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Jelölések, rövidítések

Anyagok
ABS: akril-butadién-sztirol
APP: ammónium-polifoszfát
AlSt: alumínium-sztearát
ATH: alumínium-oxid-trihidrát
BSil: bóroxosziloxán
EVA: etilén-vinilacetát
FR: égésgátló adalék
GMO: glicerin-monooleát
GMO-TES: kapcsolókomponens, a GMO és tetraetoxi-szilán reakcióterméke
GMS: glicerin-monosztearát
IFR: felhabosodó égésgátló adalékrendszer
MEL: melamin
MMT: montmorillonit
MPP: melamin-polifoszfát
PA: poliamid
PBT: poli(butilén-tereftalát)
PC: polikarbonát
PDMS: poli(dimetil-sziloxán)
PE: polietilén
PER: pentaeritrit
PHOS: foszfor-pentoxid
PIP: piperazin
PMMA: poli(metil-metakrilát)
Pol: poliol
PPOL: foszforilezett poliol
PP: polipropilén
PS: polisztirol
SIL: polisziloxán
TES: tetraetoxi-szilán
THEIC: trisz-hidroxietil-izocianurát

Módszerek
AFM-µTA: atomerő mikroszkóp -  mikrotermikus analizátor
DSC: differenciál scanning kalorimetria
OI: oxigénindex
SEM: elektronmikroszkópia
SEM-EDX: pásztázó elektronmikroszkóp – energiadiszperzív röntgen-analizátorral
TG: termogravimetria
TOF-SIMS: ionok repülési idején alapuló (time of flight) szekunder ion
tömegspektroszkópia
UL 94: szabványos éghetőségi vizsgálat
XPS: röntgenfotoelektron spektroszkópia
XRF: röntgen-fluoreszcencia spektroszkópia
WAXS: nagyszögű röntgendiffrakció
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Egyéb jelölések
Fiz.: fizikai módosítás
Kém.: kémiai módosítás
PHRR: peak of heat release rate (Cone kaloriméteres vizsgálatban a maximális
hőkibocsátás)
Szub.: szublimációs technikával végzett felületkezelés
TTI: time to ignition (Cone kaloriméteres vizsgálatban  a gyulladáshoz szükséges idő)
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BEVEZETÉS

Az utóbbi évtizedben főleg azon műanyagok és szálasanyagok alkalmazási köre bővült

jelentősen, amelyek valamely speciális, új tulajdonságuk révén az általános termékek közül

kiemelkednek. Az új alkalmazási területek jelentős részénél – gépjárműgyártás, elektromos

ipar, építőipar, védőruházat – alapvető követelmény a termékek csökkent éghetősége,

esetleg teljes égésgátoltsága.

A különböző polimer típusok közül egyre inkább előtérbe kerülnek a poliolefinek, kedvező

áruk, kedvező fizikai és kémiai tulajdonságaik és egyszerű, sokoldalú feldolgozhatóságuk

miatt.

Az égésgátolt típusok fejlesztése azért is fontos, mivel a fejlett országok többségében a

szigorodó biztonságtechnikai rendelkezések a poliolefineket számos felhasználási területen

kizárólag égésgátolt formában engedik alkalmazni. A csökkent éghetőségű polimerek iránti

igény az építőipar és a gépjárműgyártás területén már ma is jelentős, és a kereslet

fokozatosan növekszik.

Egy felmérés adatai szerint az ezredforduló környékén a poliolefin-felhasználás

világviszonylatban évente 23 millió tonnával, ezen belül a polipropilén (PP) mennyisége

több mint 9 millió tonnával nő [1]. Ezen tendenciák erősödése több okból is várható:

− a PP alapú égésgátolt kompozitok olcsóbbak, mint a hasonló célra szolgáló műszaki

műanyagok,

− a PP elterjedését segíti elő az elhasználódott termékek újrahasznosításának kényszere

is, ugyanis minél egységesebb termoplasztikus mátrixból készülnek a

műanyagtermékek és szálasanyagok, annál könnyebb újrahasznosításukat megoldani.

Az égésgátlás kutatása Magyarországon az 1970-es években kezdődött. A polimerek

éghetőségének üzemi ellenőrzésére a Műanyagipari Kutatóintézetben fejlesztettek ki

módszereket. A Budapesti Műszaki Egyetemen pedig Simon Judit és munkatársai

publikáltak számos cikket 1976-1987 között, melyekben halogén-, foszfor-, illetve

nitrogén-tartalmú égésgátló adalékokat, valamint az égés során a gázfázisban lejátszódó

folyamatokat vizsgálták termoanalitikai1 és atomabszorpciós2 módszerekkel.

A vonatkozó szakirodalom és szabadalmi irodalom nagy része azonban a közelmúlt

nemzetközi kutatómunkájának eredményeihez kapcsolódik. Ezek áttekintését és

                                                
1 Simon J. Androsits B. Kozma T. Magyar Kémikusok Lapja, 1981;36(10):514-514.
2 Simon J. Kántor T. Kozma T. Pungor E. J. Therm. Anal. 1982;25(1):57-77.
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rendszerezését követő kísérleti munka során ammónium-polifoszfát alapú felhabosodó

égésgátló adalékrendszer módosításával, hátrányos tulajdonságainak (pl. stabilitási,

feldolgozási problémák) megszüntetésével olyan stabil és halogénmentes égésgátló

adalékrendszert kívántunk létrehozni, amely egyszerű technológiával állítható elő, és

bizonyos területeken drága műszaki műanyagok helyettesítésére is alkalmas lehet.

A komponensek alapvető jellemzése után azok hidro-termikus stabilitásának javítását

elsősorban felületmódosítási módszerek alkalmazásával kívántuk elérni. A kísérletek során

az ammónium-polifoszfát tárolás közben bekövetkező nedvesség-adszorpcióját, valamint a

felhabosodó adalékrendszer komponensei között lejátszódó, vízfejlődéssel járó reakciót

szándékoztuk visszaszorítani, mert e nélkül az égésgátolt rendszer megfelelő minőségű

termékké nem dolgozható fel.

A kémiailag, illetve fizikailag módosított adalékok minősítését felületanalitikai

módszerekkel, a hidrolitikus és termikus stabilitásra gyakorolt hatásokat pedig

termoanalitikai és konduktometriás vizsgálatokkal kívántuk jellemezni.

A módosított adalékanyagok hidro-termikus stabilitásának jellemzését ill. javítását

követően segítségükkel poliolefin alapú égésgátolt rendszerek kidolgozását terveztük.

Ennek során fontosnak tartottuk azt is vizsgálni, hogy a keverékkészítéskor fellépő

nyíróerők az égésgátló adalékok szerkezetét hogyan befolyásolják.

Megfelelő hidro-termikus stabilitású adalékrendszerek égésgátló hatékonyságának

növelése érdekében az égésgátló adalékok és egyéb szinergetikus segédanyagok

kombinációjával az anyagtranszport korlátozását kívántuk megvalósítani az égő polimer

felületén. Az újszerű módosítások segítségével az égésgátló adalékrendszerek

hatásmechanizmusának jobb megértéséhez is hozzá kívántunk járulni.

Célkitűzéseink közé tartozott a nanokompozitok hatásmechanizmusában rejlő lehetőségek

kihasználása az égésgátló hatás megnövelésére, ezért az általunk kifejlesztett

adalékrendszerek és agyagásványok kombinálása, valamint a kombinált égésgátló

nanokompozit rendszer hatásmechanizmusának vizsgálata is fontos részét képezte

terveinknek.
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1. Szakirodalmi áttekintés

1.1. A műanyagok égésekor lejátszódó folyamatok

A polimerek éghetőségét kémiai szerkezetükön, összetételükön alapuló termikus

tulajdonságaik (fajhő, hővezető-képesség, olvadási hőmérséklet, olvadáshő, gyulladási

hőmérséklet, gyulladáshoz szükséges idő, gyulladási határkoncentráció, égéshő)

határozzák meg [2,3].

Calcraft és Maries [3] szerint külső hőforrás hatására a legtöbb égő műanyag felületén egy

finoman pórusos, kokszos réteg, közvetlenül alatta pedig egy durva pórusokat, üregeket

tartalmazó réteg alakul ki. Ezekben az üregekben gyűlnek össze azok a gázhalmazállapotú

bomlástermékek, amelyek a kokszos felületi rétegen keresztül jutnak az égő felületre.

Bizonyos műanyagok égés közben igen nagy mennyiségű kokszos maradékot képeznek,

míg más polimerek égésekor szenesedés nem figyelhető meg. Ha az oxigéndiffúzió

sebessége az éghető gázalakú bomlástermékek képződésének sebességéhez képest nagy, az

oxigén a kokszos rétegben exoterm reakciót válthat ki. Ezek homogén reakciók, ha a

pórusokban összegyűlt gázok reagálnak; vagy heterogének, ha a reakciók a szenes réteg

felületén következnek be.

Amennyiben a gázalakú bomlástermékek keletkezésének sebessége nagy az oxigéndiffúzió

sebességéhez képest, ott az égés kizárólag a szilárd fázis felett, gázfázisban játszódik le.

Ilyenkor a kokszosodás elhanyagolható. Módosítatlan poliolefinek (pl. polipropilén,

polietilén) égésekor kokszos réteg kialakulása nem figyelhető meg.

Az égés, illetve a hőhatásra bekövetkező bomlás mechanizmusa - amely során az éghető

gázok képződnek - rendkívül bonyolult [4].

A polimermolekula primer kötéseinek szakadásával keletkezett bomlástermékek

másodlagos reakciókkal tovább bomlanak, ill. a levegő oxigénjével új termékekké

(kismolekulájú alkoholok, ketonok, aldehidek, szerves savak, szénmonoxid, széndioxid)

alakulnak. A polimer környezetében kialakuló gázfázis összetételét ezek a másodlagos

reakciók határozzák meg. A gáz-gőz keverék levegővel alkotott gyulladási

határkoncentrációja az összetételtől függ.
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Az égés, illetve hőhatás során fellépő láncreakciók több fázisra oszthatók. Ezek az

alábbiak:

 Iniciálás: polimer gyökök és peroxigyökök keletkezésével jár.

RH → R⋅ (1)

RH + O2 → R⋅ + HO2
⋅ (2)

 Láncnövekedés: az iniciálás során keletkezett gyökök oxigénnel és a polimer lánccal

reagálnak.

R⋅  + O2 → RO2
⋅ (3)

RH + HO2
⋅ → HOOH + R⋅ (4)

RO2
⋅ + RH → ROOH + R⋅ (5)

 Láncelágazás: több gyök keletkezik, amelyek a polimer molekulákkal tovább

reagálnak. Ezek a reakciók a degradáció gyorsulásához, autooxidációhoz vezetnek.

ROOH → RO⋅ + OH⋅ (6)

ROOR → 2 RO⋅ (7)

RO⋅  + RH → ROH + R⋅ (8)

 Lánczárás: kis aktivitási energiájú, vagy aktivitási energiával nem rendelkező termékek

képződnek ezekben a reakciókban. A lánczárási reakciók egy része molekulatömeg-

növekedést eredményez.

RO2
⋅ + R⋅ → ROOR (9)

2 R⋅  → R-R (10)

RO2
⋅ + RO2

⋅ → ROOR + O2 (11)
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1.1.1. A polipropilén termikus tulajdonságai és éghetősége

A poliolefinek oxidatív degradációja során lejátszódó reakciók és az ezek következtében a

polimer szerkezetében végbemenő változások a polimer típusától és a jelenlévő oxigén

mennyiségétől függnek.

A polipropilén termikus oxidációja rendkívül összetett: a folyamatok helyfüggését,  az

oxigéndiffúzió szerepét számos publikáció tárgyalja. Elsőként a polimer felületén lévő

gyengébb kötések bomlanak fel kemiszorbeált oxigén jelenlétében [5]. A C-C kötés

bomlása a középső oxigénmentes zónában kezdődik, amely rövidebb gyököket és

biradikálisokat eredményez. A reakciózónában képződő makroperoxigyökök és makro-

hidroperoxidok homolízise során alkoxil- és hidroxil makrogyökök keletkeznek, melyek

további reakciói (pl. a (12) reakciósémával leírt β-bomlás) a polimer lánc tördelődésével,

és újabb gyökök képződésével járnak.

O
. +

O.
 (12)

A polipropilén oxidációja során a következő termékek azonosíthatók: víz, formaldehid,

acetaldehid, aceton, metanol, hidrogén, hidrogén-peroxid, szén-monoxid és szén-dioxid.

A polipropilén tűzveszélyességére egy 1979-ben Manchesterben feljegyzett tűzeset

különösen ráirányította a figyelmet, amikor egy poliuretán habbal töltött bútort borító

polipropilén kárpitozás gyulladt meg és ez okozta a lángok gyors terjedését. A 12 haláleset

következményeként kezdtek el égésgátolt textíliákat használni bútorszövetként az Egyesült

Királyságban, 1980-ban [6].

A polipropilén erősen gyúlékony. Égése során megolvad, a keletkező kis viszkozitású

ömledék intenzíven csepeg. Égéshője 40 kJ/g. Ez az érték magasabb, mint bármely más

szálképző polimeré. Égése közben rövid idő alatt nagy mennyiségű gáz képződik [7]. A

legnagyobb veszélyt a keletkező CO jelenti, ugyanakkor egyszerű szénhidrogén

szerkezetéből adódóan a polipropilén égése során keletkező gázok tekintetében a

legkevésbé mérgező polimerek egyike.
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1.2. A polipropilén égésgátlása

A műanyagok, így a polipropilén éghetőségének csökkentése reaktív és additív típusú

égésgátlóval történhet. Reaktív égésgátlókat általában a polimer előállítása során adnak a

monomer elegyhez, így azok beépülnek a műanyag molekulába. Előnyük, hogy már kis

mennyiségben hatékonyak, és hatásuk igen tartós. Hátrányuk, hogy megváltoztatják az

eredeti molekulaszerkezetet, és lényegében új anyagot hoznak létre, ugyanakkor az adott

műanyagra specifikusak, és kiválasztásuk igen nagy körültekintést igényel.

Az additív égésgátló adalékokat a feldolgozás során viszik be a polimerbe, fizikai

keveréket képezve. Ez a polimerek égésgátlásának leggyorsabb és leggazdaságosabb

módja, ugyanakkor számos probléma (pl. kis kompatibilitás, az adalékok kiúszása, a

mechanikai tulajdonságok romlása) korlátozza alkalmazhatóságát.

Felületi védelmet külön technológiai lépésben ritkábban alkalmaznak a műanyagok

éghetőségének csökkentésére. A legújabb, ún. hőálló műanyagok korlátozott éghetőségét

megfelelő szerkezet kialakításával vagy módosítással érik el.

Az égésgátolt polipropilének fejlesztése kb. 40 évvel ezelőtt kezdődött. Az első

szabadalmat feltehetőleg Blatz publikálta 1964-ben [8], az égésgátló adalék Br-származék

és Sb4O6 volt.

A polipropilén éghetősége az alábbi módszerekkel csökkenthető:

− a pirolízis reakcióinak módosításával kokszos réteg kialakítása, amely a polimer

kémiai szerkezetének módosításával, vagy szenesedést elősegítő adalékok (pl.

foszfor-tartalmú égésgátlók) hozzáadásával érhető el, s amely gátolja a

hőtranszportot, csökkenti a bomlástermékek képződését és megvédi a polimert a

további oxidációtól;

− a gázfázisban lejátszódó égési folyamat leállítása olymódon, hogy az égésgátló

(halogén, főként Br-tartalmú adalékok) vagy annak valamely bomlásterméke

(halogén gyök) az égés során keletkező aktív gyökökkel reagál (‘radical killer’

mechanizmus), s ennek következtében az égést fenntartó exoterm folyamatok

leállnak, az éghető gázok fejlődése megszűnik, a rendszer lehűl;

− hidratált szervetlen adalékok (fémhidroxidok) hozzáadásával, amelyek endoterm

bomlása hőt von el a környezettől, csökkentve ezzel a polimer degradációját, s
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amelyekből hő hatására inert gáz vagy gőz - pl. víz - fejlődik, hígítva a termikus

degradációban keletkező, éghető bomlástermékeket.

A polimerekben alkalmazott égésgátlókkal szemben támasztott főbb követelmények az

alábbiak: [9]

  megfelelő stabilitás a feldolgozás körülményei között (230-260°C-ig);

 kielégítő összeférhetőség a polimerrel;

 a polimer feldolgozhatóságát és fizikai tulajdonságait ne rontsák;

 égésgátló hatásukat használat közben tartsák meg;

 az égésgátlás során ne keletkezzen belőlük mérgező és maró gáz;

 kis koncentrációban legyenek hatásosak.

A felsorolt követelmények egy része egymással nehezen összeegyeztethető, ezért

valamennyi követelménynek együttesen megfelelő égésgátló adalék nem ismert. A

megfelelő égésgátló kiválasztásakor, az adott felhasználási területre vonatkozó elvárásokat

figyelembe véve kell kialakítani a megfelelő kompromisszumot.

Az égésgátló adalékok csoportosíthatók kémiai összetételük szerint, vagy aszerint, hogy

hatásukat a szilárd- vagy gázfázisban fejtik ki. Mivel az adalékok egy része hatását

mindkét fázisban kifejti, a kémiai összetétel szerinti csoportosítást alkalmaztuk.

1.2.1. Halogéntartalmú égésgátlók

A halogéntartalmú égésgátlók hatásukat gázfázisban fejtik ki, a polimer pirolízise során

keletkező gázfázisú gyököket inhibeálva zárják a láncreakciót. Hatékonyságukat jelentősen

befolyásolja az a kémiai csoport, amelyhez a halogénatom kapcsolódik [10]. Ez határozza

meg a szén- és halogénatomok arányát, valamint a szén-halogén kötés energiáját, s így az

égés során felszabaduló halogén mennyiségét. Az alifás és aliciklusos halogénvegyületek

általában hatékonyabb égésgátló adalékok, mint az aromások.

A brómtartalmú égésgátlókat hatékonyságuk miatt elterjedten használják, bár rendszerint

drágábbak, mint klórozott megfelelőik.
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Az önkioltó (V-0) fokozat az UL 94 éghetőségi vizsgálat szerint (ld. a 2.1.16. fejezetet)

40% Cl-, vagy 20-30% Br-tartalmú adalék alkalmazásával biztosítható [11].

Szinergetikus adalékok (pl. Sb, P, N, Zn, Pb-tartalmú komponensek) a szükséges

koncentrációt lényegesen csökkenthetik. A szinergetikus komponensek a felszabaduló

halogént megkötik, és ezzel megakadályozzák, hogy kikerüljön a lángzónából. Erre a célra

leggyakrabban antimon- vagy más fémoxidokat alkalmaznak, melyekből az égés során

fém-halogenidek keletkeznek. A fém-halogenidek jól ismert inhibitorok, és sokkal

hatásosabbak, mint a megfelelő hidrogén-halogenid vegyületek.

Trivedi és munkatársai kimutatták, hogy Sb-trioxid alkalmazása dekabrómdifeniloxiddal az

égésgátlás hatékonyságának növelésével a füstképződést is növeli. [12].

Megfelelő égésgátló hatékonyság (V-0) biztosításához még Sb2O3 alkalmazása mellett is

nagy koncentrációt ( >35%), ill. további segédanyagokat kell alkalmazni, különösen, ha a

PP  üvegszál erősítőanyagot is tartalmaz [13, 14].

Finck szerves brómadalék mellett foszfitot és szerves ónvegyületet alkalmazott

polipropilén szálakban. Az összetétel 32% Br, 1% P és 1,5% Sn-tartalmú komponensekből

állt [15]. Az égésgátló adalék a szál többszöri mosása után is megtartotta hatását.

Halogénezett égésgátlók PP-ben 3 m/m% szilikon komponens és 2 m/m% SnCl2

kombinációja mellett az alappolimerhez viszonyítva több mint 40 %-kal csökkentik a

hőkibocsátást, de a füst- és CO-kibocsátás megnő [16]. Camino által feltételezett

mechanizmus szerint klórozott paraffinok Sb-oxid szinergetikus adalékkal szenes réteg

kialakítására alkalmas prekurzorok képzésével, dehidrohalogénezési reakción keresztül

részben a szilárd fázisban hatnak polipropilén égetésekor [17]. Costa és munkatársai fémek

(Sn-, Sb-, Bi-, Cu-kloridok) szinergetikus hatását mutatták ki klórozott paraffinok mellett

[18]. A polimer gyökök és a fém-halogenidek közötti reakció (a polimer gyökök

fogyásával) a termikus degradációt csökkenti, így az égést tápláló termékek keletkezése

visszaszorul. Amennyiben a fémkloridok redukciója és a fémek oxidációja egyszerre

következhet be, szinergetikus égésgátló hatás mutatható ki, amely a PP által redukált

fémkloridok regenerálódásával magyarázható.

Az ismertetett munkák alapján megállapítható, hogy a halogéntartalmú égésgátlók

hatékonyságának fokozásában a fém-halogenidek gáz fázisú reakcióin kívül a
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halogénszármazékok és a polimer közötti szilárd fázisú reakcióknak is kiemelkedő

fontossága van. Ezen felismerés alapján a kutatómunka súlypontja világszerte a

szilárdfázisú mechanizmus irányába tolódik el.

A halogéntartalmú égésgátlók hátránya, hogy alkalmazásuk során erősen maró, mérgező és

korrozív gázok/gőzök szabadulnak fel (pl. HCl, polikloro-, illetve polibromo-

származékok). Az aromás adalékokból kis mennyiségben keletkező dibenzo-dioxinok és

dibenzo-furánok fokozottan veszélyesek. (Az említett vegyületek klórszármazékai tízszer

mérgezőbbek, mint a brómszármazékok.) Emellett a megfelelő égésgátló hatékonyság

biztosításához a halogén-tartalmú adalékok viszonylag nagy koncentrációban szükségesek,

valamint az égés során keletkező füst és CO mennyiségét gyakran növelik.

A halogéntartalmú égésgátlók az alkalmazott UV- és hőstabilizátorokkal antagonisztikus

kölcsönhatásba lépnek. A leghatékonyabb gátolt amin stabilizátorok savas közegben

dezaktiválódnak és az égésgátlóból felszabaduló hidrogén-bromiddal reagálhatnak [19].

A halogéntartalmú égésgátlókat mindezek ismeretében halogénmentes adalékokkal kell

felváltani.

Európa a szigorúbb környezetvédelmi előírásokkal élen jár a halogénmentes égésgátlók

alkalmazására irányuló törekvésekben. Az elektromos és elektronikus hulladékok

elhelyezésére vonatkozó európai szabályozás (WEEE: Waste Electrical and Electronic

Equipment) − amely előírja a halogéntartalmú részek elkülönített feldolgozását − az egyik

hajtóereje e törekvéseknek. Emellett az Európai Unió 2004 végéig a penta- és

oktabrómozott difenil éterek (BDE) fokozatos kivonását is tervbe vette [20].

1.2.2. Fém-hidroxidok és oxidok

A fémhidroxid adalékokkal égésgátolt poliolefinek elsődleges felhasználója az elektromos

ipar, ahol főleg kábelbevonatokat és zsugorcsöveket készítenek. A fémhidroxid égésgátlók

előnye, hogy mérgező hatásuk nem jelentős, alkalmazásuk során nem fejlődnek korrozív

vegyületek, és kicsi a füstképződés. Bomlásuk endoterm és vízkilépéssel jár, így hőt von el

a környezettől. Hatékony égésgátláshoz viszont ezeket az adalékokat nagy koncentrációban

(50-60%) kell alkalmazni, így a polimer feldolgozhatósága és mechanikai tulajdonságai

nagymértékben romolhatnak [21].
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A polipropilénben alumínium-oxid-trihidrát (ATH) és Mg(OH)2 mellett MgCO3, CaCO3,

Zn-borátok, Ca-borát mint égésgátlást  segítő adalékok hatásáról is beszámoltak.

Az 1.1. ábrán különböző polimerek oxigénindexének változása látható az alumínium-

hidroxid koncentrációjának függvényében. Az eredményeket összevetve megállapítható,

hogy az ATH sokkal hatásosabb EVA-ban, mint a PP-ben. Az ATH polipropilénben csak

korlátozottan alkalmazható, mivel bomlásának kezdeti hőmérséklete 180-210°C

hőmérséklet-tartományba esik [22, 23], ami jóval alatta van a polipropilén feldolgozási

hőmérsékletének.
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1.1.ábra: Az ATH koncentrációjának hatása polipropilén, akril-butadién-sztirol (ABS), etilén-
vinilacetát (EVA) és poli(butilén-tereftalát) (PBT) oxigénindexére

Az 1.1. táblázat a Mg(OH)2 koncentrációjának hatását mutatja a polipropilén folyási

indexére (MFI), valamint a húzószilárdságra. A koncentráció növelésével a folyási index

drasztikusan csökken, 50% fémhidroxid koncentráció fölött pedig a húzószilárdság is

szignifikánsan romlik.



16

1.1.táblázat: Mg(OH)2 koncentrációjának hatása a polipropilén tulajdonságaira [24]

Mg(OH)2 mennyisége
(%)

MFI Húzószilárdság
(MPa)

0 7,0 23,0
35 5,4 24,9
40 4,0 24,7
45 2,2 24,3
50 1,2 23,0
55 0,8 22,5
60 0,2 21,8
65 0,1 20

A szükséges égésgátló adalék koncentrációjának csökkentésére (s így a kompaund

mechanikai tulajdonságainak javítására) különböző eljárásokat dolgoztak ki. Ezek

többsége elsősorban szabadalmi leírásokban szerepel [25, 26, 27, 28].

A mechanikai tulajdonságok javításának másik lehetséges módja szinergetikus égésgátló

hatású anyagok (például felületkezelt vörösfoszfor) adagolása, amellyel a szükséges

töltőanyag koncentráció csökkenthető [29]. A vörösfoszfor alkalmazását azonban

jellegzetes színe korlátozza.

Yoshida és Oda ammónium-nitrát alkalmazását javasolta fémhidroxid tartalmú égésgátolt

polipropilén feldolgozhatóságának és mechanikai tulajdonságainak javítására [30]. Az

ammónium-nitrátot szol-gél technikával SiO2-dal vonták be, illetve szterainsavval

felületkezelték. A felületkezelések nem befolyásolták az ATH égésgátló hatását, 55%

adalék bevitelével a polipropilént továbbra is V-2 fokozatba (UL 94) sorolták. A

húzószilárdságot az ammónium-nitrát bevitele csak kis mértékben (20,6 MPa-ról 21,5

MPa-ra) javította.

Liu és munkatársai Mg(OH)2 és foszfortartalmú adalék kombinálásával nyertek jó

szakítószilárdságú PP szálat [31].

Titelman és munkatársai Mg(OH)2 mellett TiO2 szinergetikus hatását mutatták ki, amely az

égésgátló hatás javításán túlmenően a PP termikus stabilitását is kedvezően befolyásolja

[32].
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Bourbigot és munkatársai cink-borát szinergetikus hatásáról számoltak be ATH, illetve

Mg(OH)2 égésgátlót tartalmazó rendszerben [33, 34]. A javulást szintén szilárd fázisban

lejátszódó folyamatokkal magyarázták: a cink-borát a hőhatásra képződő fémoxidokkal

egy kerámiaszerű felületi réteget alakít ki, ami a polimer bomlását lassítja. A fém- és

bóroxid jelenlétét NMR vizsgálatokkal igazolták.

Polipropilén égésgátlására az ATH-val együtt szilícium- és fémtartalmú adalékot

(tetraetoxiszilán, cink-nitrát-hexahidrát) is alkalmaztak, melyek melegítés hatására üveg-,

ill. kerámiaszerű anyaggá alakulhatnak. [35].

1.2.3. Foszfor-tartalmú és felhabosodó égésgátló adalékok

A foszfor-tartalmú égésgátlók skálája igen széles, mivel a foszfor különböző oxidációs

állapotokban létezik. Foszfinok, foszfin-oxidok, foszfónium vegyületek, foszfonátok,

vörösfoszfor, foszfitok és foszfátok különböző polimerekben mind lehetnek égésgátló

adalékok.

A foszfor-tartalmú adalékok kevésbé hatékonyak olyan polimerekben, amelyek nem

szenesednek, mint például számos poliolefin. Azokat a foszforvegyületeket, amelyek

poliolefinekben alkalmazhatók, az 1.2. táblázat foglalja össze. Ugyanakkor ezek egyike

sem tekinthető általánosan elterjedt égésgátló adaléknak.

1.2. táblázat: Poliolefinekben alkalmazott foszfor-tartalmú adalékok

Adalék típusa Referencia és dátum
Halogén-foszfát [36] 1972
Foszfin-oxidok és ammónium-polifoszfát [37] 1972
Foszfit [38] 1975
Foszfonitril észterek [39] 1975
Foszfor-propionsav amidok [40] 1974
Alkil-aril foszfonátok [41, 42, 43] 1974, 1975, 1976
Ciklusos foszfonát észterek [44] 1974
Foszforsav [45, 46, 47] 1976, 1978, 1995
Szervetlen foszforsavak (orto-, meta-, piro-) [48] 1977
Foszfonát észter [49] 1979
Szerves foszfinátok [50] 2002
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A megfelelő égésgátló hatékonyság biztosításához a foszforatom mellett más elemek (pl.

