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JELÖLÉS- ÉS RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 

dTGmax maximális bomlási sebesség m/m%/perc 

E’25°C tárolási modulus 25 °C-on MPa 

E’75°C tárolási modulus 75 °C-on MPa 

h’ térhálósodási reakcióentalpia J/g 

h’rel relatív térhálósodási reakcióentalpia J/g epoxi 

m/m% tömegszázalék  

T-5% 5%-os tömegveszteséghez tartozó hőmérséklet °C 

T-50% 50%-os tömegveszteséghez tartozó hőmérséklet °C 

Tcsúcs exoterm csúcshoz tartozó hőmérséklet °C 

TdTGmax maximális bomlási sebességhez tartozó hőmérséklet °C 

Tg üvegesedési átmeneti hőmérséklet °C 

tanδ veszteségi tényező - 

 

Rövidítések 

Rövidítés Megnevezés 

APP ammónium-polifoszfát (Ammonium Polyphosphate) 

CFM konfokális fluoreszcens mikroszkópia (Confocal Fluorescent Microscopy) 

CR elszenesedett maradék tömege (Char Residue) 

CRI konfokális Raman-térképezés (Confocal Raman Imaging) 

DETDA dietilén-toluol-diamin (Diethylene Toluene Diamine) 

DGEBA 
biszfenol-A diglicidil-éter/(2,2-bisz(4-glicidiloxifenil)propán) (Bisphenol-A 

Diglycydil Ether) 

DOPO 
9,10-dihidro-9-oxa-10-foszfafenantrén-10-oxid (9,10-dihydro-9-oxa-10-

phosphaphenanthrene-10-oxide) 

EDS eneregiadiszperzív spektrometria (Energy Dispersive Spectrometry) 

EPDM etilén-propilén-dién kaucsuk (Ethylene Propylene Diene Rubber) 

EPMA elektronsugaras mikroanalízis (Electron Probe Microanalysis) 

GER 
glicerin-bázisú epoxigyanta-komponens (glicerin triglicidil éter) (Glycerol based 

Epoxy Resin) 

GFTE glükofuranozid triepoxi (Glucofuranoside-based Triepoxy) 

HPCPT hexafenoxi-ciklotrifoszfazén (Hexaphenoxycyclotriphosphazene) 

IMC szerszámban történő bevonás (In-Mould Coating) 

IMGC szerszámban történő bevonás gélbevonattal (In-Mould Gel-Coating) 

IMS szerszámon belüli felületképzés (In-Mould Surfacing) 

ATR-FTIR 
infravörös spektrometria-gyengített teljes reflexiós módszer (Attenuated Total 

Reflectance-Infrared Spectrometry) 

LLDPE lineáris kis sűrűségű polietilén (Linear Low Density Polyethylene) 
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LOI oxigénindex; éghetőség-vizsgálati módszer (Limited Oxygen Index) 

MgO magnézium-oxid (Magnesium Oxide) 

MPP melamin-polifoszfát (Melamine Polyphosphate) 

OP560 foszforpoliol égésgátló (Phosphorpolyol Flame Retardant) 

PAN poliakrilnitril (Polyacrylonitrile) 

PCFC áramlásos-pirolízis kalorimetria (Pyrolysis-Combustion Flow Calorimetry) 

PER 
pentaeritrit bázisú epoxigyanta komponens (pentaeritrit tertaglicidil éter) 

(Pentaerithrytol based Epoxy Resin) 

pHRR maximális hőkibocsátás (Peak Heat Release Rate) 

PNX alkilfoszfát oligomer (Alkylphosphate Oligomer) 

PVA poli(vinil-alkohol) (Poly(vinyl alcohol)) 

PVC poli(vinil-klorid) (Poly(vinyl chloride)) 

PVPA poli(vinil-foszfonsav) (Poly(vinyl phosphonic acid)) 

RDP rezorcin-bisz(difenil-foszfát) (Resorcinol Bis(diphenyl phosphate)) 

RIDFT 
gyanta injektálás kettős rugalmas szerszámba (Resin Infusion under Double 

Flexible Tooling) 

RP vörösfoszfor (Red Phosphorus) 

RTM gyanta injektálás (Resin Transfer Moulding) 

SEM pásztázó elektron mikroszkópia (Scanning Electron Microscopy) 

SPE szorbit poliglicidil éter (Sorbitol Polyglycidyl Ether) 

TBBA tetrabróm biszfenol-A (Tetrabromobisphenol A) 

TEDAP 
N,N’,N”-trisz(2-aminoetil)foszforsavtriamid (N,N’,N”-tris(2-aminoethyl)-

phosphoric triamide) 

TEM transzmissziós elektron mikroszkópia (Transmission Electron Microscopy) 

THR teljes hőkibocsátás (Total Heat Release) 

UL-94 
Underwriters Laboratories által szabványosított éghetőség-vizsgálati módszer 

(Flammability Test Method standardised by Underwriters Laboratories) 

VARTM vákuum rásegítéses gyanta injektálás (Vacuum Assisted Resin Transfer Moulding) 

VOC illékony szerves vegyületek (Volatile Organic Componds) 

VPA vinil-foszfonsav (Vinyl Phosphonic Acid) 

WDS hullámhossz-diszperzív spektrometria (Wavelength Dispersive Spectrometry) 

X-ray CT Röntgen komputer tomográfia (X-ray Computed Tomography) 
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1. BEVEZETÉS 

Napjainkban erőteljesen nő a kémiai térhálós polimer mátrixú kompozitok 

jelentősége. Ezekből a rendszerekből kitűnő mechanikai tulajdonságaik miatt 

nagyfokú terhelésnek kitett alkatrészeket gyártanak, mivel ezen szálerősítésű 

kompozitok megfelelő tervezésével bármilyen alkatrészben, vagy gépben a szerkezeti 

anyagra ható erőknek megfelelően tervezhető a kompozit szerkezet teherhordó 

képessége, szilárdsága. A nagymértékű és tervezhető teherviselő képesség mellett a 

fémekkel szembeni nagy előnyük a kis tömegük. Műszaki célú alkalmazásokhoz az 

egyik leggyakrabban használt rendszerek a szénszállal erősített epoxigyanta 

kompozitok. A kémiai térhálósítást követően kapott epoxigyanták előnyös 

tulajdonságai közé tartoznak a jó hőállóság, a vegyszerállóság és a nagy merevség. A 

szénszálak kis sűrűségűek, rendkívül nagy szilárdságúak, nagy rugalmassági 

modulusúak és kis hőtágulási együtthatóval rendelkeznek. A szénszállal erősített 

epoxigyanta mátrixú kompozitok térhódítása a járműipart, a szélturbinalapát-gyártást 

is jelentősen érinti, bár ezeket a rendszereket legnagyobb mennyiségben a 

repülőgépiparban, a technikai sportokban (pl.: motorsport, extrém sportok, vitorlázás, 

kerékpározás stb.) és az űrtechnikában alkalmazzák. E területen dolgozó mérnökök fő 

feladata, hogy a mechanikai tulajdonságok megtartása vagy esetleges javítása mellett 

a gyártott alkatrész tömegét minél nagyobb mértékben csökkentsék. 

A kompozitok mátrixanyagául szolgáló gyanták - beleértve az epoxigyantákat is - 

alkalmazásának legnagyobb hátulütője a gyanta gyúlékonysága. Az egyre szigorodó 

biztonságtechnikai követelmények miatt felmerült az igény olyan égésgátolt 

epoxigyanta alapú kompozitok előállítására, amelyek a műszaki alkalmazások 

(járműipar, repülőgépipar, űrhajózás stb.) mechanikai és égésgátlási követelményeit 

egyaránt kielégítik. 

Kutatásom célja olyan égésgátolt, epoxigyanta alapú rendszerek testreszabott 

fejlesztése, amelyek teljesítik a jármű- és repülőgépiparra vonatkozó szigorú 

égésgátlási előírásokat (7.1 melléklet) a mechanikai tulajdonságok megtartása, illetve 

javítása mellett. A mechanikai tulajdonságok javítását szálerősítésű epoxigyanta 

kompozitok készítésével kívánom elérni. Az éghetőség csökkentése érdekében 

környezetbarát, foszfortartalmú égésgátlókat alkalmazok. 

Az alkalmazott égésgátlók többségében szilárd halmazállapotú anyagok. Az 

iparban használatos gyártástechnológiáknál (pl.: vákuuminfúzió) jelenleg problémát 

jelent ezeknek a szilárd szemcséknek az egyenletes eloszlatása a kompozitban. A 

kutatásom további célja ennek a jelenségnek a vizsgálata, a kiszűrődés hatásának 

kiküszöbölése. 

Céljaim közé tartozik továbbá referencia és égésgátolt polimer rendszerek 

éghetőségének előrejelzése rendelkezésre álló, kis tömegigényű mérési eredmények 

segítségével. Az előrejelzés segíti tetszőleges égésgátolt összetételek tervezését 

mérések elvégzése nélkül, ami anyag-, költség- és időráfordítás tekintetében jelentősen 

megkönnyíti a mérnöki munkát. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Ebben a fejezetben áttekintem a téma szakirodalmát, kitérve az epoxigyanták 

égésgátlására, annak ipari jelentőségére, a szilárd szemcséket tartalmazó gyanta 

erősítő szerkezetbe történő injektálása során fellépő kiszűrődés problémájára, annak 

vizsgálati módszereire és esetleges megoldásaira. Áttekintem az égésgátló hatású 

bevonatokat és gélbevonatokat, különös tekintettel azok gyakorlati alkalmazására. 

Összefoglalom továbbá az éghetőség előrejelzésének módjait és lehetőségeit. 

2.1. Epoxigyanták égésgátlása 

Az epoxigyanták egyik fő alkalmazási területe az úgynevezett nagyteljesítményű, 

multifunkcionális kompozitok gyártása. Ezek különlegessége abban rejlik, hogy a 

termék az alapgyanta mellett egyidejűleg tartalmaz erősítő szálat, valamint egyéb, a 

kompozit más tulajdonságait javító adalékanyagot is. Ezen kompozitok készítésénél a 

kitűnő mechanikai tulajdonságok mellett egyéb tetszőleges jellemzők érhetők el: 

vegyszerállóság, elektromos vezetés, hővezetés, égésgátlás stb. [1][2]. 

A korszerű kompozitok alkalmazása jelenleg olyan ipari területekre korlátozódik, 

ahol a kedvező tulajdonságok elérése fontosabb, mint a termék előállítási költsége 

(ezen kompozitok előállítása és alkalmazása ugyanis egyelőre nem túl 

költséghatékony). Egyik ilyen iparág a repülőgépipar [1]. Kedvező tulajdonságai 

mellett az epoxigyanta alapú kompozitoknak van egy nagy hátránya is, ez pedig a 

gyanta mátrix gyúlékonysága. Egyértelmű, hogy a repülőgépipar - de más iparágak 

is, ahol ilyen korszerű kompozitokat alkalmaznak - arra törekszik, hogy ezt a 

meglehetősen előnytelen tulajdonságot kiiktassák. A mátrix esetleges meggyulladása 

a kompozit mechanikai tulajdonságainak nagymértékű romlását eredményezi, 

amellett, hogy az égés során környezetre és egészségre káros gázok, gőzök, füst 

szabadulhat fel [3][4]. 

Az égésgátló adalékok hozzáadása gyakran lerontja a mechanikai tulajdonságokat. 

Annak biztosításához, hogy a kívánt mechanikai tulajdonságok és az égésgátoltság 

egyidejűleg fennálljanak, még további kutatások szükségesek [1]. A repülőgépipar 

igyekszik megfelelni az egyre szigorodó biztonságtechnikai elvárásoknak; törekszik 

annak bizonyítására, hogy az eddigiekben alkalmazott fém alkatrészek kiváltása 

megvalósítható a megfelelő szerkezetű és összetételű kompozitok felhasználásával. 

Emiatt tehát nagy jelentősége van annak, hogy a mechanikai tulajdonságok 

megtartása, vagy esetleges javítása mellett az alkalmazott szálerősítésű epoxigyanta 

kompozitok égésgátlása is megoldott legyen [1]. A cél tehát olyan multifunkcionális 

korszerű kompozitok fejlesztése, amelyek egyidejűleg mutatnak kiemelkedő 

mechanikai tulajdonságokat [5][6] és csökkent éghetőséget [7][8]. 

Számos, gyakorlatban is alkalmazott, kereskedelmi forgalomban kapható égésgátló 

rendszer ismert, amelyeknek a hatásmechanizmusát is feltérképezték. Alapvetően két 

módon juttathatunk be égésgátlót a polimer rendszerekbe: 
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(i) a polimer szintézise során olyan monomeregységeket építünk be kovalens 

kötésekkel a láncba, melyek hatására az éghetőség lecsökken. Ezeket a 

reaktív égésgátlókat főleg térhálós gyantáknál alkalmazzák [9]; 

(ii) a másik csoport képviselői az adalék jellegű égésgátlók, amelyeket a 

szükséges mennyiségben a módosítatlan alappolimerhez keverve az 

éghetőség csökkenthető [9]. 

Kémiai összetételüket tekintve, epoxigyanták esetén leginkább halogéntartalmú és 

foszfortartalmú égésgátlókat alkalmaznak. A halogéntartalmú égésgátlók elsősorban 

az égés folyamatába avatkoznak be: a hőbomlás során képződő hidrogén-halogenidek 

(HX) a polimer égése során keletkező hidroxil gyököket (OH˙) kötik meg (ún. reaktív 

gyökfogók), meggátolva ezzel az égés láncreakcióját (1). A halogéntartalmú égésgátlók 

nagy előnye, hogy miközben az imént leírt folyamat következtében a polimer (a (2) 

egyenletben RH szénhidrogénlánc szemlélteti) bomlását kis reakcióképességű 

szénhidrogén gyökök (R˙) képződésének irányába tolják el, egyben önmagukat is 

regenerálják, hiszen a folyamat során újra hidrogén-halogenidek keletkeznek (2), így 

már kis mennyiségben is hatékonyak. A gáz fázisban végbemenő gyökös 

mechanizmusú reakciók során keletkező hidrogén-halogenidek azonban amellett, 

hogy korrozívak, az egészségre és a környezetre egyaránt ártalmasak [9]. 

 

𝑂𝐻˙ + 𝐻𝑋 →  𝐻2𝑂 + 𝑋˙ (1) 

𝑋˙ + 𝑅𝐻 → 𝑅˙ + 𝐻𝑋 (2) 

 

Manapság a környezettudatosság miatt egyre növekvő figyelmet kapnak a 

halogénmentes égésgátlószerek, azok közül is a foszfortartalmú égésgátlók [10][11]. A 

foszfor számos különböző oxidációs állapotában is előfordul, ezért a foszfortartalmú 

vegyületek és ezáltal a foszfortartalmú égésgátlók skálája igen széles. A szervetlen 

foszforvegyületek között általában foszfát sók szerpelnek, ezek közül az egyik 

leggyakoribb az ammónium-polifoszfát (APP), vagy a melamin-polifoszfát (MPP). A 

szerves foszforvegyületek közül általában valamilyen foszforsav észtert, vagy 

foszfonátot használnak égésgátlásra. Emellett az elemi vörösfoszfor is rendelkezik 

égésgátló hatással. A foszfor mind gáz fázisban, mint szilárd fázisban kifejtheti 

égésgátló hatását. Gáz fázisban inkább a termikus bomlás alacsony hőmérsékletű 

szakaszában reaktív gyökfogóként hat, míg magasabb hőmérsékleten a 

foszfortartalmú égéságtlóból foszforsav-származékok keletkeznek, amelyek a szilárd 

fázisban védőréteget képeznek a polimer felületén. Ez a védőréteg megakadályozza 

az égést tápláló oxigén bejutását a felületre, valamint onnan az éghető bomlástermékek 

égéstérbe való jutását. A gáz és a szilárd fázisú hatással a foszforvegyületek igen 

hatékony égésgátlóknak mondhatók [1]. A foszfortartalmú égésgátlók esetében 

beszélhetünk még intumeszcens (felhabosodó) viselkedésről is. Ebben az esetben az 

égésgátló-rendszer három fő komponensből tevődik össze: 

• szenesedő komponens (általában különböző poliolok (pl.: pentaeritrit), vagy 

esetenként maga a polimer) 
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• savforrás (általában egy szervetlen sav, vagy annak valamilyen sója (pl.: 

ammónium-polifoszfát)) 

• habosítószer (olyan vegyület, amely a hőbomlása során ammóniát, vízgőzt, 

vagy szén-dioxidot bocsát ki (pl.: melamin)) 

Az intumeszcens hatásmechanizmus csak abban az esetben működik megfelelően, 

ha a lejátszódó bomlási folyamatok megfelelő sorrendben zajlanak le (lásd 2.4.3 

alfejezet). Az intumeszcens égésgátlókra jellemző, hogy bomlásuk során habos, szenes 

réteget hoznak létre az égő polimer felületén [9]. Ezek a vegyületek egyidejűleg 

fejtenek ki fizikai és kémiai hatást. A habos védőréteg ugyanis megakadályozza az 

illékony komponensek gázfázisba történő távozását és a hőtranszportot a polimer 

irányába, míg a megváltozott degradációs mechanizmus miatt a polimer mátrix kisebb 

része bomlik illékony vegyületekre, inkább elszenesedik [9]. A foszfortartalmú 

égésgátlók a hatékony égésgátlás mellett a környezetre és egészségre gyakorolt 

kevésbé káros hatásuk miatt előtérbe kerültek a halogéntartalmú égésgátlókkal 

szemben. 

Az epoxigyanták esetében a felhasználható égésgátlók palettája kimondottan széles. 

Az epoxigyantákat mind reaktív, mind additív módon lehet égésgátolni és mindkét 

módszernek van előnye és hátránya is. A reaktív égésgátlás tekintetében a cél olyan 

epoxi monomer szintézise, amelyben a főláncban, vagy oldalcsoportként van beépítve 

az égésgátló hatást kifejtő csoport. Nagy kihívást jelent ugyanakkor az, hogy az így 

módosított epoxigyanta üvegesedési átmeneti hőmérséklete ne csökkenjen le 

jelentősen a nem égésgátolt epoxigyanta Tg-jéhez képest. A monomer ilyen jellegű 

módosítása és beépítése a térhálóba ugyanis gyakorlatilag lánchosszabítást jelent. A 

korábban halogéntartalmú epoxi monomerek (pl.: tetrabromo biszfenol-A) helyett a 

reaktív égésgátlás terén is elsősorban a foszfortartalmú rendszerek kapnak figyelmet. 

Ezek a reaktív rendszerek alapvetően 9,10-dihidro-9-oxa-10-foszfafenantrén-10-

oxidon (DOPO) alapulnak. A DOPO származékok lánchosszabítóként történő 

alkalmazása ez epoxigyantákban a nagyméretű aromás szerkezetnek köszönhetően 

lehetővé teszi például az önkioltó tulajdonság és a magas oxigénindex elérését már kis 

foszfortartalom mellett is. A DOPO mellett különböző aril- és alkilfoszfinátokat, 

fenilfoszfonátokat és égésgátló hatásuk mellett térhálósítószerként is működő amino 

szubsztituált foszfinokat is alkalmaznak [12],[13]. A reaktív égésgátlás mellett 

lehetőség van az epoxigyanták additív égésgátlására is. Ebben az esetben is számos 

lehetőség kínálkozik: szervetlen vegyületek, agyagásványok, szerves, vagy szervetlen 

foszforvegyületek, nitrogénvegyületek, nanoadalékok. A szervetlen vegyületek (pl.: 

alumínium-hidroxid, magnézium-hidroxid stb.) endoterm bomlása hőt von el az 

égéstérben lévő mintától, miközben a folyamat során képződő vízgőz és a felületen 

keletkező vékony oxidréteg megnehezíti az oxigén bejutását a felületre. A szervetlen 

vegyületek nagy hátránya, hogy nagy mennyiségben (akár 50-60 m/m%-ban) kell 

alkalmazni őket a megfelelő égésgátló hatás eléréséhez. A szervetlen 

agyagásványokból (pl.: montmorillonit) és a nanoadalékokból (pl.: szén nanocsövek) 

nagy fajlagos felületüknek köszönhetően már kis mennyiség hozzáadása is jelentősen 

javíthat az égésgátlási tulajdonságokon, de ezeknek az anyagoknak az ára jelenleg még 
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igen magas. Az additív égésgátlók csoportjában is a legintenzívebben kutatott 

anyagok a szerves (pl.: rezorcin bisz(difenil-foszfát) (RDP), hexafenoxi 

ciklotrifoszfazén (HPCPT) és a szervetlen foszforvegyületek (pl.: ammónium-

polifoszfát (APP), melamin polifoszfát (MPP)) [12]. 

2.2. A részecskekiszűrődés szempontjából kritikus kompozit 

gyártástechnológiák 

Kézi laminálás 

A kompozitok gyártásának egyik módja a kézi laminálás módszere. A fémből, fából, 

vagy akár gipszből készült szerszámra egymás után viszik fel a különféle szálerősítő 

rétegeket, és a megfelelő viszkozitású- a folyamat elején még oligomer állapotú- 

gyantarétegeket [14]. A termék külső felületén általában egy gyantában dús, 

úgynevezett gélbevonat réteget alakítanak ki, melynek elsődleges szerepe az alkatrész 

környezeti hatásokkal szembeni védelme. 

A technológia kulcskérdése a gyanta térhálósodásának kézben tartása, valamint a 

minél nagyobb fokú konverzió elérése annak érdekében, hogy a termék valóban 

azokkal a tulajdonságokkal rendelkezzen, amit elvárnak tőle [12][14]. A térhálósodás 

szobahőmérsékleten is lejátszódhat, de ekkor a folyamat időigénye nagy. A 

térhálósodás elősegítésére általában hőkezelést alkalmaznak. 

Kézi laminálás során a technológiából fakadóan nem áll fenn a szilárd égésgátló 

szemcsék kiszűrődésének problémája, mivel az erősítő rétegeket egyenként 

impregnálják a gyantával. A szilárd égésgátló adalék - és általában a legtöbb szilárd 

adalék - bekeverésével a gyanta viszkozitása növekszik, bár ez a kézi laminálást nem 

befolyásolja jelentősen, ami további előnyként hozható fel. Ugyanakkor a 

technológiának számos egyéb hátránya is van. A gyakorlatban előfordulhat, hogy a 

szálak szabálytalanul helyezkednek el az egyes rétegekben, bizonyos területeken 

nagyobb térfogatarányban találhatók a szálak, míg máshol gyantában gazdag 

területek alakulnak ki. Az egymáshoz közel lévő szálak nedvesítése, gyantával történő 

bevonása nehéz, üregek is kialakulhatnak ezeken a területeken. Ezek a 

heterogenitások és üregek nyilvánvalóan befolyásolják a kész kompozit tulajdonságait 

[2]. A kézi laminálás esetében a szerszámköltség alacsony, ugyanakkor a 

technológiából adódóan az erősítőszerkezet megfelelő impregnálása céljából 

felhasznált anyagmennyiség és a feldolgozástechnológia hibáiból adódó 

anyagveszteség esetenként nagymértékű lehet. További hátrány a termék 

előállításának nagy időigénye, amit más gyártástechnológiák alkalmazásával lehet 

kiküszöbölni. 

Gyanta injektálás 

A gyanta injektálásnak több módszere ismeretes. Az egyszerű vákuumzsákos 

vákuuminfúzión túlmenően az injektálást végezhetik temperált, zárt szerszámba, 

túlnyomással is, ekkor RTM-ről beszélünk (Resin Transfer Moulding). RTM során egy 

fémből készült szerszám egyik felébe behelyezik a megfelelő irányba orientált 
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erősítőszál-rétegeket, majd a szerszámot összezárják. Ezt követi a gyanta injektálása, 

amihez pozitív nyomásgradienst alkalmaznak, hogy az előrehaladó gyantafront 

kiszorítsa maga elől a levegőt. A levegő eltávolítása megfelelő vákuum alkalmazásával 

is elősegíthető (Vacuum Assisted Resin Transfer Moulding, VARTM). Amint a gyanta 

teljesen kitöltötte a szerszámot, a beömlőnyílást lezárják és hagyják a gyantát 

térhálósodni. A termék szerszámból történő eltávolítása után általában utólagos 

hőkezelésre is szükség van, hogy a térhálósodási reakció teljesen végbemenjen, 

valamint, hogy a kialakult belső feszültségek relaxálódni tudjanak [15]. 

Az RTM-et befolyásoló paraméterek közül a legfontosabbak: 

• az alkalmazott nyomás, 

• a gyanta/gyantaszuszpenzió (szilárd adalékot tartalmazó rendszer 

esetén) hőmérséklete, 

• a gyanta/gyantaszuszpenzió viszkozitása, 

• a szilárd szemcsés adalék szemcsemérete és szemcseméret-eloszlása, 

• az erősítőszálak közti pórusméret, 

• a szálerősítés permeabilitása, 

• a kompozit száltartalma, 

• a szálak orientációja, 

• a beömlő(k) helyzete, 

• a szerszám kitöltési idő [15]. 

Ezek a paraméterek természetesen nem függetlenek egymástól. Mivel a gyanta 

szálirányban könnyebben folyik, a gyanta áramlását leginkább az erősítőszerkezet 

típusa, a rétegek száma és orientációja befolyásolja [15]. 

A gyanta injektálása során szintén nagyon fontos, hogy az megfelelően nedvesítse 

a szálakat, különben „száraz” területek, üregek képződnek, amik a kész kompozitban 

hibahelyként funkcionálnak, rontják a mechanikai tulajdonságokat és károsodás, vagy 

tönkremenetel kiindulópontjaiként szolgálhatnak [2][15]. Az erősítőstruktúra 

megfelelő átitatásáért és a jó szerszámkitöltésért az injektálás nyomása a felelős [15]. 

Egy másik, szintén lényeges paraméter a hőmérséklet, ami szorosan összefügg a 

nyomással és a gyanta viszkozitásával. Ha ugyanis nő a feldolgozási hőmérséklet, 

csökken a gyanta viszkozitása, a lecsökkent viszkozitásnak köszönhetően a gyanta 

könnyebben folyik, ezáltal rövidebb idő alatt tölti ki a szerszámot és a kitöltéshez 

kisebb nyomás is elegendő [15]. A hőmérséklet csökkentésével ezzel ellentétes hatást 

érünk el. A fentiekben felsorolt paraméterek között számos egyéb összefüggés lelhető 

fel, amelyeket minden esetben figyelembe kell venni. 

Az RTM és a hasonló technológiák egyik nagy hátránya, hogy amennyiben a gyanta 

szilárd töltőanyag-szemcséket vagy egyéb szilárd adalékszemcséket tartalmaz, úgy az 

injektálás során előfordulhat a szemcsék kiszűrődése, a részecskeeloszlás nem lesz 

egyenletes. Szilárd szemcséket tartalmazó gyanta erősítőszerkezetbe történő 

injektálása során az alábbi jelenségek léphetnek fel [16]: 

i. Nincs visszatartás: 
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A részecskék az injektáláskor a gyantával együtt szabadon át tudnak jutni az 

erősítőszálak által alkotott struktúra pórusain. Az eloszlás közel egyenletes. 

ii. Részleges kiszűrődés („deep filtration”): 

A részecskék eloszlása az erősítőszálak közt nem egyenletes. A beinjektálás 

oldala felől (a beömlőtől távolodva) a szálak előtt szemcsében dús réteg 

található; tovább haladva a rétegek között egyre kisebb a szemcsék 

előfordulási valószínűsége. A kompozit szerkezetben tehát egyfajta 

koncentráció gardiens alakul ki. 

iii. Teljes kiszűrődés („cake filtration”): 

A szemcsék nem tudnak behatolni a szálak közé, az injektálás felőli első 

rétegen felhalmozódnak. A részecskeeloszlás természetesen ebben az 

esetben még egyenetlenebb. 

A felsorolt kiszűrődési mechanizmusok között nem húzható éles határvonal; a 

kompozitban kialakuló szemcseeloszlás véletlenszerű folyamatok során alakul ki. A 

kiszűrődési jelenség alapvetően két paraméter egymáshoz való viszonyán alapul. E 

befolyásoló tényezők a szilárd adalék szemcseméretének és az erősítőszálak közti 

pórusméretnek a viszonya [17][18]. Amennyiben a gyantaszuszpenzióban a szilárd 

szemcsék elérik, vagy meghaladják a 30 µm-t, a térfogati jelenségek kerülnek előtérbe 

a felületi jelenségekkel szemben, azaz a viszonylag nagyméretű szemcsék okozzák a 

kiszűrődést. Kisméretű részecskék (~1 µm) esetén a felületi jelenségek dominálnak a 

filtrációs mechanizmus kialakulásában: a részecskék aggregációjával csökken a felület, 

ami szabadentalpiacsökkenéssel jár (ΔG<0), tehát termodinamikailag spontán 

végbemenő folyamat. Az így kialakuló részecskeaggregátumok mérete szintén 

meghaladhatja az erősítőstruktúra pórusméretét. Amennyiben e két szélső tartomány 

közötti átlagos szemcseméretű az adalék, mind a térfogati, mind a felületi jelenségek 

befolyásolják a kiszűrődés kialakulását [17]. Általánosságban elmondható, hogy a 

„cake filtration”, vagyis a részecskék teljes kiszűrődése abban az esetben áll elő, ha az 

átlagos részecskeméret meghaladja az átlagos pórusméretet. Ilyenkor a szemcsék 

túlnyomó része méretéből adódóan nem tud behatolni a szálak közé, az injektálás 

felőli első erősítőrétegnél felhalmozódik. Amennyiben a részecskeméret lényegesen 

kisebb, mint a pórusméret, a részecskéknek lehetőségük van behatolni a szálak közé, 

közel egyenletes eloszlás alakulhat ki. Ha a részecskeméret és a pórusméret 

nagyságrendileg összemérhető, a kisebb részecskék képesek behatolni a szálak közé, 

míg a nagyobbak az injektálás felőli erősítőrétegnél feldúsulnak; nem-egyenletes 

részecske-eloszlás alakul ki a szálrétegek között („deep filtration”) [19]. A nagyméretű 

szemcsék fokozatos lerakódása következtében a gyantaszuszpenzió folyása egyre 

inkább gátolttá válik a szálak közti áramlási csatornák beszűkülése és eltömődése 

miatt, ami végső soron akár teljes kiszűrődést is eredményezhet („cake filtration”) [19]. 

Mivel a részecskeeloszlás hatással van a kompozit tulajdonságaira, annak 

feltérképezése, valamint az eloszlást befolyásoló paraméterek megállapítása 

elengedhetetlen. 
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2.3. Részecskekiszűrődés vizsgálati módszerei 

A szakirodalomban, a 2.2 pontban említett kiszűrődési mechanizmusokat 

modellezéssel, illetve analitikus módszerekkel vizsgálják, próbálják előrejelezni vagy 

éppen jellemezni. A modellezés szinte minden esetben Darcy törvényén (3) alapul: 

 
𝑄

𝐴
=

𝐾∆𝑝

𝜂𝐿
 (3) 

ahol Q (m3/s) a térfogatáram, A (m2) a szálak közti pórusok felülete, η (Pas) a 

gyanta/szuszpenzió viszkozitása, Δp (Pa) az L (m) folyási úthoz tartozó 

nyomáskülönbség, K (m2) az erősítő szerkezet permeabilitása. Darcy törvényének 

segítségével igyekeznek az RTM során fellépő filtrációs jelenséget és az azt kiváltó 

paraméterek közti kapcsolatokat is leírni [20][21][22]. Bár a szakirodalomban található 

modellek alkalmazásával a kutatók kapcsolatot keresnek az erősítő szerkezet 

permeabilitása, a gyantaszuszpenzió viszkozitása, valamint a szilárd adalék 

mennyisége és szemcsemérete között, ezek az összefüggések elsősorban közelítésként 

kezelendők. 

Gyakorlati szempontból több információt szolgáltatnak a direkt analitikai 

módszerek. A vizsgálati módszerek egyik csoportját a mikroszkópiás eljárások 

alkotják. A leggyakrabban alkalmazott mikroszkópiás eljárások: a pásztázó elektron 

mikroszkópia (Scanning Electron Microscopy, SEM), és a transzmissziós elektron 

mikroszkópia (Transmission Electron Microscopy, TEM). E módszereket a jobb 

képminőség, és a megfelelő kvalitatív és kvantitatív analízis biztosítása érdekében más 

módszerekkel is kombinálják. Egy ilyen gyakori kombináció a pásztázó elektron 

mikroszkópia kombinálása hullámhossz-diszperzív spektrometriával (Wavelength 

Dispersive Spectrometry, WDS), valamint elektronsugaras mikroanalízissel (Electron 

Probe Microanalysis, EPMA) [19]. Utóbbi kombinációban a kvalitatív elemzést az 

elektronmikroszkópiás felvételek teszik lehetővé, míg az EPMA segítségével pontról 

pontra feltérképezik a minta felületét, majd a két felvételt összeillesztik. Ezáltal egy 

vizuális képet kaphatunk a szálak geometriájáról és a szilárd részecskék eloszlásáról. 

Nanométeres és mikrométeres tartományba eső méretű részecskék esetében ez a 

módszer mennyiségi elemzést is lehetővé tesz, amennyiben a SEM/WDS/EPMA 

kombinációval vizsgáljuk a mintát [19]. Yum és társai a vizsgálataikat követően 

megállapították, hogy a szilárd szemcsék mátrixban való diszpergáltsága befolyásolja 

a fellépő kiszűrődési mechanizmust [19]. A diszperzió fokától függően két csoportot 

különböztettek meg: 

• egyedi részecskék (egyenletes diszperzió); 

• részecskék klasztere [19][23]. 

A részecskék méretének, és az erősítőszerkezet pórusméretének aránya befolyásolja 

a kialakuló filtrációs mechanizmust. Amennyiben a részecskék klaszterekbe 

tömörülnek, méretükből adódóan nem tudnak behatolni a szálak közé, így teljes 

filtráció alakulhat ki. Egyedi részecskék és megfelelően diszperz rendszer esetén a 

részecskék képesek a szálkötegek közé behatolni, de ekkor is előfordulhat részleges 

kiszűrődés. A jelenség minőségileg és mennyiségileg is követhető a SEM/WDS/EPMA 
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kombinációval [19]. A WDS a mintából kiváltott karakterisztikus röntgensugárzást a 

Bragg-törvénynek megfelelően hullámhossz szerint szelektálja. Ennél a módszernél a 

detektor rendszerint egy proporcionális számláló. A WDS-es rokon módszer az 

energiadiszperzív spektrometria (EDS), ahol a röntgenspektrométer detektora vagy 

egy lítiummal adalékolt szilícium kristály, vagy egy nagytisztaású germánium 

kristály. Az EDS esetében az egy elektron-lyuk pár létrehozásához szükséges energia 

ismeretében határozzák meg a röntgensugárzás energiáját a detektorban létrejött 

elektromos jelből. AZ EDS módszer kevésbé időigényes, hőrézékeny anyagok 

vizsgálatára is alkalmas és párhuzamosan több kémiai elem karakterisztikus 

röntgencsúcsát képes mérni. Ezzel szemben a WDS szekvenciális detektálásra képes 

és a mérés is sokkal időigényesebb, cserébe nagyjából egy nagyságrenddel jobban a 

detektálási határai, mint az EDS-nek. A két módszer ugyanúgy a karakterisztikus 

röntgensugárzáson alapul, de inkább kiegészítő, mint konkurens módszerei lehetnek 

egymásnak. 

Egy másik vizsgálati módszer az úgynevezett égetéses technológia („burn-off”), 

aminek a szabványos mátrix-égésvizsgálat (pl.: ASTM D2584) az alapja. A kompozit 

mintát az erősítőrétegek mentén szétválasztják, majd az egyes rétegek mátrix- és 

száltartalmát elégetik, és mérik a visszamaradt szilárd szemcsék tömegét. A módszer 

megköveteli, hogy mind a mátrix, mind a szálerősítés teljesen elégethető legyen 

(utóbbi PET és aramid szálak esetében könnyebben megvalósítható, de egyes 

kutatások szerint szénszál erősítés esetében is működhet, amennyiben 1000 °C feletti 

hőmérsékletet alkalmazunk az égetés során [20][21]), míg a vizsgálni kívánt 

adalékszemcsék az égést követően visszamaradjanak. Bár ez utóbbi feltétel a módszer 

alkalmazhatóságát jelentősen korlátozza, mégis számos kutatás során használják az 

égetéses technikát [16][20][21][24]. Az égetéses módszer csak mennyiségi elemzést tesz 

lehetővé. 

Az optikai és az égetéses módszereken kívül egyre inkább kutatott terület az 

alternatív vizsgálati módszerek témaköre. A kutatók igyekeznek olyan eljárásokat 

alkalmazni, amelyek más előnyökkel rendelkeznek a fent említett eljárásokkal 

szemben (pl.: roncsolásmentes módszerek, jobb felbontás, kevésbé időigényes 

mintaelőkészítés stb.). Az egyik ilyen roncsolásmentes megoldás lehet a minta 

mikroszerkezetének felderítésére a röntgen komputer tomográfia (X-ray computed 

tomography, X-ray CT), noha ez a módszer csak kis mintatérfogatok vizsgálatára 

alkalmas [25][26]. Nagyobb térfogatok vizsgálatára nyújt lehetőséget a konfokális 

fluoreszcens mikroszkópia (Confocal Fluorescent Microscopy, CFM). CFM 

segítségével az elektronmikroszkópos felvételekhez hasonló képet kaphatunk a 

szerkezetről, de a módszer alacsonyabb felbontású képet eredményez [27]. Ilyen és 

ehhez hasonló módszereknél a megfelelő szerkezetfelderítéshez a vizsgált mintának 

autofluoreszcensnek kell lennie, vagy legalábbis tartalmaznia kell ismert tulajdonságú 

(részecskeméret, részecske-mátrix kölcsönhatás, részecske-szál kölcsönhatás stb.) 

fluoreszcens részecskéket. Ezeknél a részecskéknél szintén felléphet a kiszűrődés 

jelensége az RTM során, ami a CFM módszert megnehezíti az így előállított kompozit 

minták szerkezetének pontos felderítésére [27]. Egy másik, igen ígéretes alternatíva a 
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konfokális Raman-térképezés (Confocal Raman Imaging, CRI), ami a konfokális 

mikroszkópia és a Raman spektrometria kombinációja. Raman-térképezés 

segítségével egy többkomponensű rendszerben az egyes komponensek eloszlása, 

eltérő kémiai összetételüknek köszönhetően felderíthető [28][29]. A CRI során adott 

hullámhosszúságú diódalézer segítségével világítják meg a vizsgált minta egy adott 

pontját, majd az anyag-fény kölcsönhatás során létrejövő rugalmatlan ütközést 

szenvedő visszaszórt monokromatikus fényt detektálják. A Raman-térkép felvételéhez 

a vizsgált minta minden egyes pontjában felveszik a teljes Raman spektrumot, aminek 

köszönhetően a teljes kémiai térkép megkapható [30][31]. A módszer további előnye, 

hogy hőre lágyuló [32][33] és térhálós polimerek esetén is alkalmazható [34][35], de 

szuszpenziók vizsgálatára is alkalmas. Shojaee és társai [34], valamint Rafiee és társai 

[35] is megállapították, hogy epoxigyanta mátrixban eloszlatott grafén részecskék 

esetében Raman-térképezés segítségével a kialakult részecskeeloszlás vizsgálható (1. 

ábra). Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a módszer más adalék/polimer rendszer 

esetében is jó megoldást szolgáltathat a részecske-eloszlás vizsgálatára. A CRI nagy 

hátránya a teljes kémiai térkép elkészítésének nagy időigénye (bár a legkorszerűbb ún. 

EMCCD (Electron Multiplying Charge-Coupled Devide) detektorokkal szerelt 

berendezések esetén a pásztázási sebesség (600 spektrum/perc) lehetővé teszi a teljes 

térkép elkészítését néhány perc alatt), valamint az, hogy a fluoreszcens részecskék 

jelenléte zajt eredményez a detektált jelben, ami megnehezíti az értékelést. 

A felsorolt vizsgálati módszerek főbb jellemzőinek összehasonlítását az 1. táblázat 

tartalmazza. 
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1. ábra: Grafén részecskék (zöld) eloszlása epoxigyanta mátrixban (piros) CRI módszerrel vizsgálva 

különböző grafén-tartalom mellett: (a) 0,05 m/m%, (b) 0,1 m/m%, (c) 0,2 m/m%, (d) 0,3 m/m%, (e) 0,4 

m/m% [34] 

1. táblázat: RTM során kialakuló részecske-kiszűrődés vizsgálatára alkalmas analitikai módszerek 

Módszer Rövidítés 
Főbb alkalmazási 

terület 
Előnyök Hátrányok 

pásztázó elektron 

mikroszkópia 
SEM 

nem 

térhálós/térhálós 

polimerek 

minőségi elemzés mintaelőkészítés 

hullámhossz-

/energiadiszperzív 

spektrometria 

SEM/WDS; 

SEM-EDS 

nem-

térhálós/térhálós 

polimerek 

minőségi/mennyiségi 

elemzés 
mintaelőkészítés 

elektronsugaras 

mikroanalízis 
SEM/EPMA térhálós gyanták 

minőségi/mennyiségi 

elemzés 
mintaelőkészítés 

égetés - 

nem 

térhálós/térhálós 

polimerek 

mennyiségi elemzés 

a szál és a mátrix 

teljes égése 

szükséges 

Röntgen 

komputer 

tomográfia 

X-ray CT 

nem-

térhálós/térhálós 

polimerek 

roncsolásmentes kis méretű minták 

konfokális 

fluoreszcens 

mikroszkópia 

CFM 

nem-

térhálós/térhálós 

polimerek 

relatíve nagy vizsgálati 

felület 

alacsony felbontás, 

fluoreszcens 

részecskék 

szükségesek 

konfokális Raman-

térképezés 
CRI 

nem-

térhálós/térhálós 

polimerek 

kémiai térkép, kis 

részecskék detektálhatók 

időigényes (kivéve 

EMCCD 

detektorral), 

fluoreszcens zaj 
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2.4. Égésgátló bevonatok 

Kompozit anyagok égésgátlása történhet az égésgátlók mátrixban történő 

alkalmazásával. Egy másik lehetséges égésgátlási módszer, ha az égésgátlót 

tartalmazó gyantát nem injektáljuk az erősítő szerkezetre, hanem azt bevonatként 

visszük fel a kompozit külső felületére. Az égésgátló külön rétegben történő 

alkalmazásának számos előnye van mind a feldolgozás, mind pedig az alkalmazás 

szempontjából: 

• elkerülhető a szilárd fázisú égésgátlók kiszűrődése injektálásos 

technológiák során, 

• a mátrixban nem szükséges égésgátlót alkalmazni, vagy kisebb 

mennyiségű égésgátló is elegendő a megfelelő hatás eléréséhez, így a 

szálerősítés és a mátrix közti adhéziót nem/vagy csak kisebb mértékben 

befolyásolja az égésgátló, ami előnyös a mechanikai tulajdonságok 

szempontjából, 

• intumeszcens típusú égésgátlókat a mátrixban alkalmazva a szálerősítés 

gátolja a szilárd fázisú égésgátlási mechanizmust (ami ugyanakkor még 

mindig elegendő egy esetleges tűzeset során a maradó mechanikai 

tulajdonságok végzetes csökkenéséhez a fellépő rétegelválás miatt), míg 

felületi bevonatként nem korlátozott a felhabosodás. 

Az égésgátló bevonatokat alapvetően három nagy csoportba sorolhatjuk: 

• égésgátló polimer bevonatok, 

• hőtükör jellegű bevonatok, 

• intumeszcens bevonatok [36]. 

