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BEVEZETÉS 

A környezetvédelmi és biztonságtechnikai szempontok egy termék fejlesztése során egyre 
hangsúlyosabban esnek latba a hatékonysági és gazdaságossági megfontolások mellett, ami 
elsősorban az elmúlt évek szigorodó európai uniós normáinak köszönhető. Ennek egyik 
következménye, hogy egyre bővül azoknak az ipari alkalmazásoknak a köre, amelyeknél alapvető 
követelmény a termékek csökkent éghetősége, esetleg teljes égésgátoltsága. Ezzel 
párhuzamosan a kedvező ár/teljesítmény arányú műanyagok térhódítása az élet szinte minden 
területén tovább folytatódik. A poliolefinek, a kedvező ár-tulajdonság jellemzők és az egyszerű, 
sokoldalú feldolgozhatóság eredményeként, a felhasználás tekintetében a polimerek között is 
kiemelkedő helyet foglalnak el. A világ polipropilén felhasználása jelenleg évente 28,5 millió 
tonna, ami az előrejelzések szerint 2010-re 52 millió tonnára fog növekedni. Kémiai 
szerkezetükből adódóan a poliolefinek azonban a könnyen gyulladó anyagok közé tartoznak, és 
lángterjedésük is gyors, így növekvő alkalmazásuk fokozódó veszélyforrást jelent. E kedvezőtlen 
tulajdonságokat égésgátló adalékok alkalmazásával küszöbölik ki. A korszerű égésgátló adalékok 
iránt ezért számos iparágban, mint pl. a gépjárműgyártásban, az építőiparban vagy a 
villamosiparban növekszik a kereslet. A biztonsági előírások mellett azonban a környezetvédelmi 
szabályozás is elérte ezt az iparágat, különösképpen érintve a halogéntartalmú égésgátló 
adalékok gyártóit. Számos, hatékony bróm- és klórtartalmú égésgátló adalék alkalmazását 
tiltották be szerte a világon, ami új, környezetbarát, hatékony égésgátló adalékok fejlesztését 
teszi szükségessé. Így előbb a felhabosodó égésgátló adalékrendszerek, majd az 
agyagásványokat vagy más nanoadalékokat tartalmazó polimer kompozitok kerültek a kutatás-
fejlesztés homlokterébe. 

A nanonszerkezetek, mint hatékony és környezetbarát adalékok, felhasználási lehetőségeit a 
polimerek égésgátlásában egyre szélesebb körben kutatják világszerte. A nanoadalékok (pl. 
agyagásványok, szén-nanocső stb.) valós hatása az éghetőségi jellemzőkre, a kezdeti – gyakran 
szenzációkeltő – eredményektől, elmaradva csupán néhány éghetőségi paraméter javulását 
eredményezik. Ahogy az anyagtudomány számos más területén is megfigyelhető, a polimerek 
égésgátlásában is a többkomponensű vagy kémiai szerkezetükben összetett rendszerek 
jelenthetik a megoldást. Ezek fejlesztését azonban nehezítette az a tény, hogy a nanoadalékok 
égésgátló hatásmechanizmusa nem, vagy csak részben ismert. A nanoadalékok 
hatásmechanizmusának alapos ismerete hatékonyságuk növelése érdekében elengedhetetlen.  

Az égésgátló adalékok kombinációja, valamint a nanostrukturált részecskék bevonása az 
égésgátlás-kutatásba a vizsgálandó mintaszám jelentős növekedését eredményezi, ami hatékony 
minősítési módszerek fejlesztését is igényli, mivel a hagyományos éghetőség-vizsgálati 
módszerek időigényesek és nagy mintaigényűek. Más kutatási területből átvett vizsgálati 
módszerek viszont az égés körülményeit nem, vagy csak részben modellezik reálisan. 

A disszertáció alapvető célkitűzése nanoadalékok (montmorillonit, szepiolit és szén-
nanocső) bonyolult hatásmechanizmusának vizsgálata polimer/nanoadalék, biner, ill. 
többkomponensű rendszereken, s ehhez kapcsolódóan új, hatékony vizsgálati módszer 
kidolgozása, valamint új égésgátolt poliolefin rendszerek kifejlesztése. Ennek érdekében először 
a felületkezelőszer nélküli, nanostrukturált adalékok égésgátló hatását vizsgáltuk kémiai 
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összetételük, morfológiájuk, ill. koncentrációjuk függvényében, majd ezek 
hatásmechanizmusának kémiai, szerkezeti és hőfizikai vonatkozásait tárgyaltuk. A munka 
során egy új vizsgálati berendezés kifejlesztése és az ehhez kapcsolódó vizsgálati módszerek 
kidolgozása is szükségessé vált, amelyek kis mennyiségű polimer kompozit gáz- és kondenzált 
fázisú analízisét teszik lehetővé valós égési körülmények között. Az égésgátló hatás fokozása és 
az esetleges szinergetikus hatások felderítése érdekében nanoadalék-nanoadalék és 
hagyományos égésgátló-nanoadalék kombinációk hatásának vizsgálatát is célul tűztük ki. Az 
égésgátlási mechanizmusban részt vevő polimerrel kombinált ill. kétrétegű égésgátolt 
rendszerek kialakításával radikálisan csökkenteni kívántuk a nem polimer komponensek 
részarányát az égésgátolt poliolefinekben.  
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1. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

1.1. Műanyagok égésekor lejátszódó folyamatok 

A polimerek égése összetett folyamat, amelyet számos részfolyamat és paraméter határoz 
meg, mint például a polimer kémiai felépítése és anyagjellemzői, az égési sebességek (pl. a 
szilárd fázis bomlásának, hőkibocsátásának sebessége), terjedési sebességek (pl. láng, pirolízis, 
átégés, izzás), gyulladási jellemzők (gyulladáshoz szükséges idő, -hőmérséklet és –kritikus 
hőfluxus), valamint a keletkező bomlástermékek.  

A műanyagok égése leegyszerűsítve a gyertya egyszerű példájára a következőképpen irható 
le: egy gyújtóforrás megolvasztja a szilárd viaszt. Ezt követően a viasz elpárolog és diffúzió útján 
eljut a gázfázisba, ahol elegendő oxigén található az égéshez. A gázfázisban a gázok összetett 
gyökös kémiai reakciósorozatokon keresztül oxidálódnak. Az exoterm oxidációs folyamat 
következtében a gyertya lángja hőt sugároz a gyertya irányába, amitől a viasz további része is 
megolvad. Az eredmény egy tartósan önfenntartó égési folyamat. (A gyertya esetében mindezt a 
kanóc is segíti azáltal, hogy a viasz a kanócba szívódik, arról elpárolog, majd a gázfázisban elég). 

Az égés tehát a szilárd- és a gázfázisban végbemenő anyag- és hőtranszport folyamatok 
összetett kölcsönhatásának, a szilárd fázis bomlásának, valamint a keletkező éghető 
bomlástermékek oxidációjának eredménye. A műanyagok égését meghatározó hőtranszport az 
égő anyag irányába történő hősugárzás (visszacsatolt hősugárzás), aminek következtében a 
szilárd anyag megolvad. A hőtranszport további formái, a hőármalás (konvekció), illetve a 
hővezetés (kondukció) a fő hőtranszport hatását módosíthatják. A konvektív hőáramlás, 
természetes körülmények mellett, felszálló jellegű. A konvekció következtében az égési zónából 
hőmennyiség távozik [1]. Külső behatással (ventilálással) létrehozott ún. kényszerkonvekció 
esetében a konvektív hőáramlás a visszacsatolt hősugárzás hátrányára jelentős mértékben 
megnövelhető és ezáltal a műanyagok égése során kibocsátott hőmennyiség számszerűsíthető, 
effektív értéke csökken (ld. Függelék F.7.13. fejezet: Cone- és Mass Loss kaloriméteres 
vizsgálatok). A hővezetés szerepét a szakirodalom viszonylag kevéssé tárgyalja. 

A műanyagok égése során, az anyagtranszport és a fázisátalakulások jelentős szerepet 
játszanak (ld. A gyertya példáját). Az éghető szilárd anyag folyadék, majd gáz halmazállapotba 
megy át. A felületről párolgással távozott anyag utánpótolása az olvadékban diffúzióval történik, 
ahogy a bomlástermékek anyagtranszportja a szilárd anyagtól a láng felé is diffúzióval történik. 
Majd a láng oxigénmentes „sötét” zónájában tovább bomló kis molekulatömegű bomlástermékek 
további áramlása – a konvektív áramlásnak megfelelően – a magasabb oxigénkoncentrációjú 
zóna irányába azt eredményezi, hogy pl. egy poliolefinből a kezdeti tökéletlen égés hatására 
képződő bomlástermékek a láng tetejét elérve, vízzé és széndioxiddá alakulnak át [1]. 

Az égés alapvető folyamatát jelentő kémiai reakciók a műanyagok égése során bonyolult, 
összetett reakciósorozatot alkotnak. Hő hatására a polimer makromolekulák nem képesek direkt 
módon a gázfázisba távozni, ezért az égés első kémiai folyamatában a primer kötések 
szakadása, kisebb molekulatömegű bomlástermékek keletkezése következik be. Ezen reakciók  
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nagy energiaigényét (~2 MJ/kg) a visszacsatolt 
hősugárzás vagy külső forrás biztosítja az égés 
során. A felszínre diffundáló elsődleges 
bomlástermékek gyökös bomlásakor keletkező 
energia visszatáplálása a kondenzált fázisba teszi 
folytonossá az égést [1]. Annak ellenére, hogy a 
lángban több száz kémiai reakció játszódik le, az 
égés sebességét leginkább meghatározó gyökös 
reakciók (az iniciálástól → inhibícióig), a kinetikai modellek és kísérleti eredmények alapján, a 
következők (1.1-1.5. reakciók) [2]. 

Tökéletes égés (100%) esetén az éghető gázok és az oxigén égéstermékekké alakulnak 1.6. 
folyamat szerint. 

( )6.1
224

2XNOHC 2222xnmhc HXxNnOHxhCOcOmxhc ++
−

+→⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

++  

A lánggal történő égés hatékonysága ritkán éri el a 99%-ot, értéke általában 50% és 95% között 
van, amikor a füstgáz a 1.6. folyamatban szereplő égéstermékek mellett szénmonoxidot, kormot, 
valamint részlegesen oxidált bomlástermékeket tartalmaz. Általánosságban megállapítható, hogy 
a lánggal történő tartós égéshez a következő három feltételnek egyszerre kell teljesülnie [3]: 

1. Az éghető anyagnak és az oxidáló anyagnak megfelelő koncentrációban kell jelen 
lenniük. 

2. A gázfázis hőmérsékletének elegendően magasnak kell lennie, hogy elindítsa, fenntartsa 
és gyorsítsa az égés folyamatát. 

3. A fűtött zónának elegendően nagynak kell lennie, hogy a fellépő hőveszteséget pótolni 
tudja. 

1.1. ábra. Polimerek átlagos hőkibocsátása az elszenesedett maradék arányának függvényében 

RH → R· + H·  (1.1.) 
H· + O

2 → OH· + O·  (1.2.) 

OH· + CO →CO
2 

+ H·  (1.3.) 

OH· + H
2 
→H

2
O + H·  (1.4.) 

H· + O
2 
→·HO

2
  (1.5.) 

R: éghető komponens   
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A műanyagok égésük közben mutatott viselkedésük alapján két csoportba sorolhatók: a 
szenesedő műanyagok, amelyek égése során elszenesedett, kokszos maradék képződik, és 
azok a műanyagok, amelyeknél kokszosodás nem figyelhető meg. Az 1.1. ábrán különböző 
polimerek átlagos hőkibocsátása (HRR) látható az égés végén visszamaradt, elszenesedett 
maradék arányának függvényében [4]. A hőkibocsátás (HRR) nemlineáris függése a képződött 
szenes maradéktól azt mutatja, hogy a szenesedés folyamata hatással van a hőkibocsátás 
mértékére. Az égés során a polimer felületén kialakuló elszenesedett réteg védőfalként 
viselkedik, ezáltal a korábban említett transzport folyamatokat (hő- és anyagtranszport) gátolja. 

Az égés során végbemenő szenesedés a műanyagok égési folyamatait összetettebbé, 
bonyolultabbá teszi. Égésük ugyanis két úton is lejátszódhat: lánggal vagy izzással. Hogy az 
alternatív folyamatok közül melyik játszódik le, azt az adott körülmények határozzák meg. A 
lánggal történő égés feltétele, hogy a gázfázisban fejlődő hőmennyiség a szilárd fázis 
bomlásához és a láng terjedéséhez elegendő legyen. Ellenkező esetben az anyag égése, 
oxidációja izzásban nyilvánul meg (pl. olyan anyagok, amelyek belsejébe az oxigén nehezen 
diffundál, lassú oxidációt és alacsony hőfluxust eredményezve) [5]. 

Ha az égés során elszenesedett maradék képződése nem figyelhető meg, a szilárd fázisú 
folyamatok egyszerűbbek. Az éghető gázok fejlődése és a pirolízis az égő polimer minta egy 
vékony rétegére, a kondenzált fázis és a gázfázis határfázisára, az ún. mezofázisra korlátozódik. 
Annak ellenére, hogy a polimerek égését a mezofázisban végbemenő folyamatok határozzák 
meg, ezt kevésbé vizsgálták, mint a kondenzált fázist (TG, DSC) vagy a gázfázist (TG-MS, TG-
FTIR).  

1.2. Hőre lágyuló polimerek termikus degradációja 

A hőhatásra végbemenő bomlás mechanizmusa – aminek eredményeként az éghető gázok 
képződnek – bonyolult [6]. A bomlás során lejátszódó reakciók és a keletkező bomlástermékek a 
polimer kémiai felépítése mellett elsősorban a jelenlévő oxigén mennyiségétől (termikus- vagy 
termooxidatív bomlás), és a hőmérséklettől függenek.  

A hőbomlás négy alapreakció szerint mehet végbe: véletlenszerű lánctördelődés, láncvég 
leszakadás, oldallánc leszakadás és térhálósodás. A bomlás során fejlődő termékek 
azonosításával viszonylag könnyen megállapítható, hogy az adott polimerre főként melyik 
mechanizmus jellemző. 

Mivel a polipropilén és a polietilén összes szénatomja tartalmaz hidrogénatomot, 
hőbomlásuk során a véletlenszerű lánctördelődés a domináns bomlási útvonal. Polipropilén 
esetében a lánctördelődés a polimer szénvázában lévő C-C kötések felszakadásával játszódik 
le két gyökös bomlásterméket hozva létre 1.7. reakció szerint. A két gyökcentrum közül az egyik 
elsőrendű (jellemzően metiléngyök), a másik másod- vagy harmadrendű. A reaktív elsőrendű 
gyökcentrum egy intramolekuláris hidrogénatomot von el (a H-transzfer intermolekuláris is lehet) 
kialakítva a stabilabb harmadrendű gyökcentrumot 1.10. reakció szerint. Ez az új gyökcentrum 
vesz részt a további bomlásban (β-bomlás) egy újabb gyököt és egy telítetlen kötést hozva létre 
1.9. és 1.10. reakciók szerint [7]. 
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A termogravimetriás vizsgálatok alapján a PP levegő atmoszférában kb. 290-350°C-ig (PP 

típustól függően) termikusan stabil [8], ezt követően kb. 425°C-nál eléri a maximális bomlási 
sebességet és kb. 500°C-ig teljesen elbomlik. A gázfázisban detektálható legfőbb komponensek 
a PP bomlása során a 2,4-dimetil-1-heptén, 2-pentén, propilén, 2-metil-1-pentén és sokkal kisebb 
mennyiségben kimutatható még az izobutén [9]. A polipropilénhez viszonyítva egyszerűbb 
bomlási mechanizmusú polietilén esetében az etilén és a magasabb molekulatömegű oligomerek 
mellett butén, pentén, hexén, valamint kis szénatomszámú alkánok keletkeznek. 

Láncvégi monomerlehasadás abban az esetben következik be, ha a hidrogénatom 
transzfer gátolt a makromolekulában. Ez a bomlási mechanizmus jellemzően akkor játszódik le, 
amikor az elsőrendű gyökcentrumhoz oldallánc vagy oldalcsoport kapcsolódik. Ilyen 
mechanizmussal bomlik pl. a PMMA. Ha az adott szénatomon hidrogénatom is van, akkor a 
bomlás során oligomerek és monomerek is keletkezhetnek.  

Az oldallánc leszakadásával járó bomlási út azokra a polimerekre jellemző, amelyeknél kis 
molekula képes leszakadni a polimer szénvázról. Így a poli(vinil-klorid) (PVC), az poli(etilén-
vinilacetát) kopolimer (EVA) vagy a poli(vinil-alkohol) bomlásakor sósav, ecetsav, ill. víz képződik, 
a polimer szénvázban pedig kettős kötés marad vissza. A kialakuló telítetlen kötések a teljes 
bomlási folyamatra nézve további kedvező (térhálósodás), vagy kedvezőtlen (polimer 
láncszakadás) reakciókban vesznek részt. 
A poli(etilén-vinilacetát) termikus bomlása két, egymástól jól elkülönülő lépésben megy végbe 
[10]. Az első lépésben a szénvázról leágazó acetát csoport szakad le (300-350°C), ezt követően 
a második bomlási lépcsőben (430-460°C) a szénváz lánctördelődése következik be. Soudais és 
munkatársai [11] DTA-TG-FTIR kapcsolt rendszerrel vizsgálták – többek között – az EVA 
hőbomlását eltérő felfűtési sebességek mellett, bomláskinetikai modell meghatározása céljából. A 
TG eredmények értékelése során megállapították, hogy az EVA hőbomlása valójában már 
250°C-nál megkezdődik, ennek ellenére mégis a 300-350°C között végbemenő 
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tömegveszteséget azonosítják, mint az EVA első bomlási lépcsőjét: acetát csoport lehasadása 
(ld. 1.13. reakció). Az acetát csoport lehasadásával 
egyidejűleg a polimer szénláncban telítetlen 
kötések alakulnak ki az 1.13. reakcióséma szerint. 
A körülményektől függően a kettőskötések vagy 
intermolekuláris keresztkötéseket alakítanak ki és 
térhálós szerkezetet hoznak létre [12], vagy további 
lánctördelődésben vesznek részt és 1-butén, 
széndioxid, etilén, metán, szénmonoxid és telítetlen 
szénhidrogén (C8-C26) bomlástermékek 
keletkeznek [13, 14]. A lánctördelődés a telítetlen 
kötést tartalmazó szénláncban jellemzően allil 
helyzetben játszódik le [15]. 

1.3. Poliolefinek égésgátlása 

Egyes felmérések és előrejelzések alapján a műanyag-felhasználás a világon 2010-re 
várhatóan eléri a 258 millió tonnát (2000-ben ez az érték 150 millió tonna volt). A poliolefinek 
kedvező érték/ár arányuk miatt világviszonylatban 23 millió tonnával, ezen belül a PP mennyisége 
több mint 9 millió tonnával nő évente [16]. Mivel a poliolefinek, így a polipropilén is, a könnyen 
gyulladó és az intenzív lángolással égő polimerek közé tartoznak, ezért felhasználásukhoz az 
égésgátló adalékokkal történő módosításuk elengedhetetlen. 

A módosítatlan PP gyors égése kémiai szerkezetére (szén és hidrogén tartalom) vezethető 
vissza. Égése során nem képződik füst és elszenesedett maradékot sem képez. A megolvadt PP 
az égés során intenzíven csepeg, ugyanis a hő hatására keletkező polimer ömledék viszkozitása 
alacsony, ami az anyag gyors égése mellett a tűz terjedése szempontjából további veszélyforrást 
jelent. Égéshője 44 kJ/g és 570°C-on öngyulladó. Égése közben rövid idő alatt nagy mennyiségű 
éghető gáz képződik (ld. 1.2. fejezet). 

A PP égésgátlása egyrészt a makromolekula kémiai felépítésének módosításával, reaktív 
égésgátlók alkalmazásával, másrészt a műanyag feldolgozása során bevitt additív égésgátló 
adalékokkal történhet. Ez utóbbi a technológiai megvalósítás tekintetében gyorsabb és 
gazdaságosabb eljárás, ugyanakkor számos, a feldolgozás során felmerülő probléma nehezíti 
alkalmazhatóságát. 

A reaktív, ill. additív típusú égésgátló adalékok több szempont szerint is csoportosíthatók. A 
hatás helye szerint a kondenzált- vagy a gázfázisban, a hatás módja szerint fizikai- (védőréteg 
kialakítása révén, hűtés vagy hígítás útján), vagy kémiai úton (bomlást elősegítő, szenesedést 
előidéző, gyökfogó hatás) fejthetik ki hatásukat. Leginkább a kémiai összetétel szerinti 
csoportosítás terjedt el, mivel az egyes adalékok hatásmechanizmusa annyira összetett, hogy 
fent említett csoport valamelyikébe nehezen (vagy egyáltalán nem) lehetne besorolni. Az 1.1. 
táblázat a világon, 2006-ban felhasznált különböző égésgátló adalékok mennyiségét és 
részarányukat mutatja be. Legnagyobb mennyiségben az alumínium-trihidrátot alkalmazzák 

 

1.13. reakcióséma A poli(etilén-vinilacetát) 
hőbomlásának első lépcsőjeként azonosított 
folyamat: acetát csoport lehasadás [11] 
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polimerek égésgátlására, azonban a legnagyobb árbevételt a gyártók számára a brómozott 
égésgátlók adják. 

 Napjainkra már az összes polimer típus 
égésgátlására létezik valamilyen megoldás. 
Az 1.2. táblázat a különböző égésgátló 
adalék csoportok jellemző alkalmazási 
területeit foglalja össze [18]. Azt, hogy 
melyik égésgátló típus kerül alkalmazásra, 
elsősorban a polimer típusa és az előírt 
követelmények határozzák meg. A polimerek 
égésgátoltságát különböző éghetőségi 
vizsgálatokkal minősítik. A leginkább 
elfogadott és alkalmazott módszerek az 
oxigénindex (OI) [19], az UL-94 éghetőségi 
[20] és a Cone kaloriméteres [21] 
vizsgálatok (ld. Függelék F.7.10.-F.7.13. 
fejezetek). 

1.2. táblázat. Összefoglaló táblázat a polimer égésgátlók alkalmazásáról (vizsgált terület Ny-Európa, 1998)  

Égésgátló Polimer

○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ●

Halogéntartalmú ● ● ○
Nem halogéntartalmú ● ● ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ●
● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ●
● ●
○ ○ ● ● ●

● ○ ○ ○ ○
○ ●
○ ○ ● ● ○

● felhasználás > 10%; ○  felhasználás < 10%; 

PV
C

PU PS EP
O

XI

Ammónium-polifoszfát

PC

Brómozott vegyületek
Foszfortartalmú szerves vegyületek

PE
T

PA

Klórozott vegyületek
Aluminiúm trihidrát
Antimon trioxid

G
U

M
I

U
Padaléktípus

Vörösfoszfor

PE PP AB
S

Bórtartalmú vegyületek
Magnézium hidroxid
Melamin

 

1.3.1. Halogéntartalmú égésgátlók 

Összehasonlítva az elterjedten alkalmazott égésgátlók hatékonyságát, a halogéntartalmú 
égésgátlók (HlgÉG) a leghatékonyabb égésgátlók közé tartoznak. Alkalmazhatóságuknak 
azonban korlátot szab, hogy az égés során az emberre és a környezetre káros, mérgező gőzök-
gázok szabadulnak fel. Éppen ezért egyre több alkalmazási területről szorulnak ki. Ennek ellenére 
az EU égésgátló forgalmából a legnagyobb árbevételt napjainkban is a brómozott égésgátlók 
teszik ki, az EFRA (European Flame Retardants Association) felmérése szerint. 

