278 
A1, 2007 
13 F. Grunchard, Process for the manufacture of epichlorohydrin, EP 561441, 1993 
14 L. Shen, E. Worrell, M. Patel, Present and future development in plastics from biomass, Biofuels, 
Bioproducts and Biorefining, 2010, 4, 25-40 
15 L. Shen, J. Haufe, M.K. Patel, Product overview and market projection of emerging bio-based 
plastics, PRO-BIP Final report, 2009. 
16 J.M. Raquez, M. Deléglise, M.F. Lacrampe, P. Krawczak, Thermosetting (bio)materials derived 
from renewable resources: A critical review, Progress in Polymer Science, 2010, 35, 487-509 
17 R. Chapin, J. Adams, K. Boekelheide, L.E. Gray Jr., S.W. Hayward, P.S.J. Lees, B.S. McIntyre, 
K.M. Porthier, T.M. Schnorr, S.G. Selevan, J.G.Vandenbergh, S.R. Woskie, NTP-CERHR expert 
panel report on the reproductive and developmental toxicity of bisphenol A, Birth Defects Research 
Part B: Developmental and Reproductive Toxicology, 2008, 3, 157-395 
18 J. Thoen, R. Busch, Industrial chemicals from biomass – industrial concepts, in B. Kamm, P.R. 
Gruber, M. Kamm (eds.): Biorefineries - industrial processes and products: Status quo and future 
directions, Vol. 2, pp. 347- 365; Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2006 
19 R. Auvergne, S. Caillol, D. David, B. Boutevin, J.P. Pascault, Biobased thermosetting epoxy: 
Present and future, Chemical Reviews, 2014, 114, 1082-1115 
20 H. Rabetafika, M. Paquot, P. Dubois, Les polymères issus du végétal: matériaux à propriétés 
spécifiques pour des applications ciblées en industrie plastique, Biotechnology, Agronomy, Society and 
Environment 2006, 10, 185-196 
21 F.S. Güner, Y. Yağcı, A.T. Erciyes, Polymers from triglyceride oils, Progress in Polymer Science, 
2006, 31, 633-670 
22 A.E. Bailey (ed.), Bailey’s industrial oil and fat products, Wiley, New York, 1996 
23 S. Guenter, R. Rieth, K.T. Rowbotton, Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 6th edition, 
Wiley, New York, 2003, 12, 269–284 
24 B. Rangarajan, A. Havey, E.A. Grulke, P.D. Culnan, Kinetics of the parameters of a two-phase 
model for in situ epoxidation of soybean oil, Journal of the American Oil Chemists’ Society, 1995, 72, 
1161–1169 
25 J.D. Earls, J.E. White, L.C. López, Z. Lysenko, M.L. Dettloff, M.J. Null, Amine-cured ω-epoxy 
fatty acid triglycerides: Fundamental structure – property relationship, Polymer, 2007, 48, 712-719 



- 120 - 
 
 

                                                                                                                                                         
26 T.W. Abraham, W.C. Gower, Polyol made from partially hydrogenated, fully epoxidized natural 
oils, US 2011/0065821 A1, 2011 
27 J.R. Kim, S. Sharma, The development and comparison of bio-thermoset plastics from epoxidized 
plant oils, Industrial Crops and Products, 2012, 36, 485-499 
28 V. Flanigan, S. Kapila, K. Chandrashekhara, R. Seemamahannop, A. Garg, S. Misra, Soybean based 
epoxy resin and methods of making and use, US 2008/0058448 A1, 2008 
29 H. Uyama, M. Kuwabara, T. Tsujimoto, S. Kobayashi, Enzymatic synthesis and curing of 
biodegradable epoxide-containing polyesters from renewable resources, Biomacromolecules, 2003, 4, 
211-215 
30 G. Lligadas, J.C. Ronda, M. Galià, V. Cádiz, Synthesis and properties of thermosetting polymers 
from a phosphorus-containing fatty acid derivative, Journal of Polymer Science: Part A: Polymer 
Chemistry, 2006, 44, 5630-6544 
31 T. Koike, Progress in development of epoxy resin systems based on wood biomass in Japan, 
Polymer Engineering and Science 2012, 701-717 
32 H. Pan, Synthesis of polymers from organic solvent liquefied biomass: A review, Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, 2011, 15, 3454-3463 
33 A. Demirbaş, Mechanisms of liquefaction and pyrolysis reactions of biomass, Energy Conversion 
and Management, 2000, 41, 633-646 
34 G. Sun, H. Sun, Y. Liu, B. Zhao, N. Zhu, K. Hu,  Comparative study on the curing kinetics and 
mechanism of a lignin-based-epoxy/anhydride resin system, Polymer, 2007, 48, 330-337 
35 P. Feng, F. Chen, Preparation and characterization of acetic acid lignin-based epoxy blends, 
BioResources, 2012, 7(3), 2860-2870  
36 B. Zhao, G. Chen, Y. Liu, K. Hu, R. Wu, Synthesis of lignin base epoxy resin and its 
characterization, Journal of Materials Science Letters, 2001, 20, 859-862 
37 H. Kishi, A. Fujita, Wood-based epoxy resins and the ramie fiber reinforced composites, 
Environmental Engineering and Management Journal, 2008, 7(5), 517-523 
38 H. Kishi, A. Fujita, H. Miyazaki, S. Matsuda, A. Murakami, Synthesis of wood-based epoxy resins 
and their mechanical and adhesive properties, Journal of Applied Polymer Science, 2006, 102, 2285-
2292 
39 T. Asano, M. Kobayashi, B. Tomita, M. Kajiyama, Syntheses and properties of liquefied products of 
ozone treated wood/epoxy resins having high wood content, Holzforschung, 2007, 61, 14-18 
40 H. Kishi, Z. Akamatsu, M. Noguchi, A. Fujita, S. Matsuda, H. Nishida, Synthesis of epoxy resins 
from alcohol-liquefied wood and the mechanical properties of the cured resin, Journal of Applied 
Polymer Science, 2011, 120, 745-751 
41 T. Xie, F. Chen, Fast liquefaction of bagasse in ethylene carbonate and preparation of epoxy resin 
from the liquefied product, Journal of Applied Polymer Science, 2005, 98, 1961-1968 
42 K. Hofmann, W.G. Glasser, Engineering plastics from lignin. 21. Synthesis and properties of 
epoxidized lignin-poly(propylene oxide) copolymers, Journal of Wood  Chemistry and Technology, 
1993, 13(1), 73-95 
43 S. Haettenschwiler, A.E. Hagerman, P.M Vitousek, Polyphenols in litter from tropical montane 
forests across a wide range in soil fertility, Biogeochemistry, 2003, 64, 129-148 
44 K. Khanbabaee, T. van Ree, Tannins: Classification and Definition, Natural Product Reports, 2001, 
18, 641-649 
45 S. Benyahia, C. Aouf, S. Caillol, B. Boutevin, J.P. Pascault, H. Fulcrand, Functionalized green tea 
tannins as phenolic prepolymers for bio-based epoxy resins, Industrial Crops and Products, 2014, 53, 
296-307 
46 C. Aouf, S. Benyahya, A. Esnouf, S. Caillol, B. Boutevin, H, Fulcrand, Tara tannins as phenolic 
precursors of thermosetting epoxy resins, European Polymer Journal, 2014, 55, 186-198 
47 H. Nouailhas, C. Aouf, C. le Guerneve, S. Caillol, B. Boutevin, H. Fulcrand, Synthesis and 
properties of biobased epoxy resins. Part 1. Glycidylation of flavonoids by epichlorohydrin, Journal of 
Polymer Science Part A Polymer Chemistry, 2011, 49, 2261-2270 
48 B. Boutevin, S. Caillol, C. Burguiere, S. Rapior, H. Fulcrand, H. Nouailhas, Novel methods for 
producing thermosetting epoxy resins, US 20120165429 A1, 2012 