N, halogének) jelenlétére is szükség van. Fukuoka és munkatársai foszfazén típusú

égésgátlókat halogén-tartalmú adalékkal (tetrabrómbiszfenol A) kombináltak. A minta

oxigénindexe (OI) 28,1 volt, míg a foszfazént nem tartalmazó összetételé 24,6-nek adódott

[51]. Matsumura és munkatársai a foszfazén és bróm-tartalmú adalék mellett antimon-

trioxidot is alkalmaztak. Az így nyert polipropilén szál jó hegeszthetőséget és könnyebb

feldolgozhatóságot mutatott [52].

Antonov és munkatársai metilfoszfonsav-amid mikrokapszulázott ammónium-sója mellett

Cu-Zn-borát szinergetikus komponenst alkalmaztak [53]. A borát komponens a polimer

termikus stabilitását növelte (azonos térfogatú ömledék kifolyásához szükséges idő 2-ről

15 percre nőtt az említett égésgátlót tartalmazó összetételhez viszonyítva), amit az

égésgátló lassabb bomlásával magyaráztak.

A vörösfoszfor égésgátló hatását 1965-ben fedezték fel, és számos polimerben

alkalmazták. Mikrokapszulázott vörösfoszfor hatásmechanizmusát polipropilénben Wu

vizsgálta [54],  és a következőket állapította meg: a megfelelő hatékonyság biztosításához

viszonylag kis koncentrációban szükséges; a feldolgozás körülményei között stabil;

valamint a polimer mechanikai és elektromos tulajdonságaira gyakorolt hatása

elhanyagolható. A kedvező hatást azzal magyarázta, hogy a vörösfoszfor a gáz- és szilárd

fázisban egyaránt kifejti hatását a szabad gyökök mennyiségének csökkentésével, valamint

szenes réteg kialakításával. Nagy hátránya viszont, hogy vörösbarna színt ad a polimernek,

és a vörösfoszforral égésgátolt polimerből nehezen készíthetők szálak.

Az ammónium-polifoszfát (APP) elterjedten használt égésgátló adalék PP-ben. Gyűrűs

karbamid-formaldehid gyantákkal, hidroxietil-cianurátokkal vagy piperazin alapú

vegyületekkel gyakran kombinálják [55 - 60]. Ezekben az összetételekben a P és N

szinergetikus hatását több esetben kimutatták. A N-tartalmú komponens az éghetőség és a

füstképződés csökkentésére egyaránt kedvező hatást gyakorol. Emellett kiszélesíti a

polimer bomlásának hőmérséklettartományát, így csökkentve a fejlődő gázok átlagos

koncentrációját. Az égésgátló hatás kialakulását a P-tartalmú komponens oxidációját

katalizálva segíti elő, ezen kívül a bomlása során fejlődő gázok (főként ammónia) a

polimer bomlástermékeit higítják [61].
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Az ammónium-polifoszfát és más foszfor-alapú égésgátló adalékok hatásmechanizmusát

különböző fizikai folyamatokkal magyarázzák. Ezek a következők:

- polifoszforforsav felületi bevonat képződése,

- a párolgó foszforvegyületek hőelnyelő hatása,

- az éghető bomlástermékek hígítása valamilyen kevésbé éghető gázzal,

- a polimer kivonása a lángok hatósugarából az ömledék viszkozitásának csökkentésével.

Ha szenesítő komponens is jelen van, akkor az előbbi mechanizmusokhoz egy kémiai

effektus, a szenes réteg képződése is hozzáadódik. A jelenség főként az összetettebb

foszforvegyületekre jellemző, ahol az égésgátló adalék(ok) a sav- és szénforrás szerepét

egyszerre töltik be. A felhabosodó égésgátló adalékrendszerek ilyen összetett

mechanizmussal működnek.

1.2.3.1. Felhabosodó égésgátló adalékrendszer

A felhabosodó égésgátló adalékrendszereket eredetileg felületi bevonatokként alkalmazták,

a „felhabosodó” (intumescent) kifejezés az 1950-es években került bevezetésre [62, 63].

Használatuk termoplasztikus műanyagokban csak jóval később, a 80-as évektől kezdett

elterjedni.

A felhabosodó égésgátló adalékrendszerek (IFR: Intumescent Fire Retardant) három fő

összetevőből állnak [64], melyek a következők:

- szervetlen sav vagy savforrás, amelyből hő hatására sav képződik,

 szervetlen savak (foszforsav, kénsav, sósav),

 ammónium sók (foszfátok, polifoszfátok, szulfátok, halogenidek),

 amin/amid-foszfátok (karbamid-foszfát, melamin-foszfát, ammónia és

foszfor(V)-oxid),

 szerves foszforvegyületek (trikrezil-foszfát, alkil-foszfátok, alkil-halogenid-

foszfátok),

- poliol komponens, amely vízvesztéssel könnyen szenesedik, elősegítve ezzel az égő

polimer felületén a kokszos réteg kialakulását: pl. pentaeritrit (PER) di-, és tripentaeritritol,

fenol-formaldehid gyanták, metilol-melamin, keményítő,
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- szerves nitrogéntartalmú komponens, amelyből az égés hőmérsékletén gázok

szabadulnak fel, melyek a polimert felhabosítják: pl. melamin, karbamid, karbamid-

formaldehid gyanták, dicián-diamidok.

1.2. ábra: PP-APP/PER hevítése során 350°C-on kialakuló felhabosodott réteg szerkezete [65]

Az adalékrendszer működése során a polimer felületén egy felhabosodott, elszenesedett

záróréteg alakul ki, amely a polimer és környezete közötti hőtranszportot korlátozza és az

éghető bomlástermékek utánpótlását visszaszorítja. Első lépésként (T < 280°C) a savforrás

és a szenesedő komponens között észterképződési reakció játszódik le. A szenesedés

Friedel-Crafts és szabad gyökös reakciók formájában kb. 280°C-on kezdődik. Ezt

követően, a gázképző komponens bomlásakor (280 ≤ T ≤ 350°C), a szenes réteg

felhabosodik [65].

A felhabosodott szerkezet egy szenes és egy poliaromás részből áll, amelyben a

szénatomok hatszöges, réteges elhelyezkedése a grafit szerkezetéhez hasonló. A
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poliaromás rétegeket polimer láncok és foszfát csoportok kötik össze. A kialakult szerkezet

(ld. az 1.2. ábrát) az égésgátlás folyamatában kettős funkcióval bír:

− szabad gyököket tartalmaz, amelyek a PP degradációja során keletkező gyökökkel

reagálnak;

− valamint a savas katalízisben részt vevő komponens hordozója.

Savforrásként polipropilénben szervetlen, leggyakrabban valamilyen foszfortartalmú

adalékot, pl. ammónium-polifoszfátot (APP) alkalmaznak,

ahol n=50...2000. Az APP az adalékrendszerben a savforrás és a felhabosító komponens

szerepét egyszerre tölti be.

Az APP termikus viselkedését vizsgálva megállapították, hogy melegítésekor két

lépcsőben veszít tömegéből [66]. Az első lépcsőben (165-280°C) a tömegveszteség 3%, a

távozó gázok víz és ammónia, arányuk 210°C -on 3:1. Az első bomlási lépcsőt a fűtési

sebesség nem befolyásolja jelentősen, míg a másodikat (T > 280°C) igen. Röntgen

vizsgálatokkal kimutatták, hogy az APP egy stabilabb kristálymódosulatba alakul át,

ugyanakkor stabilitása a hidrolízissel szemben számottevően csökken.

1.2.3.1.1. A felhabosodó égésgátló adalékrendszer hatásmechanizmusa

A szenesedési folyamat a felhabosodó égésgátló adalékrendszerben a szervetlen sav és a

poliol komponens között fellépő reakciók eredménye.

Vandershall [64] APP és dipentaeritrit együttes vizsgálatakor megállapította, hogy a két

anyag keveréke 215°C-on olvad és 238°C-on gázfejlődés indul meg. 360°C-on az anyag

sötétedni kezd és gélesedik.

A következő mechanizmust tételezte fel:

•  215°C-on a foszfát bomlása és az alkohol-csoport észtereződése (vízkilépés közben),

• 360°C-on a keletkezett szén-foszfor réteg megszilárdulása következik be.

NH4

ONH4

O
P OO NH4

n
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Camino és munkatársai az APP és PER reakciójára más mechanizmust javasoltak. A

termogravimetriás vizsgálatokkal párhuzamosan a fejlődő gázok minőségét és mennyiségét

is meghatározták [66].

A reakció első lépésében észterképződést mutattak ki, és két lehetséges reakcióutat jelöltek

meg. Az elsőnél APP-ból hő hatására ammónia távozik és a PER a polifoszfát láncon

keletkező savas hidroxil-csoporttal reagál, miközben a lánchossz változatlan marad.
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A másik lehetséges reakció a PER foszforilezése, vagy az APP hidrolízise, amely az APP

láncának tördelésével jár, és nem kíséri ammóniafejlődés.
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Később kimutatták, hogy ez utóbbi reakció a kedvezőbb, mert 210°C-on az észterképződés

során a keverék tömegének csak 10-15%-a távozik ammóniaként [67]. A felszabaduló

ammóniamennyiség azonban kétségtelenül az APP és PER közti reakció eredménye, mivel

ezen a hőmérsékleten az APP-ból csak 2% ammónia fejlődik. Ezért valószínű, hogy a

diészterek az alkoholízist követő intramolekuláris gyűrűzáródás során képződnek, amelyet

víz és ammónia távozása kísér.

Delobel és munkatársai az APP-PER adalékrendszer viselkedését PP mátrixban vizsgálták

[68]. Az adalékok levegő atmoszférában történő termogravimetriás vizsgálata alapján a

következőket állapították meg:

• 200-295°C között a poliolefin degradációja figyelhető meg, vagyis az adalék a mátrix

termikus stabilitását csökkenti.
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•  295-400°C között a poliolefinre gyakorolt védőhatás nő, és a felületen felhabosodott

réteg alakul ki.

•  Magasabb hőmérsékleten a védőhatás csökken és végül 500°C-on teljesen eltűnik.

Kutatásokat végeztek diammónium-pirofoszfát (PY) és PER adalékrendszerrel is PP

mátrixban. A két eredménysorozat összehasonlítása alapján megállapították, hogy a

kialakuló habos és szenes réteg mennyisége a kétféle foszfátot tartalmazó rendszerben

közel azonos. Az inert, ill. levegő atmoszférában képződő réteg vastagsága közel

megegyezik. Így feltételezhető, hogy az oxigén a felhabosodási folyamatban nem játszik

szerepet.

Agunloye és munkatársai melamin-foszfát és dipentaeritrit alapú égésgátló adalékrendszert

ajánlottak PP égésgátlására [69], mivel ennek a rendszernek a termikus stabilitása jobb,

mint az APP vagy az APP-PER rendszeré. A termogravimetriás vizsgálatokkal

megállapított bomlási hőmérséklet adatok ezt támasztják alá (1.3. táblázat).

1.3. táblázat: Melamin-foszfát, APP és poliolok termogravimetriás vizsgálatának eredményei

Adalék Bomlási hőmérséklet (°C)

APP 250

Melamin-foszfát 300

PER 182

Dipentaeritrit 254

Brady és munkatársai PP égésgátlására melamin-foszfátot javasoltak, melynél az

elméletileg számított 6:1-es melamin-foszfát:dipentaeritrit mólarány helyett 1,88:1

mólarányt találtak optimálisnak [70].

Bertelli és kutatócsoportja [71] APP és etilén-karbamid formaldehid polikondenzátum

keverékével égésgátolt PP-t vizsgáltak. Inert, szervetlen töltőanyagok jelenlétében

megállapították, hogy minél jobbak a felhabosodó réteg termikus szigetelő tulajdonságai,

az égésgátlás annál hatásosabb. A felhabosodott szenes réteg sűrűségét és vastagságát

fontos paraméternek tartották, amelyet elektronmikroszkóppal határoztak meg.
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1.2.3.1.2. APP alapú égésgátló rendszerek hiányosságai

Már régebben felismerték, hogy az APP alapú felhabosodó rendszerek hidro-termikus

stabilitása problémát jelenthet pl. a polipropilén feldolgozásakor [72]. A vízérzékenység

korlátozza a kültéri alkalmazást, ezen kívül a kompozitok égésgátló hatékonyságát is

kívánatos javítani.

Maga az APP vízben oldhatatlan, de kémiai szerkezete miatt érzékeny a hidrolízisre.

Alkalmazása során a műanyag termék felületére migrálhat (ún. kivérzés), a termék

esztétikai és használati tulajdonságait kedvezőtlenül befolyásolva [73 - 76].

A vízérzékenység csökkentésére az APP-nak különböző polimerekkel [73, 76, 77] történő

bevonását alkalmazzák. Az eddig alkalmazott eljárásokat a következő fejezetben

részletesebben ismertetem. Az eddig ismert módszerek részben költségesek, részben nem

elég hatékonyak. Mindez további módszerek keresését teszi szükségessé az APP

vízérzékenységének csökkentésére, valamint a felhabosodó rendszerek hatékonyságának

növelésére.

1.2.3.1.3.  Felületmódosítási módszerek az APP alapú rendszerek vízérzékenységének

csökkentésére

A polimerek égésgátlásában, lángállóságának javításában - különösen a műanyagok

műszaki alkalmazása területén - a felületmódosításnak kiemelt szerepe van.

Felületkezeléssel ugyanis egy záróréteg alakítható ki, amelynek az égésgátlásban a hő- és

anyagtranszport korlátozásával kulcsszerepe van [78]. Ezen az ismert hatáson túlmenően

az égésgátló adalékok felületmódosítása fontos szerepet játszik stabilitásuk

szabályozásában is.

Annak ellenére, hogy a vízérzékenység és a termikus stabilitás az égésgátló adalékok

alkalmazásának egyik kritikus pontja, ezeket a problémákat tudományosan kevéssé

vizsgálták. A szükséges információkhoz csupán a szabadalmi irodalomból lehet hozzájutni.

APP-tartalmú égésgátolt rendszerek vízérzékenységének csökkentése az adalékok

felületének a gyártás, vagy a bekeverés (kompaundálás) során történő beborításával (az

adalékok kapszulázásával) lehetséges. Ez utóbbi módszert különböző elasztomerek
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felhasználásával a mechanikai tulajdonságok javítására alkalmazták töltött poliolefinekben

[79]. Az utóbbi időben égésgátló adalékszemcsék beburkolására elasztomerként nagy vinil-

acetát tartalmú EVA kopolimert alkalmaztak PP/felhabosodó adalék rendszerben. A

termomechanikai keverés során kialakult anyag szerkezetét pásztázó

elektronmikroszkóppal vizsgálva igazolták, hogy az adalékok kapszulázása nemcsak

töltőanyagok, hanem égésgátló adalékrendszer esetében is megvalósítható a kompaundálás

során (”in situ”). A kapszulázásnak az APP vízérzékenységére (kioldhatóságára) gyakorolt

hatását az égésgátolt polimerek vizes extrakciós oldatának elektromos vezetése alapján

vizsgálták.

A kedvező változások mellett megállapították, hogy az EVA elasztomer bevitele az

égésgátló adalék hatékonyságát csökkenti: a V-0 önkioltó égésgátlási fokozat

biztosításához EVA jelenlétében legalább 5%-kal több égésgátló adalékra van szükség.

Érdekes eljárást dolgoztak ki az APP felületkezelésére egy anionos tenzid alkalmazásával

[80]. A tenzidet a kompaund készítésekor adják a felhabosodó égésgátolt rendszer APP

komponenséhez. A tenzid kötődése a felületen a hidrofób jelleg növekedésével jár, amely

csökkenti a hidrolízis lehetőségét.

A vízérzékenységi vizsgálatokhoz 15% felületkezelt APP-ot tartalmazó PE (polietilén)

kompaundot készítettek. A próbatesteket négy napon át 80°C-on vízben tartották és P-

tartalmukat – vizes kezelés előtt és után – röntgen-fluoreszcenciás (XRF) vizsgálattal

határozták meg. A kutatók további szabadalmakban vinilpirrolidon-α-olefin kopolimer

[81], nemionos felületaktív anyagok (zsíralkoholok, zsírsav aminok) [82], kvaterner

ammónium-sók [83], illetve különböző organo-sziloxánok alkalmazásával hasonló

eredményekről számoltak be [76].

A felületről kioldódott P-tartalmat minden esetben a fenti kondicionálást követően

határozták meg. Az XRF mérések eredményeit az 1.4. táblázat foglalja össze.
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1.4. táblázat : Foszfortartalom változása különböző felületkezelések hatására

Felületkezelő / módosító adalék P-tartalom (m/m%) a

felületen

0. napon 14. napon

Kioldódott

P-tartalom

(%)

nincs módosítás 4,70 1,60 66,0

anionos tenzid 2,82 1,13 59,9

nemionos felületaktív anyag 2,50 1,20 52,0

vinilpirrolidon-α-olefin kopolimer 2,40 0,80 66,7

kvaterner ammónium-só 3,05 1,50 50,8

sziloxán 1,70 0,80 52,9

A táblázat adataiból látható, hogy a módosítások nem bizonyultak elég hatékonynak. Bár a

kezeletlen APP-hoz (1.sor) viszonyítva a kiextrahált P-tartalom csökkent, a felületen

található adalék legalább 50%-a továbbra is kioldódik.

Egy másik felületkezelési módszer szerint [84] az APP-ot 1-3% sztearil-aminnal vonták be,

majd dipentaeritrit és üvegszál vagy TiO2 hozzáadagolásával keverték a PP mátrixba.

Ugyanakkor melamin-pirofoszfát és dipentaeritrit keveréket is alkalmaztak. A sztearil-

aminnal felületkezelt APP javítja a kompatibilitást és csökkenti a kivérzést (felületre

migrálást). A felhasználás előtt a foszfor-tartalmú adalékokat magas hőmérsékleten

gáztalanították, hogy a polimerben az üregek/zárványok képződését elkerüljék. A

gáztalanítás előtt az adalék vizes szuszpenziójának pH-ját 6-ra állították be. A szerzők

szerint az ilymódon kezelt adalék a polimer kompaund készítéséhez felhasználható, de az

előkészítési eljárás bonyolult.

Az APP melaminos kezelését a vízérzékenység csökkentésére több szabadalom

alkalmazza. Karbamiddal módosított APP-ot 5-50% melamin vagy melamin-foszfát

jelenlétében melegítve a kapott termék hidrolitikus stabilitása a módosítás után sem volt

megfelelő [85]. APP-ot melaminnal 320°C-on melegítve szintén végeztek módosítást. Az

APP felületén összefüggő melamin-réteg annak ellenére sem alakult ki, hogy a melamint

37,5%-ban alkalmazták, így a hidrolitikus stabilitás ebben az esetben sem volt elfogadható

[86]. Más kutatók APP és melamin-formaldehid gyanta szuszpenzióját 180°C-ra

melegítették, majd 15-240 percig, a gyanta megszilárdulásáig állni hagyták. A kapott

égésgátlónak nem volt megfelelő a hidrolitikus stabilitása, valamint a gyanta
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megszilárdulása során a részecskék agglomerációja következett be. A nagyobb

részecskeméretű adalék pedig a polimer szilárdságát csökkentette [87].

Imanishi az APP-ot egy újonnan kifejlesztett adalékkal, melamin-polifoszfáttal (MPP)

helyettesítette, amelynek jó a hidro-termikus stabilitása. A polimer minták stabilitását vizes

kezelés után tapintással minősítette. Az ammónium-polifoszfátot tartalmazó összetétel

tapintásra kellemetlenebbnek tűnt, de MPP alkalmazásával is adódtak ragacsos tapintású

minták [88]. A szabadalom nem adott meg olyan összetételeket, ahol az APP/PER és

MPP/PER égésgátló hatását egyértelműen össze lehet hasonlítani, mivel a kompaundok

vagy az égésgátló koncentrációjában, vagy az alkalmazott szinergetikus komponensek

minőségében tértek el.

Chen és munkatársai az eddig felsorolt módszerektől eltérően a felhabosodó

adalékrendszer egy vagy két komponensének módosítása helyett a rendszer egészére

koncentrálva ún. mesterkeveréket állítottak elő. Az APP helyett alkalmazott melamin-

polifoszfát és pentaeritrit reakciójával kapott vegyület a felhabosodó adalékrendszer

mindhárom komponensét (polifoszfát, poliol, melamin) együttesen tartalmazta. A reakciót

260-270°C-on ikercsigás extruderben, polipropilén, mint hordozó jelenlétében hajtották

végre. A polimer hordozó tartalom és a MPP/PER aránya az égésgátlást és a vízállóságot

egyaránt befolyásolta [89]. A vizes kezelés után az égésgátló hatás romlott, ami azt jelzi,

hogy az adalékok egy része a módosítás ellenére kioldódott a polimerből.

1.2.3.1.4. Az APP alapú rendszerek hatékonyságának növelése

A polimerek éghetősége nagymértékben függ az ömledék viszkozitásától. A kis viszkozitás

a polimer ömledék csepegését elősegíti, és így az égés során kialakuló tömör felületi

határréteget lerombolja. Ezt támasztja alá az a tény, hogy bizonyos APP/PER tartalmú PP

kompaundok bár magas oxigénindexszel jellemezhetők, ömledékük kis viszkozitása miatt

csak V-2 (UL 94 éghetőségi vizsgálat) fokozatot érnek el [90], vagyis az éghetőség

csökkentésében nem elég hatékonyak. Ezért szükség van az APP/poliol-tartalmú polimer

keverékek viszkozitásának növelésére, ami az égésgátlás hatékonyságának növekedését is

eredményezheti.
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Az újabb leírásokból [90] kitűnik, hogy szilikon komponensek az égésgátlási jellemzők

javításában ígéretesek lehetnek. Amint azt a 1.2.1. és 1.2.2. fejezet néhány példája

ismerteti, egyes polimer rendszerek éghetőségét már viszonylag kis mennyiségű szerves

szilíciumvegyület alkalmazása csökkenti. A szilikonokat más adalékokkal (halogének,

fém-hidroxidok, nanorészecskék, kerámia prekurzorok) is kombinálni lehet.

APP-ot tartalmazó PP rendszernél 5% szilikon komponens (PDMS és SiO2)

alkalmazásával a hőkibocsátás 45, a CO-fejlődés 60, míg a füstképződés 22%-kal

csökkenthető [91]. Hasonlóan pozitív változást érhető el EVA és polikarbonát (PC) mátrix

alkalmazásával.

Wu és Qu sziliko-volfrámsav (SiO2⋅12WO3⋅26H2O) szinergetikus hatását mutatták ki

felhabosodó adalékrendszerben. 15,6% foszfort és 27,5% nitrogént tartalmazó rendszerben

(a vegyület(ek) pontos nevét nem adták meg) 1,5% sziliko-volfrámsav a PP oxigénindexét

30,5-ről 34,5-re növelte [92].

Wang és munkatársai aluminoszilikátok hatását vizsgálták polipropilénben APP/PER

mellett. Az oxigénindex vizsgálati eredmények Al2O3, SiO2, Al2O3-SiO2, zeolitok és

montmorillonit jelenlétében javulást mutattak. Az aluminoszilikátok befolyásolták a

polipropilén degradációját és szenesedését [93].

Bourbigot és munkatársai zeolitok hatását vizsgálták APP/PER/etilén kopolimer

rendszerben. Megállapították, hogy a zeolit a felhabodosó rendszer és a polimer reakciója

során képződő szén-foszfor réteget termikusan stabilizálja. A polietilén láncokat szerves

foszfátok képződésével blokkolja (a zeolit reakciója foszfátokkal alumino- és sziliko-

foszfátokat eredményez), így a polimer degradációját visszaszorítja [94].

A petróleum finomítása után visszamaradt zeolit alapú katalizátor szintén növeli a szenes

réteg stabilitását polietilén kopolimerekben. Brazil és francia kutatók kimutatták, hogy a

katalizátor hatékonysága erősen függ a szemcsemérettől, valamint az alkalmazott

komonomerek típusától és mennyiségétől [95].

Más kutatók szinergetikus égésgátló hatást figyeltek meg vörös foszfor (az oxigénindex

javítása mellett a mechanikai tulajdonságokat kedvezőtlenül befolyásolta) [96], Zn-borát

(szintén az oxigénindex javulásáról számoltak be) [97], nano szemcseméretű fémporok

(Cu, Al és Fe) [98], valamint nehézfém-ionok (Mn, Zn) alkalmazása során is [99, 100].
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Xu és munkatársai réteges kettős hidroxidok (LDH: layered double hydroxide) hatását APP

mellett PA-6/PP kompozitokban vizsgálták. Az LDH a PP termikus degradációja során

keresztkötések és szenes réteg kialakulását segítette elő. Az égésgátlás mechanizmusát az

APP és LDH közötti kölcsönhatással magyarázták [101].

A felhabosodó rendszerek tulajdonságai a szenesedő (poliol) komponens helyettesítésével

is befolyásolhatóak, amint azt számos kutatás bizonyítja. Leggyakrabban szenesedő

polimerekkel, főként poliamiddal [102] vagy poliuretánnal [103] váltják fel a poliolt.

Mivel az APP és a poliamid nem kompatibilis, minden esetben szükség van valamilyen

további módosításra. Almeras etilén-butil akrilát maleinsav anhidrid, valamint etilén-

vinilacetát határfelületi adalékot alkalmazott polipropilénben [104]. Az égésgátló

hatékonyságot a felületmódosításra használt komponensek kémiai összetétele és

koncentrációja jelentősen befolyásolta. Az önkioltó V-0 fokozatot csak 40% összadalék-

koncentrációval sikerült biztosítani.

Francia kutatók termoplasztikus poliuretán elasztomer (TPU) és APP felhabosodó

adalékkal dolgoztak PP mátrixban [105]. A megfelelő égésgátló hatás eléréséhez 45%

adalékra volt szükség. Az égésgátlás mechanizmusát, csakúgy, mint más felhabosodó

rendszerekben, az APP és TPU (szenesedő komponens) közötti reakcióra vezették vissza.

1.2.3.1.5. Az égésgátló hatékonyság növelése új adalékok szintézisével

A hatékonyság növelésére olyan vegyületeket is alkalmaznak, amelyek a felhabosodó

égésgátló adalékrendszer összetevőinek reakciótermékei. Ezek a vegyületek egyszerre

kettő, esetleg mind a három összetevő szerepét is betölthetik.

Hardy és Hoffman APP mellett foszforilezett poliolt (a pentaeritrit dialkil- vagy diaril-

foszfonát származékát) alkalmazott polipropilén égésgátlására. A különböző

származékokat oldószer nélkül vagy dioxán oldószerben, nitrogén atmoszférában állították

elő. A foszfonátot és a polifoszfátot 3:1 vagy 2:1 arányban, összességében 40%-ban adták

a polimerhez. A megfelelő hatékonyság biztosításához további adalékokra (szervetlen

oxidok, hidroxidok) is szükség volt [106].
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Pentaeritrit-difoszfonát és melamin-pirofoszfát keverékével hatékonyan gátolták

poli(butilén-tereftalát) égését,  az alkalmazást azonban az adalék vízoldhatósága korlátozta.

Ugyanis az alkillánc szénatomszámának növelésével a difoszfonát vízoldhatósága

csökkent, ugyanakkor a rendszer égésgátló hatékonysága romlott [107].

Valdisseri pentaeritrit-difoszfonát megfelelő égésgátló hatékonyságát csak halogéntartalmú

szerves vegyülettel kombinálva tudta biztosítani [108]. A szerves vegyület szükséges

halogéntartalmát 30-50%-ban határozta meg.

A pentaeritritből és foszfor-oxikloridból származó észtert melaminnal reagáltatva olyan

foszfortartalmú adalék állítható elő, mely 20-40%-ban alkalmazva a PP hatékony

égésgátlójának bizonyult. [109]. Az előállítás módja a következő: foszforoxikloridot

pentaeritrittel reagáltattak, majd a reagálatlan klóratomokat hidrolizálták. Az így kapott

észtert melaminnal vagy melamin valamilyen származékával vitték további reakcióba.
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Japán kutatók a poliol észteresítését szintén foszfor-oxikloriddal végezték, majd a

megfelelő sav amin-sóját piperazinnal képezték, és polipropilénben melamin-polifoszfáttal

együtt alkalmazták. A megfelelő égésgátló hatás biztosításához 20-20, azaz összesen 40%

adalékra volt szükség. [110].

Telschow a pentaeritritből előállított foszfát származékot eredményesen használta

polipropilén égésgátlására. A szenesedő komponens építőegysége 2,6,7-trioxa-1-

foszfabiciklo[2,2,2]oktén volt [111]. Az égésgátló előállítása a sztérikus gátlás miatt
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bonyolult, és az oldószer, illetve a reakciókörülmények megválasztása döntő fontossággal

bír.