A részecskekiszűrődés problémája elkerülhető folyékony halmazállapotú égésgátló 

rendszerek alkalmazásával is, bár ezek esetenként lágyítják a gyantarendszert, ami 

kedvezőtlen mechanikai tulajdonságokat eredményez a kompozitban. 

2.4.1. Égésgátló polimer bevonatok 

Ezek a rendszerek alapvetően nem-intumeszcens égésgátló adalékot tartalmazó 

szerves vagy szervetlen polimer anyagok, amelyeket vékony rétegben (általában 

kevesebb, mint 5 mm vastagságban) kenéssel vagy szórással visznek fel a bevonandó 

felületre, vagy a gyártáshoz használt szerszám felületére viszik fel egyenletes rétegben 

és utána végzik a kompozit gyártást. Az injektálásos technológiák fejlődésének 

köszönhetően egy lépésben is kialakítható az égésgátolt bevonat. Utóbbi esetben az 

égésgátlót tartalmazó gyantát a kompozit felületi rétegének környezetébe injektálják, 

hogy kialakítsák a későbbi égésgátló réteget, ezt követően megtörténik az alapgyanta 

injektálása az erősítő rétegekre [36]. Az előnyök közé tartozik a viszonylag alacsony 

ár, a kis tömeg és általában a jó kémiai kompatibilitás az alapgyantával, ami jó adhéziót 

eredményez. Nem-intumeszcens égésgátló rendszerek esetében ugyanis ugyanazon 

hatékonyság eléréséhez mennyiségileg kevesebb égésgátló is elegendő lehet, ami 

elősegíti a bevonat és a mátrix összeférhetőségét, ezáltal kevésbé befolyásolja a 
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mechanikai tulajdonságokat az éghetőség csökkentése mellett [37]. A bevonatok 

alkalmazhatóságának korlátot szab, hogy jellemzően nem haladják meg a 2-3 mm-es 

vastagságot, így a nagy hőkibocsátású tüzek esetén csak rövidtávú védelmet 

nyújtanak a kompozitnak [36]. 

Elsődleges hatásmechanizmusuk szerint késleltetik a kompozit begyulladását, 

valamint égését nagy termikus stabilitásuk és- szervetlen bevonatok esetén- alacsony 

hővezető-képességük következtében [36]. A nem-intumeszcens jellegű égésgátlók 

közül a leggyakrabban alkalmazott anyagok a halogéntartalmú, foszfortartalmú, vagy 

szervetlen fémvegyületet tartalmazó rendszerek (fenolos gyanták, brómozott, 

halogénezett, foszforvegyületeket tartalmazó gyanták, alkidgyanták), amelyek az égés 

során keletkező reaktív gyököket kötik meg. 

Az elmúlt években a korábban alkalmazott bevonatokon kívül új megoldások 

fejlesztése is előtérbe került. Az egyik ilyen út a halogénmentes égésgátló rendszerek 

feltételezett szinergizmusán alapul; egy korábbi munkában szinergizmust állapítottak 

meg foszfortartalmú égésgátlók és sziloxán között epoxigyanta rendszerekben UV 

sugárzás hatására térhálósodó bevonatok fejlesztése során [38]. A kibocsátott 

hőmennyiségek alapján a kutatók bizonyították a szinergikus hatást. Kumar és társai 

az égésgátláson túl az epoxi bevonat nedvességállóságát és termomechanikai 

viselkedését is javítani kívánták [39]. Ennek érdekében foszfortartalmú égésgátlót, és 

sziloxánt tartalmazó, maleinimid-alapú vázat építettek az epoxigyantába [39]. 

2.4.2. Hőtükör jellegű bevonatok 

A hőtükör jellegű bevonatok elsődleges feladata a felület védelme a hőtranszporttal 

szemben [40][41][42]. Jó szigetelő és egyes esetekben hővisszaverő tulajdonsággal is 

rendelkeznek [43][44][45]. A hőtükör bevonatok, még meglehetősen nagy hőfluxus 

esetén is, jelentősen megnövelik a kompozit begyulladásához szükséges időt, valamint 

lecsökkentik az égés során kibocsátott maximális hőmennyiséget [46]. Ahhoz azonban, 

hogy a magas hőmérsékletű égés ellen is hosszútávú védelmet nyújtsanak, a kerámia 

alapú bevonatokat gyakran igen vastag rétegben (10-20 mm) kell alkalmazni a 

felületen, ami megnöveli az alkatrész tömegét. A kerámia bevonatok ráadásul 

meglehetősen drágák, főleg azok, amelyek kifejezetten jó szigetelőképességgel 

rendelkeznek. 

A leggyakrabban alkalmazott hőtükör jellegű bevonat valamilyen ásványi eredetű, 

vagy kerámia szálakat tartalmazó szövet, amit vagy még a mátrix gyanta 

térhálósodása előtt beágyaznak a kompozitba, vagy valamilyen ragasztóanyaggal 

kötnek a kompozit felületéhez. Két, gyakorlatban is alkalmazott hőtükör bevonat a 

Rockwool® és a Structogard®, amelyeket hajók és épületek tűzvédelmére használják 

[36]. 

A hőtükör bevonatok egy másik fajtája az egyszerű kerámia bevonatok, amelyeket 

folyadék vagy plazma szórással visznek fel a felületre. Elméletileg minden olyan 

kerámiatípusból készíthető ilyen hőtükör bevonat, ami jó adhéziót tud kialakítani a 

kompozit alapanyag felületével; a leggyakrabban alkalmazott anyagok a cirkónium-
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oxid, az alumínium-oxid és a titán-dioxid [36][47]. Ezen bevonatok hatékonyságáról 

kevés mérési adat áll rendelkezésre az égésgátlási tulajdonságokra nézve. A 

rendelkezésre álló adatok azonban csökkent éghetőséget mutatnak. 

Külön csoportba sorolhatjuk a polimer alapú úgynevezett keramizálódó 

bevonatokat, amelyek esetében hő hatására a szerves polimer rész bomlásával alakul 

ki a kerámia bevonat. Ez megtörténhet közvetlenül a polimer bevonat felvitele után, 

vagy in-situ a tűzeset során is. Anyszka és Bieliński összefoglaló cikke szerint [48] szén 

alapú és szilícium alapú polimereket egyaránt alkalmaznak keramizálódó bevonatok 

alapanyagaként. Szerves polimerek közül a PVC/EPDM, poli(vinil-alkohol) (PVA), 

valamint ennek lineáris, kis sűrűségű polietilénnel (LLDPE) alkotott keveréke, továbbá 

a montmorillonittal töltött polisztirol a leggyakrabban alkalmazott mátrixok [48]. A 

szilícium alapú keramizálódó bevonatoknak főleg a kábelgyártásban van nagy 

szerepük, mert egy tűzeset során akár 120 percen keresztül is képesek megvédeni a 

kábelben futó rézhuzalokat, és ezáltal biztosítani az elektromos jelátvitelt [48]. A 

legalkalmasabb szilikon polimerek a polisziloxánok, amelyek a termikus 

degradációjuk során amorf szilícium-dioxiddá bomlanak, amely részt vesz a kerámia 

bevonat kialakításában a kompozit felületén. A termikus bomlás során illékony 

ciklosziloxánok is keletkeznek, amik szintén szilícium-dioxiddá bomlanak el [48]. A 

szilikon mátrixú keramizálódó bevonatok alkalmazásának legfontosabb előnye, hogy 

míg szerves polimer mátrix esetén a bevonat kialakításához szükség van 

kapcsolóanyag (a bevonat és az alapanyag között teremt kapcsolatot) és töltőanyag 

jelenlétére is, amik részt vesznek a kerámia réteg létrejöttében, addig szilikon mátrix 

esetén erre nincs szükség, mert a termikus bomlás során magából a mátrixanyagból 

jön létre a bevonat. Természetesen szilikon mátrix esetén is van lehetőség 

kapcsolóanyag és töltőanyag alkalmazására; ebben az esetben a bevonat mechanikai 

jellemzői és hőszigetelő tulajdonsága javítható, valamint a bevonat élettartama 

növelhető [48]. 

Alexander és társai szilikon polimeren alapuló, csillámot, valamint egy alacsony és 

magas olvadási hőmérsékletű üveg komponenseket tartalmazó keramizálódó 

bevonatot fejlesztettek kábelbevonatokhoz és tömítésekhez [49]. A bevonatot alkotó 

szervetlen vegyületek a szerves komponens égése után önfenntartó hősugárzás elleni 

bevonatként működnek. Ugyanez a kutatócsoport egy szintén kábelbevonatként 

alkalmazható, szervetlen foszforvegyületet (ammónium-polifoszfát, APP), és ásványi 

szilikátot (például talkumot, csillámot, vagy agyagásványt) tartalmazó keramizálódó 

bevonatot fejlesztett [50][51]. Egy másik kutatócsoport poli(vinil-acetát) alapú, kaolint 

vagy talkumot, magnézium-hidroxidot és cink-borátot tartalmazó keramizálódó 

bevonatot fejlesztett [52]. Úgy találták, hogy a kaolin jelenléte keményebb, erősebb 

bevonatot eredményezett, míg talkum esetén kedvezőbb hőszigetelő tulajdonságot 

tapasztaltak. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek a kerámia hőtükör bevonatok 

magas áruknak köszönhetően, valamint repedezésre való hajlamuk (nagy eltérés a 

hőtágulási együtthatóban a kerámia és a kompozit mátrix között) miatt jelenleg 

kevésbé gyakran alkalmazott bevonatok kompozitok esetén [36], de a kutatási irány 

nem elhanyagolható, főleg repülés- és űrtechnikai alkalmazásokban. 
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2.4.3. Intumeszcens bevonatok 

Az intumeszcens bevonatok hatásmechanizmusa egy endoterm bomlási reakción 

alapul, ami magas hőmérsékleten jelentkezik, az anyag megemelkedésével és 

felhabosodásával jár, ami egy nagy porozitású, vastag és termikusan stabil szenes 

réteget alakít ki a felületen [53][54][55][56][57][58]. A kialakuló porózus szénréteg 

elszigeteli az éghető felületet a hőforrástól és az égést tápláló gázoktól is. Az 

intumeszcens bevonatokat folyékony állapotban kenéses vagy szórásos 

technológiával viszik fel a felületre, amely utána néhány órán belül szilárd réteggé 

alakul. A maximálisan kialakítható rétegvastagság 5 mm. Az intumeszcens bevonat az 

alábbi három reakciólépésben fejti ki hatását: 

• a bevonat anyaga bomlik, 

• a bomlás során inert gázok fejlődnek, 

• a bevonat anyaga nagy porozitású elszenesedett réteggé alakul, ami 

alacsony hővezetőképessége miatt védi a kompozit felületét a sugárzó 

hő hatásától [36]. 

Az intumeszcens bevonatok alapvetően három fő komponensből tevődnek össze: 

• egy szénatomokban gazdag, szenesedő komponens; 

• egy szervetlen sav vagy annak valamilyen sója (pl.: cink-borát, lineáris, 

nagy molekulatömegű ammónium-foszfát, melamin-foszfát, szerves 

észterek, ammónium-, amin- vagy amid-sók); 

• egy habosítószer (karbamid, dicián diamid, guanidin, melamin, glicin; 

olyan vegyületek, amelyek bomlása során ammónia, szén-dioxid vagy 

vízgőz szabadul fel). 

Az intumeszcens égésgátlási mechanizmus csak akkor valósul meg 

megfelelőképpen, ha a bomlási reakciók és a különböző fizikai folyamatok egyidőben, 

de megfelelő sorrendben játszódnak le. Amennyiben ez nem teljesül, vagyis túl sok 

idő telik el két folyamat között, vagy az egyes lépések nem a megfelelő sorrendben 

jelentkeznek, a bevonat nem fogja ellátni a feladatát [36]. Először a szervetlen só 

bomlása indul meg, majd a szénatomokban gazdag vegyület (szenesedő komponens) 

bomlásával egyidőben végbemegy a habosítószer bomlása is. Előbbi egy magas 

hőmérsékletű, viszkózus szénréteget hoz létre, amit a habosítószer bomlásakor fejlődő 

nem-éghető gázok alakítanak habos felületi szénréteggé [36] (2. ábra). Az így létrejött 

szenes felületi réteg védi az alkatrész felületét a sugárzó hőtől, elzárja a felületet az 

égést tápláló oxigéntől és az égéstértől, miközben megakadályozza a védendő 

felületen a hőbomlás során keletkező éghető gázok, gőzök égéstérbe jutását, sőt 

porózus jellege miatt hőszigetelő rétegként is funkcionál. 
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2. ábra: Intumeszcens égésgátló bevonat működési elve 

 

A kereskedelmi forgalomban kapható intumeszcens égésgátló bevonatok pontos 

kémiai összetételét a gyártók általában nem adják meg, és bár meglehetősen sok 

anyagkombináció lehetséges, csak néhányat alkalmaznak a gyakorlatban [44]. Egy 

ilyen gyakorlatban is alkalmazható intumeszcens égésgátló bevonatot vizsgáltak 

Toldy és társai [1]. A bevonat alkalmazásának elsődleges célja az volt, hogy a 

mechanikai tulajdonságok megtartása mellett kihasználják az alkalmazott égésgátló 

intumeszcens hatását anélkül, hogy a szálerősítés gátolná a felhabosodó 

mechanizmust és az égésgátló habosodása rétegelválást okozna az erősítőrétegek 

között. A kompozit mag szénszövet erősítésű aromás epoxigyanta (biszfenol-A 

diglicidil étere, DGEBA) alapú kompozit volt. A referencián kívül két bevonattal 

ellátott rendszert fejlesztettek. Az egyik esetben 2 mm vastag, alifás PER-TEDAP 

bevonatot (PER: pentaeritrit alapú epoxi monomer; TEDAP: foszfor-tartalmú reaktív 

amin), míg a másik esetben 2 darab 1 mm vastag PER-TEDAP bevonatot vittek fel a 

kompozit felületére (utóbbi esetben 1-1 mm-t a minta alsó és felső felületére). Ezeknél 

a rendszereknél a kompozit mag viseli a terhelést, míg a bevonat felelős a megfelelő 

égésgátló hatásért. A mechanikai vizsgálatok alapján a bevonat nem befolyásolta a 

kompozit mag mechanikai tulajdonságait, így a szerkezeti tervezés során elegendő a 

mag tulajdonságait figyelembe venni, a bevonat (tömegét leszámítva) elhanyagolható. 

A kutatás során megállapítást nyert, hogy a PER-TEDAP égésgátló kombinációnak 

szinergikus hatása van mindkét esetben: a referencia 33 V/V%-os LOI értékéhez képest 

37-es oxigénindexet mértek, míg az UL-94 vizsgálat során a korábbi HB minősítés 

helyett V-0, önkioltó fokozatot sikerült elérni. A tömegcsökkenésen alapuló kónikus 

kaloriméteres vizsgálatok alapján azonban a 2 mm vastag bevonattal ellátott kompozit 

bizonyult kedvezőbbnek, mivel 50 kW/m2 hősugárzás során sem gyulladt meg [1]. 

Az intumeszcens bevonatok kitűnő hőszigetelők, ezáltal lelassítják a 

hőtranszportot, ezzel is védve a kompozitot az égéstől. Késleltetik az égést, 

visszaszorítják a láng terjedését, csökkentik a kibocsátott hőmennyiséget és mérsékelik 

az égés során felszabaduló füstmennyiséget [44][45][59]. Az intumeszcens hatást 
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kifejtő komponenseken túl a bevonatban további adalékanyagok eloszlatására is van 

lehetőség (pl.: antioxidánsok, pigmentek, rövid vágott szálak). 

Bár az intumeszcens bevonatok hatékonyan védik a kompozitot a hőhatástól és az 

égéstől, mégis szót kell ejteni hátrányaikról is. A legnagyobb probléma ezekkel a 

bevonatokkal, hogy gyakran igen gyenge adhézió kialakulására van csak lehetőség a 

hordozó felületén, ezért a duzzadás és a habosodás során a bevonat leeshet a kompozit 

felületéről, közvetlenül kitéve így az alkatrészt a lángoknak [43]. Ez a jelenség még 

inkább előtérbe kerül, ha a bevonatot függőleges, vagy alulról bevont vízszintes 

felületen alkalmazzuk. Természetesen a megfelelő égésgátló hatás biztosításához 

növelni kell az adhéziót a bevonandó felület és a bevonat között. További hátrányai 

közé tartozhat a kevéssé esztétikus megjelenés, a rossz időjárásállóság (pl.: UV 

sugárzással, vagy nedvességgel szemben), nem megfelelő dörzs- és kopásállóság [36]. 

2.4.4. Égésgátló hatású gélbevonatok 

A gélbevonat alapvetően egy polimer bevonat, amit kenéssel, vagy szórásos 

technológiával visznek fel a bevonandó felületre. A gélbevonatok általában sztirolban 

vagy más szerves oldószerekben oldott organikus vegyületek, polimerek, amelyek a 

felületre történő felvitel után polimerizációra hajlamosak, ezáltal egy védőréteget 

alakítanak ki a felületen. Polimer alapanyagok közül ilyen célra a leggyakrabban 

telítetlen poliészter és epoxigyantákat, poliakrilátokat, poliuretánokat, szilikonokat 

alkalmaznak. A megfelelő funkció ellátásához elengedhetetlen, hogy a gélbevonat és 

a kompozit mátrix anyaga között jó adhézió alakuljon ki. A gélbevonat elsősorban 

mechanikai védelmet biztosít, de adalékok alkalmazásával a tulajdonságok 

tetszőlegesen módosíthatók. Adott funkció eléréséhez a megfelelő adalék szükséges 

mennyiségben történő bekeverése biztosítja a tulajdonságváltozást; kombinált 

adalékrendszerek alkalmazásával multifunkciós bevonatok is készíthetők. A 

gélbevonat alkalmazásának egyik nagy előnye, hogy a kívánt funkciók anélkül 

biztosíthatók, hogy a kompozit alkatrész tömbfázisbeli tulajdonságai (pl.: mechanikai 

tulajdonságok) megváltoznának; de akár az alkatrész felületi minősége is módosítható 

[60][61][62]. A mechanikai védelem mellett antisztatikus, vezetőképes, UV-álló, hőálló 

vagy akár égésgátolt tulajdonságok is elérhetők. Felviteli módok közül a 

legelterjedtebbek a kenéses, vagy a szórásos technológiák, de más módszereket is 

alkalmaznak: plazmaleválasztás, fizikai- és kémiai gőzleválasztás stb. [40]. 

A hagyományos intumeszcens, vagy nem-intumeszcens polimer égésgátló 

bevonatokat gyakran vastag rétegben kell felvinni a bevonandó felületre a megfelelő 

égésgátló hatás ellátásához, ami az alkatrész tömegének növekedésével jár [63]. Az 

égésgátló hatás kifejtéséhez tehát olykor jelentősebb mennyiségű gyantában 

eloszlatott égésgátló adalék szükséges. A rétegvastagság és a tömeg csökkentése 

érdekében egy másik lehetséges út, ha égésgátló hatású vegyületek monomerjeit 

direkt polimerizáljuk a felületen. Ehhez természetesen az adott monomernek 

megfelelő funkciós csoportokkal kell rendelkeznie. Az utóbbi időben az égésgátlás 

területén nagy figyelmet kapott foszforvegyületek ezen a téren is ígéretesek lehetnek, 
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bár a jelenlegi szakirodalom ebben a témában még hiányos. A foszfonát funkciós 

csoport a monomerben szenes réteg kialakulását teszi lehetővé égés során [64], ami 

védőrétegként óvja az alkatrész felületét és anyagát; intumeszcens hatással 

rendelkezik. A foszfonát-csoportot tartalmazó vegyületekből (pl.: vinil-foszfonsav 

(VPA, 3. a) ábra), dialkil-vinil-foszfonátok, vinil- és allil-foszfinoxidok) egy vagy két 

komonomerrel együtt kopolimerizáció útján [65][66], vagy oligomerek esetén ojtással 

alakítják ki a foszforilált polimert, ami a bevonat alapjául szolgálhat [67][68]. 

 

 
 

a) b) 

 

3. ábra: a) Vinil-foszfonsav (VPA) b) Poli(vinil-foszfonsav) szerkezete [63] 

 

Luangtriratana és társai [63] vinil-foszfonsav (VPA) alapú égésgátló hatású 

gélbevonatot fejlesztettek, amit kenéses technológiával 300 és 500 µm-es vastagságban 

vittek fel üvegszál erősítésű epoxigyanta kompozit felületére, majd a felvitt monomert 

UV fény segítségével polimerizálták. SEM és ATR-FTIR vizsgálatok során 

megállapították, hogy az UV fény hatására a felületen poli(vinil-foszfonsav) (PVPA, 3. 

b) ábra) réteg alakult ki, ugyanakkor meg kell említeni, hogy az ecsettel történő felvitel 

miatt az egyes mintákon a gélbevonat rétegvastagsága nem volt azonos, bizonyos 

mértékű szórást mutatott, de jól közelítette az eredetileg elérni kívánt 300 és 500 µm-

t. A PVPA az eredmények alapján homogén réteget alkotott és teljesen bevonta a 

felületet, miközben az alkalmazott rétegvastagság nem befolyásolta a felületi 

érdességet (4. ábra) [63]. A minták éghetőségét kónikus kaloriméterben vizsgálták 35 

és 50 kW/m2 besugárzással. A PVPA bevonattal ellátott minták 35 kW/m2-es 

besugárzás esetén egyáltalán nem gyulladtak meg és a teljes kibocsátott hőmennyiség 

is minimális volt (5-10 kW/m2) a referenciához képest (~500 kW/m2) és bár szigorú 

értelemben véve nem beszélhetünk égésről, bizonyos mértékű tömegcsökkenés mégis 

megfigyelhető volt, ami a PVPA felhabosodásának köszönhető. 50 kW/m2 besugárzás 

esetén a 300 µm-es bevonattal rendelkező minták közül volt, amelyik meggyulladt, de 

a begyulladáshoz szükséges idő jelentősen megnőtt a referenciához képest, míg a 

nagyobb rétegvastagság esetén a minták ilyen mértékű hősugárzás esetén sem 

gyulladtak meg és a referenciához képest elhanyagolható maximális hőkibocsátás 

értékkel rendelkeztek [63]. A kutatók megállapították, hogy a PVPA kiemelkedően jó 

égésgátló és hőszigetelő tulajdonsága az intumeszcens hatás kifejtésére való 

hajlamában rejlik. Megállapították továbbá, hogy a gélbevonat rétegvastagságának 

növelése hatására vastagabb szenes réteg alakul ki (ami ugyanakkor kisebb 
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expandációs rátát jelent), ez a vastagabb szenes réteg pedig jobb hőszigetelést biztosít 

a kompozit irányába. A szerzők szerint üvegszál erősítésű epoxigyanta kompozit 

esetében az optimális PVPA bevonat vastagsága 360 és 570 µm között található [63]. 

Bár az epoxigyanta és a PVPA között kialakuló kölcsönhatásra nem szolgáltattak 

információt, valamilyen kémiai kötés létrejöttét feltételezték a szubsztrát és a bevonat 

között [63]. 

 
4. ábra: 0,3 és 0,5 mm vastagságú PVPA bevonatokkal ellátott, üvegszál erősítésű epoxigyanta 

kompozit (GRE) pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) felvételei [63] 

A kereskedelmi forgalomban kapható multifunkciós és -kutatásom témájához 

szorosan kapcsolódó- égésgátolt gélbevonatok pontos összetételét a gyártók általában 

nem adják meg, ugyanakkor az általuk kiadott alkalmazási segédletek nagyban 

segíthetik a téma további előrehaladását. Mint a legtöbb, kompozitokat is felhasználó 

iparágban, a jármű- és repülőgépiparban fontos szempont az alkatrész megfelelő, 

esetenként esztétikus felületi minőségének biztosítása. Ezt az ipar jelenleg gélbevonat 

alkalmazásával valósítja meg. Amennyiben a felületi minőség biztosításához 

mindenképpen szükség van gélbevonat alkalmazására, nagy előnyt jelenthet, ha 

égésgátolt vagy multifunkciós gélbevonatot használunk, amellyel nemcsak a felületi 

minőséget javítjuk, hanem az égésgátlási szabványoknak is megfelelünk. Néhány 

kereskedelmi forgalomban kapható égésgátolt gélbevonat, illetve kereskedelmi 

forgalomban élérhető égésgátló felhasználásával előállított gélbevonat jellemzőit 

foglalja össze a 2. táblázat. 

  



21 

2. táblázat: Kereskedelmi forgalomban kapható égésgátolt gélbevonatok, illetve kereskedelmi 

forgalomban elérhető égésgátló felhasználásával előállított gélbevonatok jellemzői 

Márkanév Gyártó 
Gélbevonat 

mátrix 
Égésgátló Felviteli mód 

Alkalmazási 

terület 

NUVOPOL, 

GIRALITHE, 

NUVOCHRYL 

Mäder Group 
poliészter, 

uretán akrilát 
halogénmentes kenés, szórás 

vasút, 

hajóipar 

FB 2220 
CCP 

Composites 
n.a. 

halogénmentes, 

antimonmentes 
kenés, szórás 

jármű-, 

repülőgép-, 

építőipar 

FB 2330 
CCP 

Composites 
n.a. 

halogénmentes, 

antimonmentes 
kenés, szórás 

jármű-, 

repülőgép-, 

építőipar 

Exolit AP 740 Clariant 
telítetlen 

poliészter 
halogénmentes kenés 

vasút, 

építőipar 

Exolit AP 742 Clariant 
telítetlen 

poliészter 
halogénmentes kenés 

vasút, 

építőipar 

Exolit AP 750 Clariant epoxi halogénmentes kenés 
vasút, 

építőipar 

 

A gélbevonatot kézi laminálás esetén a térhálósított kompozit felületére viszik fel 

ecsettel vagy szórással. A gélbevonat egyenletes rétegvastagsága a felületen fontos 

szempont, és az említett módszerekkel nem mindig valósítható meg maradéktalanul. 

A tömeggyártásra alkalmas kompozit gyártási technológiák (RTM, VARTM) esetén is 

van lehetőség gélbevonat réteg kialakítására. Egyenletes rétegvastagság alakítható ki 

az úgynevezett szerszámban történő bevonás (In-Mould Coating, IMC) esetén. A 

szerszámban történő bevonásnak emellett egészség- és környezetvédelmi 

szempontból is előnyei vannak a kézi laminálást követő bevonáshoz képest: kisebb 

mértékű a sztirol és egyéb illékony szerves vegyület (volatile organic compounds, 

VOC) emissziója a környezetbe. Az Európai Sztirolgyártók Szövetsége (European 

Styrene Producers Association) által javasolt sztirol és egyéb VOC munkahelyi 

expozíciós határértékének célértéke 20 ppm, amit nehezen lehet nyílt szerszámban 

történő bevonással elérni [69][70]. 

A szerszámban történő bevonáshoz az alábbi feltételeknek kell megfelelni [71]: 

• Az alkalmazni kívánt gélbevonat rétegvastagságának megfelelő 

szerszámüreg kialakítása a szerszám nyitási távolságának 

szabályozásával. 

• A gélbevonat-alapanyag injektáláshoz megfelelő viszkozitásának 

beállítása. 

• Az oldószertartalom helyes megválasztása (a kézi laminálást követő 

bevonáshoz képest alacsonyabb emisszió). 

• Az áramlási viszonyok optimalizálása a megfelelő szerszámkitöltéshez. 

• Felületi hibák megelőzése, elkerülése, kiküszöbölése. 

• Megfelelő felületi adhézió kialakítása a gélbevonat és a hordozó között. 
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• A két gyantarendszer (mátrix; gélbevonat) bizonyos mértékű 

szeparálása az elszíneződés elkerülése végett. 

A leggyakoribb technológiák, ahol az IMC alkalmatható a sajtolás, a fröccsöntés, az 

injektálásos technológiák (RTM), gyanta injektálás kettős rugalmas szerszámba (Resin 

Infusion under Double Flexible Tooling, RIDFT) [71]. A felsorolt technológiák esetén 

a gélbevonat kialakításának lehetőségei: 

• Kismértékű szerszámnyitás a kívánt gélbevonat vastagságnak 

megfelelően. 

• Harmadik szerszámfél használata a kívánt gélbevonat vastagság 

eléréséhez. 

• Szerszámon belüli felületképzés, eltávolítható távtartó alkalmazása. 

• Szeparációs réteg alkalmazása a kompozit és a gélbevonat 

elválasztására. 

A szeparációs réteg (távtartó réteg) alkalmazásának lényege, hogy egy üres teret 

hozunk létre a kompozit és a szerszámfal között, amelybe a későbbiekben a gélbevonat 

alapanyagot injektáljuk. Ezzel a módszerrel minimális sztirol és VOC kibocsátás 

mellett tudunk gélbevonattal ellátott kompozit alkatrészt készíteni úgy, hogy a 

gélbevonat rétegvastagsága a felületen szabályozható és érzékenyen alkalmazkodik a 

szerszám kialakításához. A módszer a legtöbb injektálásos technológiához (pl.: RTM, 

VARTM) alkalmazható [70][71]. 

A szerszámon belüli felületképzés (In-Mould Surfacing, IMS) az Alan Harper 

Composites (AHC) szabadalma alapján alkalmasnak bizonyulhat szerszámon belüli 

gélbevonat kialakításához [72]. A módszer lényege valamilyen elasztomer (általában 

szilikon) távtartón alapul, ami a zárt szerszámban a kialakítani kívánt gélbevonat 

vastagságának megfelelő üreget hoz létre. A távtartót a térhálósítási fázis során (a 

térhálósodás teljes befejezése előtt) eltávolítják, majd a térhálósítás befejezése után a 

zárt szerszámban kialakult üregbe megtörténik a gélbevonat-alapanyag injektálása 

[70][71]. Fontos, hogy a térhálósodási folyamat a távtartó eltávolításakor még ne 

játszódjon le teljesen annak érdekében, hogy a rendszerben maradt reaktív gyökök 

által megfelelően erős kötés, adhézió jöhessen létre a bevonat és a kompozit 

gyantamátrixa között. 

A szerszámban történő bevonásnak ugyanakkor vannak hátrányai, határai is [71]: 

• Harmadik szerszámfél alkalmazása többletköltséget jelent. 

• Az alkalmazott távtartó réteg eltávolítása során sztirol vagy más 

oldószer gőzök juthatnak a környezetbe. 

• A távtartó réteg eltávolítása felületi hibákhoz, megváltozó adhéziós és 

áramlási viszonyokhoz vezethet. 

• Jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan szeparációs rétegek, amelyek 

bonyolult szerszámgeometriához illeszkednek. 

• A gélbevonat és a kompozit közti határréteg lehet a leggyengébb pont 

elsősorban hajlító, vagy nyíró igénybevétel során. 

Számos kutató, többek között Gombos és Summerscales [73], Landowski [74], Salit 

[75] és Raghavendra [76] foglalkozik a különböző gélbevonat felviteli módszerekkel 
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vagy szerszámban történő bevonási technológiákkal. A kutatások elsődleges 

szempontja, hogy a kialakított gélbevonat a nagymértékű környezeti 

igénybevételeknek ellenálljon. Fontos kérdés továbbá a gélbevonat vastagságának 

hatása a kompozit mechanikai tulajdonságaira (pl.: szilárdság), szerkezetére. Gombos 

és Summerscales egyik tanulmányukban összehasonlítottak egy nyitott szerszámban, 

kenéssel felvitt gélbevonatot, két különböző IMC technológiával készült gélbevonattal 

[70]. Egyik esetben egy háromrétegű elválasztó szövetet (In-Mould Gel-Coating, 

IMGC), míg a másik esetben szerszámon belüli felületképzést (In-Mould Surfacing, 

IMS) alkalmaztak, szilikon távtartó segítségével. A kompozit és a gélbevonat 

mátrixanyaga telítetlen poliészter gyanta, az erősítőszerkezet üvegszövet volt. Az 

elválasztó szövet egy PET szálakból álló szövet volt, amelyet mindkét oldalán 50 µm 

vastag nem-áteresztő poliuretán réteg borított. A háromrétegű elválasztó szövettel 

szemben elvárás, hogy biztosítsa a rétegek közötti tapadást és a rétegeken belüli 

kohéziót, kémiailag stabil legyen és alkalmazkodjon a bonyolultabb 

szerszámgeometriákhoz. Az elválasztó réteg használata lehetővé teheti a kémiailag 

inkompatibilis mátrix és bevonó gyanták infúzióját, javítva így a kompozit és a 

bevonat közti adhéziót. Mindkét szerszámon belüli bevonás esetében sima, fényes 

felületet sikerült kialakítaniuk a kompoziton (a szerszámfelek üveglapok voltak). A 

kialakított gélbevonat és a kompozit közötti határréteg erősségét ISO 4624:2002 

szabvány szerinti lehúzásvizsgálattal („pull-off test”) elemezték. Elválasztó 

szövetréteg alkalmazásakor a gélbevonat könnyen elvált a kompozit felületétől, a 

szeparátor rétegnél a vizsgálat során rétegelválás lépett fel. A jelenség enyhítésére a 

szerzők erősebb elválasztóréteg alkalmazását javasolták, bár a kívánalmaknak 

megfelelő anyag kiválasztása még várat magára. Az IMS technológiával készült 

minták esetében a gélbevonat a lehúzásvizsgálat során 10%-kal alacsonyabb 

feszültségértéknél szakadt le, mint a kenéssel felvitt gélbevonat esetében. A szerzők 

úgy vélték, hogy bár a szerszámban történő bevonással előállított gélbevonatok és a 

szubsztrát közötti adhézió még elmarad a hagyományos kézi felvitellel elérhető 

adhézióhoz képest, a kiváló felületi minőség és a lényegesen kisebb környezeti terhelés 

és oldószeremisszió miatt az IMC technológiák ígéretesek lehetnek [70]. A tématerület 

jövőbeli kutatási iránya olyan szeparátor réteg megtalálása, ami jobb mechanikai 

tulajdonságok elérését teszi lehetővé, valamint a bonyolult szerszámkialakításokhoz 

is alkalmazható módszerek kidolgozása [70]. 
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2.5. Éghetőség előrejelzése mesterséges intelligencia segítségével 

Az adott alkalmazási területen minden szempontnak megfelelő, optimális 

égésgátolt polimer rendszerek kutatása és fejlesztése jelentős energia- és 

költségigénnyel rendelkezik, ezért a kutatók új megközelítések alkalmazásával, 

modellek kidolgozásával igyekeznek a mérések számát csökkenteni. Az egyik ilyen 

megközelítés, a molekulák szerkezeti egységekre (csoportokra) való osztásán alapul 

és feltételezi, hogy ezek a csoportok additívan, vagy specifikusan hozzájárulnak a 

polimer éghetőségéhez. A csoporthozzájárulásokat összegezve megkaphatjuk az 

egyes éghetőségi paramétereket. Egy másik irány a mesterséges intelligenciát 

felhasználva igyekszik egyszerűbb, kis tömegigényű mérési eredményekből és a 

polimer szerkezeti tulajdonságaiból nagyobb léptékű - köztük éghetőségi - vizsgálatok 

eredményeit megjósolni. Bár egyik megközelítés sem szolgál maradéktalanul pontos 

és megbízható előrejelzéssel, ami elsősorban a mérési eredmények szűk adatbázisával 

magyarázható, a tématerület aktualitása nyilvánvaló. 

2.5.1. Az égést leíró paraméterek és összefüggéseik 

A polimerek éghetőségének jellemzésére számos paraméter szolgál, többek között 

az oxigénindex (LOI), a maximális hőkibocsátás (pHRR), a teljes hőkibocsátás (THR), 

a hőkibocsátó képesség (HRC), vagy éppen az elszenesedett maradék mennyisége 

(CR). Nem meglepő a feltételezés, hogy adott polimer esetében ezek között a jellemzők 

között valamilyen összefüggés van [77][78], bár az eddig felírt összefüggések 

empirikus jellegűek és sajnálatos módon nem terjeszthetők ki minden polimer 

rendszerre. 

Van Krevelen két ilyen empirikus összefüggést írt fel: az egyik az oxigénindex és az 

égés során képződött hőmennyiség, a másik az oxigénindex és a termikus degradáció 

során keletkező elszenesedett maradék mennyisége között teremt kapcsolatot. Utóbbit 

halogénmentes polimerek esetében az alábbi összefüggéssel írta le [79]: 

 

 LOI =
17,5 + 0,3CR

100
 (4) 

 

ahol CR [m/m%] az elszenesedett maradék. Az összefüggés több, hőre lágyuló 

halogénmentes polimer (pl.: PE, PP, PS, POM, Nylon, Nomex PVA, cellulóz stb.) 

esetében helytállónak bizonyult. Egy polimer esetében nemcsak a különböző 

éghetőségi paraméterek között állhat fenn kapcsolat. A polimer tulajdonságait 

elsősorban a szerkezet határozza meg, így Van Krevelen feltételezése szerint az adott 

polimerben a szén (C), hirdogén (H), fluor (F) és klór (Cl) atomok aránya is. Ez alapján 

empirikus összefüggést állított fel és definiálta az ún. összetételi paramétert (CP) [79]: 
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ahol H/C, F/C és Cl/C a polimerben található megfelelő atomok aránya, CP [-] pedig 

az összetételi paraméter. Az általa vizsgált polimer típusokat két csoportra bontva (CP 

< 1 és CP ≥ 1) becsülte az oxigénindex értékét (5. ábra). 

 

 
5. ábra: Az elemi összetétel és az oxigénindex közötti kapcsolat [79] 

 

Lyon és társai [80] a polimerek oxigénindexe és hőkibocsátó képessége között 

állapított meg hasonlóan empirikus jellegű összefüggést: 

 

 LOI = 12 +
4

kJ

gK

HRC
 

(6) 

 

ahol HRC [kJ/gK] a hőkibocsátó képesség. Az összefüggés szerint a hőkibocsátó 

képesség csökkenésével nő az oxigénindex. 

Többek között Pandekar és társai [81] a szerkezet hatását vizsgálták a polimer teljes 

hőkibocsátására: 

 

 
THR = 0,277 ∙ C% + 2,35 ∙ H% − 17,9 (7) 
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ahol THR [kJ/g] a teljes hőkibocsátás, C% [%] és H% [%] a polimer szén- és 

hidrogéntartalma. Munkájuk során újabb szerkezet-tulajdonság összefüggést 

próbáltak matematikai úton leírni, azonban nem vették figyelembe az atomok közötti 

kölcsönhatásokat, valamint a szerkezeti hozzájárulásokat, így a kapott összefüggés 

csak feltételekkel alkalmazható és nem ad pontos becslést. 

2.5.2. Éghetőség előrejelzése a csoporthozzájárulások módszerével 

Az éghetőségi paraméterek molekulaszerkezeten alapuló becslése kezdetben az 

atomok égéshőjének meghatározásán alapult, azonban ez a megközelítés nem vette 

figyelembe a kialakuló kölcsönhatásokat, így célszerűbb módszernek adódott a 

molekulákon belül szerkezeti egységeket, ún. csoportokat kijelölni (pl.: -CH3), majd 

ezek éghetőségi paraméterhez való hozzájárulását meghatározni. A molekulán belüli 

kémiai csoportok kijelölésénél az elsődleges szempont az volt, hogy minél frissebb 

adatbázisból minél több adat álljon rendelkezésre az adott csoportról. Emellett 

célszerű minél nagyobb csoportokat kijelölni, mivel a csoporthozzájárulások az 

atomok közötti kölcsönhatásokat nem veszik figyelembe. A csoporthozzájárulások 

molekulán belüli tömegarányának súlyozásával és összeadásával megkapható a 

molekula vizsgált éghetőségi jellemzője. Ezt a módszert nemcsak éghetőségi 

vizsgálatok esetében alkalmazták, hanem mechanikai, optikai és egyéb kémiai 

tulajdonságok meghatározása esetében is [82]. 

Ezt a módszert alkalmazta Van Krevelen [79], aki közel 100 polimeren elvégzett 

vizsgálatot követően bevezette a szenes maradék képzésére való hajlamot (CFT [-]), 

amelyet a szerkezeti egységből képződő szenes maradék és a 12C izotóp relatív 

atomtömegének hányadosaként definiált. Ez az érték additívnak bizonyult, ezért az 

adott polimer rendszerre az alábbi összefüggést írta le a szenes maradékra (CR) 

vonatkozóan: 

 

 CR(%) =  
∑ (CFT)ii

M
1200  (8) 

 

ahol CFT [-] az adott csoport szenes maradék képzésére való hajlama, M [g/mol] az 

ismétlődő egység molekulatömege. Van Krevelen módszerét továbbfejlesztve Walters 

és Lyon a hőkibocsátó képességhez (HRC), az égéshőhöz, a teljes hőkibocsátáshoz 

(THR), valamint az elszenesedett maradék mennyiségéhez (CR) való 

csoporthozzájárulásokat közel 84 molekula vizsgálatával 38 molekulacsoportra 

állapította meg [82][83][84]. 

Sonnier és társai [85], Van Krevelen és Lyon munkásságát alapul véve fejlesztették 

tovább, bővítették ki a módszert. 107 csoport THR-hez, valamint HRC-hez való 

hozzájárulásának megállapítása mellett arra a megfigyelésre jutottak, hogy mivel a 

csoportokra megállapított hozzájárulási értékek nem lineáris kombinációi egymásnak, 

azaz lineárisan függetlenek, ezért irányelveket kell felállítani a csoportok kiválasztása 

során. Ez persze magában hordozza a molekulák csoportra bontásának önkényességét 
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is, ami a módszer általános alkalmazhatóságát nehezíti. További munkájuk során a 

felhasznált adatbázist a térhálós szerkezetekben előforduló aromás csoportokkal és 

foszforvegyületekkel bővítették ki [86][87]. Utóbbi esetben elsősorban DOPO (9,10-

dihidro-9-oxa-10-foszfafenantrén-10-oxid) és foszfonát csoportokat tartalmazó reaktív 

égésgátlókkal készített rendszereket vizsgáltak, ahol a foszfonáttartalmú polimerek 

esetén a mért és a számított THR eredmények jó egyezést mutattak (6. ábra). 

 

 
6. ábra: Foszfonát csoportokat tartalmazó polimerek kísérleti és számított teljes hőkibocsátása 

(foszfonát csoport mennyisége: B: 41 m/m%, C: 38 m/m%, D: 14 m/m%, E: 8 m/m%, F: 60 m/m%, G: 35 

m/m%) [87] 

2.5.3. A mesterséges intelligencia 

A mesterséges intelligencia az „intelligens emberi viselkedés utánzásának” [88] 

módszere, amit az emberi agy működésén alapulva fejlesztettek ki. Egyik alcsoportja 

a gépi tanulás (machine learning), amelynek algoritmusai statisztikákat felhasználva 

keresnek szabályokat, illetve mintázatokat a bemenő adatok között, ezzel pedig a 

tapasztalatokból tudást generálnak. Ennek egyik speciális formája az ún. mély tanulás 

(deep learning), amely neurális hálókra támaszkodik. A mesterséges neurális 

hálózatok (artificial neural network, ANN) segítségével olyan összetett problémák 

oldhatók meg, amelyek osztályozáson és függvényközelítésen, regresszión alapulnak. 

Osztályozáson alapulnak a képfeldolgozási problémák, míg regressziós probléma 

esetén megoldásként egy konkrét értéket, vagy egy függvényt tudunk előre jelezni 

[89]. Az ANN módszert többnyire olyan feladatok megoldására alkalmazzák, ahol a 

rendelkezésre álló adatsorok hiányosak vagy pontatlanok, ha a vizsgált paraméterek 

közötti összefüggés nem lineáris, illetve, és főleg, ha nem áll rendelkezésre 

használható matematikai modell. Amennyiben van ilyen modell, a mesterséges 

neurális hálón alapuló módszer a matematikai modell kiegészítésére is alkalmazható. 
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A neurális hálók felépítésének első lépcsője az egyrétegű, ún. perceptron hálózatok 

kidolgozásán alapult, ahol a bemenet és kimenet csak 0 és 1 lehetett. A tanulás 

folyamata során a neurális háló a teszt készlet értékeit a tanuló készlet eredményeivel 

veti össze, majd ezek alapján változtatja a súlyok és torzítások értékeit. Ebben az 

esetben azonban fennáll az a lehetőség, hogy a súlyok és a torzítások új értékei 

nagymértékű változást okoznak a kimenetben. Ennek kiküszöbölésére vezették be az 

ún. szigmoid neuronokat, amelyeknek a kimenete 0 és 1 között bármilyen szám lehet. 