- 121 - 
 
 

                                                                                                                                                         
49 C. Aouf, H. Nouailhas, M. Fache, S. Caillol, B. Boutevin, H. Fulcrand, Multi-functionalization of 
gallic acid. Synthesis of a novel bio-based epoxy resin, European Polymer Journal, 2013, 49, 1185-
1195  
50 M. Sultania, J.S.P  Rai, D. Srivastava, Process modeling, optimization and analysis of esterification 
reaction of cashew nut shell liquid (CNSL)-derived epoxy resin using response surface methodology, 
Journal of Hazardous Materials, 2011, 185, 1198-1204 
51 C. Voirin, S. Caillol, N.V. Sadavarte, B.V. Tawade, B. Boutevin, P.P. Wadgaonkar, 
Functionalization of cardanol: towards biobased polymers and additives, Polymer Chemistry, 2014, 5, 
3142-3162 
52 A. Devi, D. Srivastava, Studies ont he blends of cardanol-based epoxidized type phenolic resin and 
carboxyl-terminated polybutadiene (CTPB), Materials Science and Engineering A, 2007, 458, 336-
347 
53 K.P. Unnikrishnan, E.T. Tachil, Synthesis and characterization of cardanol-based epoxy systems, 
Designed Monomers and Polymers, 2008, 11, 593-607 
54 M. Ionescu, Z.S. Petrović, Phenolation of vegetable oils, Journal of the Serbian Chemical Society, 
2011, 76, 591-606 
55 Y.H. Kim, E.S. An, S.Y. Park, B.K. Song, Enzymatic epoxidation and polymerization of cardanol 
obtained from a renewable resource and curing of epoxide-containing polycardanol, Journal of 
Molecular Catalysis B: Enzymatic, 2007, 45, 39-44 
56 C.K.S. Pillai, V.S. Prasad, J.D. Sudha, S.C. Bera, A.R.R. Menon, Polymeric resins from renewable 
resources. II. Synthesis and characterization of flame retardant prepolymers from cardanol, Journal of 
Applied Polymer Science, 1990, 41, 2487-2501 
57 R.J. Braddock (ed.), Handbook of Citrus By-Products and Processing Technology, 2nd ed., Florida 
Science Source, 2000 
58 R.F. Sellers, Epoxy resins from polyhydric phenol-terpene addition products, U.S. 3378525, 1968 
59 K. Xu, M. Chen, K. Zhang, J. Hu, Synthesis and characterization of novel epoxy resin bearing 
naphtyl and limonene moieties, and its cured polymer, Polymer, 2004, 45, 1133-1140 
60 A.J.D. Silvestre, A. Gandini, Rosin: Major Sources, Properties and Applications, in M.N. Belgacem, 
A. Gandini (eds.), Monomers, Polymers and Composites from Renewable Resources, pp.67-88, 
Elsevier, Amsterdam, 2008 
61 X. Q. Liu, W. Huang, Y. H. Jiang, J. Zhu, C. Z. Zhang, Preparation of a bio-based epoxy with 
comparable properties to those of petroleum-based counterparts Express Polymer Letters, 2012, 6, 
293-298 
62 A.M. Atta, S.M. El-Saeed, R.K. Farag, New vinyl ester resins based on rosin for coating 
applications, Reactive and Functional Polymers, 2006, 66, 1596-1608 
63 C. Mantzaridis, A-L. Brocas, A. Llevot, G. Cendejas, R. Auvergne, S. Caillol, S. Carlotti, H. 
Cramail, Green Chemisty, 2013, 15, 3091-3098 
64 H.R. Kricheldorf, „Sugar diols” as building blocks of polycondensates, Journal of Macromolecular 
Science, Part C: Polymer Reviews, 1997, 37(4), 599-631 
65 O. Varela, H. A. Orgueira, Synthesis of chiral polyamides from carbohydrate-derived monomers, 
Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 2000, 55, 137-174 
66 M. Okada, Molecular design and syntheses of glycopolymers, Progress in Polymer Science, 2001, 
26, 67-104 
67 A. J. Varma, J. F. Kennedy, P. Q. Galgali, Synthetic polymers functionalized by carbohydrates: a 
review, Carbohydrate Polymers, 2004, 56, 429-445 
68 J. A. Galbis, M. G.  García-Martín, Synthetic polymers from readily available monosaccharides, 
Topics in Current Chemistry, 2010, 295, 147-176 
69 A.M.L Huijbrechts, J. Huang, H.A. Schols, B. van Langen, G.M. Visser, C.G. Boeriu, 1-Allyloxy-2-
hydroxy-propyl-starch: Synthesis and characterization, Journal of Polymer Science Part A: Polymer 
Chemistry, 2007, 45, 2734-2744 
70 A.M.L. Huijbrechts, R. ter Haar, H.A. Schols, M.C.R. Franssen, C.G. Boeriu, E.J.R. Sudhölter, 
Synthesis and application of epoxy starch derivatives, Carbohydrate Polymers, 2010, 79, 858-866 