Az ismertetett adalékok nem alkalmazhatóak általánosan a hagyományos felhabosodó

égésgátló rendszer komponenseinek helyettesítésére.  Előállításuk általában bonyolult,

megfelelő égésgátló hatékonyság és hidrolitikus stabilitás biztosításához pedig gyakran

további módosításukra, vagy újabb adalékok alkalmazására van szükség.
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1.2.4. Egyéb égésgátlók

1.2.4.1. Szerves szilícium származék-tartalmú égésgátlók

Polimer rendszerekben egyes szerves szilícium származékok alkalmazásával az

oxigénindex és az UL 94 éghetőségi vizsgálat szerinti besorolás javulását figyelték meg.

Míg a PP önmagában nem szenesedik, szilikon-tartalmú adalék alkalmazása során kis

mennyiségű szenes réteg képződéséről számoltak be [112]. Ez a szilárd fázisban lejátszódó

szenesedési reakció az alapja a szilikon égésgátlók hatásmechanizmusának. Ezek az

adalékok önmagukban önkioltó (UL 94 szerinti V-0) fokozat elérésére polipropilénben

csak ritkán alkalmasak. Nagyobb hatékonyság biztosításához ezért általában más

adalékokkal kombinálják, vagy a polimerre oltják.

A polisziloxán-tartalmú adalékkombinációk előnye, hogy a szilikonra jellemző

tulajdonságok (ütésállóság, jobb alakíthatóság és feldolgozhatóság) a polimerben is

megmutatkozhatnak.

A lineáris poli(dimetil-sziloxán) jól megválasztott segédanyagokkal hatékonyan járulhat

hozzá a PP égésgátlásához. Az SFR-100 (General Electric termék) egy színtelen, viszkózus

szilikon polimer, amely sem halogén-, sem antimon-tartalmú adalékot nem tartalmaz, és

polipropilénben 25%-ban alkalmazva V-1 fokozatot ér el. [113].

Page és munkatársai [114] poli(dimetil-sziloxán)-t (PDMS) kevertek műanyagokhoz.

Polisztirol (PS) esetében már kis mennyiségű (1-3 m/m%) adalék a hőkibocsátási arányt

30-50 %-kal csökkentette. Hasonló eredményeket értek el EVA és PP mátrix

alkalmazásával is.

Maclaury és Holub szerves szilícium származékokat (poli-disziloxán gumi, PDMS)

fémszappan adalékkal (Mg-sztearát) kombinálva egyes hőre lágyuló polimerekben az

égésgátlási fokozat javulásáról számoltak be [115].
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1.2.4.2. Nanokompozitok

Az égésgátolt polimerek fejlesztésében szervetlen vagy hibrid (szerves-szervetlen)

komponensek alkalmazása ígéretesnek tűnik. Ennek a típusnak fontos képviselői az ún.

nanokompozitok. A bentonit agyagásványok speciális módon előkészített montmorillonit

frakciójának polimer adalékként és főként égéscsökkentő adalékként történő alkalmazása

viszonylag újszerű.

A polimerekhez leginkább használt nanotöltőanyag az alumínium-szilikát alapú

montmorillonit [116]. Elméleti molekulaképlete:

My
+(Al2-yMgy)(Si4)O10(OH)2*nH2O M: Na+, Ca2+;  y=0,33;  n: változó

Az egyik dimenzióban nanoméretű agyagrészecskéket viszonylag kis mennyiségben (2-

5%) adagolva a polimerhez – a részecskék extrém nagy felület/vastagság méretarányának

köszönhetően – javulnak a szerkezeti, mechanikai, égésgátlási, termikus és gázzáró

tulajdonságok. A nanorészecskék alkalmazása új útja a műanyagok erősítésének is [117,

118]. Napjainkban ezért a nanokompozitok nemcsak az égésgátlás területén kerültek az

érdeklődés középpontjába, hanem a polimer módosítás egyéb területein is rendkívül fontos

szerepet töltenek be.

A nanokompozitoknak két formáját különböztetjük meg. A delaminált (rétegekre

szétválasztott) formájú nanokompozit rendkívül jó fizikai tulajdonságokkal jellemezhető.

Az interkalált (közberétegződött, rétegek közé ékelt) forma bár jobb égésgátlási

tulajdonságokat biztosít, a nanokompozit fizikai tulajdonságai kevésbé kielégítőek.

Mivel a montmorillonit hidrofil, a legtöbb polimerrel nem kompatibilis, ezért felületkezelni

(kémiailag módosítani) kell [117, 118]. Organofil (szervesen módosított) montmorillonit

állítható elő, ha a rétegközi térben található Na+-, illetve Ca2+-ionokat nagy szénatomszámú

szerves kationokra cseréljük. (Hasonló termék kémiai reakció útján is nyerhető, de ezzel a

lehetőséggel ritkábban élnek.)

Felületkezelésre általában szerves ammónium-, vagy foszfónium-sókat alkalmaznak,

amelyek kationjaival a felületen lévő szervetlen kationokat kicserélik. A felületkezelés a

részecske-részecske közötti kölcsönhatást csökkenti és az egyes lemezkék eltávolodva

egymástól extruderben polimerben diszpergálhatók.  (A teljes különválást angolul

„exfoliation”-nek (rétegszétválasztás) nevezik.)
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A legkorábbi tudományos munka, amely nanokompozitokhoz organofil agyagásványt

használt, egy 1947-es szabadalom [119]. Az organofilizált bentonitot elasztomerek (pl.

gumi) szerkezeti erősítésére javasolták.

A nanokompozitok a hagyományos töltött polimerekkel összevetve egyedi (kivételes)

tulajdonságokat mutatnak. A megfelelő erősítés eléréséhez organofil szilikátból kevesebb

szükséges, mint más töltőanyagból, így a PP nanokompozitok akár 30%-kal is könnyebbek

lehetnek más kompozitokhoz viszonyítva. Kevesebb töltőanyaggal a termék felülete is

jobb minőségű lesz [120].

A nanokompozitok lehetséges égésgátló hatásáról egy 1976-os szabadalomban  számoltak

be elsőként [121].

Gilman és munkatársai polipropilén nanokompozitokat Cone kaloriméterrel vizsgálva

megállapították, hogy a nanokompozitok hőkibocsátási maximuma (2-4% agyagásvány-

koncentráció esetében) 70-80%-kal kisebb, mint a tiszta polipropiléné. [122].

A nanokompozitok égésgátló hatását több lehetséges mechanizmussal magyarázzák: az

égés során a felületen felhalmozódó agyagásvány lemezekből kialakuló réteg a

tömegtranszportot gátolja és megakadályozza, hogy a lángok elérjék a polimert [123],

illetve az agyagásvány Fe3+/2+-ion tartalma gyökfogóként működve korlátozza az égést

[124]. Nagyobb agyagásvány-koncentrációknál feltételezhetően a védőréteg kialakulása

dominál, a gyökfogó hatás kis koncentrációknál (általában 1% alatt) játszik szerepet.

A harmadik feltételezett mechanizmus szerint az agyagásvány megfelelően exfóliált

formában szenesítő hatással bír. Az égés közben kokszos maradékot nem képező

polimerek (pl. polipropilén, PA-6) nanokompozitjait Cone kaloriméterben vizsgálva

elszenesedett réteg kialakulása figyelhető meg, amely csökkenti a polimer hőkibocsátását

[125]. A szenesítő hatás azonban nem különíthető el egyértelműen az agyagásvány

lemezekből kialakuló felületi réteg szigetelő hatásától.

Az apoláris polipropilén makromolekulákat a szilikát rétegek közé nehéz bevinni, mivel a

reakció termodinamikailag kedvezőtlen. PP nanokompozitok előállítására két lehetséges

utat jelöltek meg [126]: funkciós csoportot tartalmazó PP és organofil montmorillonit,

illetve módosítatlan polipropilén és részlegesen fluorozott szilikátok [127]

felhasználásával.
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Az irodalomban főként maleinsavval oltott polipropilén (PP-g-MA), mint kompatibilizáló-

szer alkalmazását írják le [128 - 130]. A maleinsav-anhidrid koncentrációja a

nanokompozit szerkezetét és tulajdonságait is befolyásolja [131].

Tidjani termoanalitikai vizsgálatokkal bizonyította, hogy az agyagásvány gátolja az

oxigén-diffúziót PP-g-MA bomlása során [132]. Nitrogénben végzett vizsgálatok azt

mutatták, hogy az agyagásvány a termikus bomlás hőmérsékletét nem befolyásolja.

Levegőáramban végzett kísérletek során (vagyis termooxidatív bomlási körülmények

között) azonban azt tapasztalták, hogy azonos mennyiségű nanokompozit bomlásához

magasabb hőmérsékletre van szükség.

A kutatások azt mutatják, hogy bár az agyagásványok alkalmasak a polimer

hőkibocsátásának csökkentésére (amit Cone kaloriméteres vizsgálatok igazolnak),

hatékony égésgátláshoz (pl. a gyúlékonyság csökkentéséhez, az égő polimer csepegésének

megszüntetéséhez) más adalékok jelenlétére is szükség van.

Zanetti és munkatársai PP-g-MA mátrixban dekabrómdifeniloxid és Sb2O3 égésgátló

adalék szinergetikus hatását mutatták ki agyagásvány mellett [133]. A halogén-antimon

adalék jelenléte ugyanakkor a tiszta polimer hőkibocsátását nem befolyásolta.

Zheng és Wilkie sztirol, vinilbenzil-klorid és difenil vinilfenilfoszfát oligomerek amin

sóival a cserélték le montmorillonit nátrium-ionjait. A kapott organofil agyagásvány

számos polimerrel jó összeférhetőséget mutatott [134]. A szerzők állítása szerint a módszer

polipropilén nanokompozit előállítására PP-g-MA alkalmazása nélkül is alkalmas, bár ezt a

lehetőséget nem vizsgálták. A módszerrel az égésgátló adalék (aromás foszfát) homogén

eloszlatását polisztirol mátrixban a nanokompozit kialakításával egyidejűleg oldották meg.

A foszfáttal módosított agyagásvány a polimer gyulladását késleltette és a maximális

hőkibocsátást csökkentette.

Lee és munkatársai amin-bázisú adalékkal organofilizált agyagásványt és funkciós

csoportot (pl. maleinsav-anhidrid, borostyánkősav anhidrid, oxálsav, karboxilsav észter)

tartalmazó polipropilént reagáltattak egymással, majd eloszlatták a terméket poliolefinben.

A módosítás az oxigénindexet az eredeti 17,5-ről 23-ra növelte, így a szerzők a kompozitot

kiválóan égésgátoltnak tekintették [135].
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Kashiwagi és munkatársai többfalú szén nanocsövet felületkezelés és egyéb adalék

alkalmazása nélkül vittek be polipropilénbe. A nanocsövek a PP hőkibocsátását jelentősen

csökkentették és növelték a termikus stabilitást [136]. A Cone kaloriméteres vizsgálat a

hőkibocsátásra gyakorolt kedvező hatás mellett azt is kimutatta, hogy a nanocsövek a PP

égését nagyobb koncentrációban sem késleltetik megfelelően, a nanocsövet tartalmazó

minták gyulladása (bár kisebb hőfejlődéssel jár) hamarabb következik be, mint a tiszta

polipropiléné.

Lichtenhan és munkatársai [137] a poli(szilszeszkvioxán)-nanokompozitokat, mint az

égéssel szembeni ellenállást növelő szilikon-bázisú műanyagok új generációját említik. A

könnyen kompaundálható poli(szilszeszkvioxán) adalékanyagokat 20%-ban alkalmazva a

PP hőkibocsátása 40%-kal csökkenthető.

A szakirodalomban nem található olyan összetétel, amely polipropilén nanokompozit

égésgátlására az APP/Poliol alapú felhabosodó rendszert alkalmazza.

Bourbigot az APP-poliol felhabosodó rendszer poliol komponensét EVA mátrixban PA-6-

agyagásvány nanokompozittal [138] helyettesítette. Nanokompozit alkalmazásával a Cone

kaloriméteres vizsgálat a hőkibocsátás jelentős csökkenését mutatta, és a gyulladáshoz

szükséges idő is csökkent a tiszta polimerhez viszonyítva.

A PP nanokompozitok előállítása általában bonyolult, és a polimer éghetőségét nem

mindig csökkentik a kívánt mértékben. Az esetek döntő többségében a nanokompozitokat

nem az ipari gyakorlatban általánosan elfogadott UL 94 vizsgálattal jellemzik, amely az

éghetőség megítélésében döntő fontosságú adatokat szolgáltat.  Ugyanis ha a függőlegesen

elhelyezett minták gyújtásakor (UL 94 éghetőségi vizsgálat) a felületet lezáró agyagásvány

lemezkék a  gravitáció, a polimer csepegése, vagy a távozó gázok hatására elcsúsznak, a

polimer felülete folyamatosan megújul, az égésgátló hatás megszűnik.

A Cone kaloriméteres vizsgálat önmagában tehát nem elégséges az égésgátolt polimerek

jellemzésére, amint azt Morgan és Bundy kísérletileg is igazolta [139]. Megállapították,

hogy a gázfázisban ható adalékok (bróm-származékok) a polimer típusától függetlenül

hasonló viselkedést mutatnak, a vizsgálat során felvett görbék lefutása megegyezik. A

hőkibocsátás maximuma (PHRR) a nem égésgátolt polimerhez viszonyítva csökken és

időben később jelenik meg. A szilárd fázisban ható égésgátlók (pl. foszfor-tartalmú

adalékok) a hőkibocsátás maximumát szintén csökkentik, ugyanakkor a maximum időbeli
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eltolódása alkalmazásukkor nem mindig észlelhető. A görbék lefutása a polimer típusától

is függ.

Az 1.5. táblázat a kereskedelmi forgalomban levő leghatékonyabb halogénmentes, illetve

bróm-tartalmú adalékkal égésgátolt polimer minták UL 94 és Cone kalorimetriás

vizsgálatának adatait tartalmazza. A halogénmentes és halogéntartalmú égésgátlókat (a

táblázat első kettő, ill. utolsó három sora) összehasonlítva látható, hogy az előbbiekkel

általában kedvezőbb Cone kaloriméteres eredmények (Peak of Heat Release Rate=364

kW/m2, illetve a csúcsmaximumhoz tartozó idő t=261 s) érhetők el. Ezek azonban nem

minden esetben garantálják a megfelelően égésgátolt szerkezetet. Az FR-1 jelzésű

égésgátló adalékot tartalmazó minta UL 94 vizsgálat alapján pl. egyáltalán nem tekinthető

égésgátoltnak (NR= no rate), míg az FR-2 jelzésű adakékot tartalmazó polipropilén V-0

osztályba sorolható.

1.5. táblázat: Különböző égésgátló adalékokat tartalmazó polipropilén minták UL 94 és Cone
kaloriméteres vizsgálata (hőteljesítmény: 50 kW/m2) vizsgálatának eredményei (FR=égésgátló
adalék, PHRR: maximális hőkibocsátás, TTI: gyulladáshoz szükséges idő, d: a polimer minta
vastagsága) [145]

Minta UL 94 besorolás

(d=1,6 mm)

PHRR

(kW/mm2)

TTI

(s)

PHRR-hez
tartozó idő

(s)

PP – nem halogén FR-1 NR 364 19 261

PP – nem halogén FR-2 V-0 422 43 69

PP – brómozott FR-3 V-2 2255 47 147

PP – brómozott FR-4 V-2 1916 38 138

PP – brómozott FR-5 V-2 2209 33 128

A táblázatból megállapítható, hogy ezekkel az adalékokkal olyan égésgátolt PP-t nem

sikerült előállítani, amelynek egyszerre lenne kedvező az UL 94 szerinti besorolása, kis

mértékű az általa kisugárzott tüzet tápláló hőmennyiség, valamint hosszú lenne a gyújtási

és a hőcsúcs-maximumhoz tartozó idő.
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2. KÍSÉRLETI ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

2.1. Vizsgálati módszerek

2.1.1. Termogravimetriás vizsgálat (TG)

A termogravimetriás vizsgálatokat SETARAM Labsys TG DTA/DSC típusú számítógép

vezérlésű készülékkel végeztük. A TG görbékből a minták tömegcsökkenése határozható

meg.

Mérési paraméterek:

Minta tömege: 10-20 mg
Vizsgálat hőmérséklet-tartománya: 25-250°C, illetve 25-550°C
Alkalmazott felfűtési sebesség: 10 K/perc
Minta légtere: nitrogén (áramlási sebesség: 1,8 l/h)
Mérőedény: nyitott platina tégely

A polifoszfátok és a felületkezelt APP származék vízérzékenységének meghatározásához a

termoanalitikai vizsgálatok előtt a mintákat kondícionáltuk, azaz 200°C-os

szárítószekrényben, 2 óra hosszan hőkezeltük, majd 24 órán át szobahőmérsékleten,

vízgőzzel telített légtérben tároltuk (vizes exszikkátorban).

2.1.2. DSC vizsgálat

A DSC (differenciális pásztázó kalorimetria) vizsgálatokat Setaram DSC 92 típusú

készülékkel végeztük.

Mérési paraméterek:

Minta tömege: 10-15 mg
Vizsgálat hőmérséklet-tartománya: 25-200°C
Alkalmazott felfűtési sebesség: 10 K/perc
Minta légtere: nitrogén (áramlási sebesség: 1,8 l/h)
Mérőedény: nyitott alumínium tégely
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2.1. 3. Konduktometriás vizsgálatok

A méréseket Radelkis OK-102/1 típusú konduktométerrel végeztük. A minta 1 g-ját 100

cm 3  desztillált vízben diszpergáltuk, majd az oldat elektromos vezetését 15 percenként

mértük. Egy stacionárius értéket másfélórás vizsgálat után értünk el, ezt tekintettük a

mintára jellemző értéknek.

A polimer keverékek méréséhez az 50x50x2 mm méretű mintákat 100 ml

szobahőmérsékletű desztillált vizes fürdőbe helyeztük és mértük az extrakciós oldat

elektromos vezetését.

2.1.4. Oldhatósági vizsgálat

Minta előkészítése az oldhatósági vizsgálatra:

1. 10 g mintát 100 cm 3  vízben diszpergálunk,

2. a szuszpenziót 25°C-on, 20 percig kevertetjük,

3. a keveréket 40 percig nyugalomban hagyva ülepítjük,

4. a keverék felső, tiszta részéből 15-20 cm 3 -t centrifugával tovább ülepítünk,

5. a centrifugálást 10 percig 5500 1/min fordulattal végezzük,

6. a centrifugált oldat felső részéből 10 cm 3 -t pipettával kiveszünk,

7. a 10 cm 3 oldatot előre lemért tálba tesszük,

8. az oldatot 160°C-on bepároljuk.

Az oldhatóság számításához a bepárlás után visszamaradt anyag tömegét 10-zel szorozzuk,

és az oldhatóságot g/100 cm 3 mértékegységben kapjuk.

2.1.5. Fejlődő víz meghatározása Karl Fisher módszerrel

A fejlődő víz meghatározása ADP-611 típusú (Kyoto Electronics) programozott fűtésű

szekrényhez kapcsolt automata Karl Fisher berendezéssel, egy külföldi partner

bevonásával történt. A módszert az analitikai szakirodalom [140] részletesen tárgyalja.
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2.1. 6. Röntgen fotoelektron spektroszkópia (XPS)

Az XPS mérések Kratos XSAM 800 típusú spektrométerrel készültek (15kV, 15mA).

Gerjesztő sugárforrás a MgKα 2,1  1253,6 eV energiájú karakterisztikus röntgensugárzása

volt. A fókuszálás kb. 2 mm átmérőjű foltra történt. Az áttekintő spektrumokat 0,5 eV-os

lépésekben 1250 eV-ig vettük fel, míg a részletes spektrumokat 0,1 eV-os lépésekben. A

mérési folyamat irányítását és az adatok feldolgozását számítógéppel végeztük.

2.1.7. Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat

A méréseket JEOL JSM-5500 LV típusú berendezéssel végeztük, amely pásztázó

elektronmikroszkópból és hozzá csatolt IXRF típusú energiadiszperzív röntgen–

analizátorból (EDX) áll. A jel a mérés során 1 µm mélységből érkezik. A műszer a

nagyobb rendszámú elemek minőségi és mennyiségi elemzésére is alkalmas. A mintákat

kétoldalú ragasztószalaggal rögzítettük egy fém-, illetve műanyag tuskón, a mérés során

alkalmazott gyorsítófeszültség 20 keV, a munkatáv 20 mm volt. A nem vezető mintákat

mérés előtt arany- vagy szénréteggel vontuk be.

2.1.8. TOF-SIMS vizsgálat

A TOF-SIMS (repülési idő szekunder ion tömegspektroszkópia) vizsgálatok Perkin-Elmer

PHI 7200 típusú készülékkel készültek. A mérés során primer ionként 8.0 keV energiájú

Cs+ iont alkalmaztunk. A keletkező negatív szekunder ionokat 10-160 m/z tartományban

detektáltuk. A képeket 200x200 µm területről, 120 perc felvételi idővel  (primer ion: 25

keV energiájú Ga+) készítettük.

2.1.9. AFM-µTA vizsgálat

A méréseket µTA 2990 (TA Instruments) mikro-termikus analizátorral, kontakt

üzemmódban végeztük. A helyi termikus vizsgálat során a tűt 10°C/s fűtési sebességgel

melegítettük, közben mértük az x irányú elmozdulását. Hőtágulás hatására a tű felfelé, míg

a minta keménységének csökkenésével (a polimer megömlésével) lefelé mozdul el.



41

2.1.10. Röntgendiffrakciós vizsgálat (WAXS)

A légszáraz minták nagyszögű röntgendiffrakciós (Wide-Angle X-ray Scattering) mérése

Philips berendezéssel (25, illetve 30 mA, 40 kV), CuKα sugárzást használva (λ= 1,54 ) 2-

20° szögtartományban történt. A méréshez süllyesztett mintatartót használtunk.

2.1.11. Raman mikroszkópia

A spektrumokat Labram típusú konfokális Raman mikroszkóppal (Jobin Yvon Horiba),

frekvenciakettőzött NdYAG lézer (532 nm) alkalmazásával vettük fel.

2.1.12. Reológiai vizsgálatok

A reológiai vizsgálatok AR 2000 típusú rotációs viszkoziméterrel (TA Instruments, USA),

áramlásos módszerrel készültek. A berendezés a viszkozitás változását olyan széles

hőmérséklettartományban vizsgálja, hogy az a polimer olvadását és az égés hőmérsékletét

is magában foglalja. 20 mm átmérőjű, 2 mm vastag korongokat vizsgáltunk. A méréseket

paralell helyzetű tányérok között 150-550°C hőmérséklet-tartományban, 15°C/ perc fűtési

sebességgel végeztük.

2.1.13. Polimer keverékek készítése

A polimer keverékeket Brabender Plasti-Corder PL2000 típusú belső keverővel, 350

grammos kamrában, 200°C-on, 50 1/perc fordulatszámon, 12 perces keverési idővel

készítettük. A polisziloxán/agyagásvány nanokompozitot tartalmazó rendszer kialakítása

során a kompaundálást 230°C-on, 75 1/perc fordulatszámon hajtottuk végre. A mintákat

COLLIN P200E típusú présberendezésben 200°C-on, 100 bar nyomáson 5 percig

préseltük.

Az égésgátló adalékrendszert 30%-ban alkalmaztuk, amelyben az APP: PER tömegarány

minden esetben 3:1 volt. A további adalékokat az adalékrendszer rovására vittük be, így a

polimer mátrix mennyisége változatlan maradt.
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2.1.14. Szakítószilárdság vizsgálata

A 2x10x80 mm méretű próbatesteket Zwick Z020 típusú, számítógép vezérlésű univerzális

szakítógéppel, 2mm/perc sebességgel szakítottuk el, öt párhuzamos mérést végeztünk A

befogás (pofák) távolsága 60 mm volt. A szakítószilárdságot 5%, a rugalmassági

moduluszt 4%, a szakadási nyúlást 15% szórással mértük.

2.1.15. Ütésállóság vizsgálata

A 4x10x58 mm méretű, bemetszett próbatestek vizsgálatát CEAST Resil Impactor Junior

típusú ütőművel, DAS 8000 adatgyűjtővel végeztük. Az alátámasztási távolság 40 mm

volt. A mérés 2J-os kalapáccsal, az ütési ponton 2,9 m/s sebességgel történt. Az

ütőszilárdságot az alábbi képlet szerint, öt párhuzamos mérés átlagából (5% szórással)

határoztuk meg:

cNa =
)( aWB

Etotal

−⋅
ahol

αcN : fajlagos törési energia (ütőszilárdság),
Etotal: a fraktogramból számolt összenergia [mJ],
B: a próbatest vastagsága [mm],
W: a próbatest szélessége [mm],
a: a bemetszés nagysága [mm].

2.1.16. UL 94 éghetőségi vizsgálat

Az MSZ 10383-76 szerinti vizsgálathoz vízszintesen, illetve függőlegesen fogtuk be a

120x10x2 mm méretű próbatesteket, öt párhuzamos mérést végezve.

A vizsgálati eredmények alapján a vizsgált anyag (a lángállóságnak megfelelő sorrendben)

a következő éghetőségi fokozatot kapta: HB < V-2 < V-1 < V-0.

Az adott besorolások az alábbiakat jelentik:

- HB: A vízszintes vizsgálat szerint (ahol a próbatestre egyik végétől 25 és 105 mm

távolságra két jelet teszünk), ha a láng a második jelig eljutott; és ha nem ég a második

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

eleget.

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

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

2.1.17. Oxigénindex vizsgálata

Az MSZ 09-40041-77 szabvány szerinti oxigénindex mérő berendezés segítségével

éghetőségi “rangsor” állítható fel a legkülönbözőbb műanyagok között. A mérés

eredményeként az anyag éghetőségére egy mérőszámot kapunk. Oxigénindexnek nevezzük

ugyanis egy meghatározott sebességgel áramló oxigén-nitrogén gázkeveréknek azt a

minimális oxigéntartalmát térfogatszázalékban kifejezve, amelyben a vizsgálandó

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

anyag stabilitása az égéssel szemben.

2.1.18. Cone kaloriméteres vizsgálat

Az ASTM E 1354-90 szabvány szerinti vizsgálatok Stanton Redcroft típusú kaloriméterrel

egy külső partner segítségével (CREPIM, Franciaország) készültek. A vizsgálathoz a

100x100x2 mm méretű lapokat vízszintesen helyeztük el. A mérés során alkalmazott

hőteljesítmény: 50 kW/m2. A minták gyújtása szikrával történt, amelyet a minta fölött 13

mm-re elhelyezett gyújtószerkezet biztosított. A vizsgálat során a minta tömegének,

hőkibocsátásának, a gyulladáshoz szükséges időnek, az O2 fogyásának, valamint a CO és

CO2 fejlődésének mérésére egyaránt lehetőség van.
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2.2. Felhasznált anyagok és jellemzőik
Megnevezés Eredet Fizikai/kémiai

jellemzők
Megjelenés Egyéb

Polipropilén (PP)
TIPPLEN H535

TVK Rt. ρ: 0,9 g/cm3

MFI: 4 g/10 min (230°C, 21,6 N)

granulátum Közepes folyóképességű
homopolimer

Ammónium-polifoszfát (APP)
Exolit 422

Clariant GmbH. Foszfortartalom: 31,5±0,5 %
Nitrogéntartalom: 14,5±0,5%
Képlet: [NH4PO4]n; n=700

fehér por pH: 5,5±0,5 (1%-os vizes
szuszpenzióban)

Melamin-polifoszfát (MPP)
Melapur 200

DSM Vízoldhatóság: < 0,01g/ 100 ml
N/P arány: ≅ 4/1

fehér por Hőstabilitás (tömegveszteség %)
 - TGA (izoterm) 300°C: 0,20-0,40
 - TGA (izoterm) 325°C: 0,40-0,70

Melamin (MEL) Reanal
(Magyarország)

ρ: 1,53 g/cm3

op: 250 °C
fehér por

Pentaeritrit (PER) Montedison
Spa.

mt: 136,05 g/mól
op: 190°C

fehér por Vízoldhatóság: 0,5 g/100 g (15°C)

Glicerin-monosztearát (GMS)
Estol 1473

Unichema
International

mt: 358,21 g/mól
op: 60°C

fehér por Nemionos tenzid

Alumínium-sztearát Reanal op: 150-170°C fehér por
Nátrium-sztearát Reanal op: 245-255°C fehér por
Alumínium-szulfát Reanal op: 92°C fehér por Nedvességre érzékeny
Glicerin-monooleát (GMO)
Priolube 1407

Unichema
International

op: 25°C
fp: 238-240°C

sárga, viszkózus
folyadék

Reaktív tenzid

Silres REN 100
Fenil/metil szilikongyanta
intermedier

Wacker-Chemie
GmbH.

ρ: 1,0 g/cm3 (25°C) Színtelen, szilárd
anyag

Gyengén térhálósított

Difenil-szilándiol Fluka op: 144-147°C Fehér por
Silres SY 300
Fenil-propil szilikongyanta
intermedier

Wacker-Chemie
GmbH.