 

1.1. táblázat. A világ égésgátló adalék felhasználása 
2006-ban [17] 

Égésgátló típus Felhasználás 
[tonna) 

Részarány 
[%] 

Alumínium-trihidrát 600 000 38 
Brómozott vegyületek 290 000 18 
Foszfortartalmú vegyületek 260 000 16 
Klórozott vegyületek 170 000 11 
Egyéb 93 000 6 
Antimon-trioxid 90 000 6 
Nitrogéntartalmú vegyületek 53 000 3 
Magnézium hidroxid 34 000 2 
Összes 1 590 000 100 
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1.3.2. Foszfortartalmú égésgátlók 

A foszfortartalmú égésgátlók (PÉG) csoportjába számos szervetlen és szerves (halogén vagy 
nitrogén tartalmú) foszforvegyület tartozik, még az elemi foszfort (vörösfoszfort) is alkalmazzák 
polimerek égésgátlására. Ezen vegyületek foszfortartalma a 100%-tól a néhány százalékig 
változik, az égésgátlás szempontjából a foszfortartalom és az égésgátló hatékonyság között 
egyértelmű összefüggés nem állapítható meg. A HlgÉG adalékokkal szemben nagy előnyük, 
hogy a belőlük fejlődő bomlástermékek kevésbé toxikusak, valamint az égés során fejlődő füstgáz 
mennyisége jelentősen kevesebb. A foszfortartalmú adalékok égésgátló hatása nem írható le 
egyetlen hatásmechanizmussal, mivel a foszforatom az adalékokban az összes oxidációs 
állapotában (0 és +5 között) előfordul. A PÉG égésgátló hatásukat mind a kondenzált, mind pedig 
a gázfázisban kifejtik. Jellemzően a fő hatásuk a szenesítés a kondenzált fázisban, de a halogén 
vegyületekhez hasonlóan a gázfázisba jutva a gyökös reakciókat inhibeálják. Égésgátló 
hatásmechanizmusuk függ a foszforvegyület típusától és a polimer mátrixtól. Amint az 1.2. 
táblázat adataiból is kitűnik, a foszfortartalmú vegyületeket szinte az összes polimertípus 
égésgátlására alkalmazzák. Hatékonyan az oxigéntartalmú polimerek égésgátlásra 
alkalmazhatók, poliolefinek esetében vagy nagyobb mennyiségre vagy egyéb komponensekre is 
szükség van. Míg polikarbonát esetében 1,2%, addig polietilén esetében 15% vörösfoszforra van 
szükséges a V-0 fokozat (UL 94) eléréséhez [22]. Ezért poliolefinekben a hatékonyság növelése 
érdekében általában más halogén- vagy nitrogéntartalmú vegyületekkel, ill. felhabosodó 
égésgátló rendszerekben szenesedésre hajlamos komponensekkel együtt alkalmazzák (ld. 1.3.4. 
fejezet). 

A poliolefinek égésgátlására alkalmazott foszforsav alkilamin észterei a felhabosodó 
égésgátló rendszer hátrányait, mint például a vízérzékenységet vagy a savszármazékok 
keletkezését kiküszöbölik [23]. A brómtartalmú foszforvegyületek hidrolízisre nem érzékeny, 
hatékony adalékok, termikusan stabilak, ezért a magas feldolgozási hőmérsékletet igénylő 
poliolefinek égésgátlására is alkalmasak [24].  

1.3.3. Nitrogéntartalmú égésgátlók 

A nitrogéntartalmú égésgátlókat (NÉG) önmagukban polimerek égésgátlására ritkán 
alkalmazzák. Ennek ellenére alkalmazásuk nagy múltra tekint vissza, elsősorban felhabosodó 
bevonatokban és poliuretán rendszerekben használják fel [25, 26]. Legfontosabb képviselőjük a 
melamin és származékai (pl.: melamin-cianurát, melamin-borát, melamin-foszfát, melamin-
polifoszfát), valamint nagy mennyiségben használnak fel ammónium-polifoszfátot a felhabosodó 
égésgátló rendszerekben is (ld. 1.3.4. fejezet). A melamin hatása összetett, kondenzált fázisú és 
gázfázisú hatásmechanizmusa egyaránt ismert. Az égés során a melamin szublimációjával hőt 
von el (-963 J/g), ezáltal az égési zónát hűti. Égéshője (15,6 kJ/g) jelentősen alacsonyabb, mint a 
szénhidrogéneké (41-50 kJ/g), ezáltal hígítja a gázfázist és csökkenti a fejlődő hőmennyiséget. 
Továbbá a bomlásából származó N2 inert gázként hígítja az éghető gázokat, jó hővezető gáz 
lévén pedig elősegíti a fejlődő hőmennyiség elvezetését. A kondenzált fázisban a melamin 
kondenzációs reakcióra hajlamos és policiklusos rendszereket képez (melam, melem, melon), 
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amelyek mint nem aromás komponensek hozzájárulnak az elszenesedett védőréteg 
kialakításához. Foszfortartalmú égésgátlóval együtt alkalmazva a nitrogén-vegyületek elősegítik a 
foszfor komponens-polimer közötti reakciót. A melamin sóképző tulajdonsága miatt lassítja a 
bróm- és a foszforvegyületek távozását a polimer mátrixból (melamin-foszfát képződik), az 
antimonnal pedig komplexet képez. A melamin-hidrobromid és az antimon-trihalid között komplex 
égésgátló hatása bizonyított [27].  

Kobayashi melamint alkalmazott PP égésgátlásra, a szükséges mennyiséget 40-70% között 
állapította meg [28]. Poliolefinekben 10-15% melamintartalom az oxigénindexet csak minimálisan 
javította, az égési sebességben (UL 94 vízszintes vizsgálat) viszont jelentős javulást tapasztaltak. 
A melaminnal végzett kutatások rámutattak, hogy elfogadható égésgátoltság eléréséhez más 
égésgátlókkal történő kombinálása elengedhetetlen. A szakirodalomban számos közlemény 
található, amelyek ismertetik, hogy melamin és más égésgátló alkalmazásával, mint például 
biciklofoszfáttal [29], dekabromdifeniléterrel [30], alumínium trihidráttal [31] vagy magnézium 
hidroxiddal, poliolefinek égésgátlását valósították meg [32].  

1.3.4. Felhabosodó égésgátló rendszer 

A felhabosodó égésgátló (FHÉG) rendszer az egyik, ha nem a legtöbbet kutatott égésgátló 
rendszer (ilyen például az ammónium-polifoszfát/pentaeritrit (APP/PER) keverék, amelyből ~30% 
szükséges UL 94 minősítés szerinti V-™ fokozatú polipropilén előállításhoz). Ezen a területen 
jelentős előrelépést hozott Fazekasné Márton Andrea doktori munkája, amely az elterjedten 
alkalmazott ammónium-polifoszfát (APP) hidro-termikus stabilitásának a növelését valósította 
meg [33]. Mivel disszertációjának szakirodalmi áttekintésében a felhabosodó égésgátló 
rendszerrel kapcsolatos alapvető közleményeket összefoglalta, ezek részletes tárgyalása helyett 
a következőkben néhány újabb felismerés ismertetése következik. Fő hatását a FHÉG rendszer a 
kondenzált fázisban fejti ki, de a gázfázisba jutó komponensek égésgátló hatása is számottevő 
lehet. A kondenzált fázisban a FHÉG-k egy jelentős térfogatú szenes habszerkezetet alakítanak 
ki az égés során, ezáltal védve az alsóbb rétegeket a további bomlástól [34]. Az 1.2. ábrán az 
égés során felhabosodó modell szerkezete látható. 

 
1.2. ábra. A polimer felületén kialakuló szenes habszerkezet modellje Bourbigot szerint [35] 

Bourbigot és munkatársai felhabosodó modell segítségével mutattak rá, hogy a kialakuló 
habszerkezet az égési zónát távoltartja a polimer felületétől és szigetelő rétegként viselkedve a 
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visszacsatolt hő útvonalát gátolja [35]. Az égés során kialakuló elszenesedett habréteg bonyolult 
szerkezetű összetett anyag, jellemezése számos sajátosság (térfogat, tömeg, sűrűség, 
keménység, töredezettség, rugalmasság, ellenállóképesség, koherencia, összetapadtság, 
permeabilitás, hővezetőképesség, hőkapacitás, finom-szerkezeti felépítettség stb.) teljes körű 
figyelembevételét igényli. A habszerkezet 5-50 µm átmérőjű, jellemzően zárt cellákat tartalmaz. A 
cellák méreteloszlása a kompozit kémiai összetételétől, elsősorban az APP mellett alkalmazott 
segédanyagoktól függ [36].  

Szinergetikus hatású adalékok alkalmazásával a FHÉG-k hatékonysága növelhető [37-40]. 
Az elmúlt években ismerték fel, hogy a poliol (pl. pentaeritrit) komponens szenesedni képes 
polimerekkel (pl. poliamid, poliuretán) helyettesíthető, ezzel a poliolok és a foszfát reakciója a 
feldolgozás során, valamint a keletkező termék hidrolízise és felületre migrálása kiküszöbölhető 
[41, 42].  

A felhabosodó égésgátlók hatásának növelését polimerek éghetőségére agyagásványokkal 
és más nanorészecskékkel széleskörűen vizsgálták. Demir ammónium-polifoszfát és pentaeritrit 
használatakor a zeolitok szinergetikus hatását mutatta ki [43]. Az oxigénindex PP mátrixban 5% 
zeolit jelenlétében 31%-ról (APP+PER) 38%-ra javult. Megfigyelték, hogy a zeolitok hatására az 
elszenesedett habszerkezetben a buborékok mérete kétszeresre, háromszorosra növekedett. 

Tang és munkatársai az FHÉG mellett alkalmazott agyagásvány nanorészecskék 
szinergetikus hatásának koncentrációfüggését PP mátrixban mutatták ki [44]. Eszerint kis 
mennyiségű (~1%) organofilizált montmorillonit (OMMT) jelenlétében szinergetikus hatást, 
nagyobb OMMT koncentrációnál (~3-5%) pedig antagonisztikus hatást figyeltek meg. Az 
éghetőségi jellemzők leromlását a habszerkezet megváltozásával, s szigetelő tulajdonságának 
csökkenésével hozták összefüggésbe.  

He és munkatársai PP/FHÉG/OMMT rendszerek éghetőségét vizsgálva hasonló 
megállapításra jutottak [45]. A feltételezett mechanizmus szerint az agyagásványok gázzáró 
tulajdonsága nagyobb koncentráció esetén korlátozza a gázok fejlődését a habosító 
komponensben. Így a habszerkezet nem tud teljesen kialakulni, s ez az éghetőségi jellemzők 
romlásához vezet. A nanorészecske körül kialakított polimer határréteggel (pl. PA vagy EVA) 
alkalmazásával viszont kedvező hatás érhető el [45]. Dabrowski szerint a felhabosodott 
rendszerekben az agyagásványok a habszerkezet mechanikai tulajdonságait egyrészt azáltal 
növelik, hogy azok kémiailag épülnek be az elszenesedett védőrétegbe, alumino-sziliko-foszfát 
komplexet hozva létre, másrészt az agyagásványok lamellás szerkezetük által fejtenek ki 
szerkezeterősítő hatást [46]. Továbbá az agyagásványok az égő polimer viszkozitását is 
jelentősen befolyásolják, ez által a felhabosodó égésgátlók hatékonyságát növelik [47].  

1.3.5. Fémhidroxid égésgátlók 

Az 1.1. táblázatban összefoglalt adatokból kitűnik, hogy polimerek égésgátlására a 
fémhidroxid (FÉG) adaléktípust használják fel a legnagyobb mennyiségben. A FÉG-k 
teljesítmény/ár aránya elmarad a többi égésgátlóétól, ugyanis a kívánt hatás (UL 94: V-0, OI: 
26%) elérése érdekében viszonylag nagy mennyiségben (>60%) kell alkalmazni ezeket a 
vegyületeket. Az így előállított polimerek feldolgozhatósága (folyási mutatószám) és mechanikai 
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tulajdonságai (pl. szakítószilárdság) nagymértékben romolhatnak (ld. 1.3. táblázat), amit az 
adalékok felületmódosításával lehet mérsékelni.  

1.3. táblázat. PP/Mg(OH)2 kompozitok folyási mutatószáma és szakítószilárdsága a Mg(OH)2 koncentrációjának  
függvényében [48] 

Mg(OH)2 
Folyási 

mutatószám 
(MFI) 

Szakítószilárdság 

m/m% g/10min 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 20,0 

Az egyre szigorodó követelmények miatt a FÉG-k felhasználása megnőtt, mivel nagy előnyük, 
hogy a FÉG-t tartalmazó polimer kompozitok égése során fejlődő gázok jóval kevésbé toxikusak, 
mint bármely más hatékony égésgátlóé. Ezenkívül kicsi a füstképződés és korrozív anyag sem 
fejlődik. A FÉG-kat legnagyobb mennyiségben az elektromos iparban használják, elsősorban 
kábelbevonatot képező polimerek égésgátlására.  

A fémhidroxidok égésgátló hatásmechanizmusa azon alapszik, hogy az égés során bomlásuk 
endoterm és víz szabadul fel, ami az égési zónát hűti és hígítja (ld. 1.14. és 1.15. reakciósémát). 

A fémhidroxidok közül az alumínium-trihidrátnak (ATH, Al2O3·3H2O, Al(OH)3) és a 
magnézium-hidroxidnak (MH, vagy Mg(OH)2) van kiemelkedő fontossága az égésgátlásban. 
Jelentős különbség e két anyag között bomlási hőmérsékletükben van, ugyanis a MH endoterm 
bomlása 300°C-on következik be, ATH esetében viszont a bomlás már 200°C-on lejátszódik (ld. 
1.14. és 1.15. reakcióskémákat). A bomlás hőmérséklete egyben maghatározza a két fémhidroxid 
alkalmazhatóságát, ugyanis magasabb termikus stabilitása miatt magas feldolgozási 
hőmérsékletű polimerek égésgátlására egyedül az MH alkalmas. 

200°C
+ 1050 kJ/kg

2 Al(OH)3 3 H2O + Al2O3           (1.14.) 

300°C
+ 1300 kJ/kg

Mg(OH)2 H2O + MgO
 

          (1.15.) 

Az elmúlt évtizedekben intenzív kutatás folyt olyan szinergetikus adalékok kifejlesztésére, 
amelyek a teljes égésgátló adalékmennyiséget jelentősen képesek csökkenteni. Így napjainkra 
számos ún. égésgátlást segítő adalék került kifejlesztésre, amelyeknek önmagukban nincs 
hatásuk, de fémhidroxidokkal az égésgátlás hatékonyságát javítják. Ilyen hatásúnak tartott 
adalékok például a cink-borát [49], a talkum [50], a szilícium-dioxid (SiO2) vagy a kalcium-
karbonát (CaCO3) [51, 52]. 
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A fémhidroxidoknak különböző nanoadalékokkal történő kombinálása az égésgátló 
hatékonyság fokozását célozta. A nanorészecskékben rejlő lehetőségek felderítésében a ’90-es 
évek végén Beyer végzett úttörő munkát. Beyer ATH-t és lemezes szerkezetű agyagásványt 
tartalmazó kompozit vizsgálatakor megállapította, hogy az EVA égése során a 200 kW/m2 

maximális hőkibocsátás érték biztosításához szükséges 65% ATH mennyiség 5% nanoadalék 
alkalmazásával 45%-ra csökkenthető le [53]. Szerinte az ATH/agyagásvány rendszer együttes 
pozitív hatása az agyagásványok szenesítő hatásával magyarázható. A nanorészecskék közül a 
szén-nanocsőről is megállapították, hogy fémhidroxiddal együtt kis koncentrációban (0,5-5%) 
alkalmazva a poliolefinek éghetőségi jellemzőit javítja [54].  

Wilkie és mtársai az agyagásványok hatását vizsgálták fémhidroxidokkal PP mátrixban az 
éghetőségi jellemzőkre. A hagyományos és a nanoadalék kombinációval (MMT (10%) / ATH 
(20%)) 70%-os csökkenést értek el a maximális hőkibocsátásban. Ez közel hasonló mértékű 
csökkenés, mint amit az ATH 40%-os koncentrációban, önmagában nyújt [55]. Feltételezésük 
szerint a fémhidroxidot és nanorészecskét tartalmazó rendszerek esetében megfigyelt 
szinergetikus hatás mechanizmusa, főként a kondenzált fázisban lejátszódó folyamatokkal 
magyarázható. Már egészen kis mennyiségű agyagásvány (néhány százalék) jelentősen képes 
növelni a polimer/fémhidroxid égéséből származó kerámiaszerű védőréteg mechanikai 
behatásokkal szembeni ellenállóképességét (konzisztenciáját), javítva ezzel a védőréteg hő- és 
anyagtranszport gátló hatékonyságát. 

Lopez-Cuesta és munkatársai megállapították, hogy FÉG/nanoadalék rendszerrel égésgátolt 
poliolefinek éghetőségi jellemzőiben tapasztalt javulások a gyulladást megelőző szakaszban a 
nanorészecskék hatására végbemenő intenzív felhabosodásnak tulajdoníthatóak. A felhabosodott 
szerkezetet a polimer, a fémhidroxid és a módosított agyagásvány bomlásából fejlődő gáz 
bomlástermékekből kialakuló gázbuborékok hozzák létre [56]. Állításuk szerint FÉG/nanoadalék 
tartalmú rendszerek felhabosodását a nanorészecskék nukleáló hatása a heterogén 
gázbuborékok képződésére, továbbá a megnövekedett viszkozitás, a térhálósodás és a 
szenesedés is döntően befolyásolhatja. A nanorészecskék felhabosodást-elősegítő hatására 
vonatkozó megállapítás a korábban idézett közleményekben levont következtetéseknek (ld. 1.3.4. 
fejezet), miszerint a lemezes szerkezetű agyagásványok a habszerkezet kialakulását gátolják, 
ellentmondani látszik. EVA/MH/MMT rendszereket vizsgálva Ferry arra a következtetésre jutott, 
hogy a MMT mennyiségének növelésével (3-5-10%) a kialakuló szerkezet egyre tömörebbé válik 
(16-14-10 mm a maradék vastagsága), a védőréteg felületén, a repedések mennyisége viszont 
fokozatosan csökken (10%-nál egybefüggő, repedésektől mentes felületet figyeltek meg) [57]. 

1.3.6. Egyéb égésgátló adalékok 

1.3.6.1. Szilícium-tartalmú vegyületek 

A szilíciumtartalmú vegyületek égésgátló hatásának felderítésével nagyszámú kutatás 
foglalkozott. Kimutatták, hogy polimerekben a felhabosodó égésgátló adalékrendszerrel együtt a 
szilíciumvegyületek viszonylag kis koncentrációban alkalmazva az égésgátlás hatékonyságát 
szignifikánsan növelik. Egyrészt a maradékképzés révén a kondenzált fázisban, másrészt a 
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gázfázisban az aktív gyökök csapdázásával javítják az éghetőségi jellemzőket. A szilícium-
tartalmú égésgátlókat környezetbarát adalékoknak tekintik, mivel hőbomlásuk során nem 
keletkezik toxikus vagy korrozív bomlástermék. Annak ellenére, hogy a szilikonok alkalmazása 
égésgátlókként viszonylag nagy múltra tekint vissza, csak néhányról állapították meg, hogy 
kellően hatékony a polipropilén UL 94 szerinti V-0 fokozat eléréséhez [58]. Többek között, lineáris 
poli(dimetilsziloxán)-ok és más égésgátlók kombinálásával a PP hatékonyan égésgátolható. A PP 
égésgátlására alkalmazott, kereskedelemi forgalomban lévő, szilikonadalék a General Electric 
SFR100 terméke, amelyet 25%-ban adagolva PP-hez V-0 fokozat érhető el [59]. Szilikonok – az 
égésgátlóként történő bekeverésén kívül – szilikon szegmensekként reaktív úton tömb/ojtott 
kopolimerek előállításával is alkalmazhatók [60]. Poliolefinek esetében viszont – szemben például 
a polikarbonátokkal – a szilikonok reaktív égésgátlóként nem alkalmazhatók. 

Szilikagél hatását a PP éghetőségi jellemzőire Gilman és munkatársai vizsgálták [61]. Három 
eltérő pórustérfogatú, szemcseméretű és felületi szilanol-csoport tartalmú szilikagél hatását 
tanulmányozták. Megállapították, hogy a jellemzők közül az égés közbeni hőkibocsátást 
leginkább a pórustérfogat befolyásolja. Szignifikáns, de nem jelentős hatást mutat a felületi 
szilanol-csoport koncentráció, a szemcsemértnek az éghetőségi jellemzőkre nincs hatása. A 
szerzők az eredményeket a pórusoknak az éghető bomlásterméket visszatartó, csapdázó 
képességével magyarázták. Kashiwagi és munkatársai különböző típusú SiO2-t használva, nem 
szenesedő polimerben (pl. PP) és szenesedő polimerben (pl. PEO, polietilénoxid) [62] azt 
tapasztalták, hogy nagy fajlagos felületű szilícium-dioxidot adva a PP-hez vagy a PEO-hoz, a 
hőkibocsátás és a tömegvesztés lecsökken. Megállapításuk szerint a SiO2 égésgátló hatása 
fizikai és nem kémiai mechanizmus eredménye. 

1.3.6.2. Bórtartalmú vegyületek 

A bórtartalmú vegyületek közül a leggyakrabban és a legnagyobb mennyiségben felhasznált 
égésgátló vegyületcsoport a borátok. Az összes borát közül a leginkább vizsgált cink-borát (ZB, 
2ZnO·3B2O3·3,5H2O) emelkedik ki, amelynek 290 és 450°C között végbemenő endoterm 
bomlása (503 kJ/kg) során víz, bórsav és bór-trioxid (B2O3) keletkezik. A bór-trioxid 350°C körül 
meglágyul, 500°C felett pedig folyékonnyá válik, ami az égő anyag felületén egy védőréteg 
kialakulásához vezet. Abban az esetben, ha a polimer mátrix oxigént tartalmaz, a bórsavnak 
dehidratáló hatása van, aminek következtében a szenesedés folyamatát segíti elő. Az így 
kialakuló üveges/szenes védőréteg hőszigetelőként és gázzáró rétegként viselkedik.  

A bórtartalmú komponensek (Zn-borát vagy Ca-borát) önmagukban nem biztosítanak 
megfelelő égésgátoltságot a polimereknek, ezért más égésgátló adalékokkal szinergetikus hatású 
segédadalékként alkalmazzák. Fémhidroxidokkal kombinálva a borátokat a teljes adalékanyag 
mennyiség csökkenthető. Hőre lágyuló polimer mátrixban a magnézium-hidroxid 3%-ának cink-
borátra történő cseréjével, 40% teljes adalékmennyiséggel, az oxigénindex értéke 38,5%-ról 
43%-ra emelkedett. A hőkibocsátás csökkenésében a Cone kaloriméteres vizsgálatok is jelentős 
javulást mutattak. EVA mátrixban alumínium-trihidrát (ATH) jelenlétében, ZB optimális 
koncentrációját 5%-ban állapították meg (teljes adalékkoncentráció: 60%). Tovább növelve a ZB 
koncentrációját, az oxigénindexhez hasonlóan az UL 94 minősítés is visszaesik [63]. 
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1.3.7. Égésgátló bevonatok, többrétegű égésgátolt rendszerek  

Az emberi élet megóvására irányuló fokozódó igénynek köszönhetően a napjainkban 
megfigyelhető egyik világos változás az ökológiai és a tűzvédelmi szempontok egyensúlyba 
kerülése, a környezeti kockázatot hordozó anyagok csökkentése, helyettesítése az égésgátlás 
területén. E követelmény teljesítésére irányuló egyik megközelítés az anyagok (termékek) 
égésgátlása egy kitüntetett határfelületen, a pirolízis zóna és a gázfázis között. Ez az égésgátlási 
stratégia különbözik az eddigi hagyományos módszerektől, amelyek az adalékok homogén 
eloszlatásán alapulnak. Továbbá a felületi égésgátlás („surface fire retardancy”) az eddigi 
módszerekhez képest, az adalékok mennyiségének a csökkentését teszi lehetővé, ami gazdasági 
szempontból jelent előnyt. 