- 122 - 
 
 

                                                                                                                                                         
71 S.C. Burton, D.R.K. Harding, Bifunctional etherification of a bead cellulose for ligand attachment 
with allyl bromide and allyl glycidyl ether, Journal of Chromatography A, 1997, 775, 29-38 
72 M. Katz, E.T. Reese, Production of glucose by enzymatic hydrolysis of cellulose, Applied 
Microbiology, 1968, 16(2), 419-420 
73 A. Onda, T. Ochi, K. Yanagisawa, Selective hydrolysis of cellulose into glucose over solid acid 
catalysts, Green Chemistry, 2008, 10, 1033-1037 
74 M. Nagamori, T. Funazukuri, Glucose production by hydrolysis of starch under hydrothermal 
conditions, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2004, 79(3), 229-233 
75 M.W. Kearsley, S.Z. Dziedzic (eds.), Handbook of Starch Hydrolysis Products and their 
Derivatives, Springer Science & Business Media, 1995 
76 B. L. Legendre, D. M. Burner, Biomass production of sugarcane cultivars and early-generation 
hybrids, Biomass Bioenergy 1995, 8, 55-61 
77 M. A. Godshall, Future directions for the sugar industry, International Sugar Journal, 2001, 103, 
378-384 
78 M. Shibata, S. Yoshihara, M. Yashiro, Y. Ohno, Thermal and mechanical properties of sorbitol-
based epoxy resin cured with quercetin and the biocomposites with wood flour, Journal of Applied 
Polymer Science, 2012, 128(5), 2753-2758 
79 M. Shibata, K. Nakai, Preparation and properties of biocomposites composed of bio-based epoxy 
resin, tannic acid, and microfibrillated cellulose, Journal of Polymer Science: Part B: Polymer 
Physics, 2010, 48, 425-433 
80 T. Shimasaki, S. Yoshihara, M. Shibata, Preparation and properties of biocomposites composed of 
sorbitol-based epoxy resin, pyrogallol–vanillin calixarene, and wood flour, Polymer Composites, 
2012, 33(10), 1840-1847 
81 X. Feng, A.J. East, W.B. Hammond, Y. Zhang, M. Jaffe, Overview of advances in sugar-based 
polymers, Polymers for Advanced Technologies, 2011, 22, 139-150 
82 M. Chrysanthos, J. Galy, J.P. Pascault, Preparation and properties of bio-based epoxy networks 
derived from isosorbide diglycidyl ether, Polymer, 2011, 52, 3611-3620 
83 A. East, M. Jaffe, Y. Zhang, L.H. Catalani, Thermoset epoxy polymers from renewable resources, 
US 7619056 B2, 2009 
84 J. Hong, D. Radojčić, M. Ionescu, Z. S. Petrović, E. Eastwood, Advanced materials from corn: 
isosorbide-based epoxy resins, Polymer Chemistry, 2014, 5, 5360-5368 
85 J.L. Dubois, J.P. Gillet, Coproduction of cyclic carbonates and fatty nitriles and/or fatty amines from 
natural oils, WO 2008145941, 2008 
86 M. Stemmelen, F. Pessel, V. Lapinte, S. Caillol, J.-P. Habas, J.-J. Robin, A fully biobased epoxy 
resin from vegetable oils: From the synthesis of the precursors by thiol-ene reaction to the study of the 
final material, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2011, 49(11) 2434-2444 
87 A. Afzali-Ardakani, J.D. Gelorme, L.L. Kosbar, Cross-linked biobased materials and uses thereof, 
US 5833883, 1998 
88 S. Sato, S.C. Shah, R.C. Bueno, M.R. Moon, A. Ferreira, Phenalkamine and salted amine blends as 
curing agents for epoxy resins, International Patent Application, WO 2009/080209 A1, 2009. 
89 A. Maffezzoli, E. Calò, S. Zurlo, G. MEle, A. Tarzia, C. Stifani, Cardanol based matrix 
biocomposites reinforced with natural fibres, Composite Science and Technology, 2004, 64, 839-845 
90 P. Klenert, Verfahren zur Erstellung von Polymerwerkstoffen (Preparation of polymeric materials 
based on renewable raw materials comprises mixing non-petrochemical based material with 
epoxidized triglyceride, polycarboxylic acid, and ascorbic acid), German Patent DE 10 2008 063 442 
B4, 2011 
91 D.A. Boyles, M.S. Al-Omar, High modulus bio-based polymer formulations, US Patent Application, 
US 2009/0275715 A1, 2009 
92 X. Liu, Y. Wang, Y. Cao, V. Yamada, M. Xian, J.Zhang, Study of dextrin-derived curing agent for 
waterborne epoxy adhesive, Carbohydrate Polymers, 2011, 83, 1180-1184 
93 F.J. Martin, K.R. Price, Flammability of epoxy resins, Journal of Applied Polymer Science, 1968, 
12, 143-158 



- 123 - 
 
 