Hidroxiltartalom: 3-5% Színtelen, szilárd
anyag

Szilanol funkciós

Silres SY 430
Szilanol funkciós, fenil
szilikongyanta

Wacker-Chemie
GmbH.

Hidroxiltartalom: ≥ 5% Színtelen, szilárd
anyag

Tegomer H-SI 2111
szilikon oligomer

Goldschmidt
AG

Viszkozitás: 70 cP (25 °C) Színtelen folyadék Nem elágazó láncó, szilanol
funkciós

AP 500 szilikonolaj
Lánc végén metil csoporttal zárt

Wacker-Chemie
GmbH.

Viszkozitás: 500 mm2/s (25 °C)
ρ: 1,08 g/cm3 (25°C)

Színtelen folyadék Fenil, metil funkciós csoportot
tartalmaz

Bórsav Reanal
(Magyarország)

mt: 61,81 g/mól
op: 185°C

Színtelen,
kristályos vegyület

Tetraetoxi-szilán (TES) Wacker-Chemie
GmbH.

fp: 168°C
ρ: 0,93 g/cm3

Viszkozitás: 0,65 mPas

Jellegzetes szagú
színtelen folyadék

Dibutil-ón-dilaurát
Szilorka K-1

Szilor Kft. op: 17°C
ρ: 1,05 g/cm3

A TES katalizátora
Sn(C4H9)2(C12H25)2

Cloisite 20A
Kvaterner ammónium-sóval
módosított montmorillonit

Southern Clay
Products, USA

Részecskeméret: 2-13 µm
Rétegtávolság: 2,42 nm

Halványsárga por Organofilizáló szer: zsírsav
keverék (~65% C18, ~30% C16,
~5% C14) ammónium sója

Bentone SD-1
Organofilizált bentonit
agyagásvány

Rheox. Inc Részecskeméret: < 1 µm
ρ: 1,47 g/cm3 (25°C)

Krémszínű por

Foszfor-pentoxid; P2O5 Reanal mt: 141,94 g/mól; op:563 °C;
ρ: 2,39 g/cm3

Fehér por erősen higroszkópos,
levegőn elfolyósodik

Trisz-hidroxietil-izocianurát
(THEIC)

Utraco, Holland
B.V.

mt: 262,16 g/mól
op: 133,5-137°C
savszám (KOH mg/g): 630-650

Fehér, kristályos
vegyület

Piperazin Sigma Aldrich
Chemie GmbH.

mt: 86,04 g/mól
op:105 °C
fp: 145 °C

Fehér, kristályos
vegyület

A táblázat jelölései: fp: forráspont; op: olvadáspont; mt: molekulatömeg; ρ: sűrűség
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3. KÍSÉRLETI RÉSZ

3.1. Az ammónium-polifoszfát vízérzékenységének csökkentése
 Vonatkozó publikáció: I.

Az APP-tal végzett laboratóriumi és főleg üzemi  kompaundálási kísérletek során a

legjelentősebb technológiai problémát a szakirodalmi részben ismertetett (ld. az 1.2.3.1.2.

fejezetet) vízérzékenység jelentette.  Ezért az APP módosítására irányuló kísérleteket

megelőzően fontos volt pontos képet kapni annak viselkedéséről nedvesség jelenlétében.

Ezt követően célirányos felületmódosítási módszerekkel egyrészt a stabilitást, másrészt az

égésgátló hatékonyságot kívántuk megnövelni.

3.1.1. APP hidrolitikus stabilitásának vizsgálata

A vizsgálathoz olyan körülményekre volt szükség, amelyek a feldolgozás során fellépő

valóságos viszonyokat modellezik.

A 3.1. ábra sematikusan mutatja azokat a termikus és környezeti hatásokat, amelyek a

polifoszfátot polimerben történő alkalmazása során érik.

3.1. ábra: Polifoszfát alapú égésgátló adalékrendszerek polimerekben történő alkalmazása során
fellépő termikus és környezeti hatások

 

T (°C)

Keverés

Hidrolitikus
lánctördelődés

Tárolás

Nedvesség-
felvétel

Feldolgozás

Vízleadás
Feldolgozási problémák

Tárolás

Nedvesség-
felvétel
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 Az APP vízérzékenysége feltehetően egyrészt a tárolás közben bekövetkező

nedvességfelvétellel, másrészt a feldolgozás során nedvesség hatására jelentkező

lánctördelődéssel függ össze.

 

Hőmérséklet (°C) 25 50 75 100 125 150 175 

Tömegváltozás (%) 

-3.5 

-3.0 

-2.5 

-2.0 

-1.5 

-1.0 

-0.5 

0.0 
∆m: -0.402 %

∆m: -3.266 %

száraz APP 

nedves APP 

3.2. ábra: Száraz (levegőtől elzárva, vákumozott csomagolásban tárolt) és nedves (levegőn tárolt)
APP tömegvesztesége a hőmérséklet függvényében

A 3.2. ábrán feltüntetett termogravimetriás vizsgálatok (ld. a 2.1.1. fejezetet) - amelyek a

vákuumcsomagolásban (száraz) és levegőn tárolt (nedves) APP tömegveszteségei - azt

mutatják, hogy a nedves APP feldolgozása során kb. nyolcszor nagyobb

tömegveszteséggel, így jelentős mértékű víz felszabadulásával kell számolnunk. Az APP

tárolása során felvett egyensúlyi nedvesség tehát a feldolgozás körülményei között

felszabadulva elősegíti az APP makromolekulák tördelődését (a (14) reakcióval

megegyezően).

Vizsgálatot végeztünk annak megállapítására is, hogy változhat-e az APP vízérzékenysége

a feldolgozás során fellépő hőterhelés következtében. Ennek megfelelően alakítottuk ki a

porminták vizsgálatát megelőző kondicionálást, azaz az APP pormintát 200°C-on, 2 órán

át hőkezeltük, majd vízgőzzel telített levegőben 24 órán át kondicionáltuk (ld. a 2.1.1.

fejezetet). Az APP és (a feldolgozás körülményeit jelentősen meghaladó módon) hőkezelt

APP hidro-termikus stabilitását a vízfelvétel, az extrakciós oldat vezetőképessége (a

vizsgálati módszer ismertetését ld. a 2.1.3. fejezetben) és az oldhatóság (ld. a 2.1.4.

fejezetet) mérésével hasonlítottuk össze.
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A polifoszfát 1 grammjának 100 ml vízben történő szuszpendálása után az extrakciós oldat

vezetése kezdetben gyorsan, majd egyre lassabban változott. Egy stacionárius értéket

másfélórás vizsgálat után értünk el, ezt tekintettük a mintára jellemző eredménynek. Az

eredmények a 3.1. táblázatban láthatók. A táblázatból kitűnik, hogy hőkezelés hatására az

APP vízfelvétele jelentősen megnövekszik (a vízfelvételi vizsgálatok a 2.1.1. fejezetben

ismertetett módon történtek), nagyobb az oldhatósága és vizes oldatának elektromos

vezetése is, ami kis molekulatömegű komponensek megjelenésére utal.

3.1. táblázat: APP vízérzékenységi vizsgálatának eredményei

Anyagok Vízfelvétel (%)

24 h

Oldhatóság (g/100ml) Elektromos vezetés

(µS)

APP 5,6 0,5 430

Hőkezelt APP (200°C, 2h) 14 1,5 1210

Az elektromos vezetés egyrészt az APP rövid szegmenseinek vízoldhatóságára, másrészt

az APP savasságára vezethető vissza. (Több savcsoport nagyobb elektromos vezetési

értéket eredményez.). A vezetési adatok tehát arra utalnak, hogy hőkezelés hatására az

APP-lánc tördelődik, nő a savas csoportok száma, így az elektromos vezetés is. Az

oldhatóság növekedése szintén a lánctördelődést támasztja alá, megegyezően Camino és

munkatársai korábbi vizsgálataival [66, 67].

Az ammónium-polifoszfát stabilitásának ismertetett változásaiban feltételezhetően egyrészt

a lineáris szerkezet hidrolízisének (17) van fontos szerepe, amelyet a tárolás ideje alatt

felvett víz vált ki, másrészt a keverés során a (18) reakcióséma szerint kialakuló,

hidrolízisre hajlamos elágazásos P-O-P és P-NH-P szerkezetnek.

P O P O P O

O O O

ONH4 ONH4 ONH4

+H2O
HO P O

ONH4

O

2

(17)

 A P-O-P vagy P-NH-P-hidak kialakulása az APP moltömegét (18-a, 18-b és 18-c reakciók)

jelentősen megnöveli, a hidrolízissel szembeni stabilitás viszont számottevő mértékben

csökken. Míg a lineáris szerkezetű APP szobahőmérsékleten kis mértékben, addig a

kialakuló elágazásos forma jelentősen hidrolizál.



48

A vízérzékenységi vizsgálatok tehát egyértelműen bizonyítják az adszorbeált víz káros

hatását és azt is, hogy a polimer feldolgozása során alkalmazott hőhatásra az APP-ban

olyan átalakulások indulhatnak meg (a hidrolizálhatóság növekszik, a polifoszfát lánc

tördelődik), amelyek stabilitását hátrányosan befolyásolják.

A polimerek égésgátlására alkalmazott felhabosodó égésgátló adalékokban az APP

azonban nem önmagában, hanem egy szenesedő komponenssel együtt fordul elő. Ezért

polimer mátrixban, poliol (Pol) jelenlétében további vizsgálatokat végeztünk, amelynek

eredményei a 3.2. táblázatban láthatóak. A kísérletekhez poliolként trisz-hidroxi-etil-

izocianurátot (THEIC) alkalmaztunk.

3.2. táblázat: Polimer mátrix vizes extraktumának konduktometriás vizsgálata

Minta Anyagok Extrakciós oldat

elektromos vezetése (µS)

1. PP + 30% APP 17

2. PP + 30% (APP/Pol) 200

Az ammónium-polifoszfát stabilitása az adott körülmények között (~200°C, <12 perces

tartózkodási idő) polimerbe keverve megfelelő (1. minta). A felhabosodó adalékrendszer

másik komponensével, poliollal együtt alkalmazva viszont a rendszer viselkedése

P O P O P O

O O O
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P O P O P O
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O
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jelentősen megváltozik, vízzel szembeni érzékenysége nagymértékben megnövekszik (2.

minta). Ez a (19) reakcióval magyarázható, amely szerint a feldolgozás hőmérsékletén

bekövetkező észterképződés a polifoszfát lánc tördelődésével, s így vízoldható szegmensek

keletkezésével jár.

P O P O

O O

ONH4 ONH4

+

HO (CH2)2 (CH2)2 OH

OH(CH2)2

O

O

O

N N

N

HO P O

ONH4

O
P O

O

ONH4

N N

NO

O

O

(CH2)2 OH

OH(CH2)2
(CH2)2 +

 (19)

Kedvezőbb eredmények elérése érdekében a polifoszfát felületén végbemenő kémiai

változások meghatározására, majd ennek ismeretében megfelelő felületmódosítási

módszerek kidolgozására volt szükség.

 

 

 3.1.2. XPS vizsgálatok az APP felületi összetételének meghatározására

 

 Annak tisztázására, hogy milyen az APP részecskék felületi összetétele (amelyet a

tulajdonságok javítása érdekében módosítani kívántunk), és hogyan változik a

polipropilénbe történő bekeverés hatására, felületanalitikai vizsgálatra volt szükség. Ez a

2.1.6. fejezetben ismertetett XPS módszer alkalmazásával történt. Az APP részecskék

felületi összetételének változását a bekeverés hatására a 3.3. ábra mutatja. Az ammónium-

polifoszfát adalékra vonatkozó vizsgálati eredmények részletesen a 3.3. táblázatban

láthatók.
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 3.3. ábra: XPS módszerrel meghatározott N/P arány az APP felületén bekeverés előtt és PP-be

keverés után
 

 3.3. táblázat. Az APP XPS vizsgálatának eredményei bekeverés előtt

 Csúcsok  Kötési energia (eV)  Atomkoncentráció (%)

 O 1s 1  531,8  23,4

 O 1s 2  533,5  17,4

 N 1s 1  401,6  15,4

 N 1s 2  399,6  12,1

 C 1s 1  285,0  8,5

 C 1s 2  289,3  12,3

 P 2p  134,5  10,8

 

Az XPS vizsgálatokkal nemcsak a felületről kaptunk információt, hanem az eredmények a

technológiával kapcsolatban is érdekes adatokat szolgáltattak.  A 3.3. ábrán feltüntetett

N/P arány a részecskék felszínén szignifikánsan nagyobb, mint a sztöchiometria alapján

várható érték. A 3.3. táblázat adataiból kitűnik, hogy a nitrogén esetében az APP

szerkezetéből nem következő módon két csúcskomponens jelenik meg: az első

csúcskomponens NH4
+-típusú, a második amin-típusú kötésre jellemző. A spektrumban

széncsúcsok is megjelennek. Az első ezek közül CH-jellegű, ami a vizsgálati módszerre

általában jellemző szennyeződéseknek tulajdonítható, a másik viszont acil csoportra utal,

ami az APP szerkezete alapján szintén nem volt várható. Az amin és acil csoportok

jelenlétéből az a következtetés vonható le, hogy a vizsgált részecskék felületén az APP és

2,55

1

0

1

2

3

APP PP / APP

N/P arány
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egy amid-típusú komponens reakciójának terméke mutatható ki. Ezt a felületi réteget

feltehetően az APP stabilitásának növelése érdekében a gyártás során alakítják ki.

A védelmi funkció azonban csak a kompaundálás előtt marad fenn. Polipropilénbe történő

bekeverés után a polimer felületén a valódi arány mérhető (ld. a 3.3. ábrát). Ez azt jelenti,

hogy a polifoszfát részecskék eredeti formájukat nem tartják meg, hanem a kompaundálás

során fellépő nagy nyírófeszültség a részecskéket tördeli, így az eredetileg kialakított

felületi védőréteget megszünteti.
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3.2. Az APP módosítása
 (Vonatkozó publikáció: I.)

Az APP vizsgálata alapján megállapítható, hogy a stabilitás javítása érdekében olyan

módosításra van szükség, amely egyrészt késlelteti az APP és poliol közötti

észterképződési reakciót (19), amely - ha a polimerfeldolgozás hőmérséklettartományában

megy végbe - rontja a hidrolitikus stabilitást, másrészt a hidrolízisre érzékeny APP-t a

nedvesség-adszorpciótól, s így a későbbi hidrolízistől védeni kell. Ezért a következő

módosítási módszereket választottuk:

Hidrofób határréteg kialakítása:

- fizikai bevonással (APP-AlSt/fiz)

- kémiai bevonással (APP- GMS)

Stabilizáló molekularészek beépítése:

- többfunkciós szervetlen sóval (APP-AlSt/kém)

- többfunkciós szerves bázissal (APP-MEL)

A felsorolt felületkezeléseket a továbbiakban részletesen ismertetem. Először az Al-

sztearát (Al-St) alkalmazásával végzett módosítások, majd a tenzides és a melaminos

módosítás eredményeit tárgyalom.

APP felületkezelése alumínium-sztearáttal:

A fizikai (fiz.) módosítás módszere a következő:

0.35 g Al-sztearátot 35 g diklór-metánban oldunk, és 10 percig kevertetjük. További
keverés közben lassan hozzáadagolunk 10 g APP-ot, majd még 15 perces kevertetés után a
szuszpenziót leszűrjük, és az anyagot egy éjszakán át levegőn szárítjuk [69].

A kémiai (kém.) módosítás módszere a következő:

1,8 g nátrium-sztearátot (NaSt) 50 cm3 forró vízben oldunk. Al2(SO4)3 0,86 g-ját 50
cm3 hideg vízben oldjuk. A NaSt oldatot hűtés után intenzív keverés közben lassan az
Al2(SO4)3 oldathoz adagoljuk. A keletkező szuszpenzióba, szintén intenzív keverés mellett
lassan 9,6 g APP-t adunk, beadagolás után további 15 percig keverjük. A terméket egy
napig állni hagyjuk, majd szűrjük, desztillált vízzel többször átmossuk, újra szűrjük.
Vákuumban 50°C-on szárítjuk.
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Ezzel a módszerrel a Na-sztearátban a nátriumot Al-ra cseréltük, s így kívántunk az

égésgátló rendszerbe olyan stabilizáló molekularészt beépíteni, ami lánctördelés esetén a

háromértékű Al szabad funkcióival össze tudja kapcsolni a szabad láncvégeket.

APP felületkezelése felületaktív adalékkal, (APP-tenzid módszer):

Tenziddel (GMS: glicerin-monosztearát) történő módosítás módszere a következő:

20 cm 3  (nagyobb tenzidmennyiség esetén 40 cm 3 ) kloroformban feloldunk 0.3, 0.6, 1.2,
1.8 ill. 2.4 g glicerin-monosztearátot, majd az oldódás után az oldathoz 20 g APP-ot
adunk. A szuszpenziót mágneses keverővel 15 percig kevertetjük, ezt követően az oldószert
az APP-ról ledesztilláljuk.
A módosítással az APP felületén hidrofób határréteget próbáltunk kialakítani, ami

csökkenti az égésgátló adalék érzékenységét vízzel szemben. A módszer hatásosságát több

vizsgálattal (XPS, konduktometria, termogravimetria) ellenőriztük. Ezek közül a

felületanalitikai és a termogravimetriás vizsgálat eredményeit a 3.2.1. fejezet tartalmazza.

(a) 

APP szublimációs kezelése melaminnal (APP-MEL módszer):

A melaminnal történő felületmódosítás módszere a következő:

Egy jól szabályozható hőmérsékletű zárt térben szublimációs (rövidítve szub.) kezelést
végeztünk. Meghatározott mennyiségű APP-ot és melamint összemértünk, a két anyagot
homogenizáltuk, majd a keveréket a térfogatnak megfelelő zárt térben 280°C-on 15 percig
hőkezeltük.
A módosítás során a kereskedelmi forgalomban kapható melamin-polifoszfáthoz (MPP)

hasonló, vízzel szemben ellenálló határréteget kívántunk az APP felületén létrehozni. A

MPP hidro-termikus stabilitása ugyanis a polifoszfátok családjában kiemelkedően jónak

tekinthető. A MPP, bár vízoldhatósága rendkívül kicsi ( <0,01g/100 ml), polipropilénben

égésgátló adalékként termikus jellemzői miatt nem alkalmazható eredményesen.

 
 
 Ezt szemlélteti a 3.4. ábra, ahol látható, hogy míg az APP a polipropilénnel közel azonos

hőmérsékleten bomlik (azaz akkor kezd hatni, amikor szükséges), addig a MPP ezen a

hőmérsékleten még stabil. Figyelembe kell vennünk tehát, hogy a PP-nek körülbelül 20-

25%-a már elbomlik, mire a MPP aktívvá válik. Így a MPP polipropilénben nem lehet

hatékony égésgátló adalék.

 



54

 

-80

-60

-40

-20

150 250 350 450 550

MPP
APP
PP

Hõmérséklet (°C)

0

T
öm

eg
vá

lto
zá

s (
%

)

 
 3.4. ábra: APP és MPP összehasonlító vizsgálata termogravimetriás módszerrel

 
A módosítás során az volt a célunk, hogy a MPP jó hidrolitikus stabilitását az APP jobb

égésgátló hatásával egyesítsük. Feltételeztük, hogy a polifoszfát felületén fizikailag vagy

kémiailag megkötődő melamin három funkciója révén a hőkezelés hatására bekövetkező

lánctördelődés során felszakadt láncvégeket újra össze tudja kapcsolni. Az ílymódon

módosított felületi XPS vizsgálatának eredményeit a  3.2.2. fejezet foglalja össze.

A felületkezelések hatásosságának gyors megítélésére a 3.4. táblázatban összesítve adtuk

meg a minták termogravimetriás módszerrel 250°C-on meghatározott tömegcsökkenését és

konduktometriás vizsgálatának eredményeit.

3.4.táblázat: APP és módosított APP termikus és hidrolitikus stabilitásának összehasonlítása
(a 200°C-on, 2h időtartamig a hőkezelt minták készítése a 2.1.1. fejezetben megadottak szerint
történt)

Minta Tömegcsökkenés
TG alapján (%)

Elektromos vezetés
(1g/100 ml deszt. víz)

(ms)
APP 3 0,43

APP 200°C, 2h 11 1,21

APP-AlSt /fiz 2 0,41
APP-AlSt/fiz 200°C, 2h 8 0,91

APP-AlSt /kém 5,8 0,81
APP-AlSt/kém 200°C, 2h 20 2,11

APP-GMS 1,8 0,34
APP-GMS 200°C, 2h 0,5 0,67

APP-MEL 1 0,06
APP-MEL 200°C, 2h 1,4 0,06
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Az adatokat a kezelés nélküli APP adataival összehasonlítva látható, hogy a

tömegcsökkenés és az elektromos vezetés majdnem minden módosítás hatására kedvezően

alakult, a hőkezelés előtt és után vizsgált mintáknál egyaránt kisebb.

Kivételt az Al-sztearáttal végzett kémiai módosítás képez, ahol a módosítatlan APP-hoz

viszonyítva kisebb hidro-termikus stabilitásra utaló eredményeket kaptunk. A

megnövekedett elektromos vezetés feltehetően a módosítás során visszamaradt Na-ionok

jelenlétére vezethető vissza. A Na-ion ugyanis a víz elektromos vezetését már kis

koncentrációban jelentősen növeli, és a reakcióterméket valószínűleg a többszöri mosás

ellenére sem lehet ionmentesíteni. A kisebb termikus stabilitás (nagyobb tömegveszteség)

pedig nagy valószínűséggel a sóképzés során bevitt víznek tulajdonítható, amelyet később

szintén nem sikerült eltávolítani.

A következőkben az elvégzett vizsgálatok alapján hatékonyabbnak ítélt tenzides és

melaminos felületmódosítás eredményeit részletesebben ismertetem.
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3.2.1. Tenziddel kezelt APP mintasorozat felület- és termoanalitikai vizsgálata

Az általunk vizsgált nem reaktív tenzid, a glicerin-monosztearát (GMS) polifoszfáttal

észteresíthető, így az APP mellett reaktív adalékként viselkedhet. Annak ellenőrzése, hogy

a GMS valóban megkötődött-e a felületen, XPS vizsgálatokkal, a 2.1.6. fejezetben leírt

módon történt. A hőkezelt (200°C, 2 h) mintasorozaton végzett vizsgálat fontosabb

eredményeit a 3.5.  táblázat foglalja össze. (A vizsgálat előtt minden mintát a tenzid

oldószerével extrahálva mostunk, hogy a felületen csak fizikailag kötődő felesleget

eltávolítsuk.)

3.5. táblázat: A hőkezelt APP-GMS mintasorozat XPS eredményei

Minta P 1s % N 1s %

APP 22,6 11,6

APP-1,5%GMS 19,9 8,2

APP-6%GMS 18,5 6,2

APP-12%GMS 15,8 5,9

Az eredményekből egyértelműen kitűnik, hogy a kezelt APP felületi rétegében kimutatható

foszfor és nitrogén atomok koncentrációja a tenzid-tartalom növekedésével csökken. Ez

annak tulajdonítható, hogy a tenzid a hőkezelés hatására kémiailag kötődik az APP-hoz,

amint ezt a (20) reakcióséma mutatja.
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A hidrofób határréteg kialakítása az APP nedvesség-adszorpcióját akadályozza, így a

normál körülmények között történő tárolást követő feldolgozás során nem kell a polifoszfát

által adszorbeált víz okozta degradációval, a lánc tördelődésével számolnunk. Ennek

ellenőrzésére termogravimetriás vizsgálatot végeztünk.

A feldolgozás során várható tömegveszteséget TG módszerrel határoztuk meg. (A

mintasorozat vizsgálat előtti kondicionálását a 2.1.1. fejezetben ismertetett módon

végeztük.) A termogravimetriás görbék a 3.5. ábrán láthatók.

3.5. ábra: APP-ra különböző koncentrációban felvitt glicerin-monoszterát sorozat
termogravimetriás vizsgálata

Melegítés hatására (vagyis a feldolgozás során) degradáció következik be, a polifoszfátból

ammónia, víz, valamint rövidebb szegmensek lépnek ki, amit a minta tömegének

csökkenése mutat. A 3.5. ábrán bemutatott TG görbék alapján megállapítható, hogy a

tenzid mennyiségének növelésével az APP degradációja csökken, vagyis a felületen

létrehozott hidrofób réteg a tárolással összefüggő nedvesség-adszorpciót, s így a

polifoszfát lánc későbbi hidrolízisét akadályozza. A megfelelő hatás biztosításához a

tenzidet viszonylag nagy (min. 12%) koncentrációban szükséges alkalmazni.

Az ismertetett mérési eredmények bizonyítják, hogy a tenzid megkötésével a felületen az

APP érzékenysége a nedvesség-adszorpcióval szemben csökkenthető.
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3.2.2. APP-MEL felület vizsgálata

 A vizsgálatra a 2.1.6. fejezetben leírt módon került sor. Az eredmények kiértékelése az

APP, a melamin (MEL), melamin polifoszfát (MPP) és az APP-MEL külön-külön felvett

spektruma alapján történt.

A 3.6. ábrán a melaminnal kezelt APP és a MPP N-csúcsai láthatók. A spektrumok

összevetéséből kitűnik, hogy az APP melaminos kezelése a MPP-hoz nagyon hasonló

terméket eredményez: az ionos, az amin típusú, és a gyűrűben levő nitrogének aránya a

kétféle anyag felületén megközelítően azonos.

1

2

3 3
1

2

a) b)

3.6. ábra:  Melaminnal bevont APP (a.) és MPP (b.) XPS módszerrel meghatározott N csúcsai
(1,2,3 jelű görbék: ionos, amin típusú, és gyűrűben levő nitrogének)

Az APP-MEL minta vizsgálati eredményeit az APP-tal és melaminnal összehasonlítva a

3.6. táblázat  részletezve tartalmazza.
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3.6. táblázat Az APP-MEL XPS eredményei a módosítatlan APP és melamin (MEL) megfelelő
adataival összevetve

APP MEL APP-MELCsúcsok

Kötési energia

(eV)

Atomkonc.

(%)

Kötési energia

(eV)

Atomkonc.

(%)

Kötési energia

(eV)

Atomkonc.

(%)

Oxigén 1 s 531,7 48,1 532,6 2,3 531,5 20,2

1s 1 401,7 11,8 398,6 28,2

Nitrogén 1s 2 309,8 7,3 399,6 28,3 399,5 36,5

1s 1 285,1 11,4 285,0 12,3

Szén 1s 2 289,1 8,6 287,9 28,8 285,0 38,4

Foszfor 2p 134,7 12,7 - - 133,7 4,9

A 3.6. táblázat adataiból kitűnik, hogy a felületkezelt APP alkotóelemeinek felületi

koncentrációja minden elem vonatkozásában az APP és a MEL értékei közé esik. Abból,

hogy a felületen mennyi foszfor mutatható ki, meghatározható, hogy mennyire borított a

felület. A “látható” foszfor mennyisége kb. felére csökkent, amire két magyarázat

lehetséges: a melamin szigetesen borítja az APP-ot, vagy egyenletes a borítottság, de ezen

a rétegen a P 2p fotoelektronok még át tudnak hatolni, ezért látható a foszfor is. Hogy a két

magyarázat közül melyik a helytálló, arról az XPS vizsgálat önmagában nem ad

információt. Ezért erre a konduktometriás vizsgálatok alapján próbáltunk következtetni.

Az elektromos vezetést két dolog befolyásolhatja: egyrészt a lánc tördelődése, másrészt a

savas csoportok száma a részecskék felületén.

Ha az APP-ot a melamin szigetesen borítja, akkor az elektromos vezetés az XPS

eredmények alapján az APP-éhoz viszonyítva várhatóan körülbelül a felére csökken.

Egyenletes borítottság esetén viszont feltehetően megközelíti a desztillált víz elektromos

vezetését (3,9 µS).

A mintákat 1 g/100 ml koncentrációban tartalmazó oldatok elektromos vezetés adatai a

következő módon alakultak:

  APP, 200°C, 2h 1210 µS

APP-MEL, 200°C, 2h 63 µS

Mivel a mért vezetés sokkal közelebb áll a víz elektromos vezetéséhez, mint az APP

szuszpenzióéhoz, feltételezhető, hogy megközelítően egyenletes borítottság valósul meg.

Ennek alapján az XPS eredmények Mohai módszerével [141] a felületi réteg
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vastagságának meghatározására is felhasználtóak. A számítás során gömbszerű APP

részecskéket és az extrakciós vizsgálattal megerősített egyenletes borítottságot tételeztünk

fel. Egy vékony, szénhidrogén szennyeződés alkotta réteget, amely mindig megjelenik a

felületeken, szintén figyelembe kellett venni. A számítások eredményeként a következő

eredményeket kaptuk:

a melamin réteg vastagsága 1,45 nm,

    a szénhidrogén szennyeződésé 0,51 nm.
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3.3. Módosított APP hatásának vizsgálata égésgátolt

polipropilén rendszerben
 Vonatkozó publikáció: II.