Az égésgátló felület koncepciója kétféle stratégiára osztható: úgynevezett megelőző 
égésgátló felületre („advanced surface”) és intelligens égésgátló felületre („smart surface”) [25]. 
Az első besorolásba tartoznak az égésgátló bevonatok, amelyeket fa- és acélszerkezetek 
tűzvédelmére már évtizedek óta alkalmaznak. Az égésgátló bevonatokat napjainkban is 
intenzíven kutatják, mint a polimerek egyik hatékony égésgátlási módszerét, és az új bevonási 
technikák, mint például a felhabosodó gélbevonatok vagy plazma polimerizáció kapcsán [64]. A 
második csoportba, az intelligens felületek tartoznak, azok a rendszerek, amelyek a védőréteget 
az égés során, vagy közvetlenül azt megelőzően alakítják ki [65]. Ez a csoport magába foglalja a 
szenesedő, a felhabosodó (ld. 1.3.4. fejezet), de a szervetlen maradékot képző (ld. 1.3.5. és 
1.4.3. fejezetek) anyagok felületi rétegben történő alkalmazását is. 

Technológiai oldalról közelítve a polimerek égésgátlását alapvetően két égésgátlási stratégiát 
különböztethetünk meg, aszerint, hogy az égésgátló adalék az anyag teljes térfogatában vagy 
egy kitüntetett részében (pl. a felületi rétegben) kerül eloszlatásra. Ez utóbbi esetben a felületi 
réteget alkotó anyagnak szigorúbb követelményeknek kell megfelelnie, mivel az előírt éghetőségi 
jellemzőket egy jelentősen kisebb térfogatban, vékonyabb rétegben kell biztosítania. Az 
égésgátlás felületi réteg kialakításával azzal az előnnyel jár, hogy a polimer tulajdonságai 
(mechanikai tulajdonságok) a módosítás hatására nem változnak jelentősen. Azt, hogy a két 
égésgátlási stratégia közül melyik a legmegfelelőbb, különböző tényezők befolyásolják, mint 
például a feldolgozás, és az alkalmazás körülményei, az esztétikai, ill. a gazdasági tényezők.  

Égésgátló felületi réteg kialakítása történhet festék bevonással, együtt fröccsöntéssel (co-
injection moulding), ill. együtt extrudálással (co-extrusion) eljárásokkal. Ez utóbbi két esetben a 
polimer feldolgozása során az égésgátolt réteg anyagát a polimer főtömeggel együtt fröccsöntik 
vagy extrúdálják. 

A hagyományos fröccsöntéses és extrúziós eljárásokhoz viszonyítva ezen két technológia 
összetettebb, azonban az így előállított termékek azáltal, hogy jelentősen kevesebb adalékot 
tartalmaznak, gazdaságosabbak. A forgalomban lévő égésgátló festékekben jellemzően 
felhabosodó adalékrendszert és halogéntartalmú égésgátlókat alkalmaznak.  

Többrétegű rendszert előállítva Matkó és munkatársai ammónium-polifoszfát (APP) 
alkalmazásával poliuretán hatékony égésgátlását valósították meg [66]. Az újrahasznosított 
komponenseket is tartalmazó többrétegű rendszerrel, viszonylag kevés égésgátló alkalmazásával 
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V-0-s fokozatot és 33-as oxigénindexet értek el. Hornsby és munkatársai egy felhabosodó 
(APP+PER) héjréteg kialakításával PP égésgátlásáról számolnak be [67].  

Apoorva és munkatársai polietilén, poli(etilén-vinilacetát) és polipropilén többrétegű 
rendszerben történő égésgátlására nyújtottak be szabadalmat [68]. A poliolefinek hatékony 
égésgátlását (V-0-s fokozat) azonban csak halogénezett (pl. klórozott paraffin) adalékokkal 
sikerült megvalósítaniuk.  

1.4. Polimer nanokompozitok 

Amint az előző fejezetekből kiderült, a polimerek éghetőségének csökkentésére, 
égésgátlására számos égésgátló adaléktípust alkalmaznak. Világszerte megfigyelhető az a 
tendencia, hogy az égésgátló adalékokkal szemben támasztott követelmények és előírások (füst 
kibocsátás, toxicitás, korrozívitás) egyre szigorodnak, aminek következtében számos adalék 
alkalmazását betiltották. Az égésgátolt polimerek fejlesztése területén tapasztalható irányzatok a 
költséghatékony előállítás, valamint olyan adalékok alkalmazása, amelyek a polimer 
tulajdonságait megtartják, vagy javítják. E tekintetben a nanokompozitoknak egyre nagyobb 
szerepük van a polimerek égésgátlásában, ezért ennek az anyagtípusnak a szakirodalmi 
összeállítás során nagyobb figyelmet kellett szentelni. 

A polimerek tulajdonságainak javítására, és/vagy az anyagköltség csökkentésére szintetikus- 
vagy természetes szervetlen töltőanyagokat alkalmaznak. Annak ellenére, hogy a hagyományos 
töltött- vagy erősített polimer anyagokat széleskörűen, a legkülönbözőbb területeken használják 
fel, gyakran szembesülnek azzal, hogy ezek az adalékanyagok a polimer egyes tulajdonságait 
hátrányosan befolyásolják (megnövekedett fajlagos tömeg, merevség, törékenység, 
átlátszatlanság).  

A nanokompozitok iránti érdeklődést a Toyota szakemberei (Kojima és munkatársai) által a 
’80-as évek közepén végzett munka és a ’90-es évek elején publikált eredmények keltették fel 
[69, 70]. A kutatás eredményei alapján, a poliamid-6 mátrixban diszpergált agyagásványok (5%) 
hatására a nanokompozit szakítószilárdsága 40%-kal, a húzó modulusa 68%-kal, a 
hajlítószilárdsága 60%-kal, a hajlító modulusa pedig 126%-kal növekedett. Megváltozott továbbá 
az anyag, deformációs hőmérséklete (HDT) is, 65°C-ról 152°C-ra, a nanokompozit ütő-hajlító 
szilárdsága viszont 10%-kal csökkent. 

A legelső polimer/rétegszilikát kompozitokat jóval korábban, 1965-ben állították elő, amit 
azonban akkor még nem neveztek nanokompozitnak. Blumstein poli(metil-metakrilát)-ot 
szintetizált agyagásvány jelenlétében, az előállított kompozitot vizsgálva megállapította, hogy a 
rétegszilikátok a polimer jellemzőinek, mint például a termikus stabilitásnak az alakulásában 
fontos szerepet játszanak [71]. Blumstein munkájának jelentősége csak jóval később, a „nano-
korszak” beköszöntével értékelődött fel. A nanokompozitok területén az intenzív kutatás mintegy 
15 éve kezdődött és évről-évre egyre több közlemény jelenik meg. A polimer nanokompozitok 
gyakorlati alkalmazása azonban csak az utóbbi néhány évben kezd realizálódni. 
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1.4.1. Polimer nanokompozitok előállítása és morfológiája 

A polimer nanokompozitok a nanoadalékok polimer mátrixba történő diszpergálásával 
állíthatók elő. A nanorészecskék, amelyeknek legalább egy dimenziója a nanotartományba (1 nm 
= 10-9 m) esik, morfológiai jellemzőik alapján négy kategóriába sorolhatók: szférikus anyagok (pl. 
SiO2, TiO2, fém részecskék), lemezes szerkezetű anyagok (pl. grafit, rétegszilikátok), szálas 
szerkezetű adalékok (pl. nanoszálak, nanocsövek, szálas szilikátok) vagy köbös szerkezetű 
adalékok (pl. Ag részecskék).  

A leginkább kutatott nanoadalék a rétegszilikát agyagásványok egyik csoportja. Ezek közül a 
leggyakrabban a 2:1 filloszilikátok csoportjába tartozó montmorillonitot (MMT) alkalmazzák (ipari 
szinten is) polimer nanokompozitok előállítására (ld. 1.3.a. ábra). Az egyes lemezek 
rétegvastagsága 1 nm, a laterális kiterjedésük pedig 300 Å és több mikrométer között változik 
(rétegszilikát típustól függően). A MMT-on kívül számos más természetes és szintetikus 
agyagásvány hatását is vizsgálták már polimer mátrixban, mint például a csillámpala, hektorit, 
szaponit, szmektit, stb. 

A szén-nanocsöveket (CNT, carbon nanotube) Endo fedezete fel [72], szerkezetét Iijiama 
határozta meg [73]. A CNT kiemelkedő tulajdonságai miatt ígéretes nanoadaléknak mutatkozik 
speciális polimer nanokompozitok előállításra. (A legfrissebb kutatások viszont a CNT toxikus 
hatásáról számolnak be, ami az alkalmazhatóságuknak szabhat határt [74].) A szén-nanocső egy 
speciális szénmódosulat, amely az előállítás körülményeitől függően eltérő szerkezetű lehet, így 
előfordulhat egy-, két- vagy többfalú nanocső formában (ld. 1.3.b. ábra). Annak ellenére, hogy a 
polimer/CNT nanokompozitok a mikrokompozitokkal szemben számos előnyös tulajdonságot (pl. 
mechanikai, termikus, elektromos) mutatnak, mégis alkalmazhatóságuknak néhány alapvető 
hiányosságuk korlátot szab. Ilyen például, hogy viszonylag nagy szálhosszúságuk miatt (akár 
több 10 µm) nehéz homogén polimer/CNT kompozitot előállítani; a gyenge határfelületi adhézió 
miatt a feszültségtranszfer a fázishatáron nem megoldott; a CNT előállítása és felületi módosítása 
az intenzív kutatások ellenére még mindig költséges a többi nanorészecskéhez viszonyítva. (A 
szén nanoszál-erősítésű kompozitok számos tekintetben hasonlóságot mutatnak a szén-
nanocsövet tartalmazó rendszerekkel, de valamivel olcsóbbak.)  

A polimer/CNT nanokompozitokkal végzett kutatások eredményei arra késztették a kutatókat, 
hogy a szén-nanocsőhöz hasonló geometriájú, de iparilag jobban realizálható adalékanyagot 
keressenek. Az elmúlt években jelentek meg az első közlemények, amelyek kémiai felépítésben, 
a rétegszilikátokhoz hasonló, szálas szerkezetű agyagásványok (pl. szepiolit) (ld. 1.3.c. ábra) 
hatását vizsgálták a mechanikai tulajdonságokra különböző polimer mátrixokban [75-78]. Mivel a 
szepiolit kevésbé ismert, mint a montmorillonit ezért ezt az agyagásvány típust részletesebben 
ismertetem. 
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(a.) Montmorillonit  
szerkezete [79] 

(b.) Szén-nanocső  
szerkezete [73] 

(c.) Szepiolit  
szerkezete [80] 

1.3. ábra. A montmorillonit, a szén-nanocső és a szepiolit szerkezetének sematikus rajza 

A szepiolit szálas szerkezetű magnézium szilikát. Kémiai összetétele: 
Si12Mg8O30(OH)4(H2O)4·8H2O. A kristályszerkezete két SiO4 tetraéder lapból és egy Al(O·OH)6 
oktaéder lapból épül fel. Ez a szerkezeti elrendeződés teszi lehetővé a szepiolit szálas 
szerkezetét a téglalap alakú csatornákkal (ld. 1.3.c. ábra). A csatornákban koordinációs-, és zeolit 
víz található, valamint Ca2+, és Mg2+ ionokat, amelyek lecserélhetők. A szálak átlagos 
hosszúsága 0,2-2 µm, a szélessége 100-300 Å között változik. Fajlagos felülete a molekuláris 
méretű csatornák következtében 300 m2g-1. A természetes szepiolit kationcserélő kapacitása 7-
40 meq/100g körüli érték. Az agyagásvány felületi sajátságait a kationok lecserélése csak kis 
mértékben módosítja. 

1.4.2. Nanoadalékok felületmódosítása, határréteg szerepe a polimer nanokompozitok 
termikus stabilitásában 

A nanoadalékok alkalmazásával előállított kompozitok vizsgálata során a kompozit 
morfológiai és mechanikai tulajdonságai között egyértelmű összefüggést állapítottak meg. A 
diszperziófok növekedésével az adalékrészecskék egyre jobban elkülönülnek egymástól a 
polimer mátrixban, a mechanikai tulajdonságok többsége javul.  

A nanorészecskék (természetes állapotukban) felhasználásuk előtt agglomerált taktoidokat 
alkotnak, amit nano-prekurzoroknak hívnak. A taktoidok diszpergálása egyedi részecskékké a 
poláris felületű nanorészecskék és az apoláris jellegű polimer szénlánc összeférhetetlensége 
miatt gátolt. A nanokompozit kialakulása termodinamikailag kontrolált folyamat, amit az entrópia 
és az entalpia faktorok határoznak meg.  

A feldolgozás során a nanoadalék-diszpergálás hatékonyságától függően alapvetően három 
polimer/nanorészecske kompozit morfológia alakulhat ki (ld.1.4. ábra): 
1. mikrokompozit: a részecskék a polimer mátrixban továbbra is aggregátumokat (taktoidokat) 
alkotva vannak jelen, az egyes részecskék között polimer nem található, 
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2. interkalált: a polimer az aggregátumokba beáramlik az egyes részecskék között megnő a 
távolság, 
3. exfoliált: az egyes részecskék a polimer mátrixban teljesen elkülönülve helyezkednek el. 

    
(a.) (b.) (c.) (d.) 

1.4. ábra. PP kompozitok TEM felvételei: (a.) PP/Na-MMT, (b.) PP/H-MMT, (c.) PP/OMMT, (d.) 
PP/PPgMA/OMMT [81]  

A legjobb eredményeket az exfóliált szerkezetű nanokompozittal érték el. A nanoadalékok 
diszpergálását – a mikroadalékokhoz hasonlóan – két eljárással segítik elő: egyrészt az adalékok 
felületének a módosításával, másrészt összeférhetőséget javító adalékok (pl. maleinsav-
anhidriddel ojtott polipropilén, PPgMA) alkalmazásával [82]. A polimer nanokompozitok előállítása 
során a nagyfokú diszperzitás biztosítására mindkét eljárást alkalmazzák. 

A polimer nanokompozitok két legfontosabb előállítási módja: az in situ polimerizációs 
módszer [83, 84], valamint az olvadékállapotú bekeverés, amit hőre lágyuló polimer mátrix esetén 
alkalmaznak [82, 85]. A nanorészecskék olvadékállapotú polimer mátrixba történő közvetlen 
diszpergálásával extruderben vagy belső keverőben interkalált vagy exfoliált szerkezetű 
nanokompozit állítható elő. Olyan polimer/nanoadalék rendszert, amelyben a nanoadalékok 
teljesen exfoliált állapotban lennének, a gyakorlatban nem lehet előállítani. A valóságban a fent 
említett három szerkezeti forma egyszerre van jelen az anyagban, az arányuk a feldolgozási 
körülményektől függően változik. Az olvadékállapotú feldolgozásban a nanokompozitok végső 
szerkezetének az alakulásában tehát a feldolgozási paramétereknek (pl. hőmérséklet, keverési 
vagy extruder csiga sebessége, keverési idő, oxidatív környezet jelenléte), a nanorészecskék 
kémiai természetének, a polimer mátrixnak, valamint a berendezés típusának döntő szerepük 
van. A nanorészecskék diszpergálásához szükséges optimális feldolgozási körülményeket 
széleskörűen vizsgálták [86-88]. 

Az elterjedten alkalmazott szerkezetvizsgálati módszerek (XRD és TEM) a teljes kompozit 
inhomogenitásáról nem nyújtanak információt. Ez késztette a kutatókat új vizsgálati módszerek 
kidolgozására, amelyek (13C NMR [89]; 1H NMR [90]; FTIR [91]; DSC [92]) a nanoadalék 
valamely jellemzőjét vagy a kompozit valamely megváltozott tulajdonságát használják fel az 
eloszlás mértékének meghatározására. 

A nanokompozitok mechanikai tulajdonságainak javítása terén szerzett tapasztalatokat 
alkalmazták a polimerek égésgátlásában, aminek következtében felületmódosított 
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nanoadalékokat tartalmazó nanokompozitok éghetőségi jellemzőit széleskörűen vizsgálták. 
Fontos azonban megjegyezni, hogy a polimerek égésgátlása és termikus stabilitása tekintetében 
a felületmódosítás~polimer kompozit morfológia~hatás összefüggés jóval bonyolultabb, mint a 
mechanikai tulajdonságok vonatkozásában. 

Az alkalmazandó felületmódosító adalék típusát és a felületkezelési módszert elsősorban a 
nanoadalék kémiai természete határozza meg. 

Az elterjedten alkalmazott agyagásványok felületmódosítására a felületi negatív töltések 
(≡Si-O−) adnak lehetőséget, amelyek természetes állapotban alkáli vagy alkáli földfém 
ellenkationokat kötnek meg (Na+, Mg2+

, Ca2+, Li+). Az agyagásvány rétegek hidrofil jellegét ezek a 
felületi töltések és fémionok adják és az egyes rétegeket gyenge ionos kölcsönhatásokkal ezek 
kapcsolják egymáshoz többrétegű taktoid részecskéket hozva létre. 

A montmorillonit, hektorit és szaponit mérsékelt felületi negatív töltéssel rendelkező 
rétegszilikátok. A felületi töltésmennyiséget, amely döntően meghatározza a felületmódosító 
adalék mennyiségét, az ún. kationcserélő kapacitással (cation exchange capacity, CEC) 
jellemzik. A CEC agyagásvány típustól függően változik, de még egy agyagásványon belül is 
lokálisan változhat, ezért a CEC egy átlagértéket jelöl [93].  

A rétegszilikátok felületét jellemzően kationcserével módosítják, azaz a felületi fémionokat 
szerves kationos felületaktív molekulákra, pl. hosszú szénláncú alkil-ammónium sókra cserélik. A 
módosítás hatására megnő a rétegtávolság az egyes lemezek között, valamint csökken a 
részecskék felületi energiája, ezáltal a polimer mátrixszal összeférhetőbbé válnak. A 
széleskörűen alkalmazott kvaterner ammóniumsók hátránya a kis termikus stabilitás. Ha a 
feldolgozási hőmérséklet magasabb, mint a módosító adalék termikus stabilitása, akkor hőbomlás 
következik be, aminek következtében a részecske/polimer határréteg megváltozik. A feldolgozás 
során végbemenő hőbomlás a kompozit rendszer szerkezetét ellenőrizhetetlenné teszi, a 
rétegtávolságok jelentősen lecsökkenek.  

Xie és munkatársai különböző kvaterner alkil-ammóniummal módosított MMT bomlását 
vizsgálva megállapította, hogy a felületkezelőszer bomlását az agyagásványok katalizálják, 
aminek következtében az alacsony kezdeti bomlási hőmérséklet tovább csökken (ld. 1.4. 
táblázat) [94, 95]. 

1.4. táblázat. Kvaterner alkil-ammónium sók és a felületkezelt montmorillonit (MMT) termogravimetriás 
vizsgálatának eredményei [95] 

Tkezdeti Tmax Tkezdeti Tmax

°C °C °C °C
TMC 171 241 MMT-TMC 151 226
TMT 179 238 MMT-TMT 150 226
TMD 181 245 MMT-TMD 151 224
TMO 187 242 MMT-TMO 143 223

TMC: kókusz olaj trimetil-ammónium klorid sója;  TMD: trimetildodecilammónium klorid;
TMT: faggyú zsír trimetil-ammónium klorid sója; TMO: trimetiloktadecilammónium klorid.

Kvaterner 
ammónium só

Módosított 
MMT

 

A kvaterner ammónium sók agyagásvány jelenlétében jellemzően két mechanizmus szerint 
bomlanak [95]. A Hofmann eliminációs bomlás során az amintól eltérő bomlástermék keletkezik, 
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SN2 nukleofil szubsztitúciós bomlás esetében pedig amin származék. A Hofmann bomlási 
mechanizmus szerint az agyagásványról lehasad egy olefin és egy amin, hátrahagyva egy savas 
protont a MMT felületén. A MMT felületén kialakuló savas karakterű hely a polimer 
nanokompozitok kezdeti bomlására katalitikus hatású lehet. 

Polimer nanokompozitban, ahol interkalált és exfoliált szerkezetek egyaránt jelen vannak, 
Hwu és munkatársai szerint a felületkezelőszer bomlását elsősorban az elhelyezkedésük 
határozza meg [96]. Interkalált szerkezet esetén a felületkezelőszer egyrészt az agyagásvány 
lemezeken kívül, másrészt a rétegek között helyezkedhet el. Az első esetben az alkil-ammónium 
só N-C kötése hasad fel, aminek következtében olefin és aminszármazék keletkezik, amelyek 
további bomlás nélkül a polimer rendszerből gyorsan távoznak. A rétegek közötti 
felületkezelőszer bomlása a montmorillonit hatására, magasabb hőmérsékleten kezdődik, 
azonban a bomlás magasabb fokig jut el. A fejlődő bomlástermékek csak lassan képesek távozni, 
közben további bomlást szenvednek, főleg a C-C kötések mentén. 

Osman és munkatársai a kedvezőtlen termikus stabilitáson az alkil ammónium 
molekulaszerkezetének a változtatásával kívántak javítani [97]. Megállapították, hogy az alkil 
szubsztituens szénlánc hosszának nincs, vagy csak csekély hatása van a hőstabilitásra. Az alkil 
szubsztituensek számának növelésével viszont a kvaterner ammónium sók termikus stabilitása 
javul. 

Liang és munkatársai az alkil csoportokat aromás szubsztituensekre cserélték, a módosítás 
hatására a kvaterner ammónium sók termikus stabilitása megnőtt [98]. 

Annak ellenére, hogy az ammóniumvegyületek hatékonyan növelik az agyagásványokban a 
rétegek közötti távolságot, valamint a polimer/nanoadalék rendszerek összeférhetőségét javítják, 
további vegyületcsoportokat vizsgáltak, mint például foszfónium-, piridinium- vagy imidazolium 
sókat, amelyek termikus stabilitása jobb, mint az ammóniumsóké. 

A foszfónium sók magasabb termikus stabilitása lehetővé teszi felületkezelt nanoadalékok 
alkalmazását olyan polimer rendszerekben, amelyekben az ammónium só analógok a feldolgozás 
során elbomlanak. Wilkie és munkatársai foszfónium sók hőstabilitását vizsgálták 
összehasonlítva a megfelelő ammónium sókkal. Úgy találták, hogy az előbbiek kezdeti bomlási 
hőmérséklete 50°C-kal nagyobb, mint az ammóniumsóké [99]. 

A szálas szerkezetű szepiolit felületmódosítására – viszonylag alacsony kationcserélő (10-15 
meq/100g) kapacitása miatt – a kationos tenziddel történő felületkezelés kevéssé hatékony [100]. 
A szepiolit felületén viszonylag nagy koncentrációban jelen levő szilanol-csoportok (≡Si-OH) 
viszont lehetővé teszik, hogy az agyagásványhoz a felületmódosító molekula kovalensen (felületi 
ojtás) kapcsolódjon. Termoanalitikai vizsgálatok során – a montmorillonithoz hasonlóan – 
katalitikus hatást szepiolit esetében is megfigyeltek [101]. Tartaglione különböző módon 
felületkezelt szepiolitokat hasonlított össze és azt tapasztalta, hogy az ≡Si-OH csoportra 
merkaptoszilánt ojtva a katalitikus hatás csökkent [78].  