                                                                                                                                                         
94 S.C. Lin, E.M. Pearce, Epoxy resins. II. The preparation, characterization, and curing of epoxy 
resins and their copolymers, Journal of Polymer Science Part A Polymer Chemistry, 1979, 17, 3095-
3119 
95 C.S. Chen, B.J. Bulkin, E.M. Pearce, New epoxy resins. II. The preparation, characterization, and 
curing of epoxy resins and their copolymers, Journal of Applied Polymer Science, 1982, 27, 3289-
3312 
96 M. Le Bras, N. Rose, S. Bourbigot, The degradation front model- a tool for the chemical study of 
the degradation of epoxy resins in fire, Journal of  Fire Sciences, 1996, 14, 199-234 
97 C.L. Sherman, R.C. Zeigler, N.E. Verghese, M.J. Marks, Structure–property relationships of 
controlled epoxy networks with quantified levels of excess epoxy etherification, Polymer, 2008, 49, 
1164-1172 
98 L.M. McGrath, R.S. Parnas, S.H. King, J.L. Schroeder, D.A. Fischer, J.L. Lenhart, Investigation of 
the thermal, mechanical, and fracture properties of alumina–epoxy composites, Polymer, 2008, 49, 
999-1014  
99 C. Damian, M. Escoubes, E. Espuche, Gas and water transport properties of epoxy–amine networks: 
Influence of crosslink density, Journal of Applied Polymer Science, 2001, 80, 2058-2066 
100 A. Hale, C.W. Macosko, H.E. Bair, Glass transition temperature as a function of conversion in 
thermosetting polymers, Macromolecules, 1991, 24, 2610-2621 
101 J. Yang, Modifications of epoxy resins with functional hyperbranched poly(arylene ester)s, PhD 
Thesis Part II, Virginia Polytechnic Institute and State University, 1998 
102 E.R. Mafi, M. Ebrahimi, M.R. Moghbeli, Effect of Matrix Crosslink Density, Varied by 
Stoichiometry and Resin Molecular Weight, on Fracture Behavior of Epoxy Resins, Journal of 
Polymer Engineering, 2009, 29(5), 293-308 
103 S.L. Case, E.P. O’Brien, T.C. Ward, Cure profiles, crosslink density, residual stresses, and adhesion 
in a model epoxy, Polymer, 2005,  46(24), 10831-10840 
104 F. Fernandez-Nograro, A. Valea, R. Llano-Ponte, I. Mondragon, Dynamic and mechanical 
properties of DGEBA/poly(propylene oxide) amine based epoxy resins as a function of stoichiometry, 
European Polymer Journal, 1996, 32(2), 257-266 
105 J.S.Wang, Y. Liu, H.B. Zhao, J. Liu, D.Y. Wang, Y.P. Song, Y.Z. Wang, Metal compound-
enhanced flame retardancy of intumescent epoxy resins containing ammonium polyphosphate, 
Polymer Degradation and Stability, 2009, 94(4), 625-631 
106 K. Wu, Y.K. Zhang, K. Zhang, M.M. Shen, Y. Hu, Effect of microencapsulation on thermal 
properties and flammability performance of epoxy composite, Journal of Analytical and Applied 
Pyrolysis, 2012 94, 196-201  
107 H. Vothi, C. Nguyen, K. Lee, J. Kim, Thermal stability and flame retardancy of novel 
phloroglucinol based organo phosphorus compound, Polmer Degradation and Stability, 2010, 96(6), 
1092-1098 
108 B. Biswas, B.K. Kandola, The effect of chemically reactive type flame retardant additives on 
flammability of PES toughened epoxy resin and carbon fiber-reinforced composites, Polymers for 
Advanced Technologies, 2011, 22, 1192-1204 
109 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0096:EN:HTML 
(2014.09.11.) 
110 C.S. Wang, C.H. Lin, Synthesis and properties of phosphorus-containing epoxy resins by novel 
method, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 1999, 37(21), 3903-3909 
111 A. Schäfer, S. Seibold, O. Walter, M. Döring, Novel high Tg flame retardancy approach for epoxy 
resins, Polymer Degradation and Stability, 2008, 93(2), 557-560 
112 A. Schäfer, S. Seibold, W. Lohstroh, O. Walter, M. Döring, Synthesis and properties of flame-
retardant epoxy resin based on DOPO and one of its analog DPPO, Journal of Applied Polymer 
Science, 2007, 105, 685-696 
113 L.P. Gao, D.Y. Wang, Y.Z. Wang, J.S. Wang, B. Yang, A flame-retardant epoxy resin based on a 
reactive phosphorus-containing monomer of DODPP and its thermal and flame-retardant properties, 
Polymer Degradation and Stability, 2008, 93(7), 1308-1315 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0096:EN:HTML


- 124 - 
 
 