A perceptron hálózatok módszere a klasszikus, míg a szigmoid neuronok 

bevezetésével a neurális háló az ún. bolyhos/elmosódó átmenetű (fuzzy) logikát 

követi. Utóbbi esetben a neuron kimenetét az alábbi összefüggés írja le [89]: 

 

 𝜎(𝑧) =
1

1 + exp (−∑ 𝑤𝑛𝑥𝑛 − 𝑏𝑛 )
 (9) 

 

ahol xn az n-edik bementi érték, míg wn az n-edik súlyozás, b pedig a torzítás értéke. 

A szigmoid függvény egyben ún. aktivációs függvény is, amelynek optimális 

megválasztása része a neurális háló hiperparaméterinek optimalizálása; utóbbi a 

fejlesztési rész egyik fontos szakasza. A hiperparaméter egy olyan paraméter, amelyet 

a tanulási folyamat vezérlésére használnak. Ezek megválasztása nem triviális és 

különböző adatkészleteknél különböző hiperparaméterek a megfelelőek, így minden 

előrejelzett tulajdonság (pl.: TTI, pHRR, THR, maradék tömeg) esetén újra kell 

optimalizálni. A többi paramétert az algoritmus rendszerint maga határozza meg. Az 

aktivitás átadása a bemeneti réteg és az első rejtett réteg első neuronja között az alábbi 

összefüggéssel írható le [89]: 

 

 𝑎0
(1) = 𝜎(𝑤0,0𝑎0

(0) + 𝑤0,1𝑎1
(0) + 𝑤0,2𝑎2

(0) + ⋯+ 𝑤0,14𝑎14
(0) + 𝑏0) (10) 

 

ahol 𝑎0
(1): az első rejtett réteg első neuronja, 𝑎𝑛

(0): a bemeneti réteg neuronjai; 𝜎: 

szigmoid függvény, 𝑤0,𝑛: az első rejtett réteg első neuronjához tartozó súlyok, 𝑏0: az 

első rejtett réteghez tartozó torzítás. Az első rejtett réteg összes aktivitása ebből 

felírható [89]: 
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Mivel minden bemeneti értékhez tartozik súly, a kapott súlymátrix adott sorai adott 

neuronhoz tartoznak, vagyis minden neuron egy függvény, amelynek minden előző 

rétegben lévő neuron a változója, eredménye pedig 0 és 1 közé eső szám. 

A neurális hálózatokat alapvetően három részre oszthatjuk: bementi réteg, rejtett 

réteg, kimeneti réteg. A rétegekben lévő neuronok közötti súlyokat a szemléletesség 

kedvéért vonalakkal szokták ábrázolni, ahol a piros színnel jelölt vonal pozitív, a 

kékkek jelölt vonal pedig negatív súlyt jelent, míg a vonalak átlátszósága a súlyok 

abszolút nagyságát szemlélteti. Egy 15 bemeneti neuront, két rejtett réteget és egy 

kimeneti neuront leíró neurális háló felépítését a 7. ábrán szemléltetem. 

 

 
7. ábra: Két rejtett réteget tartalmazó neurális háló felépítése 

 

A mesterséges neurális hálók alkalmazásakor szükség van egy tanító adatsorra, 

valamint egy validáló adatsorra. A neurális háló tanítása során a tanító adatsort tanító 

készletre és teszt készletre kell bontani. A tanulás során egy algoritmust keresünk 

annak érdekében, hogy olyan súlyokat és torzításokat találjunk, amelyek alkalmazása 

esetén a kimenettel (ami jelen esetben a tanító készlet) minél inkább meg tudjuk 

közelíteni a várható kimenetet (ez a teszt készlet). Az eltérés számszerűsíthető is, ha 

bevezetjük a veszteségfüggvény fogalmát [89]: 

 

 𝐶 =
1

2𝑛
∑ ||𝑦(𝑥) − 𝑎||2

𝑥
 (12) 

 

ahol n a tanítás során felhasznált bemeneti értékek száma, a a hálózat kimeneteinek 

vektora, míg y(x) az x bemeneti értékhez tartozó kimeneti érték. A veszteségfüggvény 

a hálózat összes súlyától és torzításától függ. A veszteségfüggyvény megválasztása 

iterációval lehetséges, ahol az iteráció célja azoknak a súlyoknak és torzításoknak a 

megtalálása, ahol ez a veszteségi függvény a lehető legkisebb. A veszteségfüggvény 

ilyen jellegű iterálására létező algoritmust gradienssüllyedésnek nevezzük. 

Végeredményként megkaphatjuk, hogy milyen irányban és mértékben kell változtatni 
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a súlyokat és torzításokat, hogy a lehető leghatékonyabban csökkentsük a 

veszteségfüggvényt. 

2.5.4. Mesterséges neurális hálók alkalmazása a polimerkutatásban 

Bár a gyakorlatban a mesterséges neurális hálók alkalmazása több helyen ismert és 

bevált módszer, a polimerek és polimer kompozitok viselkedésének előrejelzésében 

viszonylag új, de annál dinamikusabban fejlődő tématerületnek számít [90]. 

Rabiej [91] a polimerek azonosításához alkalmazott neurális hálót, ahol azok égési 

tulajdonságait használta fel. Bementi paraméterei között szerepelt többek között a láng 

illata, színe, a szenes maradék színe, valamint, hogy a polimer a láng elvétele után 

tovább ég-e. Ezek elsősorban megfigyelésen alapuló tulajdonságok, amelyeket nehéz 

számszerűsíteni. Könnyebben számszerűsíthető a polimer oxigénindexe, ami szintén 

bemeneti paraméterként szerepelt munkájában. A kapott súlyfaktorok értéke alapján 

megállapította az azonosítás során legnagyobb mértékben meghatározó tényezőket, 

amelyek a vizsgált polimer típusoknál rendszerint eltérőek voltak. A 

legszignifikánsabb hatásnak az oxigénindex bizonyult, bár egyes esetekben egy 

ismeretlen polimer LOI alapján történő azonosításához nem volt megfelelő a módszer 

(pl.: PE és PP megkülönböztetése); ilyen esetekben egyéb vizsgálatok (infravörös 

spektrometria, vagy röntgendiffrakciós spektrometria) elvégzése szükséges. A közel 

azonos égési tulajdonságokkal és oxigénindexszel rendelkező polimerek 

megkülönböztetésére a Rabiej által fejlesztett neurális háló tehát nem alkalmas, de 

bizonyos esetekben iránymutatásként szolgálhat (pl.: polisztirolból, vagy 

polikarbonátból készült-e a vizsgálandó minta). 

Ye és társai a polimer kompozitok éghetőségének és mechanikai tulajdonságainak 

becslését végezték el, ahol a kompozitok mikroszerkezetét leíró képek segítségével 

becsülték azok rugalmassági modulusát és Poisson-tényezőjét [92]. Ezt ún. 

konvolúciós neurális háló segítségével végezték, ami kifejezetten képfeldolgozásra 

alkalmas módszer, ahol a bemenet a képek pixelekre történő felbontása után kapott (n 

x n)-es mátrix. Bár a módszert roncsolásmentes anyagvizsgálatoknál kétdimenziós 

hibák esetében vizsgálták, a kutatók szerint a módszerük kiterjeszthető 

háromdimenziós esetekre is, sőt a mechanikai tulajdonságokon túlmenően a kompozit 

szerkezetek egyéb tulajdonságai is becsülhetők (pl.: hővezetőképesség, hőtágulás, 

öregedés stb.) 

Egyes kutatók [93][94] mikrokalorimetriai égési eredményeket (pHRR, THR, HRC, 

égéshő stb.) igyekeztek előrejelezni, ahol bemenetként elsősorban a vizsgált minta 

tömege és a fűtési sebesség szerepeltek. Ezek az előrejelzések 1%-on belüli hibával 

adtak becslést az említett éghetőségi jellemzőkre. 

2.6. Az irodalmi áttekintés kritikai elemzése, célkitűzések 

A szénszállal erősített epoxigyanta kompozitokat a repüléstechnikában főként 

szerkezeti elemként alkalmazzák fém alkatrészek kiváltására. Az epoxigyanták 



31 

gyúlékonysága a szigorú szabályozások miatt problémát jelent, ezért alapvető 

szempont a kompozitok megfelelő égésgátlása a mechanikai tulajdonságok 

megtartása mellett [1]. A szabványok támpontot nyújtanak a kutatóknak és a 

mérnököknek, de nem segítenek a megfelelő égésgátló, vagy égésgátló rendszer 

kiválasztásában. A korábbi halogéntartalmú rendszereket egyre inkább felváltják a 

halogénmentes, például a foszfortartalmú égésgátlók. Ezek az anyagok amellett, hogy 

hatékony égésgátlás valósítható meg velük, kisebb környezeti- és egészségügyi 

kockázatot jelentenek alkalmazáskor [9]. 

Egyes kompozitgyártási technológiák, így a kézi laminálás, vagy a kézi laminálást 

követő préselés nem elég termelékenyek a repülőgépipar számára; a gyártás nehézkes 

reprodukálhatósága, az alkatrészek időigényes előállítása miatt ezen módszerek 

alkalmazása nem kifizetődő. Természetesen léteznek termelékenyebb 

gyártástechnológiák a kompozitiparban, így például az injektálásos módszerek (RTM, 

VARTM). Amennyiben azonban ezekkel a technológiákkal dolgozunk fel szilárd 

égésgátló adalékot tartalmazó gyantát, az injektálás során a szilárd szemcsék 

fennakadhatnak az erősítő szerkezeten, kiszűrődés léphet fel [16]. A szakirodalom 

jelenleg három kiszűrődési mechanizmust különböztet meg: nincs visszatartás, 

részleges kiszűrődés, teljes kiszűrődés [16]. A mechanizmusok éles határvonallal való 

elkülönítése azonban ilyen módon helytelen, célszerűbb a kiszűrődést sztochasztikus 

folyamatként kezelni. Számos tényező befolyásolhatja, hogy melyik kiszűrődési 

mechanizmus lép fel, de az összes közül a leglényegesebb talán a szemcsék méretének 

és az erősítő szerkezet pórusméretének a viszonya. A szilárd szemcséket tartalmazó 

gyantaszuszpenzió erősítőszerkezetbe történő injektálása során fellépő kiszűrődés 

triviális, ugyanakkor nem kellőképpen körbejárt jelenség. Legyen az unidirekcionális 

(UD), vagy szövet erősítés, a szemcsék a rovingok között átjuthatnak a kompozit belső 

rétegeibe, kiszűrődés inkább a rovingokban valószínű. A kiszűrődés lehetősége tehát 

triviális ugyan, azonban annak mértéke már nem az. Szöveterősítés esetében például 

feltételezhetően nagyobb mértékű, mint unidirekcionális erősítés alkalmazása esetén. 

A különböző kiszűrődési mechanizmusokat lehet elméletben modellezni, szimuláció 

útján vizsgálni, vagy analitikai módszerek segítségével megfigyelni, mérni. A 

modellezés és szimuláció közelítésre alkalmas, egzakt információt azonban nem 

feltétlenül kapunk belőle, ellentétben az analitikai mérésekkel. Számos eljárást 

alkalmaznak, de egyik sem tökéletes. A leginkább célravezető egy olyan vizsgálati 

módszer lenne, ami roncsolásmentes, minőségi és mennyiségi elemzésre egyaránt 

alkalmas, diszperzió és térhálós minta vizsgálatára is lehet használni, nagy 

felbontással rendelkezik, könnyű a minta előkészítése és lehetőleg gyors mérést tesz 

lehetővé. Ezek közül a kritériumok közül a legtöbbnek eleget tesz a konfokális Raman-

térképezés (Confocal Raman Imaging, CRI), ami teljes kémiai térkép felvételére 

alkalmas, de maga a mérés gyakran időigényes és fluoreszcens alkotórészek (pl.: 

szénszál) jelenlétében a mért jel nagyon zajos [28][29]. A Raman-térképezésnek 

jelenleg még nem tulajdonít nagy figyelmet a szakirodalom, de nem hanyagolható el 

az alkalmazhatósága és a jelentősége gyanta szuszpenziók és kompozitok vizsgálata 

esetén. 
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A szilárd szemcsék kiszűrődése tehát kerülendő, és mivel a jelenleg alkalmazott 

égésgátlók többsége ilyen anyag, a gyártott repülőgép-alkatrészek esetén pedig 

alapvető követelmény, hogy mind a beltéri, mind a szerkezeti elemek megfelelően 

égésgátoltak legyenek, a problémával foglalkozni kell és lehetőleg meg kell oldani. A 

szemcsék teljesen homogén eloszlatása a kompozitban a gyakorlatban nem 

megvalósítható. Vannak azonban más lehetőségek is, és ez a kérdéskör a 

szakirodalomban is egyre nagyobb szerephez jut, bár a kutatása még gyerekcipőben 

jár, főleg az égésgátlás terén. A szemcsék filtrációja elkerülhető, ha a kompozit 

mátrixanyagába nem teszünk égésgátlót, vagy csak folyékony égésgátlót használunk, 

de az alkatrész felületén égésgátlót tartalmazó bevonatot, vagy gélbevonatot 

alkalmazunk. Ebben az esetben érthető okokból nem áll fenn a kiszűrődés problémája, 

de más előnyei is lehetnek: intumeszcens hatásmechanizmusú bevonat esetében a 

felhabosodást nem gátolja az erősítőszerkezet, valamint a felhabosodás maga nem 

okoz rétegelválást, a bevonat védi az alkatrészt és nem befolyásolja jelentősen a 

mechanikai tulajdonságokat. A bevonatok közül többet is megkülönböztet a 

szakirodalom. Az égésgátló polimer bevonatok esetében megfelelő adhézió alakulhat 

ki a kompozit mátrix és a bevonat között. Ezek a bevonatok késleltetik a begyulladást, 

de 2-3 mm-es vastagságuk miatt nagy hőkibocsátású tüzeknél csak rövidtávú 

védelmet nyújtanak [37], ugyanakkor egyre több kutatás foglalkozik a szinergikus 

hatású rendszerekkel (pl.: foszfor és sziloxán [39]). A hőtükör jellegű bevonatok nagy 

hőfluxus esetében is megfelelő védelmet nyújtanak (begyulladáshoz szükséges időt 

eltolják, hőkibocsátást csökkentik [46]), bár az a tény, hogy gyakran 10-20 mm-es 

vastagságban kell őket alkalmazni és repedezésre való hajlamuk is jelentős, a 

kompozitiparban ellehetetleníti alkalmazhatóságukat [36], így a szakirodalom sem 

foglalkozik sokat ezekkel a bevonatokkal. Intumeszcens bevonatok alkalmazásánál az 

anyagban az intumeszcens hatás rétegelválást okozhat, magát a hatásmechanizmust 

az erősítő szerkezet pedig gátolja. A kereskedelmi forgalomban kapható intumeszcens 

rendszerek összetételét a gyártók általában nem teszik közzé, de fejleszthető megfelelő 

hatású bevonat (pl.: PER-TEDAP [1]), bár a 2 mm vagy annál vastagabb bevonat 

jelentősen növelheti a termék tömegét. További hátrány alkalmazáskor, hogy a 

felhabosodás során a bevonat leeshet a felületről [43]. Jobb adhézióra lenne szükség a 

bevonat és a hordozó között, bár a kialakuló kölcsönhatásokkal a szakirodalom szinte 

egyáltalán nem foglalkozik. A különböző égésgátolt bevonatok esetében a jövőben 

még várnak megoldandó kérdések a kutatókra. Az ipari alkalmazás szempontjából 

fontos a gélbevonat egyszerű alkalmazhatósága. Ez elsősorban nem a felületre való 

felviteli módban nyilvánul meg, hanem az azt követő térhálósítási reakcióban. Egyre 

kedveltebbek az UV-sugárzás hatására térhálósodó bevonatok [40][57]. Iparilag 

lényeges szempont a drága, de hatékony égésgátló bevonatok kiváltása hasonlóan 

hatékony, de kevésbé költséges rendszerek alkalmazásával (pl.: antimon-trioxid 

helyett cink-borát; egyedi égésgátló rendszerek helyett szinergikus hatású 

kombinációk (P-N; P-Si)) [40]. További megoldások lehetnek még a nanorészecskéket 

tartalmazó, valamint a multifunkciós bevonatok [40]. 
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A szakirodalom áttekintése során a szálerősített kompozitok égésgátlása kapcsán 

felmerült problémákat és lehetséges megoldásaikat a 3. táblázatban foglaltam össze. 

 
3. táblázat: A szálerősített kompozitok égésgátlása során felmerült problémák és lehetséges 

megoldásaik 

Probléma Lehetséges megoldások 

szilárd égésgátló kiszűrődése injektálás során 

égésgátló szemcseméretének változtatása 

terméktervezés figyelembe veszi a kiszűrődést 

folyékony égésgátló alkalmazása 

égésgátló bevonat alkalmazása 

intumeszcens égésgátló a szénszál erősítésű 

kompozit mátrixban rétegelválást okoz 

gáz fázisban ható égésgátló alkalmazása a 

mátrixban 

intumeszcens bevonat alkalmazása 

szénszál erősítés gátolja a szilárd fázisban ható 

égésgátlók által okozott habosodást 

gáz fázisban ható égésgátló alkalmazása a 

mátrixban 

intumeszcens bevonat alkalmazása 

az égésgátló rontja a kompozit mechanikai 

tulajdonságait 

égésgátló mennyiségének csökkentése a 

mátrixban és kiegészítő égésgátló 

bevonat/gélbevonat alkalmazása 

 

A szénszál erősítésű epoxigyanta kompozitokat jelenleg nagy mennyiségben 

alkalmazza szerkezeti elemként a repülőgépipar. Az epoxigyanta mátrix 

gyúlékonysága miatt azonban ezeknek a kompozitoknak az égésgátlása fontos, főleg, 

hogy a repüléstechnikában az alkatrészeknek szigorú szabványoknak kell 

megfelelniük (7.1 melléklet). Amennyiben ezeknek az előírásoknak megfelelő 

kompozit anyagot tudunk készíteni, a többi iparág égésgátlási szabványait is 

teljesítjük. Az USA-ban a Szövetségi Légiirányítás (Federal Aviation Administration, 

FAA) a repülőgép-tüzeket az alábbi kategóriákba sorolja [95]: 

• parázsló tűz (small smouldering fire): 2-10 kW/m2 

• lángra kapott szemetes (trash can fire): 10-50 kW/m2 

• kabintűz (cabin fire): 50-100 kW/m2 

• tűzátcsapás utáni kabintűz (post-flashover cabin fire): >100 kW/m2 

• hajtóanyag tűz (jet fuel fire): 150-200 kW/m2 

Az FAA szabványa szerint (ASTME906) a repülőgépben alkalmazott nemfémes 

anyagok égési tulajdonságait az Ohio State University-n fejlesztett úgynevezett OSU 

kaloriméterben kell megállapítani 35 kW/m2-es besugárzással. A vizsgált anyagok 

teljes hőkibocsátásának (total heat release, THR) legalább két percig 65 kW/m2 alatt 

kell maradnia és maximális hőkibocsátásának (peak heat release rate, pHRR) szintén 

65 kW/m2 alatt kell lennie legalább öt percig [95]. Ezek a feltételek biztosítják azt, hogy 

egy beltéri kompozit elem ne vegyen részt egy tűzeset kialakításában és a tűz 

továbbterjedésében egy esetleges kényszerleszállást követő első öt percben. Az OSU 

kaloriméter ugyanakkor Európában nem használatos, helyette vagy kónikus 
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kalorimétert vagy tömegcsökkenésen alapuló kalorimétert használnak jellemzően 50 

kW/m2 besugárzással. Vizsgálataim során ez utóbbi berendezést alkalmaztam, így 

olyan célkitűzéseket fogalmaztam meg, amelyek nagyságrendileg azonos 

égésgátoltsági szintet jelentenek, mint az FAA repüléstechnikában mértékadó 

szabványa (7.1 melléklet). 

Munkám során az alábbi célokat tűztem ki: 

• olyan kisviszkozitású, égésgátolt epoxigyanta rendszer fejlesztése, 

amely injektálásos technológiákkal feldolgozható; 

• injektálásos technológiákkal gyártott szénszál erősítésű kompozitok 

esetén a szilárd égésgátló szemcsék kiszűrődésének vizsgálata arra 

alkalmas analitikai módszerrel, valamint stratégiák kidolgozása a 

kiszűrődés mértékének csökkentésére; 

• olyan kompozit rendszer létrehozása, aminek 50 kW/m2-es besugárzás 

esetén tömegcsökkenésen alapuló kónikus kaloriméterben a maximális 

kibocsátott hőmennyisége (pHRR) 100 kW/m2 alatti érték, és eléri a V-0, 

önkioltó fokozatot az UL-94 szabvány szerint; 

• a tömegcsökkenésen alapuló kalorimetriás mérés eredményeit, 

legfőképp a begyulladáshoz szükséges időt (time to ignition, TTI) 

befolyásoló tényezők felderítése; 

• a részecskekiszűrődés hatásának vizsgálata a kompozit éghetőségére; 

• ha a kiszűrődés nem kerülhető el, olyan égésgátló hatású gélbevonat 

fejlesztése, ami kielégíti a repülőgépipar szigorú égésgátlási 

követelményeit amellett, hogy az alkatrész tömegét és a mechanikai 

tulajdonságait nem befolyásolja jelentősen; 

• nem-égésgátolt és égésgátolt epoxigyanták, illetve kompozitjaik 

éghetőségének előrejelzése kis tömegigényű mérési eredményekből, 

valamint kémiai szerkezetből mesterséges neurális hálón alapuló modell 

segítségével. 
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3. FELHASZNÁLT ANYAGOK, MINTAKÉSZÍTÉS, VIZSGÁLATI 

MÓDSZEREK 

Ebben a fejezetben ismertetem a kutatásom során felhasznált alapanyagokat, az 

alkalmazott gyártástechnológiákat, valamint a vizsgálati, mérési módszereket és 

körülményeket. 

3.1. Felhasznált alapanyagok 

Előzetes vizsgálatok alapján olyan epoxigyanta-térhálósító rendszereket 

választottam, amelyek kis viszkozitásuknak köszönhetően még akkor is alkalmasak 

az injektálásra, ha égésgátló adalékokat tartalmaznak (az égésgátló adalék hozzáadása 

általában növeli a gyanta viszkozitását). A kiindulásként alkalmazott alapgyanták egy 

glicerin alapú háromfunkciós epoxigyanta, amelynek fő komponense a glicerin 

triglicidil étere (GER, 8. a) ábra) és egy pentaeritrit alapú négyfunkciós epoxigyanta, 

amelynek fő komponense a pentaeritrit tetraglicidil étere (PER, 8. b). ábra, 

hajlítószilárdság: 579 MPa, hajlító rugalmassági modulus: 55 MPa). Ezen gyanták kis 

viszkozitásuk miatt injektálásos kompozitgyártásra alkalmasak, az injektálhatóság 

mellett pedig további előnyük, hogy potenciálisan megújuló nyersanyagforrásból is 

előállíthatóak. Vizsgálataim során kereskedelmi forgalomban kapható, kis 

viszkozitású, a kompozit ipar által is gyakran alkalmazott, cikloalifás amin típusú 

térhálósítót használtam: 3,3’-dimetil-4,4’-diaminociklohexilmetánt (MH3122), 

melynek szerkezete a 8. c). ábrán látható. A választott gyantarendszerekből gyártott 

kompozitok szerkezeti elemként történő felhasználásra nem alkalmasak, a 

repülőgépiparban beltéri elemként mégis használhatók lehetnek. Égésgátlóként 

additív foszfortartalmú égésgátlókat alkalmaztam: a szilárd fázisban ható ammónium-

polifoszfátot (APP, 8. d). ábra) [96], és a főként gáz fázisban ható rezorcin-bisz(difenil-

foszfátot) (RDP, 8. e). ábra) [97]. Az epoxigyanták mellett kereskedelmi forgalomban 

kapható referencia (Sicomin SG 715 BLANC; hozzá tartozó térhálósító Sicomin SD 802) 

és égésgátolt (Sicomin SGi 128; hozzá tartozó térhálósító Sicomin SD 228) epoxigyanta 

alapú gélbevonatokat is használtam. A felhasznált epoxigyanták, gélbevonatok és 

térhálósítók főbb tulajdonságait a 4. és 5. táblázat mutatja be. Az égésgátlók főbb 

tulajdonságait a 6. táblázatban foglaltam össze. A kompozitok gyártásához a Zoltek 

Zrt. által gyártott PX35FBUD300 típusú, 300 g/m2 területi sűrűségű unidirekcionális 

szénszál kelmét használtam (szakítószilárdság: 1400 MPa; húzó rugalmassági 

modulus: 119 GPa; hajlítószilárdság: 1290 MPa; hajlító rugalmassági modulus: 112 

GPa). 
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4. táblázat: A felhasznált epoxigyanta-komponensek főbb tulajdonságai 

Epoxigyanta 

komponens 

Fő 

komponens 
Gyártó/forgalmazó Márkanév 

Viszkozitás 

(mPas; 25 

°C) 

Epoxi 

ekvivalens 

(g/eq) 

Megjelenés 

GER 

glicerin 

triglicidil 

éter 

IPOX Chemicals 

Ltd. 

IPOX 

MR3012 
160-200 140-150 

sárgás 

színű, 

áttetsző 

folyadék 

PER 

pentaeritrit 

tetraglicidil 

éter 

IPOX Chemicals 

Ltd. 

IPOX 

MR3016 
900-1200 156-170 

sárgás 

színű, 

áttetsző 

folyadék 

SG715 

biszfenol-A 

diglicidil 

éter 

Sicomin 

Composites 

SG 715 

BLANC 
19500-29200 n.a. 

fehér színű, 

viszkózus 

folyadék 

SGi 128 FR 

biszfenol-A 

diglicidil 

éter, 

glicerin 

triglicidil 

éter 

Sicomin 

Composites 
SGi 128 6770-10370 n.a. 

fehér színű, 

viszkózus 

folyadék 

 

5. táblázat: A felhasznált térhálósító komponens főbb tulajdonságai 

Térháló

sító 

kompo

nens 

Fő komponens Gyártó/forgalmazó Márkanév 
Viszkozitás 

(mPas; 25 °C) 

Amin-

hidrogén 

ekvivalens 

(g/eq) 

Megjelenés 

MH3122 

3,3’-dimetil-4,4’-

diaminociklohexil

metán 

IPOX Chemicals 

Ltd. 

IPOX 

MH3122 
80-120 60 

színtelen 

folyadék 

SD 802 

3-aminometil-

3,5,5-

trimetilciklohexil-

amin 

Sicomin 

Composites 
SD 802 35-55 n.a. 

színtelen 

folyadék 

SD 228 

trimetilolpropán 

poli(oxipropilén) 

triamin 

Sicomin 

Composites 
SD 228 3150-6230 n.a. 

fehér, 

viszkózus 

folyadék 
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a) b) 

 
c) 

 

 

 
d) e) 

8. ábra: a) GER szerkezete, b) PER szerkezete, c) térhálósító szerkezete, d) APP szerkezete, e) 

RDP szerkezete 

 

6. táblázat: A felhasznált szálerősítés és az égésgátlók főbb tulajdonságai 

Megnevezés 
Fő 

komponens 
Gyártó/forgalmazó Márkanév 

Foszfortartalom 

(m/m%) 
Megjelenés 

APP 
ammónium-

polifoszfát 

NRC Nordmann, 

Rassmann 

NORD-

MIN JLS 

APP 

31-32 fehér por 

RDP 

rezorcin-

bisz(difenil-

foszfát) 

ICL Industrial 

Products 

Fyrolflex 

RDP 
10,7 

színtelen 

folyadék 
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3.2. Mintakészítés 

A mátrix próbatestek készítésénél sztöchiometriai arányoknak megfelelő tömegű 

epoxi monomert és térhálósítót mértem össze (GER:MH3122=100:40; 

PER:MH3122=100:40), majd homogén elegy eléréséig spatula segítségével kevertem. 

Az égésgátolt minták készítése esetén az adott mennyiségű égésgátló adalékot az 

epoxi komponensben kevertem el, majd ehhez adtam hozzá a térhálósítót. A kapott 

elegyet az adott szabványos égésvizsgálatokhoz tartozó próbatest méreteinek 

megfelelő geometriájú, hőálló szilikon szerszámba öntöttem, majd - előzetes 

vizsgálatok alapján - a mintát 1 órán keresztül 80 °C-on, ezt követően 1 órán keresztül 

100 °C-on térhálósítottam kemencében [98]. 

A kompozit próbatesteket kézi laminálást követő préseléssel, illetve 

vákuuminfúzióval készítettem el. Kézi laminálás során 5 réteg UD szénszál erősítést 

alkalmaztam (5 db 140x140 mm) [0]5 rétegrendben. A megfelelő mennyiségű 

komponensek (epoxi monomer, térhálósító, égésgátló) kimérése után homogén 

elegyet készítettem a komponensek kézi összekeverésével. A homogén elegyet egy 

formaleválasztó (Lusin Alro LL261) réteget követően ecsettel vittem fel a préskeret 

felületére. Az 5 darab erősítőréteg megfelelő impregnálását követően a kompozitot 1 

órán keresztül 80 °C-on, majd még egy órán keresztül 100 °C-on térhálósítottam 200 

bar hidraulikus nyomáson a Metal Fluid Engineering s.r.l. által gyártott 30T típusú 

hidraulikus présben. A prés 60 mm átmérőjű dugattyúval rendelkezik, így a 140 x 140 

mm-es kompozitokat 28 bar felületi nyomással préseltem. A kompozit próbatestek 

minden esetben 2 mm vastagságúak voltak. Referencia és égésgátolt mintákat 

készítettem vákuuminfúzióval is. Az injektált minták esetében is 5 réteg UD szénszál 

erősítést alkalmaztam [0]5 rétegrendben. A gyanta/gyanta szuszpenzió 

viszkozitásának csökkentése érdekében az injektálást megelőzően a keveréket 60 °C-

os szárítószekrényben 15 percig melegítettem, majd megkezdtem az injektálást. A 

gyantát/gyanta szuszpenziót a készíteni kívánt lap közepénél vezettem be (9. ábra). 

Az injektálás végeztével a mintát szobahőmérsékleten legalább 24 órán keresztül 

hagytam térhálósodni. Az elkészült kompozit lapokból Mutronic Diadisc 4200 típusú 

precíziós vágó gépre szerelt gyémánttárcsa segítségével az adott vizsgálati 

módszernek megfelelő szabványos méretű próbatesteket munkáltam ki. A LOI, UL-

94, valamint a mechanikai vizsgálatokhoz kivágott próbatestek esetében a hosszabbik 

oldal minden esetben a száliránnyal párhuzamos volt. A kézi laminálást követő 

préseléssel és a vákuuminfúzióval készített kompozitok száltartalmának 

meghatározásához a feldolgozást megelőzően megmértem a száraz szálerősítő rétegek 

(minden esetben 5-5 réteg) tömegét, majd a kompozit legyártását és térhálósodását 

követően az elkészült kompozit lap tömegét is megmértem. A két tömegből 

egyszerűen számítható a kompozit száltartalma tömegszázalékban: 

𝑆𝑧á𝑙𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚 [
𝑚

𝑚
%] =

𝑚𝑠𝑧á𝑟𝑎𝑧 𝑠𝑧á𝑙𝑒𝑟ő𝑠í𝑡é𝑠

𝑚𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡
∗ 100 (13) 
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9. ábra: Égésgátolt epoxigyanta kompozit vákuuminfúziójának sematikus elrendezése 

 

A referencia és égésgátolt gélbevonatokat önmagukban is vizsgálni kívántam, 

ezért a biztonságtechnikai adatlapnak, valamint a gyártó felhasználási javaslatának 

(SG715:SD802=100:27; SGi128:SD228=100:70) megfelelően elkészítettem a gélbevonat 

gyanta-térhálósító keverékeket, majd kenéssel hőálló szilikonszerszám felületére 

vittem fel a gélbevonatokat 2 és 4 mm-es vastagságban (az oxigénindex méréshez és 

az UL-94 vizsgálathoz 120 x 15 x 4 mm-es, míg a tömegcsökkenésen alapuló 

kalorimetriás méréshez 100 x 100 x 2 mm-es, illetve 100 x 100 x 4 mm-es mintákat 

készítettem). A kereskedelmi forgalomban kapható Sicomin SG715 BLANC referencia 

gélbevonat, APP és RDP égésgátlók felhasználásával saját égésgátolt gélbevonatokat 

készítettem. Az égésgátolt gélbevonatok esetében az égésgátlót a gélbevonat rendszer 

epoxi komponensében oszlattam el mechanikus keveréssel, majd hozzámértem a 

szükséges mennyiségű térhálósítót. 

A gélbevonattal ellátott minták esetében a kompozit alap 5 réteg UD szénszál 

erősítésű, kézi laminálást követő préseléssel, valamint vákuuminjektálással készített, 

2 mm vastag kompozit lap volt, amely kompozitoknál a szálerősítés rétegrendje 

minden esetben [0]5 volt. A kompozit alap mátrixát az előzetes LOI, UL-94, valamint 

DMA vizsgálatok alapján választottam ki: PER referencia, valamint PER 3%P RDP 

(lásd 4.4.1 fejezet). A kenéses technológia során a bevonat egyenletes felviteléhez 

marógéppel szerszámot készítettem. A kompozit lapot a szerszám üregébe helyezve a 

kívánt névleges vastagságú gélbevonat réteget tudtam kialakítani (0,5 vagy 1 mm). A 

gélbevonat egyenletes eloszlatását egy cukrászatban használatos habkártya 

segítségével igyekeztem megvalósítani. A kenéses technológia hátránya, hogy egy 

egyenletes felületi réteg reprodukálható kialakítása még egy egyszerű 

termékgeometriánál is nehézségetek okozhat. A felületi egyenetlenségek egyben a 

gélbevonat vastagságának ingadozását is jelentik, ami egy multifunkciós bevonatnál 

magát a funkcionalitást (esetemben az égésgátló hatékonyságot) is befolyásolhatja. 

Ebből kifolyólag a gélbevonatok kenéssel történő felvitelét és térhálósodását követően 

a bevonatok tényleges vastagságát tolómérő segítségével visszamértem (a kompozit 

alap vastagsága ismert volt), majd abban az esetben, ha a tényleges vastagság 
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meghaladta a névleges vastagságot, a bevonatot a névleges vastagságot minél jobban 

megközelítő vastagságúra csiszoltam vissza. A bevonat egyenletes és iparilag is 

alkalmazható felvitelét sűrített levegővel működő szórópisztoly segítségével oldottam 

meg. A pisztolyba jutó sűrített levegő nyomását a reduktorszelepnél 2 bar-os 

nyomásra állítottam be. A csak APP-t tartalamazó gélbevonatok viszkozitása kenéses 

technológiához megfelelő, ezért ezek viszkozitását saját készítésű hígító oldószerelegy 

segítségével csökkentettem. Az elegy összetétele: 90% etil-alkohol, 5% izopropil-

alkohol, 5% metil-etil-keton. A hígító hozzávetőleges összetételét a gélbevonat 

gyártójától kértem el. Pontos összetételi arányokat nem osztottak meg, ezért több 

összetételt próbáltam ki, amelyek közül a fent említett bizonyult a leghatékonyabbnak. 

A hígító oldószerelegyet 20 m/m%-ban adtam hozzá a bekevert gyantarendszerhez a 

gyártó javaslata alapján. A kompozitra felvitt gélbevonatok legalább 24 órán keresztül, 

szobahőmérsékleten térhálósodtak. A gélbevonatok vastagságát a szórási folyamat 

közben az egyes szórási pásztázások között egy direkt erre a célra alkalmas skálázott 

fésűvel mértem, majd a kívánt vastagság elérését követően hagytam a gélbevonatokat 

térhálósodni. A térhálósodás, valamint a hígító oldószerelegy párolgása során 

előfordulhat a gélbevonat zsugorodása, ezért a már térhálós bevonatok vastagságát 

tolómérő segítségével visszamértem (a kompozit alap vastagsága ismert volt), de ilyen 

jellegű jelentős zsugorodás nem volt megfigyelhető. Tapasztalataim szerint a skálázott 

fésű használatával megfelelően (a kívánt névleges vastagsághoz képest hibahatáron 

belül) beállítható a gélbevonat vastagsága. Kenés esetén a gélbevonatok tényleges 

vastagsága a névleges vastagsághoz képest: 0,5 ± 0,1 mm; 1 ± 0,2 mm. Szórt 

gélbevonatok esetén a tényleges vastagság a névleges vastagsághoz képest: 0,5 ± 0,02 

mm. Az értekezés további részeiben a jelölések egyszerűsítése, valamint az 

olvashatóság megkönnyítése végett mindenhol a névleges vastagságot tüntetem fel. 

3.3. Vizsgálati módszerek 

A referencia és az égésgátolt gyanta és gélbevonat rendszerek viszkozitásának 

hőmérsékletfüggését TA Instruments AR2000 típusú rotációs viszkoziméteren 

vizsgáltam lap-lap elrendezésben, 25-80 °C hőmérséklettartományban 5 °C/perc fűtési 

sebesség, valamint állandó 0,1 s-1 nyírósebesség mellett. A vizsgált 

hőmérséklettartomány maximumának 80 °C-ot választottam, mivel az alkalmazott 

gyanták térhálósodása - adatlapjuk szerint - ezen a hőmérsékleten már megindul, így 

magasabb hőmérséklettartományban való mérésük a feldolgozás szempontjából 

lényegtelen. 

Az égésgátolt és referencia epoxigyanták térhálósodási jellemzőit, valamint 

üvegesedési átmeneti hőmérsékletét TA Instruments Q2000 típusú differenciális 

pásztázó kaloriméterrel (DSC) vizsgáltam. Az 5-10 mg tömegű mintákat 50 ml/perc 

térfogatáramú N2 atmoszférában, 25-250 °C közötti hőmérséklet-tartományban 

vizsgáltam. Az első felfűtés 3 °C/perc, az azt követő lehűtés 50 °C/perc, a második 

felfűtés 10 °C/perc sebességgel zajlott. A második felfűtéssel a rögzített görbe inflexiós 
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pontjából meghatároztam a térhálós minta üvegesedési átmeneti hőmérsékletét (Tg 

[°C]) az MSZ EN ISO 11357-1:1999 szabvány alapján. 

A térhálós epoxigyanta rendszerek termikus stabilitásának megállapításához TA 

Instruments Q500 típusú termogravimetriás mérőberendezést (TGA) használtam. Az 

5-10 mg közötti tömegű mintákat 30 ml/perc térfogatáramú N2 atmoszférában, 25-800 

°C közötti hőmérséklet-tartományban 20 °C/perc fűtési sebességgel vizsgáltam. N2 

atmoszféra helyett, a mérés levegő atmoszférában is elvégezhető, azonban míg az 

előbbi inkább a polimer belsejében végbemenő folyamatokat írja le, a levegő 

atmoszférában történő mérés a felületen végbemenő folyamatokról ad leírást, ezért a 

TGA vizsgálatokat inert nitrogén atmoszférában végeztem. 

Az oxigénindex (LOI) meghatározását az ISO 4589-1 és 4589-2 (2000) szabvány 

szerint végeztem. A mérés eredményeként egy mérőszámot kapunk az anyag 

éghetőségére. Oxigénindexnek nevezzük 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 égéssel szemben mutatott 

stabilitása. 

UL-94 vizsgálat (ISO 9772, ISO 9773) során a nehezen éghető, vízszintesen, illetve 

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 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. 

• 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 ún. mass loss (tömegcsökkenésen 

alapuló) kónikus kaloriméterrel végeztem (gyártó: FTT Inc. [East Grinstead, UK]), ami 

az égés komplex jellemzőinek meghatározására szolgáló berendezés. A valós 



42 

tűzesetekhez hasonló körülményeket szimulálva vizsgálja a minta gyulladási idejét, a 

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

szabványos (ISO 13927) mátrix, valamint kompozit mintákat 50 kW/m2, míg a 

gélbevonatokat 25 kW/m2 sugárzó hőnek tettem ki. A vizsgálat közben jól 

megfigyelhető az anyag viselkedése, az esetleges felhabosodás mértéke, illetve az égési 

maradék állaga és szerkezete. Az égésgátolt gélbevonat minták esetében a kisebb 

hősugárzás azok intenzív felhabosodása miatt volt indokolt. 

Az elkészített kompozit mintákat dinamikus mechanikai analízisnek (DMA) 

vetettem alá TA Instruments Q800 típusú berendezésben. A vizsgálat során 

hárompontos hajlító igénybevételnek tettem ki az 55 x 10 x 2 mm-es mintákat (50 mm-

es alátámasztással). 1 Hz-es terhelési frekvencia mellett 0,1%-os relatív lehajlást 

állítottam be, majd 25-200 °C hőmérséklettartományban 3 °C/perc fűtési sebességgel 

vizsgáltam a mintákat. A mérés során deformáció gerjesztést alkalmaztam. A 

mérőberendezés szoftverének (TA Instruments Universal Analysis 2000 4.7A verzió) 

segítségével a kompozitok tárolási rugalmassági modulusának (E’ [MPa]) 

hőmérsékletfüggését, valamint üvegesedési átmeneti hőmérsékletét (Tg) a tanδ [-] 

görbék csúcsaihoz tartozó hőmérséklet értékekből állapítottam meg. 

A kompozitokat JEOL JSM 6380LA típusú pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) 

vizsgáltam. A feltöltődés elkerülése érdekében a mintákat Jeol JPC1200 katódporlasztó 

aranyozó készülék segítségével aranybevonattal láttam el. A foszfortartalmú 

égésgátlók eloszlásának megállapítására az égésgátolt kompozitokból 3-4 mm széles 

mintákat vágtam ki, amelyek keresztmetszetéről 50-szeres nagyításban energia-

diszperzív spektrometriával egybekötött pásztázó elektronmikroszkópia (SEM-

EDS) segítségével térképezést hajtottam végre. A vizsgálat során az anyagban 

várhatóan leggyakrabban előforduló elemek (szén (C), oxigén (O), nitrogén (N), 

foszfor (P)) detektált jelét rögzítettem, majd a kapott C- és P-térképeket, valamint a 

kompozit keresztmetszetéről készített SEM felvételt egymásra rétegeztem, így 

megkaptam a C és a P eloszlását a vizsgált minta teljes keresztmetszetében. 

A referencia és égésgátolt gélbevonatok Shore D keménységét Zwick H04.3150.000 

típusú keménységmérővel állapítottam meg ISO 48-2:2018 szabvány szerint. 

A referencia és égésgátolt gélbevonat rendszerek hővezetését két 80 x 80 mm-es 

temperált rézlap segítségével mértem ún. hot plate elrendezésben (10. ábra), ahol az 

egyik lapot adott hőmérsékletre (50 °C) fűtöttem. A méréshez 80 x 80 x 4 mm-es 

gélbevonat mintákat, valamint egy, a T-Silox Kft által gyártott, poli(dimetilsziloxán) 

alapú hővezető szilikon pasztát használtam, majd mértem a két rézlap hőmérsékletét 

és a közölt hőenergiát. A temperált lapok és a mérendő minta a mérés során egy 

hőszigetelt kamrában helyezkednek el. Az alsó és felső lapon az egyensúlyi 

hőmérséklet eléréséhez, a mérés megkezdése előtt 30 percig vártam, majd 5 percig 

végeztem egy-egy minta mérését és a mért értékeket átlagoltam. A minta hővezetése 

az alábbi egyenlet alapján számítható: 
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𝜆 =
𝑃 ∗ 𝐿𝑚

2𝐴 ∗ ∆𝑇𝑚
 

 
(14) 

ahol λ [W/mK] a minta hővezetési tényezője, Lm [m] a minta vastagsága, P [W] a 

fűtési teljesítmény, A [m2] a minta felülete és ΔTm [K] a két rézlap közti 

hőmérsékletkülönbség. 