Szén-nanocsövek felületén – az agyagásványokkal ellentétben – nincs vagy csak elvétve 
található olyan kötődési pont, amely a felületmódosító molekulák kapcsolódását lehetővé teszi. A 
CNT felületmódosítása érdekében ezért először a felületmódosító molekulák számára 
kapcsolódási pontokat kell kialakítani a szén-nanocsövek felületén. Erre a célra két kezelési 
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eljárást alkalmaznak: az ún. „open-end” és „sidewall” eljárásokat. Az „open-end” eljárás során 
oxidáló szerrel karboxil végcsoportokat hoznak létre, amelyek további kondenzációs reakciókban 
vesznek részt. Ennek a módszernek a hátránya, hogy a szén-nanocsövek szálhosszúsága 
jelentősen lecsökken és a nanocső egyéb jellemzői is romlanak. A „sidewall” eljárás kevésbé 
destruktív módszer, általában hideg plazma segítségével alakítanak ki funkciós csoportokat a 
szén-nanocső falán. A szén-nanocsövek „open-end” és „sidewall” módszerrel történő 
felületmódosításáról összefoglaló közleményeket Sung és Dyke közöltek [102, 103].  

A CNT felületmódosítási módszerek ellenére szén-nanocső tartalmú poliolefin 
nanokompozitok előállítására módosított CNT-t ritkán alkalmaznak. Jelentőségük különösképpen 
azokban a polimer rendszerekben van, ahol a felületi funkciós csoport a polimer mátrixhoz 
reaktívan képes kötődni, mint például az epoxigyanta esetében. 

A nagymennyiségű hőstabilitási vizsgálat, amelyek a kismolekulás felületmódosított 
nanoadalékokkal előállított polimer rendszereken végeztek, egyre inkább rávilágít arra, hogy a 
mechanikai tulajdonságok javítására megfelelő felületmódosítási módszerektől eltérő stratégiát 
kell követni a polimerek termikus stabilitása és égésgátlása javítása terén. Egy ideális 
kompatibilizáló adaléknak (egy molekulán belül) rendelkeznie kell olyan részegységekkel, 
amelyek mindkét inkompatibilis komponenssel (polimer mátrix és szervetlen adalék) külön-külön 
intenzív kapcsolatot képesek létesíteni. Ezt az elvárást a felületaktív anyagok csak részben 
elégítik ki. Az ionos molekularész valamilyen formában kapcsolódik a rétegszilikátokhoz, azonban 
a hosszú alkil szénlánc a polimer mátrixszal korlátozott kompatibilitást mutat. Új felületmódosító 
módszerek és anyagok kifejlesztését a viszonylag kismolekulás felületaktív kezelőszerek 
alacsony hőstabilitása is szükségessé teszi (ugyanis az agyagásványon a szerves molekulák 
bomlása általában már 200°C körül megindul, aminek következtében a nanokompozit szerkezet 
összeesik, még mielőtt hatását kifejtette volna). 

Az előrelépést a polimer/nanoadalék rendszerek összeférhetőségének javításában a „makro-
felületaktív” anyagok jelenthetik [104]. Ez azonban a természetes állapotú, módosítatlan 
nanoadalékok hatásának alaposabb ismeretét teszi szükségessé. 

1.4.3. Nanorészecskék szerepe a polimer kompozitok termikus stabilitásában és 
égésgátlásában 

Gilman és munkatársai nanodiszpergált, felületkezelt montmorillonit jelenlétében a polimerek 
éghetőségi jellemzőinek jelentős javulásáról számoltak be [105, 106]. E felismerés hatására 
Gilman és más kutatócsoportok különböző nanoadalékokat (agyagásvány, nano-TiO2, nano-SiO2, 
szén-nanocső (CNT), poliéderes-szilszeszquioxán (POSS)) tartalmazó hibrid polimer 
kompozitokat állítottak elő és vizsgálták azok éghetőségi jellemzőit. Szinte az összes vizsgált 
(nano)kompozit rendszer esetében azt tapasztalták, hogy az égés során fejlődő hőmennyiség 
maximális értéke (pkHRR), eltérő mértékben ugyan (10-60%), de csökken. Ezért a Cone 
kaloriméteres vizsgálat a polimer nanokompozitok éghetőségét minősítő elsődleges módszerévé 
vált [21]. A nanokompozitok égésgátló hatásával foglalkozó kutatások kezdeti szakaszában már 
világossá vált, hogy UL 94 és oxigénindex vizsgálatok során viszont a nanokompozitok szerény 
eredményeket mutatnak. 
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A hibrid polimer nanokompozitok éghetőségi jellemzőit az égés során alapvetően a polimer 
felületén kialakuló elszenesedett védőréteggel magyarázzák, amely kiváló hőszigetelőként és 
anyagtranszport gátként viselkedik. Habár a nanoadalékok égésgátló hatása tekintetében eltérő 
elméleteket, magyarázatokat olvashatunk a szakirodalomban szinte minden esetben a kialakuló 
védőrétegre visszavezethető hatásról számolnak be. A nanokompozitok égésének mechanizmus 
alapjait Gilman és Lewin írták le [107-109]. 

 

(a.)

 

(b.) 

 

(c.) 

 

Lewin szerint a szén-rétegszilikát 
védőrétegben az agyagásványok a 
felületre történő migrálással dúsulnak fel 
(ld. 1.5. ábra). A migráció hajtóereje a 
felületkezelt agyagásvány alacsonyabb 
felületi energiája, a hőmérséklet és 
viszkozitás gradiensek az anyagban, 
valamint a gázbuborékok, amelyek a 
polimer bomlása során keletkeznek [110, 
111]. A nanorészecskék feldúsulása a 
felsőbb rétegekben azonban csak az 
üvegesedési hőmérséklet felett 
következhet be és függ az adott 
hőmérséklettől.  

1.5. ábra. Sematikus ábra az elszenesedett aluminoszilikát 
tartalmú védőréteg kialakulásáról: (a.) polimer/agyagásvány 
nanokompozit, (b.) nanoadalékok felületre migrálása és a 
szenesedés kezdete, (c.) szenes-aluminoszilikát védőréteg 
kialakulása 

Gilman és munkatársai szerint a rétegszilikátok a polimer mátrix hőbomlása (kiégése) 
következtében dúsulnak fel a felületi rétegben, egy többrétegű szenes-szilikát szerkezetet 
eredményezve [107]. A nanorészecskék hatásmechanizmusát – természetesen – elsősorban 
maga a nanorészecske típusa határozza meg, de döntő szerepe van a polimer mátrixnak is. 
Azonos típusú nanoadalék különböző polimer mátrixokban eltérő hatást fejthet ki. Ezt állapították 
meg Wang és munkatársai polisztirol, poli(metil-metakrilát) és poli(vinil-klorid) nanokompozitokat 
vizsgálva [112]. Szerintük a Gilman által javasolt mechanizmus jelentősen függ a polimer mátrix 
égési sajátosságaitól, de nem minden polimer/agyagásvány rendszerre érvényes. PS és PMMA 
kompozitok esetében kialakul a szén-aluminoszilikát védőréteg, PVC égése során azonban a 
felület kizárólag szénnel borított. Az eltérés a polimer bomlási folyamataiban megfigyelhető 
különbségből adódik: a PVC égése kokszos maradékot eredményez, míg PS és PMMA égése 
során kokszos maradék nem képeződik (ld. 1.1. ábra). 

Zhu és munkatársai kimutatták, hogy a rétegszilikát nanorészecskék égésgátló hatásában az 
agyagásványok vastartalma jelentős szerepet játszhat. Vas jelenlétében ugyanis az égési 
zónában a szabad gyökök mennyisége csökken („radical trapping”), ennek következtében az 
égést fenntartó exoterm folyamatok leállnak, csökken a hőkibocsátás [113]. Kísérleti eredményeik 
alapján úgy tűnik, hogy az agyagásványok alacsony koncentrációja mellett a paramágneses 
gyökfogó hatás érvényesül, nagyobb koncentráció esetében viszont a védőréteg hatás válik 
meghatározóvá. 
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Bourbigot és munkatársai több közleményben is megállapítják, hogy a kompozitok 
morfológiája (nano- vagy mikrokompozit) az éghetőségi jellemzők alakulásában döntő szerepet 
játszik. Állításuk szerint az adalékok nanodiszperziója a hőkibocsátás csökkentéséhez 
elengedhetetlen. Számos eredményük ellenére azonban a hatásmechanizmusra új 
következtetéseket nem vonnak le, magyarázatként a jól ismert és általánosan elfogadott 
védőréteg hatást említik [64, 114].  

Qin és munkatársai módosított és módosítatlan MMT-ot polipropilén mátrixban diszpergáltak, 
annak érdekében, hogy vizsgálják az agyagásványok szerepét a kompozitok égésgátlásában [81, 
115]. A Cone kaloriméteres, a termoanalitikai, valamint a szerkezetvizsgálati eredmények alapján 
arra a következtetésre jutottak, hogy a nanodiszperziót nem mutató, módosítatlan MMT-ot 
tartalmazó PP vegyes kompozitok (mikro és nanodiszperzió) hőkibocsátása alacsonyabb a PP 
referenciához képest (ld. 1.6. ábra ). Állításuk szerint az agyagásványok égésgátlási 
mechanizmusában nem csak a védőréteg hatásával kell számolni, hanem az agyagásvány 
összetettebb, fizikai-kémiai hatásával is. Összehasonlítva a hőkibocsátási eredményeket Qin és 
munkatársai – Bourbigot-val ellentétben – úgy találták, hogy a részecskék diszperzitásának, a 
morfológiának, az éghetőségre csekély befolyása van.  

  
1.6. ábra. A PP, a PP/OMMT, a PP/PPgMA és a PP/PPgMA/OMMT hőkibocsátási görbéi az égési idő 
függvényében (35 kW/m2) [81] 

Feltételezésük szerint, a PP és a PP/agyagásvány kompozitok termoanalitikai eredményei 
arra utalnak, hogy az agyagásványok védőréteg hatásán kívül egyéb, a polimerek égését 
befolyásoló hatások is léteznek. Az agyagásványok katalizálják a PP bomlását, aminek 
eredményeként az égés kezdeti szakaszában az éghető bomlástermékek keletkezése 
intenzívebb, így a gyulladáshoz kevesebb idő szükséges [115]. Hasonló eredményre jutottak 
Costache és munkatársai PE, illetve EVA mátrixban diszpergált montmorillonit vizsgálata során. 
PE/OMMT esetében a referencia PE-hez képest a termikus stabilitás 48°C-kal csökkent, EVA 
mátrixban ez a különbség körülbelül 10°C [116]. Ez utóbbi esetben tapasztalt gyorsított 
hőbomlást a MMT felületén hőhatásra kialakuló savas helyek katalitikus hatásával magyarázzák, 
amelyek az EVA bomlása során az ecetsav lehasadását iniciálják. 

Tidjani PPgMA nanokompozitokon a nanoadalékok hatásmechanizmusát tanulmányozta 
Cone kaloriméterben és TG-FTIR fejlődőgáz analízissel, vizsgálta tovább a nanoadalékok hatását 
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a gázáteresztő képességre [117]. Cone kaloriméterben a maximális hőkibocsátásban jelentős 
csökkenést (48-70%) tapasztalt. Vizsgálatai alapján arra a megállapításra jutott, hogy a pkHRR-
ben megfigyelt változások nem a nanokompozitok megnövekedett termikus stabilitására 
vezethetők vissza, hanem inkább a nanoadalékok gázzáró tulajdonságára. 65°C-on végzett 
permeabilitási vizsgálatok alapján a nanokompozit gázzáró-képessége a PPgMA referenciához 
képest CO2: 23,9-ről 12,9-re, O2: 8,1-ről 4,3-ra, valamint N2: 2,8-ről 1,8-ra csökkent. 

Polimer/CNT nanokompozitok termikus- és éghetőségi vizsgálata terén Kashiwagi végzett 
úttörő munkát. A szén-nanocsövek PP mátrixban hatékony égésgátló adalékoknak mutatkoznak, 
1-2%-ban alkalmazva a nanokompozit hőkibocsátását jelentősen csökkentik [118]. A szerzők 
szerint, ellentétben az agyagásványokkal, a többfalú szén-nanocsövek (MWCNT) esetében jó 
éghetőségi jellemzők eléréséhez nincs szükség felületmódosításra. 

A szén-nanocsövek előállításukból 
adódóan jelentős mennyiségű (2-10%) 
kerámia-fém katalizátor maradványt 
tartalmaznak. Kashiwagi és munkatársai a 
katalizátor-maradék hatását vizsgálták PP 
mátrixban [119]. A Cone kaloriméteres 
eredmények azt mutatták, hogy az eredeti, 
módosítatlan MWCNT és a katalizátortól 
megtisztított MWCNT között nincs szignifikáns 
különbség, tehát a katalizátor-szennyezés az 
éghetőségi jellemzők alakulását nem 
befolyásolja. Vizsgálták továbbá a MWCNT 
koncentrációjának hatását az égés során 
kibocsátott maximális hő mennyiségre. A 
MWCNT mennyiségével párhuzamosan a 
gyulladáshoz szükséges idő növekedett.  

1.7. ábra. Hőkibocsátás alakulása MWCNT nanoadalék 
koncentrációjának növelésekor 

A hőkibocsátási görbéken azonban 1% MWCN T tartalom feletti nanokompozitok esetében a 
maximális hőkibocsátási érték növekedését figyelték meg (ld. 1.7. ábra). A tapasztalt 
különbségekre adott magyarázatban idealizált, modell számításokra alapozva feltételezik, hogy a 
növekvő MWCNT koncentrációval a PP/MWCNT nanokompozit hővezetése változik, aminek 
egyik lehetséges következménye a megnövekedett gyulladási idő és növekvő hőkibocsátás a 
vizsgálat második szakaszában. A vizsgálat második felében, amikor a hő a minta távolabbi, 
alsóbb oldalát eléri, a fejlődő hőmennyiség megnő. Kashiwagi szerint a megnövekedett 
hővezetés ezt segíti elő, időben korábban megjelenő pkHRR-t eredményezve. 

Du és munkatársai halloysit agyagásvány tartalmú PP nanokompozitokat vizsgáltak és az 
eredményekből, a nanorészecskék égésgátló hatásmechanizmusát illetően az eddigi elméletektől 
eltérő következtetésekre jutottak [120]. Mivel a halloysit (HNT) szerkezetében a szén-
nanocsövekhez hasonlító aluminoszilikát, védőhatásuk a lemezes szerkezetű 
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agyagásványokéhoz viszonyítva várhatóan alulmarad. A PP/HNT nanokompozitok ennek ellenére 
jobb termikus stabilitást mutatnak, mint a PP/rétegszilikát nanokompozitok. A szerzők szerint ez 
arra utalhat, hogy a védőréteg-hatás mellett más hatásnak is érvényesülnie kell. Elképzelésük 
szerint a HNT vastartalma bírhat jelentősebb hatással a védőréteg-hatással szemben, annak 
ellenére, hogy mennyisége a PP/HNT rendszerben viszonylag kicsi. Véleményük szerint a 
nanoadalékok térfogataránya a nanokompozitok termikus stabilitásának alakulásában döntő 
szerepet játszik, ugyanis a HNT térfogataránya, számításuk szerint elérheti a 25%-t is a PP/HNT 
(10%) nanokompozitban. Ezzel összefüggő elképzelésük szerint a PP bomlásából származó 
termékeket a HNT térfogata képes visszatartani, ami az anyagtranszport késleltetését 
eredményezi, ahogy azt a 1.8. ábra szemlélteti. 

 

 

→ 
 (a.) 

 

 

→
 (b.) 

1.8. ábra. A PP/HNT nanokompozit hőbomlásának visszatartó, csapdázó mechanizmusának sematikus ábrája; 
(a) bomlástermékek csapdázása HNT térfogatába és (b) bomlástermékek felszabadulása a HNT csövekből 

A Cone kaloriméteres eredmények alapján a felületkezelt HNT jelenlétében a hőkibocsátás 
55%-kal csökkenés, míg a módosítatlan HNT tartalmú kompozitok pkHRR-értéke 25%-kal 
csökken. 

Kashiwagi is megfogalmazta, hogy a szén-nanocső és a hozzá hasonló nanoadalékok 
védőréteg-hatás tekintetében, szerkezetükből adódóan, alulmaradhatnak a lemezes szerkezetű 
részecskékhez képest, azonban egy hálórendszer kialakításával képesek égésgátló hatást 
kifejteni [121]. 

 
A szakirodalomban publikált eredmények és a javasolt mechanizmusok alapján a 

nanorészecskék az égésgátló hatásukat kizárólag a kondenzált fázisban fejtik ki. Az organofilizált 
agyagásványoknak és a szén-nanocsöveknek a feltételezett fő hatásmechanizmusai:  

• védőréteg kialakítása, amely hő- és anyagtranszport gátként viselkedik (lemezes 
részecske esetében), 

• fémtartalmuk által gyökfogó és/vagy szenesítő hatás, 
• védőháló szerkezet kialakítása szálas szerkezetű részecskék esetében 

Égésgátló hatásuk elsősorban az égés során fejlődő maximális hőmennyiség (pkHRR) 
csökkenésében mutatkozik meg. 

1.5. Hő hatására végbemenő folyamatok nyomonkövetése polimer kompozitokban 

A degradációs folyamatok során a polimerek fizikai és kémiai tulajdonságai a környezeti, (hő, 
fény, mechanikai, stb.) hatások következtében egyaránt változnak. Jobb használati értékű 
termékek fejlesztéséhez a bomlási folyamatok mechanizmusának megismerése elengedhetetlen. 
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Az égésgátolt rendszerek fejlesztéséhez a tűzhatás során fellépő hő következtében a kondenzált- 
(szilárd-folyadék), illetve a gázfázisban végbemenő folyamatok alapos ismerete szükséges.  

 
A polimerekben az égés során lejátszódó folyamatok nyomonkövetésére rendelkezésére álló 

vizsgálati módszerek száma csekély. Az adalékok égésgátló mechanizmusának felderítésében 
használható szilárdfázisú vizsgálati módszerek az anyagtudomány más területein már sikeresen 
alkalmazott technikák: XPS, ATR-FTIR, AFM, EDS és reológia. Ezen módszerekről általánosan 
elmondható, hogy off-line nyomonkövetésre alkalmasak (kivéve a reológia, ami on-line vizsgálatot 
is lehetővé tesz), valamint bonyolult mintaelőkészítést igényelnek. A gázfázisba jutó 
bomlástermékek azonosításával a kondenzált fázisban lejátszódó folyamatokra közvetve lehet 
következtetni. A közvetett eljárás természetesen bonyolultabb és a téves következtetések 
levonásának kockázatával jár. A korszerű (de bonyolult) fejlődő gáz analízis (EGA, „Evolved Gas 
Analysis”) technikák on-line nyomonkövetést tesznek lehetővé. 

1.5.1. Szilárdfázisú technikák 

1.5.1.1. Röntgen fotoelektron spektrometria (XPS) 

Polimerek égésgátlásának-kutatása során a kondenzált fázis tanulmányozására talán a 
leggyakrabban alkalmazott vizsgálati módszer az XPS, amit Du és munkatársai pl. a 
PMMA/agyagásvány és PS/agyagásvány nanokompozitok termikus bomlási és szenesedési 
folyamatának vizsgálatára alkalmaztak [122, 123].  

Hao és munkatársai az agyagásványok felhalmozódódását követték nyomon XPS 
vizsgálatokkal hőkezelt polipropilénben (ld. Lewin elméletét a rétegszilikátok feldúsulásáról a 
polimerolvadék felületén az 1.4.3. fejezetben) [124]. Figyelembe véve, hogy az XPS kb. 100Ǻ 
mélységről nyújt atomösszetétel információt, a Si2p és az Al2p spektrumok alapján 
megállapították, hogy a rétegszilikátok migrációja már viszonylag alacsony hőmérsékleten, 
200°C-on bekövetkezik, s az aluminoszilikát védőréteg kialakulásához a polimer hőbomlására 
nincs szükség. A polimer degradációja azonban természetesen felgyorsítja a feldúsulás 
folyamatát. Az XPS csak off-line monitorozást tesz lehetővé, ezért a vizsgálatokat több mintából 
álló sorozaton végezték, amelyeket különböző hőmérsékleten eltérő ideig kezeltek. 

Polisztirol/agyagásvány nanokompozitok hőbomlását és égésgátlási mechanizmusát XPS 
módszerrel vizsgálva Wang és munkatársai azt tapasztalták, hogy a hőmérséklet emelkedésével 
az oxigén tartalom emelkedik a felületen, míg a szén koncentrációja csökken [112] (ld. 1.9. ábra). 
A felületi oxigénkoncentráció növekedése az aluminoszilikátok növekvő jelenlétére utal, a szén 
(polimer) csökkenése mellett. Megállapították, hogy nincs szignifikáns különbség az exfóliált és 
az interkalált kompozitok között az égésgátlás mechanizmusában, viszont eltérés figyelhető meg  
a nanokompozitok és a módosítatlan agyagásványt tartalmazó kompozitok között. 
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(a) O1s csúcs intenzitásának változása (b) C1s csúcs intenzitásának változása 

1.9. ábra. Az (a) O1s és a (b) C1s csúcsok intenzitásának változása a hőmérséklet függvényében polisztirol 
referencia (PS), kezeletlen montmorillonit (Na) és felületkezelt montmorillonit (MT2Et) minták felületén 

1.5.1.2. ATR Fourier transzformációs infravörös spektrometria  

Az ATR-FTIR (Attenuated Total Reflectance Fourier Transform InfraRed) kedvelt 
felületanalitikai módszer, mivel nem igényel speciális mintaelőkészítést és az információ 
viszonylag gyorsan nyerhető ki. Nanomer márkanevű, felületkezelt montmorillonitot tartalmazó 
polipropilén kompozitok felületét Tang és munkatársai vizsgálták [125]. A polimer felületén az 
agyagásvány mennyiségét az 1043 cm-1-nél jelentkező sáv intenzitásával jellemezték, amely a 
rétegszilikátban található –Si-O- kötés karakterisztikus sávrezgése. Az eredmények azt mutatták, 
hogy a migráció mértéke növekszik a hőmérséklettel, egészen 225°C-ig, ezt követően az 
agyagásvány-tartalom csökken a felületen. A nanokompozitban a rétegtávolság 300°C-ig 
jelentősen lecsökken (1,5 nm-re), a nanokompozit rendszer összeomlik és mikrokompozit jön 
létre. Tang megállapítása összhangban van az 1.4.2. fejezetben leírtakkal, miszerint a 
kismolekulás, alacsony hőstabilitású felületmódosítószerek kevésbé alkalmasak kontrollálható 
tulajdonságú (morfológiájú) kompozitok előállítására. 

Allen és munkatársai az EVA termooxidatív bomlását követték nyomon a kondenzált fázisban 
ATR-FTIR technikát alkalmazva [126]. Összefüggést állapítottak meg az EVA sárgulási indexe és 
az anyagban végbemenő kémiai folyamatok között. Az infravörös spektrumokra támaszkodva 
mechanizmust javasoltak az EVA oxidatív hőbomlására. Eszerint a deacetileződést követően 
hidroxil/hidroperoxid származékok keletkeznek, valamint keton csoportokat, α-β-telítetlen karbonil 
vegyületeket, konjugált diéneket, laktonokat és különböző szubsztituált bomlástermékeket 
mutattak ki a szilárd fázisban. 

Qin a PP/OMMT nanokompozit felületén Cone kaloriméterrel a 35 kW/m2-es hősugárzás 
hatására végbemenő kémiai változásokat ATR detektorral követte nyomon. Megfigyelése szerint 
a szenes aluminoszilikát védőréteg a gyulladás után közvetlenül kialakul [115]. 