                                                                                                                                                         
114 T.H. Ho, H.J. Hwang, J.Y. Shieh, M.C. Chung, Thermal, physical and flame-retardant properties of 
phosphorus-containing epoxy cured with cyanate ester, Reactive and Functional Polymers, 2009, 
69(3), 176-182 
115 T.H. Ho, H.J. Hwang, J.Y. Shieh, M.C. Chung, Thermal and physical properties of flame-retardant 
epoxy resins containing 2-(6-oxido-6H-dibenz〈c,e〉〈1,2〉oxaphosphorin-6-yl)-1,4-
naphthalenediol and cured with dicyanate ester, Polymer Degradation and Stability, 2008, 93(12), 
2077-2083 
116 Y.L. Liu, Epoxy resins from novel monomers with a bis-(9,10-dihydro-9-oxa-10-oxide-10-
phosphaphenanthrene-10-yl-) substituent, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 
2002, 40(3), 359-368 
117 Y.L. Liu, Phosphorous-containing epoxy resins from a novel synthesis route, Journal of Applied 
Polymer Science, 2002, 83(8), 1697-1701 
118 C.H. Lin, C.S. Wang, Novel phosphorus-containing epoxy resins Part I. Synthesis and properties, 
Polymer, 2001, 42(5), 1869-1878 
119 M.D. Shau, C.W. Lin, W.H. Yang, H.R. Lin, Properties of cyclic phosphine oxide epoxy cured by 
diacids and anhydride, Journal of Applied Polymer Science, 2002, 84(5), 950-961 
120 G.J. Hitchings, W.T. Raudenbusch, A. Verburg, J.P. Vrijenhoek, Flame retardant epoxy resin 
compositions, EP 0675131 A1, 1995 
121 P. Flury, C.W.Mayer, W. Scharf, E. Vanoli, Novel phosphorus-containing flame retardants for 
epoxy resine compositions, EP 0646587 A1, 1995 
122 Y.L. Liu, G.H. Hsiue, Y.S. Chiu, R.J. Jeng, Phosphorus containing epoxy for flame retardant II: 
Curing reaction of bis-(3-glycidyloxy) phenylphosphine oxide, Journal of Applied Polymer Science, 
1996, 61(10), 1789-1796 
123 P.M. Hergenrother, C.M. Thompson, J.G. Smith Jr, J.W. Connell, J.A. Hinkley, R.E. Lyon, R. 
Moulton, Flame retardant aircraft epoxy resins containing phosphorus, Polymer, 2005, 46(14), 5012-
5024 
124 A.P. Mauritz: Fire Safety of Advanced Composites for Aircraft, ATSB Research And Analisys, 
Report, 2004 
125 M. Spontón, J.C. Ronda, M. Galià, V. Cádiz, Development of flame retardant phosphorus- and 
silicon-containing polybenzoxazines, Polymer Degradation and Stability, 2009, 94(2), 145-150 
126 M. Spontón, L.A. Mercado, J.C. Ronda, M. Galià, V. Cádiz, Preparation, thermal properties and 
flame retardancy of phosphorus- and silicon-containing epoxy resins, Polymer Degradation and 
Stability, 2008, 93(11), 2025-2031 
127 M. Spontón, J.C. Ronda, M. Galià, V. Cádiz, Cone calorimetry studies of benzoxazine–epoxy 
systems flame retarded by chemically bonded phosphorus or silicon, Polymer Degradation and 
Stability, 2009, 94(1), 102-106 
128 P. Sudhakara, P. Kannan, Diglycidylphenylphosphate based fire retardant liquid crystalline 
thermosets, Polymer Degradation and Stability, 2009, 94(4), 610-616 
129 H. Ren, J. Sun, B. Wu, Q. Zhiu, Synthesis and properties of a phosphorus-containing flame 
retardant epoxy resin based on bis-phenoxy (3-hydroxy) phenyl phosphine oxide, Polymer 
Degradation and Stability, 2007, 92(6), 956-961 
130 M. El Gouri, A. El Bachiri, S.E. Hegazi, M. Rafik, A. El Harfi, Thermal degradation of a reactive 
flame retardant based on cyclotriphosphazene and its blend with DGEBA epoxy resin, Polymer 
Degradation and Stability, 2009, 94(11), 2101-2106 
131 R. Liu, X. Wang, Synthesis, characterization, thermal properties and flame retardancy of a novel 
nonflammable phosphazene-based epoxy resin, Polymer Degradation and Stability, 2009, 94(4), 617-
624 
132 H. Liu, X. Wang, D. Wu, Novel cyclotriphosphazene-based epoxy compound and its application in 
halogen-free epoxy thermosetting systems: Synthesis, curing behaviors, and flame retardancy, 
Polymer Degradation and Stability, 2014, 103, 96-112 



- 125 - 
 
 

                                                                                                                                                         
133 W.S. Wang, H.S. Chen, Y.W. Wu, T.Y. Tsai, Y.W. Chen-Yang, Properties of novel epoxy/clay 
nanocomposites prepared with a reactive phosphorus-containing organoclay, Polymer, 2008, 49(22), 
4826-4836 
134 C.H. Lin, C.Y. Wu, C.S. Wang, Synthesis and properties of phosphorus-containing advanced epoxy 
resins. II, Journal of Applied Polymer Science,  2000, 78(1), 228-235 
135 J.Y. Shieh, C.S. Wang, Synthesis of novel flame retardant epoxy hardeners and properties of 
curedproducts, Polymer, 2001, 42 (18), 7617-7625 
136 C.S. Wu, Y.L. Liu. Y.S. Chiu, Epoxy resins possessing flame retardant elements from silicon 
incorporated epoxy compounds cured with phosphorus or nitrogen containing curing agents, Polymer, 
2002, 43(15), 4277-4284 
137 B. Schartel, U. Braun, A.I. Balabanovich, J. Artner, M. Ciesielski, M. Döring, R.M. Perez, J.K.W. 
Sandler, V. Altstädt, Pyrolysis and fire behaviour of epoxy systems containing a novel 9,10-dihydro-9-
oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide-(DOPO)-based diamino hardener, European Polymer Journal, 
2008, 44(3), 704-715 
138 C.S. Wu, Y.L. Liu, Y.S. Chiu, Synthesis and characterization of new organosoluble 
polyaspartimides containing phosphorus, Polymer, 2002, 43(6), 1773-1779 
139 J. Artner, Darstellung und Erprobung aminofunktionalisierter, phosphororganischer 
Flammschutzmittel, PhD Thesis, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2008 
140 A.D. La Rosa, A. Recca, J.T. Carter, P.T. McGrail, An oxygen index evaluation of flammability on 
modified epoxy/polyester systems, Polymer, 1993, 40(14), 4093-4098 
141 S.V. Levchik, G. Camino, M.P. Luda, L. Costa, G. Muller, B. Costes, Epoxy resins cured with 
aminophenylmethylphosphine oxide—II. Mechanism of thermal decomposition, Polymer Degradation 
and Stability, 1998, 60(1), 169-183 
142 I.K. Varma, U. Gupta, Curing of epoxy resin with phosphorylated diamine, Journal of 
Macromolecular Science Part A - Chemistry, 1986, 23(1), 19-36 
143 M.D. Shau, T.S. Wang, Syntheses, structure, reactivity, and thermal properties of new cyclic 
phosphine oxide epoxy resins cured by diamines, Journal of Polymer Science Part A Polymer 
Chemistry, 1996, 34(3), 387-396 
144 S.V. Levchik, G. Camino, M.P. Luda, L. Costa, G. Muller, B. Costes, Epoxy resins cured with 
aminophenylmethylphosphine oxide 1: Combustion performance, Polymers for Advanced 
Technologies, 1996, 7(11), 823-830 
145 Y.L. Liu, G.H. Hsiue, R.H. Lee, Y.S. Chiu, Phosphorus-containing epoxy for flame retardant. III: 
Using phosphorylated diamines as curing agents, Journal of Applied Polymer Science, 1997, 63(7), 
895-901 
146 W. Liu, R.J. Varley, G.P. Simon, Understanding the decomposition and fire performance processes 
in phosphorus and nanomodified high performance epoxy resins and composites, Polymer, 2007, 
48(8), 2345-2354 
147 P. Finocchiaro, G.A. Consiglio, A. Imbrogiano, S. Failla, F. Samperi, B. Sebastiano, P. Concetto, S. 
Giuseppina, Synthesis and characterization of novel polyamides from new aromatic phosphonate 
diamine monomer, European Polymer Journal, 2008, 44(8), 2639-2651 
148 Y.L. Liu, G.H. Hsiue, C.W. Lan, Y.S. Chiu, Phosphorus-containing epoxy for flame retardance: IV. 
Kinetics and mechanism of thermal degradation, Polymer Degradation and Stability, 1997, 56(3), 
291-299 
149 O. Mauerer, New reactive, halogen-free flame retardant system for epoxy resins, Polymer 
Degradation and Stability, 2005, 88(1), 70-73 
150 R.J. Jeng, J.R. Wang, J.J. Lin, Y.L. Liu, Y.S. Chiu, W.C. Su, Flame retardant epoxy polymers using 
phosphorus-containing polyalkylene amines as curing agents, Journal of Applied Polymer Science 2001, 82, 
3526-3538 
151 R.J. Jeng, S.M. Shau, J.J. Lin, W.C. Su, Y.S. Chiu, Flame retardant epoxy polymers based on all 
phosphorus-containing components, European Polymer Journal 2002, 38, 683-693 
152 A. Toldy, P. Anna, I. Csontos, A. Szabó, Gy. Marosi, Intrinsically flame retardant epoxy resin - fire 
performance and background – Part 1, Polymer Degradation and Stability, 2007, 92, 2223-2230 



