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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 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 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. 

 

2. AZ IRODALMI ÁTTEKINTÉS KRITIKAI ELEMZÉSE, CÉLKITŰZÉSEK 

A szénszállal erősített epoxigyanta kompozitokat a repüléstechnikában főként szerkezeti elemként 

alkalmazzák fém alkatrészek kiváltására. Az epoxigyanták 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 [2]. 

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 
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szerkezeten, kiszűrődés léphet fel [3]. A szakirodalom jelenleg három kiszűrődési mechanizmust 

különböztet meg: nincs visszatartás, részleges kiszűrődés, teljes kiszűrődés [3]. 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 szöveterősítés, 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, pontos 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 alkotók (pl.: szénszál) jelenlétében a mért jel nagyon zajos 

[4][5]. 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. 

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 probléma megoldásával foglalkozni 

kell. 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 [6], ugyanakkor egyre több kutatás 

foglalkozik a szinergikus hatású rendszerekkel (pl.: foszfor és sziloxán [7]). A hőtükör jellegű bevonatok 

nagy hőfluxus esetében is megfelelő védelmet nyújtanak (begyulladáshoz szükséges időt eltolják, 

hőkibocsátást csökkentik [8]), bár az a tény, hogy gyakran 10-20 mm-es vastagságban kell őket 

alkalmazni és repedezésre való hajlamuk is jelentős, a kompozitiparban ellehetetleníti 

alkalmazhatóságukat [9], 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 [10]. Jobb adhézióra lenne szükség a bevonat és a hordozó között, bár a kialakuló 

kölcsönhatásokkal a szakirodalom szinte egyáltalán nem foglalkozik. Az ipari alkalmazás 

szempontjából fontos a gélbevonat egyszerű alkalmazhatósága. Ez elsősorban nem a felületre való 
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felviteli módban nyilvánul meg, hanem az azt követő térhálósítási reakcióban. Egyre kedveltebbek az 

UV-sugárzás hatására térhálósodó bevonatok [11][12]. 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)) [11]. További megoldások lehetnek még a nanorészecskéket tartalmazó, 

valamint a multifunkciós bevonatok [11]. 

A szakirodalom áttekintése során a szálerősített kompozitok égésgátlása kapcsán felmerült 

problémákat és lehetséges megoldásaikat az 1. táblázatban foglaltam össze. 

 

1. 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. 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 [13]: 

• 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 [13]. 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 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. 

Munkám során az alábbi célokat tűztem ki: 

• olyan kisviszkozitású, égésgátolt epoxigyanta rendszer fejlesztése, amely injektálásos 

technológiákkal feldolgozható; 
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• 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. 

 

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, 1. a) ábra) és egy pentaeritrit alapú négyfunkciós epoxigyanta, amelynek 

fő komponense a pentaeritrit tetraglicidil étere (PER, 1. b). ábra). 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 1. 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, 1. d). ábra) [14], és a főként gáz fázisban ható rezorcin-

bisz(difenil-foszfátot) (RDP, 1. e). ábra) [15]. 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 2. és 3. 

táblázat mutatja be. Az égésgátlók főbb tulajdonságait a 4. 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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2. 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 

3. táblázat: A felhasznált térhálósító komponens főbb tulajdonságai 

Térhálósí

tó 

kompone

ns 

Fő komponens Gyártó/forgalmazó Márkanév 
Viszkozitás 

(mPas; 25 °C) 

Amin-

hidrogén 

ekvivalens 

(g/eq) 

Megjelenés 

MH3122 

3,3’-dimetil-4,4’-

diaminociklohexilmet

án 

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 

 

 
a) b) 

 
c) 
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d) e) 

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

 

4. 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 

 

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 [16]. 

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 (2. 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 
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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 (1) 

 

2. 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. 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 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 tartalmazó 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 
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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 

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

következőknek: a próbatestek nem égnek 30 másodpercnél tovább és egyetlen próbatest égésekor 

sem keletkeztek lángoló cseppek, amelyek meggyújtották a próbatest alatt elhelyezett vattát. 

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

következőknek: a próbatestek nem égnek 10 másodpercnél tovább és egyetlen próbatest égésekor 

sem keletkeztek lángoló cseppek, amelyek meggyújtották a próbatest alatt elhelyezett vattát. 

A kaloriméteres éghetőségvizsgálatokat ún. mass loss (tömegcsökkenésen alapuló) kónikus 

kaloriméterrel végeztem (gyártó: FTT Inc. [East Grinstead, UK]), ami az égés komplex jellemzőinek 

meghatározására szolgáló berendezés. A valós tűzesetekhez hasonló körülményeket szimulálva 

vizsgálja a minta gyulladási idejét, a kibocsátott hőmennyiséget és az égés folyamata alatt a minta 

tömegvesztését. 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 (3. 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: 

𝜆 =
𝑃 ∗ 𝐿𝑚

2𝐴 ∗ ∆𝑇𝑚

 
 

(2) 

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. 
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3. ábra: Hővezető képesség mérési elrendezése (hot plate) [17] 

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 (3) és (4) 

összefüggések segítségével számítottam ki. 

𝜎𝑏ℎ =
3𝐹ℎ𝐿

2𝑏ℎ2
 (3) 

𝐸ℎ =
1

4

𝐿3

𝑏ℎ3

(𝐹𝜖0,0025 − 𝐹𝜖0,0005)

𝑓𝜖0,0025 − 𝑓𝜖0,0005

 (4) 

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. A mérés során 20 mm átmérőjű alumínium babákat használtam. A babák bevonatra 

történő ragasztását megelőzően az érintkező felületeket metanollal zsírtalanítottam (baba és bevonat), 

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 (4. 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. 
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a) b) 

4. ábra: Lehúzásvizsgálat előkészítése. a) babák helyének kialakítása, b) lehúzásvizsgálathoz felvitt gélbevonat korongok 

 

4. 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 időráfordítás 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-
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val vizsgáltam. A gyanták és a kompozitok éghetőségét szabványos oxigénindex, UL-94 és 

tömegcsökkenésen alapuló kónikus kalorimetriai mérésekkel vizsgáltam. 

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 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 [18]: 

𝐹𝑅𝐼[−] =
(
𝑇𝐻𝑅 [

𝑀𝐽
𝑚2] ∗ 𝑝𝐻𝑅𝑅[

𝑘𝑊
𝑚2 ]

𝑇𝑇𝐼[𝑠]
)𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

(
𝑇𝐻𝑅 [

𝑀𝐽
𝑚2] ∗ 𝑝𝐻𝑅𝑅[

𝑘𝑊
𝑚2 ]

𝑇𝑇𝐼[𝑠]
)𝑚ó𝑑𝑜𝑠í𝑡𝑜𝑡𝑡 

 (5) 

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). Az 

(5)-ös egyenletet felhasználva a 0,5 mm-es gélbevonattal ellátott kompozitok FRI értékeit az 5. 

táblázatban hasonlítottam össze a mátrix és bevonat nélküli kompozit értékeivel. 
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5. 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. 

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 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. TÉZISEK 

 

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 az égésgátlás hatékonyságát. 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 [19][20]. 
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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 [21]. 

 

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 [21]. 

 

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 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 [22][23]. 
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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 [23]. 

 

6. tézis 

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 [22][23]. 

 

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 bemeneti 

paramétereknek a kimeneti paraméterekre gyakorolt hatásaik szerinti sorrendbe állításával a kimeneti 

és a bemeneti 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 [24]. 
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