 

 

10. ábra: Hővezető képesség mérési elrendezése (hot plate) [99] 

 

A gélbevonattal bevont kompozitokat hárompontos hajlítással vizsgáltam Zwick 

Z020 típusú szakítógépen. A 100 x 10 x 2,5 mm-es (0,5 mm vastag gélbevonat), illetve 

100 x 10 x 3 mm-es (1 mm vastag gélbevonat) próbatesteket 80 mm-es alátámasztási 

távolság mellett 5 mm/perc sebességgel hajlítottam úgy, hogy a gélbevonat mindig a 

nyomott oldalon helyezkedett el. A maximális lehajlásnak 30 mm-t állítottam be. A 

hajlítószilárdság és a hajlító rugalmassági modulus értékeket a (15) és (16) 

összefüggések segítségével számítottam ki. 

𝜎𝑏ℎ =
3𝐹ℎ𝐿

2𝑏ℎ2
 (15) 

𝐸ℎ =
1

4

𝐿3

𝑏ℎ3

(𝐹𝜖0,0025 − 𝐹𝜖0,0005)

𝑓𝜖0,0025 − 𝑓𝜖0,0005
 (16) 

ahol σbh [MPa] a hajlító szilárdság, Fh [N] a maximális hajlító erő, La [mm] az 

alátámasztási távolság, b [mm] a próbatest szélessége, h [mm] a próbatest vastagsága, 

Eh [MPa] a hajlító modulus, Fε0,0025 [N] és Fε0,0005 [N] a 0,25 és a 0,05%-os relatív 

deformációhoz tartozó hajlító erő, fε0,0025 [mm] és fε0,0005 [mm] a 0,25 és a 0,05%-os relatív 

deformációhoz tartozó lehajlás. 

A kompozit hordozó alap és a gélbevonat között kialakult adhéziót 

lehúzásvizsgálattal („pull-off adhesion test”) vizsgáltam az ISO 4624/2016 szabvány 

szerint egy DeFelsko PosiTest AT-M típusú berendezéssel (11. ábra). A mérés során 20 

mm átmérőjű alumínium babákat használtam. A babák bevonatra történő ragasztását 

megelőzően az érintkező felületeket metanollal zsírtalanítottam (baba és bevonat), 
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majd Araldite 2011 típusú kétkomponensű ragasztóval ragasztottam fel a babákat a 

bevonatra. A ragasztót legalább 24 órán keresztül hagytam térhálósodni, majd a 

lehúzó berendezés segítségével elvégeztem a mérést. A berendezés a felragasztott 

baba átmérőjének ismeretében megadja a bevonat és a kompozit közötti 

tapadószilárdság értékét MPa-ban. Bár a berendezés szabványos mérés elvégzésére 

alkalmas, azonban a gélbevonat nagy karcállósága miatt a baba felragasztását 

követően a gélbevonatból a berendezéshez tartozó vágóeszközzel nem tudtam a 

megfelelő átmérőjű korongot kivágni anélkül, hogy a mérési elrendezést ne tenném 

tönkre. A szabványos vizsgálati módszert tehát adaptáltam a nagy karcállóságú 

bevonat vizsgálatához oly módon, hogy a kompozit alapra csak a 20 mm átmérőjű 

korongok helyén vittem fel gélbevonatot (12. ábra). Ehhez egy előre elkészített szilikon 

maszkolóformát használtam. A felvitt gélbevonat korongok térhálósítása teljes 

mértékben megegyezett a teljes kompozit felületre felvitt gélbevonatok 

térhálósításával. A babákat a térhálós gélbevonat korongokra ragasztottam fel. 

 

 

11. ábra: DeFlesko PosiTest AT-M berendezés szabványos lehúzásvizsgálathoz 
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a) b) 

12. ábra: Lehúzásvizsgálat előkészítése. a) babák helyének kialakítása, b) lehúzásvizsgálathoz 

felvitt gélbevonat korongok 
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4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK 

Ebben a fejezetben bemutatom a munkám során készített minták vizsgálatával 

kapott eredményeimet, valamint azok értékelését. 

4.1. Alapanyagok kiválasztása előzetes éghetőségi eredmények 

alapján 

Első lépésként a megfelelő égésgátolt epoxigyanta rendszer kiválasztását tűztem ki 

célul, ami a későbbi vizsgálatokban az UD szénszál erősítésű kompozit 

mátrixanyagául szolgálhat. Ehhez különböző epoxigyanta mátrixú (GER, PER) 

referencia és különböző foszfortartalomnak megfelelő mennyiségű 

égésgátlót/égésgátlókat (APP, RDP) tartalmazó mátrix mintákat készítettem. A 

foszfortartalmú égésgátlókat az alábbi szempontok figyelembevételével választottam: 

a szilárd fázisban ható (intumeszcens), szilárd halmazállapotú, szemcsés APP-vel 

vizsgálható az RTM során kialakuló kiszűrődés, valamint az égésgátló szemcsék 

egyenlőtlen eloszlásának hatása a kompozit éghetőségére; míg a főként gáz fázisban 

ható RDP folyékony halmazállapotából adódóan injektálható, így alkalmas az 

injektálásos technológiákhoz. Az égésgátlás szempontjából várható kedvező 

tulajdonságok miatt, korábbi vizsgálatok alapján [100][101], a két égésgátlót 

együttesen tartalmazó gyanta és kompozit mintákat is készítettem. 

4.1.1. Égésgátolt epoxigyanták oxigénindexe és UL-94 besorolása 

A referencia és a különböző foszfortartalomnak megfelelő égésgátlót tartalmazó 

minták éghetőségét oxigénindex (LOI), valamint szabványos UL-94 méréssel 

vizsgáltam. A minták mért oxigénindexét, valamint UL-94 szerinti besorolását a 7. 

táblázatban tüntettem fel. 

A glicerin alapú epoxigyanta (GER) esetében az APP tartalom és az RDP tartalom 

növelésével is növekszik az oxigénindex, azonban az UL-94 vizsgálatok során a csak 

APP-t tartalmazó rendszernél egyáltalán nem, a csak RDP-t tartalmazó rendszernél 

csak 5% foszfortartalomnak megfelelő RDP mennyiség hozzáadásával sikerült V-0 

önkioltó fokozatot elérni. Ebben a mennyiségben alkalmazva az RDP-t azonban más 

hátrányos tulajdonságok kerülhetnek/kerülnek előtérbe, mivel a nagy égésgátló-

tartalom kevesebb keresztkötés kialakulását, ezáltal az üvegesedési átmeneti 

hőmérséklet csökkenését és a mechanikai tulajdonságok romlását idézheti elő. Korábbi 

kutatások alapján szorbitol poliglicidil éter (SPE) alapú epoxigyantában már 

kimutatták az APP és az RDP együttes alkalmazásának szinergikus hatását, ami mind 

az oxigénindexben, mind az UL-94 besorolásban, valamint más éghetőségi és termikus 

jellemzőkben is memgutatkozott [101]. Az LOI és az UL-94 besorolás tekintetében az 

SPE gyantában már 3% P-tartalomnak megfelelő égésgátló mennyiségnél is 

megmutatkozott a szinergikus hatás, ez azonban a GER és a PER epoxigyantáknál nem 

volt ilyen egyszerűen megállapítható. Ebben az esetben, ha nem is szigorú értelemben 
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vett szinergikus hatásról beszélhetünk, de az világos, hogy az APP és az RDP együttes 

alkalmazásának égésgátló hatékonyság növelő hatása van. Míg a 4%P APP-t 

tartalmazó minta HB besorolású és oxigénindexe 27 V/V%, valamint a 4%P RDP minta 

V-1 besorolású és oxigénindexe 29 V/V%, a vegyesen 2%P APP+2%P RDP-t tartalmazó 

minta V-0 önkioltó fokozatba sorolható, oxigénindexe a két érték közötti, 28 V/V%. 

Szinergizmusról akkor beszélhetnénk, ha az oxigénindex is magasabb érték lenne, 

mint a külön APP-t és külön RDP-t tartalmazó összetételek, így jelen esetben inkább 

az égésgátló hatékonyság növelése a megfelelő kifejezés. Az eredmények alapján GER 

gyanta esetén utóbbi összetétel a legkedvezőbb égésgátlás szempontjából. 

 
7. táblázat: Epoxigyanta mátrix minták oxigénindexe és UL-94 besorolása 

Mátrix 
LOI 

[V/V%] 
UL-94 Mátrix 

LOI 

[V/V%] 
UL-94 

GER 22 
HB 

(27 mm/perc) 
PER 23 

HB 

(32 mm/perc) 

GER 1%P APP 23 HB PER 1%P APP 27 HB 

GER 2%P APP 23 HB PER 2%P APP 32 HB 

GER 3%P APP 25 HB PER 3%P APP 32 HB 

GER 4%P APP 27 HB PER 4%P APP 32 V-1 

GER 5%P APP 28 HB PER 5%P APP 32 V-0 

GER 1%P RDP 24 
HB 

(23 mm/perc) 
PER 1%P RDP 25 

HB 

(15 mm/perc) 

GER 2%P RDP 26 HB PER 2%P RDP 26 HB 

GER 3%P RDP 26 HB PER 3%P RDP 29 HB 

GER 4%P RDP 29 V-1 PER 4%P RDP 32 V-0 

GER 5%P RDP 30 V-0 PER 5%P RDP 32 V-0 

GER 2%P APP 

2%P RDP 
28 V-0 

PER 2%P APP 

2%P RDP 
31 V-0 

[Vízszintes lángterjedési sebesség átlagos szórása: ±1 mm/perc] 

 

A PER mátrix esetén az égésgátló adalék mennyiségének növelésével szintén nő az 

oxigénindex, ugyanannyi foszfortartalomnak megfelelő égésgátló hatására nagyobb 

mértékben, mint a GER esetében. PER esetén például 2%P APP adalék alkalmazásakor 

az LOI 32 V/V%, míg GER esetén ez az érték csak 23 V/V%. RDP alkalmazásakor a PER 

kisebb éghetősége 2%P-tartalom felett válik szembetűnővé. A PER gyantánál V-0 

önkioltó fokozat érhető el 5%P APP, 4%P RDP vagy 5%P RDP hozzáadásával. Ezek a 

mennyiségek még mindig soknak számítanak, de a PER a GER-rel szemben négy 

funkciós csoporttal rendelkezik, ezáltal a térhálósítás során több keresztkötést tud 

létesíteni, ami merevebb, szilárdabb epoxigyantát eredményez. Az APP és az RDP 

együttes alkalmazásának égésgátló hatékonyság növelő hatása a PER mátrix esetén is 

megfigyelhető, ami a V-0 fokozat elérésében mutatkozik meg. 

A 7. táblázatban feltüntetett eredmények alapján az UL-94 szabvány szerinti V-0 

önkioltó fokozat eléréséhez 4% vagy afölötti foszfortartalomnak megfelelő 
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mennyiségű égésgátló adalék alkalmazása szükséges e kis viszkozitású, alifás 

epoxigyanták esetén. A megfelelő égésgátlási követelmények kielégítése mellett 

azonban számolni kell az égésgátló mennyiségének mechanikai és morfológiai 

tulajdonságokra gyakorolt hatásával is. 

4.1.2. Égésgátló adalékok hatása az epoxigyanta viszkozitásának hőmérsékletfüggésére 

Szakirodalmi adatok alapján ahhoz, hogy az égésgátlót, vagy egyéb adalékot 

tartalmazó epoxigyanta injektálásos technológiákkal feldolgozható legyen, a 

viszkozitás 100-300 mPas között kell, hogy legyen még nagymennyiségű adalék 

alkalmazása esetén is [102]. 100 mPas alatti viszkozitású gyanta vákuuminfúziója 

során a gyantát a vákuum rövid idő alatt átszívja a szerszámon, így a gyanta nem tudja 

megfelelően nedvesíteni az erősítőszerkezetet. 300 mPas feletti viszkozitás esetén a 

gyanta korlátozott folyóképessége szintén nem teszi lehetővé a szálas erősítőszerkezet 

megfelelő impregnálását. A referencia és a 4% P-tartalomnak megfelelő égésgátló 

adalékot tartalmazó gyanta szuszpenziók viszkozitásának hőmérsékletfüggését lap-

lap elrendezésű rotációs viszkoziméteren vizsgáltam. A kapott értékek közül 

mintánként kiemeltem a 25, 40, 60, valamint 80 °C-hoz tartozó viszkozitásokat, 

amelyeket a 8. táblázat tartalmazza. 

8. táblázat: Epoxigyanta mátrix minták viszkozitásának hőmérsékletfüggése 

 Viszkozitás [mPas] 

Mátrix 25 °C 40 °C 60 °C 80 °C 

GER 171 62 50 79 

GER 4%P APP 269 120 84 93 

GER 4%P RDP 613 229 149 112 

GER 2%P APP 

2%P RDP 
252 160 205 124 

PER 603 293 116 57 

PER 4%P APP 1078 564 313 149 

PER 4%P RDP 506 236 13 5 

PER 2%P APP 

2%P RDP 
663 211 109 5 

 

A 8. táblázatban kiemelt cellák jelölik azokat a viszkozitásértékeket, amelyek 

megfelelnek az irodalomban foglalt injektálhatósági követelménynek [102]. A kapott 

eredmények alapján megállapítható, hogy a 4%P APP-t, valamint a 2%P APP-t és 2%P 

RDP-t együttesen tartalmazó GER gyanta szuszpenzió szobahőmérsékleten is 

injektálható marad (akárcsak maga a GER referencia). A PER gyanta esetén a 4%P 

APP-t tartalmazó minta viszkozitása 60 °C feletti hőmérsékleten felel meg az 

injektálhatósági követelménynek, amely hőmérséklet közel van a térhálósítási 

hőmérséklethez. A PER gyanta rendszerek- utóbbi mintát leszámítva- 40 °C felett már 

injektálhatók. Az adott gyanta szuszpenzió rendszerre vonatkozó injektálhatósági 
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hőmérséklet megállapítása kulcsfontosságú a kompozitgyártás méretnövelése és 

automatizálása szempontjából. 

4.1.3. Égésgátló hatása az epoxigyanta térhálósodási jellemzőire és üvegesedési átmenetére 

A DSC mérés során 4%P-tartalomnak megfelelő égésgátlót tartalmazó mintákat 

vizsgáltam. A mérés során regisztrált első felfűtési görbéről az exoterm csúcshoz 

tartozó hőmérsékletet (Tcsúcs [°C]) és a reakcióentalpiát (h’ [J/g]), míg a második 

felfűtési görbéről az üvegesedési átmeneti hőmérsékletet (Tg [°C]) kaptam meg. A DSC 

vizsgálat eredményeit a 9. és 10. táblázat tartalmazza. Annak érdekében, hogy az APP 

és az RDP térhálósodási reakcióra gyakorolt hatásáról pontos képet kapjunk, a 

reakcióentalpiát az adott mintában lévő epoxigyanta tömegére vonatkoztattam (a 

hozzáadott adalékok tömegének figyelembevétele nélkül). Az égésgátlót nem 

tartalmazó referencia esetében a mért és a relatív reakcióentalpia értéke megegyezik. 

9. táblázat: GER minták DSC eredményei 

Mátrix 
Tcsúcs 

[°C] 

h’ 

[J/g] 

h’rel 

[J/g epoxi] 

Tg 

[°C] 

GER 88 410 410 98 

GER 4%P APP 100 280 320 82 

GER 4%P RDP 85 214 340 45 

GER 2%P APP 2%P 

RDP 
86 269 358 59 

[Tcsúcs: exoterm csúcshoz tartozó hőmérséklet; h’: térhálósodási entalpia; h’rel: relatív térhálósodási 

entalpia; Tg: üvegesedési átmeneti hőmérséklet] 

 

10. táblázat: PER minták DSC eredményei 

Mátrix 
Tcsúcs 

[°C] 

h’ 

[J/g] 

h’rel 

[J/g epoxi] 

Tg 

[°C] 

PER 93 378 378 114 

PER 4%P APP 89 303 346 114 

PER 4%P RDP 89 192 305 81 

PER 2%P APP 2%P 

RDP 
85 264 351 80 

[Tcsúcs: exoterm csúcshoz tartozó hőmérséklet; h’: térhálósodási entalpia; h’rel: relatív térhálósodási 

entalpia; Tg: üvegesedési átmeneti hőmérséklet] 

 

A GER mátrix esetében az exoterm csúcshoz tartozó hőmérsékletek kis eltérést 

mutatnak, ezzel szemben a reakcióentalpiák között jelentősek a különbségek. Az epoxi 

tömegére vonatkoztatott relatív reakcióentalpiák értékeiből megállapítható, hogy az 

APP hozzáadására nagyjából 22%-os, míg RDP hozzáadására közel 17%-os csökkenés 

tapasztalható a reakcióentalpiában. A két égésgátló együttes alkalmazásával 

körülbelül 13%-os csökkenés következik be. Az égésgátlók térhálósodási 
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reakcióentalpiákra gyakorolt hatása a PER mátrix esetében hasonló a GER gyantánál 

tapasztaltakkal. 4%P APP hozzáadása 8%-kal, 4%P RDP mellett 19%-kal csökken a 

reakcióentalpia, míg a mindkét égésgátlót tartalmazó gyanta esetében 7%-os 

csökkenés tapasztalható a referenciához képest. Bár az exoterm csúcshoz tartozó 

hőmérsékletekben egyik gyanta esetén sincs számottevő eltérés, a relatív 

reakcióentalpiákból levonhatjuk a következtetést, miszerint az égésgátlók 

térhálósodásra gyakorolt hatása egyforma: mind az APP, mind az RDP csökkenti a 

térhálósodási entalpiát. Kiemelendő ugyanakkor, hogy a két égésgátló együttes 

alkalmazása kevésbé befolyásolja a térhálósodást, ezáltal pedig a kialakuló térhálós 

szerkezetet, ami többek között a mechanikai tulajdonságokra (pl.: merevség, 

szilárdság) is hatással van. 

Az additív égésgátlók, így az APP és az RDP is, általában csökkentik az üvegesedési 

átmeneti hőmérsékletet. Ez a hatás mindkét gyantánál megfigyelhető, ugyanakkor a 

folyékony halmazállapotú RDP lágyító hatása jobban megmutatkozik: GER esetében 

53 °C-kal, míg PER esetében 33 °C-kal csökkent a Tg. A szilárd halmazállapotú APP a 

GER-nél 16 °C-os csökkenést eredményezett, míg a PER-nél az üvegesedési átmeneti 

hőmérséklet gyakorlatilag változatlan maradt. A 2%P APP-t és 2%P RDP-t együttesen 

tartalmazó minták esetében az APP némileg kompenzálta az RDP lágyító hatását, így 

e minták esetében a Tg a tisztán APP-t és a tisztán RDP-t tartalmazó minták 

üvegesedési átmeneti hőmérséklet értékei közé esett. 

4.1.4. Égésgátolt epoxigyanta mátrixok termikus stabilitása 

A foszfortartalmú égésgátlók termikus stabilitásra gyakorolt hatását 

termogravimetriai analízissel (TGA) vizsgáltam. A 11. és 12. táblázatokban az 5%-os 

és az 50%-os tömegcsökkenéshez tartozó hőmérsékleteket (T-5%, T-50%), a maximális 

bomlási sebességet és az ahhoz tartozó hőmérsékletet (dTGmax, TdTGmax), valamint a 800 

°C elérése után visszamaradó tömeget tüntettem fel. 

11. táblázat: GER minták TGA eredményei 

Mátrix 
T-5% 

[°C] 

T-50% 

[°C] 

dTGmax 

[m/m%/°C] 

TdTGmax 

[°C] 

Maradék 

tömeg 800 °C-

on 

[%] 

GER 304 330 7,2 305 2,1 

GER 4%P APP 297 334 4,2 300 12,7 

GER 4%P RDP 241 317 1,1 285 14,1 

GER 2%P APP 

2%P RDP 
269 328 1,0 284 20,3 

[T-5%: 5%-os tömegcsökkenéshez tartozó hőmérséklet; T-50%: 50%-os tömegcsökkenéshez tartozó 

hőmérséklet; dTGmax: maximális bomlási sebesség; TdTGmax: maximális bomlási sebességhez tartozó 

hőmérséklet] 
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12. táblázat: PER minták TGA eredményei 

Mátrix 
T-5% 

[°C] 

T-50% 

[°C] 

dTGmax 

[m/m%/°C] 

TdTGmax 

[°C] 

Maradék 

tömeg 800 °C-

on 

[%] 

PER 293 334 2,8 294 1,6 

PER 4%P APP 288 342 1,0 314 12,5 

PER 4%P RDP 273 328 1,0 296 13,8 

PER 2%P APP 

2%P RDP 
280 333 1,0 292 15,0 

[T-5%: 5%-os tömegcsökkenéshez tartozó hőmérséklet; T-50%: 50%-os tömegcsökkenéshez tartozó 

hőmérséklet; dTGmax: maximális bomlási sebesség; TdTGmax: maximális bomlási sebességhez tartozó 

hőmérséklet] 

 

A TGA eredmények alapján az RDP-t tartalmazó minták alacsonyabb 

hőmérsékleten kezdenek bomlani, mint a tisztán APP-t tartalmazó vagy a referencia 

minták, ami azzal magyarázható, hogy az RDP főleg a gáz fázisban fejti ki a hatását a 

bomlás kezdeti szakaszában foszfortartalmú gyökök kibocsátásával. A GER bomlási 

sebessége 2,5-szerese a PER-ének, ami összhangban van az előzetes LOI és UL-94 

eredményekkel. A GER 4%P APP minta kivételével minden égésgátolt rendszer esetén 

jelentős mértékben lecsökkent a bomlási sebesség a referenciához képest 1 %/°C körüli 

értékre. 

Összességében mindkét gyantánál megállapíthatjuk, hogy a vizsgált minták közül 

a vegyes égésgátló rendszert tartalmazó minták termikusan stabilabbnak mondhatók, 

mint azok, amelyekben csak egyfajta égésgátlót alkalmaztam. A legnagyobb 

visszamaradó tömeg szintén ezeknél a rendszereknél tapasztalható. 800 °C elérését 

követően a visszamaradó tömeg tekintetében az alábbi sorrend állítható fel az 

alkalmazott égésgátló rendszerek között: 4%P APP < 4%P RDP < 2%P APP 2%P RDP. 

A viszonylag magas bomlási hőmérséklet, az alacsony bomlási sebesség és a nagy 

visszamaradó tömeg miatt a kombinált égésgátló rendszer alkalmazása a 

legkedvezőbb. 

4.1.5. Égésgátolt epoxigyanták MLC vizsgálata 

Az 5%P RDP-t tartalmazó GER minta ugyan kedvező égésgátlási eredményt 

mutatott a LOI és az UL-94 vizsgálatok során, a gyantában lévő kevés keresztkötés 

miatt a minta túl lágynak bizonyult, ezért a továbbiakban 4%P-tartalomnak megfelelő 

mennyiségű égésgátló adalékot alkalmaztam. A GER és PER alapú mintákra 

vonatkozó, komplex égési tulajdonságokat szolgáltató tömegcsökkenésen alapuló 

kalorimetriás (MLC) mérés eredményeit a 13. táblázatban foglaltam össze. A mérés 

során regisztrált hőkibocsátás értékek a 13. és a 14. ábrán láthatók. A mérés során 50 

kW/m2 besugárzást alkalmaztam. 
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13. táblázat: Referencia és égésgátolt gyanta mátrixok MLC eredményei 

Mátrix 
TTI 

[s] 

pHRR 

[kW/m2] 

pHRR ideje 

[s] 

THR 

[MJ/m2] 

Maradék 

tömege 

[%] 

GER 26 1101 83 78,9 0 

GER 4%P APP 29 627 58 56,2 12 

GER 4%P RDP 25 600 108 68,2 14 

GER 2%P APP 

2%P RDP 
28 408 116 52,9 10 

PER 13 706 67 103,5 0 

PER 4%P APP 23 358 123 77,4 18 

PER 4%P RDP 19 346 75 69,5 10 

PER 2%P APP 

2%P RDP 
20 445 96 60,5 4 

[TTI: begyulladáshoz szükséges idő (time to ignition), pHRR: maximális hőkibocsátás (peak heat 

release rate), THR: teljes kibocsátott hőmennyiség (total heat release). Átlagos eltérések: TTI: ±3 s, 

pHRR: ±30 kW/m2, pHRR ideje: ±5 s, maradék tömege: ±2 m/m%] 

 

 
13. ábra: 4%P-tartalomnak megfelelő égésgátlót tartalmazó GER mátrix minták hőkibocsátása 
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14. ábra: 4%P-tartalomnak megfelelő égésgátlót tartalmazó PER mátrix minták hőkibocsátása 

 

Az 13. táblázatban, valamint a 13. és 14. ábrákon látható eredmények alapján 

megállapítható, hogy a 4%P-tartalomnak megfelelő égésgátló lecsökkenti a maximális 

hőkibocsátás értékét (peak heat release rate, pHRR), valamint a teljes hőkibocsátást 

(total heat release, THR) az égésgátlót nem tartalmazó referenciákhoz képest. A 

referencia minták teljesen elégnek, a vizsgálat után nem mérhető maradék tömeg; 

ezzel szemben az égésgátolt minták tömegéből nagyjából 10-20% visszamarad. Az 

RDP-t tartalmazó minták hamarabb begyulladnak, mint az APP-vel égésgátoltak, sőt 

a GER 4%P RDP minta a referenciánál is előbb gyullad be. Ennek magyarázata az RDP 

hatásmechanizmusában keresendő: az RDP főként gáz fázisban ható égésgátló, ami a 

termikus bomlás alacsony hőmérsékletű szakaszában fejti ki hatását, ezáltal a minta 

hamarabb meggyulladhat, de az égés során a kibocsátott hőmennyiség kisebb. Ezzel 

szemben az APP szilárd fázisban ható, felhabosodó égésgátló, ami magasabb 

hőmérsékleten fejti ki hatását, ezáltal a termikus bomlás kezdeti szakaszában nagyobb 

hőkibocsátás értékeket mérhetünk. 

Összehasonlítva a két mátrixot, az első szembetűnő tény, hogy a háromfunkciós 

GER esetén nagyjából 1,5-szer akkora maximális hőkibocsátás tapasztalható, mint a 

négyfunkciós PER esetében, ami összhangban van a 4.1.1. fejezetben tárgyalt LOI és 

UL-94 eredményekkel, miszerint nagyobb kihívás megfelelő égésgátoltsági szintet 

elérni a GER-nél, mint a PER-nél. A referencia MLC görbék alakjukban is különbözőek. 

A GER hőkibocsátás görbéjén két, viszonylag éles csúcsot láthatunk, míg a PER-nél a 

második csúcs inkább csak egy váll és az első csúcs is sokkal szélesebb, mint a GER 

esetében. A GER 4%P APP görbéjén jól látszik, hogy az APP hozzáadásának hatására 

a minta hőkibocsátása nagyjából 60 s-ig követi a referencia görbéjét, és se a 
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begyulladási időben, se a maximális hőkibocsátás eléréséhez szükséges időben nincs 

számottevő különbség. 4%P APP hozzáadására mindössze a hőkibocsátás intenzitása 

csökken. Mivel az RDP főleg gáz fázisban hat, a GER 4%P RDP nemcsak a pHRR-t 

csökkenti, hanem a hőkibocsátás görbe maximumát a referenciához képest 25 

másodperccel eltolja. Az egyfajta égésgátlót, valamint a vegyes égésgátló rendszert 

tartalmazó minták hőkibocsátás görbéinek összevetése alapján egyértelműen 

megfigyelhető az égésgátló hatékonyságot növelő hatás: a maximális hőkibocsátás 

tovább csökkent, az eléréséhez szükséges idő nőtt. A referenciával összevetve a GER 

2%P APP 2%P RDP mintánál a begyulladást követően a hőkibocsátás egy darabig 

nagyjából konstans, majd egy lényegesen szélesebb első csúcs figyelhető meg 

ugyanakkor, amikor a referencia minta második, kisebb intenzitású csúcsa. 

A PER mátrix esetében 4%P APP hozzáadása nemcsak a begyulladáshoz szükséges 

időt tolta el 10 másodperccel a referenciához képest, hanem a hőkibocsátás első 

csúcsának intenzitását is jelentősen, körülbelül 500 kW/m2-rel csökkentette; az első 

csúcsot egy második, szélesebb kiterjedésű csúcs követi 358 kW/m2-es maximum 

értékkel. Bár a PER esetében a 4%P-tartalomnak megfelelő RDP csökkentette a 

kibocsátott hőmennyiséget, mégsem volt elegendő a tűz teljes kifejlődésének jelentős 

késleltetéséhez (pHRR ideje összevethető a referenciával). A vegyes égésgátolt minta 

hőkibocsátás görbéje hasonlít a GER-nél tapasztalthoz: rövid ideig konstans, 

viszonylag alacsony hőkibocsátás, majd egy elnyújtott csúcs, aminek az intenzitása 

csak kis mértékben haladja meg az egy égésgátlót tartalmazó rendszerekét. Meg kell 

említeni továbbá, hogy mindkét gyanta esetében a vegyes égésgátló rendszernél 

tapasztalható a legalacsonyabb teljes hőkibocsátás (THR), az égésgátolt minták között 

legkisebb maradék tömeg mellett is. 

4.1.6. Kompozit minták LOI és UL-94 vizsgálata 

A gyanta mátrix LOI és UL-94 előkísérletei alapján megállapítottam, hogy 4%P-

tartalomnak megfelelő égésgátló szükséges a megfelelő égésgátláshoz (4.1.1. fejezet). 

A 4%P-tartalomnak megfelelő mennyiségű égésgátló(ka)t tartalmazó GER és PER 

mátrixokból kézi laminálást követő préseléssel készült UD szénszál erősítésű 

kompozitok oxigénindexe és UL-94 szerinti besorolása a 14. táblázatban látható. 

14. táblázat: Kompozit minták oxigénindexe és UL-94 besorolása 

Kompozit 
LOI 

[V/V%] 
UL-94 Kompozit 

LOI 

[V/V%] 
UL-94 

GER 25 HB PER 31 HB 

GER 4%P APP 31 HB PER 4%P APP 37 V-0 

GER 4%P RDP 27 HB PER 4%P RDP 29 HB 

GER 2%P APP 

2%P RDP 
29 HB 

PER 2%P APP 

2%P RDP 
32 HB 
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Ha összevetjük a 7. és a 14. táblázatokat, rögtön megállapíthatjuk, hogy magának a 

szénszálas erősítő szerkezetnek az alkalmazása növeli az oxigénindexet: míg GER 

esetében a mátrix 22 V/V%, a GER referencia kompozit 25 V/V%; ugyanígy a PER 

mátrix oxigénindexe 23 V/V%-ról 31 V/V%-ra nőtt. Az égésgátolt kompozitokat 

tekintve mindkét gyanta esetében az APP bizonyult kedvezőbb hatásúnak az RDP-vel 

szemben, hiszen a csak APP-t tartalmazó minták oxigénindexe a referenciához képest 

nagyobb, sőt a PER 4%P APP kompozit UL-94 besorolása V-0 önkioltó fokozatot is 

elérte. Az RDP alkalmazása a kompozitban nem okoz szignifikáns eltérést az 

oxigénindexben és az UL-94 besorolásban sem a referenciához képest. Az APP-t és 

RDP-t egyidejűleg tartalmazó kompozit minták oxigénindexe kis mértékben 

meghaladja a gyanta mintákét (7. táblázat). Szemben a mátrixok UL-94 szerinti 

eredményeivel, a V-0 besorolású a PER 4%P APP kompozitot leszámítva, mindegyik 

kompozit minta befogásig égett a vertikális elrendezésű UL-94 vizsgálat során, ezért 

HB minősítést kaptak. Utóbbi jelenség magyarázatát a szénszál nagy 

hővezetőképességében kell keresni: a kompozit mátrixanyaga önmagában hiába ér el 

V-0 önkioltó fokozatot a szabványos UL-94 vizsgálat során, a kompozit vízszintes 

elrendezésben nem ég, függőleges elrendezésben viszont a benne lévő szénszálas 

erősítőszerkezet miatt mégis befogásig tud égni. Ez a jelenség az úgynevezett „kanóc 

effektus” (candlewick effect) [103][104]. 

4.1.7. Epoxigyanta kompozitok MLC vizsgálata 

A 4%P-tartalomnak megfelelő mennyiségű égésgátlót tartalmazó GER és PER 

kompozitok MLC eredményeit a 15. táblázatban, míg a mérés során regisztrált 

hőkibocsátás görbéket a 15. és 16. ábrákon tüntettem fel. 

15. táblázat: Referencia és égésgátolt kompozitok MLC eredményei 

Mátrix 
TTI 

[s] 

pHRR 

[kW/m2] 

pHRR ideje 

[s] 

THR 

[MJ/m2] 

Maradék 

tömege 

[%] 

GER 23 399 46 28,6 24,8 

GER 4%P APP 24 341 40 23,0 32,6 

GER 4%P RDP 15 322 38 24,3 33,0 

GER 2%P APP 

2%P RDP 
18 336 40 24,5 34,2 

PER 18 415 40 29,2 25,8 

PER 4%P APP 24 272 45 20,5 32,6 

PER 4%P RDP 20 235 46 19,3 34,8 

PER 2%P APP 

2%P RDP 
23 218 45 18,2 31,0 

[TTI: begyulladáshoz szükséges idő (time to ignition), pHRR: maximális hőkibocsátás (peak heat 

release rate), THR: teljes kibocsátott hőmennyiség (total heat release) Átlagos eltérések: TTI: ±3 s, 

pHRR: ±30 kW/m2, pHRR ideje: ±5 s, maradék tömege: ±2 m/m%] 
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A szénszálas erősítés alkalmazása mindkét epoxigyanta mátrix esetében nagyjából 

400 kW/m2-rel csökkentette a hőkibocsátást, és a hőkibocsátás görbéknek is csak egy 

csúcsa maradt. A begyulladáshoz szükséges idők tekintetében nincs nagy eltérés a 

mátrix vizsgálata során tapasztaltaknál: az égésgátolt GER minták hamarabb 

gyulladtak meg, mint a referencia kompozit, míg PER esetében a TTI az égésgátló 

hozzáadására növekedett. A 15. és 16. ábrákat összevetve elmondható, hogy a 

referencia kompozitok karakterisztikája nagyon hasonló, azonban az égésgátlók 

hatékonyabban működtek a PER, mint a GER kompozitokban. 

A GER esetében a tisztán RDP-t tartalmazó minta gyulladt be leghamarabb, ezt 

követte a vegyes, illetve a tisztán APP-vel égésgátolt minta. Az RDP- korábban tárgyalt 

gáz fázisú hatásmechanizmusa miatt- az égés kezdeti szakaszában beavatkozott, ami 

a legkisebb pHRR értéket eredményezte (322 kW/m2). Kompozitok égése esetén egy 

másik előforduló jelenség, hogy a szálerősítés gátolja a szilárd fázisú mechanizmust 

[1][105][106]; ez történt az APP esetében is. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy az 

égésgátolt kompozitok égési tulajdonságai közötti különbség elenyésző. 

A PER mátrixú kompozitok esetében is hasonló következtetések vonhatók le. 

Elsőként a 4%P RDP-t tartalmazó minta gyulladt be és ennek a kompozitnak kisebb 

maximális hőkibocsátása volt, mint a 4%P APP-t tartalmazó mintának, ami szintén az 

RDP gáz fázisú hatásmechanizmusával magyarázható. A PER 2%P APP 2%P RDP 

kompozit esetében ismételten megmutatkozik a kétféle égésgátló együttes 

alkalmazásának égésgátló hatékonyságot növelő hatása: a pHRR tovább csökkent 218 

kW/m2-re, míg a THR 18,2 MJ/m2-re. Az égés után visszamaradó tömeg az égésgátolt 

minták esetében mindig meghaladja a referencia értékét, bár nem állapíthatunk meg 

egyértelmű tendenciát a különböző égésgátlókra vonatkozóan. 

 
15. ábra: GER kompozitok hőkibocsátása 
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16. ábra: PER kompozitok hőkibocsátása 

4.1.8. Epoxigyanta kompozitok dinamikus mechanikai viselkedése 

Kompozitok esetén az additív égésgátlók üvegesedési átmeneti hőmérsékletre, 

valamint tárolási rugalmassági modulusra gyakorolt hatását dinamikus mechanikai 

analízissel (DMA) vizsgáltam (16. táblázat). 

A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a folyékony halmazállapotú 

RDP lágyító hatása a kompozitban erőteljesebb, mint a mátrix minták esetében (9., 10. 

táblázat). Míg a mátrix esetén 3-4 °C-os csökkenés tapasztalható, a GER kompozitnál 

19 °C, a PER kompozitnál 18 °C-os csökkenés látható a Tg-ben. Ez jelentős 

különbségnek mondható, még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy a mátrix 

üvegesedési átmeneti hőmérsékletét DSC-vel, míg a kompozit Tg-jét DMA-val 

vizsgáltam; a két módszer által szolgáltatott abszolút értékek a mérési módszer 

különbözősége miatt nem vethetők össze, de a tendencia igen. Tisztán APP 

alkalmazásával a GER kompozit Tg-je mindössze 1 °C-ot csökken, míg PER esetén 11 

°C-kal nő a referenciához képest. A kombinált égésgátló rendszerben az APP 

kompenzálja az RDP lágyító hatását, akárcsak a mátrix esetében. Az RDP lágyító 

hatását jól szemléltetik a tárolási modulus értékek Tg alatt (E’25°C) és Tg felett (E’75°C). 

Mindkét gyanta esetén nagymértékű csökkenés tapasztalható a tárolási modulus 

értékében 4%P RDP hozzáadása esetén. Ezt a lágyító hatást némiképp kompenzálja az 

APP, sőt a 2%P APP 2%P RDP-t tartalmazó rendszerek esetében 25 °C-on növekmény 

látható a tárolási rugalmassági modulus értékében: PER 2%P APP 2%P RDP-nél a csak 

APP-t és csak RDP-t tartalmazó rendszerekhez képest, míg GER 2%P APP 2%P RDP-

nél a referenciához képest is. Mindkét gyanta esetében a 4%P APP-t tartalmazó minták 
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tárolási modulusa a legnagyobb 75 °C-on, ami valószínűsíthetően a megfelelően 

diszpergált APP szemcsék erősítő hatása miatt lehet [107]. 

16. táblázat: Referencia és égésgátolt kompozitok üvegesedési átmeneti hőmérséklete és 

tárolási rugalmassági modulusa 

Kompozit 

Üvegesedési átmeneti 

hőmérséklet 

[°C] 

Tárolási modulus 25 

°C-on 

[GPa] 

Tárolási modulus 75 

°C-on 

[GPa] 

GER 55 7,17 1,72 

GER 4%P APP 54 8,01 2,61 

GER 4%P RDP 36 4,00 1,09 

GER 2%P APP 2%P 

RDP 
49 8,56 2,36 

PER 69 8,59 4,80 

PER 4%P APP 80 6,09 3,95 

PER 4%P RDP 41 3,62 0,73 

PER 2%P APP 2%P 

RDP 
54 6,14 2,14 

4.1.9. Összegzés, konklúziók 

Alapanyagválasztás céljából két, potenciálisan megújuló alapanyagforrásból is 

előállítható, kis viszkozitású referencia és égésgátolt epoxigyantát, illetve ezek 

szénszállal erősített kompozitjait vizsgáltam. A háromfunkciós glicerin alapú (GER) és 

a négyfunkciós pentaeritrit alapú (PER) epoxigyantákhoz szilárd halmazállapotú, 

szilárd fázisban ható ammónium-polifoszfát (APP) és folyékony halmazállapotú, 

főként gáz fázisban ható rezorcin-bisz(difenil-foszfát) (RDP) égésgátlókat adtam, majd 

vizsgáltam az égési tulajdonságokat, valamint az égésgátlók gyanta mátrixra, illetve a 

kompozit tulajdonságaira gyakorolt hatását. 

A szükséges égésgátló mennyiség megállapításához növekvő foszfortartalomnak (1 

m/m%, 2 m/m%, 3 m/m%, 4 m/m%, 5 m/m%) megfelelő égésgátlót tartalmazó mintákat 

készítettem, majd vizsgáltam szabványos LOI és UL-94 vizsgálat szerint. A 

vizsgálatok során kimutattam, hogy a megfelelő égésgátláshoz legalább 4% P-tartalom 

szükséges. Égésgátlás szempontjából a legkedvezőbb hatást a GER 2%P APP 2%P RDP 

(LOI: 31 V/V%; V-0), a PER 4%P RDP (LOI: 32 V/V%; V-0), valamint a PER 2%P APP 

2%P RDP (LOI:31 V/V%; V-0) mátrixoknál sikerült elérni. Habár a GER és PER 

referencia epoxigyanta mátrixok hasonló oxigénindexszel és vízszintes lángterjedési 

sebességgel rendelkeznek, megállapítható, hogy a PER esetében égésgátlás 

szempontjából kedvezőbb eredmény érhető el ugyanakkora égésgátló mennyiséggel, 

mint a GER esetében. 

Az előzetes éghetőségi eredmények alapján a további vizsgálatok során 4% P-

tartalomnak megfelelő égésgátlót használtam az egyes mintákban. A reológiai 

vizsgálatok igazolták, hogy az égésgátolt rendszerek is injektálhatók már 40 °C körüli 
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hőmérsékleten (a PER 4%P APP mátrixot leszámítva, amely 60 °C felett injektálható), 

ami egyértelműen lehetővé teszi az RTM-mel és hasonló gyantainjektálásos 

technológiákkal történő feldolgozást. A DSC eredmények alapján elmondható, hogy 

az RDP-nek lágyító hatása van, amit a kombinált égésgátló rendszert (2%P APP 2%P 

RDP) tartalmazó gyanta esetén az APP-tartalom némiképp kompenzál. A mért 

térhálósodási reakcióentalpiák alapján megállapítható, hogy az APP-nek és az RDP-

nek hasonló hatása van, míg a kombinált égésgátlót tartalmazó minták esetén a 

reakcióentalpia csökkenés kisebb mértékű volt, mint az egyféle égésgátlót tartalmazó 

mátrix esetén. A TGA eredmények szerint a főként gáz fázisban ható RDP a termikus 

bomlás kezdetét alacsonyabb hőmérsékletek felé tolja el. A kezdeti maximális 

tömegveszteség a GER esetében jelentősebb, mint a PER-nél, ami jó egyezést mutat a 

gyanták LOI és UL-94 vizsgálati eredményeivel. Megfigyelhető, hogy az égésgátlók 

alkalmazásával a 800 °C-on visszamaradó tömeg az alábbi reláció szerint növekszik: 

4%P APP < 4%P RDP < 2%P APP 2%P RDP; ez alapján kijelenthető, hogy a kombinált 

égésgátló rendszer a termikus stabilitás szempontjából is kedvezőbb, mint az egyes 

égésgátlók külön-külön. A tömegcsökkenésen alapuló kalorimetriás (MLC) 

eredmények alapján megállapítható, hogy a háromfunkciós GER maximális 

hőkibocsátása kb. 1,5-szer nagyobb a négyfunkciós PER-hez képest; ez az eredmény 

szintén jó egyezést mutat a LOI és UL-94 eredményekkel. A GER esetében a maximális 

hőkibocsátást (pHRR), valamint a begyulladáshoz szükséges időt (TTI) illetően 

egyértelműen látszik az APP és az RDP együttes alkalmazásának égésgátló 

hatékonyság növelő hatása, míg a PER-nél a 2%P APP 2%P RDP minta pHRR értéke 

kis mértékben meghaladta a 4%P APP gyantáét. Mindkét epoxigyanta esetében a 

kombinált égésgátló rendszer érte el a legalacsonyabb teljes hőkibocsátás (THR) 

értéket. 