- 126 - 
 
 

                                                                                                                                                         
153 U. Braun, A.I. Balabanovich, B. Schartel, U. Knoll, J. Artner, M. Ciesielski, M. Döring, R. Perez, 
J.K.W. Sandler, V. Altstädt, T. Hoffmann, D. Pospiech, Influence of the oxidation state of phosphorus 
on the decomposition and fire behaviour of flame-retarded epoxy resin composites, Polymer, 2006, 
47(26), 8495-8508 
154 W. Zhang, X. He, T. Song, Q. Jiao, R. Yang, The influence of the phosphorus-based flame 
retardant on the flame retardancy of the epoxy resins, Polymer Degradation and Stability, 2014, 109, 
209-217 
155 Fire retardant materials, pp.189; edited by Horrocks A.R., Price D., Woodhead Publishing Limited, 
Cambridge, 2001 
156 Czvikovszky Tibor, Nagy Péter, Gaál János: A polimertechnika alapjai, Műegyetemi Kiadó, 
Budapest, 2006 
157 P. Tóth, Szénszálak mechanikai vizsgálata, Műanyag és Gumi, 2001, 38(3), 95-97 
158 L. Dányádi, J. Gulyás, B. Pukánszky, Szénszál reaktív felületkezelése polikarbonát kompozitok 
készítéséhez: felületi kémia és adhézió, Műanyag és Gumi, 2003, 40(11), 362-368 
159 C. Soutis, Carbon fiber reinforced plastics in aircraft construction, Materials Science and 
Engineering: A, 2005, 412(1-2), 171-176 
160 P. Morgan, Carbon fibers and their composites, Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 
2005 
161 J.F. Kadla, S. Kubo, R.A. Venditti, R.D. Gilbert, A.L. Compere, W. Griffith, Lignin-based carbon 
fibers for composite fiber applications, Carbon, 2002, 40, 2913-2920 
162 A.S. Milani, C. Eskicioglu, K. Robles, K. Bujum, H. Hosseini-Nasab, Multiple criteria decision 
making with life cycle assessment for material selection of composites, Express Polymer Letters, 
2011, 5(12), 1062-1074 
163 O. Faruk, A.K. Bledzki, H.P. Fink, M. Sain, Biocomposites reinforced with natural fibers: 2000-
2010, Progress in Polymer Science, 2012, 37(11), 1552-1596  
164 A. Shalwan, B.F. Yousif, In State of Art: Mechanical and tribological behaviour of polymeric 
composites based on natural fibres, Materials and Design, 2013, 48, 14-24 
165 J. Giridhar Kishore, R.M.V.G.K. Rao, Moisture absorption characteristics of natural fibre 
composites, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 1985, 5, 141-150 
166 M.M. Kabir, H. Wang, K.T. Lau, F.Cardona, Chemical treatments on plant-based natural fibre 
reinforced polymer composites: An overview, Composites Part B: Engineering, 2012, 43, 2883-2892 
167 M.Z. Rong, M.Q. Zhang, Y. Liu, G.C. Yang, H.M. Zeng, The effect of fiber treatment on the 
mechanical properties of unidirectional sisal-reinforced epoxy composites, Composites Science and 
Technology, 2001, 61(10), 1437-1447 
168 L. Shumao, R. Jie, Y. Hua, Y. Tao, Y. Weizhong, Influence of ammonium polyphosphate on the 
flame retardancy and mechanical properties of ramie fiber-reinforced poly(lactic acid) biocomposites, 
Polymer International, 2010, 59(2), 242-248 
169 N.P.G. Suardana, M.S. Ku, J.K. Lim, Effects of diammonium phosphate on the flammability and 
mechanical properties of bio-composites, Materials and Design, 2011, 32(4) 1990-1999 
170 M. Abdelmouleh, S. Boufi, M.N. Belgacem, A.P. Duarte, Modification of cellulosic fibres with 
functionalized silanes: development of surface properties, Journal of Applied Polymer Science, 2004, 
24, 43–54 
171 B. Wang, S. Panigrahi, L. Tabil, W. Crerar, Pre-treatment of flax fibres for use in rotationally 
molded biocomposites, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2007, 26, 447-463 
172 S. Mishra, A.K. Mohanty, L.T. Drzal, M. Misra: Studies on mechanical performance of 
biofiber/glass reinforced polyester hybrid composites, Composites Science and Technology, 2003, 63, 
1377-1385 
173 M. Lavorgna, V. Romeo, A. Martone, M. Zarrelli, M. Giordano, G.G. Buonocore, M.Z. Qu, G.X. 
Fei, H.S. Xia, Silanization and silica enrichment of multiwalled carbon nanotubes: Synergistic effects 
on the thermal-mechanical properties of epoxy nanocomposites, European Polymer Journal, 2013, 
49(2), 428-438 



- 127 - 
 
 