1.5.1.3. Energiadiszperzív röntgen-spektrometria (SEM-EDS) 

Polimer égésgátlásának kutatásban az egyik leggyakrabban alkalmazott képalkotó vizsgálati 
módszer a pásztázó elektronmikroszkópia (SEM). Az energiadiszperzív röntgen-analizátorral 
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(EDS), amely a SEM elemanalízisre alkalmas kiegészítő egység, lehetőség nyílik a vizsgált 
terület felszínének kémiai analízisére. A kép és az elemanalízis összevetésével fontos 
információkat kaphatunk a vizsgált terület morfológiájáról, szubmikronos szerkezetéről és a 
jelenlévő anyagokról, kémiai összetételéről. Kashiwagi a SEM-EDS vizsgálati módszert 
alkalmazta a MWCNT-ben jelenlévő vas katalizátor-nyomok hatásának kutatásában PP 
mátrixban [119]. A Cone kaloriméterben történő égetés után szemmel láthatóan a PP/MWCNT 
minta egyes részei elszíneződtek. Erről a helyről felvett EDS spektrumok intenzív Fe és O 
csúcsokat tartalmaznak, amelyek nagy mennyiségű vas-oxid jelenlétére utalnak. A vas-oxidot 
égésgátló segédadalékként különböző polimerekhez használják [127], továbbá, ahogy az 1.4.3. 
fejezetben is említésre került, a vas és vegyületei gyökfogó folyamatokban vehetnek részt. A 
PP/MWCNT szenes maradék fekete területén nagy C tartalom és kis O tartalom detektálható.  

A szilícium- és széntartalom meghatározására exfoliált és interkalált szerkezetű 
PA/agyagásvány nanokompozitok szenes maradékának felületén és belsejében Varley és 
munkatársai EDS elemanalízist alkalmaztak [128]. Az eltérő szerkezetű minták között szignifikáns 
különbséget figyeltek meg. Az alsóbb rétegekben a Si/C arány a két mintában azonosnak 
adódott, azonban a felületen az exfoliált szerkezetű minta esetében kevesebb Si és több C 
tartalmat detektáltak. Megállapították, hogy az exfoliált szerkezetű minta jobban ellenáll a 
degradációnak, mint a megfelelő interkalált minta. 

1.5.1.4. Hőmérséklet-pásztázó reológiai vizsgálat 

Az előző fejezetekben bemutatott kutatómunkák elsősorban az égés során kialakuló szenes 
réteg kémiai felépítésével és szerkezetével foglalkoztak, összefüggést kívántak megállapítani az 
összetétel és az égésgátlás hatékonysága között. Le Bras és munkatársai hőmérséklet pásztázó 
reológiai vizsgálatokkal a polimer kompozitok bomlása következtében kialakuló felületi szenes 
(hab)szerkezetet más szemszögből vizsgálták [129]. E módszerrel összefüggést kívántak 
megállapítani a védőszerkezet kialakulásának dinamikája, szilárdsága és az éghetőségi jellemzők 
között. A reométer, mint az égést modellező reaktor, az anyag hőbomlása során a viszko-
elasztikus jellemzők folyamatos monitorozását teszi lehetővé (ld. 1.10.a-b. ábra). Egy 
felhabosodó rendszer viszkozitásának hőmérsékletfüggése fontos tényező, amely a szenesedés 
folyamatát és a képződő szenes maradék fizikai jellemzőit befolyásolja. Duquesne és 
munkatársai a szenes szerkezet kialakulásának dinamikáját poliuretán (PU) mátrixban vizsgálták. 
Megállapították, hogy expandálódó grafit (EG) jelenlétében a kompozit térfogata 220°C körül 
közel háromszorosára növekszik és magasabb hőmérsékleten is hőstabil marad (ld. 1.10.b. 
ábra). 
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(a.) mérési elrendezés a reométerben (b.) viszkozitás a hőmérséklet függvényében PU( ), PU/EG(─), 
PU/APP(▬) 

1.10. ábra. Hőmérséklet-pásztázó reológia vizsgálatok (PU: poliuretán, EG: expandálódó grafit, APP: ammónium-
polifoszfát) [129] 

A viszkozitás görbékből megállapították, hogy a grafit expandálódását követően gyors 
szenesedés következik be. APP esetében pedig a 190-270°C között kialakuló foszfor-hidak 
300°C körül felbomlanak (ld.1.10.b. ábra).  

1.5.2. A gázfázisban végbemenő változások vizsgálata  

Hőközlés hatására a minták többségéből deszorpció vagy bomlás következtében gáz távozik. 
Ezek a folyamatok hőhatásokkal és tömegvesztéssel járnak együtt, amelyek termoanalitikai 
módszerekkel nyomon követhetők, azonban a kialakuló gázfázisról minőségi információt (a 
bomlástermékek azonosítása) csupán a fejlődő gáz analízissel (EGA) kapcsolt módszerek adnak. 
Az EGA rendszerek alapvetően két fő egységből épülnek fel: egy hőkezelő egységből (kemence, 
kónikus hősugárzó), amely a minta hőterhelését ellenőrzött körülmények között valósítja meg és 
egy, a fejlődő gázokat azonosító egységből. Ez utóbbi célra leggyakrabban alkalmazott analitikai 
módszerek a tömegspektrometria (MS) és a Fourier transzformációs infravörös spektrometria 
(FTIR). Az EGA kapcsolt rendszerekben a legelterjedtebb a termograviméter (TG) a gázfejlődést 
előidéző kapcsolt egység. Abban az esetben, ha a fejlődő gáz összetétele nagyon bonyolult, a két 
főegység közé, az egyes gázkomponensek szétválasztására, az analizátor előtti elválasztási 
módszert (GC) iktatnak be. Méréstechnikai szempontból az EGA rendszereket két csoportra 
oszthatjuk:  

 off-line analízisek: a fejlődő gázokat az ún. ’Evolved Gas Collection’ méréstechnika 
szerint előbb csapdázzák (alacsony hőmérsékleten) vagy (szorbens 
csőben) megkötik, azok elválasztása és azonosítása ezt követően 
történik (pl.: Pyr-GC-MS, TG-GC-MS) [130]. 

 on-line analízisek: gázfejlődéssel szimultán történik az azonosítás (pl.: Pyr-FTIR, TG-MS), 
amely esetben gyakori a hőkezelő egység egyedi kivitelezése. 

A szilárdfázisú technikákkal szemben, amelyeket már meglévő, jól ismert módszerekből 
adaptáltak a polimer-degradációs vizsgálatokra, az EGA technikák esetében jelentős 
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műszerfejlesztési aktivitás figyelhető meg. A fejlesztés középpontjában a hőkezelő egység áll, 
ezért a következő fejezetekben, a legelterjedtebben alkalmazott módszerek, illetve néhány egyedi 
kapcsolt rendszer bemutatása következik, különös tekintettel működési elvükre és 
alkalmazhatóságukra. 

1.5.2.1. Termograviméterrel kapcsolt rendszerek (TG-FTIR, TG-GC-MS) 

Deszorpciós és polimer-degradációs vizsgálatokra legelterjedtebben a termograviméterrel 
kapcsolt rendszereket alkalmazzák. A módszer előnye a kis mintaigény (10-20 mg) és számos 
paraméter, (felfűtési sebesség, hőprogramok, atmoszféra, öblítőgáz sebesség stb.) 
változtatásának lehetősége. 

A TG-vel kapcsolt rendszerekkel pontosan meghatározató, hogy az egyes bomlástermékek 
milyen hőmérsékleten keletkeznek. A fejlődő gázokra FTIR esetében a kimutathatósági határ 
~10ppm, s a beruházási költség jóval kisebb, mint MS esetében. A TG-MS kapcsolt rendszert 
tovább bonyolítja, hogy az MS elemzés nagy vákuumot igényel, míg a TG vizsgálatok légköri 
nyomáson történnek, s ez további kiegészítő egységek beépítését igényli.  

A kapcsolt rendszerek egyik legkritikusabb része a két egységet összekötő cső („interface”). 
Itt a polimer hőbomlásából származó, könnyen illó bomlástermékek kondenzálódhatnak. A 
lecsapódás mértékének csökkentésére több megoldás is létezik. Az egyik lehetőség, hogy a 
vivőgáz térfogatáramát megnövelik, aminek következtében azonban a füstgáz felhígul és a 
tartózkodási ideje a spektrométer mérőcellájában lecsökken, így a detektálhatóság jelentősen 
leromlik. A TG precíziós mérlegét a nagy öblítőgáz térfogatáram zavarhatja. A másik lehetőség, 
hogy az összekötő csövet fűtik (általában 200°C), ami azonban mellékreakciók esélyét növeli 
meg a gázkomponensek között, valamint a bomlástermékek másodlagos bomlást szenvedhetnek. 
A vizsgálatok eredményeit a térfogatáram; a füstgáz komponenseinek elegyedése a vivőgázzal; 
az áramlási profil; az összekötő elem hossza és a diffúziós koefficiens is erősen befolyásolja. 

A TG-vel kapcsolt rendszerek alkalmazhatóságának azonban határt szab, hogy a maximális 
felfűtési sebesség (~100°C/perc) a valós égési körülményekhez képest alacsony, ezért közvetlen 
következtetéseket levonni a TG eredményekből az éghetőségi jellemzőkre vagy az anyag égési 
viselkedésére nem lehet. Az FTIR spektrométer fejlődő gáz elemzésre történő alkalmazásának 
előnyei és egyben a nehézségei megmutatkoztak már a kutatások kezdeti szakaszában is [131]. 
Ilyen pl. a kismolekulák (H2O, HCl) zavaró interferenciája a spektrumok finomszerkezeti részén. 

Tidjani [117] maleinsavval ojtott polipropilénbe diszpergált agyagásvány nanokompozitok 
(PPgMA/MMT) vizsgálatakor a Gram-Schmidt görbék esetében egy gázfejlődési csúcsot figyelt 
meg (ld. 1.11. ábra), ami – korábbi TG vizsgálatokkal összhangban –a PP egylépcsős 
hőbomlását támasztja alá. 
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1.11. ábra. A TG-FTIR vizsgálatok eredményei: a PPgMA és az időben eltolódott PPgMA/OMMT nanokompozitok 
Gram-Schmidt görbéi 

Nanokompozit esetében a bomlástermékek fejlődése eltolódik (41,6 perc) a referencia 
mátrixhoz képest (39,5 perc). Agyagásvány jelenlétében ugyanazok a bomlástermékek fejlődnek, 
mint a PPgMA esetében (szén-dioxid/szén-monoxid és szénhidrogének). Nitrogén atmoszférában 
végezve a vizsgálatot a 2361 és 2339 cm-1 jelentkező, a CO2-ra jellemző sávok – nem meglepő 
módon – eltűnnek. Chen és munkatársai PS nanokompozitok termikus degradációjának 
mechanizmusát TG-FTIR-rel vizsgálva eltérést állapítottak meg PS-hoz képest [132]. 
Agyagásvány jelenlétében szignifikáns mennyiségű α-metilsztirol, illetve dimer és trimer 
származékok keletkeznek. 

A TG-GC-MS kapcsolt rendszer alkalmazhatóságáról polimer rendszerekben Raemaekers 
összefoglaló tanulmányt közölt, a homopolimerek, kopolimerek, polimer keverékek és kompozitok 
jellemzését, az adalékok és toxikus anyagok kimutatását is beleértve [133]. 

Jang és munkatársai különböző polimerek (PA6, SAN, ABS, EVA, PS, PMMA, PAN, HIPS, 
PE, PP) és agyagásványok felhasználásával állítottak elő nanokompozitokat. A nanoadalékok 
hatását a polimer hőbomlási mechanizmusára, összefüggésben az éghetőségi eredményekkel 
TG-GC-MS módszerrel vizsgálták [134]. Megállapították, hogy a kismolekulás bomlástermékek 
csaknem az összes kompozit esetében később keletkeznek a polimer mátrixhoz képest, s ezt az 
agyagásványok segítségével kialakuló (gázzáró) védőréteg hatásával magyarázták. A legtöbb 
polimer/agyagásvány nanokompozit bomlására jellemző, hogy nanoadalék jelenlétében további 
bomlási útvonalak alakulnak ki, amelyekre a random lánchasadás és gyökös rekombináció 
jellemző. Abban az esetben, ha az intramolekuláris reakciók válnak szignifikánssá – amint azt a 
PA6, PS és EVA esetében tapasztalták – a nanokompozitok égésgátlása jelentős javulást 
mutatott. Gyökös mechanizmus szerinti bomlás esetében a bomlástermékek részvétele további, 
másodlagos reakciókban a keletkező gyök stabilitásától függ. A PS és az EVA bomlásából 
származó gyökök a legstabilabbak, ezért ezek agyagásvánnyal alkotott nanokompozitjai a 
hőkibocsátás maximumában a legnagyobb mértékű csökkenést mutatják. 
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1.5.2.2. Piroreaktoros kapcsolt rendszerek (Pyr-GC-MS) 

A három leggyakrabban alkalmazott pirolizáló (Pyr) egység a mikrokemence, a Curie-pontos 
pirolizátor, valamint a fűtőszálas pirolizátor.  

A mikrokemencében a minta a pirolízis hőmérsékletét gyorsan eléri és a pirolízis idejére 
állandó értéken marad. A minta folyadékfecskendővel vagy, ha szilárd, akkor egy kis mintatartó 
tégelyben kerül a pirolizáló térbe. A mikrokemence alapvető hiányossága – a közelmúlt 
fejlesztései ellenére – a mérések gyenge reprodukálhatósága. Tsuge az általa kifejlesztett 
multifunkcionális mikrokemencét ennek ellenére polikarbonátok égésgátló adalékainak Pyr-GC-
MS módszerrel végzett mechanizmus-kutatására és a kopolimer mátrix szerkezet-felderítésére 
sikerrel alkalmazta [135]. 

A Curie-pontos pirolizátor a mikrokemence hiányosságát azáltal küszöböli ki, hogy a 
hőmérsékletszabályzásra ferromágneses fémeket alkalmaznak [136]. A mintát egy 
ferromágneses ötvözetből készült fémszál végén helyezik el, majd behelyezik a pirolízis térbe, 
amit egy nagyfrekvenciájú indukciós tekercs fűt fel nagy sebességgel. A hőmérsékletemelkedés, 
amint eléri az ötvözet Curie-pontját, azonnal leáll, ezen a hőmérsékleten a ferromágneses fém 
elveszti mágneses tulajdonságát. A Curie-pontos pirolizáló egység felfűtési ideje körülbelül 0,2-
0,4 s. Mivel a pirolízis hőmérsékletét az alkalmazott fémötvözet Curie-pontja határozza meg, 
ezért a vizsgálatokat csak korlátozott hőmérsékleteken lehet kivitelezni. 

A fűtőszálas pirolizáló egység a pirolízis hőmérsékletének pontos szabályzását nagy 
ellenállású fémek feszültségének gyors szabályzása révén teszi lehetővé. A kereskedelemben is 
kapható különböző Pyroprobe modellek a legelterjedtebben használt fűtőszálas műszerek. A 
Pyroprobe rendszerrel a mérések jobban reprodukálhatóak, a pirolízises reakció pontos 
időtartamát azonban nehéz meghatározni, mivel a minta fűtőszállal soha nem kerül közvetlen 
érintkezésbe [137, 138]. 

Mindhárom pirolizáló egység hátránya, hogy az elválasztó egységgel (pl. GC) vagy a kémiai 
detektorral külsőleg vannak összekapcsolva, így a kondenzáció és a másodlagos bomlási 
reakciók lehetősége az összekötő csövekben fennáll. 

Az első off-line módban kivitelezett Pyr-MS vizsgálatok eredményeit Madorsky és Straus, 
valamint Wall publikálták [139, 140]. A GC bevezetését követően polimerek degradációs on-line 
analíziséről három kutatócsoport is közölt eredményeket Pyr-GC kapcsolt rendszert alkalmazva 
[141-143]. 

Az 1.12. ábra egy tipikus Pyr-GC-MS kapcsolt rendszer felépítését mutatja. A vizsgálati 
berendezés egy mikrokemencés fűtőszálas pirolizátorból, egy gázkromatográf elválasztó 
egységből, valamint egy kvadrupólus tömegspektrométerből áll. Az elválasztást követően a 
tömegspektrométer a vizsgált polimer összetételéről, kémiai szerkezetéről, valamint közvetve a 
hőbomlás mechanizmusáról nyújt információt [144]. A Pyr-GC/MS vizsgálati módszert az 
égésgátlás-kutatásban az adalékok hatásmechanizmusának felderítésére alkalmazzák. Az 
analízis mintaigénye kb. 10-100 µg. A mintákat He vagy N2 atmoszférában 400-600°C között 
vizsgálják. 
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1.12. ábra. A Pyr-GC/MS kapcsolt rendszer felépítésének vázlatos rajza 

Sato és munkatársai brómozott polikarbonáttal és antimonoxiddal égésgátolt poliészter 
bomlását vizsgálták [145]. Magyar kutatók ammónium-polifoszfát (APP) és egyéb foszfortartalmú 
égésgátlók hatását különböző polimer (pl.: PS, ABS, PAN, PC) mátrixokban tanulmányozták 
[146]. Fokozatos felfűtés mellett az APP-ből fejlődő ammónia és víz a polikarbonát lánc 
hasadását bázikusan katalizálják. Az APP a biszfenol A (TBBA) diszproporcionálódását gyorsítja. 
A foszfortartalmú égésgátló a fejlődő bomlástermékek mennyiségét felhabosodó égésgátló 
mechanizmussal csökkentette.  

Jakab és Omastova különböző poliolefin/korom kompozitok bomlási folyamatait vizsgálták a 
korom illékony tartalmának és a poliolefin típusának (PE, PP és PIB) függvényében [147]. Pyr-
GC/MS vizsgálatok alapján megállapították, hogy a magas illékony komponens tartalmú korom a 
PP és a PIB bomlását segíti elő, az illókomponensben szegény korom pedig a kompozitok 
termikus stabilitását növeli. A korom nem csak a kompozit hőstabilitását befolyásolja, hanem a 
füstgáz összetételét (α,ω-dialkének és n-alkánok aránya) is meghatározza. Az eredmények arra 
utalnak, hogy a korom részt vesz a hidrogén transzfer folyamatokban. 

1.5.2.3. „Flash pirolizátor” kapcsolt rendszerek (FlashPyr-FTIR) 

A TG-FTIR és a Pyr-GC/MS kapcsolt EGA rendszerekkel végzett kísérletek az EGA kapcsolt 
technika számos későbbi fejlesztéséhez jó kiinduló pontnak számítottak. Ilyen például az ún. 
’Flash pyrolyser’-FTIR rendszer. A piroreaktoros (Pyr) elrendezéshez képest jelentősebb 
változtatásokat főként a pirolizáló egységben hajtottak végre (ld. 1.13. ábra: (5)). Ennek 
köszönhetően lehetővé vált a minták vizsgálata rendkívül nagy felfűtési sebesség (103-104°C/s) 
mellett. A pirolízis egység neve is erre utal: ’Flash pyrolyser’. A fejlődő bomlástermékeket FTIR-
rel detektálják (ld. 1.13. ábra: (7)). 
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Az egységeket összekötő elemeket a 
bomlástermék gázok kondenzációjának 
az elkerülésére 200°C-on temperálják 
(ld. 1.13. ábra: (6 és 6’)). A vivőgáz 
N2/O2 összetétele szabályozható, 
ezáltal az égés különböző 
körülményeinek a modellezése válik 
lehetővé: a pirolízis folyamata (100% 
N2 atmoszféra) és a jól ventillált égési 
körülmény (21% O2, 78% N2 
atmoszféra), továbbá a N2 és az O2 
gázmolekulák az IR spektrumot nem 
zavarják. 

1.13. ábra. ’Flash pyrolyser’-FTIR kapcsolt rendszer 
sematikus rajza 

A gázáram 50-100 ml/perc között változtatható, attól függően, hogy milyen égési körülményt 
modelleznek. A módszer előnye, hogy a gyors felfűtéssel a valós körülményeket jól lehet 
modellezi, azonban ezt a felfűtési sebességet csak 20 másodpercig lehet fenntartani. A vizsgálat 
mintaigénye körülbelül 10-50 mg. 

Lunghi az iparban alkalmazott anyagok környezeti hatásait, tűz esetén fejlődő toxikus gázok 
minőségét és mennyiségét ’Flash pyrolyser’-FTIR-rel tanulmányozta [148]. Az általa vizsgált 40 
féle vizsgált anyagról megállapították, hogy az égés során CO, CO2, HCN és NOx gáz milyen 
hőmérsékleten, milyen mennyiségben fejlődik. 

A szerves felületkezelőszer termikus stabilitása erősen függ az agyagásvány összetételétől. 
Bellucci és munkatársai inert és oxidatív körülmények között a felületkezelt és kezeletlen (nyers), 
természetes és szintetikus agyagásványok bomlását vizsgálta [149]. Az alkil-ammónium sók 
önmagukban egy lépésben bomlanak el, ezzel szemben agyagásványon a gáz halmazállapotú 
bomlástermékek több lépésben keletkeznek. Ezt az eltérést az agyagásvány katalitikus hatásával 
magyarázzák. A természetes MMT szenesítő hatását a szintetikus fluorohectorittal hasonlították 
össze. MMT esetében kétszer több szenes maradék képződött, amit a MMT rétegek sarkán 
található –OH csoportokkal kapcsolatos savas karakterrel magyaráztak. Szintetikus agyagásvány 
esetében ezek a felületi csoportok blokkolva vannak.  

1.5.2.4. Purser kemencés EGA vizsgálatok 

A ’Flash pyrolyser’-FTIR-hez hasonlóan a Purser kemencés vizsgálatok (IEC 60695-7-50) is 
az égés közben fejlődő gázok azonosítását, valamint mennyiségük meghatározást célozták. A 
kemence és a méréstechnika kidolgozása Purser nevéhez fűződik [150]. Anyagok égése során 
keletkező füstgázok tanulmányozásakor minden laboratóriumi vizsgálatnál arra törekednek, hogy 
a valós égés során kialakuló körülményeket a lehető legjobban megvalósítsák. Az égési 
körülmények laboratóriumi méretekben történő modellezésére a Purser kemence jól 
alkalmazhatónak bizonyult (ld. 1.14. ábra), bár a vizsgált minta mennyisége (~200 mg) egy 
nagyságrenddel nagyobb, mint például a TG-vel kapcsolt módszerek esetében. Felépítését 
tekintve a Purser kemence egy csőkemence, amelybe a vizsgálandó mintát vízszintes irányú 
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egyenletes mozgatással juttatják be. Az elsődleges levegő áramának szabályozásával különböző 
égési körülmények vizsgálatára nyílik lehetőség. A ventilláció következtében az égéstermékek a 
kemence csövén keresztül a hígító kamrába jutnak, ahol a bevezetett másodlagos levegővel 
felhígulnak. A mintavételezés az off-line füstgáz- analízishez ebből a térből történik. 

 
1.14. ábra. A Purser kemence felépítésének sematikus rajza [151] 

On-line vizsgálatok során a csőkemence bevezetésénél és a hígító kamrában folyamatosan 
mérik: a hőmérsékletet, optikai/lézeres módszerrel a füst sűrűségét, valamint elektrokémiai 
érzékelőkkel az O2 és a CO és CO2 koncentrációját a füstgázban [152]. A kemencehőmérséklet, a 
mintatömeg/elsődleges levegő áram arány, és a másodlagos levegőáram értékének megfelelő 
megválasztásával a Purser kemence többféle égési körülmény modellezésére alkalmazható. 