A 4% P-tartalomnak megfelelő égésgátlót tartalmazó kompozitok vizsgálatakor 

megállapítható, hogy a szénszál alkalmazása önmagában megnöveli az oxigénindexet 

mind a GER, mind a PER esetén. A PER 4%P APP-t leszámítva (V-0) mindegyik minta 

befogásig lángolt az UL-94 teszt során, ami valószínűleg a szénszál nagy hővezető 

képességére vezethető vissza (kanóc effektus). Ugyanakkor a szénszál alkalmazása 

nagyjából 400 kW/m2-re csökkentette a pHRR értékét mindkét gyanta esetén, de a PER 

kompozitok égésgátlás szempontjából kedvezőbb eredményt értek el, mint a GER 

kompozitok. Mindkét epoxigyanta esetén az RDP-t tartalmazó minták gyulladtak meg 

hamarabb, ami az RDP főként gáz fázisú hatásmechanizmusával magyarázható, 

ugyanakkor megállapítható az is, hogy az erősítő szerkezet gátolja az APP szilárd 

fázisú mechanizmusát (felhabosodás). A PER kompozitokban az APP és az RDP 

együttes alkalmazása égésgátló hatékonyság növelő hatást mutatott: a pHRR 218 

kW/m2-re, míg a THR 118,2 MJ/m2-re csökkent. A DMA eredmények megmutatták, 

hogy az APP kompenzálja az RDP lágyító hatását. 
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4.2. Részecskekiszűrődés vizsgálata, modellezése 

Az előkísérletek elvégzése után vizsgáltam a szilárd égésgátló (APP) szemcsék 

eloszlását égésgátolt pentaeritrit alapú epoxigyanta (PER) mátrixú, UD szénszál 

erősítésű kompozitokban. A kompozitokat kézi laminálással, és azt követő préseléssel 

(ún. nedves préselés), valamint gyanta injektálással készítettem el. Mindkét esetben 

egy égésgátlót nem tartalmazó referencia, valamint egy 3%P APP-t tartalmazó 

kompozitot készítettem. A PER 3%P APP rendszer oxigénindexe a referenciához 

képest már kellően magas (7. táblázat), ugyanakkor még nem ér el olyan 

égésgátoltsági szintet, ami lehetetlenné teszi az egyenlőtlen eloszlás miatti eltérések 

vizsgálatát. Az injektálás során fellépő részecskekiszűrődés feltételezett gradiensének 

modellezése érdekében kézi laminálást követő préseléssel rétegenként eltérő P-

tartalomnak megfelelő APP égésgátlót tartalmazó kompozit mintákat készítettem úgy, 

hogy az alkalmazott 5 réteg UD szénszál erősítőrétegekre felvitt gyantában az 

égésgátló mennyisége rendre: 1%, 2%, 3%, 4%, 5%P-tartalomnak felelt meg. A laminált 

és injektált kompozit mintákat tömegcsökkenésen alapuló kalorimetriás vizsgálatnak 

vetettem alá; a rétegenkénti modellnél a mintákat az 1%P APP, valamint az 5%P APP 

oldaláról is megvizsgálva. Az APP eloszlását a kompozit keresztmetszetében 

energiadiszperzív spektrometriával egybekötött pásztázó elektronmikroszkópiával 

(SEM-EDS) vizsgáltam. 

4.2.1. Feldolgozástechnológia hatása a kompozitok éghetőségére 

Először azt vizsgáltam, hogy a feldolgozástechnológia, illetve az injektálás 

során fellépő esetleges égésgátló-kiszűrődés hogyan befolyásolja a kompozitok 

hőkibocsátását. A kézi laminálást követő préseléssel, valamint a vákuuminfúzióval 

készített referencia és 3%P APP-t tartalmazó minták tömegcsökkenésen alapuló 

kalorimetriás görbéi, valamint a kapott égési jellemzők a 17. táblázatban és a 17. ábrán 

láthatók. 

17. táblázat: Laminált és injektált PER kompozitok MLC eredményei 

Kompozit 
TTI 

[s] 

pHRR 

[kW/m2] 

pHRR ideje 

[s] 

THR 

[MJ/m2] 

Maradék 

tömege 

[%] 

PER referencia 

laminált 
23 351 39 24,1 47 

PER 3%P APP 

laminált 
20 247 35 15,9 50 

PER referencia 

injektált 
29 242 51 19,5 59 

PER 3%P APP 

injektált 
26 184 43 15,5 62 

[TTI: begyulladáshoz szükséges idő (time to ignition), pHRR: maximális hőkibocsátás (peak heat 

release rate), THR: teljes kibocsátott hőmennyiség (total heat release) Átlagos eltérések: TTI: ±3 s, 

pHRR: ±30 kW/m2, pHRR ideje: ±5 s, maradék tömege: ±2 m/m%] 
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17. ábra: Laminált és injektált PER kompozitok hőkibocsátása 

 

A két, eltérő gyártástechnológiával készített referencia és 3%P APP-t tartalmazó 

égésgátolt kompozitok hőkibocsátása szemmel láthatóan eltér. Az elvárásoknak 

megfelelően, APP hozzáadásával mindkét gyártástechnológiával készült kompozit 

maximális hőkibocsátása csökkent. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy az injektálásos 

technológiával készített referencia kompozit hőkibocsátása a 3%P APP-t tartalmazó, 

kézi laminálást követő préseléssel készített minta hőkibocsátásához közeli, sőt, a 

maximális hőkibocsátást is időben később mérhetjük, tehát pusztán a 

gyártástechnológiából adódóan látványosan csökkent a kompozit éghetősége. Ennek 

a jelenségnek egyik oka az eltérő gyártástechnológiákkal készített kompozitok 

száltartalmában keresendő: a kézi laminálást követő préseléssel a kompozit 

száltartalma 60 ± 1 m/m%, míg injektálás során a száltartalom 67 ± 1 m/m%. A nagyobb 

száltartalom kisebb anyaghányadot jelent a gyúlékony epoxigyanta mátrixból, ami az 

égésvizsgálat során a kisebb hőkibocsátású égésben mutatkozik meg. A legjelentősebb 

változás a többi mintához képest a PER 3%P APP injektált minta égése során figyelhető 

meg: nagy begyulladáshoz szükséges idő, legkisebb maximális és teljes hőkibocsátás, 

legnagyobb maradék tömeg. Ez a minta keresztmetszetében feltételezhetően kialakult 

részecskekiszűrődéssel magyarázható: az MLC vizsgálat során a PER 3%P APP 

injektált mintát az injektálás felőli oldaláról érte a hősugárzás, ami a felületen lévő, 

feltételezhetően kiszűrődött APP intenzív habosodását és az alacsony hőkibocsátást 

eredményezte. A felületi intenzív intumeszcens jelenségen túl, két további jelenséget 

is meg kell említeni, amelyek hozzájárulhattak a hőkibocsátás jelentős csökkenéséhez. 

A kompozit égése során a szilárd fázisban ható égésgátló felhabosodását az 
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erősítőrétegek megakadályozhatják, ezáltal az égésgátló nem tudja elég hatékonyan 

kifejteni a hatását. Az MLC vizsgálat után kapott égési maradékok alapján 

megállapítható, hogy a vákuuminfúzióval készített kompozit égési maradéka sokkal 

inkább egyben maradt a kézi laminálással és préseléssel készített mintákhoz képest 

mind a referencia, mind az égésgátolt esetben, ami a nagyobb száltartalomból adódó 

kompaktabb szerkezettel magyarázható. Referencia mátrix esetén a gyanta majdnem 

teljesen kiéghet a szálas erősítőrétegek közül, és ez a jelenség a kézi laminálással majd 

préseléssel készített kompozitok esetén jelentősebb, mint az injektált mintáknál, a 

kevésbé kompakt szerkezetből adódóan. A másik, égésgátlás szempontjából 

kedvezőtlen jelenség az intumeszcens égésgátló erősítőrétegek közötti működése 

következtében bekövetkező rétegelválás, amely intenzív hő- és gáztranszportot 

eredményezhet. Rétegelválás esetében a hővezetésen és hősugárzáson túl az éghető 

anyag hozzáférhetővé válik az égéstérben lévő oxigén számára, ami annak 

begyulladásához vezet, ez pedig a hőkibocsátás további emelkedését eredményezi. 

Mivel az alkalmazott APP részecskék átlagos szemcseátmérője 15 µm, míg a 

szénszálak átlagos átmérője 7,2 µm, az injektálás során az APP részecskék 

feltételezhetően sokkal inkább a rovingok között, mint azokon belül áramlanak. A 

rovingok közti csatornákat az APP szemcsék az áramlás során eltömíthetik, ezáltal 

kialakulhat a részleges kiszűrődés (deep filtration). Azáltal, hogy az injektált mintánál 

az APP feltételezhetően jelentős mértékben kiszűrődött a felületen, az erősítőanyag 

kevésbé gátolta a felhabosodást, továbbá a rétegelválás is kisebb mértékű volt, mint a 

laminált mintáknál. 

4.2.2. Részecskekiszűrődés hatása a kompozit éghetőségére 

Mivel a 4.2.1 fejezetben az injektálás során feltételezhetően kiszűrődött APP jelentős 

hőkibocsátás-csökkenést eredményezett, a következőkben rétegenként eltérő P-

tartalmú gyantával modelleztem az APP kiszűrődését és annak hatásait. A 18. 

táblázatban a laminálással, valamint injektálással előállított 3%P APP-t tartalmazó 

PER kompozitok, illetve a rétegenként eltérő P-tartalomnak megfelelő APP-t 

tartalmazó kompozitok égési jellemzőit tüntettem fel. Az MLC mérés során regisztrált 

hőkibocsátás görbék a 18. ábrán láthatók. Az injektálással készített kompozit esetében 

az injektálási pont felőli, valamint azzal szemközti oldalt is vizsgáltam. A PER 3%P 

APP laminált és injektálási oldal felől égetett mintát összevetve szembetűnő, hogy az 

injektált minta később gyulladt meg, valamint (bár a pHRR ugyanakkor jelentkezett) 

a maximális hőkibocsátás értéke is kb. 30%-kal csökkent a laminált mintához képest. 

A 3%P APP injektált minta teljes hőkibocsátása hasonló a laminált mintáéhoz, de a 

visszamaradó tömeg már a kiindulási tömeg több, mint 60%-a. 

Az injektált minta esetében, a várakozásoknak megfelelően, égésgátlás 

szempontjából az a minta teljesített jobban, amelyiket az injektálási pont felől érte a 

hősugárzás a mérés során. A felületen feltételezhetően kiszűrődött égésgátló hosszabb 

begyulladáshoz szükséges időt, valamint kisebb maximális és teljes hőkibocsátást 

eredményezett. Habár a maradék tömeg mindkét minta esetében 60% körül maradt, 



63 

az injektálási oldal felől vizsgált kompozit esetében az intumeszcens felhabosodás 

jelentősebb mértékben tudott végbemenni, ami szintén az APP részecskék 

kiszűrődésére utal. A két minta felhabosodása közti különbség jól megfigyelhető a 18. 

ábrán. 

A rétegenként eltérő P-tartalomnak megfelelő égésgátlót tartalmazó minta 1%P 

felőli oldala, valamint 5%P felőli oldala között nincs számottevő eltérés, amit mind a 

18. táblázat eredményei, mind a 19. ábra jól szemléltetnek. 

A kézi laminálást követő préseléssel előállított PER 3%P APP laminált minta 

esetében a technológiából adódóan nem jelentkezik kiszűrődés, mivel a szálerősítést 

rétegenként homogén szuszpenzióval itatjuk át. A PER 3%P APP injektált mintánál 

fennáll a kiszűrődés lehetősége, és a laminált mintához képest nagyobb maradék 

tömeg is arra utalhat, hogy a felületen kiszűrődött égésgátló okozza az intenzív 

habosodást. Mivel a kapott MLC eredményekből önmagában nem vonható le 

messzemenő következtetés a kiszűrődés mértékét tekintve, ezért további SEM-EDS 

vizsgálatokat végeztem, hogy meghatározzam a kompozitok keresztmetszete mentén 

az égésgátló eloszlását. 

 

 
18. ábra: Különböző gyártástechnológiákkal készített referencia és égésgátolt kompozit minták 

égés utáni maradéka 

 

  
PER referencia laminált PER referencia injektált 

 

 

PER 3%P APP laminált  

  
PER 1-5%P APP 5%P felül PER 3%P APP injektálási oldal felül 

  
PER 1-5% APP 1%P felül PER 3%P APP injektálási oldal alul 
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18. táblázat: Részecskekiszűrődés hatása PER kompozitok komplex égési jellemzőire 

Kompozit 
TTI 

[s] 

pHRR 

[kW/m2] 

pHRR ideje 

[s] 

THR 

[MJ/m2] 

Maradék 

tömege 

[%] 

PER 3%P APP 

laminált 
20 247 35 15,9 49,7 

PER 3%P APP 

injektálási oldal 

felül 

26 184 43 15,5 61,7 

PER 3%P APP 

injektálási oldal 

alul 

24 208 47 17,2 62,3 

PER 1-5%P APP 

1%P felül 
22 221 41 18,9 41,1 

PER 1-5%P APP 

5%P felül 
24 228 43 21,1 52,5 

[TTI: begyulladáshoz szükséges idő (time to ignition), pHRR: maximális hőkibocsátás (peak heat 

release rate), THR: teljes kibocsátott hőmennyiség (total heat release) Átlagos eltérések: TTI: ±3 s, 

pHRR: ±30 kW/m2, pHRR ideje: ±5 s, maradék tömege: ±2 m/m%] 

 

 
19. ábra: Részecskekiszűrődés hatása PER kompozitok hőkibocsátására 

4.2.3. Részecskekiszűrődés vizsgálata SEM-EDS módszerrel 

A vizsgált kompozitok keresztmetszete mentén a foszforeloszlás meghatározására 

SEM-EDS módszert alkalmaztam. Ezt a vizsgálati módszert még nem alkalmazták 

égésgátolt szénszálas epoxigyanta kompozitokban foszfortartalmú égésgátlók 
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eloszlásának megállapítására. Adott minta esetén a keresztmetszet egy választott 

helyén SEM felvételt készítettem, majd az adott felvételen térképezést hajtottam végre 

EDS segítségével. A térkép elkészítéséhez a kompozit anyagában leggyakrabban 

előforduló és várható atomok (szén, nitrogén, oxigén, foszfor) jelét kerestem, majd a 

kapott eloszlásokat a SEM felvétellel egymásra illesztve ábrázoltam az eloszlást (a 20. 

ábrán a zöld szín a szén, míg a piros szín a foszfor atomok jelenlétét jelzi). A 

laminálással készített PER 3%P APP esetében jól látszik, hogy a szén és a foszfor jele 

gyakorlatilag komplementere egymásnak. A SEM felvételen, valamint a szén térképen 

is jól láthatóak az erősítőrétegek, az összeillesztett felvételen pedig az a jelenség, 

miszerint a foszfor elsősorban a gyantában dús rétegekben halmozódik fel, bár az 

erősítőrétegekben is megfigyelhető (20. a) ábra). A PER 3%P APP laminált mintában a 

foszfor eloszlása nem egyenletes, de mégsem figyelhető meg olyan jellegű 

felhalmozódás, mint az injektált minta esetén (20. b) ábra). Az injektált mintánál az 

összeillesztett képen jelöltem az injektálás irányát. Látható, hogy az injektálási pont 

felőli első és második rétegben nagymértékű a foszforatomok, azaz az égésgátló 

szemcsék felhalmozódása; az ezt követő rétegekben a foszfor detektált jele minimális, 

jól kivehető a részecskekiszűrődés. Meg kell említeni ugyanakkor, hogy a 

mintavételezés helye nagyban befolyásolja a foszforeloszlás megállapítását, ugyanis 

látható módon a kép jobb oldalán nagyobb mennyiségű égésgátló halmozódott fel. Az 

injektálási elrendezésből adódóan igazolódik az irodalomban is ismert jelenség, 

miszerint nemcsak a folyási útra merőlegesen, hanem a folyási út mentén is történik 

kiszűrődés, noha ez kevésbé jelentős. Jelen felvétel elkészítéséhez használt mintában a 

foszfor detektált jele mind a folyási út menti, mind az arra merőleges 

részecskekiszűrődést reprezentálja. 

A rétegenként eltérő foszfortartalomnak megfelelő APP-vel laminált minta SEM-

EDS képét a 20. c) ábra mutatja. Az ábrán jelöltem az 5%P APP-nek, valamint az 1%P 

APP-nek megfelelő rétegeket. A felvételeken látható a kialakított foszforeloszlás a 

minta keresztmetszetében: az 5%P oldal felől haladva az 1%P felé, egyre kevesebb 

foszfor által keltett jel detektálható. 
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a) 

 

b) 
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c) 

20. ábra: a) PER 3%P APP laminált, b) PER 3%P APP injektált, c) PER 1-5%P APP minták 

SEM-EDS felvételei 

4.2.4. Konklúziók 

A részecskekiszűrődés jelenségét, a különböző feldolgozástechnológiákat, valamint 

ezeknek a kompozit komplex égési tulajdonságaira gyakorolt hatását SEM-EDS és 

MLC módszerekkel vizsgáltam. A vizsgálathoz PER 3%P APP mintákat készítettem 

kézi laminálást követő préseléssel, valamint vákuuminfúzióval. Emellett kézi 

laminálással készítettem rétegenként eltérő P-tartalomnak megfelelő égésgátlót 

tartalmazó mintát, amelyen a foszfor-eloszlás vizsgálata mellett az 1%P APP felőli, 

valamint az 5%P APP felőli oldaláról is égésvizsgálatot végeztem. 

A kompozit gyártástechnológiájának hatásával kapcsolatban azt tapasztaltam, 

hogy a vákuuminfúzióval készített PER referencia kompozit maximális hőkibocsátása 

31%-kal, teljes hőkibocsátása pedig 19%-kal kisebbnek adódott, míg az égés után 

visszamaradó anyag tömege 26%-kal volt nagyobb, mint a kézi laminálást követő 

préseléssel (nedves préseléssel) készített kompozit esetében. A vákuuminfúzióval 

készített kompozitok száltartalma 67 ± 1 m/m%, míg a nedves préseléssel gyártott 

kompozitok száltartalma 60 ± 1 m/m% volt. A nagyobb száltartalomnak köszönhetően 

17,5%-kal kevesebb éghető anyag van jelen a kompozitban, ami összemérhető a teljes 

hőkibocsátás 19%-os csökkenésével. Ennél azonban lényegesen jelentősebb a 

maximális hőkibocsátás 31%-os csökkenése a vákuuminfúzióval gyártott kompozit 
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javára, amely a nagyobb száltartalom miatt kompaktabb szerkezettel, a jobb 

hővezetőképesség miatt pedig nagyobb begyulladási idővel rendelkezik (MLC mérés 

során a szénszálak hatékonyan elvezetik a hőt a minta belseje felé, ezért a felülete 

később éri el a begyulladási hőmérsékletet). 

A kiszűrődés vizsgálatával kapcsolatban elmondható, hogy bár a laminált PER 3%P 

APP mintában a legegyenletesebb az égésgátló eloszlása a többi vizsgált mintához 

képest (20. ábra), ennek a maximális hőkibocsátása a legmagasabb, míg a 

begyulladáshoz szükséges idő és az égést követően visszamaradt tömeg itt az egyik 

legkisebb (18. táblázat, 19. ábra). Az injektált mintához viszonyított magas 

hőkibocsátást éppen a szilárd fázisban ható (felhabosodó) APP közel egyenletes 

eloszlása okozhatja: a szenes felületi réteg kialakulásáig nagy hőkibocsátású égés 

tapasztalható, mindamellett, hogy a SEM-EDS felvételeken látott módon a főként a 

gyantában felhalmozódott APP felhabosodását az erősítő rétegek akadályozzák. Az 

injektált minta esetében az injektálás felőli első erősítőrétegnél felhalmozódott APP 

könnyebben ki tudja fejteni a hatását, mert a felhabosodás kevésbé gátolt, így 

alacsonyabb hőkibocsátásnál is megindulhat a felhabosodás. Az injektált kompozitot 

mindkét oldaláról megvizsgálva szintén igazolódott az APP kiszűrődésének 

éghetőségre gyakorolt hatása: amennyiben a vizsgálatot úgy végeztük, hogy az 

injektálási oldal alul helyezkedett el, magasabb maximális és teljes hőkibocsátást, 

korábbi begyulladást tapasztalhatunk, mivel az intumeszcens jelenség főként a 

hősugárzással átellenes oldalon jelentkezik. A rétegenként eltérő foszfortartalomnak 

megfelelő égésgátlóval készített mintában az égésgátló eloszlása nem egyenletes, de 

ez a gradiens nem okoz számottevő változást a TTI, pHRR, pHRR ideje és a THR 

értékében attól függetlenül, hogy az 1%P APP, vagy az 5%P APP oldaláról tesszük ki 

hősugárzásnak a kompozitot (18. táblázat, 19. ábra). A TTI, a pHRR, a pHRR ideje 

hibahatáron belül vannak; a THR vonatkozásában az 5%P oldalról besugárzott minta 

esetében nagyjából 10%-os többlet tapasztalható. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy 

noha ezek az eltérések nem számottevőek, az 5%P APP oldaláról égetett kompozit 

maradék tömege jelentősen nagyobb, mint az 1%P APP oldaláról égetett mintáé (52,5% 

vs. 41,1%), ami arra utal, hogy a felületén nagy mennyiségben jelen levő égésgátló 

intenzív habosodást okozhatott. Ha összehasonlítjuk a 3%P APP injektált mintát 

(injektálási pont felől égetve) az 5%P felől égetett nedvesen préselt/laminált 

kompozittal, azt tapasztalhatjuk, hogy a begyulladáshoz szükséges idő közel azonos 

és az égés után visszamaradt tömeg is hasonló (60% körüli). Az injektált minta tehát 

hasonlóan viselkedik, mint az 5%P felől égetett; ez, és a SEM-EDS segítségével mért P-

eloszlás is bizonyítja, hogy az injektálás során az égésgátló nagy része az első 

erősítőrétegnél kiszűrődött. 

A 3%P APP laminált, valamint a PER 1-5%P APP minta két oldalának MLC 

eredményeit összehasonlítva az alábbi megállapításokat tettem: 

• az 1%P APP a felületen kevés ahhoz, hogy gyorsan, égésgátlás 

szempontjából hatékony szenes felületi réteget alakítson ki, továbbá nem 

okoz rétegelválást; 
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• az erősítőrétegek között eloszlatott 3%P APP már elegendő mennyiség a 

rétegelváláshoz, de nem elég a hatékony szenes réteg létrehozásához, ezért 

magasabb hőkibocsátással éghet a kompozit; 

• 5%P APP a felületen gyorsan, hatékony elszenesedett réteg kialakítását teszi 

lehetővé. 

A rétegelválás, amellett, hogy az égés utáni maradó mechanikai tulajdonságokat 

rontja, kedvezőtlen jelenség égésgátlás szempontjából is, mivel a rétegelválás 

következtében intenzívebb hő- és gáztranszport jöhet létre, valamint az éghető anyag 

is hozzáférhetővé válik, így meggyulladhat, ez pedig magasabb hőkibocsátást 

eredményez. Az erősítő rétegek emellett gátolhatják a szilárd fázisban ható égésgátló 

felhabosodását, ami az égésgátlás szempontjából szintén kedvezőtlen. Mindkét 

jelenség a szálas erősítőszerkezet és a gyanta mátrix között kialakuló 

kölcsönhatásokra, adhézióra vezethető vissza. A gyengébb adhézió elősegíti az 

említett folyamatok megjelenését, míg megfelelő szál-mátrix adhézió esetén kevésbé 

fordulnak elő az égésgátlás szempontjából hátrányos hatások, ezáltal alacsonyabb 

hőkibocsátás érhető el. Bár az additív égésgátlók a térhálósodási reakció során nem 

épülnek be a főláncba, ettől még befolyásolhatják a kompozitban kialakuló szál-mátrix 

adhéziót. Ez a jelenség alapvetően független az alkalmazott gyártástechnológiától; 

ugyanúgy megfigyelhető a kézi laminálással és a vákuuminfúzióval készült 

kompozitok esetében is. 

Méretnövelt kompozit gyártási technológiák során fontos tényező a gyanta 

mátrixban eloszlatott adalék esetleges kiszűrődésének ismerete. Amennyiben ez nem 

kerülhető el a gyártás során, úgy figyelembe kell venni az alkatrész megfelelő 

beépítését, hogy kívánt funkcióját ellássa. A kapott eredmények figyelembevételével 

arra a megállapításra jutottam, hogy égésgátlás szempontjából kedvező hatás érhető 

el, ha a kompozit erősítőrétegei között csak kevés, lehetőleg inkább gáz fázisban ható 

égésgátlót alkalmazunk, emellett pedig egy nagy foszfortartalmú bevonatot viszünk 

fel a felületre, ami a hősugárzás hatására rövid időn belül hatékony, tömör, jól 

szigetelő szenes réteget alakít ki (intumeszcens bevonat). 

4.3. Gélbevonat alapanyagok vizsgálata 

Mivel a kompozitipar számos területén alkalmaznak gélbevonatokat a megfelelő 

felületi minőség elérésére, ezért a 4.2 fejezet eredményeiből kiindulva a továbbiakban 

égésgátolt gélbevonatok fejlesztésével foglalkoztam. Hatékony égésgátló bevonat 

vagy gélbevonat alkalmazásával a korábban leírt problémák kiküszöbölhetők. 

Amennyiben ugyanis a szilárd halmazállapotú égésgátlót nem a kompozit magban 

alkalmazzuk, injektálásnál nem lép fel a részecskekiszűrődés. Felhabosodó égésgátló 

alkalmazása esetén az erősítő rétegek nem akadályozzák az égésgátló 

hatásmechanizmusát, valamint a rétegelválás is elkerülhető, ha a szilárd fázisban ható 

égésgátlót a kompozit felületére felvitt rétegben nagy mennyiségben alkalmazzuk, így 

mikor a mintát hősugárzás éri, az égésgátló rövid időn belül hatékony, tömör, stabil 
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szenes szigetelőréteget képes kialakítani, ami védi a kompozitot az égéstől amellett, 

hogy megőrzi annak mechanikai tulajdonságait. 

Az alkalmazott gélbevonatok ugyanakkor gyakran ridegen viselkednek, ami olyan 

szempontból lehet hátrányos, hogy amennyiben sérülés éri a bevonatot és az esetleg 

letöredezik, gyakorlatilag funkcióját veszti. Ez a funkcióvesztés az éghetőség 

szempontjából különösen kritikus. A sérülés, letöredezés és az ebből fakadó 

funkcióvesztés ugyanakkor elkerülhető, ha a gélbevonat flexibilitását, rugalmasságát 

növeljük például valamilyen adalékanyag hozzáadásával. 

A következőkben a referencia epoxigyanta gélbevonat és APP felhasználásával 5, 

10 és 15% P-tartalmú égésgátolt gélbevonatokat állítottam elő, és összehasonlítottam 

az éghetőségüket a referencia és egy kereskedelmi forgalomban kapható égésgátolt 

epoxigyanta gélbevonattal. A gélbevonat rugalmasságának növelése érdekében 

folyékony RDP égésgátlót (is) tartalmazó összetételeket készítettem, ismerve az RDP 

korábbi fejezetekben bemutatott lágyító hatását. Az APP-t és RDP-t együttesen 

tartalmazó gélbevonat alapanyag esetében a rugalmasság növelése mellett a két 

égésgátló együttes alkalmazásának korábban bemutatott égésgátló hatékonyság növel 

hatását is igyekeztem kihasználni. 

4.3.1. Gélbevonat alapanyagok LOI és UL-94 vizsgálata 

A referencia, a kereskedelmi forgalomban kapható égésgátolt, valamint az APP-vel 

égésgátolt gélbevonat alapanyagok oxigénindexe és UL-94 szerinti besorolása a 19. 

táblázatban látható. 

 

19. táblázat: Gélbevonat alapanyagok oxigénindexe és UL-94 besorolása 

Gélbevonat 
LOI 

[V/V%] 
UL-94 

SG715 REF 21 
HB 

(23 mm/perc) 

SGi128 FR 42 V-0 

SG715 5%P APP 33 V-0 

SG715 5%P RDP 25 V-0 

SG715 5%P APP 

5%P RDP 
35 V-0 

SG715 10%P 

APP 
62 V-0 

SG715 15%P 

APP 
>85 V-0 

[A vízszintes lángterjedési sebesség átlagos szórása: ±1 mm/perc] 

 

A 19. táblázat eredményei alapján megállapítható, hogy éghetőség szempontjából 

a referencia epoxi gélbevonat hasonlóan viselkedik, mint a korábban alkalmazott GER 

és PER epoxigyanták (7. táblázat), bár némiképp kisebb a vízszintes lángterjedési 
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sebessége (GER: 27 mm/perc; PER: 32 mm/perc). A kereskedelmi forgalomban kapható 

SGi128 FR égésgátolt gélbevonat oxigénindexe a kétszerese a referencia 

oxigénindexének. 5%P APP hozzáadására a LOI nagyjából másfélszeresére, amíg 

10%P APP esetén háromszorosára növekszik, ami kiemelkedően magas érték. A 15%P 

APP-t tartalmazó minta oxigénindexe meghaladja a 85 V/V%-ot (a berendezés 

méréshatára nem teszi lehetővé ennél magasabb oxigénindex mérését). Az RDP-t 

tartalmazó összetételek ugyanolyan foszfortartalom mellett kisebb oxigénindexet 

értek el, mint a csak APP-vel adalékolt gélbevonatok, ugyanakkor égésgátlás 

szempontjából biztató, hogy az égésgátolt gélbevonatok mindegyike elérte a V-0 

önkioltó fokozatot az UL-94 vizsgálat során. 

4.3.2. Gélbevonat alapanyagok MLC vizsgálata 

A szilikon szerszámban elkészített 100x100x4 mm-es minták égési tulajdonságait 

tömegcsökkenésen alapuló kalorimetriával vizsgáltam. A szabványos 4 mm-es 

mintavastagság miatt nagymértékű felhabosodásra számítottam az égésgátolt 

rendszereknél, ezért a mérést- a korábbiaktól eltérően- 25 kW/m2 besugárzással 

végeztem. A kapott eredmények a 20. táblázatban, valamint a 21. ábrán láthatók. 

 

20. táblázat: Gélbevonat alapanyagok MLC eredményei (4 mm-es mintavastagság) 

Gélbevonat 
TTI 

[s] 

pHRR 

[kW/m2] 

pHRR ideje 

[s] 

THR 

[MJ/m2] 

Maradék 

tömege 

[%] 

SG715 REF 78 627 138 90,5 18,7 

SGi128 FR 66 169 371 74,6 45,8 

SG715 5%P APP 69 242 134 61,1 35,1 

SG715 10%P 

APP 
65 185 191 70,3 52,1 

SG715 15%P 

APP 
85 129 945 39,3 66,2 

[TTI: begyulladáshoz szükséges idő (time to ignition), pHRR: maximális hőkibocsátás (peak heat 

release rate), THR: teljes kibocsátott hőmennyiség (total heat release) Átlagos eltérések: TTI: ±3 s, 

pHRR: ±30 kW/m2, pHRR ideje: ±5 s, maradék tömege: ±2 m/m%] 
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21. ábra: Gélbevonat alapanyagok hőkibocsátása (4 mm-es mintavastagság) 

 

Ahogyan az várható volt, az égésgátlót nem tartalmazó referencia gélbevonat 

rendelkezik a legmagasabb maximális hőkibocsátással és teljes hőkibocsátással, 

miközben az égés után visszamaradó tömeg itt a legalacsonyabb. A begyulladáshoz 

szükséges időben nincs jelentős különbség a minták között. Az égésgátolt 

gélbevonatok a vizsgálat során intenzív habosodást mutattak, ami a hőkibocsátásban 

is meglátszik (21. ábra). A referenciához képest lényegesen kisebb hőkibocsátás 

értékek tapasztalhatók, valamint a kapott görbék alakja is eltér. Az égésgátolt 

gélbevonatok hőkibocsátás görbéjén az esetek túlnyomó többségében nem 

tapasztalható lecsengés, az idő előrehaladtával a minta hőkibocsátása egyenletes. A 

vizsgálat során a 4 mm-es minták az intenzív habképződés során gyakorlatilag 

belehabosodtak a kaloriméterbe, ahol a fűtőszál által biztosított magas hőkibocsátás és 

hőmérséklet (25 kW/m2; 625 °C) miatt a minták pislákolva tovább égtek. Az APP-vel 

égésgátolt mintákat tekintve elmondható, hogy a foszfortartalom növelésével csökken 

a maximális hőkibocsátás, a maximum időben később jelentkezik, összességében 

csökken a teljes hőkibocsátás és nő a maradék tömeg. Amíg az 5%P APP-vel égésgátolt 

minta még nem éri el a kereskedelmi forgalomban kapható gélbevonat teljesítményét, 

a 10%P APP-vel égésgátolt nagyjából hasonló hatékonysággal rendelkezik, a 15%P 

APP-s minta pedig teljesítményben felülmúlja az SGi128 FR rendszert. 

Mivel a 4 mm-es minták belehabosodtak a kaloriméterbe, célszerűnek láttam a 

mérést megismételni 100x100x2 mm-es próbatestekkel is. A 2 mm-es vastagság ugyan 

még mindig meghaladja a kompozit felületére felvinni kívánt gélbevonat réteg 

vastagságát (0,5-1 mm), de az alapanyag égési tulajdonságairól információt kapunk. 

Emellett RDP-vel készített összetételek vizsgálatát is elvégeztem; az RDP csökkenti a 

gélbevonat viszkozitását, növeli annak rugalmasságát, és nem utolsó sorban égésgátló 
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hatékonyság növelő hatást mutat az APP-vel. A 2 mm vastag gélbevonat minták MLC 

eredményei, valamint a kapott hőkibocsátás görbék a 21. táblázatban és a 22. ábrán 

láthatók. 

 

21. táblázat: Gélbevonat alapanyagok MLC eredményei (2 mm-es mintavastagság) 

Gélbevonat 
TTI 

[s] 

pHRR 

[kW/m2] 

pHRR ideje 

[s] 

THR 

[MJ/m2] 

Maradék 

tömege 

[%] 

SG715 REF 41 428 74 60,0 18,7 

SGi128 FR 46 127 97 45,0 39,6 

SG715 5%P APP 29 200 74 42,1 32,1 

SG715 5%P RDP 14 352 37 28,3 17,7 

SG715 5%P APP 

5%P RDP 
17 189 42 21,8 27,8 

SG715 10%P APP 41 158 82 35,0 48,9 

SG715 15%P APP 36 133 84 27,3 62,1 

[TTI: begyulladáshoz szükséges idő (time to ignition), pHRR: maximális hőkibocsátás (peak heat 

release rate), THR: teljes kibocsátott hőmennyiség (total heat release) Átlagos eltérések: TTI: ±3 s, 

pHRR: ±30 kW/m2, pHRR ideje: ±5 s, maradék tömege: ±2 m/m%] 

 

 
22. ábra: Gélbevonat alapanyagok hőkibocsátása (2 mm-es mintavastagság) 

 

A 2 mm-es minták esetében is hasonló tendencia figyelhető meg az égési 

jellemzőkben, mint a 4 mm vastag gélbevonatok esetén. A referencia maximális 

hőkibocsátása ~600 kW/m2-ről ~400 kW/m2-re csökkent, ami az éghető anyag 

mennyiségével áll kapcsolatban. A többi érték, így a maximális hőkibocsátás, a teljes 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 100 200 300 400 500 600

H
ő

ki
b

o
cs

át
ás

 (
kW

/m
2 )

Idő (s)

SG715 REF

SGi128 FR

SG715 5%P APP

SG715 5%P RDP

SG715 5%P APP 5%P RDP

SG715 10%P APP

SG715 15%P APP



74 

hőkibocsátás és a maradék tömeg, valamint a hőkibocsátás görbék lefutása hasonlóan 

alakulnak a 4 és a 2 mm-es minták esetében is. Megfigyelhető, hogy a kereskedelmi 

forgalomban kapható égésgátolt gélbevonat hőkibocsátás görbéjén- a 4 mm vastag 

mintához hasonlóan- nincs lecsengés. Bár kisebb mértékben, de ez a minta is 

belehabosodott a kaloriméterbe. Az APP-vel égésgátolt 2 mm vastag gélbevonatoknál 

ilyen mértékű habosodás nem volt megfigyelhető, ezért a hőkibocsátásuk a maximum 

elérése után monoton csökken. Az APP-vel égésgátolt gélbevonatok esetében szintén 

elmondható, hogy míg az 5%P APP-s nem éri el, a 10%P APP-s eléri, a 15%P APP-s 

pedig meg is haladja a kereskedelmi forgalomban kapható égésgátolt gélbevonat 

teljesítményét. Az RDP-vel adalékolt minták jelentősen hamarabb gyulladtak meg, 

ami az RDP hatásmechanizmusával magyarázható: ez az égésgátló ugyanis főként gáz 

fázisban fejti ki a hatását, ahol az égés alacsony hőmérsékletű szakaszában reaktív 

gyökfogóként funkcionál. Ez a minta rövidebb időn belüli meggyulladását, de kisebb 

hőkibocsátású égését eredményezi. A 22. ábrán megfigyelhető, hogy az 5%P RDP-t 

tartalmazó minta begyulladását követően egy intenzív csúcsot követően a 

hőkibocsátás rövid idő alatt nagymértékben csökken, ez pedig a többi mintához képest 

alacsony teljes hőkibocsátást jelent. Az APP-t és RDP-t együttesen tartalmazó 

gélbevonat égése során mindkét hatásmechanizmusú égésgátló működése jól 

kivehető: a főként gáz fázisú RDP jelenléte miatt a minta hamarabb begyullad, a 

hőkibocsátás maximuma rövid időn belül jelentkezik és az RDP és a szilárd fázisban 

ható APP együttes alkalmazása kisebb maximális és teljes hőkibocsátást, valamint 

nagyobb maradék tömeget eredményez, mint a csak RDP-t tartalmazó minta esetén. 

Összességében ez az összetétel eredményezte a legkisebb teljes hőkibocsátást. 

4.3.3. Gélbevonat alapanyagok DSC vizsgálata 

A gélbevonatok üvegesedési átmeneti hőmérsékletét, valamint térhálósodási 

reakcióentalpiáját differenciális pásztázó kalorimetriával mértem. A mérés során 

ugyanazokat a beállításokat alkalmaztam, mint a referencia és égésgátolt GER és PER 

epoxigyanták esetében (lásd 3.3 fejezet). Mivel a hozzáadott égésgátló csökkenti a 

térhálósodásra képes anyaghányadot az adott rendszerekben, ezért a jobb 

összehasonlíthatóság kedvéért a mért térhálósodási entalpia mellett az epoxigyanta 

tömegére vonatkoztatott térhálósodási entalpiát is megadtam (h’rel) (22. táblázat). 
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22. táblázat: Gélbevonat minták DSC eredményei 

Mátrix 
Tcsúcs 

[°C] 

h’ 

[J/g] 

h’rel 

[J/g epoxi] 

Tg 

[°C] 

SG715 REF 75 188 188 97 

SGi128 FR 78 198 198 108 

SG715 5%P APP 74 186 221 105 

SG715 5%P RDP 78 95 177 98 

SG715 5%P APP 5%P 

RDP 
80 51 135 89 

SG715 10%P APP 73 174 255 120 

SG715 15%P APP 73 111 212 123 

[Tcsúcs: exoterm csúcshoz tartozó hőmérséklet; h’: térhálósodási entalpia; h’rel: relatív térhálósodási 

entalpia; Tg: üvegesedési átmeneti hőmérséklet] 

 

Az exoterm csúcshoz tartozó hőmérsékletek tekintetében nincs számottevő eltérés 

a különböző gélbevonatok között. Bár a kereskedelmi forgalomban kapható égésgátolt 

gélbevonat exoterm csúcshoz tartozó hőmérséklete némiképp meghaladja a referencia 

gélbevonat Tcsúcs értékét, a referenciához adagolt 5, 10, 15%P APP, az 5%P RDP, 

valamint az 5%P APP 5%P RDP nem tolja el jelentősen a térhálósodási csúcshoz 

tartozó hőmérsékletet. Ugyanez a tendencia az üvegesedési átmeneti hőmérsékletek 

és a relatív térhálósodási entalpiák esetében már nem mondható el. Az SGi128 FR 

égésgátolt rendszer nagyobb Tg-vel és nagyobb reakcióentalpiával rendelkezik, ami az 

epoxigyanta rendszerek különbözőségéből is adódhat, de az eltérés itt sem 

számottevő. Az APP mennyiségének növelésével a referenciához képest nő a 

térhálósodási entalpia, valamint az üvegesedési átmeneti hőmérséklet is. Utóbbi 

növekedése az epoxi rendszerben jól eloszlatott gömbszerű részecskék hatásával 

magyarázható [107]. Az APP-vel égésgátolt SG715 gélbevonatok közül az 5%P APP-t 

tartalmazó gélbevonat termikus tulajdonságai közelítik leginkább a kereskedelmi 

forgalomban kapható SGi128 FR égésgátolt rendszert. Ahogyan azt a korábbi DSC 

vizsgálatok során is tapasztaltam (4.3.1 fejezet), az RDP jelentősen megváltoztatja az 

epoxigyanta üvegesedési átmeneti hőmérsékletét és a térhálósodási entalpiát is. A Tg 

jellemzően csökken az RDP hozzáadásával annak lágyító hatása miatt. Megfigyelhető, 

hogy az 5%P APP 5%P RDP-vel készített gélbevonat esetében nemcsak az üvegesedési 

hőmérséklet csökken (majdnem 10 °C-ot), hanem a térhálósodási entalpia is jelentősen 

lecsökken a referenciához és a többi összetételhez képest. A csökkenés magyarázata 

feltételezhetően a következő: munkám során additív égésgátlással foglalkozom, 

vagyis a hozzáadott adalékok nem épülnek be a polimer láncba a térhálósodás során. 

Az adalékok jelenléte sztérikusan gátolhatja a térhálókötések kialakulását, így 

kevesebb hálópont tud kialakulni, mint egy adalékot nem tartalmazó esetben, ez pedig 

a térhálósodási entalpia csökkenését eredményezi. Ez a sztérikus gátlás az RDP 

jelenlétében még jelentősebb lehet, ismerve a molekula szerkezetét és méretét (3.1 

fejezet). 
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4.3.4. Gélbevonat alapanyagok termikus stabilitása 

A gélbevonatok termikus stabilitását termogravimetriás mérési módszerrel 

vizsgáltam. A TGA mérés eredményei a 23. táblázatban láthatók. 