                                                                                                                                                         
174 Y. Seki, Innovative multifunctional siloxane treatment of jute fibre surface and its effect on the 
mechanical properties of jute/thermoset composites, Material Science and Engineering: A, 2009, 508, 
247-252 
175 I. Rusznák, Finishing of textile fabrics by the thermotex process, Textile Research Journal, 1973, 
43(3), 128-132 
176 B. Bodzay, B.B. Marosfõi, T. Igricz, K. Bocz, Gy. Marosi, Polymer degradation studies using laser 
pyrolysis-FTIR microanalysis; Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2009, 85, 313-320 
177 N.K. Richtmeyer, Methods in Carbohydrate Chemistry, 1962, Vol. I., 107, Academic Press. New 
York 
178 D.A. Laidler, J.F. Stoddart, Chiral asymmetrical crown-ethers, Carbohydrate Research, 1977, 
55(1), C1-C4 
179 L. Holmberg, B. Lindberg, B. Lindquist, The reaction between epichlorohydrin and 
polysaccharides: Part 2, synthesis of some model substances, with cyclic substituents, Carbohydrate 
Research, 1995, 268(1), 47-56 
180 R. Namme, T. Mitsugi, H. Takahashi, M. Shiro, S. Ikegami, Synthesis of 1-deoxyhept-2-ulosyl-
glycono-1,5-lactone utilizing α-selective O-glycosidation of 2,6-anhydro-1-deoxy-D-hept-1-enitols 
Tetrahedron, 2006, 62(39), 9183-9192 
181 K. Ohta, M. Miura, K. Sakaguchi, F. Sugawara, N. Sato, H. Sahara, N. Takahashi, Y. Mori, T. 
Yamazuki, K. Masaki, H. Murata, Sulfonated sugar compounds, pharmaceutical compositions which 
contain the same, and methods of treating tumors with the same, US Patent 2009/0209475 A1, 2009 
182 C.Y. Huang, L.A. Cabell, E.V. Anslyn, Molecular recognition of cyclitols by neutral polyaza-
hydrogen-bonding receptors: The strength and influence of intramolecular hydrogen bonds between 
vicinal alcohols, Journal of the American Chemical Society, 1994, 116(7), 2778-2792 
183 R.E. Wing, W.M. Doane, C.E. Rist, Sugars with reactive substituents: preparation of several 
epoxypropyl-derivatized sugars, Carbohydrate Research, 1970, 14(2), 267-271 
184 D. Induragalla, A. J. Bennet, A kinetic isotope effect study on the hydrolysis reactions of methyl 
xylopyranosides and methyl 5-thioxylopyranosides:  Oxygen versus sulfur stabilization of carbenium 
ions, Journal of the American Chemical Society, 2001, 123(44), 10889-10898 
185 P. Calinaud, J. Gelas, In S. Hanessian ed. Preparative Carbohydrate Chemistry, CRC Press, New 
York, 1997 
186 A.L. Bullock, V.O. Cirino, S.P. Rowland, Mono-O-(methylsulfonylethy)-D-glucoses, Canadian 
Journal of Chemistry, 1967, 45, 255-60 
187 A. Toldy, Synthesis and application of reactive organophosphorous flame retardants PhD thesis, 
BME, 2007 
188 A. Michaelis, Ueber die organischen Verbindungen des Phosphors mit dem Stickstoff, Justus 
Liebigs Annalen der Chemie, 1903, 326, 129–258 
189 Applications of Phosphorus Compounds, Studies in Inorganic Chemistry, Volume 20, Chapter 6, 
Pages 501-627, 1995 
190 B. A. Rozenberg, In K. Dušek ed. Epoxy Resins and Composites II. Advances in Polymer Science 
1986 Vol. 75, Chapter 4 
191 S. Swier, B. Van Mele, Reaction thermodynamics of amine-cured epoxy systems: Validation of the 
enthalpy and heat capacity of reaction as determined by modulated temperature differential scanning 
calorimetry, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 2003, 41(6), 594-608 
192 A. Toldy, P. Anna, Cs. Novák, J. Madarász, A. Tóth, Gy, Marosi, Intrinsically flame retardant 
epoxy resin – Fire performance and background – Part II, Polymer Degradation and Stability, 2008, 
93, 207-213 
193 R. Kozłowski, M. Wladyka-Przybylak, Flammability and fire resistance of composites reinforced 
by natural fibers, Polymers for Advanced Technologies, 2008, 19, 446-453  
194 M. Le Bras, S. Duquesne, M. Fois, M. Grisel, F. Poutch, Intumescent polypropylene/flax blends: A 
preliminary study, Polymer Degradation and Stability, 2005, 88(1), 80-84 
195 S. Nam, B.D. Condon, R.H. White,Q.  Zhao, F. Yaod, M.S. Cintrón, Effect of urea additive on the 
thermal decomposition of greige cotton nonwoven fabric treated with diammonium phosphate, 
Polymer Degradation and Stability, 2011, 96(11), 2010-2018 



- 128 - 
 
 

                                                                                                                                                         
196 Sz. Matkó, A. Toldy, S. Keszei, P. Anna, Gy. Bertalan, Gy. Marosi, Flame retardancy of 
biodegradable polymers and biocomposites, Polymer Degradation and Stability, 2005, 88(1), 138-145 
197 S. Wei, V. Kumar, G.S. Banker, Phosphoric acid mediated depolymerization and decrystallization 
of cellulose: Preparation of low crystallinity cellulose — A new pharmaceutical excipient, 
International Journal of Pharmaceutics, 1996, 142(2), 175-181 
198 M.E.A. Fidelis, T.V.C. Pereira, O. da Fonseca Martins Gomes, F. de Andrade Silva, R.D.T. Filho, 
The effect of fiber morphology on the tensile strength of natural fibres, Journal of Materials Research 
and Technology, 2013, 2(2), 149-157 
199 H. Anuar, A. Zuraida, B. Morlin, J.G. Kovács, Micromechanical property investigations of 
poly(lactic acid)-kenaf fiber biocomposites, Journal of Natural Fibers, 2011, 8(1), 14-26 
200 J. Gassan, A.K. Bledzki, Possibilities for improving the mechanical properties of jute/epoxy 
composites by alkali treatment of fibres, Composites Science and Technology, 1999, 59(9), 1303-1309 