A Purser kemencével Hull és munkatársai végezetek számos anyagra kiterjedő munkát:  
 jelentős különbségeket állapítottak meg a fejlődő gázok minőségi és mennyiségi 

összetételében a vizsgált elektromos kábelek típusától függően [153]. 
 EVA nanokompozitok éghetőségét és a fejlődő toxikus gázokat vizsgálták önmagukban, 

illetve fémhidroxiddal kombinálva s a nanorészecskék CO és a CO2 keletkezésére, valamint a 
tömegcsökkenésre gyakorolt jelentős hatásáról számoltak be. Alumínium-hidroxid mellett 
alkalmazva nanorészecskéket, a töltetlen polimer mátrixhoz hasonló eredményeket kaptak [154].  

 egyéb polimer (PE, PP, PS, PMMA, EVA) égése során szintén tanulmányozták a 
környezetre káros égéstermékek keletkezését [151]. 

1.5.2.5. Lézer pirolízis EGA vizsgálatok (LPyr-TOF/MS) 

Annak lehetőségét, hogy lézereket alkalmazzanak szerves anyagok bomlásának 
tanulmányozására, Shaub és munkatársai ismerték fel és publikálták 1975-ben [155]. A lézer 
monokromatikus, párhuzamos és koherens sugárnyaláb (kollimált kilépő sugárnyaláb) természete 
lokális analízist tesz lehetővé. Polimerek lézeres hőkezeléséről két kutatócsoport 1982-ben 
számolt be [156, 157]. A lézernek, mint hőkezelő, hőközlő egységnek a hagyományosnak 
mondható fűtőszálas vagy kemencés pirolizátorokkal szemben számos előnye van. Egyszerű 
mintakezelést tesz lehetővé, különösebb mintaelőkészítést nem igényel, a vizsgálat előtt nem 
szükséges a minta porrá őrlése, kicsi a mintaigénye. A fókuszált nagy teljesítmény kis területen 
gyors hőmérsékletemelkedést biztosít, amit gyors lehűlés követ, ezzel kiküszöbölve a kondenzált 
fázisban a bomlástermékek között a másodlagos reakciókat. Lézert alkalmazva hőkezelő 
egységként a bomlási folyamatok kinetikailag válnak kontrollálttá (ahogy a valós égések során is) 
szemben a 100°C/min körüli felfűtést biztosító rendszerekben, amelyeknél a folyamatok 
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termodinamikailag kontrolláltak. A számottevő fejlődés, amin a LPyr módszer keresztül ment, 
lehetőséget ad a hőbomlások kinetikai paramétereinek meghatározásra.  

Price szerint a LPyr-sel, az eddig ismertetett technikákkal ellentétben, a polimer felszíne és a 
láng közötti ún. ’dark flame’ régióban lejátszódó folyamatok modellezhetők [158]. Ebben a 
zónában mennek végbe kondenzált fázisú folyamatok, reakciók, amelyek az anyag égési 
viselkedését elsődlegesen meghatározzák.  

Lum LPyr rendszerben argonion lézert alkalmazott, a fejlődő gázokat és a gáztérben 
bekövetkező kémiai változásokat pedig a kvadrupólus tömegspektrométerrel (MS) követte 
nyomon [159]. Kemény és lágyított PVC minták pirolízise során HCl, benzol és toluol keletkezését 
monitorozta. Megállapította, hogy a toluol lágyított PVC esetében egy későbbi degradációs 
lépcsőben keletkezik. Az antimon-trioxid szinergetikus gázfázisú hatásmechanizmusát PVC-ben 
elsőként közölte. Eszerint a fejlődő HCl reakcióba lép a Sb2O3-dal és illékony SbCl3 keletkezik, 
ami a gázfázisba jutva fejti ki hatását. A fejlődő HCl mennyisége így lényegesen kevesebb.  

Price a polimer mintákat neodímium-üveg lézerrel pirolizálta, a fejlődő gázok detektálása 
TOF-MS-sel történt [160]. A rendszer alkalmazhatóságát – Lum-hoz hasonlóan – módosítatlan és 
égésgátolt PVC (molibdén-troxid tartalmú) mintákon vizsgálta [160]. Megállapították, hogy az 
égésgátlót nem tartalmazó mintában a benzol mennyisége a füstgázban a füstsűrűséggel 
arányosan növekszik. Égésgátolt PVC esetében ez a tendencia ellentétes: ha csökken a füst 
sűrűsége, a benzol mennyisége növekszik. PMMA és PU [161], valamint PS, PMMA, PAM, PAN 
kopolimerek [162] bomlási folyamatait is tanulmányozták. Megállapították, hogy az alumínium-
trihidrát égésgátló hatása PMMA-ban többek között az égés során fejlődő metil-metakrilát 
visszaszorításában nyilvánul meg, ami tűz esetén a „fűtőanyag” szerepét tölti be.  

A látható és UV lézereket alkalmazó rendszerek általános hátránya, hogy egyes mintákban – 
különösen átlátszó minták esetében – a lézer nem nyelődik el, így az energiaközlés hatásfoka 
rendkívül alacsony. Ezért kormot vagy nikkelt kevertek a polimerhez, hogy növeljék a 
kölcsönhatást a lézer sugárnyaláb és a polimer között. Az összetettebb rendszer miatt azonban a 
lézer által leadott energia vált kiszámíthatatlanná és a bevitt adalékok a bomlás mechanizmusát 
módosíthatták. 

 



 

 43

2. A KUTATÁS SORÁN ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

A kutatás során felhasznált anyagok jellemzőit, a polimer kompozitok előállítását, valamit az 
alkalmazott vizsgálati módszerek és berendezések rövid leírását a Függelék egyes fejezetei 
tartalmazzák. 

3. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

A vonatkozó szakirodalom áttekintését követően az állapítható meg, hogy nanoadalékok 
hatására (megfelelő szerkezet kialakulása esetén) egy szűk koncentrációtartományban javulnak a 
polimer kompozitok mechanikai, szerkezeti és termikus tulajdonságai (ld. 1.4. fejezet). A 
polimerek égésgátlására irányuló kutatások kezdeti szakaszában a nanoadalékok kedvező 
hatásairól számoltak be. Napjainkra azonban világossá vált, hogy ezen adalékok kedvező hatása 
csak néhány éghetőségi jellemző esetében mutatkozik meg. Jelentős égésgátoltsági szint 
biztosítása érdekében szükséges lehet a nanoadalékok kombinálása egymással és 
hagyományos égésgátlókkal. Összetett rendszerek fejlesztését nehezítette, hogy a nanoadalékok 
hatásmechanizmusa nem, vagy csak részben ismert. Az eddigi munkák szinte kizárólagosan a 
felületkezelt agyagásványok hatását vizsgálták és az összetett mechanizmus tárgyalását – 
amelynek értelmezését a felületkezelőszer bomlása is nehezíti – rutinszerűen alkalmazott 
leegyszerűsített feltételezésekkel próbálták helyettesíteni. Ennek megfelelően a kísérleti munka 
célkitűzése magában foglalta 

• a nanostrukturált töltőanyag-részecskék égésgátló hatásának vizsgálatát felületkezelőszer 
nélkül, kémiai összetételük, morfológiájuk, illetve koncentrációjuk függvényében, 

• a módosítatlan nanoadalékok hatásmechanizmusának, az adalékok szerepének 
vizsgálatát a polimerek égésgátlásában és termikus stabilitásában, 

o a nanoadalékok feltételezett katalitikus hatásának igazolását: a felületkezeletlen 
adalékokat, valamint aktivált részecskéket tartalmazó kompozitok 
termogravimetriás vizsgálata révén, 

 új vizsgálati rendszer kifejlesztését és vizsgálati metodikák kidolgozását, 
amely lehetővé teszi kis mennyiségű polimer kompozitok komplex 
analízisét, gáz- és kondenzált fázisú vizsgálatát valós égési körülmények 
között, 

 az új vizsgálati módszer alkalmazhatóságának felderítését, összefüggések 
meghatározását hagyományos vizsgálati módszerekkel összehasonlítva, 
agyagásványok hatásának vizsgálatát, 

o nanoadalékok hatásának vizsgálatát a védőréteg szerkezetére, 
o annak megállapítását, hogy a hőfizikai jellemzők milyen szerepet töltenek be a 

nanoadalékok égésgátló és termikus stabilitás növelő hatásában, 
• nanoadalék-kombinációk előállítását és hatásuk vizsgálatát a kompozitok éghetőségi 

jellemzőire, lehetséges szinergetikus hatások felderítését, 
• nanoadalékot és hagyományos égésgátló adalékot tartalmazó rendszerek előállítását, 

nanoadalékok hatásának vizsgálatát e kombinált rendszerekben, 
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• polimer adalékokkal kombinált új égésgátolt adalékrendszer előállítását és alkalmazását, 
• az eredmények hasznosítását égésgátolt többrétegű rendszerek előállítására. 

3.1. Nanoadalékok éghetőségi jellemzőkre gyakorolt hatásának vizsgálata 

Vonatkozó saját irodalom: I, XII, XIII, XIV 

A módosítatlan (nem felületkezelt) nanoadalékok éghetőségi jellemzőkre gyakorolt hatásának 
vizsgálatára három részecsketípust választottunk, úgy hogy két nanoadalék kémiai felépítése és 
szerkezete alapvetően eltérő legyen: ezek a montmorillonit és a szén-nanocső (kétfalú (DWCNT) 
és többfalú (MWCNT)) , a harmadik típus pedig átmenetet képezzen az előző kettő között: erre a 
célra a szepiolit agyagásványt választottuk. A kiválasztott nanotöltőanyagok táblázatos 
csoportosítását kémiai- és szerkezeti felépítésük szerint a 3.1. táblázat tartalmazza; a részecskék 
elektronmikroszkópos felvételei a 3.1.a-c. ábrákon láthatók. 
3.1. táblázat. Nanotöltőanyagok csoportosítása kémiai- és szerkezeti felépítésük szerint 

Kémiai felépítés 
 

alumínium-szilikátok szénmódosulat 
Lemez szerkezet montmorillonit   

 szepiolit  Morfológia 
Szál szerkezet 

  szén-nanocső 
 

 
(a.) montmorillonit (b.) szepiolit (c.) többfalú szén-nanocső 

3.1. ábra. Elektronmikroszkópos és transzmissziós felvételek a módosítatlan nanotöltőanyagok mikroszkopikus 
szerkezetéről, (a.) montmorillonit (x2000), (b.) szepiolit (x10000), (c.) szén-nanocső (x40000) 

A módosítatlan nanotöltőanyagot tartalmazó polimer kompozitok előállítása a Függelék F.6.1. 
fejezetében ismertetett módon történt. Az előállított kompozitokat UL 94 vízszintes éghetőségi 
vizsgálattal (ld. Függelék F.7.10. fejezet), valamint oxigénindex méréssel minősítettük (ld. 
Függelék F.7.12. fejezet). A vízszintes éghetőségi vizsgálatok, a szabványban megadott fémháló 
alkalmazásával történtek.  

A kompozitok összetételét és az UL 94 vízszintes éghetőségi vizsgálatok eredményeit a 3.2. 
táblázat tartalmazza.  
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3.2. táblázat. PP/nanoadalék kompozitok összetétele és éghetőségi jellemzőik 

Minta 
PP HP 
400H 

PPgMA MWCNT SEP MMT Égési 
seb. 

Csepegési 
hajlam 

OI 

 % mm/min csepp/100mm v/v% 
PP 95 5,0 - - - 9,7 >300 19 
  +MMT(1,0) 98 1,0 - - 1,0 8,8 264 19 
  +MMT(2,5) 95 2,5 - - 2,5 8,5 235 19 
  +MMT(5,0) 90 5,0 - - 5,0 10,3 >300 19 
  +SEP(1,0) 98 1,0 - 1,0 - 8,9 280 19 
  +SEP(2,5) 95 2,5 - 2,5 - 10,8 161 19 
  +SEP(5,0) 90 5,0 - 5,0 - 10,2 204 19 
  +MWCNT(0,5) 99 0,5 0,5 - - 9,0 124 19 
  +MWCNT(1,0) 98 1,0 1,0 - - 8,6 36 19 
  +MWCNT(2,5) 95 2,5 2,5 - - 7,8 0 19 
  +MWCNT(5,0) 90 5,0 5,0 - - 6,7 0 19 
  +MWCNT(8,0) 84 8,0 8,0 - - 6,1 0 19 

Az UL 94 vizsgálat szerint az összes kompozit a HB éghetőségi osztályba sorolható, ezen 
belül azonban jelentős különbség mutatkozik az égési sebességben és a csepegési hajlamban. A 
3.2. táblázatban látható eredmények alapján az alábbi következtetések vonhatók le: 

 kis koncentrációban (1-2,5%) az agyagásványok (MMT és SEP) a kompozit égési 
sebességét csökkentik, nagyobb koncentráció (>2,5%) esetében azonban ez a hatás 
megszűnik, az égési sebesség növekszik, 

 szén-nanocső hatására az égési sebesség szignifikánsan csökken, ahogy a csepegési 
hajlam is, ami 2% MWCNT alkalmazásakor már teljesen megszűnik.  

Az éghetőségi eredmények tehát arra utalnak, hogy a kémiailag hasonló felépítésű, de 
szerkezetükben eltérő MMT és SEP agyagásványok hatása áll inkább közelebb egymáshoz, sem 
mint a hasonló szerkezetű, de eltérő kémiai összetételű SEP és MWCNT. Tehát a nanoadalékok 
kémiai felépítése, valamint az alkalmazott koncentráció azok a tényezők, amelyek elsődlegesen 
hatással vannak a kompozitok olyan éghetőségi jellemzőire, mint az égési sebesség és a 
csepegési hajlam.  

A 3.2. táblázat adataiból az is kitűnik, hogy a kompozitok oxigénindex értékére a 
nanotöltőanyag morfológiájának és koncentrációjának a vizsgált tartományban nincs hatása (az 
oxigénindex koncentrációtól és adaléktípustól függetlenül a vizsgált esetekben19 volt). 

Összehasonlító vizsgálatokat végeztünk annak megállapítására is, hogy az egyes 
nanotöltőanyag-típusok hogyan befolyásolják a kompozitok égése során fejlődő hőmennyiséget. 
Ennek megfelelően az előállított kompozitokon Cone kaloriméteres vizsgálatokat végeztünk (ld. 
Függelék F.7.13. fejezet). A 3.2. és 3.3. ábrákon az 5% tartalmú kompozitok hőkibocsátási és 
tömegvesztési görbéi láthatók. 
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3.2. ábra. A PP/nanoadalék (5%) kompozitok és a PP referencia Cone kaloriméteres eredményei: hőkibocsátási 
görbék, 50 kW/m2 besugárzással 
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3.3. ábra. A PP/nanoadalék (5%) kompozitok és a PP referencia Cone kaloriméteres eredményei: tömegvesztési 
görbék, 50 kW/m2 besugárzással 

A 3.2. és 3.3. ábrákon bemutatott Cone kaloriméteres eredmények is arra utalnak, hogy a 
különböző nanotöltőanyagok a kompozit égési jellemzőit eltérő mértékben befolyásolják. Az égés 
során felszabaduló teljes hőmennyiséget (THR) a PP referenciához képest a szén-nanocsövek 
csökkentik a legnagyobb mértékben, valamint a PP/MWCNT nanokompozitok THR értékeire van 
a leginkább hatással a nanoadalék koncentrációja. A gyulladáshoz szükséges időt (TTI) viszont 
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adaléktípustól függetlenül az összes nanoadalék csökkenti, ami a szakirodalmi részben 
olvasottak alapján az olvadék állapotú polimerben diszpergált szilárd részecskék gázbuborék 
gócképző hatásával magyarázható. Az összes kompozit maximális hőkibocsátási értéke (pkHRR) 
a PP-hez viszonyítva csökkent, a legjobb eredményt – közel 50%-os csökkenést – a PP/MWCNT 
nanokompozitok esetében kaptuk. A szepiolit, amelynek formája az MWCNT-hez hasonló, jobb 
pkHRR eredményt ad, mint a kémiailag rokon összetételű montmorillonit. A 3.3. ábrán bemutatott 
tömegveszteségben is a két szálas szerkezetű adalék mutat hasonlóságot. Figyelembe véve a 
nanorészecskéknek a szakirodalmi részben ismertetett védőréteg hatásmechanizmusát, a Cone 
kaloriméteres vizsgálatok azzal a meglepőnek tűnő eredménnyel jártak, miszerint a szálas 
szerkezetű adalékok hatékonyabban csökkentik a felszabaduló hőmennyiséget, mint a lemezes 
morfológiájú montmorillonit.  

Azonban ha figyelembe vesszük, hogy az agyagásványok ezekben a kísérletekben 
felületkezeletlen formában kerültek alkalmazásra, az eredmények már kevésbé meglepőek. 
Aszerint, hogy a vizsgált nanoadalékok az éghetőségi jellemzőket a Cone kaloriméterben milyen 
mértékben befolyásolják, a következő sorrend állítható fel: MMT<SEP<DWCNT<MWCNT. A 
kialakult sorrend nyilvánvalóan összefüggésben van a diszpergálhatóság mértékével. A 3.4. 
ábrán látható egyszerű geometriai megfontolásból kitűnik, hogy két szálas szerkezetű 
agyagásvány részecskét könnyebb elválasztani egymástól (diszpergálni), mint két lemezes 
szerkezetű részecskét.  

(a.) montmorillonit (b.) szepiolit  
3.4. ábra. Érintkező felületek (a.) lemezes-, (b.) szálas szerkezetű részecskék esetén  

A szakirodalomból jól ismert, hogy a MMT organofilizálásával a rétegközi távolság, az ún. 
galéria megnő, továbbá a felületkezelés a részecskék diszperzitási fokát a polimer mátrixban 
javítja [93]. A kevésbé kutatott szálas szerkezetű szepiolit organofilizálásának hatását a kompozit 
morfológiájára röntgendiffrakciós technikával (ld. Függelék 7.2. fejezet), valamint transzmissziós 
elektronmikroszkóppal (ld. Függelék 7.3. fejezet) vizsgáltuk. A 3.5. ábrán a PP mátrix, a szepiolit, 
valamint a kezeletlen és organofilizált szepiolitot tartalmazó kompozitok (PP+SEP és PP+OSEP) 
diffraktogramjai láthatók.  
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(b.) (c.) 
3.5. ábra. (a.) PP+SEP és (b.) PP+OSEP kompozitok TEM felvételei; (c.) a szepiolit (SEP), a polipropilén mátrix 
(PP) és a módosítatlan szepiolitot (PP+SEP), valamint organofilizált szepiolitot (PP+OSEP) tartalmazó 
kompozitok röntgendiffraktogramjai 

Amint a 3.5. ábrán látható, a szepiolitnak három karakterisztikus reflexiós csúcsa van (7,4 Ǻ, 
11,8 Ǻ és 13,4 Ǻ). A PP kompozitok diffraktogramjaiban egyedül a nagyintenzitású 7,4 Ǻ-nél 
jelentkező csúcs detektálható. Összehasonlítva a PP+SEP és PP+OSEP kompozitok 
diffraktogramjait, megállapítható, hogy a felületkezelésnek (kvaterner alkil-ammónium sóval 
történő organofilizálásnak) nincs, vagy csak csekély hatása van a kompozit morfológiájára. Az 
XRD eredményekkel szemben a transzmissziós vizsgálatok során a PP+SEP kompozit esetében 
elvétve, lokálisan szepiolit szálakból összeállt kötegeket figyeltünk meg (ld. 3.5. (a.) ábra). 

Szén-nanocső esetében – annak ellenére, hogy a felület apoláris jellege közelebb áll a 
polimer mátrixéhoz – az elemi szálak szétválasztását és egyenletes diszpergálását a SEP-nál 
jóval nagyobb szálhosszúsága nehezíti meg (a kötődési pontok száma nagy). A MWCNT 
kedvező hatása tehát csupán a szerkezeti különbségekkel nem magyarázható.  

A nanoadalék koncentrációja és a mért éghetőségi jellemzők között a pkHRR és a THR 
esetében szignifikáns összefüggés állapítható meg, lényegében a szálas adalékok 
koncentrációjának van hatása. 

A Cone kaloriméteres vizsgálatok után a maradékról készített fényképfelvételek jól tükrözik a 
nanoadalékok hatását. A polipropilén minta, ahogy az a szakirodalmi részben is ismertetésre 
került (ld. 1.1. ábra), teljesen elégett, maradék nem képződött. Ezzel szemben, nanoadalékok 
jelenlétében szenesedés figyelhető meg, maradék képződött (ld. 3.6. ábra). A maradékok 
felületén nagyobb repedések láthatók, MMT esetében az anyag szigeteket alkot.  
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(a.) PP (b.) PP-MMT(5,0) (c.) PP-SEP(5,0) (d.) PP-MWCNT(5,0) 

3.6. ábra. Fényképfelvételek a PP kompozitok maradékairól a Cone kaloriméteres vizsgálatok után 

Összehasonlítva a módosítatlan nanoadalékok hatását az éghetőségre, kitűnt, hogy a 
nanoadalékok eltérő módon fejtik ki égésgátló hatásukat, amely mögött összetett okokat 
tételeztünk fel. A munka folytatását ezen okok felderítése jelentette. A következőkben a tapasztalt 
jelenségek alaposabb megismerésére irányuló kísérleteket és eredményeket ismertetem.  

3.2. Nanoadalékok kémiai hatása a polimerek bomlására és égésgátlására 

Vonatkozó saját közlemény: II, III, X, XI, XV 

A szakirodalom több helyen említi az agyagásvány-részecskék feltételezett katalitikus 
hatását, de kevés meggyőző vizsgálatot publikáltak, amelyek e hatás jelentőségét kísérletileg 
igazolnák (ld. 1.4.3. fejezet). E feltételezett hatás tanulmányozására, valamint az előállított 
kompozitok hőbomlásának megállapítására termogravimetriás vizsgálatokat végeztünk a 
Függelék F.7.1. fejezetében leírtak szerint. 

3.2.1. Kompozitok termoanalitikai vizsgálata 

A 3.7. ábrán a PP referencia és az 5% nanotöltőanyagot tartalmazó kompozitok TG és DTG 
görbéi láthatóak, feltüntetve a kompozitok bomlási jellemzőit is (T5, vmax, Tmax). Agyagásvány 
jelenlétében, típustól függetlenül, a kezdeti bomlási hőmérséklet (T5), valamint a maximális 
bomlási sebességhez tartozó hőmérséklet (Tmax) is alacsonyabb, mint a PP referenciáé. Ezzel 
szemben, nanocső jelenlétében (PP-MWCNT és PP-DWCNT) a bomlási hőmérsékletek a 
magasabb hőmérsékletek felé tolódnak el, a tömegcsökkenés maximuma a PP-hez viszonyítva 
MWCNT esetében 43°C-kal, illetve DWCNT esetében 9°C-kal magasabb hőmérsékletre tolódott. 
Az agyagásványok és a szén-nanocsövek ellentétes hatása eltérő hatásmechanizmusra utal, ami 
a különböző kémiai felépítésből, valamint az eltérő hőfizikai sajátságaikból adódhat. A két 
agyagásvány (MMT és SEP) hatását összehasonlítva, MMT jelenlétében jelentősebb mértékű 
eltolódás figyelhető meg, valamint a bomlás maximális sebessége is kisebb, mint a SEP tartalmú 
kompozit esetében. Az alacsonyabb hőmérsékleten bekövetkező bomlással párhuzamosan a 
szenesedés is megindul, ami az égésgátló hatású, védő-szenes réteg képződéséhez már a 
polimer degradációjának kezdeti szakaszában is hozzájárul. Ennek hatására a további bomlás 
lelassul (12,2%/°C-ről 9,4%/°C-ra, valamint 10,2%/°C-ra) és viszonylag jelentős mennyiségű 
maradék-képződés figyelhető meg.  
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3.7. ábra. Módosítatlan (MMT, SEP) agyagásványokat vagy szén nanocsövet (MWCNT) tartalmazó kompozitok 
TG és DTG görbéi a PP referenciához viszonyítva; felfűtési sebesség: 10°C/min; levegő atmoszférában. (T5: 5% 
bomláshoz tartozó hőmérséklet; vmax: bomlási sebesség maximuma; Tmax: hőmérséklet a bomlási sebesség 
maximumon, Maradék: 500°C-on)  

A bomlást jellemző hőmérsékletek csökkenése az agyagásványoknak a polimer bomlását 
elősegítő, katalizáló hatásával függhet össze. A kompozitok termikus bomlása tekintetében a két 
agyagásvány esetében eltérő mértékű hatás figyelhető meg. Bár az előző fejezet végén tett 
megállapítások szerint homogén kompozitot SEP esetében könnyebben lehet előállítani, mint 
MMT-tal, a termoanalitikai vizsgálatok alapján a MMT hatása jelentősebb, mint a SEP-é. Ezek az 
eredmények arra utalnak, hogy e két agyagásványnak a polimer bomlási folyamataira gyakorolt 
hatásában elsősorban nem a részecskék eloszlásának van meghatározó szerepe, hanem más, a 
bomlást katalizáló hatásnak.  