23. táblázat: Gélbevonat minták TGA eredményei 

Mátrix 
T-5% 

[°C] 

T-50% 

[°C] 

dTGmax 

[m/m%/°C] 

TdTGmax 

[°C] 

Maradék 

tömeg 800 °C-

on 

[%] 

SG715 REF 299 375 1,1 346 23,9 

SGi128 FR 270 407 0,7 326 33,0 

SG715 5%P APP 299 408 1,0 332 38,2 

SG715 5%P RDP 226 328 1,0 308 26,0 

SG715 5%P APP 

5%P RDP 
233 345 0,7 301 31,8 

SG715 10%P APP 300 475 0,9 329 43,2 

SG715 15%P APP 304 717 0,7 331 47,3 

[T-5%: 5%-os tömegcsökkenéshez tartozó hőmérséklet; T-50%: 50%-os tömegcsökkenéshez tartozó 

hőmérséklet; dTGmax: maximális bomlási sebesség; TdTGmax: maximális bomlási sebességhez tartozó 

hőmérséklet] 

 

A gélbevonatok termikus stabilitását kifejező mutatók esetében a DSC méréssel 

ellentétben már jelentősebb eltérések tapasztalhatók a vizsgált anyagok között. Az 

SGi128 FR égésgátolt gélbevonat bomlása 270 °C-on indul meg, és ennek a maximális 

bomlási sebessége az egyik legkisebb, miközben a 800 °C-on visszamaradó tömeg csak 

nagyjából 10%-kal haladja meg az SG715 referencia értékét. Az APP-vel égésgátolt 

rendszerek bomlása a referenciához hasonló hőmérsékleten, 300 °C körül indul meg, 

azonban bomlási sebességük eltér. A legnagyobb eltérés a referenciához képest 

minden mutató tekintetében a 15%P APP-vel égésgátolt gélbevonat esetén 

tapasztalható: ennek bomlása indul meg a legmagasabb hőmérsékleten, az 50%-os 

tömegcsökkenéshez tartozó hőmérséklet nagyjából kétszerese a referenciához 

viszonyítva, ennek a legalacsonyabb a maximális bomlási sebessége és a legnagyobb a 

maradék tömege (~50%). Az RDP-t tartalmazó gélbevonatok esetében is megfigyelhető 

az RDP és az APP eltérő bomlási mechanizmusa. Amennyiben RDP van a 

rendszerben, a bomlás kisebb hőmérsékleten indul meg, amit a vegyes összetétel 

esetében az APP jelenléte némileg kompenzál. 

4.3.5. Gélbevonat alapanyagok hővezetése 

A gélbevonatok hővezetését a 3.3 fejezetben feltüntetett (14) egyenlet alapján 

számítottam. A hővezetési tényező értékét minden minta esetében ~55 °C-os 

hőmérsékleten állapítottam meg. A számított hővezetési tényezőket a 23. ábrán 

tüntettem fel. 
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23. ábra: Gélbevonat minták hővezetési tényezője 

 

A 23. ábra alapján megállapítható, hogy az égésgátló adalékot nem tartalmazó 

referencia gélbevonat, valamint az RDP-vel készített gélbevonatok hővezetése a 

legalacsonyabb. Amennyiben APP-t adunk a gélbevonat mátrixhoz, nagyobb 

hővezetési tényezők tapasztalhatók. Megfigyelhető azonban, hogy az APP-vel 

égésgátolt gélbevonatok esetében 5%P APP tartalom felett kisebb hővezetés értékek 

adódtak, ami arra enged következtetni, hogy a hővezetési tényezőnek az APP-tartalom 

függvényében maximuma van. A legnagyobb hővezetési tényezője a kereskedelmi 

forgalomban kapható rendszernek van, de az 5%P APP-s rendszer elég jól közelíti azt. 

A referenciához képest nagyobb hővezetés a gélbevonat égésgátló funkcióját tekintve 

kedvezőnek mondható, hiszen a felületen lévő égésgátolt gélbevonat ezáltal hamarabb 

tudja a besugárzó hőt a szénszálas kompozit rendszer felé továbbítani, ezzel a felületi 

hőmérsékletet csökkenteni, így a minta feltételezhetően később gyullad meg. Ez a 

mérés azonban önmagában nem támasztja alá ezt a feltételezést, így mindenképpen 

szükség van a bevonattal ellátott kompozit minták tömegcsökkenésen alapuló 

kalorimetriás vizsgálatára, azon belül is a begyulladáshoz szükséges idők (TTI) 

összehasonlítására. 

4.3.6. Gélbevonat alapanyagok keménysége 

A gélbevonatok Shore D keménységét mutatja be a 24. ábra. Összességében 

elmondható, hogy az APP jelenléte nem változtatja meg különösebben a bevonat 

keménységét. Ez nem mondható el az RDP-vel készített összetételek esetében. 

Érdemes megemlíteni, hogy az APP-t és RDP-t is tartalmazó minták esetében a szilárd 
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APP szemcsék jelenléte sem kompenzálta az RDP lágyító hatása miatti 

keménységcsökkenést. Amennyiben megnézzük ennek az összetételnek a DSC 

vizsgálatából megállapított térhálósodási entalpiáját, egyértelműen megállapítható, 

hogy a kialakult térhálós szerkezet az, ami leginkább meghatározza a gélbevonat 

keménységét. Ez a drasztikus keménységcsökkenés ugyanakkor a gélbevonat 

rugalmasságának növelése szempontjából kedvező, hiszen a kevésbé rideg gélbevonat 

így kevésbé lesz hajlamos a lepattogzásra. Az APP és az RDP kombinálása lehetőséget 

teremt a térhálósodott bevonat Shore D keménységének adott határokon belüli 

beállítására. Amennyiben az égésgátló hatást is figyelembe vesszük az összetétel 

megállapításánál, ez az intevallum 10 és 85 Shore D keménységen belüli. 

 
24. ábra: Gélbevonatok Shore D keménysége 

4.4. Égésgátolt gélbevonat réteggel ellátott kompozitok vizsgálata 

A gélbevonatok felületen történő alkalmazása és vizsgálata előtt szükséges a 

megfelelő kompozit alap kiválasztása. Ezt az előzetes éghetőségi és dinamikus 

mechanikai vizsgálatok alapján, valamint a már korábban tapasztalt gáz és szilárd 

fázisú égésgátló hatásmechanizmusok égésgátló hatékonyság növelő hatásából 

kiindulva tettem meg. 

4.4.1. Kompozit alap választása 

A kompozit mátrixanyagának kiválasztása alapvetően két szempont alapján 

történt: 

• a gyanta mátrix injektálható legyen; lehetőleg ne jelentkezzen 

részecskekiszűrődés az injektálás során; 
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• az alkalmazott égésgátló megfelelő hatékonyság mellett ne rontsa jelentősen 

a kompozit mechanikai viselkedését. 

Az injektálhatóság feltételének a korábban is vizsgált pentaeritrit alapú epoxigyanta 

(PER) 40 °C feletti hőmérsékleten megfelel, amennyiben abban nem alkalmazunk 

szilárd szemcsés adalékot (lásd 4.1.2 fejezet, 8. táblázat). A második feltételnek a 

folyékony halmazállapotú, főként gáz fázisban ható foszfortartalmú RDP égésgátló 

megfelel, ugyanis a PER 4%P RDP rendszer szintén injektálható 40 °C feletti 

hőmérsékleten. Továbbá a PER 2%P APP 2%P RDP minta kalorimetriás 

éghetőségvizsgálati eredményei alapján (lásd 4.1.5 és 4.1.7 fejezetek) várható a 

gélbevonatban alkalmazott APP és a kompozit mátrixban használandó RDP együttes 

alkalmazásának égésgátló hatékonyság növelő hatása. 

Annak eldöntésére, hogy milyen foszfortartalomnak megfelelő mennyiségű RDP-t 

érdemes alkalmazni a kompozitban, összehasonlítottam a PER mátrixok 

oxigénindexét, UL-94 szerinti besorolását és a belőlük készített kompozit minták 

dinamikus mechanikai viselkedését az RDP-tartalom függvényében. A kapott 

eredmények a 24. táblázatban és 25. ábrán láthatók. 

24. táblázat: RDP-vel égésgátolt PER mátrixok oxigénindexe és UL-94 besorolása 

Mátrix 
LOI 

[V/V%] 
UL-94 

PER 23 
HB 

(32 mm/perc) 

PER 1%P RDP 25 
HB 

(15 mm/perc) 

PER 2%P RDP 26 HB 

PER 3%P RDP 29 HB 

PER 4%P RDP 32 V-0 

PER 5%P RDP 32 V-0 

[A vízszintes lángterjedési sebesség átlagos szórása: ±1 mm/perc] 

 

A mátrix oxigénindex és UL-94 vizsgálatai alapján egyértelmű, hogy minél nagyobb 

foszfortartalomnak megfelelő RDP-t adunk a gyantához, annál nagyobb oxigénindex 

és annál jobb UL-94 besorolás érhető el. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy 5% P RDP-

vel már nem érünk el további járulékos növekedést, ami azzal magyarázható, hogy bár 

a P-tartalom nő, de a térhálósűrűség csökken. Ahogyan azt a korábbi vizsgálatok is 

megmutatták, az RDP önmagában jelentős lágyító hatással rendelkezik, ami az 

üvegesedési átmeneti hőmérséklet csökkenésében és a mechanikai tulajdonságok 

romlásában is megmutatkozik. 
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25. ábra: RDP-vel égésgátolt PER kompozitok üvegesedési átmeneti hőmérséklete és tárolási 

rugalmassági modulusa 

 

Az RDP-vel égésgátolt PER kompozitok DMA vizsgálata alapján jól látszik, hogy 

az RDP mennyiségének növelésével a kompozit üvegesedési átmeneti hőmérséklete, 

valamint tárolási modulusa is jelentősen változik. Az éghetőség és a mechanikai 

viselkedés összevetése alapján a PER 3%P RDP kompozitot választottam a további 

vizsgálataimhoz. Az 1%P RDP gyanta az UL-94 vizsgálat során vízszintes 

elrendezésben végig ég és oxigénindexe sem haladja meg jelentősen a referenciáét. A 

4%P RDP-vel égésgátolt mátrix ugyan már V-0 önkioltó fokozatot ért el és 

oxigénindexe is meghaladja a 30 V/V%-ot, a belőle készített kompozit üvegesedési 

átmeneti hőmérséklete és tárolási modulusa teljesen alkalmatlanná teszi a további 

felhasználásra (a mátrix minták készítésénél tapasztalt jelentős mértékű lágyító hatás 

miatt PER 5% RDP mátrixú kompozitot nem is készítettem). A 2 és 3%P RDP-vel 

készített minták között sem oxigénindexben, sem UL-94 besorolásban, sem pedig a 

dinamikus mechanikai viselkedésben nincs számottevő eltérés, így e két minta közül 

a nagyobb foszfortartalomnak megfelelő égésgátlót tartalmazó kompozitot 

választottam. A referencia kompozit 69 °C-os Tg-je alapján e rendszer szerkezeti 

elemként történő alkalmazásra különben sem felel meg, így az RDP-vel égésgátolt 

kompozitok kissé alacsonyabb Tg-je egy bizonyos határig nem a legfontosabb 

szempont (pl.: beltéri elemként történő alkalmazásra még megfelelő lehet). Mindent 

összevetve meg kell jegyezni, hogy a PER 3%P RDP mátrix HB minősítést ért el az UL-

94 vizsgálat szerinti függőleges elrendezésben, ezért önmagában ezzel a mátrixszal 

készített kompozitot semmiképp nem javasolható gyakorlati alkalmazásra, de a nagy 

foszfortartalomnak megfelelő szilárd fázisban ható égésgátlóval készített gélbevonat 

felületre történő felvitele, valamint a két eltérő hatásmechanizmusú égésgátló együttes 
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alkalmazása várhatóan kompenzálja a kompozit alap gyengeségeit. A PER 3%P RDP 

mátrix HB minősítése abból a szempontból is jó kiindulási alap, hogy várhatóan 

mérhető lesz a javulás az egyre növekvő P-tartalmú bevonatok hatására. 

E megfontolások alapján a további vizsgálataimhoz 5 réteg UD szénszál erősítéssel 

készített PER referencia, valamint PER 3%P RDP kompozit mintákat használtam fel, 

amelyekben a szálerősítés rétegrendje minden esetben [0]5 volt. 

4.4.2. Kenéssel felvitt gélbevonattal ellátott kompozitok MLC vizsgálata 

Az ebben a fejezetben bemutatott bevont kompozitok esetében a kompozit alapokat 

kézi laminálást követő préseléssel készítettem el, míg a gélbevonatokat kenéssel vittem 

fel a felületre. 

A 26. táblázat és a 26. ábra a 0,5 mm vastag gélbevonat réteggel ellátott, égésgátlót 

nem tartalmazó referencia PER kompozitok MLC eredményeit, valamint 

hőkibocsátását mutatja, míg a 27. táblázat és a 27. ábra a gélbevonattal ellátott PER 

3%P RDP kompozit égésvizsgálatának eredményeit mutatja. Az egyes diagramokon, 

viszonyítási pontként az adott kompozit alap (gélbevonat nélkül) hőkibocsátását is 

feltüntettem. 

A referencia kompozit alap esetében látható, hogy abban az esetben, mikor 

égésgátlót nem tartalmazó gélbevonatot alkalmazunk a felületen, a minta 

hőkibocsátása a bevonat nélküli kompozit hőkibocsátásához képest megnő. Ez nem 

meglepő, hiszen 0,5 mm-es vastagságban további éghető anyagot viszünk fel a 

felületre. Ezzel szemben mind a kereskedelmi forgalomban kapható égésgátolt, mind 

az APP-vel égésgátolt referencia gélbevonatok csökkentik a hőkibocsátást a bevonat 

nélküli referenciához képest is, míg a maradék tömeg 50% körül ingadozik. Az APP 

mennyiségének növelésével alapvetően csökken a maximális és a teljes hőkibocsátás, 

valamint a hőkibocsátási csúcs időben később jelentkezik. Az RDP-vel készített 

összetételek esetében elmondható, hogy 5%P RDP a gélbevonatban nem csökkenti 

jelentősen az éghetőséget, de amennyiben 5%P APP-t és 5%P RDP-t együttesen 

alkalmazunk a bevonatban, úgy annak égés során a maximális és teljes hőkibocsátása 

drasztikusan lecsökken (pHRR ~60%-kal, THR ~35%-kal a referencia bevonattal 

ellátott kompozithoz képest). Ennek az összetételnek a hőkibocsátás görbéjén két 

lépcső figyelhető meg, ami a két eltérő hatásmechanizmusú égésgátló együttes 

jelenlétével magyarázható, ami ráadásul a maximális hőkibocsátás jelentős időbeli 

eltolódását is eredményezi. 
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26. táblázat: 0,5 mm-es gélbevonattal ellátott referencia kompozitok MLC eredményei 

 
TTI 

[s] 

pHRR 

[kW/m2] 

pHRR ideje 

[s] 

THR 

[MJ/m2] 

Maradék 

tömege 

[%] 

PER REF kompozit 23 351 39 24,1 47,4 

PER REF_SG715 

REF 
33 430 57 32,6 45,7 

PER REF_SGi128 

FR 
28 265 67 24,9 51,4 

PER REF_SG715 

5%P APP 
29 307 55 26,8 49,1 

PER REF_SG715 

5%P RDP 
23 329 66 30,5 40,8 

PER REF_SG715 

5%P APP 5%P RDP 
27 174 108 21,5 46,7 

PER REF_SG715 

10%P APP 
27 242 58 21,2 50,4 

PER REF_SG715 

15%P APP 
34 286 66 22,8 52,8 

[TTI: begyulladáshoz szükséges idő (time to ignition), pHRR: maximális hőkibocsátás (peak heat 

release rate), THR: teljes kibocsátott hőmennyiség (total heat release) Átlagos eltérések: TTI: ±3 s, 

pHRR: ±30 kW/m2, pHRR ideje: ±5 s, maradék tömege: ±2 m/m%] 

 
26. ábra: 0,5 mm-es gélbevonattal ellátott referencia kompozitok hőkibocsátása 

 

A 3%P RDP-vel égésgátolt kompozit alapú minták hőkibocsátása a referencia alapú 

mintákhoz képest minden gélbevonat esetében kisebb, ami szintén evidens, hiszen 

ebben az esetben már a kompozit alap is égésgátolt. A 27. ábrán azonban 
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megfigyelhető, hogy a nem-égésgátolt bevonattal ellátott kompozit, valamint az 5%P 

APP-t tartalmazó gélbevonattal bevont kompozit hőkibocsátása is magasabb, mint a 

bevonat nélküli kompozit mintáé. Előbbi ugyancsak az éghető anyag felületre történő 

felvitelével magyarázható, de utóbbi esetében a gélbevonat is tartalmaz égésgátlót. Ha 

megfigyeljük a 10 és 15%P APP-vel égésgátolt gélbevonattal bevont mintákat, azt 

tapasztaljuk, hogy a hőkibocsátásuk az RDP-s kompozit alaphoz hasonló vagy kisebb. 

Valószínűleg az 5%P APP a gélbevonatban még nem elegendő ahhoz, hogy 

kompenzálja a gélbevonat felvitele miatti tömegnövekedés okozta hőkibocsátás-

növekedést. A kereskedelmi SGi128 FR bevonattal ellátott kompozit nagyjából az 

RDP-s kompozit alap körül teljesít, bár - mint az összes égésgátolt gélbevonattal 

ellátott minta esetén - a begyulladáshoz szükséges idő nagyobb és a hőkibocsátás 

maximuma is később jelentkezik, mint az alap kompozitnál. 5%P RDP jelenléte a 

gélbevonatban szintén nem elég a fent említett hőkibocsátás-növekedés 

kompenzálására, de nem az a helyzet abban az esetben, amikor APP és RDP 

együttesen van jelen a bevonatban. Ezen összetétel hőkibocsátás-görbéje is hasonló, 

mint ami a 26. ábrán látható, de az RDP jelenléte miatt a kompozit alapban még kisebb 

a maximális hőkibocsátás. 

 
27. táblázat: 0,5 mm-es gélbevonattal ellátott égésgátolt kompozitok MLC eredményei 

 
TTI 

[s] 

pHRR 

[kW/m2] 

pHRR ideje 

[s] 

THR 

[MJ/m2] 

Maradék 

tömege 

[%] 

PER 3%P RDP 

kompozit 
26 200 45 15,8 56,2 

PER 3%P 

RDP_SG715 REF 
35 283 61 24,6 47,8 

PER 3%P 

RDP_SGi128 FR 
30 196 55 20,0 54,9 

PER 3%P 

RDP_SG715 5%P 

APP 

32 257 56 23,0 50,0 

PER 3%P 

RDP_SG715 5%P 

RDP 

25 288 64 26,7 42,8 

PER 3%P 

RDP_SG715 5%P 

APP 5%P RDP 

28 161 85 22,0 50,3 

PER 3%P 

RDP_SG715 10%P 

APP 

36 210 64 22,7 55,3 

PER 3%P 

RDP_SG715 15%P 

APP 

36 180 62 20,4 55,9 

[TTI: begyulladáshoz szükséges idő (time to ignition), pHRR: maximális hőkibocsátás (peak heat 

release rate), THR: teljes kibocsátott hőmennyiség (total heat release) Átlagos eltérések: TTI: ±3 s, 

pHRR: ±30 kW/m2, pHRR ideje: ±5 s, maradék tömege: ±2 m/m%] 
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27. ábra: 0,5 mm-es gélbevonattal ellátott égésgátolt kompozitok hőkibocsátása 

 

Az eredmények alapján kiemelendő, hogy az égésgátlás nélküli gélbevonatok már 

0,5 mm vastagságban is jelentős mértékben növelik a kompozitok hőkibocsátását. 

Amennyiben tehát a felületi minőség vagy egyéb más tulajdonságok elérése érdekében 

gélbevonatot kell alkalmazni a kompozit felületén, vagy figyelembe kell venni a 

hőkibocsátás jelentős növekedését vagy multifunkcionális, égésgátlót is tartalmazó 

gélbevonatot érdemes választani. Amíg a referencia kompozit alappal készített 

égésgátolt gélbevonattal ellátott minták esetében a hőkibocsátás a bevonat nélküli 

referencia kompozit hőkibocsátása alatt maradt, ez nem mondható el az RDP-s alappal 

készített égésgátolt gélbevonattal bevont mintáknál, ahol a hőkibocsátás csökkenése a 

bevonat nélküli kompozit alaphoz képest legtöbb esetben kisebb mértékű. A 

hőkibocsátás további csökkentése megvalósítható lehet az égésgátolt gélbevonat réteg 

vastagságának növelésével, így a csak APP-t tartalmazó bevonatok esetében a 

vizsgálataimat 1 mm-es gélbevonat vastagsággal is megismételtem. Az RDP-t 

tartalmazó összetételek esetében a gélbevonatok már 0,5 mm vastagságban is az 

égésgátlás szempontjából megfelelően hatékonynak bizonyultak, így azokat nem 

vizsgáltam 1 mm-es vastagságban, hiszen a gyakorlati alkalmazás és a 

költségcsökkentés szempontjából törekedni kell a lehető legkisebb rétegvastagságra, 

amely még elegendő hatást biztosít. 

Az 1 mm-es referencia és égésgátolt gélbevonattal ellátott referencia és égésgátolt 

kompozit alappal készített minták MLC mérési eredményei a 28. és 29. táblázatban, 

míg a vizsgálat során regisztrált hőkibocsátások a 28. és 29. ábrán láthatók. 

A 28. ábrán látható, hogy 1 mm-es rétegvastagság esetében csak az égésgátlót nem 

tartalmazó referencia gélbevonattal bevont minta hőkibocsátása haladta meg a 

bevonat nélküli referencia kompozit alap hőkibocsátását, akárcsak a 0,5 mm-es 
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gélbevonattal bevont referencia kompozitnál (26. ábra). Az égésgátolt gélbevonatok 

esetében a tendencia az eddigieknek megfelelően alakul: az APP mennyiségének 

növelésével időben később jelentkezik és csökken a maximális hőkibocsátás, a teljes 

hőkibocsátás nem változik jelentősen, a maradék tömeg növekszik a nem égésgátolt 

gélbevonathoz képest (28. táblázat). Szintén az eddigi vizsgálataim alapján 

tapasztaltak figyelhetők meg, ha az APP-t tartalmazó gélbevonattal bevont mintát a 

kereskedelmi gélbevonattal hasonlítjuk össze: 15%P APP hasonlóképpen teljesít, mint 

az SGi128 FR bevonattal ellátott kompozit. 

 

28. táblázat: 1 mm-es gélbevonattal ellátott referencia kompozitok MLC eredményei 

 
TTI 

[s] 

pHRR 

[kW/m2] 

pHRR ideje 

[s] 

THR 

[MJ/m2] 

Maradék 

tömege 

[%] 

PER REF kompozit 23 351 39 24,1 47,4 

PER REF_SG715 

REF 
34 456 78 61,8 39,7 

PER REF_SGi128 

FR 
30 164 122 61,6 42,7 

PER REF_SG715 

5%P APP 
29 274 83 43,5 45,8 

PER REF_SG715 

10%P APP 
35 191 108 49,8 51,5 

PER REF_SG715 

15%P APP 
34 164 107 45,4 53,9 

[TTI: begyulladáshoz szükséges idő (time to ignition), pHRR: maximális hőkibocsátás (peak heat 

release rate), THR: teljes kibocsátott hőmennyiség (total heat release) Átlagos eltérések: TTI: ±3 s, 

pHRR: ±30 kW/m2, pHRR ideje: ±5 s, maradék tömege: ±2 m/m%] 
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28. ábra: 1 mm-es gélbevonattal ellátott referencia kompozitok hőkibocsátása 

 

A referencia alap esetében a 0,5 és az 1 mm-es bevonatok között ugyan a 

hőkibocsátásban jelentős a különbség (pl.: 15%P APP esetében ~43%-kal csökkent a 

pHRR), de a tendencia hasonló. Ezzel szemben az RDP-s alappal készített kompozitok 

esetében 0,5 mm-es bevonatvastagságnál csak a kereskedelmi és a 15%P APP-s 

gélbevonatok értek el alacsonyabb maximális hőkibocsátást, mint a kompozit alap (27. 

ábra), 1 mm-es rétegvastagságnál azonban a kereskedelmi gélbevonaton kívül már két 

összetétel is jobban teljesít a kompozit alapnál (29. ábra, 29. táblázat). Míg az 1 mm-es 

SGi128 FR bevonattal ellátott minta csak 10%-os maximális hőkibocsátás-csökkentést 

eredményez, addig a 10%P APP-s esetben ez a csökkenés 16%, a 15%P APP-s 

gélbevonatnál pedig már 26%. 1 mm-es rétegvastagságban tehát a gélbevonatban 

eloszlatott égésgátló hatása jobban érvényesül; a jelenlévő APP mennyiség már tudja 

kompenzálni a felületre felvitt többlet éghető anyagot, ellentétben a 0,5 mm-es esettel. 

Az 1 mm-es gélbevonattal bevont kompozitok esetében egy további jelenség 

figyelhető meg a hőkibocsátás görbéken: míg a kompozit alapok égése viszonylag 

rövid idő alatt (de átlagosan 300 s-on belül) megszűnt, addig a bevonattal ellátott 

mintáknál a görbe lefutása elnyújtottabb. Ugyanez elmondható a 0,5 és az 1 mm-es 

gélbevonatok vonatkozásában is. A jelenség magyarázata, hogy az 1 mm-es 

gélbevonatban az APP felhabosodása már olyan mértékű, hogy a képződő 

intumeszcens szenes réteg belehabosodik a kaloriméterbe, bár ez a habosodás még 

nem olyan mértékű, mint a tiszta, 4 mm vastagságban vizsgált gélbevonatok 

habosodása (21. ábra), így ez a jelenség jelen esetben nem hamisítja meg a mérést és a 

belőle levonható következtetéseket. 
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29. táblázat: 1 mm-es gélbevonattal ellátott égésgátolt kompozitok MLC eredményei 

 
TTI 

[s] 

pHRR 

[kW/m2] 

pHRR ideje 

[s] 

THR 

[MJ/m2] 

Maradék 

tömege 

[%] 

PER 3%P RDP 

kompozit 
26 200 45 15,8 56,2 

PER 3%P 

RDP_SG715 REF 
34 348 82 56,0 47,6 

PER 3%P 

RDP_SGi128 FR 
34 181 114 55,2 48,1 

PER 3%P 

RDP_SG715 5%P 

APP 

35 251 89 43,9 49,0 

PER 3%P 

RDP_SG715 10%P 

APP 

25 169 85 45,7 55,0 

PER 3%P 

RDP_SG715 15%P 

APP 

35 149 96 46,2 59,4 

[TTI: begyulladáshoz szükséges idő (time to ignition), pHRR: maximális hőkibocsátás (peak heat 

release rate), THR: teljes kibocsátott hőmennyiség (total heat release) Átlagos eltérések: TTI: ±3 s, 

pHRR: ±30 kW/m2, pHRR ideje: ±5 s, maradék tömege: ±2 m/m%] 

 

 
29. ábra: 1 mm-es gélbevonattal ellátott égésgátolt kompozitok hőkibocsátása 
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4.4.3. Kenéssel felvitt gélbevonattal ellátott kompozitok mechanikai tulajdonságai 

Az ötféle 0,5 mm vastag gélbevonattal ellátott referencia és 3%P RDP-vel égésgátolt 

kompozitok hajlítóvizsgálata során mért értékeket a 3.3 fejezetben található (15) és (16) 

összefüggések segítségével értékeltem. A 30. ábrán a kapott hajlítószilárdságot, míg a 

31. ábrán a hajlító modulust tüntettem fel. 
 

 
30. ábra: 0,5 mm-es gélbevonattal ellátott referencia és égésgátolt kompozitok hajlítószilárdsága 

 

 
31. ábra: 0,5 mm-es gélbevonattal ellátott referencia és égésgátolt kompozitok hajlító modulusa 
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Ahogy az a 30. és 31. ábrán is látható, a referencia kompozit alap felhasználásával 

készített minták hajlítószilárdsága és hajlító modulusa szinte minden esetben 

meghaladja az égésgátolt alappal készített minták szilárdság és modulus értékeit. Ez 

összhangban van a kompozit alapok DMA méréseiből kapott eredményeket (4.4.1 

fejezet). A tapasztalt kis mértékű csökkenés az RDP lágyító hatásával magyarázható. 

A referencia kompozit alap esetében az égésgátolt gélbevonattal ellátott minták 

hajlítószilárdsága és hajlító modulusa minden esetben meghaladja a referencia 

gélbevonattal bevont kompozit szilárdságát, valamint hajlító modulusát. Az eltérés 

ugyanakkor nem számottevő, a legnagyobb és a legkisebb érték között is mindössze 

10% eltérés adódik. A 0,5 mm vastag gélbevonatok nem befolyásolják jelentősen a 

kompozit mechanikai tulajdonságait, valószínűsíthetően a referencia kompozit nagy 

hajlítószilárdságának és modulusának köszönhetően. Az APP-vel égésgátolt minták 

esetén a P-tartalom (tehát az APP mennyiségének) növelésével a bevont kompozitok 

hajlítószilárdsága és hajlítómodulusa szóráson belül marad, tehát az APP mennyisége 

nem befolyásolja jelentősen a mechanikai tulajdonságokat hajlítáó igénybevétel esetén. 

Referencia kompozit alap esetében a kereskedelmi égésgátolt bevonattal ellátott 

minták rendelkeznek a legmagasabb hajlítószilárdság és modulus értékekkel. Hasonló 

tendencia figyelhető meg az RDP-vel égésgátolt kompozit alappal készített mintáknál. 

Érdemes megfigyelni a 15%P APP-t tartalmazó bevonattal ellátott égésgátolt alappal 

készített kompozitok szilárdság és modulus értékeit: ezek ugyanis a referencia 

bevonattal ellátott mintáktól is gyengébben teljesítettek a hajlítóvizsgálat során. A 

jelenség magyarázata feltételezhetően az adalék merevítő, valamint térhálósodásra 

gyakorolt hatásának összevetésében keresendő. Az APP 15 µm átlagos 

szemcseméretű, közel gömbszerű részecske, ami homogén eloszlatottság esetén 

rendelkezhet erősítő hatással, vagyis egyidejűleg növeli a modulust és a szilárdságot. 

Ez 10%P APP mennyiségig, ha kis mértékben is, de megfigyelhető. Az APP-vel 

égésgátolt gélbevonat alapanyagok DSC vizsgálati eredményei alapján (4.3.3 fejezet, 

22. táblázat) a relatív térhálósodási entalpia minden esetben nagyobbnak bizonyult, 

mint a referencia gélbevonat esetében, de a három APP-s gélbevonatnál a 

térhálósodási entalpiák esetén 10%P APP-nél maximum tapasztalható. Az 

epoxigyanta tömegére vonatkoztatott térhálósodási entalpia ugyan magasabb, mint a 

referencia esetén, a töltőanyag jelenléte mégis eredményezhet kisebb adhéziót a 

kompozit, valamint a gélbevonat epoxi mátrixa között, ami megmutatkozik a 

hajlítóvizsgálat eredményeiben is. Amennyiben kisebb mértékű adhézió alakul ki a 

kompozit alap és a gélbevonat között, hiába az adalékanyag potenciális merevítő 

tulajdonsága, ez a hatás nem mutatkozik meg a mechanikai vizsgálatok során. 

Természetesen pusztán a hajlítóvizsgálat és a DSC mérések alapján helytelen 

bármilyen konkrét következtetést levonni a kialakuló adhézióra vonatkozóan, ezért az 

adhéziót szabványos gélbevonat lehúzásvizsgálattal határoztam meg (4.5.2 fejezet). 

A hajlítóvizsgálat során a bevont kompozit minták tönkremenetele változatos volt. 

A referencia alappal készített minták általában kisebb lehajlás mellett, drasztikus 
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tönkremenetelt szenvedtek, amíg az égésgátolt alapok esetében a tönkremenetel 

kevésbé volt látványos. Néhány tipikus tönkremeneteli módot mutat a 32. ábra. 

 

  
a) b) 

  
c) d) 

32. ábra: 0,5 mm vastag gélbevonattal bevont kompozitok tönkremeneteli módjai hajlítóvizsgálat 

során; a) PER REF_SG715 REF, b) PER 3%P RDP_SG715 REF, c) PER REF_SGi128, d) PER 3%P 

RDP_SGi128 

 

Ahogy a 32. a) ábrán is látható, a referencia kompozit alapra felvitt referencia 

gélbevonat esetében a tönkremenetelkor a gélbevonat szilánkosra tört és 

robbanásszerűen vált le a felületről. Ugyanez az égésgátolt alapra felvitt referencia 

gélbevonat esetében nem volt megfigyelhető (32. b) ábra). A kereskedelmi 

forgalomban kapható égésgátló gélbevonattal bevont referencia és égésgátolt 

kompozitok tönkremenetelében is volt különbség: referencia alapnál a terhelés 

közvetlen környezetében váltak le kisebb-nagyobb szilánkok (32. c) ábra), míg az RDP-

s kompozit alapnál egyszerűen csak elrepedtek a gélbevonatok, de nem történt leválás 

a felületről (32. d) ábra). A tönkremenetel módja részben valószínűleg szintén a 

kompozit alap epoxi mátrixa és a gélbevonat között kialakuló adhézióra vezethető 

vissza: minél jobb az adhézió, annál kevésbé drasztikus a gélbevonat tönkremenetele. 

Utóbbi fontos tényező az alkalmazhatóság szempontjából, hiszen akár beltéri, akár 

szerkezeti elemként használunk fel ilyen égésgátolt bevonattal ellátott kompozitokat, 
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az esetleges terhelés hatására bekövetkező nagymértékű sérülés esztétikai és 

biztonságtechnikai szempontból is kedvezőtlen. Megjegyzendő azonban, hogy a 

tönkremeneteli módok szintén nem adnak pontos felvilágosítást a kialakuló adhézió 

mértékét illetően, ezért szükséges a lehúzásvizsgálat elvégzése. További probléma, 

hogy a kompozit felületén a teljesen egyenletes gélbevonat rétegvastagság kialakítása 

nem mindig valósítható meg egyszerűen (kenéses felvitel esetén); a mechanikai 

tulajdonságok gélbevonat rétegvastagságtól való függése szintén fontos szempont 

lehet, így a hajlítóvizsgálatot megismételtem az 1 mm vastag bevonattal ellátott 

kompozitok esetében is. A kapott hajlítószilárdság és hajlító modulus értékeket a 33. 

és 34. ábrán tüntettem fel. 

 

 
32. ábra: 1 mm-es gélbevonattal ellátott referencia és égésgátolt kompozitok hajlítószilárdsága 
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33. ábra: 1 mm-es gélbevonattal ellátott referencia és égésgátolt kompozitok hajlító modulusa 

 

Az 1 mm-es gélbevonatok esetében a referencia alap esetében nem, de az RDP-s 

kompozit alapnál szintén megfigyelhető az APP mennyiségének növelésével 

jelentkező maximum mind a hajlítószilárdság, mint a hajlító modulus tekintetében. 

Fontos megjegyezni, hogy a kétféle rétegvastagságnál mért értékek között jelentős 

különbség adódik. A referencia alapra felvitt referencia gélbevonatos minták hajlító 

modulusa több, mint felére csökken a rétegvastagság növelésével. Hasonló, olykor 

drasztikus mértékű értékcsökkenés figyelhető meg a többi összetétel esetében is. A 

jelenség magyarázata a gélbevonat réteg vastagságának és a kompozit alap 

vastagságának viszonyától függ. A vizsgált minták esetében a kompozit ~2 mm 

vastagságú, kézi laminálást követő préseléssel készült lap. 0,5 mm vastagságú 

gélbevonat felvitele esetén a hajlítóvizsgálatnál a szilárdság és modulus értékeket 

elsősorban a kompozit alap befolyásolja. 1 mm-es gélbevonat rétegnél azonban a 

felületen lévő bevonat vastagsága már nagyságrendileg összemérhető a kompozit alap 

vastagságával, ami egyrészt az egyértelmű tendencia megfigyelését nehezíti, másrészt 

jelentősen lecsökkenti a mérhető hajlítószilárdság és hajlító modulus értékeket. 

A gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából az éghetőség vizsgálat, a 

hajlítóvizsgálat és a kialakuló adhézióról információt szolgáltató lehúzásvizsgálat 

együttesen adhat felvilágosítást. 
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4.5. Égésgátolt gélbevonattal ellátott kompozitok méretnövelt előállítása 

és vizsgálata 

Az előzőekben bemutatott kézi laminálást követő préseléssel készített kompozitok 

felületére kenéssel vittem fel a gélbevonatokat. Ennek a módszernek az időigénye és a 

kialakított bevonatvastagság ingadozása miatt az ipari alkalmazhatóság 

szempontjából kevés létjogosultsága van. Törekedtem arra, hogy a vizsgált égésgátolt 

gélbevonatokat olyan módszerrel tudjam felvinni a felületre, ami gyors, precíz és jól 

automatizálható, így a gélbevonat felvitele esetén áttértem a szórásos technológiára. 

Az alkalmazott kompozit lap gyártása esetén is másik technológiára tértem át: a kézi 

laminálást követő préselés (nedves préselés) helyett vákuuminfúzióval készítettem el 

a kompozitokat. Ez a módszer az iparban is sokkal elterjedtebb, valamint korábbi 

vizsgálataim során már megállapítást nyert, hogy a két kompozit gyártástechnológia 

más-más száltartalmú végterméket eredményez, ennek pedig hatása van az 

éghetőségre. Az alábbi fejezetben a vákuuminfúzióval előállított és szórással felvitt 

égésgátolt gélbevonattal ellátott kompozitok vizsgálati eredményeit mutatom be. 

4.5.1. Gélbevonatok viszkozitása 

A gélbevonatok felviteli módját nagyban befolyásolja az alapanyag viszkozitása. A 

kenéshez jellemzően nagyobb, amíg a szóráshoz kisebb viszkozitás szükséges. Az 

alkalmazott gélbevonatok esetében az anyagban eloszlatott égésgátló adalék tovább 

növeli a viszkozitást, így az egyébként is kenéshez ajánlott gélbevonat látszólag 

alkalmatlan a szórásra. A viszkozitás ugyanakkor csökkenthető/beállítható megfelelő 

összetételű és mennyiségű hígító oldószerelegy alkalmazásával. Ez a hígító a 

gélbevonat felvitele és térhálósodása során elpárolog, így - megfelelő elszívás 

biztosítása mellett - ideális a gyakorlati alkalmazásra. A gélbevonatok hígító nélküli 

viszkozitását rotációs reométerrel mértem 25 és 80 °C közötti 

hőmérséklettartományban, azonban gyakorlati szempontból a 25 °C-on mért 

viszkozitás-értékek a jelentősek, hiszen a feldolgozás e hőmérsékleten zajlik. A kapott 

viszkozitás-értékeket a 35. ábra mutatja be. 
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35. ábra Gélbevonatok viszkozitása 25 °C-on 

 

Jól látható, hogy jelentős különbségek adódtak a gélbevonatok viszkozitásában. A 

referencia és a kereskedelmi forgalomban kapható égésgátolt gélbevonat viszkozitása 

nagyon különböző, bár ez elsősorban a két eltérő epoxigyanta-rendszernek 

köszönhető. Amennyiben APP-t adunk a gélbevonathoz, a vártnak megfelelően a 

viszkozitás jelentősen megnő. Ilyen tartományban a gélbevonat nem szórható, ezért 

szükséges a hígító adalék használata. Elmondható ugyanakkor az is, hogy 

amennyiben RDP-t adunk a gélbevonathoz, annak viszkozitása oly mértékben 

lecsökken, hogy a gélbevonat hígító alkalmazása nélkül is szórhatóvá válik. Az RDP 

alkalmazása a viszkozitáscsökkenés mellett további előnyökkel is jár. Mivel nem 

szükséges a hígító oldószer használata, ezért nem áll fent a lehetősége az 

oldószerzárványok kialakulásának a térhálósodás során, ez pedig kompaktabb 

mikroszerkezetű bevonatot eredményez. 

4.5.2. Gélbevonatok lehúzásvizsgálata 

Alkalmazhatóság szempontjából fontos a kompozit és a gélbevonat között kialakuló 

adhézió. Az egyes bevonatoknál a kapott tapadószilárdság-értékeket a 36. ábra 

szemlélteti.  
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36. ábra: Gélbevonatok tapadószilárdsága 

 

A kapott eredmények alapján nehéz egyértelmű tendenciát megállapítani, 

ugyanakkor az elmondható, hogy a legtöbb esetben a referencia kompozit alap és a 

felvitt bevonatok között jobb adhézió alakul ki, mint az égésgátolt kompozit alap és a 

gélbevonatok között, ami nagyobb tapadószilárdságot eredményez. Az RDP-vel 

készített kompozit alap és a bevonatok között többnyire kisebb tapadószilárdság 

adódik. A jelenség magyarázata a kompozit mátrixanyagagának, valamint a 

gélbevonatok epoxigyanta mátrixának kompatibilitásában keresendő. Általánosan 

elmondható, hogy az APP-t tartalmazó gélbevonatok és a referencia kompozit mátrixa 

között jobb adhézió alakul ki, amíg azok a bevonatok, amelyek RDP-vel készültek, 

nagyobb tapadószilárdságot mutattak abban az esetben, ha az RDP-vel égésgátolt 

alapra vittem fel őket. Mivel mind a bevonatok alapanyaga, mind a kompozit 

mátrixanyaga epoxigyanta, az adhéziót elsősorban a két térhálós rendszer érintkezési 

felületénél kialakuló határfázisban létrejövő kölcsönhatások szabják meg. A kialakuló 

kölcsönhatásokat, valamint azok erősségét feltételezhetően a mátrixban jelenlévő 

adalékok is befolyásolják. Amennyiben mind a mátrix, mind a bevonat RDP-t 

tartalmaz, akkor a csak APP-s mintákhoz képest elenyésző az adhézió csökkenése az 

RDP kompozit alapban történő alkalmazásának hatására, sőt, a vegyes bevonat esetén 

még nő is az adhézió. Érdemes még megfigyelni a referencia kompozit alap és az APP-

s bevonatok közötti tapadószilárdságot. A nagymértékű szórástól eltekintve ezen 

bevonatok esetén a referencia bevonathoz képest a tapadószilárdság értéke nagyobb, 

azaz jobb a kialakult adhézió, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ez a nagy mértékű 

szórás bizonytalanná teszi a gyakorlati alkalmazást a megbízhatóság csökkenése 

miatt. 
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A kompozit és a bevonat között kialakuló adhézió nagyban befolyásolja a gyakorlati 

alkalmazhatóságot, főként egy esetleges tűzesetnél, ahol kimondottan fontos, hogy az 

égésgátolt bevonat az adott körülmények között legtovább, biztosan a védendő 

felületen maradjon. A kompozit és a bevonat közötti adhézió különböző 

felületkezelése eljárásokkal (pl.: plazmakezelés, kémiai felületkezelés) módosítható. 

4.5.3. Szórással felvitt gélbevonatok 

A gélbevonatokat az iparban általában kenéssel vagy szórással viszik fel a kompozit 

gyártásához alkalmazott szerszám belső felületére. A két módszer közül a szórás 

kevésbé időigényes, valamint jól automatizálható, így a további vizsgálataim során az 

előállított égésgátolt gélbevonatokat ezzel a technológiával dolgoztam fel. A kenéshez, 

valamint a szóráshoz alkalmazott gélbevonatok közötti elsődleges különbség az 

alapanyag viszkozitásában van, így az eddigi - kenésre alkalmas - gélbevonatok 

viszkozitását csökkenteni szerettem volna annak figyelembevételével, hogy a szilárd 

szemcsés égésgátló (APP) hozzáadása növeli a gyantakomponens viszkozitását. A 

gyártó javaslata alapján egy, az ezekhez az epoxi rendszerekhez ajánlott hígító 

összetételéhez hasonló hígítót kevertem. A hígító oldószerelegy a gélbevonat 

gyártójának javaslata alapján 90% etil-alkoholt, 5% izopropil-alkohol, valamint 5% 

metil-etil-ketont tartalmazott. A hígító az égésgátolt gélbevonatok viszkozitását az 

elvárt mértékben lecsökkentette, így a bevonatok szórhatóvá váltak. A hígítót az 

égésgátlót nem tartalmazó referencia, a kereskedelmi égésgátolt, valamint a saját 

készítésű, csak APP-vel égésgátolt gélbevonatok esetében alkalmaztam. Figyelembe 

vettem továbbá a korábbi kísérleteimből levont következtetést, miszerint az RDP, 

égésgátló hatása mellett csökkenti a gyantarendszer viszkozitását. Az RDP 

alkalmazását azért is célszerűnek találtam, mert az APP és az RDP együttes 

alkalmazása égésgátló hatékonyság növelő hatást mutatott. Ezek alapján SG715 5%P 

APP 5%P RDP gélbevonatot készítettem, ami a kísérletek alapján hígító nélkül is 

szórhatónak bizonyult. 