	Alkalmazott jelölések és rövidítések
	1 Bevezetés
	2 Szakirodalmi áttekintés
	2.1 Megújuló forrásból származó epoxigyanták
	2.1.1 Növényi olaj alapú epoxi monomerek
	2.1.2 Fás biomasszából, ligninből előállított epoxi monomerek
	2.1.3 Polifenol-, tannin- és kardanol-alapú epoxi monomerek
	2.1.4 Terpének, terpenoidok és fenyőgyanta, mint epoxi prekurzor
	2.1.5 Szénhidrát alapú epoxi monomerek
	2.1.6 Megújuló forrásból származó térhálósító komponensek

	2.2 Epoxigyanták környezetbarát égésgátlása
	2.2.1 Foszfortartalmú epoxi komponensek előállítása
	2.2.2 Foszfortartalmú térhálósító komponensek előállítása

	2.3 Epoxigyanta kompozitok erősítő anyagai
	2.3.1 Szénszál jellemzői
	2.3.2 Természetes szálak jellemzői

	2.4 A szakirodalmi áttekintés konklúziója

	3 Kísérleti anyagok és módszerek
	3.1 Felhasznált anyagok jellemzői
	3.1.1 Szintézisekben felhasznált anyagok
	3.1.2 Polimer komponensek
	3.1.3 Égésgátló komponensek
	3.1.4 Erősítőanyagok és felületkezelésük

	3.2 Vizsgálati módszerek
	3.2.1 Az előállított anyagok minősítése
	3.2.2 Próbatestek készítése
	3.2.3 Az előállított minták vizsgálata


	4 Kísérleti eredmények és értékelésük
	4.1 Szintézisek
	4.1.1 d-Glükóz alapú epoxi monomerek előállítása [I-V]
	4.1.1.1 Glükopiranozid-alapú bifunkciós epoxi monomer (GP2E) előállítása
	4.1.1.2 Glükopiranozid-alapú trifunkciós epoxi monomer (GP3E) előállítása
	4.1.1.3 Glükopiranozid-alapú tetrafunkciós epoxi monomer (GF4E) előállítása
	4.1.1.4 Glükofuranozid-alapú trifunkciós epoxi monomer (GFTE) előállítása

	4.1.2 Égésgátló vegyületek előállítása [V-XIII]
	4.1.2.1 Égésgátló hatású epoxi monomerek szintézise
	4.1.2.1.1 PER-DOPO addukt szintézise
	4.1.2.1.2 GFTE-DOPO addukt szintézise

	4.1.2.2 Égésgátló hatású térhálósító komponensek előállítása
	4.1.2.2.1 N,N’,N’’-trisz(aminoetil)foszforsavtriamid (TEDAP) szintézise
	4.1.2.2.2 N,N’,N’’-trisz(2-aminofenil)foszforsavtriamid (TOPDAP) előállítása
	4.1.2.2.3 N,N’,N’’-trisz(3-aminofenil)foszforsavtriamid (TMPDAP) szintézise

	4.1.2.3  Additív égésgátlók szintézise
	4.1.2.3.1 „Etil-foszfát” (EtP) előállítása
	4.1.2.3.2 „Etilénglikol-foszfát” (EGP) előállítása
	4.1.2.3.3 „Rezorcin-foszfát” (RP) előállítása



	4.2 Cukoralapú epoxi monomerek vizsgálata [I-V, XIV-XVI]
	4.2.1 Glükóz alapú monomerek térhálósításának vizsgálata
	4.2.1.1 Differenciális pásztázó kalorimetria
	4.2.1.2 Raman spektrometriás vizsgálat

	4.2.2 Glükóz alapú térhálós gyanták termikus stabilitása
	4.2.3 Keménységmérés

	4.3 Égésgátló hatású epoxi monomerek vizsgálata [III, V, VI]
	4.3.1 DOPO-származékok térhálósításának vizsgálata
	4.3.2 A DOPO-tartalmú gyanták termikus stabilitása
	4.3.3 DOPO-tartalmú epoxigyanták oxigénindexe és UL-94 értéke

	4.4 Foszfortartalmú térhálósító komponensek vizsgálata [VII, VIII]
	4.4.1 Térhálósítás vizsgálata foszfortartalmú térhálósítókkal
	4.4.2 Foszfortartalmú aminokkal térhálósított gyanták termikus stabilitása
	4.4.3 Reaktív foszforszármazékokkal térhálósított gyanták éghetősége

	4.5 Cukoralapú epoxigyanták égésgátlása [XIV-XVI]
	4.5.1 Szorbit poliglicidil éter alapú epoxigyanta égésgátlása
	4.5.1.1 Térhálósító komponens választása
	4.5.1.2 SPE – DDM rendszer égésgátlása
	4.5.1.3 SPE – T-58 rendszer égésgátlása
	4.5.1.4 SPE – T-58 rendszer égésgátlása szintetizált additív égésgátlókkal

	4.5.2 GFTE égésgátlása

	4.6 Szénszálerősítésű epoxigyanta kompozitok égésgátlása [VI, XVII-XXI]
	4.6.1 Égésgátolt szénszálerősítésű kompozitok
	4.6.1.1 Szénszálerősítésű kompozitok éghetősége
	4.6.1.2 Szénszálerősítésű kompozitok mechanikai tulajdonságai

	4.6.2 Bevonatolt kompozitok vizsgálata

	4.7 Kenderszövet erősítésű epoxigyanta kompozitok égésgátlása [XXII-XV]
	4.7.1 Természetes szálak égésgátló hatású kezelése
	4.7.1.1 Szálak termikus stabilitása
	4.7.1.2 Kezelt szálak éghetősége
	4.7.1.3 Kezelt szálak mechanikai viselkedése

	4.7.2 Természetes szálerősítésű kompozitok vizsgálata
	4.7.2.1 Természetes szálerősítésű kompoztitok éghetőségi vizsgálata
	4.7.2.2 Természetes szálerősítésű kompozitok mechanikai tulajdonságai

	4.7.3 Szál-mátrix adhézió meghatározása


	5 Összefoglalás
	6 Kapcsolódó saját publikációk
	7 Mellékletek
	8 Irodalomjegyzék