A TG görbéken a két szén-nanocső tartalmú nanokompozit esetében is eltérő mértékű 
eltolódás figyelhető meg (ez a 3.7. ábrán nincs feltüntetve). A kezdeti bomláshoz tartozó 
hőmérséklet (T5) különbség körülbelül 6°C, ami a maximális bomlásnál 20,3°C-ra növekszik, 
illetve a maradék mennyiség többfalú szén-nanocső esetében nagyobb. Ezzel szemben a 
maximális bomlási sebesség (vmax) mindkét esetben viszonylag nagy, s egymáshoz képest 
számottevő különbség nem figyelhető meg. 

Feltételezéseink szerint a nanokompozitok hőbomlásában tapasztalt különbségek kémiai 
okokra vezethetők vissza (pl. a nanoadalékok különböző termikus stabilitása, fémiontartalma). 
Ennek megállapítására célirányos felületmódosítással előállított részecskékkel további felületi- és 
termoanalitikai vizsgálatokat, valamint modell-kísérleteket végeztünk.  

3.2.2. Nanoadalékok kémiai hatásának vizsgálata aktivált részecskéket tartalmazó modell-
rendszereken 

A nanoadalékok hatásában a morfológiai, kémiai, hőfizikai tényezők összetetten jelentkeznek. 
E tényezőket a szakirodalom is feltételezi, de kevés az olyan vizsgálat, amely az egyes hatásokat 
elkülönülten mutatná ki. Az agyagásványok kémiai hatásának (katalitikus hatás) tanulmányozása 
céljából célirányos felületmódosítással modellrendszereket állítottunk elő. A kísérlet célja az volt, 
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hogy az agyagásvány felületén a feltételezett katalitikus hatású fém mennyiségét megnöveljük és 
vizsgáljuk a módosítás hatását a kompozit termikus jellemzőire.  

Ha az agyagásványok fémiontartalmának a polimerek bomlásában jelentős szerepe van, 
akkor a felületmódosítás hatására a bomlási jellemzőkben (T5, T50, vmax, Tmax) további eltolódásra 
számíthatunk. 

A modell kísérlethez a szakirodalomból jól ismert oxidáló hatású, változó vegyértékű fémeket 
vizsgáltuk: kobalt- (Co2+), réz- (Cu2+), valamint vas iont (Fe3+) választottuk. Az eredmények 
tekintetében az egyes fémionok között szignifikáns különbséget nem tapasztaltunk, ezért a 
disszertációban – az égésgátlás szempontjából érdekes (ld. Szakirodalmi rész 1.4.3. fejezet) – 
vas-ionnal végzett kísérletek eredményeit választottuk bemutatásra. Az agyagásványok 
felületmódosítását megelőzően szükséges volt azok kationcserélő kapacitásának (ld. 
Szakirodalmi rész 1.4.2. fejezet) a meghatározása, ami a Függelék F.7.15. fejezetben leírtak 
szerint történt. Így a montmorillonit kationcserélő kapacitása 1,23 meq/g-nak, a szepiolit kation 
cserélő kapacitása pedig 0,13 meq/g-nak adódott.  

A kationcserélő kapacitás ismeretében az agyagásványok felületét a Függelék F.7.15. 
fejezetében leírt eljárás szerint módosítottuk. A fémionos felületkezelés hatékonyságát röntgen 
fotoelektron spektrometriás (XPS) felületanalitikai módszerrel követtük nyomon (ld. Függelék 
F.7.4. fejezet). A vizsgálat eredményei a 3.3. táblázatban láthatók. A felületi atomszázalék 
összetételek alapján jól nyomon követhető, hogy a fémionos kezelés hatására a vasion 
koncentrációja a módosított mintákban (MMT-Fe és SEP-Fe) a referencia mintákhoz (MMT és 
SEP) képest megnőtt. 

3.3. táblázat. A felületen vasionban dúsított agyagásványok (MMT-Fe és SEP-Fe) és a megfelelő referenciák 
XPS eredményei 

Atom (%) 
Nanoadalék 

Na Fe Ca O Si Al C Mg 
MMT 8,0 0,3 0,4 59,3 13,0 5,9 13,1 0,0 
MMT-Fe 0,0 0,9 0,3 64,7 14,5 8,4 11,2 0,0 
SEP 2,0 0,0 0,1 59,7 14,8 13,9 2,9 6,6 
SEP-Fe 1,4 1,1 0,0 58,7 14,6 13,0 4,1 7,1 

A polipropilén kompaundok előállítását követően (ld. Függelék F.6.1. fejezet) a módosított 
agyagásványok bomlást elősegítő, katalitikus hatását termogravimetriás (TG) módszerrel 
vizsgáltuk. A TG vizsgálatok eredményei a 3.8. ábrán láthatók, a minták jellemző bomlási értékeit 
pedig a 3.4. táblázatban foglaltuk össze. 
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3.4. táblázat. Agyagásványok felületmódosításának hatása a PP alapú kompozitok bomlási jellemzőire, TG 
vizsgálatok alapján; (T5: 5% bomláshoz tartozó hőmérséklet; T50: 50% bomláshoz tartozó hőmérséklet; vmax: 
bomlási sebesség maximuma; Tmax: hőmérséklet a bomlási sebesség maximumon, Maradék: 500°C-on) 

Bomlási jellemzők 
Minta 

T5  T50  vmax  Tmax  Maradék 
 [°C] [°C] [%/°C] [°C] [%] 
PP HP400H 300,0 406,8 -12,2 433,6 0,0 
PP-MMT 290,2 395,1 -9,4 420,8 6,1 
PP-MMT-Fe 280,8 384,8 -8,2 417,3 9,4 
PP-SEP 295,5 399,8 -10,2 426,6 4,5 
PP-SEP-Fe 285,3 400,1 -9,4 430,1 9,0  

3.8. ábra. A felületen vasionban dúsított agyagásványokat (MMT-Fe és SEP-Fe) tartalmazó kompozitok és a PP 
referencia termogravimetriás vizsgálata;10°C/min, levegő atmoszféra 

A tömegveszteségi görbékből és a 3.4. táblázat adataiból látható, hogy a felületre felvitt 
vasionok a kompozitok bomlási folyamatára jelentős hatással vannak. A kezdeti bomlási 
hőmérséklet (T5) mindkét agyagásvány típus esetében körülbelül 10°C-kal csökkent. Az 50% 
bomláshoz tartozó hőmérséklet alakulása SEP esetében szignifikáns változást nem mutat. Ezzel 
szemben a bomlási sebesség (vmax) a felületmódosítás hatására a PP referenciához képest 
jelentősen lecsökkent, és a referencia kompozitokhoz (PP-MMT és PP-SEP) viszonyítva is 
csökkenés figyelhető meg (-9,4→ -8,2%/°C, illetve -10,2→ -9,4%/°C) . 

Megállapítható, hogy az agyagásványok által katalizált szenesedés (és ennek védőréteg 
effektusa) következtében a polimer bomlása lelassult, továbbá az agyagásványok fémtartalmának 
hatása a megnövekedett maradék mennyiségében is megmutatkozik. Az agyagásványok 
fémtartalmának katalitikus hatására vonatkozó feltételezéseinket és következtetéseinket később 
Kong és munkatársai PMMA/MMT-Fe és PMMA/MMT-Na kompozitok termikus stabilitásának 
eredményeivel erősítették meg [163]. 

3.2.3. Nanoadalékok kémiai hatásának vizsgálata LPyr-Raman és LPyr-FTIR kapcsolt 
rendszerekkel 

Az előző fejezetekben bemutatott eredmények alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy 
a polimer mátrixban diszpergált agyagásvány nanoadalékok a polimerek bomlási folyamatait és 
ezáltal azok éghetőségi jellemzőit kémiai hatásuk révén befolyásolják.  
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Amint az a szakirodalmi összeállításból kitűnt, a polimerek bomlását, stabilitását vizsgáló 
analitikai módszerek közül a termogravimetria nélkülözhetetlen, azonban a valós égési 
körülmények modellezésére és különösen az égő polimer pirolízis-zónájában fejlődő gázok 
analízisére (a tűzhatáshoz viszonyítva kis hőmérsékletváltozási sebessége miatt) még más 
analitikai módszerrel kapcsolva sem tekinthető teljesen alkalmasnak. Ezért a további kísérleteket 
megelőzően szükségesnek láttuk egy olyan vizsgálati rendszer kifejlesztését, amely az égési 
folyamatokat reálisabban modellezi és egyben az anyagban végbemenő kémiai változások, 
bomlási folyamatok nyomon követésére is lehetőséget ad. 

A következő fejezetekben ezen rendszer kiépítését, fejlesztését ismertetem. A módszerek 
alkalmazhatóságát poli(etilén-vinilacetát) kopolimer alapú minták lézer-pirolízisével vizsgáltuk. 

3.2.3.1. LPyr-Raman/ATR és LPyr-FTIR kapcsolt rendszerek kifejlesztése 

A szakirodalom áttekintését követően és az ott található ajánlások figyelembevételével (ld. 
1.5. fejezet) a vizsgálati rendszer kiépítése és a módszer kidolgozása során a következő 
szempontokat tartottuk szem előtt: 

 égési folyamatok reális modellezése, 
 szilárd fázisú folyamatok nyomon 

követése, 
 gázfázis analízise, 
 kis mintaigény, 
 gyors vizsgálati módszer, 

 reprodukálhatóság, 
 vezérelhetőség, szabályozás, 
 adatgyűjtés és feldolgozás, 
 fejleszthetőség. 

 

 
A felsorolt követelmények teljesülése érdekében a vizsgálati rendszert három fő egységből 

állítottuk össze (ld. 3.9. ábra): 
 pirolizáló egység: CO2 lézer, 
 fejlődő gázanalízis: FTIR/EGA technika, 
 szilárd fázisú folyamatok nyomon követése: Raman- és FTIR/ATR 

spektrometriás módszerrel. 
 

 
3.9. ábra. A LPyr-Raman/ATR kapcsolt rendszer sematikus ábrája 
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A CO2 lézer pirolizáló egység (SYNRAD 48-1 típus) alkalmazása lehetővé tette, hogy a 
minta kis felületét rövid idő alatt nagy energiával kezeljük, a valós égési folyamatoknak megfelelő 
hőmérséklet-felfutási jelleget így biztosítsuk. A kvázifolytonos (működési frekvencia: 5 kHz) 
üzemű szén-dioxid lézer hullámhossza 10600 nm, a lézernyaláb átmérője: 1 mm. A lézer 
teljesítményét (’Universal Laser Controller’ egységgel) 0 és 10 W között (0,05 W pontossággal, 
teljesítmény ingadozása: ±0,001 W) tudtuk szabályozni, ami különböző égési körülmények 
(gyors- vagy lassú lefutású égés) modellezését tette lehetővé. (A számítógépes vezérlés a 
lézeres besugárzás időtartamát millimásodperc pontossággal szabályozta.)  

A lézeres kezelés hatására fejlődő füstgáz analízisére (EGA: Evolved Gas Analysis) egy 
speciális gázcellát alakítottunk ki, amelynek felépítését a 3.10. ábra szemlélteti. A füstgáz-
bomlástermékek detektálása FTIR spektrométerrel történt (ld. Függelék F.7.7. fejezet). 

 
 

 
(a.) (b.) 

3.10. ábra. (a.) LPyr-FTIR kapcsolt rendszer speciális gázcellájának felépítése, valamint (b.) a pirolizáló 
lézernyaláb és az analizáló IR nyaláb fényútja  

A gázcellában két teret alakítottunk ki: a mérőteret, ahol a fejlődő gázok detektálása és a 
pirolizáló teret, ahol a minta lézeres pirolízise történik. A mérőteret 25 mm átmérőjű és 10 cm 
hosszú normál üvegből alakítottuk ki, aminek a két végét 4 mm vastag NaCl ablak zárta le. A 
cellát az ablakok és a menetes leszorító kupakok közötti szilikongumi-gyűrűkkel szigeteltük. A 
vizsgálat során az analizáló infravörös nyaláb a cső tengelyének irányában halad keresztül a 
gázcellán. A pirolizáló tér a mérőtér bal végén és arra merőlegesen helyezkedik el. A pirolizáló 
CO2 lézernyaláb egy 3 mm átmérőjű nyíláson lép be és jut el a minta felületéhez, úgy, hogy az 
analizáló fénynyaláb útját nem keresztezi. 

LPyr-FTIR fejlődőgáz analízis méréstechnikája 
A gázcellát és a NaCl ablakokat minden vizsgálatot megelőzően CCl4-dal alaposan 

megtisztítottuk. Fejlődő gázanalízis során a minta előkészítése az LPyr-Raman/ATR-nél 
leírtakhoz hasonlóképpen történt. A mintát ragasztóanyaggal rögzítettük a mintatartóhoz, majd a 
végső helyére leszorító kupakkal illesztettük be. Ezt követte a vizsgálat paramétereinek a 
beállítása: pirolízis időtartama, lézer teljesítménye, spektrum felvételek gyakorisága (ez általában 
1 spektrum másodpercenként). A pirolízist megelőzően felvettük a háttér spektrumot és a 
szoftverben az automatikus víz és szén-dioxid korrekciót kikapcsoltuk. Ezt követően a minta 
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pirolízise és a keletező füstgáz analízise, a spektrumok felvétele egyszerre indult. A spektrumok 
rögzítése és kiértékelése az OPUS szoftverrel történt (3.11.b. ábra). 

A szilárd fázisban, a pirolízis hatására, végbemenő kémiai változásokat Raman 
spektrometriai (ld. Függelék F.7.6. fejezet), valamint ATR infravörös spektrometriai (ld. 
Függelék F.7.8. fejezet) módszerekkel követtük nyomon. 

LPyr-Raman/ATR vizsgálat méréstechnikája 
A vizsgálandó anyagból egy 10x10x4 mm-es mintadarabot állítottunk elő, aminek felületét, a 

pirolízist megelőzően, előbb etanolos oldattal megtisztítottuk. A felület száradását követően a 
mintát a mikroszkóp tárgyasztalán helyeztük el, majd referencia spektrumokat vettünk fel. A 
vezérlő és a szabályozó egységekkel beállítottuk a lézeres kezelés körülményeit: a kezelési 
időtartamot, valamint a lézer teljesítményét. Ezt követte a minta lézeres besugárzása, pirolízise, 
amit közvetlenül Raman vagy ATR vizsgálat követett. A Raman spektrumok felvételéhez még a 
sorozat-mérést megelőzően előkísérletekre volt szükség, hogy az adott mintának leginkább 
megfelelő analizáló Raman lézert kiválasszuk, az optimális spektrumakvizíciós időt (felvételi idő), 
valamint az akkumulált felvételek számát meghatározzuk. A vizsgálatokhoz, elővigyázatosságból, 
hogy a bomlástermékek ne kondenzálódjanak az objektíven, minden esetben a nagy 
fókusztávolságú x10 objektívet alkalmaztuk (Raman lézer-sugárátmérő a fókuszpontban: 2,6-3,8 
µm). ATR vizsgálatok esetében különösebb előkészületre, valamint előkísérletre nem volt 
szükség. A spektrum sorozatokat szoftver segítségével értékeltük ki (3.11.a. ábra). 

A Raman spektrumok felvételét számos, nem reprodukálható mérési paraméter (felületi 
érdesség, fókuszpont helyzete, Raman lézer intenzitásának ingadozása, stb.) befolyásolja. Ezért 
az úgynevezett ‘nyers spektrumokat’ ún. normálással a mérési paraméterektől függetlenné kell 
tenni. 

A normálás során a kiválasztott spektrum integrálját egy konstanssal megszorozva egy előre 
meghatározott értékre változtatjuk: normáljuk. A normálás történhet a teljes spektrumra vagy 
annak csak egy részletére. Így a normálás végrehajtásakor a kiválasztott spektrumrészlet 
sávintenzitás értékeinek összege minden esetben százat ad. 

 
(a.) pillanatkép a LabSpec szoftverről (b.) pillanatkép az OPUS szoftverről 

3.11. ábra. (a.) Raman mikro-spektrométer kezelő és spektrum kiértékelő szoftver; (b.) FTIR spektrométert 
vezérlő és spektrum kiértékelő szoftver 
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Tömegcsökkenés-mérés lézer pirolízis során 
Mivel a fennmaradó égés egyik feltétele a kondenzált fázisból távozó éghető gázok 

folyamatos utánpótlása, ezért nyomon követésével az égés dinamikájáról információt kaphatunk. 
Az égés során fejlődő gázok mennyiségének nyomon követésére a kondenzált fázis 
tömegcsökkenésének vizsgálata az egyik lehetséges mód.  

A mintatartó egy analitikai mérlegen került elhelyezésre, amibe a 10x10x4 mm-es minta kerül. 
A mérés a mérleg tárázásával indul. Számítógépes vezérléssel a lézeres besugárzás és a 
tömegmérés egyidőben indul, a mérési adatok rögzítése is számítógéppel történik. 

3.2.3.2. Agyagásványok hatásának vizsgálata LPyr-FTIR fejlődő gáz-analízissel 

A 3.2.1. és 3.2.2. fejezetekben ismertetett termogravimetriás eredmények alapján arra a 
következtésre jutottunk, hogy a polimer mátrix hőbomlása agyagásványok jelenlétében jelentősen 
felgyorsul, a nanoadalékok katalitikus hatása az agyagásványok fémtartalmának tulajdonítható. 
Ennek ismeretében munkánk további részében a valós égést modellező körülmények között 
vizsgáltuk a MMT és a MMT-Fe hatását a keletkező füstgáz mennyiségére és összetételére. Az 
újonnan kifejlesztett LPyr-FTIR módszer lehetőséget ad a minták gyors hőközlésére és a gázfázis 
vizsgálatára (ld. 3.2.3.1. fejezet).  

A kísérletek során alkalmazott MMT-Fe adalék előállítása a Függelék F.5.1. fejezetében 
ismertetett módon történt. A kompozit mintákat a Függelék F.6.1. fejezetben leírtak szerint 
állítottuk elő. Polimer mátrixnak a poli(etilén-vinilacetát) kopolimert (EVA) választottuk, mivel az 
EVA kopolimer termikus, illetve termooxidatív körülmények között lejátszódó bomlási folyamatai a 
szakirodalomból jól ismertek (ld. 1.2. fejezet). Ezen túlmenően az EVA kopolimer modell-
anyagként történő alkalmazását az is indokolttá teszi, hogy a polimer-láncban található vinilacetát 
szegmensek jelentős infravörös és Raman aktivításuknak köszönhetően a változások jól 
detektálhatók. A kompozitok agyagásvány tartalma 5% volt. Az alkalmazott lézerteljesítmény 0,5 
W a LPyr-FTIR vizsgálat során. Az EVA és a MMT-Fe tartalmú minta LPyr-FTIR 3D-os IR 
spektrumsorozat eredményeit a 3.12. ábra mutatja. 

(a.) EVA (b.) EVA-MMT-Fe 
3.12. ábra. Az EVA és a MMT-Fe részecskéket tartalmazó kompozit LPyr-FTIR-es eredményei 
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Az eredményekből kitűnik, hogy a minták pirolízise során a spektrumban új sáv nem jelenik 
meg, azaz a különbség elsősorban nem a füstgáz minőségében, hanem a mennyiségi 
változásokban jelentkezik. A minták vizsgálati eredményeit összehasonlítva szembetűnő a 
különbség. Míg az EVA esetében az egyes sávok intenzitása folyamatos növekedést, addig a 
kompozit esetében telítési jelleget mutat. Erre a jelenségre a magyarázat a polimer felületén 
kialakuló védőréteg lehet, ami gázzáró tulajdonságú, azaz a polimer degradációból származó 
bomlástermékek távozását a gázfázisba megakadályozza. Ezt a magyarázatot a kezelés után 
visszamaradt maradékokról készített felvételek is alátámasztják (3.13.a-b. ábra). A fotókon jól 
látható, hogy a lézeres besugárzás hatására az EVA minta átégett, elszenesedett felület a mintán 
nem látható. Ezzel szemben, azonos körülmények között végezve a pirolízist, az EVA-MMT-Fe 
minta nem égett át, a minta felületén pedig elszenesedett réteg alakult ki. Az eddigi eredmények 
alapján tehát a polimerbe diszpergált agyagásványnak a szenesedési folyamatokban, azaz a 
védőréteg kialakulásában jelentős szerepe van. 

 

  

 
(a.) EVA (b.) EVA-MMT-Fe 

3.13. ábra. Fényképfelvételek a lézer pirolízist követően az (a.) EVA és (b.) az EVA-MMT-Fe kompozit mintákról  

Agyagásvány vagy felületkezelt agyagásvány jelenlétében, ahogy az a 3.14. ábrán is jól 
látható, a füstgáz nagyobb koncentrációban tartalmaz CO-t (2164 és 2137 cm-1) és CO2-t (2360 
és 2341 cm-1), mint a tiszta EVA kopolimer. A megnövekedett szén-monoxid tartalom a felületen 
kialakuló elszenesedett védőréteg következménye (ld. 3.13. ábra), ugyanis a réteg gázzáróként 
viselkedve visszaszorítja az oxigén diffúzióját a polimer belső rétegei felé, elegendő, tökéletlen 
égési körülményeket eredményezve. Hull és munkatársai Purser kemencében (ld. Szakirodalmi 
rész 1.5.2.4. fejezet) az EVA és az EVA-MMT bomlását vizsgálva hasonló eredményekre jutottak 
[154]. 
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3.14. ábra. A 120-dik másodpercben felvett infravörös spektrumok az EVA kopolimer, az EVA-MMT és az EVA-
MMT-Fe kompozitok lézer pirolízise során fejlődő füstgázról (lézerteljesítmény: 0,5 W) 

A MMT-ot és MMT-Fe tartalmazó kompozitok bomlását összehasonlítva (a 3.14. ábra 
alapján), a módosítás hatása jól nyomon követhető: megnövelt fémtartalommal a CO relatív 
koncentrációja megnőtt, a CO2 –é pedig közel azonos, mint a módosítatlan MMT esetében. Az 
EVA-MMT kompozit esetében is, de az EVA-MMT-Fe-nál még jellegzetesebben megfigyelhető, 
hogy a 2954 cm-1-nél (-CH3 csoport asym. Str. –CH) jelentkező váll elválik, ami rövidebb és 
elágazóbb szénhidrogének keletkezésére utal és az eredmények alapján az agyagásvány 
fémtartalmával hozható összefüggésbe. 
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3.15. ábra. A C=O csoporttal asszignálható 1700-1848 cm-1 sáv (▲), -CH2- és CH3- csoportokhoz tartozó 2810-
2990 cm-1 sáv (○), valamint a teljes spektrum 800-3450 cm-1 (●) integrálértékeinek alakulása az EVA-MMT (▬) és 
az EVA-MMT-Fe (▬) kompozitok LPyr-FTIR vizsgálata során 

Az agyagásvány fémtartalmának katalitikus hatása a füstgáz fejlődésének a dinamikájában is 
megmutatkozik. A 3.15. ábra néhány kiválasztott sáv (1700-1848 cm-1: acetát csoport; 2810-2990 
cm-1: -CH2- és CH3- csoportok; 800-3450 cm-1: teljes spektrum) alatti integrálérték alakulását 
szemlélteti. 
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MMT-Fe esetében a gázfejlődés a pirolízis kezdeti szakaszában intenzívebb a MMT-hoz 
képest, amint az a 3.15. ábrán látható. Az MMT-Fe görbék telítési jelleget mutatnak, azaz a 
gázfejlődés egy bizonyos idő után lelassul, majd megszűnik (a kialakuló védőréteg hatására). 
Ezzel szemben MMT jelenlétében a görbék monoton növekvő jellegűek, a védőréteg később 
alakul ki.  