Az eddigiekben a bevonatokat kézi laminálást követő préseléssel előállított 

kompozitok felületére vittem fel kenéssel. Jelen kísérletsorozatban a kompozit 

alapokat is az iparban inkább alkalmazott vákuuminjektálásos módszerrel állítottam 

elő, amelyekre a már említett szórással vittem fel a bevonatot 0,5 mm-es vastagságban. 

Amellett, hogy ebben a kombinációban közelebb kerülünk az iparban potenciálisan 

alkalmazható gyártáshoz, a kompozit alap nagyobb száltartalma kisebb hőkibocsátású 

égést eredményez. A készített minták tömegcsökkenésen alapuló kalorimetriás mérési 

eredményeit és a kapott hőkibocsátásokat a 30. és 31. táblázatokban, valamint a 37. és 

38. ábrákon foglaltam össze. 
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30. táblázat: Szórt gélbevonattal ellátott, injektált referencia kompozitok MLC eredményei 

 
TTI 

[s] 

pHRR 

[kW/m2] 

pHRR ideje 

[s] 

THR 

[MJ/m2] 

Maradék 

tömege 

[%] 

PER REF inj_SG715 

REF sz 
20 292 72 25,2 52,3 

PER REF inj_SGi128 

sz 
10 127 126 15,5 45,4 

PER REF inj_SG715 

5%P APP 5%P RDP sz 
34 147 93 10,0 45,8 

PER REF inj_SG715 

10%P APP sz 
18 113 87 10,5 40,3 

PER REF inj_SG715 

15%P APP sz 
21 118 94 8,1 39,5 

[TTI: begyulladáshoz szükséges idő (time to ignition), pHRR: maximális hőkibocsátás (peak heat 

release rate), THR: teljes kibocsátott hőmennyiség (total heat release) Átlagos eltérések: TTI: ±3 s, 

pHRR: ±30 kW/m2, pHRR ideje: ±5 s, maradék tömege: ±2 m/m%] 

 

 
37. ábra: Szórt gélbevonattal ellátott, injektált referencia kompozitok hőkibocsátása 

 

Az eredmények alapján az injektált referencia kompozitra felvitt gélbevonatok 

begyulladási idejében az eddigieknél nagyobb eltérések is tapasztalhatók. A gyári 

égésgátolt SGi128 FR bevonat esetében például a minta begyulladási ideje fele akkora, 

mint a nem égésgátolt, referencia bevonattal bevont kompozité, míg a vegyesen APP-

t és RDP-t tartalmazó bevonat alkalmazása esetén a kompozit több, mint 1,5-szer annyi 

idő múlva gyulladt csak meg, mint a referencia. Az RDP APP-vel vegyes alkalmazása, 

továbbá kisebb mennyisége az oka annak, hogy bár az RDP főként gáz fázisban hat és 
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a termikus bomlása a referencia PER epoxinál kisebb hőmérsékleten beindul, ez 

mégsem vezet a TTI csökkenéséhez. A maximális és teljes hőkibocsátások, valamint a 

maradék tömegek tekintetében nincs az eddigi eredményektől különösen eltérő 

tendencia, hacsak nem az, hogy a vegyes bevonat maximális hőkibocsátása a vártnál 

nagyobb. Az APP és az RDP együttes alkalmazásának égésgátló hatékoynság növelő 

hatása jelen esetben nem mutatkozik meg úgy, mint a gélbevonat kenéssel való 

felvitele esetén. A jelenség magyarázata az lehet, hogy amíg a szórás során jól 

szabályozható módon, egyenletes vastagságú (0,5 ± 0,02 mm vastag) réteget sikerült 

felvinni a felületre, a kenés során a technológiából és az emberi hibából adódó 

vastagságbeli eltérések miatt esetenként a bevonat vastagsága meghaladta a 0,5 mm-t 

(0,5 ± 0,1 mm), ami a magas foszfortartalomnak megfelelő égésgátló jelenléte miatt 

kisebb hőkibocsátású égést eredményezett. Egy másik lehetséges magyarázat, hogy a 

kenéssel felvitt gélbevonat esetében a kompozit alap kézi laminálást követő préseléssel 

készült. Korábbi vizsgálataim során kimutattam, hogy a gyártástechnológia hatással 

van a kompozit éghetőségére (4.2.1 fejezet) és a vákuuminjektálással készített 

kompozit annyival kedvezőbben viselkedik (vagyis annyival kevésbé ég), hogy a 

referenciához képest tapasztalható hőkibocsátás-csökkenés nem olyan számottevő, 

mint a kézi laminálást követő préseléssel készített minták esetén. 

A hőkibocsátás görbéken az égésgátolt gélbevonattal ellátott kompozitok esetén egy 

kezdeti, alacsony hőkibocsátású csúcs/váll tapasztalható (37. ábra). A jelenséget 

valószínűsíthetően az okozza, hogy a mérés során alkalmazott hősugárzás hatására a 

bevonat meggyullad, ám a meggyulladást követően az égésgátló elkezdni kifejteni a 

hatását, ami a hőkibocsátás-növekedést jelentősen mérsékli és időben eltolja, majd a 

kompozit begyulladását követően a hőkibocsátás a maximumig monoton nő. Ez a 

jelenség nem figyelhető meg az égésgátlót nem tartalmazó gélbevonat esetén, mivel 

ott a bevonat meggyulladása is növekvő hőkibocsátású égést eredményez, amihez a 

begyulladó kompozit alap hőkibocsátása hozzáadódik. A maximális hőkibocsátás 

elérése után a minták hőkibocsátása monoton csökken. 
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31. táblázat: Szórt gélbevonattal ellátott, injektált égésgátolt kompozitok MLC eredményei 

 
TTI 

[s] 

pHRR 

[kW/m2] 

pHRR ideje 

[s] 

THR 

[MJ/m2] 

Maradék 

tömege 

[%] 

PER 3%P RDP 

inj_SG715 REF sz 
20 266 57 24,9 48,0 

PER 3%P RDP 

inj_SGi128 sz 
18 116 77 15,7 42,7 

PER 3%P RDP 

inj_SG715 5%P APP 

5%P RDP sz 

25 143 59 13,8 42,9 

PER 3%P RDP 

inj_SG715 10%P 

APP sz 

18 112 70 12,4 40,0 

PER 3%P RDP 

inj_SG715 15%P 

APP sz 

19 104 81 13,0 40,3 

[TTI: begyulladáshoz szükséges idő (time to ignition), pHRR: maximális hőkibocsátás (peak heat 

release rate), THR: teljes kibocsátott hőmennyiség (total heat release) Átlagos eltérések: TTI: ±3 s, 

pHRR: ±30 kW/m2, pHRR ideje: ±5 s, maradék tömege: ±2 m/m%] 

 

 
38. ábra: Szórt gélbevonattal ellátott, injektált égésgátolt kompozitok hőkibocsátása 

 

Az RDP-vel égésgátolt, injektált kompozitok esetében a begyulladási időkben nem 

mutatkozik olyan mértékű eltérés, mint a referencia alapnál. A maximális, a teljes 

hőkibocsátás és a maradék tömeg esetében az eddig jól ismert tendencia tapasztalható. 

Különösen kis maximális hőkibocsátással rendelkezik a PER 3%P RDP inj_SG715 

15%P APP sz minta, amely esetében a pHRR alig haladja meg a 100 kW/m2-t. A kezdeti, 
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alacsony hőkibocsátású váll ezeknél a mintáknál is megfigyelhető, amíg a referencia 

gélbevonat esetében ugyanúgy monoton növekszik a hőkibocsátás. Az RDP 

alkalmazása a kompozit alapban a maximális hőkibocsátást tovább csökkenti: 10%P 

APP-vel adalékolt bevonat esetén alig 1%-kal, a 15%P APP-s bevonat esetén azonban 

majdnem 12%-kal kisebb pHRR-t kapunk. 

4.5.4. Gyártástechnológia hatása a bevont kompozitok éghetőségére 

A 4.2.1 fejezetben vizsgáltam a kompozitok gyártástechnológiájának hatását annak 

éghetőségére. Mivel úgy tapasztaltam, hogy a kézi laminálást követő préseléssel és a 

vákuuminfúzióval gyártott kompozitok éghetősége pusztán a gyártástechnológiából 

adódóan eltér, úgy véltem, hogy a bevonási módszernek is lehet hatása. A kenéssel, 

valamint a szórással gyártott gélbevonatok esetében 0,5 mm-es rétegvastagságot 

alkalmaztam és ezeket a bevonatokat nedves préseléssel, valamint vákuuminfúzióval 

gyártott kompozitokra vittem fel kenéssel és szórással. A gyártott bevont kompozitok 

hőkibocsátását a 39., 40. és 41. ábrán mutatom be. A gyártátechnológia hatását a 

vegyesen APP-t és RDP-t is tartalmazó gélbevonat példáján mutatom be, mivel ez a 

bevonat mind kenéssel, mind szórással felvihető a kompozit felületére. 

 

 
39. ábra: Kompozit alap gyártástechnológiájának hatása a szórással bevont kompozitok 

éghetőségére 

 

A 39. ábrán a kompozit alap gyártástechnológiájának hatását mutatom be az 

éghetőségre (a gélbevonatokat szórással vittem fel). A referencia alappal készített 

kompozitok esetén a hőkibocsátás görbe kezdeti szakasza a begyulladást követően 

nagyjából 40 s-ig együtt halad, függetlenül a gyártási módszertől, de innentől jelentős 

különbség figyelhető meg a görbén. A vákuuminfúzióval készített kompozit esetében 
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egy plató figyelhető meg. Ennek fizikai jelentősége van, hiszen ennél a platónál a 

kompozit praktikusan állandó hőkibocsátással ég; minél hosszabb ez a szakasz az égés 

során, annál több idő áll rendelkezésre a menekülésre egy esetleges valós tűzesetnél. 

Ebben az esetben ez a konstans szakasz hozzávetőlegesen 20 s-ig tart, majd ezután a 

hőkibocsátás tovább növekszik, ugyanakkor a pHRR ~16%-kal, amíg a THR ~20%-kal 

csökkent a nedves préseléssel készített mintához képest. 

Az RDP-vel készített kompozitok esetében rövidebb begyulladási időt 

tapasztaltam, ami nem meglepő a nagyobb mennyiségű RDP jelenléte, valamint annak 

hatásmechanizmusa következtében. A vákuuminfúzióval készített RDP-s alap 

valamivel később gyulladt be, ami a gyártástechnológiából adódóan a kompozitban 

található kisebb mennyiségű gyanta és RDP jelenlétével, valamint ezzel 

párhuzamosan nagyobb száltartalommal magyarázható. A pHRR hozzávetőlegesen 

9%-kal csökkent, amíg a THR-ben nem volt eltérés a nedves préseléssel készített 

mintához képest. Hasonló jelenség figyelhető meg a hőkibocsátásban a 

vákuuminfúzióval készített minta esetén: a kezdeti meredek hőkibocsátás-

emelkedésben egy váll figyelhető meg a begyulladástól számított 35 s-nál. Ez nem 

olyan jelentős, mint a referencia alapnál megfigyelhető plató az RDP kisebb 

hőstabilitása miatt. Bár a 3%P RDP-vel vákuuminjektált és szórt minta produkálta a 

legkisebb maximális hőkibocsátást, minden tényezőt figyelembe véve a 

vákuuminfúzióval, referencia alappal készített minta teljesített a legjobban. 

A kompozit alap gyártástechnológiáján kívül vizsgáltam a gélbevonat felviteli 

módszerének hatását az éghetőségre (40. ábra). Ebben az esetben a nedves préseléssel 

készített kompozit alapokra vittem fel a vegyesen APP-t és RDP-t tartalmazó 

bevonatot kenéssel, valamint szórással 0,5 mm-es vastagságban. 

 

 
40. ábra: Gélbevonat felviteli módjának hatása a nedves préseléssel gyártott kompozit éghetőségére 

0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200 250 300 350 400

H
ő

ki
b

o
cs

át
ás

 (
kW

/m
2
)

Idő (s)

PER REF lam_SG715 5%P APP 5%P RDP k

PER REF lam_SG715 5%P APP 5%P RDP sz

PER 3%P RDP lam_SG715 5%P APP 5%P RDP k

PER 3%P RDP lam_SG715 5%P APP 5%P RDP sz



102 

 

A kapott eredmények alapján egyértelműen magállapítható, hogy a kenéssel, 

valamint a szórással történő gélbevonat-felvitelnek hatása van a bevont minta égésére. 

Mind a referencia, mind az égésgátolt kompozitok esetében a kenéssel történő 

gélbevonat-felvitel nagyobb hőkibocsátású égést eredményez, mint a szórással felvitt 

gélbevonatok esetén. A szórással történő felvitel a referencia kompozit alap esetében 

a pHRR-t 33%-kal, a THR-t ~64%-kal csökkentette, míg az RDP-vel égésgátolt alap 

esetében ezek a csökkenések 18 és 48% körül adódtak. A jelenség magyarázata, hogy 

a szórással egyenletes rétegvastagságú bevonat alakítható ki a felületen, ami az 

esztétikus megjelenés, de még inkább az éghetőségi tulajdonságok szempontjából 

fontos. Bár a kenés alapvetően egy egyszerűbb eljárás, az emberi hibából adódóan 

nehéz reprodukálhatóan, egyenletesen vastag réteget kialakítani, mindamellett, hogy 

maga az eljárás időigényesebb és nem olyan termelékeny, mint a szórás. Meg kell 

említeni ugyanakkor, hogy szórás esetén a hígító oldószerelegy jelenléte okozta kis 

viszkozitás miatt fennáll a lehetősége az égésgátló adalékok ülepedésének a bevonat 

száradása során, míg kenéssel felvitt bevonatok esetén a nagyobb viszkozitás miatt 

feltételezhetően nehezebben ülepednek a szemcsék. Az égésgátló ülepedése a 

bevonatban jelentős mértékben befolyásolhatja az éghetőséget, azonban ilyen jellegű 

ülepedést nem tapasztaltam (7.3 Melléklet). 

Az összehasonlítás megkönnyítése végett a különböző gyártástechnológiákkal 

készített minták hőkibocsátását a 41. ábrán foglaltam össze. 

 

 
41. ábra: Különböző kompozit és gélbevonat gyártástechnológiák hatása az éghetőségre 
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Mind a referencia, mind az égésgátolt kompozit alappal készített minták esetében a 

szórás a preferált gélbevonat-felviteli módszer, mivel ez jelentősen csökkenti a minta 

hőkibocsátását az égés során. A jelenség magyarázata elsősorban az egyenletes 

gélbevonat-vastagsággal magyarázható. Bár az esetek nagy többségében a szórt 

bevonatoknál a maximális hőkibocsátás időben korábban jelentkezik, egy valós 

tűzeset körülményeinek szimulálása esetében a szórt bevonatok égésgátlás 

szempontjából kedvezőbben viselkednek, mint a kent bevonatok a kisebb 

hőkibocsátás miatt. Amennyiben a kompozit alapot vákuuminfúzióval készítjük el, a 

hőkibocsátás tovább csökkenthető és a maximális hőkibocsátás ideje is időben 

eltolódik, ami hosszabb menekülési időt jelent a gyakorlatban. 

Hasonló trend figyelhető meg az RDP-vel készített kompozitok esetében is, bár 

további jelentős hőkibocsátás-csökkenést nem sikerült produkálni a referencia alappal 

készített kompozitokhoz képest, így az RDP alkalmazása a kompozit mátrixában nem 

indokolt, elsősorban annak lágyító hatása és a mechanikai tulajdonságokra gyakorolt 

negatív hatása miatt. 

A fenti vizsgálataim alapján célszerű, ha a kompozit alapot égésgátló hozzáadása 

nélkül vákuuminfúzióval gyártjuk, majd erre szórással visszük fel az égésgátolt 

gélbevonatot. 

4.5.5. Szórt gélbevonattal ellátott kompozitok dinamikus mechanikai viselkedése 

A szórt gélbevonattal ellátott, vákuuminfúzióval gyártott kompozitok dinamikus 

mechanikai viselkedését DMA-val vizsgáltam három pontos hajlításnak megfelelő 

elrendezésben úgy, hogy a gélbevonat minden esetben a nyomott oldalon 

helyezkedett el. A vizsgálat végeztével a tárolási modulust 25 és 75 °C-on, valamint a 

veszteségi tényező maximumhelyét határoztam meg. A hőmérséklet hatására 

bekövetkező merevségcsökkenés szemléltetése érdekében meghatároztam a 75 °C-on 

és 25 °C-on mért tárolási modulusok arányát is. A kapott eredményeket a 32. táblázat 

mutatja. A kapott DMA görbék a 7.4 Mellékletben találhatók. 
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32. táblázat: Szórt gélbevonattal ellátott vákuuminjektált kompozitok dinamikus mechanikai 

tulajdonságai 

Minta 
E’(25°C) 

[MPa] 

E’(75°C) 

[MPa] 

E’(75°C)/E’(25°C) 

[-] 

tanδ 

maximumhelye 

[°C] 

PER REF inj_SG715 REF sz 30805 12562 0,41 57 80 

PER REF inj_SG715 5%P APP 

5%P RDP sz 
29788 3086 0,10 36 77 

PER REF inj_SGi128 sz 33232 18503 0,56 33 81 

PER REF inj_SG715 10%P APP 

sz 
31860 13506 0,42 56 79 

PER REF inj_SG715 15%P APP 

sz 
34209 12595 0,37 56 79 

PER 3%P RDP inj_SG715 REF 

sz 
28872 3907 0,14 52 

PER 3%P RDP inj_SG715 5%P 

APP 5%P RDP sz 
28310 2148 0,08 39 

PER 3%P RDP inj_SGi128 sz 23397 2365 0,10 52 

PER 3%P RDP inj_SG715 

10%P APP sz 
42900 6163 0,14 53 

PER 3%P RDP inj_SG715 

15%P APP sz 
29008 5163 0,18 51 

[Átlagos eltérések: E’(25 °C): ±3000 MPa, E’(75 °C): ±300 MPa, tanδ maximumhelye: ±5 °C] 

 

A referencia alappal készített kompozitok esetében nagyobb tárolási modulus 

értékeket kaptam, mint az RDP-vel készített kompozitoknál. Ez különösképpen igaz a 

75 °C-on meghatározott tárolási modulusra, és alapvetően az RDP lágyító hatásával 

magyarázható. A 25 °C-on meghatározott tárolási modulus nem tér el jelentősen a 

referencia, valamint az RDP-s alappal készített minták esetében; többek között ezért is 

esett a választásom a 3% foszfortartalomnak megfelelő RDP alkalmazására a kompozit 

mátrixban (4.4.1 fejezet). A gélbevonattal ellátott referencia kompozitok esetében a 

veszteségi tényezőnél két csúcs figyelhető meg. Ez nem meglepő, ha figyelembe 

vesszük, hogy a kompozit alaphoz használt PER epoxigyanta és a bevonat 

alapanyagául szolgáló SG715 epoxigyanta alapvetően eltérő gyantarendszerek, 

amelyek eltérő üvegesedési átmeneti hőmérséklettel rendelkeznek. Az alacsonyabb 

hőmérsékleten tapasztalható tanδ maximum a gélbevonat, míg a magasabb 

hőmérsékleten tapasztalható csúcs a kompozit mátrixának gyantarendszeréhez 

köthető. A tanδ csúcsok intenzitása a gélbevonat, illetve a kompozit gyanta mátrixának 

hozzájárulását mutatja a bevont rendszer dinamikus viselkedéséhez: nagyobb 

intenzitású csúcs nagyobb mértékű hozzájárulást jelent. Az SG715 5%P APP 5%P RDP 

bevonattal készített kompozit esetében például a bevonathoz rendelhető veszteségi 
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tényező nagyobb, ami azt jelenti, hogy a tárolási modulus csökkenésében jelentősebb 

szerepet játszik a bevonat. Ez a bevonat flexibilitására vezethető vissza. 

Az RDP jelenléte a kompozit alapban jelentős hatással van a dinamikus mechanikai 

viselkedésre, amit a két eltérő hőmérsékleten vett tárolási modulusok aránya is jól 

mutat (a hőmérsékletemelkedés hatására a modulusok aránya közelebb van a 

nullához, tehát ezeknél a kompozitoknál a tárolási modulus jelentős mértékben 

csökken az üvegesedési átmeneti hőmérséklet felett). A tárolási modulus 

nagymértékben csökkent a referencia alappal készített kompozitokhoz képest is, 

valamint a veszteségi tényező csak egy csúccsal rendelkezett. Az RDP-s alapok 

esetében a kompozit alaphoz rendelhető veszteségi tényező csúcs nem jelentkezik, 

aminek hátterében az RDP lágyító hatására a kompozit alapban bekövetkező jelentős 

mértékű tárolási modulus-veszteség állhat, ez pedig a két csúcs összeolvadását 

eredményezte. Az APP jelenléte a bevonatban némiképp kompenzálja az RDP lágyító 

hatása miatti modulus-csökkenést: a referencia kompozit alap esetében 25 °C-on nincs 

jelentős eltérés E’ értékében, míg az FR alapnál a jól eloszlatott APP a bevonatban 

némileg nagyobb tárolási modulust eredményez magasabb hőmérsékleten, mint 

amikor nincs APP a bevonatban. 75 °C-on minden esetben a vegyesen APP-t és RDP-t 

tartalmazó bevonat E’ értéke a legkisebb, de a jól eloszlatott APP a bevonatban 

valamennyire képes ellensúlyozni a modulus csökkenését. 

A DMA vizsgálatok megerősítik korábbi állításomat, miszerint a gyakorlati 

alkalmazhatóság szempontjából nem célszerű RDP-t alkalmazni a kompozit 

mátrixanyagában. 

4.5.6. Szórt gélbevonattal ellátott kompozitok mechanikai tulajdonságai 

A szórt bevonattal ellátott, vákuuminfúzióval készített referencia és égésgátolt 

kompozitok három pontos hajlítása során kapott hajlítószilárdság és hajlító 

rugalmassági modulus értékeket a 42. és 43. ábra mutatja. 
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42. ábra: Szórt gélbevonattal ellátott, vákuuminfúzióval előállított kompozitok hajlítószilárdsága 

 

 
43. ábra: Szórt gélbevonattal ellátott, vákuuminfúzióval készített kompozitok hajlító rugalmassági 

modulusa 

 

A referencia alapú bevonatos kompozitok esetében a hajlítószilárdság értékei 

magasabbak maradtak, mint a kompozit mátrixban RDP-t tartalmazó minták esetében. 

Ez a jelenség nem meglepő, ismerve az RDP lágyító hatását, amely nagymértékben 

befolyásolja a kompozit mechanikai tulajdonságait. Az APP hozzáadása a 
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gélbevonathoz nem változtatta meg a hajlítószilárdsági értékeket a bevonatos 

referencia kompozitok esetében, azonban ugyanez nem mondható el az RDP-vel 

készült kompozitokról. Ezek a minták alacsonyabb hajlítószilárdsági értékeket 

mutattak, mint az SG715 REF bevonatú FR kompozitok. A legszembetűnőbb jelenség 

mégis az volt, hogy a gélbevonatban RDP-t tartalmazó minták a vártnál magasabb 

hajlítószilárdsági értékeket értek el. Ez azzal magyarázható, hogy a kompozit felületén 

kevésbé merev és rugalmasabb gélbevonatot alkalmaztam. 

A hajlító rugalmassági modulusok szinte azonosak maradtak, függetlenül attól, 

hogy milyen típusú gélbevonatot vittem fel ugyanarra a típusú kompozit alapra. Ezek 

az eredmények is alátámasztják korábbi megállapításomat, miszerint az RDP 

alkalmazása a kompozit mátrixában nem szükséges. 

4.6. Éghetőség előrejelzése mesterséges intelligencia segítségével 

Ebben a fejezetben a csoporthozzájárulásokon alapuló előrejelzés, valamint a 

fejlesztett mesterséges neurális háló segítségével elvégzett éghetőségi paraméter-

előrejelzést mutatom be. Az előrejelzés pontossága szempontjából kiemelkedő 

jelentőségű, hogy megfelelő mennyiségű mérési adat álljon rendelkezésre, ezért ebben 

a fejezetben a saját mérési adataimon túl a kutatócsoportunk korábbi epoxigyanták 

égésgátlására vonatkozó eredményeit is felhasználtam az adatbázisok létrehozásakor 

[100][101][107][108][109][111]. 

4.6.1. Éghetőség előrejelzése a csoporthozzájárulások módszerével 

A szakirodalmi adatok alapján a csoporthozzájárulások módszerével kiszámítottam 

a teljes hőkibocsátást (THR), valamint az elszenesedett maradék mennyiségét (CR) 

GER, PER, SPE (szorbit poliglicidil-éter) és GFTE (glükofuranozid triepoxi) alapú 

égésgátolt epoxigyanta-rendszerek esetén. A mért éghetőségi jellemzők 

tömegcsökkenésen alapuló kónikus kalorimetriai (MLC) vizsgálatok alapján 

meghatározott értékek, míg a feldolgozott szakirodalomban az egyes 

csoporthozzájárulások áramlásos-pirolízis kalorimetriával (Pyrolysis-Combustion 

Flow Calorimetry, PCFC) megállapított értékek, ezért a mért és a számolt értékek 

között nagyságrendbeli eltéréseket tapasztaltam. Az alkalmazott előrejelzési módszer 

célja elsősorban az volt, hogy az égésgátolt rendszereket egymással össze tudjam 

hasonlítani, valamint, hogy megfigyeljem az összetétel változtatásának hatására 

kialakuló éghetőségi tendenciákat. 

A csoportokra osztás során több szempontot is figyelembe vettem: 

• minél frissebb adatbázisból, minél több adat álljon rendelkezésre az adott 

csoportról, 

• minél nagyobb molekulacsoportok kijelölése az atomok közti 

kölcsönhatások figyelembevételének elkerülésére, 

• a csoportok által létesített kötések hatása a csoporthozzájárulásra. 
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A PER epoxigyanta, a cikloalifás amin térhálósító (MH3122), valamint az RDP 

molekulák csoportra osztását a 44. ábrán mutatom be. 

 

   

PER MH3122 RDP 

 

44. ábra: PER, MH3122 és RDP molekulák csoportokra osztása 

 

A molekulák csoportokra osztását követően kiszámítottam a vegyületek 

hozzájárulását a teljes hőkibocsátáshoz, valamint az elszenesedett maradék 

mennyiségéhez az irodalomban található csoporthozzájárulások segítségével 

[85][86][87]. A csoportok THR-hez és CR-hez való hozzájárulásának számítását az 

RDP példáján mutatom be. Mivel a szenes maradékhoz való hozzájárulás nem minden 

csoport esetében volt adott, ezért a hiányzó értékeket az alábbi összefüggéssel 

számítottam [86][87]: 

 

 
CR (%) =  

∆h − THR

∆hchar
∗ 100 (17) 

 

ahol Δh [kJ/g] az égéshő, Δhchar [kJ/g] C5H2-t feltételezve 37,2 kJ/g, míg THR [kJ/g] a 

teljes hőkibocsátás. Az RDP-ben található C6H5-O- csoport esetében a 

szakirodalomban nem találtam megfelelő csoporthozzájárulást, ezért a 36. táblázat 

első sorában szereplő csoport hozzájárulásával közelítettem a hiányzó értékeket, ami 

ugyan közelítés, de nem okoz nagymértékű eltérést, mert az esetek többségében a 

szakirodalomban fellelhető aromás csoportoknál a kötésszám változása nem okoz 

nagymértékű eltérést a hozzájárulásban. Az RDP-ben található csoportok 

hozzájárulását a 36. táblázatban foglaltam össze. 
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36. táblázat: RDP csoporthozzájárulásai a THR-hez és a szenes maradékhoz 

Csoport Molekulatömeg Darab 

Hozzájárulás 

Forrás THR 

[kJ/g] 

CR 

irodalom 

CR 

számolt 

 
93 2 18 - 0,3118 [33] 

 
77 2 25 0,24 0,2429 [34] 

 

76 1 25 0,24 0,2419 [34] 

 

79 1 -8 0,2 0,1962 [35] 

 

A megállapított csoportok hozzájárulása alapján az RDP teljes hőkibocsátáshoz, 

valamint az elszenesedett maradék mennyiségéhez való hozzájárulása a 

következőképpen számítható: 

 

THR = ∑ wi ∗ THRii   

 

=
(77

g

mol
 ∗ 2 ∗ 25

kJ

g
 + 76

g

mol
 ∗ 1 ∗ 25

kJ

g
 + 93

g

mol
 ∗ 2 ∗ 18

kJ

g
 + 79

g

mol
 ∗ 2 ∗ −8

kJ

g
)

574
g

mol

= 13,65
kJ

g
  

 

CR = ∑ wi  ∗  CRii   

 

=
(77

𝑔

𝑚𝑜𝑙
 ∗ 2 ∗0,24

𝑔

𝑔
 + 76

𝑔

𝑚𝑜𝑙 
 ∗ 1 ∗ 0,24

𝑔

𝑔
 + 93

𝑔

𝑚𝑜𝑙 
∗ 2 ∗ 0,31

𝑔

𝑔
 + 79

𝑔

𝑚𝑜𝑙
 ∗ 2 ∗ −2

𝑔

𝑔
)

574
𝑔

𝑚𝑜𝑙

∗ 100 = 25,23 %  

 

Az általam vizsgált epoxigyanták, térhálósítók és égésgátló adalékok 

hozzájárulásait a 37. táblázatban foglaltam össze. 

  



110 

37. táblázat: A vizsgált epoxigyanták, térhálósítók és égésgátlók hozzájárulásai a THR-hez és a 

szenes maradék mennyiségéhez 

Vegyület 
Molekulatömeg 

[g/mol] 

THR 

[kJ/g] 

CR 

[%] 
Felhasznált csoportok 

Epoxi 

komponensek 

GER 260 18,68 10,33 
6 CH + 2 CH2O + 4 

CHO 

PER 360 19,34 10,51 
1 C + 8 CH2 + 4 CH2O 

+ 4 CHO 

SPE 406 17,27 10,36 
8 CH2 + 2 CH2O + 6 

CHO + 2 CHOH 

GFTE 388 18,24 10,30 
1 C + 6 CH2 + 1 CH2O 

+ 8 CHO + 2 CH3 

Térhálósítók 

MH3122 238 34,02 10,39 
2 CH3 + 7 CH2 + 6 CH 

+ 2 NH2 

DETDA 178 27,63 15,43 
1 C6H2 + 2 CH2 + 3 

CH3 + 2 NH2 

Égésgátlók 

RDP 574 13,65 25,23 
2 C6H5 + 1 C6H4 + 2 

PO3 +2 C6H5O 

OP560 257 12,34 12,10 
1 PO3 + 2 OH + 6 CH2 

+ 2 CH2O 

PNX 334 12,97 15,03 
2 PO3 + 4 CH2 + 2 CH2 

O + 4 CH3 

TEDAP 224 18,50 - 
1 PONH + 3 NH2 + 2 

NH + 6 CH2 

 

Az egyes előállított referencia és égésgátolt gyantarendszerek összetétele alapján 

kiszámítottam a teljes rendszer hőkibocsátását, valamint elszenesedett maradékát, 

majd az így kapott tapasztalati értékeket összevetettem a számított értékekkel. Az 

elkészített minták mért és számított THR értékeit a 45. ábrán foglaltam össze azokban 

az esetekben, ahol rendelkezésre állt a referencia, valamint legalább három eltérő 

foszfortartalommal készített égésgátolt gyanta rendszer. 
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45. ábra: A vizsgált referencia és égésgátolt epoxigyanta rendszerek mért és számított teljes 

hőkibocsátása 

A TEDAP-al (N,N’,N’’-trisz(aminoetil)foszforsavtriamid) és az RDP-vel készített 

minták esetében a gyanta mátrix PER, míg az OP560-al és PNX-el égésgátolt 

összetételeknél a gyanta mátrix SPE (szorbit poliglicidil-éter) volt. A mért és a 

számított értékek tekintetében megállapítható, hogy a csoportjárulékok alapján 

végzett számítások, ha nem is adnak pontos közelítést a THR értékére és az 

elszenesedett maradék mennyiségre, a tendenciát, vagyis a THR csökkenését a 

foszfortartalom növekedésével, többnyire jól leírják nagyjából 3% foszfortartalomig. 

A mért és a számított értékek között tapasztalt eltéréseknek a fő oka, hogy a 

csoporthozzájárulások értékeit PCFC kaloriméterrel állapították meg, az általam 

végzett mérések MLC égésvizsgálaton alapultak. A két mérési módszer közötti 

elsődleges különbség, hogy míg a mikrokaloriméteres (PCFC) módszernél 

milligrammos mintákat vizsgálnak, addig az MLC esetében szabvány szerint 

100x100x4 mm-es próbatesteket. A méretbeli különbségek fizikai hatásokban is 

megnyilvánulnak, ami egyértelműen eltéréshez vezet. Emellett PCFC esetén a minta 

pirolízise nitrogén atmoszférában történik, majd a bomlástermékek levegő 

atmoszférában égetik el, míg MLC esetén a teljes vizsgálat levegő atmoszférában 

történik. Továbbá a csoporthozzájárulások módszere nem veszi figyelembe az egyes 

csoportok közötti kölcsönhatásokat, és az égésgátló rendszerek között fellépő 

szinergikus vagy antagonisztikus hatásokkal sem számol. 

Összességében elmondható, hogy a módszer számos ponton további fejlesztésre 

szorul, ugyanakkor egy égésgátolt gyantarendszer tervezésénél hasznos lehet, mivel 

ugyan számszerű előrejelzést nem feltétlenül szolgáltat, összehasonlításra alkalmas, 

egyszerű és viszonylag rövid számításokat igényel. 
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4.6.2. Éghetőség előrejelzése neurális háló segítségével 

A mesterséges neurális hálón alapuló előrejelzés célja a nagyléptékű 

éghetőségvizsgálatok (pl.: MLC) eredményeinek előrejelzése szerkezeti jellemzők, 

összetétel és kisléptékű vizsgálatok (pl.: DSC, TGA, UL-94, LOI mérés) alapján történő 

előrejelzése volt. Célom volt továbbá a meglévő fizikai kapcsolatokat bemutatni a 

bementi és a kimeneti paraméterek között. A neurális háló bemeneti paramétereit úgy 

választottam meg, hogy a fenti feltételeknek megfeleljenek. A bemeneti paraméterek 

között szerepelt a szén-, hidrogén-, nitrogén-, oxigén- és foszforatomok aránya, a 

mátrix szerkezete (alifás, cikloalifás, vagy aromás jellegű-e a vegyület), az 

oxigénindex, az UL-94 besorolás, a hozzáadott égésgátló(k) mennyisége, a térhálósító 

és a mátrix típusa, az MLC mérés során alkalmazott hőáram és a begyulladáshoz 

szükséges idő. A neurális háló készítése során TensorFlow-t alkalmaztam, ami egy 

nyílt forráskódú, Google által fejlesztett Python könyvtár. A programot kifejezetten 

numerikus számítások végzésére hozták létre. A teljes felhasznált adatbázis és a 

forráskód a GitHub-on megtalálható [110]. 

Az adatbázishoz saját mérési adataimon túl a kutatócsoportunk korábbi 

epoxigyanták égésgátlására vonatkozó eredményeit is felhasználtam [111][112]. A 

teljes adatbázisban 41 elem található, 16 bemeneti és 4 kimeneti paraméterrel. Az 

adatkészlet felépítésére egy példa a 46. ábrán látható, ahol az első 14 oszlop a bemeneti 

paraméterek mátrixát alkotják, míg az utolsó oszlop az előre jelezni kívánt kimeneti 

paramétert, ami ez esetben a begyulladáshoz szükséges idő (time to ignition, TTI). 

 

 
46. ábra: A begyulladáshoz szükséges idő előrejelzéséhez használt adatsor (részlet) 

 

A rendelkezésre álló adatbázist tanító és validáló adatsorra, majd a tanító adatsort 

tanító és teszt készletre osztottam, majd a rejtett rétegek és a neuronok számának 

változtatásának optimalizálásával elvégeztem az előrejelzést a 4 kimeneti paraméterre, 

amelyek a maximális hőkibocsátás (pHRR), a begyulladáshoz szükséges idő (TTI), a 

teljes hőkibocsátás (THR), valamint az elszenesedett maradék tömege. Az előrejelzés 

elvégzését követően a kapott eredményeket összevetettem a validáló adatsorral. Az 

összevetést a dolgozatomban is felhasznált referencia és égésgátolt glicerin triglicidil 

éter (GER) és pentaeritrit tetraglicidil éter (PER) alapú referencia és 4% P-tartalmú 

égésgátolt epoxigyanta rendszerek példáján mutatom be (47. ábra). 

 

C atom 

arány

H atom 

arány
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P atom 
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Alifás 

arány

Cikloalifás 

arány

Aromás 

arány
LOI Hőráam TTI

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [V/V%] [kW/m2] [s]

PER T58 APP - 60,11 9,00 26,18 3,71 1,00 81,17 18,83 0,00 27 1 50 23

PER T58 APP - 58,14 8,84 26,97 4,05 2,00 81,79 18,21 0,00 32 1 50 25

PER T58 APP - 56,17 8,68 27,75 4,40 3,00 82,40 17,60 0,00 32 1 50 29

PER T58 APP - 52,23 8,36 29,32 5,09 5,00 83,64 16,36 0,00 32 4 50 28

PER T58 - - 62,08 9,16 25,40 3,36 0,00 80,55 19,45 0,00 23 1 50 13

PER T58 APP - 54,20 8,52 28,54 4,74 4,00 83,02 16,98 0,00 32 3 50 23

PER T58 RDP - 62,32 7,31 24,25 2,12 4,00 62,98 12,25 24,77 32 1 50 19

PER T58 APP RDP 58,26 7,92 26,39 3,43 4,00 73,00 14,61 12,39 31 1 50 20

Mátrix Térhálósító FR1 FR2 UL-94
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47. ábra: Az előrejelzett és validált éghetőségi paraméterek összevetése referencia és égésgátolt 

GER és PER epoxigyanta rendszerek esetén 

 

Az egyes összetételek tekintetében megállapítható, hogy a maximális hőkibocsátás 

esetében a PER gyantán alapuló összetételek pHRR-jét jól közelíti a modell, ami 

elsősorban azzal magyarázható, hogy a tanító adatsor 36%-a PER gyantán alapuló 

összetétel volt. A GER gyantával készített minták esetén az előrejelzés nem mindig 

pontos. A TTI előrejelzése a mérési módszert jellemző szórás miatt lényegesen 

nagyobb hibát eredményez. Hasonló helyzet tapasztalható a THR és az elszenesedett 

maradék előrejelzésénél is, bár a THR esetében egyes összetételeknél (pl.: GER REF, 

GER 4%P APP, GER 4%P RDP, PER 4%P RDP) az összes többi előrejelzéshez képest a 

legkisebb, mindössze 7,5%-os eltérés volt tapasztalható. 

Összességében elmondható, hogy a kiugró mérési eredmények a bemeneti 

adatsorban sokszor okoznak nagymértékű eltérést az előrejelzett és a validáló adatok 

között, de az esetek kb. 65%-ában az átlagos abszolút eltérés 10% alatt maradt. 

Utolsó lépésként a kimeneti paraméterek érzékenységvizsgálatával foglalkoztam. 

Erre azért van szükség, mert a neurális háló ugyan kapcsolatot teremt a bemeneti és a 

kimeneti paraméterek között, azonban nem foglalkozik azok fizikai kapcsolatával. 

Ehhez szükség van egyfajta érzékenységvizsgálatra, hogy megállapíthassuk, melyek 

azok a bementi paraméterek, amelyek elsősorban hatnak az adott kimeneti 

paraméterre. Ezzel a módszerrel egyszerre csökkenthető a felhasznált bementi 

paraméterek száma is. Az érzékenységvizsgálat elvégzésének több lehetősége közül a 

változók egyenként eltávolítását végeztem el. Ehhez annyi modellt generáltam, ahány 

bemenő paraméter volt, majd a változókat egyesével eltávolítottam és feljegyeztem, 

hogy az adott paraméter eltávolítása mekkora hibát eredményezett az adott kimeneti 
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paraméter értékében. A legkisebb hibát eredményező változót eltávolítottam, majd a 

folyamatot megismételtem az összes többi változóra. A folyamat végén megkapjuk a 

leginkább szignifikáns változót, ezzel pedig sorrendet állíthatunk fel a bementi 

paraméterek között [113]. A hatást célszerű számszerűsíteni, ezért bevezettem egy ún. 

R értéket, amit hibaaránynak is nevezhetünk: 

 

 
R =

Hibai

Hiba
 (18) 

 

ahol a hibák átlagos abszolút eltéréseket jelentenek; Hibai az i-edik bemeneti 

paraméter eltávolításával kapott hiba, míg Hiba az összes paraméter felhasználásával 

kapott hiba. Amennyiben R értéke nagy, a bemeneti paraméter szignifikánsnak 

tekinthető és hatással van az adott kimeneti paraméterre. Ha R < 1, a bementi változó 

eltávolításával jobb előrejelzést kapunk az adott kimenetre. Ezt alapul véve sorrend 

állítható fel a bemeneti paraméterek között a kimeneti paraméterre gyakorolt hatásuk 

jelentősége szempontjából. Az érzékenységvizsgálatot követően az egyes kimeneti 

paraméterek esetében a bementi változók sorrendjét a 38. táblázatban foglaltam össze. 