A porszerű formában kereskedelmi forgalomba kerülő APP hidrotermikus stabilitásának

növelésére a felületmódosítás hatékonynak bizonyult. Vizsgálni kellett azonban azt is,

hogy a stabilizáló hatás fennmarad-e a polimer mátrixba történő termomechanikus

bekeverést követően. A vizsgálatokat olyan polipropilén kompaunddal végeztük, amely az

APP, illetve a módosított APP mellett a felhabosodó adalékrendszer másik komponensét, a

poliol (Pol) adalékot is tartalmazta.

A polimer kompaundok (a 2.1.13. fejezetben ismertetett módon történő) elkészítése után

50x50x2 mm méretű mintákat 100 ml szobahőmérsékletű desztillált vizes fürdőbe

helyezve mértük az extrakciós oldat elektromos vezetését. (Ez a vizsgálat egyrészt

modellezi a gyártás extrúziós lépését követő vizes fürdőben lejátszódó folyamatokat,

másrészt a polifoszfát degradációjának mértékét jellemzi). Az eredményeket a 3.7. táblázat

tartalmazza. Vonatkozási alapként a módosítatlan polipropilén extrakciós oldatának

vezetését is feltüntettem.

3.7.táblázat: PP mátrixú mintasorozat elektromos vezetésének mérési eredményei
Minta száma Minták Extrakciós oldat

elektromos vezetése (µS)

1. PP + 30% (APP/Pol) 200

2. PP + 30% (APP-MEL.+Pol) 208

3. PP + 30% (APP-12%GMS + Pol) 339

4. PP 4,5

desztillált víz 3,9

Az extrakciós oldatok konduktometriás vizsgálata azzal a meglepő eredménnyel járt, hogy

bár az APP adalék vízérzékenysége mind a tenzides, mind a melaminos felületkezelés

hatására szignifikánsan csökkent (ld. a 3.2. fejezetet), az előnyös változás a  felhabosodó

égésgátló adalékrendszert tartalmazó polimer rendszerben (poliol jelenlétében) nem

mutatkozik meg. A 3.7. táblázat adataiból látható, hogy a felületkezelt minták (2. és 3.

minta) vízérzékenysége nagy, azaz az APP-tal kapcsolatos stabilitási problémáknak csak
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az a része oldható meg ilymódon, amely a bekeverés előtti nedvességadszorpcióval

kapcsolatos.

Az eredmények ismeretében a kísérleti munka következő szakaszában további

módosításokat végeztünk, illetve új adalékokat szintetizáltunk az APP-poliol felhabosodó

rendszer hidrolitikus stabilitásának növelésére.
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3.4. Az APP észterezési reakciójának késleltetése
 Vonatkozó publikációk: I., II., III.

A felhabosodó rendszerekben az égésgátláshoz szükséges szenesedési folyamat (a

1.2.3.1.1. fejezetben ismertetett módon) az APP és a poliol közötti észterezési reakcióval

indul, amely vízfejlődéssel és a polifoszfát lánc tördelődésével jár. Az előző fejezetben

bemutatott vízérzékenységi vizsgálatok arra utalnak, hogy az észteresedési reakció a

polimer kompaund előállítása ill. feldolgozása során akkor is bekövetkezik, ha az APP

részecskék felülete vékony védőréteggel van bevonva. Ez azzal magyarázható, hogy a

keverés során az APP részecskék maguk is deformálódnak, a felületi folytonos védőréteg a

fellépő nyíróerők hatására megsérül, tehát nem jelent áthatolhatatlan akadályt a poliol

molekulák számára (ld. a 3.7. ábrát). Az átjutó poliol molekulák és az APP reakciójában

keletkező vízmolekulák a bomlási folyamatot felgyorsítják, amely végül a védőréteg

megszűnéséhez vezet. Ez az oka tehát annak, hogy az APP felületkezelése polimerbe

keverve, poliol jelenlétében nem bizonyult hatásosnak.

 

APP 
APP

nyírás

OH 

 OH
HO

3.7. ábra: Az APP felületi védőrétegének változása nyírás hatására

Meg kell jegyezni, hogy az észterezési reakció – mint a szenesedési folyamat első lépése -

az égésgátlási mechanizmus fontos eleme, így csupán a késleltetése a cél, s nem a teljes

megakadályozása.
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3.4.1. Polisziloxán határréteg kialakítása az APP felületén

A vázolt eredmények alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az APP hatékonyabb

védelmét csak nyírásnak ellenállóbb, vastagabb határréteggel lehet biztosítani. Erre utalt az

a korábbi eredmény is, amely szerint néhány 100 nm-es EVA elasztomer határréteg

kialakítása a vízérzékenység csökkenését eredményezte, bár ez a módosítás az EVA

éghetősége miatt az égésgátló hatás romlásával járt [79]. A szabadalmi irodalomban utalás

található a polisziloxánok vízérzékenység-csökkentő hatására. Eszerint vinil-trimetoxi

szilán és különbőző terminális csoportokat tartalmazó  poli(dimetil-sziloxán)ok

alkalmazásával az ammónium-polifoszfát adalék „kivérzési” hajlama csökkenthető.

Kompatibilitása azonban nem javul, a kompaund mechanikai tulajdonságai nem

megfelelőek [76].  Ennek ismeretében munkánk további részében olyan Si-tartalmú

többkomponensű határréteg kialakításával foglalkoztunk, amely az észterezési reakció

visszaszorítása mellett megfelelő kompatibilitást is biztosít. A határréteget az APP

felületén a bekeverés során egy szilikongyanta intermedier (Silres REN 100, Wacker

GmbH.) segítségével alakítottuk ki. Feltételeztük, hogy a szilikongyanta a P-tartalmú

komponenst beborítva úgy csökkenti a polimer mintából kiextrahálható adalék

mennyiségét, hogy eközben az égésgátló hatékonyság nem romlik. Az alkalmazott

szilikongyanta mennyisége az APP tömegére vonatkoztatva 7,5% volt.

A polisziloxán határréteg alkalmazásának kritikus pontja a polimer mátrix és a határréteg

közötti megfelelő adhézió biztosítása. Mivel a két polimer közötti kölcsönhatás nagyon

kicsi (inkompatibilisek), ehhez ún. kapcsolókomponensekre van szükség, amely

vegyületek funkciós csoportjaik révén mindkét fázissal képesek reakcióba lépni. A kémiai

kötődést a polimer mátrixhoz kettőskötéssel végbemenő gyökös kapcsolódással, míg a

polisziloxánnal borított égésgátló adalékhoz -Si-O- kötések kialakításával kívántuk

biztosítani.

A kapcsolókomponens előállításához glicerin-monooleátot (GMO) és tetraetoxi-szilánt
(TES) 1:1 mólarányban reagáltattunk a (26) reakcióséma szerint dibutil-ón-dilaurát
katalizátor jelenétében. A reakciót 130°C-on, nitrogén atmoszférában hajtottuk végre, a
fejlődő etil-alkoholt folyamatosan távolítottuk el. Reakciótermékként világosbarna,
viszkózus folyadékot nyertünk. A reakció során 1,52 mol etanol fejlődött.  A termék
moltömegét forráspontemelkedés módszerével széntetraklorid oldószerben határoztuk meg.
A kapott moltömeg Mmért=1498 g/mol.
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A (21) reakcióegyenletben feltüntetett 1:1 arányú monomer moltömege Mmonomer= 480

g/mol. A mért moltömeg a monomer moltömegének ∼3,1-szerese. Ennek ismeretében

feltételezhetjük, hogy a reakció során oligomer keverék alakul ki, ahol az ismétlődő

egységek száma 3- és 4 közé esik. (A trimer szerkezet molekulatömege M= 1296 g/mol-

nak felel meg.)

CH2OH

CHOH

CH2OCOC17H33

+ Si(OC2H5)4n n
CH2

CH

CH2OCOC17H33

O Si(OC2H5)2

O

n    (21)

A GMO és a TES reakciótermékét termoanalitikai módszerrel vizsgáltuk. A 3.8. ábrán a

kiindulási anyagok és a termék TG vizsgálatának eredménye látható.
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3.8.ábra: GMO, TES és GMO-TES addukt termoanalitikai vizsgálata

A tetraetoxi-szilán 140°C-ig gyakorlatilag teljesen elpárolog, a glicerin-monooleát sokkal

stabilabb, intenzív bomlása 300°C felett figyelhető meg és 480°C-ig tart. A két komponens

reakciójával előállított termék (GMO-TES) görbéjének lefutásából következik, hogy a

kiindulási anyagok nem csupán fizikai keveréket képeznek, hanem valóban reagálnak

egymással. A kapott termék két lépcsőben veszít tömegéből. Az első lépcső 220-330°C

közé tehető, a bomlás a tetraetoxi-szilán termogravimetriás görbéjéhez viszonyítva

lényegesen magasabb hőmérsékleten, a glicerin-monooleáttal összehasonlítva pedig

∼50°C-kal alacsonyabb hőfokon következik be. A második lépcső 330-550°C között

jelentkezik, a görbe lefutása kevésbé meredek, vagyis a tömegveszteség lassabban
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következik be, mint a GMO esetében, valamint a tömegcsökkenés maximuma is 50-70°C-

kal magasabb hőmérsékletre tolódik el.

Az -OH csoportot tartalmazó polisziloxán és a szintetizált kapcsolókomponens (GMO-

TES) a szilikonkémiában jól ismert módon hidroszililezési reakcióba lép egymással. Ez a

reakció a feldolgozás körülményei között in situ is végbemehet. Hasonló kondenzációs

reakció (etoxi-szilán származék és hidroxil-csoportot tartalmazó adalék között)

megvalósulását korábban már bizonyították [142].

3.4.1.1. A polisziloxán határréteg vizsgálata

Feltételeztük, hogy a Si-tartalmú elasztomer az APP részecskék körül elhelyezkedve olyan

vastag határréteget képez, amely megakadályozza, hogy azok a poliol számára a

feldolgozás hőmérsékletén hozzáférhetőek legyenek. A feltételezés alátámasztására PP

kompaundban szerkezetvizsgálatokat végeztünk. A TOF-SIMS vizsgálat (ld. a 2.1.8.

fejezetet) alkalmas egyes adalékok eloszlásának meghatározására, így az APP részecskék

körül elhelyezkedő határréteg kimutatását is lehetővé teszi. A PP mintákat cseppfolyós

nitrogén hőmérsékletén törtük és az így képződött felületen kémiai térképet vettünk fel. A

3.9. ábrán a törésfelületről készített TOF-SIMS kép a CXHX molekulák (polimer mátrixra

jellemző) és a SiOx (polisziloxánra jellemző) eloszlását mutatja. A fehér szín az adott

komponens előfordulását, a sötét szín pedig annak hiányát jelenti egy adott helyen.

a b

3.9. ábra: A polisziloxántt tartalmazó égésgátolt PP törésfelületének TOF-SIMS képe
a.)  CXHX kép  b.)  SiOX kép
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A 3.9.a. ábra a szénhidrogén molekulák eloszlását mutatja a felületen. Az eloszlás

általában egyenletes, azokat a részeket kivéve, ahol az APP helyezkedik el. Ez utóbbi

területeken nincs szénhidrogén, ezért a felvételen sötét színnel jelennek meg. Ezt

összehasonlítva a SiOx felületi képével (3.9.b. ábra) - ahol a világos részek jelzik a

polisziloxán elhelyezkedését – megállapítható, hogy a nagy SiOx koncentrációt mutató

területek lefedik azokat a részeket, ahol az APP található a polimer mátrixban.

Az energiadiszperzív röntgenanalízissel kombinált elektronmikroszkópos technikával

(SEM-EDX, ld. a 2.1.7. fejezetet) végzett elemanalízis a TOF-SIMS vizsgálat eredményeit

megerősítette. A felvett térképen egyértelműen kivehető az ammónium-polifoszfáthoz

tartozó foszfor-, illetve a polisziloxánhoz tartozó Si-atomok elhelyezkedése.

A 3.10.a ábrán az elektronmikroszkópos kép látható, amelyről az elemanalízis során térkép

készült. A 3.10.b. térképen a Si atomot sárga, a P atomot világoskék pontok jelölik.  A

pontok elhelyezkedéséből, átfedéséből az következik, hogy a polisziloxán az APP

részecskéket körülveszi, beborítja.

A világoskék pontok azokat a helyeket mutatják, ahol az APP-ot nem borítja polisziloxán.

A felvétel alapos elemzése során kitűnik, hogy változatlan világoskék pontok csupán kis

számban fordulnak elő, a legtöbb helyen mindkét atom detektálható, s ezek a (a világoskék

és a sárga együtteséből származó) szürkés/sötétkék árnyalatot adják. Ezeken a területeken a

polisziloxán az ammónium-polifoszfátot vékony rétegben (< 1µm, a mérés detektálási

mélységéből adódóan) borítja, amely rétegen a P atomra jellemző jel még átjut. A sárga, Si

atomot jelölő helyeken a borítottság vastagabb, a P atomot ezen a rétegen keresztül már

nem lehet detektálni.

 

P
Si

a) b)
3.10. ábra: Polisziloxánnal borított ammónium-polifoszfát SEM (a) és SEM-EDX (b) felvétele
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Polisziloxán komponens jelenlétében a polimer extrakciós oldatának elektromos vezetése

lényegesen kisebb, amint azt a 3.8. táblázat adatai mutatják. Ez az érték a módosítatlan

ammónium-polifoszfátot tartalmazó 1. mintához viszonyítva a harmadára csökkent.

3.8.táblázat: Égésgátolt polipropilén minták elektromos vezetésének vizsgálati eredményei

Minta száma Minták Extrakciós oldat

elektromos vezetése (µS)

1. PP + 30% (APP/Pol) 200

2. PP + 30% (APP/SIL + Pol) 65

desztillált víz 3,9

A szerves Si-vegyület alkalmazásának előnyét mutatta a fejlődő víz meghatározására Karl

Fischer módszerrel végzett kísérlet (ld. a 2.1.5. fejezetet). Ezzel a módszerrel az

észterképződés során fejlődő víz mennyisége a hőmérséklet függvényében folyamatosan

detektálható. A vizsgálat eredményét a 3.11 ábrán tüntettem fel. Az észterezési reakció az

APP és poliol között 230°C körül indul meg, amit intenzív vízfejlődés jelez. A

polisziloxánt (SIL) tartalmazó összetétel esetében a nagyobb mértékű vízfejlődés 40-50°C-

kal magasabb hőmérsékleten detektálható, vagyis a szilíciumvegyület az észterezési

reakciót sikeresen késlelteti.
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3.11.ábra: Fejlődő víz mennyiségének meghatározása APP-ot és poliolt
tartalmazó rendszerekben Karl Fischer módszerrel
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A konduktometriás vizsgálat, valamint a Karl Fischer módszerrel végzett kísérlet egyaránt

megerősítette, hogy a polisziloxán komponens az ammónium-polifoszfát és poliol közötti

reakciót gátolja, ezáltal a rendszer hidrolitikus stabilitását javítja.

3.4.2. Az APP és poliol észterezési reakciójának késleltetése a poliol
blokkolásával

A 3.2. valamint a 3.4.1. fejezetben ismertetett, az APP hidrolitikus stabilitásának

növelésére és az észterezési reakció visszaszorítására irányuló módosításokkal (az irodalmi

kutatásokkal összhangban) a polifoszfát adalék megfelelő védelmére törekedtünk. Az APP

és poliol közötti reakció késleltetésére (ezáltal a feldolgozási problémák kiküszöbölése) a

poliol módosításával további lehetőség kínálkozik. Ezt a célt a poliol hidroxil csoportjainak

foszforilezésével kívántuk elérni.

3.4.2.1. Foszforilezett poliolok előállítása

A kísérletekhez poliolként trisz-hidroxi-etil-izocianurátot (THEIC), illetve pentaeritritet

(PER), foszforilezőszerként foszforpentoxidot (PHOS) alkalmaztunk. A reakció hevességét

(és a keletkező termék poláris karakterét) glicerin-monosztearáttal (GMS) csökkentettük.

Az észterkötés kialakulásakor keletkező savas csoportokat melaminnal (MEL)

semlegesítettük. A reakciók során a foszforpentoxidot 5%, míg a melamint 10%

feleslegben vettük. Az előállítás során alkalmazott poliol OH/P2O5, MEL/P2O5, ill. THEIC

és P2O5 arányokat a 3.9. táblázat tartalmazza. A számított foszfortartalmat

(tömegszázalékban) az adalékok kódjában zárójelben tüntettem fel.

A reakció menete a következő (az anyagmennyiségek a CL 503 jelű adalékra

vonatkoznak):

150 cm3 petroléterbe (fp: 120°C) bemértünk 10g (0,028 mol) glicerin-monosztearátot, a
szuszpenziót állandó keverés mellett 80°C-ra melegítettük (a GMS ~60°C-on feloldódik). A
hőfokot ezen az értéken tartva a reakcióelegyhez felváltva 50g (0,19 mol)  trisz-hidroxi-
etil-izocianurátot és 31,3g (0,222 mol) foszforpentoxidot adagoltunk. Az elegyet 80°C-on
még további 1 órát kevertettük, majd 92g (0,73 mol)  melaminnal semlegesítettük. Az
oldószert Rotadesten távolítottuk el.
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3.9. táblázat: Foszforilezett poliol előállítása során alkalmazott arányok

Kód Adalék Poliol

OH/P2O5

MEL/

P2O5

THEIC/ P2O5

(m/m%)

FA 0101 GMS-THEIC-PHOS(10,9)–MEL 2 2 86

FA 0201 GMS-THEIC-PHOS(5,8)–MEL 3 1 64

FA 0301 GMS-THEIC-PHOS(5,7)–PIP 3 3a 64

FA 0201* GMS -THEIC-PHOS(3,3)-MEL 4 4 46

CL 501 GMS0,5-THEIC-PHOS(3,6)-MEL 3b 3 60

CL 503 GMS - THEIC -PHOS(3,7)-MEL 3 3 63

CL 520 GMS - PER -PHOS(2,8)-MEL 3c 3 66
a semlegesítés piperazinnal (PIP/P2O5=3)  c poliolként pentaeritritet alkalmaztunk
b a GMS mennyiségét felére csökkentettük

A reakciótermék elvi képlete a 3.12. ábrán látható.
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3.12.ábra: Foszforilezett trisz-hidroxi-etil-izocianurát elvi képlete

3.4.2.2. A foszforilezési reakció nyomonkövetése

A poliol foszforilezését DSC módszerrel (ld. a 2.1.2. fejezetet) igazoltuk oly módon, hogy

a reakciólegyből különböző időközönként vett mintákat vizsgáltuk. A reakció

előrehaladását a poliolok olvadására jellemző csúcs alatti terület csökkenése mutatja.

A GMS-t és THEIC-et az OH-csoportokra nézve 1:1 arányban mértük össze, majd 80°C-

on hozzáadtuk a foszfor-pentoxid felét. Meghatároztuk a melegítés során bekövetkező

entalpiaváltozást a két poliol keverékére (a reakció indulása előtt), illetve a foszfor-

pentoxid felének beadagolása után. Amint az a 3.13. ábrán látható, a GMS és THEIC

olvadási csúcsa egymástól jól elkülöníthető. A GMS olvadása 50-80°C között következik



71

be, míg a THEIC olvadása 135°C-on kezdődik. A foszfor-pentoxid beadagolása után vett

minta görbéje az előzőtől jelentősen eltér. Felfűtéskor csak a GMS olvadása látható, 80°C

fölött a THEIC olvadására jellemző csúcs helyett exoterm irányú változás jelenik meg. A

vizsgálat során közölt hő foszfor-pentoxid jelenlétében nem csak a THEIC megolvadására,

hanem a reakció előrehaladására fordítódik. A két hőeffektus közül az exoterm (reakcióhő)

dominál, a THEIC olvadása így nem látható. Ezek figyelembevételével a reakció

előrehaladása a GMS csúcs alatti területének változásából követhető nyomon.

A mért és (a tömegszázalékos összetétel alapján) számított entalpiákat a 3.10. táblázat

tartalmazza. A köztitermék GMS csúcsára mért entalpia lényegesen kisebb (23,9 J/g), mint

a tiszta poliol olvadásából számítható entalpia  (57,1 J/g). Ez bizonyítja, hogy a foszfor-

pentoxid felének beadagolása után a GMS jelentős része elreagált, vagyis a foszforilezési

reakció lejátszódott. A végső termék vizsgálata során a GMS olvadási csúcsa már

egyáltalán nem látható, ami a foszforilezési reakció befejeződésére utal.
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3.13.ábra: Poliol keverék foszforilezésének nyomonkövetése DSC módszerrel

3.10. táblázat: DSC módszerrel mért és számított entalpia, valamint a reakcióelegy
tömegszázalékos összetétele GMS és THEIC foszforilezése során

GMS
(m/m%)

THEIC
(m/m%)

P2O5
(m/m%)

Entalpia
(mért)
(J/g)

Entalpia
(számított)

(J/g)
GMS 100 - - 152,8 152,8
THEIC - 100 - 119,6 119,6

66,6 - 100,8 101,7GMS + THEIC
kiinduláskor 33,4 - 38,8 39,9

GMS + THEIC +
P2O5 (köztitermék)

37,4 18,7 43,9 23,9 57,1

GMS + THEIC +
P2O5 (termék)

26,0 13,0 61,0 - 39,7
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3.4.2.3. Foszforilezett poliolok alkalmazása a vízérzékenység csökkentésére

Az újszerű eljárással a 3.4.2.1. fejezetben leírtak szerint előállított adalékok hatását a

vízérzékenységre a polipropilén kompaund extrakciós oldatának konduktometriás

vizsgálatával határoztuk meg. A polimer kompaundok összetétele a következő: 66% PP,

24% APP, 10% foszfatid típusú adalék. Az eredmények a 3.11. táblázatban láthatók.

Referenciaként az APP+Pol rendszerre jellemző adatot is feltüntettem.

3.11. táblázat: Foszforilezett poliolt tartalmazó égésgátolt PP minták extrakciós oldatának
elektromos vezetése

Kód Adalék Extrakciós oldat

elektromos

vezetése (µS)

FA0101 THEIC-GMS-PHOS(10,9)-MEL 252

FA0201 THEIC-GMS-PHOS(5,8)-MEL 165

FA0301 THEIC-GMS-PHOS(5,7)-PIP 345

FA0201* THEIC-GMS-PHOS(3,3)-MEL 96

CL 501 THEIC-GMS0,5-PHOS(3,6)-MEL 140

CL 503 THEIC-GMS-PHOS(3,7)-MEL 37

CL 520 GMS - PER -PHOS(2,8)-MEL 98

referencia APP+Pol 200

A vizsgált minták eredményeiből kitűnik, hogy a foszfor-pentoxid részarány

csökkentésének hatására (v.ö. a 3.9. táblázattal) a vízérzékenységben csökkenő tendencia

figyelhető meg. A legjobbnak a CL 503 jelű minta adódott, ahol a poliol és a

foszforpentoxid tömegaránya 63% volt.

Megállapítható tehát, hogy felhabosodó adalékkal égésgátolt PP kompaund

vízérzékenysége jelentősen visszaszorítható foszforilezéssel blokkolt poliolok

alkalmazásával. A komponensek optimális arányának megválasztásával a vízérzékenység

minimálisra csökkenthető.
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3.5. Polisziloxánt tartalmazó PP minták éghetőségének

jellemzése
 Vonatkozó publikáció: I.

Az adalékrendszer módosításával nem csak a megfelelő hidrolitikus stabilitást, hanem az

égésgátlás hatékonyságát is fenn kell tartani, ill. – lehetőség szerint - növelni kell. Az erre

szolgáló további módosítások, illetve lehetséges szinergetikus komponensek alkalmazása

előtt vizsgáltuk a polisziloxánnal bevont ammónium-polifoszfátot és poliolt tartalmazó

polipropilén éghetőségét. (A felületmódosítás során bevitt polisziloxán mennyisége a 3.4.2.

fejezetben megadott összetétel szerint 7,5 %.) A mintákat UL 94 és oxigénindex méréssel

minősítettük (ld. a 2.1.16. és 2.1.17. fejezeteket).

3.12. táblázat: Éghetőségi vizsgálatok a PP kompaundok jellemzésére

Minta szám Minták UL 94 Oxigénindex (tf%)

1. PP + 30% (APP/Pol) V-2 30

2. PP + 30% (APP/SIL + Pol) V-2 36,5

Amint az a 3.12. táblázat adataiból látható, az APP alapú felhabosodó rendszer önmagában

csak V-2 kategóriába sorolható, ami az UL 94 vizsgálat szerinti második osztály. Ez a

„hagyományos felhabosodó” összetétel a függőleges vizsgálat feltételeinek nem felel meg

(ld. a 2.1.10. fejezetet). A polisziloxánt tartalmazó 2. minta éghetőségi vizsgálatának

eredményei azt mutatják, hogy a határrétegmódosítás az égésgátló hatást nem rontotta -

mint a korábban alkalmazott EVA határréteg [79] – sőt az oxigénindex a referenciához

képest jelentősen nőtt, ami megerősíti azokat a korábbi megfigyeléseket, hogy egyes

szerves szilíciumvegyületek az égésgátló adalékok hatékonyságát befolyásolhatják [113].

Ez a javulás azonban az ipari gyakorlatban általánosan alkalmazott UL 94 vizsgálat

eredményében nem figyelhető meg, ami az oxigénindex növekedésével látszólag

ellentmondásban áll. Az eltérés abból ered, hogy az UL 94 módszer szerinti vizsgálat

eredményét, mivel a gyújtás függőleges mintán alulról történik, a reológiai tulajdonságok

jelentősen befolyásolják. Ha az adott anyag meggyújtva csöpögni kezd, vagyis

környezetében a tüzet tovább terjesztheti, akkor az éghetőségi vizsgálat szerint nem

megfelelő minősítést kap.

Az eredmények ismeretében a továbbiakban olyan összetételeket kerestünk, amelyek a

felhabosodó rendszerek lángállóságának növelésére is alkalmasak.
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3.6. Szinergetikus hatású égésgátló komponensek vizsgálata
Vonatkozó publikációk:  IV. V., VI., VII., VIII., IX.

Az éghetőség csökkentésében a polimer ömledék viszkozitásának döntő szerepe van, amint

azt az előző fejezet vizsgálati eredményei mutatják. A polipropilén égése közben intenzív

csepegés figyelhető meg, ezért hatékony égésgátlásához viszkozitást növelő összetevőkre

van szükség.

A szakirodalom Si-tartalmú adalékokat (pl. szilikagél) említ, amelyek más, ún. üvegesítő

komponensekkel kombinálva a polimer rendszer éghetőségét hatékonyan csökkentik [143].

Ezek az alacsony olvadáspontú üvegek (pl. bórsav, különböző borátok) melegítés hatására

metaborátot, majd bór-trioxidot képeznek. A B2O3 325°C-on ömledéket képez, amely az

égő felületet üvegszerűen bevonja, így a hő- és anyagtranszport gátlásán túlmenően a tűz

továbbterjedését akadályozza. Ezért a további kísérletek során a poliorganosziloxán bór

származékát, mint az üvegesedést elősegítő komponens szinergetikus hatását vizsgáltam.

 

3.6.1. Szinergetikus komponensek előállítása és termikus vizsgálata

A bóroxosziloxán (BSil) származékokat a következő módszerrel állítottuk elő: α,ω-

dihidroxi-oligodimetilsziloxánt és bórsavat 4:1 tömegarányban 120°C-on reagáltattunk. A

BSil reaktivitásának növelésére tetraetoxiszilánt (TES) adtunk a reakcióelegyhez. A BSil

képződése a (22) reakcióegyenlettel írható le.

HO[Si(CH3)2O]10H H3BO3
H2O- O[Si(CH3)2O]n Si

OC2H5

OC2H5

OC2H5

B
(C2H5O)3SiO

OC2H5

+

Si

O Si

Kat.+ Si(OC2H5)4

- HOC2H5
(22)

Az előállított termék szobahőmérsékleten elasztikus, termoplasztikus szilárd polimer. A

reakció előrehaladását a viszkozitásváltozás, a fejlődő víz és alkohol mennyisége alapján

követtük nyomon.

 

 A bór bevitelének hatását a különböző polisziloxánok termikus stabilitására TG módszerrel

vizsgáltuk. A szintézisek során a Si-tartalmú komponens és a bórsav tömegaránya minden

esetben 4:1 volt. Az optimális arány meghatározása sorozatmérésekkel történt. A
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méréseket levegő atmoszférában 500°C-ig, 10 K/perc fűtési sebességgel végeztük. A

vizsgálatokkal azt a bór-polisziloxán kombinációt kerestük, amelynek legnagyobb a

hőstabilitása. A mért tömegveszteségeket az 3.13 táblázat tartalmazza. A funkciós

csoportot nem tartalmazó polisziloxánok (Sil-2 és Sil-5) esetében a bór az

oxigénatomokkal datív kötést alakít ki. Az így keletkező terméket a könnyebb

áttekinthetőség miatt szintén bóroxosziloxánnak neveztük.

 

 3.13. táblázat: Polisziloxán és bóroxosziloxán komponensek TG vizsgálata során mért
tömegveszteségek

Minta neve Rövidítése Tömegveszteség (%)

Difenil-szilándiol Sil-1 51,6

Difenil-szilándiol + bórsav BSil-1 32,9

Szilikongyanta-1  R: Me, Ph, X1: -OMe, X2: -Me Sil-2 25,5

Szilikongyanta-1 + bórsav BSil-2 20,3

Szilikongyanta-2    R: Ph, Pr, X1: -OH, X2: -H Sil-3 24,5

Szilikongyanta-2 + bórsav BSil-3 23

Szilikongyanta-3    R: Ph,  X1: -OH, X2: -H Sil-4 39,5

Szilikongyanta-3 + bórsav BSil-4 39,5

Szilikonolaj AP 500  R: Me, Ph, X1,X2: -Si(Me)3 Sil-5 65,5

Szilikonolaj AP 500 + bórsav BSil-5 42,5

Szilikon oligomer   R: Me         X1: -OH, X2: -H Sil-6 92,7

Szilikon oligomer  + bórsav BSil-6 55,5

Fenil szilikonolaj (µ=3538 mPas) Sil-7 37,9

Fenil szilikonolaj (µ=3538 mPas) + bórsav BSil-7 15,3

 

R: alkil/fenil csoport
X1,2: láncvégi csoport

 

 

 A bór atom bevitele az egyes polisziloxán-komponensek 500°C-on visszamaradó

anyagmennyiségét növeli (azaz kisebb a tömegveszteség). Ez az égést korlátozó felületi

védőréteg kialakulását kedvezően befolyásolhatja.

 A legjobb eredményt a µ=3538 mPas viszkozitású polidifenil sziloxán (fenil szilikonolaj)

adta, ahol a bórsavval reagáltatott termék hő hatására csak ~15 %-ot veszít a tömegéből.

O SiX2 X1SiOSiO

R RR

R R R n
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3.6.2. Szinergetikus hatású égésgátlók hatásosságának vizsgálata polimer

mátrixban

A vizsgált polisziloxán, ill. bóroxosziloxán adalékoktól az égésgátló hatékonyság

növekedését, azaz szinergetikus hatást vártunk, amelyet az oxigénindex és UL 94

éghetőségi vizsgálatok alapján értékeltünk. A BSil adalékot az optimálási vizsgálatokra

támaszkodva 2%-os koncentrációban alkalmaztuk. Az eredmények a 3.14. diagramon

láthatók.

3.14.ábra: Polisziloxán, ill. bóroxosziloxán adalékok hatása PP alapú égésgátolt rendszerek
oxigénindexszel és UL 94 vizsgálattal mért éghetőségére

Az ábrán a minták valamennyi összetevőjét feltüntettem, az egyes szilikon komponenseket

számok jelölik az 3.13. táblázatnak megfelelően. Az égésgátló adalék összkoncentrációja

30%, kivéve a 7. és 8. számú összetételt, amelyek mindössze 2% adalékot tartalmaznak. A

10. sorszámú kompaund esetén a poliolt bóroxosziloxánnal helyettesítettem, így a

mintában a BSil-tartalom 8%.

A diagram első sora (PP/APP/Pol) referenciaként szolgál. Bár e kompaund oxigénindexe

viszonylag magas, minősítése az UL 94 módszer szerint csak a V-2 értéket éri el. A poliolt
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nem tartalmazó összetételek (7., 8., és 10. sorszámú sorok) adatai azt mutatják, hogy

számottevő égésgátló hatás az APP/Pol adalék alkalmazása nélkül nem érhető el. A sikeres

égésgátláshoz tehát a polifoszfát és a poliol jelenlétére - és az általuk kiváltott szenesedésre

- egyaránt szükség van.

BSil-nal öt olyan összetételt tüntettem fel (3., 4., 5., 6., 9. sorszámú sorok), amelyeknek

magasabb  az oxigénindexe, mint a PP/APP/Pol rendszeré. Ezek a minták UL 94 minősítés

szerint elérik a V-0 önkioltó fokozatot.

A referenciához viszonyítva valamennyi BSil-t tartalmazó kompaund égésgátoltsága

javult, nemcsak a módosításokra érzékenyebben reagáló oxigénindex értékek szerint,

hanem a gyakorlatban fontos UL 94 minősítés szerint is.

Az azonos minősítéssel jellemezhető (OI= 37, V-0) BSil-2 és BSil-6 jelű bóroxosziloxánok

között az UL 94 függőleges vizsgálat során mért égési idők alapján lehetett különbséget

tenni. Míg a BSil-2 jelű komponenst tartalmazó polipropilén rendszer a függőleges

gyújtások után átlagban egy másodperc alatt aludt ki, addig ez az érték a BSil-6 jelzésű

adalék esetén 7,9 másodpercnek adódott. Így a további kísérletekhez a szilikongyanta

intermediert tartalmazó (BSil-2) bóroxosziloxánt választottuk, mivel a termikus és

éghetőségi vizsgálatok alapján ez tűnt a legnagyobb szinergetikus hatást mutató adaléknak.

3.6.3. Az új szinergetikus adalék hatása az égésgátolt polimer kompaund

tulajdonságaira

A kedvező égésgátló hatás ismeretében azt vizsgáltuk, hogy a bóroxosziloxán adalék

esetében is fennáll-e a korábban vizsgált polisziloxán elasztomerre jellemző, megnövelt

hidrolitikus stabilitás, valamint azt, hogy a kompaund mechanikai tulajdonságai hogyan

alakulnak. Ezen tulajdonságokat 0,5%- 5% BSil-koncentráció intervallumban határoztuk

meg. Az adalékrendszer összmennyisége továbbra is 30% volt.

Az 3.15. ábrán látható, hogy a bóroxosziloxán komponens koncentrációjának növelése az

extrakciós oldat elektromos vezetését jelentősen csökkenti, majd 1% fölött a vezetés közel

állandóvá válik. Ez az a minimális koncentráció, amely az ammónium-polifoszfát adalék

beburkolásához, s így a megfelelő hidrolitikus stabilitás biztosításához szükséges.



78

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5

BSil (m/m%)

El
ek

tr
om

os
 v

ez
et

és
 (m

ik
ro

S)

3.15. ábra: Égésgátolt polipropilén extrakciós oldatában mért elektromos vezetésének változása a
bóroxosziloxán koncentrációjának függvényében

A bóroxosziloxán koncentrációjának növelése a húzószilárdságra és a rugalmassági

modulusra számottevő hatást nem gyakorolt, amint ez az 3.16. ábrán látható. Ezek az

értékek 3-5% szórást figyelembe véve a referenciához (0% BSil-t tartalmazó minta)

viszonyítva lényeges eltérést nem mutattak, vagyis az égésgátlásban szinergetikus hatású

adalék a szilárdsági jellemzőket nem befolyásolja kedvezőtlenül.

Az ütőszilárdság és a szakadási nyúlás vizsgálata (ld. a 2.1.12. és 2.1.13. fejezeteket) során

kedvezőbb eredményt kaptunk, megállapítottuk, hogy a BSil koncentrációjának

növelésével ezek az értékek is növekednek.
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3.16. ábra: Égésgátolt polipropilén mechanikai tulajdonságainak változása a bóroxosziloxán
koncentrációjának függvényében
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Nagy töltőanyag-tartalmú rendszereknél korábban hasonló tendenciát figyeltek meg,

amikor nagyobb elasztomer koncentráció alkalmazásával a töltőanyaggal közvetlenül nem

érintkező elasztomer részarányát megnövelték. Ez esetben az elasztomerekre jellemző

ütésállóság-növelő hatást figyeltek meg [144]. Az eredmények a 3.4.1.1. fejezetben

ismertetett elektronmikroszkópos vizsgálattal összhangban vannak, mely szerint a

polisziloxán elasztomer az APP-t mintegy „mikrokapszulába” zárva határréteget alakít ki a

polifoszfát felületén.

3.6.4. A bóroxosziloxán reológiai hatása és szerepe az égésgátlás

mechanizmusában

 

A polipropilén éghetőségének alakulásában a reológiai tulajdonságok döntő szerepet

játszanak. Ezért célszerűnek látszott, hogy az új szinergetikus adalék hatására az

égésgátlási tulajdonságokban megfigyelhető javulásra a viszkozitás

hőmérsékletfüggésének nyomon- követésével keressünk magyarázatot. (A viszkozitás

mérés leírása a 2.1.12. fejezetben található.)
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 3.17. ábra: A viszkozitás változása a hőmérséklet függvényében PP, PP/APP/Pol és
PP/APP/Pol/BSil rendszerek esetében

 

Az 3.17. ábrán látható, hogy a módosítatlan PP görbéje alacsony értékről indul, majd a

polimer teljes elbomlásáig fokozatosan csökken. Az alacsony viszkozitás az égés során az



80

anyag csepegésével a tűz terjedését segíti elő. A hagyományos felhabosodó

adalékrendszerrel égésgátolt polimer (PP/APP/Pol) görbéjének kezdeti szakasza a PP

görbéjéhez hasonló. Magas hőmérsékleten (kb. 440-450ºC-on) azonban egy rideg, a

nyíróerő hatására töredezésre hajlamos anyag képződik, amire a meredek, éles törésekkel

tagolt görbeszakasz utal. Ez a rideg, töredezésre hajlamos réteg az égés visszaszorításában

nem elég hatékony, mivel lehetővé teszi a gáz alakú bomlástermékek távozását és az

oxigén transzportját a polimer irányába.

A 2% BSil-t tartalmazó összetétel esetén a kezdeti viszkozitás magas − azaz az anyag az

égetés során nem csöpög −, magas hőmérsékleten pedig egyenletes és mérsékelt növekedés

figyelhető meg. A görbe növekvő szakaszának viszonylag egyenletes lefutása az égés során

kialakuló felületi réteg jó deformálhatóságát és gázzáró képességének megtartását jelzi. Ez

a megállapítás a minták Cone kaloriméteres vizsgálata során készített felvételekkel

összhangban van (ld. az 3.18. ábrát).

a) b)
3.18. ábra: PP/APP/Pol (a) és PP/APP/Pol/2%BSil (b) minták 50 kW/m2 sugárzó hővel végzett

Cone kaloriméteres vizsgálata során készített fotók

A bal oldali fotón látható, hogy a bóroxosziloxánt nem tartalmazó minta felülete töredezett,

kisebb-nagyobb üregeket tartalmaz, így védőfunkcióját az égéssel szemben nem tudja

megfelelően kifejteni. Ezzel ellentétben a jobb oldali, bóroxosziloxánt tartalmazó minta

esetében összefüggő felhabosodott réteg alakult ki, amely alkalmas a minta és a környezet

közötti anyag és hőtranszportot korlátozására, és ezzel az égés visszaszorítására.

 

3.6.5. A felületi réteg képződésének vizsgálata

 A reológiai és Cone kaloriméteres vizsgálatok azt mutatták, hogy BSil jelenléte kedvezően

befolyásolja a felhabosodott kokszos réteg stabilitását, záróképességét. A hőhatásra a



81

felületen kialakuló réteg összetétel-változását röntgen fotoelektron spektroszkópiás (XPS)

módszerrel mértük. A polipropilén minták felületét közvetlenül feldolgozás után, valamint

2 órás, 300°C-on végzett, a gyújtás folyamatát modellező hőkezelés után vizsgáltuk. Az

atomkoncentráció adatok az 3.14. táblázatban láthatóak.

 

Megállapítható, hogy a polisziloxán adalék a vizsgálat körülményei között a felületen

feldúsul, hőkezelés hatására a Si felületi koncentrációja 1%-ról 4,3%-ra nő, sőt a többi

égésgátló komponens felületre jutását is elősegíti. A foszfor felületi koncentrációja ugyanis

a hőkezelés után az eredeti érték többszörösére nőtt, 0,5%-ról 3,5%-ra. Ez a növekedés a

referencia minta PP+APP esetében nem figyelhető meg, hőkezelés előtt és után egyaránt

csak nyomokban található foszfor a felületen.

A BSil-t tartalmazó hőkezelt mintára jellemző Si 2p csúcs megjelenése 102.3 eV

környékén, amely irodalmi analógiák alapján poli(dimetil sziloxán) típusú vegyületként

azonosítható [145], azt mutatja, hogy a felületen található szilícium jelentős része a hőhatás

után is részben szerves vegyületek formájában van jelen. A Si 2p tartományban 104.4 eV-

nál megjelenő másik komponens egy Q-típusú, az oxigénhez négy vegyértékkel

kapcsolódó Si atom fajtával azonosítható, ami valószínűleg SiO2.

3.14. táblázat: Különböző összetételű és különbözőképpen kezelt égésgátolt polipropilének felületi
összetételének XPS vizsgálata (IFR=21%APP+7%THEIC)

Adalékok megnevezése Atomok koncentrációja a felületen, %

O N C Si P

PP+21%APP 2,7 96,9 nyomok*

PP+21%APP hőkezelve 3,1 nyomok* 96,1 nyomok*

PP+IFR 4,1 nyomok* 95,9 nyomok*

PP+IFR+2%BSil 6,9 nyomok* 91,6 1,0 0,5

PP+IFR+2%BSil hőkezelve 18,3 2,2 71,7 4,3 3,5
*max. néhány tized atom %.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a bóroxosziloxán komponens a gyújtást

modellező hőkezelés hőmérsékletén az égésgátló adalékok feldúsulását a felületen elősegíti

és ott egy részben szerves, részben szervetlen felületi réteget alakít ki. A felületi réteg

szívósságát, deformálhatóságát tehát az égés hőmérsékletén is jelenlévő szerves szilikon

komponens biztosítja.
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Az XPS vizsgálatok vázolt eredményeinek ismeretében felmerül a kérdés, hogy a

polisziloxán határréteg és a PP mátrix összeférhetőségének javítására szolgáló

kapcsolókomponens (GMO-TES) határréteg (ld. a 3.4.1. fejezetben) befolyásolhatja-e a

védőréteg kialakulását segítő migrációt. Ennek tisztázására modellkísérlettel vizsgáltuk a

poliorganosziloxánhoz kötött kapcsolókomponens molekularészek stabilitását magas

hőmérsékleten.

Az 3.19. ábra a GMO-TES (), a BSil/GMO-TES (), valamint a  350°C-on, 5 percig

hőkezelt BSil/GMO-TES () adalékok felületéről készült Raman spektrumokat mutatja

(ld. a 2.1.11. fejezetet). A GMO-hoz tartozó kettős kötés 1657 cm-1-nél a GMO-TES

adduktban, és a BSil/GMO-TES spektrumában szintén megtalálható. A hőkezelt

BSil/GMO-TES kapcsolókomponens piros vonallal jelölt spektrumából a kettős kötésre

jellemző sáv eltűnik, ami arra utal, hogy a kapcsolókomponens oleát része lehasad. Így a

védőréteg kialakulását, az égésgátló adalék magas hőmérsékleten bekövetkező migrációját

a GMO-TES kapcsolókomponens nem befolyásolja.
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3.19. ábra: GMO-TES kapcsolókomponens (), BSil/GMO-TES (), valamint a  350°C-on, 5
percig hőkezelt BSil/GMO-TES () Raman spektrumai
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3.6.6. Az égésgátló adalékrendszer optimális koncentrációjának

meghatározása

Korábbi tapasztalatok alapján az eddig ismertetett égésgátolt rendszerekben összesen 30%

égésgátló adalékot alkalmaztunk. Az előző fejezetekben ismertetett eredmények szerint a

bóroxosziloxán, mint szinergetikus komponens jelentős mértékben fokozza az égésgátló

adalékrendszer hatékonyságát. Felmerült a kérdés, hogy BSil adalék alkalmazása lehetővé

teszi-e az égésgátló adalékrendszer együttes koncentrációjának csökkentését az égésgátlás

hatékonyságának megtartása mellett. A minimálisan szükséges adalék meghatározásához

mind a BSil, mind az APP/Pol felhabosodó rendszer koncentrációjának változtatásával

készítettünk sorozatokat.

Elsőként azt vizsgáltuk, hogy a BSil részarányának változtatása az összes égésgátló

adalékrendszeren belül hogyan befolyásolja az éghetőséget. Az önkioltó (V-0) fokozat

biztosításához, 30% össz-adalékkoncentráció mellett minimum 2% bóroxosziloxánra van

szükség, amint azt a 3.20. ábra mutatja. Az oxigénindex változása a koncentráció

növelésével maximum jelleget mutat, a szinergetikus komponens égésgátló hatásának

optimuma 2% bóroxosziloxán tartalomnál van.
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3.20. ábra: Égésgátolt polipropilén oxigénindexének változása a bóroxosziloxán koncentrációjának
függvényében 30% össz-adalékkoncentráció mellett

A fentiek ismeretében az adalékrendszer össz-koncentrációja csak úgy csökkenthető, ha a

polimer az APP és poliol komponensek mellett legalább 2% BSil-t is tartalmaz.
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Az APP/Pol felhabosodó rendszer mennyiségének optimálására irányuló kísérleteket az

3.15. táblázatban foglaltuk össze. Referenciának a 0. számú, BSil adalékot nem tartalmazó,

valamint az 1. számú, 2% BSil-nal készült kompaundot tekintettük.

3.15. táblázat: Égésgátolt polipropilén minták összetétele, éghetősége, vízérzékenysége és
szakadási nyúlása

Komponensek (%) 0. 1. 2. 3.

PP H535 70 70 73 75

APP 22,5 21 18,75 17,25

Poliol 7,5 7 6,25 5,75

BSil - 2 2 2

Oxigénindex (térf.%) 30 37 37 35

UL 94 V-2 V-0 V-0 V-2

Extrakciós oldat
elektromos vezetése (µS)

200 80 49 -

Szakadási nyúlás (%) 17 26 34 -

Az APP/Pol égésgátló adalékrendszer 2%-át BSil-nal helyettesítve (1. minta) a kompaund

kiválóan égésgátolt, a vízérzékenysége is jelentősen csökkent a 0. számú referenciához

viszonyítva. Az APP/Pol együttes koncentrációját 3%-kal csökkentve a polipropilén még

megfelelően égésgátolt, amint az a táblázat adataiból látható (2.minta). Nagyobb mértékű

koncentrációváltozás esetén (3.minta) azonban már az égő polimer csepegésével kell

számolnunk, amit a V-2 fokozat (UL 94 vizsgálat) mutat.

A 27% égésgátló adalékot tartalmazó 2. minta extrakciós oldatának elektromos vezetése 49

µS-nek, míg a szakadási nyúlás értéke 34%-nak adódott, vagyis a referenciákhoz

viszonyítva mindkét vizsgálat alapján jelentős javulás tapasztalható.

A bóroxosziloxán adalék alkalmazása tehát igen kedvező, mert csökkentett

adalékmennyiséggel javulás érhető el az égésgátlásban, egyéb fontos tulajdonságok, pl. a

hidrolitikus stabilitás, és a szakadási nyúlás is javulásával együtt.
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3.7. Modellvizsgálatok nanokompozitok alkalmazására
Vonatkozó publikációk: I., X., XI., XII.

A nanokompozitok széleskörű alkalmazása az égésgátlásra is kiterjed, hatásmechanizmusa

azonban még nem tekinthető tisztázottnak. A feltételezett mechanizmus szerint nagyobb

agyagásvány koncentrációknál a nanolemezkék a felületen összezáródva olyan réteget

alakíthatnak ki, amely – a BSil hatásánál ismertetett módon - gátolja az anyagtranszportot

(az oxigén bejutását és az éghető bomlástermékek kijutását). Mivel a polimer-agyagásvány

nanokompozitokat más égésgátlókkal kombinálva már sikeresen alkalmazták [146],

célszerűnek látszott az általunk kifejlesztett adalékrendszer és az agyagásványok

kombinációját is vizsgálni. A kísérletek kezdeti szakaszában BSil helyett a megfelelő

polisziloxánt (Silres REN 100) alkalmaztuk.

Nanokompozitok gyártása során a fő kihívás megfelelő kapcsolat létrehozása a

nanorészecskék és a polimer között. Ahhoz, hogy poliorganosziloxán elasztomerrel bevont

nanorészecskéket hozzunk létre, polisziloxán makromolekuláknak kell behatolniuk az

agyagásvány nanorétegei közé, és el kell azokat választani egymástól. Ennek

megvalósítására oldószeres módszert és egy kvaterner ammónium-sóval organofilizált

agyagásványt (Cloisite 20A) alkalmaztunk. A modellkísérletek során készített fotó a 3.21.

ábrán látható.

     a)              b)      c)                 d)

3.21. ábra: Modellkísérletek során készített felvételek a a) polisziloxán toluolos oldatáról,
b) agyagásvány diszperzióhoz adagolt polisziloxán elasztomerről, c) polisziloxán toluolos

oldatában diszpergált agyagásványról és d) agyagásvány nano-diszperzióról
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Oldószerként toluolt választottunk, mivel a toluol az organofilizált agyagásványt jól

nedvesíti, így tiszta, áttetsző diszperzió nyerhető (ld. a 3.21.d. ábrát). Az agyagásvány

mennyiségére vonatkoztatva max. 5%-os (5g/100 cm3) diszperziót készítettünk, hogy a

nagyobb koncentrációknál jelentkező tixotróp viselkedést elkerüljük és az agyagásvány

megfelelő duzzadását biztosítsuk. A választott szilikongyanta jól oldódik toluolban,

viszonylag nagy koncentrációban is homogén, tiszta oldatot kaptunk, amit a 3.21.a. ábra

mutat.

Elsőként a szilikongyantát oldottuk fel toluolban, ehhez adagoltuk különböző

koncentrációban az organofilizált agyagásványt. Az így nyert diszperzió továbbra is

áttetsző, az agyagásvány jól nedvesedik (ld. a 3.21.c. ábrát). A kész nanokompozitot az

oldószer eltávolításával nyertük. A sorrend megfordításával, vagyis ha elsőként az

agyagásványt diszpergáltuk, majd ehhez adtuk hozzá a szilikongyantát, a kapott

szuszpenzió opálos volt, amint az a 3.21.b. ábrán látható. Intenzív rázás/keverés ellenére

sem sikerült az agyagásvány megfelelő nedvesedését (így a rétegközi tér növelését) és a

szilikongyanta oldódását együttesen biztosítanunk. A nanokompozit előállítását tehát az

általunk választott polimer (szilikongyanta) és az agyagásvány adagolásának sorrendje

döntően befolyásolta.

A szilikon-agyagásvány keverékeket nagyszögű röntgendiffrakciós technikával (WAXS)

vizsgáltuk (ld. a 2.1.10. fejezetet), hogy bizonyítsuk a szilikongyanta inerkalálódását a

rétegközi térbe. A diffraktogramok a 3.22. ábrán láthatóak. Az alkalmazott

agyagásványnak (Cloisite 20A) két Bragg reflexiós csúcsa van: az egyik (intenzív) 24 Ǻ, a

másik (szatellit) 12 Ǻ átlagos periodikus távolságnak felel meg. A szilikon adalék

behatolását a rétegközi térbe (azaz a megnövekedett rétegtávolságot) az intenzív csúcs

eltolódása jelzi a kisebb szórási tartomány irányába. A polimer (szilikon)

koncentrációjának növekedésével az eltolódás mértéke is növekszik. A nagyszögű röntgen

berendezés a pontos rétegtávolság meghatározására nem alkalmas, mivel az a detektálási

határ alá esik. Annyit lehet megállapítani, hogy a rétegtávolság a módosítás után nagyobb,

mint 32-33 Ǻ.
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3.22. ábra Szilikon (SIL)/agyagásvány (Nano) rendszerek diffraktogramjai

A minta fizikai állapotának változását a hőmérséklet függvényében mikro-termoanalitikai

(AFM-µTA, ld. a 2.1.9. fejezetet) vizsgálattal követtük nyomon. A módszer lehetővé teszi

polimerek, polimer rendszerek helyi termikus viselkedésének tanulmányozását. Az

eredményeket a 3.23. ábra mutatja. A felületnek kis erővel nekifeszített, 10°C/s fűtési

sebességgel 400°C-ig melegített tűszerű érzékelő a minta hőtágulása következtében felfelé

mozog mindaddig, amíg a minta keménysége az adott pontban a makromolekulák

elmozdulása miatt lecsökken. Ekkor az érzékelő lefelé mozdul és behatol az anyagba. A

görbe éles letörése a polimer mozgékonyságának (lokális folyásának) megindulását jelzi az

adott helyen. Amint azt a 3.23. ábra mutatja, ez az érték a vizsgált polisziloxán típus

esetében 100°C alatt van.  Ez a hőmérséklet agyagásvány bevitelével ugrásszerűen

megnövekszik, mivel a makromolekulákkal kapcsolatba lépő nanolemezek akadályozzák

azok szabad elmozdulását. A vizsgálat szerint a nanorészecskék környezetében jelentős

termikus energia többlet - azaz lényegesen magasabb hőmérséklet - szükséges a

makromolekulák szabad mozgásának megindulásához, mint nanorészecskék nélkül. Ez a

hőmérséklet a komponensek 10:1 arányánál megközelítően a PP olvadási hőmérsékletével

esik egybe, az 1:1 szilikon/agyagásvány nanokompozit arány esetén annál valamivel

magasabb. Mivel a lokális vizsgálat nem mutatott ki helyi különbségeket, arra lehet

következtetni, hogy a jól eloszlatott nanolemezek hálószerű szerkezetet alakítottak ki. A

vizsgálat eredményei alapján az égésgátolt PP rendszer kialakítása során a kompaundálás

hőmérsékletét és nyírási sebességét a szokásosnál nagyobbra választottuk (ld. a 2.1.13.

fejezetben) annak érdekében, hogy a polisziloxánnal borított nanorészecskék

diszpergálását a PP olvadékában elősegítsük.
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3.23. ábra: Az AFM-µTA berendezés szenzorának elmozdulása szilikon és szilikon-agyagásvány
(SIL/Nano) keverékek felületén

Nagyszögű röntgendiffrakciós és mikro-termoanalitikai vizsgálatokkal tehát igazoltuk,

hogy a poliorganosziloxán behatol az agyagásvány rétegek közé, és az így kapott

nanokompozit a PP olvadékában diszpergálható. A kísérletek következő szakaszában az

agyagásvány interkalálására BSil-t alkalmaztunk. A BSil toluolban a polisziloxánhoz

hasonlóan oldódott, így a kívánt szerkezetet a fent ismertetett módon alakítottuk ki.

A BSil:Nano keveréket a felhabosodó adalékrendszer mellett 2,4%-ban alkalmaztuk PP-

ben, így a polimer 1% agyagásványt, 1% szilikont és 0,4% bórsavat tartalmazott. Az

égésgátlás hatékonyságát oxigénindex és UL 94 vizsgálatokkal hasonlítottuk össze. Az

eredményeket a 3.16. táblázat tartalmazza.

Az égésgátolt polipropilén minta oxigénindexe 39-re nőtt, amely felhabosodó égésgátló

adalékrendszerek esetében az eddig mért legmagasabb érték. A polisziloxán határréteg és

nanokompozitok kombinálásával, a korábban publikáltaktól eltérően a legszigorúbb,

önkioltó (V-0) égésgátlási fokozatot a függőleges gyújtást előíró szabvány szerint is

sikerült elérni.
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3.16. táblázat: Égésgátolt PP minták és módosítatlan PP oxigénindexe és UL 94 vizsgálati
eredményei. (az IFR=APP+PER; az adalékok koncentrációja összesen 30%)

Jellemzők PP PP

+1%Nano

PP+IFR PP+IFR

+1%Nano

PP+IFR

+2,4%BSil:Nano

OI 17 17 30 32 39

UL 94 NR* NR V-2 V-2 V-0

NR: nincs égésgátló hatás (no rate)

A javulás szerkezeti hátterére vonatkozó elképzelésünk a következő: a polisziloxán

határréteggel borított nanorészecskék tűz esetén feldúsulnak a felületen, és a védőréteg

kialakulásakor vázként szolgálnak. A szilikon határréteg pedig a lemezek között

„ragasztóként” hatva, megakadályozza elcsúszásukat (3.24. ábra). A tűz csöpögéssel

történő terjedését pedig a megváltozott szerkezet, a reológiai jellemzők módosítása által

csökkenti.