 
38. táblázat: Bementi paraméterek sorrendje a kimeneti paraméterekre az érzékenységvizsgálat 

alapján 

Sorrend 
pHRR 

[kW/m2] 

TTI 

[s] 

THR 

[kJ/g] 

Maradék tömeg 

[%] 

1 P atom arány Térhálósító Hőáram P atom arány 

2 Mátrix N atom arány O atom arány Égésgátló1 

3 H atom arány Hőáram Cikloalifás arány C atom arány 

4 Aromás arány Mátrix H atom arány Cikloalifás arány 

5 Égésgátló1 Égésgátló1 C atom arány Alifás arány 

6 Térhálósító C atom arány Mátrix H atom arány 

7 LOI H atom arány Égésgátló2 N atom arány 

8 Égésgátló2 Alifás arány Égésgátló1 Mátrix 

9 UL-94 O atom arány UL-94 Aromás arány 

10 N atom arány P atom arány Térhálósító LOI 

11 Hőáram LOI Aromás arány UL-94 

12 Cikloalifás arány UL-94 P atom arány O atom arány 

13 O atom arány Égésgátló2 LOI Égésgátló2 

14 Alifás arány Aromás arány N atom arány Térhálósító 

15 C atom arány Cilkoalifás arány Alifás arány Hőáram 

 

A kapott eredmények tekintetében elmondható, hogy a pHRR és a maradék tömeg 

esetében a foszfor mennyisége a rendszerben jelentős hatással bír, ami megfelel a 

gyakorlati tapasztalatoknak. Az elszenesedett maradéknál a foszforon és az első 

égésgátló típusán kívül a szén atomok aránya is jelentősen befolyásoló tényező, ami 

az elszenesedett maradék tekintetében megfelel az elvárásoknak. A begyulladási időt 
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meghatározó tényezőket tekintve a térhálósító típusának van a legnagyobb hatása, ami 

egyrészt a különböző térhálósítók által létrehozott keresztkötések eltérő bomlási 

hőmérsékletével magyarázható, másrészt a TEDAP (N,N’,N’’-

trisz(aminoetil)foszforsavtriamid) térhálósító bementi adatsorban lévő jelenlétével. Ez 

ugyanis amellett, hogy térhálósítóként funkcionál, foszfortartalma miatt égésgátló 

hatása is van, ez pedig kissé megnehezíti a pontos értékelést. A THR esetében 

szolgáltatott leginkább meglepő eredményeket az érzékenységvizsgálat, hiszen az 

alkalmazott hőáram valóban fontos paraméter, de a fizikai megfontolások tekintetében 

nem ennek és nem is az oxigén atomok arányának kellene a leginkább befolyásolni a 

gyanta rendszerek teljes hőkibocsátását. Alapvetően az érzékenységvizsgálat során 

olyan bementi paraméterek bizonyultak szignifikánsnak, amelyek valós fizikai 

jelentéssel összekapcsolhatók, ezáltal elmondható, hogy az előrejelzési módszer 

megfelelő, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy csak bizonyos fenntartásokkal 

kezelhető. A bementi paraméterek ugyanis nem független változók, gyakran 

egymásnak függvényei, így egyik megváltoztatása a többi paraméter hatásának 

megváltozását is maga után vonhatja, ami nyilvánvalóan helytelen következtetések 

levonására teremt lehetőséget. Érdekes még megemlíteni, hogy az oxigénindex és az 

UL-94 besorolás mennyire kevésbé befolyásoló paraméter szinte minden esetben. 

Ennek következtében megfontolandó lehet olyan nagy elemszámú adatbázis 

létrehozása, amely csak szerkezeti tulajdonságokon - mint bemeneti paramétereken - 

alapul. 

4.6.3. Konklúziók 

A csoporthozzájárulások módszerét alkalmazva a legfontosabb éghetőségi 

paraméterek becslését végeztem el 26 referencia és égésgátolt polimer rendszerre. Az 

előrejelzés a teljes hőkibocsátást tekintve jó közelítést adott a gyakorlatban tapasztalt 

mért értékekhez, de az elszenesedett maradék mennyiségének tekintetében már 

nagyobb eltérések voltak. A módszer számos, különböző közelítésekből és 

elhanyagolásokból adódó pontatlanságot rejt magában, éppen ezért az éghetőségi 

paraméterek számszerű előrejelzésére nem alkalmas, azonban összehasonlításhoz 

kiváló, megkönnyítheti egy új, eddig nem alkalmazott égésgátolt gyantaösszetétel 

fejlesztését. 

A mesterséges neurális hálón alapuló rendszer esetében a bemeneti paraméterekből 

tanító és validáló adatsor segítségével adtam előrejelzést négy fontos éghetőségi 

jellemzőre: maximális hőkibocsátás, begyulladáshoz szükséges idő, teljes 

hőkibocsátás, elszenesedett maradék tömege. A kapott becslés során azt tapasztaltam, 

hogy a legtöbb paramétert sikerült elég jól megközelíteni, összességében a módszer 

alkalmasnak bizonyult az éghetőségi paraméterek előrejelzésére (65%-ban 10% alatti 

eltérés az előrejelzés és a validáló adatsor között) még akkor is, ha tudatosítanunk kell, 

hogy a módszer jelen formájában még nem általánosítható és egyes eredményeket 

fenntartásokkal kell kezelni. Fontos továbbá, hogy a kimeneti paraméterek 

érzékenységvizsgálatával a bemeneti paramétereket a kimeneti paraméterekre 
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gyakorolt hatásaik szerint sorrendbe lehet állítani és az így kapott sorrend segítségével 

olyan következtetések is levonhatók, amelyek fizikai tartalmuk segítségével 

kapcsolatot teremtenek a bemenő és a kimenő paraméterek között. A módszer 

egyértelműen további fejlesztésre szorul, ami elsősorban a bemeneti paraméterek 

számának növelésével valósítható meg, hiszen a nagyobb tanító és validáló adatsor 

pontosabb előrejelzést tesz lehetővé. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Napjainkban erőteljesen nő a térhálós polimer mátrixú kompozitok jelentősége. E 

rendszerek kitűnő mechanikai tulajdonságaik és kis sűrűségük miatt széleskörűen 

alkalmazhatók műszaki célú, nagyfokú terhelésnek kitett alkatrészek előállítására. A 

kutatásom célja olyan égésgátolt, epoxigyanta alapú rendszerek létrehozása volt, 

amelyek teljesítik az autó- és repülőgépiparra vonatkozó szigorú égésgátlási 

szabványokat az elvárt mechanikai tulajdonságok megtartása, illetve esetleges javítása 

mellett. Az alkalmazott égésgátlók többségében szilárd halmazállapotú anyagok, 

amelyek az injektálásos kompozit-gyártástechnológiák esetében kiszűrődhetnek az 

erősítőrétegeken, ami nem egyenletes részecskeeloszlást eredményez a kompozit 

termék keresztmetszete mentén, ez pedig inhomogén tulajdonságokhoz vezet. A 

kutatásom célkitűzése volt e jelenségnek a vizsgálata, a kiszűrődés hatásának 

kiküszöbölése. Céljaim közé tartozott továbbá referencia és égésgátolt polimer 

rendszerek éghetőségének előrejelzése rendelkezésre álló, kis tömegigényű mérési 

eredmények és szerkezeti jellemzők segítségével. Az előrejelzés elősegíti tetszőleges 

égésgátolt összetételek tervezését nagyléptékű mérések elvégzése nélkül, ami anyag-, 

költség- és időráfodítás tekintetében jelentősen megkönnyíti a mérnöki munkát. 

A szakirodalomi összefoglalóban először áttekintettem a kiszűrődés kvalitatív, 

illetve kvantitatív meghatározására alkalmas analitikai módszereket. A kiszűrődés 

problémájának megoldása reményében irodalomkutatásom során kitértem az 

égésgátló bevonatokra is, ami egy dinamikusan kutatott tématerület elsősorban 

gyakorlati jelentősége miatt. Végezetül összefoglaltam az éghetőségi paraméterek 

előrejelzéseinek lehetőségeit a csoporthozzájárulások számításának módszerére, 

valamint a mesterséges neurális hálón alapuló meghatározásra fókuszálva. 

Alapanyagválasztás céljából két, potenciálisan megújuló alapanyagforrásból is 

előállítható, kis viszkozitású referencia és égésgátolt epoxigyantát, illetve ezek 

szénszállal erősített kompozitjait vizsgáltam. A háromfunkciós glicerin alapú (GER) és 

a négyfunkciós pentaeritrit alapú (PER) epoxigyantákhoz szilárd halmazállapotú, 

szilárd fázisban ható ammónium-polifoszfát (APP) és folyékony halmazállapotú, 

főként gáz fázisban ható rezorcin-bisz(difenil-foszfát) (RDP) égésgátlókat adtam, majd 

vizsgáltam az égési tulajdonságokat, valamint az égésgátlók gyanta mátrixra, illetve a 

kompozit tulajdonságaira gyakorolt hatását. A szükséges égésgátló mennyiség 

megállapításához növekvő foszfortartalomnak (1%, 2%, 3%, 4%, 5%) megfelelő 

égésgátlót tartalmazó mintákat készítettem, majd vizsgáltam szabványos LOI és UL-

94 vizsgálat szerint. A vizsgálatok során kimutattam, hogy a megfelelő égésgátláshoz 

legalább 4% P-tartalom szükséges, valamint, hogy a PER esetében égésgátlás 

szempontjából kedvezőbb eredmény érhető el ugyanakkora égésgátló mennyiséggel, 

mint a GER esetében. A gyantarendszerek injektálhatóságát reológiai mérésekkel, az 

égésgátlók térhálósodásra és a gyanta termikus stabilitására gyakorolt hatását DSC-

vel, valamint TGA-val vizsgáltam. A gyanták és a kompozitok éghetőségét 

szabványos oxigénindex, UL-94 és tömegcsökkenésen alapuló kónikus kalorimetriai 

mérésekkel vizsgáltam. 



118 

Különböző gyártástechnológiák segítségével (nedves préselés, vákuuminfúzió) 

állítottam elő szénszál erősítésű kompozitokat, majd a gyártástechnológia hatását a 

kompozitok éghetőségére tömegcsökkenésen alapuló kónikus kalorimetriai 

mérésekkel vizsgáltam. Azt tapasztaltam, hogy a gyártástechnológiából adódó 

száltartalom különbség hatással van a kompozit éghetőségére mind nem égésgátolt, 

mind égésgátolt kompozitok esetén. 

A szilárd szemcsés égésgátló erősítőszerkezeten történő kiszűrődését egy 

rétegenként eltérő foszfortartalomnak megfelelő ammónium-polifoszfáttal (APP) 

készített kompozittal modelleztem. A modell kompozit éghetőségét a nagyobb és a 

kisebb égésgátló koncentrációval rendelkező oldaláról is megvizsgáltam, majd 

összehasonlítottam a nedves préseléssel készített, rétegenként kvázi egyenletes APP 

eloszlással jellemezhető kompozit, valamint egy vákuuminfúzióval készített 

égésgátolt kompozit éghetőségével hasonlítottam össze tömegcsökkenésen alapuló 

kónikus kalorimetriai vizsgálat (MLC) során. Az égésgátló eloszlását a kompozitok 

keresztmetszetében SEM-EDS módszerrel vizsgáltam. 

A kiszűrődés problémájának kiküszöbölésére égésgátló gélbevonatokat 

fejlesztettem, amelyek nagy foszfortartalomnak (5, 10, 15 m/m% foszfor) megfelelő 

mennyiségű APP-t tartalmaztak. Ezeket az égésgátolt gélbevonatokat a nem égésgátolt 

referencia bevonat mellett egy kereskedelmi forgalomban kapható égésgátolt 

gélbevonattal is összehasonlítottam. Az égéshetőség vizsgálatok mellett termikus 

(DSC, TGA) és hővezetőképesség-vizsgálatot is végeztem. Az APP-t tartalmazó 

gélbevonatok mellett rezorcin-bisz(difenil-foszfátot) (RDP), valamint együtt APP-t és 

RDP-t tartalmazó gélbevonatot is készítettem annak érdekében, hogy a gélbevonat 

rugalmasságát növeljem amellett, hogy az APP és az RDP együttes jelenlétéből adódó, 

égésgátló hatékonyság növelő hatást is kihasználjam. Ezeket a gélbevonatokat 

kenéssel 0,5 és 1 mm vastagságban vittem fel nedves préseléssel készített nem 

égésgátolt és RDP-vel égésgátolt szénszál erősítésű PER kompozitok felületére, majd 

mechanikai és éghetőségi vizsgálatokat végeztem. Az RDP viszkozitás csökkentő 

hatásának köszönhetően azok a gélbevonatok, amik ezzel az égésgátlóval készültek 

már szórással is felvihetőnek bizonyultak, míg a csak APP-t tartalmazó 

gélbevonatokat hígító adalék segítségével tudtam csak szórással felvinni a 

kompozitok felületére. Kompozit alapként nedves préseléssel és vákuuminfúzióval 

készített nem égésgátolt és égésgátolt szénszál erősítésű epoxigyanta kompozitokat 

használtam. Célom volt a kompozit gyártástechnológiájának, valamint a gélbevonat 

felviteli módjának éghetőségre gyakorolt hatását feltérképezni. Az 

összehasonlításokat tömegcsökkenésen alapuló kónikus kalorimetriai égésvizsgálat 

segítségével valósítottam meg. Az égésgátolt gélbevonatok és a nem égésgátolt, 

valamint égésgátolt kompozitok között kialakuló adhéziót szabványos 

lehúzásvizsgálattal állapítottam meg. 

Az égésgátolt rendszerek tömegcsökkenésen alapuló kónikus kalorimetriai 

vizsgálata során megállapított begyulladáshoz szükséges időből, valamint a 

maximális és teljes hőkibocsátásból definiálható egy ún. éghetőségi paraméter (Flame 

Retardancy Index, FRI) az alábbi egyenletnek megfelelően [114]: 
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 (19) 

 

ahol a TTI [s] a begyulladáshoz szükséges idő, pHRR [kW/m2] a maximális 

hőkibocsátás, THR [MJ/m2] a teljes hőkibocsátás. Az éghetőségi paraméter 

dimenziómentes viszonyszámként különböző égésgátolt polimerek és polimer 

kompozitok gyors és egyszerű összehasonlíthatóságát teszi lehetővé, valamint arról is 

információt ad, hogy az adott égésgátolt rendszer mennyire hatékony. Szakirodalom 

szerint, ha FRI < 1, a polimer „jól éghető” (poor performance); ha 1 < FRI < 10, a polimer 

„jól égésgátolt” (good performance); míg ha 10 < FRI < 100, a polimer „kitűnően 

égésgátolt” (excellent performance). A (19)-es egyenletet felhasználva a 0,5 mm-es 

gélbevonattal ellátott kompozitok FRI értékeit a 39. táblázatban hasonlítottam össze a 

mátrix és bevonat nélküli kompozit értékeivel. 

 

39. táblázat: PER mátrixok, bevonat nélküli kompozitok és 0,5 mm vastag égésgátolt gélbevonattal 

ellátott kompozitok éghetőségi paraméterei (FRI) 

Minta FRI [-] Minta FRI [-] 

PER REF mátrix - PER 3%P RDP mátrix 2,87 

PER REF lam 15,28 PER 3%P RDP lam 46,25 

PER REF inj 34,54 PER 3%P RDP inj 66,10 

PER REF lam_SG715 REF k 13,23 PER 3%P RDP lam_SG715 REF k 28,26 

PER REF lam_SG715 5%P APP 5%P 

RDP k 

10,10 PER 3%P lam_SG715 5%P APP 5%P 

RDP k 

25,00 

PER REF lam_SG715 15%P APP k 29,31 PER 3%P lam_SG715 15%P APP k 55,11 

PER REF inj_SG715 REF sz 15,28 PER 3%P RDP inj_SG715 REF sz 16,97 

PER REF inj_SG715 5%P APP 5%P 

RDP sz 

130,01 PER 3%P inj_SG715 5%P APP 5%P RDP 

sz 

71,21 

PER REF inj_SG715 15%P APP sz 123,50 PER 3%P inj_SG715 15%P APP sz 78,99 

 

Az FRI értékek alapján is szembetűnő, hogy a kompozit alap 

gyártástechnológiájának, valamint a gélbevonat felviteli módjának jelentős hatása van 

az éghetőségre. Megállapítható továbbá, hogy amennyiben vákuuminfúzióval 

készített kompozitra szórással visszük fel a bevonatot, nincs szükség a kompozit alap 

égésgátlására. Az 5%P APP-t és 5%P RDP-t együttesen tartalmazó, valamint a 15%P 

APP-vel égésgátolt gélbevonat esetében már meghaladjuk a „kiválóan égésgátolt” 

kategória határát, ami az összetételek gyakorlati alkalmazhatóságát vetíti előre (a 

gyakorlati alkalmazhatóság átfogóbb megértése érdekében a fejlesztett gélbevonatok 

fajlagos költségét a 7.5 Mellékletben tüntettem fel). 

Az éghetőség előrejelzése tekintetében a csoporthozzájárulások módszerét 

alkalmazva a lefontosabb éghetőségi paraméterek becslését végeztem el 26 referencia 

és égésgátolt polimer rendszerre. A módszer az éghetőségi paraméterek számszerű 
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előrejelzésére nem alkalmas, de lehetővé teszi új, égésgátolt gyantaösszetételek 

előzetes szűrését az anyagfejlesztés során. A mesterséges neurális hálón alapuló 

rendszer esetében a bemeneti paraméterekből tanító és validáló adatsor segítségével 

adtam előrejelzést négy fontos éghetőségi jellemzőre. A kimeneti paraméterek 

érzékenységvizsgálatával a bemeneti paramétereket a kimeneti paraméterekre 

gyakorolt hatásaik szerint sorrendbe állítottam, és az így kapott sorrend segítségével 

kapcsolatot teremtettem a bemenő és a kimenő paraméterek között. A módszer a 

bemeneti paraméterek számának növelésével továbbfejleszthető, hiszen a nagyobb 

tanító és validáló adatsor pontosabb előrejelzést tesz lehetővé. 

5.1. Eredmények hasznosulása 

Kutatómunkám során számos olyan eredmény született, amely a későbbiekben 

ipari alkalmazásokban is hasznos lehet. 

A részecskekiszűrődés vizsgálatára használt SEM-EDS módszer alkalmas 

foszfortartalmú, vagy egyéb heteroatomot tartalmazó adalékanyag polimerben, vagy 

polimer kompozitban történő eloszlásának vizsgálatára. A SEM-EDS elemi összetétel 

meghatározásra való alkalmassága már régóta ismert, azonban szénszál erősítésű 

égésgátolt epoxigyanta kompozitokban a részecskekiszűrődés vizsgálatára eddig nem 

alkalmazták. A módszer maga nem időigényes, egyszerű, továbbá a minőségi analízis 

mellett mennyiségi meghatározást is lehetővé tesz. 

Az APP-n és az RDP-n alapuló égésgátolt gélbevonatok jelentős gyakorlati 

alkalmazhatósággal rendelkeznek főként annak köszönhetően, hogy alkalmazásukkal 

sikerült megközelítenem a célkitűzéseim között szereplő 100 kW/m2-es maximális 

hőkibocsátást. Ezek a bevonatok a repüléstechnikában, valamint a járműiparban is 

alkalmasak lehetnek kompozit alkatrészek égéssel szembeni védelmére egy valós 

tűzeset során. A járműipari alkalmazás tekintetében már végeztem kísérleteket a 2018-

1.3.1-VKE-2018-00011 azonosítójú projekt keretében. Az SG715 15%P APP égésgátolt 

bevonat 0,5 mm-es vastagságban alkalmazva legalább 80%-kal csökkentette a 

fröccsöntéssel előállított polipropilén hőre lágyuló minták maximális kőkibocsátását a 

tömegcsökkenésen alapuló kónikus kalorimetriai vizsgálatok során. 

A mesterséges neurális hálón alapuló rendszer ugyan még fejlesztésre szorul, de 

dinamikusan kutatott és fejlődő tématerületként fontossága megkérdőjelezhetetlen. 

Tetszőleges gyantarendszerek tervezésénél jelentős anyag-, költség- és időráfordítás 

takarítható meg egy jól működő, pontos előrejelzést szolgáltató mesterséges neurális 

hálón alapuló rendszer, amely akár egy mindenki számára elérhető weboldal 

formájában is működhet. 
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5.2. Tézisek 

A dolgozat eredményeiből az alábbi hét tézist fogalmaztam meg. 

 

1. tézis 

 

A rezorcin-bisz(difenil-foszfát) (RDP) és az ammónium-polifoszfát (APP) együttes 

alkalmazása a gricerin triglicidil éter (GER), valamint a pentaeritrit tetraglicidil éter 

(PER) alapú epoxigyantákban növeli a termikus stabilitást és égésgátló hatékonyság 

növelő hatással rendelkezik. A jelenség az RDP és az APP eltérő hatásmechanizmusán 

alapszik: a főként gáz fázisban ható RDP a hőbomlás alacsony hőmérsékletű (≤ 300 °C) 

szakaszában reaktív gyökfogóként funkcionál, míg az APP a hőbomlás magasabb 

hőmérsékletű (≥ 300 °C) szakaszában szilárd fázisban fejti ki a hatását és hoz létre 

szenes védőréteget. A két eltérő hatásmechanizmus eredőjeként 4% P-tartalom UL-94 

szabvány szerinti V-0, önkioltó fokozatot eredményezett mindkét gyantarendszernél, 

GER esetén 63, PER esetén 37%-kal csökkentette a hőkibocsátás maximumát, valamint 

33, illetve 42%-kal csökkentette a teljes hőkibocsátást. További, feldolgozástechnikai 

előnye a szilárd APP és a folyékony RDP együttes alkalmazásának, hogy a 

gyantarendszerek viszkozitása az RDP-nek köszönhetően szobahőmérsékleten is az 

injektálási viszkozitástartományban marad (100-300 mPas), így nincs szükség 40 °C 

feletti injektálásra, mint az APP önálló alkalmazása esetén. 

 

Pomázi Á., Toldy A., Szolnoki B.: Flame Retardancy of Low-Viscosity Epoxy Resins 

and Their Carbon Fibre Reinforced Composites via a Combined Solid and Gas Phase 

Mechanism. Polymers, 10, 1081 (2018) [IF: 3,164] 

Pomázi Á., Toldy A.: Égésgátolt glicerin alapú epoxigyanta kompozitok fejlesztése 

mérnöki alkalmazásokhoz. Polimerek, 4(2), 59-64 (2018) 

 

2. tézis 

 

A pentaeritrit tetraglicidil éter alapú epoxigyanta (PER) mátrixszal, valamint [0]5 

unidirekcionális szénszál kelmével készített kompozit éghetősége függ a kompozit 

gyártástechnológia által meghatározott száltartalmától. A vákuuminfúzióval készített 

PER referencia kompozit (67 ± 1 m/m% száltartalom) hőkibocsátásának maximuma 

31%-kal, teljes hőkibocsátása 19%-kal kisebb, égési maradéka 26%-kal nagyobb, mint 

a kézi laminálást követő préseléssel előállított mintáé (60 ± 1 m/m% száltartalom). A 

nagyobb száltartalomnak köszönhetően 17,5%-kal kevesebb éghető anyag van jelen a 

kompozitban, amely összemérhető a teljes hőkibocsátás 19%-os csökkenésével, 

ugyanakkor a hőkibocsátás maximumára gyakorolt 31%-os csökkenés ennél jóval 

jelentősebb, amely a nagyobb száltartalom miatti kompaktabb szerkezettel, és a jobb 

hővezetőképesség miatti nagyobb begyulladási idővel van összefüggésben. 
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Toldy A., Pomázi Á., Szolnoki B.: The effect of manufacturing technologies on the 

flame retardancy of carbon fibre reinforced epoxy resin composites. Polymer 

Degradation and Stability, 174, 109094/1-109094/10 (2020) [IF: 4,032] 

 

3. tézis 

 

Az energiadiszperzív spektrometriával egybekötött pásztázó elektronmikroszkópia 

(SEM-EDS) alkalmas a foszfortartalmú (és potenciálisan más heteroatomokat 

tartalmazó) szilárd égésgátlók kiszűrődésének kimutatására és eloszlásának 

vizsgálatára szénszál erősítésű injektálásos technológiával gyártott epoxigyanta 

kompozitokban. A szilárd halmazállapotú ammónium-polifoszfát (APP) égésgátló 

injektálásos kompozitgyártás során történő kiszűrődését és annak hatásait egy 

rétegenként eltérő foszfortartalmú gyantával, nedves préseléssel készített kompozittal 

modelleztem. Összevetve az injektálási oldallal felfelé fordított kompozit és az 

injektálási oldallal lefelé fordított kompozit tömegcsökkenésen alapuló kónikus 

kalorimetriai eredményeit megállapítható, hogy a kiszűrődött, az injektálási oldalon 

felhalmozódott szilárd égésgátló hatására a begyulladás időben eltolódott, a 

maximális és a teljes hőkibocsátás 12%-kal, illetve 10%-kal csökkent. Amennyiben a 

szilárd fázisban ható égésgátlók a kompozit mátrixanyagában egyenletesen vannak 

eloszlatva, az erősítőrétegek akadályozzák az égésgátló hőbomlása során bekövetkező 

felhabosodást, amellett, hogy az erősítőrétegek közötti felhabosodás a kompozitban 

rétegelváláshoz vezet. Az injektálás során fellépő kiszűrődés elkerülhető, ha a nem 

égésgátolt, vagy folyékony égésgátlóval égésgátolt kompozit alap felületére nagy 

foszfortartalmú, intumeszcens égésgátló gélbevonatot viszünk fel. 

 

Toldy A., Pomázi Á., Szolnoki B.: The effect of manufacturing technologies on the 

flame retardancy of carbon fibre reinforced epoxy resin composites. Polymer 

Degradation and Stability, 174, 109094/1-109094/10 (2020) [IF: 4,032] 

 

4. tézis 

 

Az égésgátlót nem tartalmazó, epoxigyanta alapú kent gélbevonat már 0,5 ± 0,1 mm 

vastagságban is 23%-kal megnövelte a 2 mm vastag szénszállal erősített pentaeritrit 

tetraglicidil éter (PER) alapú kompozit maximális hőkibocsátását a felületre felvitt, 

többlet éghető réteg miatt. Amennyiben megfelelő felületi minőség vagy egyéb 

tulajdonságok elérése érdekében gélbevonat alkalmazására van szükség a kompozitok 

felületén, akkor vagy számolni kell az éghetőség jelentős növekedésével, vagy ezt a 

hőkibocsátás-többletet a gélbevonatban eloszlatott égésgátló mennyiségének, 

valamint az égésgátolt gélbevonat vastagságának és felviteli módjának adott 

alkalmazási területnek megfelelő megválasztásával célszerű ellensúlyozni. 

Az előállított, ammónium-polifoszfátot (APP) tartalmazó, epoxigyanta alapú, 0,5 ± 

0,1 mm vastag kent gélbevonatok 5% foszfortartalom esetén 29%-kal, míg 10% vagy 
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afeletti foszfortartalom esetén több mint 40%-kal csökkentik a hőkibocsátás 

maximumát az égésgátlót nem tartalmazó gélbevonattal ellátott PER referencia 

kompozithoz képest. Az égésgátolt kent gélbevonatok 0,5 ± 0,1 mm-es vastagságban 

átlagosan 22%-kal csökkentik a bevont PER referencia kompozit hőkibocsátásának 

maximumát. A kompozit alap folyékony, gáz fázisban ható rezorcin-bisz(difenil-

foszfáttal) (RDP) történő égésgátlásával a hőkibocsátás maximuma 19%-kal tovább 

csökkenthető; ami az APP és az RDP együttes alkalmazásának égésgátló hatékonyság 

növelő hatásán alapul. 

 

Pomázi Á., Toldy A.: Development of fire retardant epoxy-based gelcoats for carbon 

fibre reinforced epoxy resin composites. Progress in Organic Coatings, 151, 106015/1-

106015/12 (2021) [IF: 4,469] 

Pomázi Á., Toldy A.: The effect of composite and gelcoat manufacturing 

technologies on the flame retardancy of coated carbon fibre reinforced epoxy resin 

composites. Polymer - benyújtva 

 

5. tézis 

 

Az égésgátolt epoxigyanta alapú gélbevonattal ellátott szénszál erősítésű 

epoxigyanta kompozitok esetében az éghetőség függ a kompozit gyártástechnológiája 

mellett a gélbevonat felviteli módjától és ezáltal a gélbevonat minőségétől (egyenletes 

vastagság, zárványmentesség stb.) is. Kézi laminálást követő préseléssel (nedves 

préselés) előállított kompozitokon az 5% P-tartalomnak megfelelő ammónium-

polifoszfátot (APP) és 5% P-tartalomnak megfelelő rezorcin-bisz(difenil-foszfátot) 

(RDP) együttesen tartalmazó, szórással felvitt 0,5 ± 0,02 mm vastag gélbevonat 33%-

kal csökkenti a PER referencia kompozit, és 18%-kal csökkenti az égésgátolt PER 

kompozit maximális hőkibocsátását (pHRR). A pHRR értéke tovább csökkenthető, ha 

vákuuminfúzióval gyártott kompozit felületére visszük fel szórással a gélbevonatot: 

ez esetben a referencia alapnál 44%-kal, míg az égésgátolt kompozit alapnál 25%-kal 

csökken a pHRR a nedves préseléssel előállított kompozitra kenéssel felvitt 0,5 ± 0,1 

mm vastag gélbevonat maximális hőkibocsátáshoz képest. Ennek oka, hogy szórással 

egyenletesebb felületi rétegvastagság alakítható ki, mint kenéssel, ami kisebb 

hőkibocsátású égést eredményez. A vizsgált kompozit gyártástechnológiák és 

gélbevonat felviteli módok tekintetében megállapítható, hogy alkalmazás- és 

biztonságtechnikai szempontból célravezető nem égésgátolt, vákuuminfúzióval 

előállított kompozit felületére szórással felvinni az égésgátolt gélbevonatot.  

 

Pomázi Á., Toldy A.: The effect of composite and gelcoat manufacturing 

technologies on the flame retardancy of coated carbon fibre reinforced epoxy resin 

composites. Polymer - benyújtva 

 

6. tézis 
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A szilárd halmazállapotú ammónium-polifoszfáttal (APP), valamint a folyékony 

halmazállapotú rezorcin-bisz(difenil-foszfáttal) (RDP) égésgátolt gélbevonatok 

térhálósodás előtti viszkozitását és térhálósodás utáni keménységét a folyékony 

halmazállapotú RDP csökkenti, míg a szilárd, szemcsés APP növeli. A két égésgátló 

kombinálása lehetőséget ad a gélbevonat felhordási technológiához szükséges 

viszkozitásának, valamint a térhálós bevonat keménységének beállítására 10-85 

közötti Shore D tartományon belül. RDP hozzáadásával a gélbevonat hígító oldószer 

nélkül szórással felvihetővé válik, ami a gyártástechnológiai, környezetvédelmi és 

anyagi előnyökön túl az oldószerzárványok kiküszöbölése miatt jobb mikroszerkezetű 

bevonatot eredményez, valamint az alapvetően rideg gélbevonat rugalmassága 

növelhető, így az kevésbé hajlamos lepattogzásra. 

 

Pomázi Á., Toldy A.: Development of fire retardant epoxy-based gelcoats for carbon 

fibre reinforced epoxy resin composites. Progress in Organic Coatings, 151, 106015/1-

106015/12 (2021) [IF: 4,469] 

Pomázi Á., Toldy A.: The effect of composite and gelcoat manufacturing 

technologies on the flame retardancy of coated carbon fibre reinforced epoxy resin 

composites. Polymer - benyújtva 

 

7. tézis 

 

Mesterséges neurális hálón alapuló algoritmus segítségével ismert összetételű, nem 

égésgátolt és égésgátolt epoxigyanták nagy tömegigényű kalorimetriás éghetőségi 

eredményei becsülhetőek a kémiai szerkezet, valamint kis tömegigényű termikus és 

éghetőségi mérési eredmények (DSC, TGA, LOI, UL-94) alapján. A módszerrel 

becsülhető egy tetszőleges referencia, vagy égésgátolt epoxigyanta rendszer 

maximális és teljes hőkibocsátása, begyulladáshoz szükséges ideje és az égés után 

visszamaradt elszenesedett anyag mennyisége. A neurális háló az esetek 65%-ában 

10%-on belüli hibával becsüli az éghetőségi paramétereket. A kimeneti paraméterek 

érzékenységvizsgálatával továbbá a bementi paramétereknek a kimeneti 

paraméterekre gyakorolt hatásaik szerinti sorrendbe állításával a kimeneti és a 

bementi paraméterek közötti összefüggés fizikai háttere megállapítható. A 

foszfortartalomnak, mint bemeneti paraméternek a legjelentősebb a hatása a 

maximális hőkibocsátás és a maradék mennyisége, mint kimeneti paraméterek 

várható értékére. 

Az algoritmus egyrészt hozzájárul az égésgátolt rendszerek célzott tervezésének 

megvalósításához, másrészt jelentősen lecsökkenti az anyagfejlesztés anyag- és 

időigényét, hiszen a segítségével megvalósítható a tervezett összetételek előzetes 

szűrése. A módszer a száltartalom figyelembevételével alkalmas égésgátolt 

epoxigyanta kompozitok éghetőségének előrejelzésére is. 
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Pomázi Á., Toldy A.: Predicting the flammability of epoxy resins from their structure 

and small-scale test results using an artificial neural network model. European 

Meeting on Flame Retardant Polymeric Matreials (FRPM21) konferencia, Budapest, 

2021.08.29.-09.01. – szóbeli előadás 

5.3. További megoldásra váró feladatok 

A szilárd égésgátló kiszűrődésének, valamint a kompozit gyártástechnológiájának 

és a gyártástechnológia által meghatározott száltartalom éghetőségre gyakorolt 

hatásának vizsgálata a vákuuminfúzión túlmutatóan egyéb, nagyobb száltartalmú 

kompozit gyártási technológiák éghetőségre gyakorolt hatásának vizsgálatát vetíti 

előre, így például az autoklávos gyártást. A prepreg technológia során nem 

beszélhetünk kiszűrődésről, ami hasznos, ugyanakkor a gyártás során kapott 

kompozit száltartalma miatt az éghetőség feltételezhetően javul még a 

vákuuminfúzióval előállított kompozitokhoz képest is. A módszer vizsgálatát és más 

technológiákkal való összevetését főleg égésgátolt esetben némiképp nehezíti, hogy a 

prepregeket a gyártótól készen vásárolhatjuk meg és a felhasznált gyantarendszer 

összetételét nem ismerjük pontosan. 

Az égésgátolt gélbevonatok terén további fejlesztési lehetőséget teremt az APP és 

az RDP különböző arányokban történő kombinálása, amellyel nemcsak a térhálósodás 

előtti viszkozitást, hanem a térhálós gélbevonat keménységét is beállíthatjuk amellett, 

hogy égésgátlás szempontjából az elvárt követelményeknek megfelelő rugalmasabb, 

vagy éppen ridegebb bevonatot szeretnénk készíteni. 

A csoporthozzájárulások alapján történő előrejelzés viszonylag gyors és egyszerű 

számítások segítségével lehetőséget ad egy új összetételű égésgátolt rendszer 

tervezéséhez, amennyiben az anyagok szerkezeti felépítése és a csoportok adott 

éghetőségi jellemzőhöz történő hozzájárulása ismert. A kémiai szerkezet pontos 

ismerete mellett korlátozó tényező lehet a csoportok önkényes kijelölése az adott 

molekulán belül, mivel erre jelenleg nincsenek egységesen elfogadott szabályok. A 

csoportok önkényes kijelölése magában hordozza azt a lehetőséget is, hogy a számolni 

kívánt csoporthoz nem áll rendelkezésre megfelelő adat a szakirodalomban, ami 

közelítések és elhanyagolások megtételére sarkallhatja a kutatókat, ezáltal pedig 

fennáll a pontatlan előrejelzés lehetősége. Mindazonáltal a módszer továbbfejlesztése 

számos lehetőséget rejt magában a jövőre nézve. 

A mesterséges neurális hálón alapuló éghetőség előrejelzés szintén ígéretes kutatási 

tématerület, ami egyben összeköti a polimerkutatást az informatikával. Egy 

megfelelően működő neurális háló létrehozása idő- és munkaigényes folyamat, 

azonban a végeredmény jó közelítésekkel szolgálhat az előrejelezni kívánt éghetőségi, 

vagy egyéb fizikai jellemzők tekintetében. A fejlesztett neurális hálónak ugyanaz a 

hibája, ami a jelenleg ebben a tématerületen hasonlóan fejlesztett neurális hálón 

alapuló rendszerek hibája: kis számú bemeneti paraméter. A pontosabb előrejelzés 

érdekében érdemes lenne olyan nyilvánosan elérhető adatbázis létrehozására, amely 
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segítségével a kutatók tetszőleges, új összetételek éghetőségének pontos előrejelzését 

végezhetik el, akár egy erre a célra kifejlesztett weboldal segítségével. 
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7. MELLÉKLETEK 

7.1. Melléklet 

 

Repüléstechnikai, szénszál erősítésű epoxigyanta kompozitok éghetőségi 

kritériumai 

 

Az alábbi táblázatban a Szövetségi Légiirányítás (Federal Aviation Administration 

(FAA), USA) által megfogalmazott, a repüléstechnikában jelenleg is használatban lévő 

és potenciálisan a jövőben alkalmazható beltéri és szerkezeti elemek legfontosabb 

éghetőségi követelményeit foglaltam össze [95]. Az FAA mértékadó szabványa több 

különböző anyagcsaládra (epoxi, poliészter, vinilészter gyanták, poliéterszulfon, poli 

éter éter keton, poliakrilszulfon, polifenilszulfon, poliuretánok, fenol novolak gyanták 

stb.) és azok kompozitjaira is kiterjed (szálerősítés lehet pl.: szénszál, üvegszál, ultra 

nagy molekulatömegű polietilén, aramid), valamint sorrendet állít fel az adott 

kompozit teljesítményét illetően az adott éghetőségi paraméternél (1.-legjobban 

teljesítő kompozit). Mivel dolgozatomban epoxigyanta mátrixú kompozitokkal 

foglalkoztam, az alábbi táblázatokban ezen kompozitok éghetőségi követelményeit 

összegzem a teljesség igénye nélkül. A táblázatokban feltüntettem a kompozitban 

leggyakrabban alkalmazott erősítőszerkezet fajtáját is. 

40. táblázat: Repüléstechnikai, epoxigyanta alapú beltéri kompozit elemek éghetőségi kritériumai 

[95] 

Éghetőségi paraméter Erősítőszerkezet Besorolás Érték 

LOI [V/V%] 
üveg 4. 38 

üveg 5. 27 

TTI [s] 

üveg 10. 105 

üveg 19. 50 

üveg 24. 35 

pHRR [kW/m2] 

üveg 11. 178 

üveg 16. 294 

üveg 22. 363 

üveg 25. 571 

THR [mJ] n.a. n.a. n.a. 

CO kibocsátás 

[kg/kg] 
n.a. n.a. n.a. 

CO2 kibocsátás 

[kg/kg] 
n.a. n.a. n.a. 
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41. táblázat: Repüléstechnikai, epoxigyanat alapú szerkezeti kompozit elemek éghetőségi 

kritériumai [95] 

Éghetőségi paraméter Erősítőszerkezet Besorolás Érték 

LOI [V/V%] szén 6. 41 

TTI [s] 
szén 15. 79 ± 7 

aramid 18. 24 

pHRR [kW/m2] 

szén 13. 171 

aramid 16. 207 

szén 17. 240 ± 24 

polietilén 18. 608 

THR [mJ] 

szén 5. 13,5 ± 1,8 

aramid 11. 67 

polietilén 12. 99 

CO kibocsátás 

[kg/kg] 

aramid 3. 0,0239 

polietilén 5. 0,0343 

szén 7. 0,0419 

CO2 kibocsátás 

[kg/kg] 

aramid 2. 1,29 

szén 4. 1,62 

polietilén 6. 1,93 
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7.2. Melléklet 

Az alábbi ábrákon a 0,5 mm-es szórt gélbevonattal ellátott vákuuminfúzióval 

készített kompozitok három pontos hajlító vizsgálata során tapasztalt jellegzetes 

hajlító feszültség – relatív lehajlás görbéket mutatom be. 

 

 
48. ábra: PER REF inj_SG715 REF sz kompozitok hajlítógörbéi 

 

 
49. ábra: PER REF inj_SGi128 FR sz kompozitok hajlítógörbéi 
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50. ábra: PER REF inj_SG715 5%P APP 5%P RDP sz kompozitok hajlítógörbéi 

 

 
51. ábra: PER REF inj_SG715 10%P APP sz kompozitok hajlítógörbéi 
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52. ábra: PER REF inj_SG715 15%P APP sz kompozitok hajlítógörbéi 

 

 
53. ábra: PER 3%P RDP inj_SG715 REF sz kompozitok hajlítógörbéi 

 

0

200

400

600

800

0 0,5 1 1,5 2 2,5

H
aj

lít
ó

 f
e

sz
ü

lt
sé

g 
(M

P
a)

Relatív lehajlás (%)

0

100

200

300

400

0 0,5 1 1,5 2 2,5

H
aj

lít
ó

 f
e

sz
ü

lt
sé

g 
(M

P
a)

Relatív lehajlás (%)



142 

 
54. ábra: PER 3%P RDP inj_SGi128 FR sz kompozitok hajlítógörbéi 

 

 
55. ábra: PER 3%P RDP inj_SG715 5%P APP 5%P RDP sz kompozitok hajlítógörbéi 
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56. ábra: PER 3%P RDP inj_SG715 10%P APP sz kompozitok hajlítógörbéi 

 

 
57. ábra: PER 3%P RDP inj_SG715 15%P APP sz kompozitok hajlítógörbéi 
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7.3. Melléklet 

Az alábbi mellékletben a kenéssel, valamint szórással felvitt gélbevonatok felületi 

egyenetlenségét és a bevonatokban SEM-EDS módszerrel vizsgált égésgátló-eloszlást 

mutatom be (a SEM-EDS felvételeken az égésgátló eloszlását a piros szín 

(foszforatomok eloszlása) jelöli; zöld színnel a szénatomok eloszlását jelöltem). 

 

 
a) PER REF lam_SG715 5%P APP 5%P RDP_kent_0,5 mm bevonat felületi egyenletessége 

 
b) PER REF lam_SG715 5%P APP 5%P RDP_szórt_0,5 mm bevonat felületi 

egyenletessége 
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c) Égésgátló eloszlása (piros) a PER REF lam_SG715 5%P APP 5%P RDP_kent_0,5 mm 

mintában 

 
d) Égésgátló eloszlása (piros) a PER REF lam_SG715 5%P APP 5%P RDP_szórt_0,5 mm 

mintában 

58. ábra: Referencia kompozit alapra felvitt 0,5 mm névleges vastagságú SG715 5%P APP 5%P RDP 

égésgátolt gélbevonatok rétegvastagsága és az égésgátlók eloszlása a gélbevonatban kenés (a) és c) 

ábrák), valamint szórás (b) és d) ábrák) esetén 
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7.4. Melléklet 

Az alábbi ábrákon a 0,5 mm-es szórt gélbevonattal ellátott vákuuminjektált 

kompozitok DMA vizsgálata során tapasztalt tárolási modulusa és veszteségi 

tényezője látható. 

 
a) PER REF inj_SG715 REF sz 

 
b) PER REF inj_SG715 5%P APP 5%P RDP sz 
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c) PER REF inj_SGi128 sz 

 
d) PER REF inj_SG715 10%P APP sz 
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e) PER REF inj_SG715 15%P APP sz 

59. ábra: Szórt gélbevonattal ellátott, vákuuminjektált referencia kompozitok tárolási modulusa és 

veszteségi tényezője 

 

 
a) PER 3%P RDP inj_SG715 REF sz 
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b) PER 3%P RDP inj_SG715 5%P APP 5%P RDP sz 

 
c) PER 3%P RDP inj_SGi128 sz 
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d) PER 3%P RDP inj_SG715 10%P APP sz 

 
e) PER 3%P RDP inj_SG715 15%P APP sz 

60. ábra: Szórt gélbevonattal ellátott, vákuuminjektált égésgátolt kompozitok tárolási modulusa és 

veszteségi tényezője 
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7.5. Melléklet 

Az alábbi táblázatban a gélbevonatban alkalmazott alapanyagok, a kereskedelmi 

forgalomban kapható Sicomin SG715, a Sicomin SGi128 FR, valamint az APP -vel 

és RDP-vel égésgátolt gélbevonatok fajlagos költségét tüntettem fel (a feltüntetett 

árak a szállítási költséget nem tartalmazzák). 

42. táblázat: A gélbevonat alapanyagok és a referencia, valamint az égésgátolt gélbevonatok fajlagos 

költsége 

Gélbevonat alapanyagok/Gélbevonatok 
Ár 

[Ft/kg] + ÁFA 

Sicomin SG715 4915 

Sicomin SGi128 FR 5677 

Sicomin SD802 7176 

Sicomin SD228 20872 

APP 2136 

RDP 1218 

SG715 REF 53960 

SGi128 FR 119342 

SG715 5%P APP 48790 

SG715 5%P RDP 34610 

SG715 5%P APP 5%P RDP 29435 

SG715 10%P APP 43614 

SG715 15%P APP 38434 

 

 