 Bevont égésgátló
részecskék

Nanorészecskék a felületen 
    részben

Szenes réteg
  Porózus

APP+poliol 

szervetlen SIL-el 

Nanorészecskék BSil-nal 
           interkalálva 

3.24. ábra:  Felhabosodó adalékrendszerrel égésgátolt PP hatásmechanizmusának vázlata
bóroxosziloxán réteggel borított nanorészecskékkel

A keverési nyomaték (amely a viszkozitással egyenesen arányos) információt ad a polimer

ömledék csepegési hajlamáról.  Az agyagásvány hatását a keverési nyomatékra, s ezen

keresztül a viszkozitásra a 3.25. ábra mutatja. A legnagyobb ömledékviszkozitása a BSil-

nal interkalált agyagásványt tartalmazó rendszernek van. A felhabosodó adalékok (IFR)

reakciója során keletkező hőszigetelő réteg alatt a polimer olvadék állapotban található, és

a kis viszkozitású olvadék csepegése a megfelelő égésgátláshoz szükséges összefüggő
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védőréteg kialakulását akadályozza. BSil-nal interkalált nanorészecskék alkalmazásával a

viszkozitás növekszik, vagyis az olvadék kevésbé hajlamos csepegésre. Ez magyarázza az

UL 94 vizsgálat 3.16. táblázatban bemutatott kedvező eredményét, amely szerint a

bóroxosziloxánt tartalmazó polimer V-0 kategóriába sorolható.
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3.25. ábra: A keverési nyomaték alakulása hagyományos (PP/IFR) és módosított (PP/IFR/BSil-
Nano) felhabosodó rendszerrel égésgátolt polipropilénben, a tiszta polimerrel (PP) összehasonlítva

A nanorészecskéket, bóroxosziloxánt és APP-ot is tartalmazó modell rendszerekben a

komponensek közötti kölcsönhatást TG/DTG módszerrel tanulmányoztuk. Az

eredményeket a 3.17. táblázat foglalja össze. A BSil:Nano rendszer bomlásának kezdeti és

maximális hőmérséklete APP nélkül és APP alkalmazásával is magasabb, mint az

agyagásvány (Nano) esetén. A BSil feltehetően kölcsönhatásba lép az agyagásvánnyal, ami

a bomlási hőmérsékletek növekedését eredményezi. Továbbá a BSil:Nano összetétel

bomlási sebessége APP jelenlétében lényegesen kisebb, mint a komponenseké (BSil,

Nano) külön-külön.

3.17. táblázat: Modell rendszerek (Nano, BSil, Nano:APP=1:1, BSil:APP=1:1,
BSil:Nano:APP=1:1:2) TG vizsgálatának jellemzői (Tk: bomlás kezdeti hőmérséklete; Tmax:
bomlási hőmérséklet maximuma; vmax: maximális bomlási sebesség)

Adalékok típusa

Nano BSil BSil:Nano

Bomlási jellemzők

+ APP + APP + APP

Tk (°C) 270 235 450 280 328 250

Tmax (°C) 485 317 686 385 576 333

vmax (%/s) -1,53 -2,34 -1,4 -3,38 -1,88 -1,84
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A 3.26. ábrán az APP-ot tartalmazó keverékek DTG görbéje ezt a különbséget még

szemléletesebben mutatja. A bomlás jellemző hőmérsékleteinek magasabbra tolódása és a

BSil:Nano összetétel bomlási sebességének nem várt mértékű csökkenése (vagyis a

kombinált rendszer nagyobb termikus stabilitása) a BSil, Nano és APP közötti kedvező

kölcsönhatást bizonyítja.

-4
-3,5

-3
-2,5

-2
-1,5

-1
-0,5

0
0,5

100 200 300 400 500 600
Hőmérséklet (°C)

B
om

lá
si

 se
be

ss
ég

 (%
/s

)

BSil+APP
Nano+APP
BSil/Nano+APP

3.26.ábra: Nano:APP=1:1, BSil:APP=1:1, illetve BSil:Nano:APP=1:1:2 arányú keverékek  DTG
görbéi
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3.8. Polimer-rétegszilikát rendszer égésgátlási hatás-

mechanizmusának vizsgálata
Vonatkozó publikáció: XIII.

Az általunk vizsgált nanokompozittal kombinált polimer kompaund égésgátlásában a 3.24.

ábrán vázolt, feltételezett hatásmechanizmus lényeges eleme, a nanorészecskék feldúsulása

a felületen. A feltételezés bizonyítására különböző módon hőkezelt minták XPS és Raman

mikroszkópos vizsgálatát végeztük. Mindkét vizsgálat azt mutatta, hogy a BSil tartalmú

minták esetében a felületen a hőkezelés hatására a nanorészecskék egyértelmű feldúsulása

figyelhető meg.

Ezt szemléltetik a 3.27. és 3.28. ábrákon bemutatott XPS spektrumok, melyek egy nagyon

vékony (~10 nm) rétegről adnak információt hőkezelés előtt és után. Ezzel a módszerrel az

agyagásvány és a BSil Si-tartalmára jellemző jelek külön-külön azonosíthatóak.

Hőkezelés hatására a Si 2p csúcs intenzitása 32-ről 600 beütésre nőtt. A csúcsok

felbontásából látható, hogy az agyagásványhoz tartozó, 103,8 eV kötési energiájú SiO4-

típusú szervetlen klaszter aránya a hőkezelés hatására mintegy egy nagyságrendet nő. A

BSil-hoz rendelhető 102,2 eV kötési energiánál megjelenő komponens mennyisége a

hőkezelés után még szignifikánsabb növekedést mutat.

 

agyagásványhoz 
tartozó csúcs 

BSil-hoz tartozó 
csúcs 

3.27. ábra: BSil:Nano tartalmú égésgátolt polipropilén Si 2p spektruma hőkezelés előtt
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agyagásványhoz 
tartozó csúcs 

BSil-hoz tartozó 
csúcs 

3.28. ábra: BSil:Nano tartalmú égésgátolt polipropilén Si 2p spektruma 2 perc, 300°C-on végzett
hőkezelés után

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a bóroxosziloxán elasztomer határréteggel

körülvett, interkalált szerkezetű nanorészecskék megfelelő összetétel esetén alkalmasak

arra, hogy az APP bomlástermékeivel együtt egy ellenálló, részben szervetlen, részben

szerves, szívós felületi réteggel védjék az alatta levő polimert a tűzhatástól, elkerülve ezzel

a csepegést még függőleges pozícióban történő gyújtás esetén is. Ehhez az szükséges, hogy

a részecskék hatékony diszpergálása a polimer mátrixban, majd pedig feldúsulásuk a

felületen láng hatására megvalósuljon.
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3.9. Foszforilezett poliolok égésgátló hatékonyságának

vizsgálata és kombinációja rétegszilikáttal
 Vonatkozó publikáció: III.

Amint az a szakirodalmi összeállításból kitűnt, polimerek égésgátlására a szerves

foszforvegyületek széles választékát állították elő és alkalmazták. A 3.4.2.1. fejezetben

ismertetett egyszerű foszforilezési eljárással a felhabosodó égésgátló adalékrendszerben a

poliol és az APP közötti reakció kezdeti hőmérsékletét kívántuk befolyásolni - azaz elérni,

hogy a hidrolitikus stabilitást csökkentő észteresedési reakció a kompaund készítése során

ne menjen végbe a komponensek között - magasabb hőmérsékleten viszont az égésgátlást

elősegítő folyamatok minél gyorsabban beinduljanak. Az első cél megvalósulásáról a

3.4.1.1. és 3.4.2.3. fejezetekben már beszámoltunk, a második elérésére irányuló munka

eredményeit itt ismertetjük.

3.9.1. A foszforilezett poliolok éghetőségi vizsgálata

A foszforilezett adalékok égésgátló hatékonyságát oxigénindex és UL 94 vizsgálattal

jellemeztük. A polimer minták összetétele a következő: 66% PP, 24% APP, 10% foszfatid

típusú adalék. Az adalékrendszer összetételének ismertetése a 3.9. táblázatban található, az

adalékok kódjában zárójelben feltüntetett szám a szintézis során alkalmazott

foszfortartalmat jelenti. Az eredmények a 3.18. táblázatban láthatók.

3.18. táblázat: Foszforilezett poliolt tartalmazó égésgátolt PP minták UL 94 és oxigénindex
vizsgálati eredményei

Kód Adalék UL 94 OI

FA0101 THEIC-GMS-PHOS(10,9)-MEL V-2 36

FA0201 THEIC-GMS-PHOS(5,8)-MEL V-2 36

FA0301 THEIC-GMS-PHOS(5,7)-PIP V-2 34

FA0201* THEIC-GMS-PHOS(3,3)-MEL V-2 35

CL 501 THEIC-GMS0,5-PHOS(3,6)-MEL V-0 35

CL 503 THEIC-GMS-PHOS(3,7)-MEL V-0 35

CL 520 PER -GMS - PHOS(2,8)-MEL V-0 35

referencia APP+Pol V-2 30
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Megállapítható, hogy a foszforilezett poliolok az oxigénindexet 4-6 egységgel növelik,

függetlenül az alkalmazott poliol/P2O5 (ld. a 3.9. táblázat adatait) aránytól. A

semlegesítéshez használt melamin mennyisége, melyet számos esetben a felhabosodó

égésgátló rendszer nitrogén-tartalmú komponenseként is használnak, azonban számottevő

hatást gyakorol. A MEL/ P2O5=3 aránnyal jellemzett CL jelzésű minták az UL 94 vizsgálat

szerint önkioltónak (V-0) bizonyultak. Az ugyanilyen arányú, de piperazinnal semlegesített

összetétel (FA0301 minta), csak V-2 (UL 94 vizsgálat szerinti) fokozatba sorolható.

3.9.2. Foszforilezett poliol - rétegszilikát kombinációk előállítása és

vizsgálata

A rétegszilikátok alkalmazásával a 3.7. fejezetben leírt kedvező égésgátlási eredmények,

valamint irodalmi analógiák [134], (ahol vinilfenil foszfát oligomerek ammónium-sóival

organofilizált montmorillonitotot alkalmaztak) alapján a 3.4.2.1. fejezetben ismertetett

foszforilezési reakciók egy részét (a 3.9. táblázatban a CL jelzésű adalékok esetén) 400

cm3 toluolban, organofil montmorillonit (Bentone SD-1) jelenlétében is elvégeztük. A

felhasznált anyagok mennyisége/aránya a 3.9. táblázatban megadottakkal azonos. Elsőként

az agyagásványt (MMT) szuszpendáltuk az oldószerben, ezt követően a reakció menete a

3.4.2.1. fejezetben leírtakkal megegyezett. A minták kódja és összetétele (zárójelben a

számított foszfortartalommal (m/m%)) a következő:

CL 502 GMS0,5-THEIC-PHOS(3,6)-MEL-MMT,

CL 500 GMS - THEIC -PHOS(3,7)-MEL-MMT,

CL 510 GMS - PER -PHOS(2,8)-MEL-MMT.

Az alkalmazott agyagásvány mennyisége minden esetben 10% volt.

A terméket nagyszögű röntgendiffrakciós módszerrel vizsgáltuk, összehasonlítva az

alkalmazott agyagásvánnyal. A kapott diffraktogramok a 3.29. ábrán láthatóak.
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3.29. ábra: A CL 500  jelzésű foszforilezett poliol és az organofil montmorillonit (Bentone SD-1)

diffraktogramjai

Az agyagásvány első Bragg reflexiós (intenzív) csúcsa ~31 Ǻ, a második (szatellit) 19,5 Ǻ

átlagos periodikus távolságnak felel meg. A rétegtávolság növekedésével a csúcsok a

kisebb szögtartományok irányába tolódnak el, míg a rétegek teljes szétválasztásakor

(exfóliálás) a rendezett szerkezet megszűnésével Bragg reflexió nem tapasztalható. Az

agyagásvány jelenlétében foszforilezett poliol diffraktogramjának megfelelő

tartományában a csúcsok hiánya azt bizonyítja, hogy a montmorillonit a termékben

exfóliált állapotban van jelen.

Vizsgáltuk az újabb adalékok hatását a hidrolitikus stabilitásra, valamint az égésgátlás

hatékonyságára felhabosodó égésgátló adalékrendszert tartalmazó kompaundokban. Az

eredményeket a 3.19. táblázatban tüntettem fel. A kompaundok összetétele a következő

65% PP, 24% APP, 11% foszfatid-MMT típusú adalék. Az agyagásvány koncentrációja a

polimer rendszerben az adott összetétel mellett 1%.

3.19. táblázat: Foszforilezett poliolt és agyagásványt tartalmazó égésgátolt PP minták vizes
extraktumának elektromos vezetése, UL 94 és oxigénindex vizsgálati eredményei

Kód Adalék Extrakciós oldat

elektromos

vezetése (µS)

UL 94 OI

CL 502 THEIC-GMS0,5-PHOS(3,6)-MEL-MMT 43,5 V-0 39

CL 500 THEIC-GMS-PHOS(3,7)-MEL-MMT 35 V-0 37

CL 510 GMS - PER -PHOS(2,8)-MEL-MMT 55 V-0 37

referencia APP+Pol 200 V-2 30
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Az eredményekből kitűnik, hogy az extrakciós oldatok elektromos vezetését a

montmorillonit alkalmazása kedvezően befolyásolja (v.ö. a 3.9. táblázattal).

Valamennyi minta önkioltó (UL 94) fokozatba sorolható, a montmorillonit jelenléte

ugyanakkor az oxigénindexet − az agyagásványt nem tartalmazó összetételekhez

viszonyítva (ld. a 3.18. táblázatot) − 2-4 egységgel megnöveli.

A három minta vizsgálati eredményeit összehasonlítva a legjobbnak a CL 502 és CL 500

jelzésű adalékokat találtuk. A kettő között az UL 94 vizsgálat függőleges gyújtása során

mért átlagos égési idők alapján tettünk különbséget. Bár a CL 502 jelű minta oxigénindexe

magasabb, a gyújtás után mért átlagos égési ideje (tátl=3,3 s) a CL 500-as összetételének

(tátl=1,75 s) közel kétszerese, hidrolitikus stabilitása pedig valamivel kisebb. Így a további

kísérleteknél a CL 500 jelű foszforilezett poliolt alkalmaztuk.

3.9.3. A foszforilezett poliolok hatásmechanizmusának vizsgálata

Megállapítottuk, hogy a foszforliezett poliolt (PPOL) tartalmazó felhabosodó égésgátló

rendszer és agyagásványok kombinációja mind a hidrolitikus stabilitásra, mind az

égésgátlásra kedvező hatással van. Az új adalékrendszer hatásmechanizmusának

vizsgálatához különböző adalékkombinációkat készítettünk.

A következő összetételeket vizsgáltuk polipropilénben:

− APP+POL

− APP+PPOL (APP + foszforilezett poliol (CL 503 jelzésű adalék))

− APP+MMT/POL (APP + poliol interkalálva az agyagásvány rétegei közé toluolban)

− APP+MMT/PPOL (APP + montmorillonit jelenlétében foszforilezett poliol (a CL

500 jelzésű agyagásványt tartalmazó adalék, amely az agyagásvány alkalmazásától

eltekintve összetételében a CL 503 jelű foszforilezett poliollal megegyezik))

− MMT/APP +MMT/POL (az adalékrendszer APP és poliol komponenseit külön-

külön interkaláltuk az agyagásvány rétegei közé toluolban)

Az eredmények a 3.30. ábrán azt mutatják, hogy MMT jelenlétében nő az oxigénindex

mind a poliolt (30-ról 34-re), mind a foszforilezett poliolt (35-ről 37-re) tartalmazó minták

esetén. Az APP, (szenesítő hatású savforrás) és a poliol (szenesedő) komponens
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interkalálása külön-külön az égésgátló hatás jelentős csökkenését eredményezi (ld. az 1.

sort), ami feltehetően arra vezethető vissza, hogy az agyagásvány a két komponens közötti

- a szenes réteg kialakulásához elengedhetetlenül szükséges - reakciót gátolja. Míg a

módosított poliol (PPOL) alkalmazása APP mellett már agyagásvány nélkül is V-0

fokozatot eredményez, addig a MMT a módosítatlan poliol mellett (APP + MMT/POL) -

bár az oxigénindexre kedvező hatással van - az önkioltó fokozat biztosításához nem

elegendő.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

PP+APP+POL
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PP+APP+MMT/POL
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3.30. ábra: Különböző módon égésgátolt polipropilén minták UL 94 és oxigénindex vizsgálati
eredményei

A foszforilezés hatását az agyagásvány lemezek közé zárt poliol hőbomlására TG

(termogravimetriás) módszerrel vizsgáltuk.
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3.31. ábra: Foszforilezett és módosítatlan poliollal interkalált MMT adalékrendszer
tömegvesztesége a hőmérséklet függvényében
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A 3.31. ábrán látható TG görbék azt mutatják, hogy foszforilezett poliol jelenlétében a

tömegveszteség alacsonyabb hőmérsékleten, 260°C felett folyamatos és intenzív

tömegcsökkenéssel indul meg. Így az égésgátló hatás kifejlődése már a polimer

degradációjának kezdeti szakaszában megindul.

A kedvező hatást polipropilén mátrixban APP jelenlétében végzett mérésekkel is igazoltuk.

A foszforilezett poliolt tartalmazó minta termogravimetriás vizsgálata során a 600°C-on

visszamaradó anyag mennyisége 10%-kal több volt, mint a módosítatlan poliollal

égésgátolt rendszeré.

Az égésgátolt polimer felületi összetételének változását röntgen-fotoelektron

spektroszkópiai módszerrel határoztuk meg. A 3.32. ábra a foszforilezett poliolhoz tartozó

P, és az agyagásványra jellemző Si mennyiségét mutatja atom%-ban kifejezve. A Si

felületi koncentrációjának növekedése egyértelműen a nanolemezek felületre jutását jelzi,

amelyet a nanolemezek közé zárt égésgátlóból fejlődő gázok segítenek elő már a

degradáció megindulásának kezdeti szakaszában. Az eddig vizsgált rendszerekhez

hasonlóan a foszforilezett adalék bomlásából származó foszfor felületi feldúsulása is

megfigyelhető a 300°C-on végzett hőkezelés hatására. A foszfor koncentráció növekedése

egyértelműen a módosított poliol komponens jelenlétével függ össze, mivel a csak APP-ot

tartalmazó mintánál hőkezelés után is mindössze nyomokban mutatható ki foszfor a

felületen (v.ö. az 3.14. táblázattal).
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3.32. ábra Foszforilezett poliollal interkalált agyagásványt tartalmazó polipropilén felületének P- és
Si-tartalma hőkezelés előtt, és 300°-on, 2 percig végzett hőkezelés után

A vizsgálatok eredményeiből megállapítható, hogy a foszforilezett poliollal interkalált

agyagásvány hatékony és gyorsan létrejövö felületi védőréteg kialakításával fejti ki hatását.

Az adalékrendszer − megfelelő hőmérsékleten bekövetkező bomlásával − a polimer

degradációjának kezdeti szakaszában aktiválódik és gázzáró felületi réteg kialakításával
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gátolja az éghető bomlásterékek eltávozását. Ezáltal a polimer degradációja során

keletkező gyökök a szilárd fázisban visszamaradva nagyobb mennyiségű szenes maradékot

képeznek. Ílymódon az adalékrendszer az égést gyorsan és hatékonyan szünteti meg.
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3.10. A módosított égésgátló adalékok összehasonlítása
 Vonatkozó publikáció: X.

Munkánk során a felhabosodó égésgátló adalékrendszer hidrolitikus stabilitásának és

égésgátló hatékonyságának növelésére több módszert dolgoztunk ki. A 3.33. ábrán a

legjobbnak ítélt polipropilén kompaundok Cone kaloriméteres vizsgálatának eredményei

láthatóak, a módosítatlan felhabosodó adalékkal (APP+POL) égésgátolt referencia

mintával összehasonlítva. A hőkibocsátás folyamatos nyomon követésével az égést gátló

határréteg kialakulásáról nyerhetünk információt.
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3.33. ábra: Égésgátolt polipropilén minták hőkibocsátása Cone kaloriméterben

Az ábrán látható, hogy a polimer hőkibocsátását valamennyi adalék-kombináció jelentősen

csökkenti. Foszforilezett poliol jelenlétében ( , ), illetve  BSil alkalmazásával () a

hőkibocsátás maximuma később jelentkezik. Figyelemreméltó, hogy a foszforilezett

poliollal interkalált agyagásványt tartalmazó minta görbéje () egy tűszerű csúccsal

kezdődik, amit egy közel egyperces szakasz követ, ahol a hőkibocsátás gyakorlatilag nulla.

Ez alátámasztja a korábbi megfigyeléseket az adalék rendkívül gyors aktiválódásáról. A

BSil-nal módosított  nanokompozit () hőkibocsátása kezdetben magasabban fut, de a

maximuma nem haladja meg az előzőeket. A foszforilezett poliol és BSil kombinálásával

készült égésgátolt minta () görbéje hasonló lefutású, viszont a polimer hőkibocsátása

végig jelentősen alacsonyabb és a hőtermelő folyamat jóval gyorsabban befejeződik.
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Az eredményeket összehasonlítva a szakirodalmi áttekintés 1.5. táblázatának adataival

megállapítható, hogy az általunk fejlesztett rendszerek maximális hőkibocsátása

számottevően kisebb, mint a táblázatban vizsgált égésgátolt polipropiléné. A BSil-t

tartalmazó összetétel, valamint a foszforilezett poliol és BSil kombinálásával égésgátolt

polimer kompaundok esetében a maximális hőkibocsátásig mért idő pedig többszöröse a

táblázatban megadottaknak. Figyelemre méltó továbbá, hogy a PPOL+BSil kombinációval

égésgátolt rendszer maximális hőkibocsátása alig éri el a 100 kW/m2-t, míg a táblázatban

megadott összetételek közül a legkisebb is 350 kW/m2 fölötti érték. A meglepően kedvező

Cone kaloriméteres eredmények a diagramban feltüntetett minták esetében az UL 94-es

vizsgálat szerint is a legkedvezőbb V-0-as fokozattal párosulnak, kivéve a referenciaként

szolgáló APP+Pol mintát amely V-2-es fokozatba sorolható.

3.20. táblázat: Égésgátolt PP minták mechanikai tulajdonságai

Minta

száma

Adalék Rugalmassági

modulus (MPa)

Húzószilárdság

(MPa)

Ütőszilárdság

(mJ/mm2)

Szakadási

nyúlás (%)

1. APP+POL (referencia) 903 20,5 1,6 16,3

2. APP+POL+BSil 1080 21,0 2,0 26,6

3. APP+PPOL 962 18,7 1,6 11,6

4. APP+MMT/PPOL 1068 19,9 1,7 11,9

5. APP+MMT/PPOL+BSil 1489 20,4 1,7 19,6

6. APP+POL+BSil/MMT 1118 22,6 1,7 43,1

A különböző módosítások az égésgátolt polimer mechanikai tulajdonságait nem

befolyásolják jelentősen, amint azt a 3.20. táblázat adatai mutatják. A bóroxosziloxán,

valamint a montmorillonit jelenléte a rugalmassági modulust növeli, míg a húzó- és

ütőszilárdság csak kis határokon belül (gyakorlatilag a mérésre jellemző néhány százalékos

szóráshatáron belül) változik. Ez alól a BSil-t tartalmazó 2. számú minta jelent kivételt,

amely a referenciához viszonyítva 25%-kal nagyobb ütőszilárdság értékkel jellemezhető.

BSil elasztomer alkalmazása a szakadási nyúlást önmagában és a különböző

kombinációkban is kedvezően befolyásolja, míg foszforilezett poliol jelenlétében a nyúlás

csökkenésével kell számolnunk.
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4. ÖSSZEFOGLALÁS

A poliolefinek felhasználása - többek között jó újrahasznosíthatóságuk, kedvező

tulajdonság/ár viszonyuk miatt – gyorsan növekszik. Másrészről viszont ezek

amüűanyagok legéghetőbb anyagok közé tartoznak, s széleskörű alkalmazásukkal az adott

alkalmazási terület (pl. épületek, gépjárművek stb.) biztonsága jelentős mértékben

csökken. A fejlesztések egyik legfontosabb célja ezért új, módosított rendszerek

kifejlesztése a lángállósági jellemzők javítása érdekében.

Disszertációm ammónium-polifoszfát alapú égésgátló adalékrendszerekkel foglalkozik,

mivel ezeknek hatásosságuk mellett a környezet- és egészségkárosító hatásuk a legkisebb.

Az ilyen típusú rendszerek hatékony alkalmazásához hidro-termikus stabilitási

jellemzőinek jelentős javítására van szükség. A stabilitás javítása érdekében kétféle

felületmódosítási módszert dolgoztunk ki: hidrofób réteget alakítottunk ki a polifoszfát

felületén, illetve stabilizáló molekularészt építettünk be. Kis mennyiségű polisziloxán vagy

bóroxosziloxán komponens alkalmazása, valamint az adalékrendszer poliol

komponensének helyettesítése nem csak a vízérzékenységre, hanem a polimer

éghetőségére is kedvező hatással volt. A kifejlesztett adalékrendszerek agyagásványokkal

szinergetikus égésgátló hatást mutattak.

A kísérleti munka új, tudományos eredményei a következők:

1. Az ammónium polifoszfátot glicerin-monosztearáttal kezelve kémiailag kötött felületi

réteget állítottunk elő, amit felületanalitikai (XPS) vizsgálatokkal igazoltunk. A

tenziddel bevont APP termogravimetriás vizsgálati eredményei bizonyították, hogy a

tenzid alkalmazásával nő a hidro-termikus stabilitás és csökken az adszorbeált víz

mennyisége, ami a feldolgozhatóság szempontjából jelentős előny.

2. Melamin alkalmazásával határréteget alakítottunk ki az ammónium polifoszfát körül,

amelynek összetételét és rétegvastagságát felületanalitikai vizsgálatokkal és azokon

alapuló számításokkal határoztuk meg. Megállapítottuk, hogy a részecskék felületén a

kezelés hatására az ammónium polifoszfátnál nagyobb hidrolitikus stabilitású, melamin

polifoszfáthoz hasonló összetételű, kb. 1,5 nm vastagságú réteg képződik.

3. Igazoltuk, hogy polisziloxán komponens alkalmazása az ammónium-polifoszfát és

poliol közötti reakciót gátolja, ezáltal a rendszer hidrolitikus stabilitását javítja. A
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polisziloxán határréteg kialakulását TOF-SIMS és SEM-EDX technikával

bizonyítottuk.

4. Kimutattuk, hogy szerves szilíciumszármazékok az APP/Pol égésgátló

adalékrendszerrel szinergetikus hatásúak. Az alkalmazott bóroxosziloxán elasztomer

kedvező hatását az égésgátlásra három tényezőre vezettük vissza: a tűzhatás

hőmérsékletén elősegíti az égésgátló komponensek feldúsulását a felületen, gázzáró

védőréteget alakít ki, és a polimer csepegési hajlamát csökkenti. Ezzel egyidejűleg a

hidrolitikus stabilitás, a szakadási nyúlás és az ütőszilárdság is növekszik a

határrétegmódosítás hatására.

Megállapítottuk, hogy a bóratom az elasztomer égésgátlást növelő hatásában lényeges

szerepet játszik: egyrészt megnöveli a polisziloxán szilárd maradékát az égés során,

másrészt összefüggő, üvegszerű-kerámiaszerű réteg kialakulását segíti elő. A

bóroxosziloxán elasztomer tehát e kerámiaszerű anyag szerves prekurzorának

tekinthető. XPS vizsgálatokkal azt bizonyítottuk, hogy az átalakulás a láng

hőmérsékletén csak részleges, ami azzal az előnnyel jár, hogy a felületi védőréteg nem

válik törékennyé.

5. A határrétegmódosításra kidolgozott módszereket nanokompozitok kialakítására

alkalmazva, lemez formájú nanorészecskékkel kombinált felhabosodó égésgátló

adalékrendszert állítottunk elő. Újszerű megoldásként a nanorészecskék körül

elasztomer határréteget alakítottunk ki és ezáltal a hatásmechanizmust kedvező irányba

befolyásoltuk. Bóroxosziloxán és nanokompozitok kombinálásával olyan (önkioltó)

égésgátlási fokozatot is sikerült elérni, amely a szigorúbb - függőleges gyújtást előíró -

szabvány követelményeinek is megfelel. Ezt azzal magyaráztuk, hogy a szilikon

határréteg nagy hőstabilitású adhezívként hatva a lemezek között, az égés során

megakadályozza elcsúszásukat. A hatásmechanizmusra vonatkozó elképzeléseinket

WAXS, µ-TA, XPS és TG vizsgálatokkal igazoltuk.

6. Az égésgátló adalékrendszer poliol komponensének hidroxil csoportjait foszforilezéssel

védve gátoltuk reakcióját az ammónium-polifoszfáttal, amit a vízérzékenység

csökkenése igazolt. A foszfor-pentoxid részarányának csökkentése, illetve agyagásvány

alkalmazása a hidrolitikus stabilitás javulását eredményezte. Megállapítottuk, hogy a

foszforilezett adalék és agyagásvány kombinációja a polimer degradációját

visszaszorítja, mivel a bomlás kezdeti szakaszában a felületen feldúsulva megszünteti az

égést. A hatásmechanizmusra vonatkozó elképzeléseinket TG és XPS vizsgálatokkal

igazoltuk.
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Az eredmények gyakorlati alkalmazása

A tézisekben vázolt felismerések ipari kutatás-fejlesztési programokat iniciáltak, amelyek

eredményeként új termékek kifejlesztésére került sor hazai (Pemü Rt., Ajka Alumínium Rt.

Ikarusbus Rt.) és külföldi cégekkel, intézményekkel együttműködve (Clariant Co.,

Furukawa Electric Co., CREPIM, Brunel University). Az eredmények hasznosítása egy

Európai Uniós program keretében történt, melynek során nagyszámú autóbusz alkatrész,

vonatülések, égésgátolt zajcsökkentő lemezek és égésgátolt szálasanyagok, szálerősítésű

kompozitok kerültek kidolgozásra.



106

Irodalomjegyzék

[1] Modern Plastics Encyclopedia ’97, A-22, 1997.
[2] Hiladó CJ., Flammability Handbook for Plastics, Technomic Publishing Co., 1969.
[3] Calcraft AM., Maries K., Plastic and Polymers, 1974;42(162):247-256.
[4] Pál Károlyné, Macskásy Hugó, A műanyagok éghetősége, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.
[5] Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Volume 4 (ed. Kroschwitz J.I.), John Wiley & Sons
Inc., New Jersey, 2003; 180-182.
[6] The Upholstered Furniture Safety Regulations. SI 725: 1980. HMSO, London, UK
[7] Shields TJ., Zhang J., Fire hazard with polypropylene. In: Polypropylene An A-Z Reference, (ed. Karger-
Kocsis J.) Kluwer Academic Publishers, London 1999;247-253.
[8] Blatz PS., Francia szabadalom, 1,355,064; 1964.
[9] Troitzsch J., International Plastic Flammability Handbook, Hanser Verlag, 1990.
[10] Lyons JW., The chemistry and uses of flame retardants. Wiley Interscience, New York, 1970;289.
[11] Pitts JJ., Antimony-halogen synergistic reactions in fire retardants. J. Fire Flamm. 1972;3:51-84.
[12] Trivedi PJ., Deanin RD., Orroth SA., Dunn RF., Synergistic flame retardant of polypropylene. Annu.
Tech. Conf. – Soc. Plast. Eng., 1999; 57(3):3862-3863.
 [13] Ferry L., Lopez Cuesta JM., Chivas C., Mac Way Hoy G., Dvir H. Incorporation of a grafted
brominated monomer in glass fiber reinforced polypropylene to improve the fire resistance. Polymer
Degradation and Stability, 2001;74(3):449-456.
 [14] Bourbigot S., Le Bras M., Delobel R., Flame-retardant polypropylene compositions, In: Polypropylene
An A-Z Reference, (ed. Karger-Kocsis J.) Kluwer Academic Publishers, London 1999; 254-263.
[15] Finck HW., Tscheulin G. Novel flame retardant for polypropylene fibres. Kunstoffe 1981;71:320.
[16] Zaikov GE., Lomakin SM., New aspects of ecologically friendly polymer flame retardant system.,
Polymer Degradation and Stability, 1996;54(2-3):223-233.
[17] Camino G. Mechanism of fire-retardancy in chloroparaffin-polymer mixtures. In: Developments in
polymer degradation - VII. (ed. Grassie N.) Elsevier, London, 1987.
[18] Costa L., Luda MP., Trossarelli L. Mechanism of condensed phase action in flame retardants.
Synergistic systems based on halogen-metal compounds. Polym Degrad Stab. 2000;68(1):67-74.
[19] Sinturel C., Lemaire J., Gardette J-L. Photooxidation of fire retarded polypropylene. III.Mechanism of
HAS inactivation. Eur Polym J. 2000;36:1431-43.
[20] Flame retardants – Higher performance and wider product choice, Plastics Additives & Compounding,
November/December 2003:32-36.
[21] Rothon R. The emergence of magnesium hydroxide as a fire retardant additive. In: Flame Retardants
‘90. (ed: British Plastics Federation) Elsevier, London, 1990.
[22] Hornsby PR., Watson CL., Plast. Rubber Proc. and Appl., 1989;11(1):45-51.
[23] Delfosse L., Baillet C., Brault A., Brault D., Polymer Degradation and Stability, 1989;23:337-347.
[24] Compounding metal hydrate flame retardants, Plastics Additives & Compounding, April, 2002;4(4):22-
26.
[25] Herbiet R. Flame resistant polypropylene (PP) compositions. WO 2002079320; (2002).
[26] Yang J., Zhang Y., Wang Y., Huang H., Peng Z., Zhu S., Jin J. Preparation of fire resistant polyolefin
composistions containing surface modified aluminium/magnesium hydroxide, Kínai szabadalom, CN
1341669; (2002).
[27] Shiromatsu et al., Method of manufacturing extruded product of fire-retardant crosslinked polyolefin
compositions, Amerikai szabadalom, US 4814130; (1988).
[28] Mashami T., Yoshiyuki A. Flame-retardant electrical insulator. Japán szabadalom, JP 62184707;
(1987).
[29] Yamamoto Y. Flame retarding electrical insulating composition, Japán szabadalom, JP 1118554; (1989).
[30] Yoshida Y., Oda T. Flame-retardant polymer material containing vitreous precursor flame retardants.
Európai szabadalom, EP 1229074; (2002).



107

[31] Liu X., Ma W., Wang J. Study on PP/Mg(OH)2 fiber/phosphorus composites, Zhongguo Suliao
2001;15(12):40-43.
[32] Titelman GI., Gonen Y., Keidar Y., Bron S. Discoloration of polypropylene-based compounds
containing magnesium hydroxyde. Polymer Degradation and Stability, 2002;77(2):345-352.
[33] Bourbigot S., Le Bras M., Leeuwendal R., Shen KK., Schubert D. Recent advances int he use of zinc-
borates in flame retardancy of EVA. Polym. Degr. Stab. 1999;64:419-425.
[34] Bourbigot S., Carpentier F., Le Bras M. Thermal degradation and combustion mechanism of EVA-
magnesium hydroxide-zinc borate. ACS 797 (Nelson G. Wilkie CA. eds.) Fire and Polymers, Materials and
Solutions for Hazard Prevention. 2001; 173-185.
[35] Oda T., Nomura M., Ito T. Flame-retardant polymer composite material using glass precursors. WO
2001009251; (2001).
[36] Listner GJ., Fire retardant polymers. Amerikai szabadalom, US 3,650,300; (1972).
[37] Murray RW., Savides C. Tertiary phospine oxide-ammonium polyphosphate combinations as flame-
retardants for polypropylene polymers. Amerikai szabadalom, US 3,663,502; (1972).
[38] Versnel J. Fire retardant polypropylene compositions containing a halogenated flame retardant and a
phosphate adjuvant, Amerikai szabadalom, US 3,893,970; (1975).
[39] Wolf R. Phosphonitrilic esters. Amerikai szabadalom, US 3,894,121; (1975).
[40] Nachbur H., Maeder A. Phosphonopropionic acid amide derivatives. Amerikai szabadalom, US
3,800,010; (1974).
[41] Golborn P., Duffy JJ. Dialkyl aromatic amidomethyl phosphonates. Amerikai szabadalom, US
3,803,269; (1974).
[42] Golborn P., Duffy JJ. Dialkyl alkyl and aromatic sulfonamidomethyl phosphonates. Amerikai
szabadalom, US 3,870,771; (1975).
[43] Golborn P., Duffy JJ. Phosphorus containing amides flame retardants. Amerikai szabadalom, US
3,976,620; (1976).
[44] Anderson AL. Fire retardant polymers containing thermally stable cyclic phosphate esters. Amerikai
szabadalom, US 3,849,368; (1974).
[45] Brady DG. Nonburning, nondripping, char-forming, polypropylene compositions. Amerikai szabadalom,
US Patent 3,936,416; (1976).
[46] Login RB. Phosphorus-containing polyester and size compositions. Amerikai szabadalom, US
4,098,741; (1978).
[47] Landoni G., Neri C. Flame-resistant polyolefinic fibres and films. Amerikai szabadalom, US 5,447,991;
(1995).
[48] Miller GT. Durably flame proofed textile materials. Amerikai szabadalom, US 4,024,308; (1977).
[49] Hancock H. Fire retardant polyolefins. Amerikai szabadalom, US 4,139,476; (1979).
[50] Nass B,. Schacker O., Schlosser E., Wanzke W. Phosphorus containing flame retardants and material
properties. In: Flame retardants 2002. Interscience Communications Ltd.; London, 2002; 63-74.
[51] Fukuoka N., Yasuda H., Nishimatsu M., Inada J., Omae Y. Phosphazene-containing fire retardants and
fire-resistant resin compositions and molded plastics therewith. Japán szabadalom, JP 2002322478; (2002).
[52] Matsumura T., Kobayashi K,. Nishimura J. Enviromentally-friendly fire-resistant polypropylene-based
fibers for carpets. JP 2003138420; (2003).
[53] Antonov YS., Petrova EV., Zubkova NS. Effect of Phosphorus-containing fire-retardant systems on
fireproofing and processing indexes of polypropylene. Fibre Chemistry 2002;34(6):421-417.
[54] Wu Q., Lü J., Qu B. Preparation and characterization of microcapsulated red phosphorus and its flame-
retardant mechanism in halogen-free flame retardant polyolefins. Polym Int 2003;52(8):1326-31.
[55] Chiu S-H., Wang W-K. Dynamic Flame retardancy of polypropylene filled with ammonium
polyphosphate, pentaerythritol and melamine additives. Polymer 1998;39(10):1951-5.
[56] Lewin M. Synergistic and catalytic effects in flame retardancy of polymeric materials. J Fire Sci
1999;17(1):3-19.
[57] Landoni G., Fontani S., Cicchetti O. Self-extinguishing polymeric compositions. US 4,336,182; (1982).



108

[58] Bertelli G,. Locatelli R. Self-extinguishing polyolefin compositions. Amerikai szabadalom, US
4,420,577; (1983).
[59] Scarso L. Self-extinguishing polymeric products based on polyolefins. Amerikai szabadalom, US
4,727,102; (1988).
[60] Marciandi F. Self-extinguishing polymeric compositions. Amerikai szabadalom, US 4,198,49; (1980).
[61] Cullis CF., Hirschler MM., Tao QM. Studies of the effect of phosphorus-nitrogen-bromine systems ont
he combustion of some thermoplastic polymers. Eur Polym J 1991;27(3):281-289.
[62] Amerikai szabadalom, US 2,106,938; (1938).
[63] Amerikai szabadalom, US 2,442,606; (1948).
[64] Vandershall, H. L., J. Fire and Flammability, 1971;2:97.
[65] Le Bras M., Bourbigot S. Intumescent fire retardant polypropylene formulations, In: Polypropylene An
A-Z Reference, (ed. Karger-Kocsis J.) Kluwer Academic Publishers, London 1999; 357-365.
[66] Camino G., Costa L., Trossarelli L., Polymer Degradation and Stability, 1985;12:203-211.
[67] Camino G., Costa L., Trossarelli L., Constanzi F,. Landoni G. Polymer Degradation and Stability,
1985;12:213-228.
[68] Delobel R., Le Bras M., Ouassou N., Alistiqsa F. J. Fire Sci. 1991;8(2):85-107.
[69] Agenloye FF., Stephenson JE., Williams CM. In: Proceeding of Flame Retardants ’94, 1994;109-116.
[70] Brady DG., Moberly CW., Norell JR., Walters HC. J. Fire Ret. Chem. 1977;4:150.
[71] Bertelli G., Camino G., Marchetti E., Costa L., Casorati E., Locatelli R. Polymer Degradation and
Stability, 1989;25:277-292.
[72] Cicchetti O. In: Proc. Int. Conf. Fire Safety, New Orleans, 1993; 167.
[73] Inoue K., Iwata M., Seki M., Tanaka M., Takahashi R., Fukumura T. Flame-retardant thermosetting
resin composition, waterinsoluble ammonium polyphosphate particles and process for producing the
particles, Európai szabadalom, EP 0 659 819; (1995).
[74] Bandyopadhyay PK. Halogen-free flameretardant compositions, Amerikai szabadalom, US 5,286,775;
(1994).
[75] Bertelli G., Cicchetti O., Goberti P., Locatelli R. Pyperazine cyanurate and polymer compositions
comprising it, Európai szabadalom, EP 0 493 764; (1992).
[76] Chakrabarti PM., Sienkowski KJ. Silicon surface-modified ammonium polyphosphate, WO 9208758;
(1992).
[77] Staendeke H. Self-extinguishing polymeric compositions, Amerikai szabadalom, US 4,772,642; (1988).
[78] Marosi Gy., Ravadits I., Bertalan Gy., Anna P., Maatoug MA., Tóth A., Tran MD. Role of migration
process in the efficiency of intumescent flame retardant additives in polypropylene. In: Fire Retardancy of
Polymers, The Use of Intumescence, (eds.: Le Bras M., Camino G., Bourbigot S., Delobel  R.) 1998;325-
340.
[79] Marosi Gy., Bertalan Gy., Anna P., Rusznák I. J. Polymer Eng. 1993;12(1-2):34-61.
[80] Chakrabarti PM., Sienkowski KJ. Anionic surfactant surface modified ammonium polyphosphate,
Amerikai szabadalom, US 5,164,437; (1992).
[81] Chakrabati PM., Sienkowski KJ. Surface-modified ammonium polyphosphate, Amerikai szabadalom,
US 5,109,037;  (1990).
[82] Chakrabati PM., Paritosh M, Sienkowski KJ. Nonionic surfactant surface-modified ammonium
polyphosphate, Amerikai szabadalom, US 5,162,418;  (1992).
[83] Chakrabati PM., Sienkowski KJ. Quaternary ammonium salt surface-modified
ammonium polyphosphate, Amerikai szabadalom, US 5,071,901; (1991).
[84] Brady DG. Nonburning, nondripping, char-forming polypropylene composition, Amerikai szabadalom,
US 3,936,416; 1976.
[85] Examined Published Japanese Patent Application JP-B-53-15478; (1978).
[86] Examined Published Japanese Patent application JP-B-52-39930; (1977).
[87] Elsner G., Pieper W., Staendeke H. Method for the preparation of hydrolysis-stable finely divided flame
retardants based on ammonium polyphosphate.  EP0180795; (1986).



109

[88] Imanishi S. Flame-resistant polyolefin composition containing melamine polyphosphate. EP 1270613;
(2001).
[89] Chen Y., Liu Y., Wang Q., Yin H., Aelmans N., Kierkels R. Performance of intumescent flame retardant
master batch synthesized through twin-screw reactively extruding technology: effect of component ratio.
Polymer Degradation and Stability, 2003;81(2):215-224.
[90] Marosi Gy, Bertalan Gy. Anna P., Ravadits I., Bourbigot S., Le Bras M., Delobel R. In: Proceedings of
Recent Advances in Flame Retardancy of Polymeric Materials, (ed. Lewin M.), BCC Inc., Stamford , USA,
2000.
[91] Pape P.G., Romenesko DJ., In: Recent Advances in Flame Retardancy of Polymeric Materials VII. (ed.
Lewin M.) BCC. Inc. Norwalk, USA, 1996; 238.
[92] Wu Q., Qu B., Synergistic effects of silicotungistic acid on intumescent flame-retardant polypropylene,
Polymer Degradation and Stability, 2001;74:225-261.
[93] Wang J., Wei P,. Hao J. A comparative study of the effect of aluminosilicates on intumescent flame
retardancy of PP/APP/PER systems by Cone/LOI/XPS. Polym. Mater Sci Eng. 2000;83:61.
[94] Bourbigot S., Le Bras M., Delobel R. Gengembre L. XPS study of an intumescent coating II.
Application to the ammonium polyphosphate/pentaerythritol/ethylenic terpolymer fire retardant system with
and without synergistic agent. Applied Surface Science 1997;120:15-29.
[95] LRM Estevão, Le Bras M. Delobel R. Nascimento RSV. Structrure-property relationship in intumescent
polymeric formulations containing waste zeolite-based material as a synergistic agent. European Polymer
Journal, 2004;40(7):1503-1513.
[96] Feng J., Liu M,. Liu D. Study on intumescent flame retardant agent and properties of intumescent flame
retardant polypropylene. Reguxing Shuzhi. 1999;14(4):37-40.
[97] Lin X., Jia D., Chen G., Song Z. Studies of mechanism of synergistic effect of zinc borate in
intumescent flame retarded polypropylene. Suliao Gongye. 2002;30(2):41-42.
[98] Antonov AV., Yablokova MY,. Levchik GF., Balabanovich AI,. Costa I. Metals as synergists for fire
retarded polymers. Recent Adv. Flame Retard. Polym. Mater. 1999;10:241-254.
[99] Levchik SV., Levchik GF., Camino G., Costa L., Lesnikovich AI. Mechanism of action of phosphorus-
based flame retardants in nylon 6. III. Ammonium polyphosphate\manganese dioxide. Fire Mater
1996;20:183-190.
[100] Lewin M., Endo M. Catalysis of intumescent flame retardancy of polypropylene by metallic
compounds. Polym Adv Technol 2003;14:3-11.
[101] Xu J., Hao J., Zhao Y., Duan X. Study on combustion and thermal degradation behaviors of flame-
retarding PA-6/PP blends added with nano-LDH and APP. Xiandai Huagong, 2002;22(3):34-37.
[102] Le Bras M., Bourbigot S., Delporte C., Siat C., Le Tallee Y. New intumescent formulations of fire-
retardant polypropylene – Discussion of the free radical mechanism of the formation of carbonaceous
protective material during the thermooxidative treatment of the additives. Fire Mater 1996;20:191-203.
[103] Le Bras M., Bourbigot S. Use of carbonizing polymers as additives in intumescent polymer blends.
ACS Symposium Series 797 (Nelson G. Wilkie CA. eds.) Fire and Polymers, Materials and Solutions for
Hazard Prevention. 2001;136-149.
[104] Almeras X., Dabrowski F., Le Bras M., Poutch F,. Bourbigot S., Marosi Gy., Anna P. Using
polyamide-6 as charring agent in intumescent polypropylene formulations I. Effect of the compatibilising
agent on the fire retardancy performance, Polym Degr Stab. 2002;77:305-313.
[105] Bugajny M,. Le Bras M,. Bourbigot S. The use of thermoplastic polyurethanes as carbonisation agent
in polypropylene-based intumescent formulations – Fire retardance, charring and dynamic properties of the
char. 10th BCC Annual Conference – Stamford May 1999.
[106] Hardy WB., Min TB., Hoffman JA. Pentaerythrityl diphosphonate-ammonium polyphosphate
combinations as flame retardants for olefin polymers, US Patent 4,174,343; (1979).
[107] Granzow AH. Flame retardant poly(butylene terephtalate) compositions comprising melamine
pyrophosphate and a phosphonate US. 4,257, 931; (1981).
[108] Valdisseri LL., Cohen MS. Flame-retardant phosphonate compositions US. 4,154, 721; (1979).



110

[109] Lee DH., Hyun DH., Gwon SH., Cho HD., Kim SB. Manufacture of dicyclic phosphorus melamine
compounds for use as fire retardants. WO 2003006472; (2003).
[110] Otsuki S. Tsuji H. Cyclic phosphate amine salts, their manufacture, and flame retardants comprising
them. Japán szabadalom, JP 2002020394;  (2002).
[111] Telschow, JE. Pentaerythritol phosphate derivatives as flame retardants for polyolefins. Phosphorus,
Sulfur Silicon Relat. Elem. 1999;144-146:33-36.
[112] Frye RB. A new silicone flame retardant for thermoplastics. Polym. Mater Sci Eng, 1984;51: 235-9.
[113] Hubber M. Silicone flame retardant for polyolefin, Plastics Compounding, September/October, 1990;
124-128.
[114] Page B., Buch B., Romenesko D. In: Recent Advances in Flame Retardancy of Polymeric Materials,
Vol. 4, (ed. Lewin M.), BCC Inc., Norwalk, 1994;  322-329.
[115] Maclaury MR., Holub FF. Flame retardant compositions and coated article. Amerikai szabadalom, US
4,273,691; (1981).
[116] Lehoczky L., Nanokompozitok II., Műanyag és Gumi, 2000;37(10):337-339.
[117] Modern Plastics International, 1998;28(2).
[118] Plastics Technology, 1999;45(6).
[119] Amerikai szabadalom, US 2,531,396; (1947).
[120] Lehoczky L., Nanokompozitok I., Műanyag és Gumi, 2000; 37(8):225-260.
[121] Fujiwara S., Sakamoto T. Method for Manifacturing a Clay-Polyamide Composite, Koreai szabadalom,
SHO 51 1976-109998; (1976).
[122] Gilman JW., Kashiwagi T., Lichtenhan J. Recent advances in flame retardant polymer nanocomposites.
In: Proceedings of Conference on Fire and Materials, Interscience Communications Ltd., London, 2001; 273-
84.
[123] Gilman JW., Kashiwagi T. Recent advances in flame retardant polymer nanocomposites. In: Polymer-
clay nanocomposites. (eds.: Pinnavaia TJ., Beall GW.) , John Wiley & Sons; New York, 2001; 193-206.
[124] Zhu J., Uhl FM., Morgan AB., Wilkie CA. Studies on the mechanism by which the formation of
nanocomposites enhances thermal stability, Chem Mater. 2001;12:4649-54.
[125] Morgan AB., Kashiwagi T., Harris RH., Campbell JR., Shibayama K., Iwasa K., Gilman JW.
Flammability properties of polymer-clay nanocomposites: Polyamide-6 and polypropylene clay
nanocomposites, ACS Symposium Series 797, (Nelson G. Wilkie CA. eds.) Fire and Polymers, Materials and
Solutions for Hazard Prevention. 2001; 9-23.
[126] Manias E., Touny A., Wu L., Strawhecker K., Lu B., Chung TC. Polypropylene/montmorillonite
nanocomposites. Review of the synthetic routes and materials properties. Chem Mater. 2001;13(10):3516-
3523.
[127] Gorrasi G., Tortora M., Vittoria V., Kaempfer D., Mülhaupt R. Transport properties of organic vapors
in nanocomposites of organophilic layered silicate and syndiotactic polypropylene. Polymer
2003;44(13):3679-3685.
[128] Kawasumi M., Hasegawa N., Kato M., Usaki A., Okada A. Macromolecules 1997;30:6333-8.
[129] Kaempfer D., Thomann R., Möhlhaupt R. Polymer 2002;43:2909-16.
[130] Zanetti AU., Camino G., Canavese D., Morgan AB., Lamelas FJ., Wilkie CA. Fire retardant halogen-
antimony-alay Synergism in polypropylene layered silicate nanocomposite, Chem Mat 2002;14(1):189-93.
[131] Le Baron PC., Wang Z., Pinnavia T. J Appl Clay Sci 1999;15:11-29.
[132] Tidjani A., Wald O., Pohl M-M., Hentschel MP., Schartel B Polypropylene-graft-maleic anhydride-
nanocomposites  I. Characterization and thermal stability of nanocomposites under nitrogen and air. Polym
Degr Stab. 2003;82:133-140.
[133] Zanetti M., Camino G., Canavese D., Morgan AB., Lamelas FJ., Wilkie CA, Fire retardant halogen-
antimony-clay synergism in polypropylene layered silicate nanocomposite, Chemistry of Materials,
2002;14(1):189-193.
[134] Zheng X., Wilkie CA. Flame retardancy of polystyrene nanocomposites based on an oligomeric
organically modified clay containing phosphate, Polym Degr Stab, 2003;81:539-550.
[135] Lee YH., Jung WB., Yang JH. Polypropylene-clay composite having excellent flame-resistance and
producing method thereof, WO 2002006388; (2002).



111

[136] Kashiwagi T., Grulke E., Hilding J., Harris R., Awad W., Douglas J. Thermal degradation and
flammability properties of polypropylene\carbon nanotube composites, Macromolecular Rapid
Communication, 2002;23(13):761-765.
[137] Lichtenhan JD., Haddad TS., Schwab JJ., Carr MJ., Chaffee KP., Mather, PT. Polymer Preparation
(ACS-Division of Polymer Chemistry) 1998;39(1):489.
[138] Bourbigot S., Le Bras M., Dabrowski F., Gilman JW., Kashiwagi T. New development for using PA-6
nanocomposite in intumescent formaulations Proceedings of 10th BCC Annual Conference 1999.
[139] Morgan AB., Bundy M., UL 94 to Cone Calorimeter Correlation: Effects of Polymer Structure and
Flame Retardants Type, 228th  ACS National Meeting, Philadelphia PA, August 22-26, 2004.
[140] Erdey L., Mázor L., Analitikai kézikönyv, Műszaki könyvkiadó, Bp.  1974.
[141] Mohai M. XPS MultiQuant for Windows, version 1.2. User’s Manual. 1999-2001.
[142] Walter W. Chemie und Technology der Silicone, Verlag Chemie GmbH. – Weinheim/Bergstr. 1968;
176.
[143] Gilman JW., Ritchie SJ., Kashiwagi T., Lomakin, SM. Fire and Materials, 1997;21:23.
[144] Bertalan Gy., Marosi Gy., Anna P., Rusznák I., Periodica Polytechn. 1988;32:163.
[145] Wagner C.D. et al., Auger and photoelectron line energy. J. Vac. Sci. Technol. 1982;21(4).
[146] Bourbigot S., Le Bras M., Dabrowski F., Gilman J.,  Kashiwagi, T., Fire Mater. 2000;24(4):201-208.



112

Publikációk az értekezés témaköréből

 I. Marosi Gy., Anna P., Márton A., Bertalan Gy., Bóta A., Tóth A., Mohai M., Rácz I., Flame Retarded
Polyolefin Systems of Controlled Interphase, Polymers for Advanced Technologies, 2002;13:1-9.

 II. Marosi Gy., Anna P., Csontos I., Márton A., Bertalan Gy., New Reactive Additives for Interface
Modification in Multicomponent Polyolefin Systems, Macromol. Symp. 2001;176:189-198.

 III. Anna P., Bertalan Gy., Marosi Gy., Márton A., Zimonyi E. Flame retardant additive for polymer
compounds with improved hydro-thermal stability Német Szabadalmi Bejelentés, Regisztrációs szám: R
4700, (13.03.2002.), Clariant GmbH

 IV. Marosi Gy, Márton A., Anna P., Bertalan Gy, Marosfői B. Szép A., Ceramic Precursor in Flame Retardant
Systems, Polym. Degrad. Stab. 2002;7:59-265.

 V. Ravadits I., Tóth A., Marosi Gy, Márton A., Szép A., Organosilicon Surface Layer on Polyolefins to
Achieve Improved Flame Retardancy through Oxygen Barrier Effect, Polym. Degrad. Stab. 2001;4:14-
422.

 VI. Marosi Gy., Anna P., Bertalan Gy., Márton A., Hornsby P., Le Bras M., Delobel R, Tóth A.,
Development of Flame Retarded Polyolefins for Vehicles in. Recent Advances in Flame Retardancy of
Polymeric Materials, XIII. (ed. Lewin M.) BCC. Inc., Stamford, USA, 2002;323-332.

 VII. Anna, P., Marosi, Gy,, Bertalan, Gy., Márton, A., Szép A. Structure-property Relationship in Flame
Retardant Polymers J. Polym. Sci. Polym. Phys 2002;B41(4-6):1321-1330.

 VIII. Keszei S., Anna P., Marosi Gy., Márton A., Bertalan Gy., Valló F., Surface Modified Aluminium
Hydroxide in Flame Retarded Noise Damping Sheets, Macromolecular Symposia,  2003;202:235-244.

 IX. Marosi Gy., Anna P., Márton A., Csontos I., Matkó Sz., Szép A., Kiss É., Reactive Surfactants – New
Type of Additives for Polymers, Progress in Colloid and Polym. Sci. 2004;125:189-193.

 X. Marosi Gy., Anna P., Márton A., Matkó Sz.. Szép A., Keszei S., Csontos I., Marosfői B., Mechanism of
interactions in flame retarded polymer nanocomposites, Proceedings of the 12th International Conference
on Additives San Francisco, 2003 April, , Vol. 12, (ed. by C. Wilkie, S. Al-Malaika) ECM Ltd., 2003;203.

 XI. Marosi Gy., Keszei S., Márton A., Szép A., Le Bras M., Delobel R., Hornsby P., Flame Retardant
Mechanisms Facilitating the Safety in Transportation, Fire Retardancy of Polymers: New Application
of Mineral Fillers (eds M. Le Bras, S. Bourbigot, CA. Wilkie, S. Jama, S. Duquesne) The Royal Society
of Chemistry, 2005. (elfogadva)

 XII. Márton A., Anna P., Marosi Gy., Szép A., Matkó Sz., Rácz I., Hornsby P., Ahmadnia A., Use of
Layered Structures in Recycling of Polymers, Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology,
2004;20(1):97-104.

 XIII. Marosi Gy., Márton A., Szép A., Csontos I., Keszei S., Zimonyi E., Tóth A., Almeras X., Le Bras M.,
Fire Retardancy Effect of Migration in Polypropylene Nanocomposites Induced by Modified Interlayer,
Polymer Degradation and Stability, 2003;82:379-385.

További publikációk:

 XIV. Maatoug M. A., Anna P., Bertalan Gy., Ravadits I., Marosi Gy., Csontos I., Márton A., Tóth A., Role of
Pigments in the Stability of Polyethylene Systems, Macromol. Mater. Eng. 2000;282:30-36.

 XV. Anna P., Zimonyi E., Márton A., Szép A., Matkó Sz., Keszei S., Bertalan Gy., Marosi Gy., Surface
Treated Cellulose Fibres in Flame Retarded PP Composites, Macromolecular Symposia, 2003;202:245-
254.