A teljes LPyr-FTIR vizsgálati időt tekintve megállapítható, hogy a füstgáz összetétele mintától 
függetlenül (EVA, vagy EVA-MMT, vagy EVA-MMT-Fe), az első 18 másodpercet követően nem 
változik. Az első 18 másodpercben – ameddig összetétele nem állandósul – a füstgáz összetétele 
a következőképp változik: az első másodpercekben ecetsav (1780 és 1795 cm-1) keletkezése 
nem detektálható, ezzel szemben a füstgáz rövid szénláncú (C2-C15) acetát észter (jellemző 
sávok: 1245, 1370, 1463, 1732 cm-1) tartalma jelentős (ld. 3.16. ábra). Ez a megfigyelés a bomlás 
mechanizmusáról eddig kialakult képet megváltoztatja. Amennyiben ugyanis a gázfázisban 
először nem az ecetsav, hanem a kis molekulatömegű szénhidrogén frakciók jelennek meg, akkor 
érthető, hogy az EVA gyúlékonysága a poliolefinekét miért közelíti meg.  
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3.16. ábra. Az EVA LPyr-FTIR vizsgálata: infravörös spektrumsorozat 2,46 és 17,54 s között (levegő atmoszféra, 
lézerteljesítmény: 0,5 W) 

Az EVA, az EVA-MMT és az EVA-MMT-Fe füstgázának LPyr-FTIR spektrumait tekintve 
megállapítható, hogy az agyagásványok hatására a szenesedési folyamatok kezdetéig a polimer 
mátrix bomlási útvonala nem változik meg, a szenesedést követően agyagásványok jelenlétében 
a CO és a CO2 tartalom a füstgázban jelentősen megnő. A karakterisztikus sávok (-CH3, -CH2-, 
CH=) intenzitásának egymáshoz viszonyított arányából az állapítható meg, hogy az 
agyagásványok a füstgázban jelenlévő komponensek relatív arányára vannak hatással. E 
változások a kondenzált fázisú szenesedés folyamatával vannak kapcsolatban, amely kihat a 
gázfázis összetételére. 
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3.2.3.3. LPyr-Raman/ATR rendszer alkalmazása polimerek bomlási folyamatainak nyomon 
követésére kondenzált fázisban 

Az EVA és az agyagásványt tartalmazó EVA kompozitok LPyr-FTIR vizsgálata során arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a nanoadalékok elsősorban a polimer mátrix hőbomlását 
katalizálják, a degradáció útvonalát alapvetően nem befolyásolják. Az egyes kompozitok 
gázfázisában megfigyelt különbségek a kondenzált fázisban végbemenő eltérő folyamatokra 
vezethetők vissza. A kondenzált fázisú folyamatok és a gázfázis közötti kapcsolatok 
megállapítására, valamint az újonnan kifejlesztett módszer alkalmazhatóságának felderítésére, 
EVA és agyagásvány tartalmú kompozitokon LPyr-Raman vizsgálatokat végeztünk.  

A LPyr-Raman vizsgálatokhoz előállított kompozitok összetételét a 3.5. táblázat tartalmazza. 
Az agyagásványok felületmódosítása a Függelék F.5.1. fejezetben leírtak szerint történt, a 
kompozitokat a Függelék F.6.1. fejezetben ismertetett módon állítottuk elő.  

3.5. táblázat. Vizsgálatokhoz előállított EVA kompozitok tömegszázalékos összetétele 
Minta EVA MMT SEP MMT-Fe SEP-Fe 
EVA 100 - - - - 
EVA- MMT 95 5 - - - 
EVA- SEP 95 - 5 - - 
EVA- MMT-Fe 95 - - 5 - 
EVA- SEP-Fe 95 - - - 5 

A vizsgálatsorozat mintáit állandó lézer teljesítménnyel, növekvő kezelési idővel pirolizáltuk. 
Az alkalmazott lézerteljesítmény 10 W volt, a Raman spektrumokat 200 millimásdopercenként 
vettünk fel.  

A szén-dioxid lézerrel pirolizált EVA kopolimer minták Raman eredményeit a 3.17. ábra 
tartalmazza. A spektrumsorozaton az egyre hosszabb kezelési idő (= egyre nagyobb közölt 
energia) hatására az anyagban végbemenő kémiai változások jól nyomonkövethetők. A 
spektrumsorozatban szignifikánsan változó sávok 629, 1653, 1665 és 1736 cm-1-nél 
detektálhatók.  
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3.17. ábra. A 0-tól 5 s-ig CO2 lézerrel kezelt EVA kopolimer minták normált Raman spektrumai 

Az acetát csoport C=O vegyértékrezgésének jellemző sávintenzitása 1736 cm-1-nél a kezdeti 
szakaszban (<1 s) a kezelési idő hosszabbodásával gyorsuló ütemben csökken, ahogy a 629 cm-

1-nél (OCO deformációs rezgés) látható sáv intenzitása is. A lézeres kezelés következtében az 
acetátcsoportot tartalmazó szegmensek, ahogy azt a LPyr-FTIR analízisek is igazolták, az EVA 
kopolimer szénláncból fokozatosan lehasadnak, két másodperces besugárzást követően az 
acetátcsoport koncentrációja közel nulla (az intenzitás értéke a kimutatási határ alá csökken), a 
karakterisztikus sávok eltűnnek (ld. 3.18. a-b ábrák). Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy az 
1653 cm-1-nél jelentkező sáv intenzitása fokozatosan növekszik. A kiszélesedett sáv 0,6 
másodperces kezelést követően kettéhasad és 1665 cm-1-nél új sáv jelenik meg. Ebben a 
hullámszám tartományban az izolált, illetve C=O vagy C=C kötésekkel konjugált szén-szén kettős 
kötések karakterisztikus sávjai detektálhatóak, amelyek az acetátcsoport lehasadását követően 
alakulnak ki. 
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3.18. ábra. Az acetátcsoportra (1736 cm-1) és a telítetlen kötésre (1653 és 1665 cm-1) jellemző karakterisztikus 
sávok normált intenzitásának változása a CO2 lézer kezelési idő függvényében 
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Vas-ionban dúsított montmorillonitot (MMT-Fe) tartalmazó minta vizsgálata során ugyanazok 
a sávok változnak, és hasonló tendenciát mutatnak (csökkenés vagy növekedés), mint a EVA 
referencia esetében (3.19. ábra). Összehasonlítva azonban az egyes kezelési időkhöz tartozó 
spektrumokat, megfigyelhető, hogy az említett sávok intenzitása MMT-Fe jelenlétében jóval 
gyorsabb változást mutat. Az EVA-MMT-Fe minta 5 másodperces kezelése után már az amorf 
szénre jellemző karakterisztikus sávok detektálhatók, ezzel szemben az EVA azonos lézeres 
hőkezeléséhez tartozó minta spektrumában még a polimer szénláncra jellemző karakterisztikus 
sávok is jelen vannak (3.17.ábra).  
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3.19. ábra. EVA-MMT-Fe kompozit normált Raman spektrumai CO2 lézer pirolízist követően, változó kezelési idő 
mellett 

A szálas szerkezetű SEP-tal végzett Raman előkísérleteink során intenzív fluoreszcenciás 
háttér megjelenését tapasztaltuk, ami a Raman sávok kiértékelését lehetetlenné tette. (A 
fluoreszcencia a normál Raman szórásnál nagyságrendekkel erősebb, folytonos emissziót 
eredményez, így átfedése a vizsgált spektrumtartománnyal a gyenge Raman sávokat gyakran 
teljesen elnyomja.) Az infravörös spektrumokban a fluoreszcencia nem jelentkezik, ezért a 
szilárdfázisú kémiai változások nyomonkövetését ATR detektorral folytattuk. A spektrumokat a 
minta felület különböző pontjában vettük fel. Az EVA ATR detektorral felvett infravörös 
spektrumsorozatát a lézer kezelési időtartam függvényében a 3.20. ábra tartalmazza. A 
módosított szepiolitot (EVA-SEP-Fe) tartalmazó kompozit LPyr-ATR eredményei pedig a 3.21. 
ábrán láthatók. 

A két mintáról (EVA és EVA-SEP-Fe) felvett IR spektrumsorozatokat összehasonlítva a sávok 
változásában hasonló tendenciákat és egyben jelentős különbségeket is megfigyelhetünk. Az 
acetát csoportra jellemző 1237 cm-1 karakterisztikus sáv intenzitása mindkét minta esetében a 
pirolízis időtartamának növekedésével fokozatosan csökken, ami a már jól ismert etilén-vinilacetát 
dezacetileződésére utal. Hasonló, csökkenő tendenciát mutat a 1020 cm-1 hullámhossznál 
jelentkező sáv is, amit az acetátcsoport –CH3 deformációs rezgésével asszignáltunk.  
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3.20. ábra. ATR méréstechnikával felvett infravörös spektrumok az EVA kopolimer mintáról CO2 lézer pirolízist 
követően, változó pirolízis időtartam mellett: 0-tól 5 másodpercig 

Mind a referencia, mind pedig a SEP-Fe nanotöltőanyagot tartalmazó kompozit IR 
spektrumsorozatában megtalálható a 963 cm-1 sáv, azonban a sáv jellege és környezete teljesen 
eltérő. Míg az EVA esetében egy keskeny sávot láthatunk, addig agyagásvány jelenlétében a 
910-1100 cm-1 hullámszám tartományban egy széles sáv figyelhető meg. Ebben a hullámszám 
tartományban a =CH2 alkének karakterisztikus sávjai detektálhatóak, a kiszélesedett sáv 
konjugált szén-szén kettős kötések és aromás rendszerek jelenlétére utal. 
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3.21. ábra. ATR infravörös spektrumok az EVA-SEP-Fe kompozitról CO2 lézeres kezelést követően, változó 
besugárzási idővel 

Az ismertetett vizsgálati eredmények bizonyítják, hogy az agyagásványok a szenesedés 
folyamatát katalizálják. Az LPyr-Raman eredmények alapján megállapítható, hogy az 
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elszenesedett réteg a minta felületén a referencia-mintához képest korábban alakul ki, ami a 
LPyr-FTIR vizsgálatok során is megfigyelt gázfejlődés intenzitására hatással van. 

 
A valós égési körülményeket modellező lézeres besugárzás hatására az EVA kopolimerben 

és az agyagásványt tartalmazó kompozitokban lejátszódó kémiai bomlási folyamatokat a 
kondenzált- és a gázfázisú LPyr vizsgálatok eredményeinek ismeretében a 3.22. ábra foglalja 
össze. 

 
3.22. ábra. Az EVA és az agyagásványt tartalmazó EVA nanokompozitok néhány feltételezett bomlási folyamata 
a LPyr-Raman / ATR és LPyr-FTIR vizsgálatok alapján 

LPyr-FTIR és LPyr-Raman eredményeink és az ezekből levont következtetéseink kiegészítik 
azokat a kémiai folyamatokat, amelyeket az EVA és az EVA/agyagásvány kompozitok égésével 
kapcsolatban a szakirodalomban eddig ismertettek (ld. 1.2. fejezet). Az eddigi kétlépcsős bomlási 
mechanizmust egy, a másik kettőt megelőző, harmadik lépcsővel egészítettük ki. Az a 
megfigyelés, hogy az agyagásvány tartalmú minták gyorsabban bomlanak, azt eredményezi, 
hogy az égés során lejátszódó kompetitív folyamatokban fizikai védő mechanizmusuk (ld. 3.1. 
fejezet) kifejlődésére kevesebb idő áll rendelkezésre. A további fejlesztés során tehát célszerű az 
agyagásvány felületét bevonni ™, hogy az késleltesse a gyorsító hatás kifejlődését és a 
védőhatás előtérbe kerülhessen.  
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3.2.3.4. A LPyr és a Cone kaloriméter kónikus hősugárzó közötti összefüggések 
meghatározása 

A korábbi fejezetekben ismertetett eredmények igazolták, hogy a LPyr-Raman/ATR technika 
alkalmas degradációs folyamatok „in situ” tanulmányozására és nyomon követésére a szilárd 
fázisban (szemben az eddig ismert és alkalmazott vizsgálati módszerekkel). Ezt követően 
értelemszerűen felvetődött, hogy megállpítható-e összefüggés a lézeres pirolízis és más 
elterjedten alkalmazott hőkezelési módszerek hatása között.  

Az új vizsgálati módszert, a korábbi munkáink során már gyakran alkalmazott Cone 
kaloriméterrel hasonlítottuk össze, amelynek hőkezelő egysége egy szabályozható teljesítményű, 
kónikus hősugárzó. A vizsgálatok során arra kívántunk választ kapni, hogy a néhány milligramm 
mintaigényű LPyr-Raman/ATR vizsgálati technika alkalmas-e az anyagok viselkedésének 
modellezésére kónikus hősugárzó alatt. Ennek megállapítására LPyr-Raman és úgynevezett 
’Mass Loss’-típusú Cone kaloriméter-Raman vizsgálatokat végeztünk EVA kopolimeren. 

Az összehasonlító vizsgálat során a polimer mintákat CO2 lézerrel, illetve kónikus 
hősugárzóval egyre hosszabb ideig kezeltük. A kezelések során a mintával közölt energia az 
alkalmazott teljesítmények és kezelési felületek ismeretében számolható. A kezelések hatásának 
összehasonlítása pedig Raman vizsgálatok alapján történt. Vizsgáltuk az EVA bomlására 
jellemző sávok relatív intenzitás-arányának változását a kónikus hősugárzó vagy a CO2 lézer által 
közölt energia függvényében. Az összehasonlító vizsgálatok eredményeit a 3.23. ábra 
tartalmazza. 
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3.23. ábra. Az EVA bomlására jellemző sávok relatív intenzitásának aránya a kónikus hősugárzó vagy a CO2 
lézer által közölt energia függvényében  
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Az eredményekből kitűnik, hogy a mintában bekövetkező kémiai folyamatok 
nyomonkövetésével a két kezelési módszer összefüggésbe hozható. Mindkét esetben a mérési 
pontok egy görbére esnek, ami alapján 1 min kónikus hősugárzás . 1,1 s CO2 lézer pirolízis 
összefüggés állapítható meg (50 kW/m2 kónikus hősugárzással és 10 W lézer teljesítménnyel). 

Ezt követően az EVA bomlása során tapasztalható tömegcsökkenés jellegét vizsgáltuk és 
hasonlítottuk össze, különböző hőkezelési módszerek esetén:  

• termograviméterben 10°C/min felfűtési sebességgel, levegő atmoszférában (TG);  
• Cone kaloriméterben 50 kW/m2 hőfluxus alkalmazása esetén;  
• CO2 lézeres kezeléssel növekvő – 2,5 < 5,0 < 7,5 < 9,0 W-os – lézerteljesítménnyel.  

A tömegveszteség-görbék a kezelési idő függvényében a 3.24. ábrán láthatók. A perc skálájú 
időtengely a TG vizsgálathoz, a másodperces időtengely a többi vizsgálathoz tartozik. 
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Amint az a 3.24. ábrán 
látható, az EVA-ra jellemző két 
lépcsős bomlási mechanizmus 
kizárólag a TG vizsgálat esetében 
figyelhető meg, ahol az egyes 
lépcsők – a dezacetileződés és a 
polimer lánctördelődése – 
egymástól jól elkülöníthetők. Ezzel 
szemben a Cone kaloriméteres és 
a CO2 lézeres vizsgálatok esetén 
az EVA fent említett kétlépcsős 
bomlása nem figyelhető meg.  

Ez a rendkívül gyors 
hőmérséklet-emelkedéssel ma-
gyarázható, aminek követ-
keztében az egyes bomlási 
lépcsők szinte egyidőben, párhu-
zamosan mennek végbe. 

3.24. ábra. Az EVA bomlása levegő atmoszférában: 
termograviméterben (TG, felfűtési seb.: 10°C/min), Cone 
kaloriméterben (Cone, hőfluxus: 50 kW/m2) és lézer pirolízis során 
(LPyr, lézerteljesítmény.: 2,5-5,0-7,5-9,0 W) 

A Cone kaloriméteres vizsgálat során a minta a 67-dik másodpercben begyulladt és a 75-dik 
másodperctől az égésben stacionárius állapot („steady-state burning”) állt be. A tömegvesztésen 
alapuló CO2 lézeres vizsgálat alapján azt állapítottuk meg, hogy 1 W teljesítményű lézeres 
besugárzással az égés kezdeti szakasza, míg magasabb teljesítménnyel (9-10 W) az ún. kifejlett 
égési folyamatok modellezhetők. 

3.3. Nanoadalékok jellemzőinek hatása a védőréteg szerkezetére 

Vonatkozó saját közlemény: IV 

A 3.1. fejezetben összefoglalt éghetőségi eredmények azt mutatják, hogy a polipropilén 
kompozitok éghetőségének alakulásában a nanoadalékok közreműködésével kialakuló felületi 
védőréteg szerkezetének döntő szerepe van. Ezt a szerkezetet a szenes maradékban feldúsuló 
nanoadalékok nyilvánvalóan befolyásolják. E szemszögből a montmorillonit szerepét többen 
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kutatták. A felületre történő migrálást és a védőrétegbe történő beépülést, mint az MMT fő hatását 
több publikációban leírják [107, 110, 111]. A szálas szerkezetű nanoadalékok hatását kevésbé 
kutatták, szerkezeti és reológiai hatásuk, valamint szerepük a szenes maradék védőhatásának 
alakításában még nem tekinthető tisztázottnak. A nanoadalékok szilárd maradékra gyakorolt 
hatását koncentrációjuk, stabilitásuk, morfológiájuk és diszperzitásfokuk határozza meg. A 
koncentrációt az optimálisnak tartott tartományban (1-5%) rögzítve, az utóbbi három tényező 
hatását termoanalitikai és reológiai módszerekkel vizsgáltuk.  

Vizsgáltuk, hogy a nanoadalékok – ezen belül is a MWCNT és DWCNT – égésgátló 
hatásában megfigyelt eltérés azok eltérő hőstabilitására visszavezethető-e. Az egyes nanoadalék 
típusok (agyagásványok és szén-nanocsövek) hőstabilitását termogravimetriás módszerrel 
határoztuk meg. 

Az agyagásványok tömegveszteség értékei 3.25.a. ábrán, a szén-nanocsövek eredményei 
pedig a 3.25.b. ábrán láthatók.  
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3.25. ábra. Nanotöltőanyagok termikus stabilitás-vizsgálata termogravimetriás módszerrel; felfűtési sebesség: 
10°C/min; levegő atmoszféra  

A tömegveszteség-görbék alapján megállapítható, hogy jelentős különbség az 
agyagásványok között a termikus stabilitásban nem tapasztalható, az eltérő mennyiségű (és 
kötöttségű) víztartalomtól eltekintve (MMT: 1,9%, SEP: 14,5%). (A kompozitok előállítása során a 
feldolgozás hőmérséklete alatt távozó nedvesség a szokásos néhány százalékos nanotartalom 
esetén általában elhanyagolható és feldolgozási nehézséget nem okoz). 

Ezzel szemben, a szén-nanocsövek a hőstabilitásukban jelentős eltérést mutatnak (ld. 3.25.b. 
ábra): míg a DWCNT bomlása 452°C-on elkezdődig és a teljes mennyiség 600°C-ig elég, addig a 
MWCNT jóval nagyobb hőstabilitást mutat, 600°C-ig nem bomlik el. Tehát a nanokompozitok 
égése során a DWCNT fokozatosan elég, míg a MWCNT a szilárd maradékot összetartó, s – 
ennek következtében – égésgátló hatást képes kifejteni. A megfigyelt termikus 
stabilitáskülönbség részben a szén-nanocsövekben jelenlévő katalizátor maradványokkal, azok 
termooxidatív stabilitást csökkentő hatásával [164] részben pedig a DWCNT-k oxidációval 
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szemben kevésbé ellenálló szerkezeti hibáival lehet összefüggésben (ez utóbbin alapul a CNT-k 
„open-end” felületmódosítása is, ld. 1.4.2. fejezetet). 

A termoanalitikai vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a MWCNT jobb termikus stabilitást 
mutat, ezáltal szerkezet-stabilizáló szerepét a védőrétegben magasabb hőmérsékleten, hosszabb 
ideig képes betölteni, mint a DWCNT.  

A nanoadalékok szerkezet-stabilizáló szerepét és hatását a szenes maradék szilárdságára 
hőmérsékletpásztázó reológiai módszerrel vizsgáltuk (ld. 1.5.1.4. fejezet és a Függelék: F.7.9. 
fejezet). E hatáson túlmenően a polimerek égésgátlásában az olvadékreológiai hatások is fontos 
szerepet játszanak, különösen a szenesedésre nem hajlamos poliolefinek esetében. Polipropilén 
égése közben a tűz gyors terjedését okozó, intenzív csepegés figyelhető meg. A csepegés 
csökkentésére viszkozitást növelő adalékokra van szükség. A nanoadalékok 
hatásmechanizmusának a tanulmányozása során ezért vizsgáltuk azt is, hogy az alkalmazott 
adalékok a kompozitok viszkozitását az égés során hogyan befolyásolják. 

Az olvadék és a szenes maradék reológiai tulajdonságait az adalék morfológiáján túlmenően 
a diszperzitásfok is jelentősen befolyásolja. A felületkezelőszer hatására bekövetkező 
diszperzitás-javulást és annak hatását az olvadékviszkozitásra már többen vizsgálták [65]. A 
szenes maradék esetében viszont az adalékok hatása még nem tisztázott. Vizsgálataink során 
ezért az adalékok morfológiája mellett az organofilizálás hatását is meg kellett határozni a 
védőréteg szerkezetére. Ezért a további kísérleti munkába kvaterner alkil-ammónium sóval 
felületkezelt agyagásványokat vontunk be (organofilizált montmorillonit: OMMT és organofilizált 
szepiolit: OSEP).  
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3.26. ábra. Kétfalú- (DWCNT), ill. többfalú (MWCNT) szén nanocsövet, valamint szepiolitot (SEP, OSEP) és 
montmorillonitot (MMT, OMMT) tartalmazó PP nanokompozitok és a PP viszkozitása a hőmérséklet 
függvényében  

A 3.26. ábrán látható, hogy a PP polimer-mátrix olvadékának viszkozitásértéke – a 
szakirodalomból ismert módon – a kompozitok viszkozitás-értéke alatt helyezkedik el, s a 
legnagyobb viszkozitásértéket az organofilizált montmorillonit adja. Nanoadalékok jelenlétében, 
adaléktípustól függetlenül, a kompozitok viszkozitása magasabb értékről indul, mint a 
módosítatlan polimeré, ami az égés kezdeti szakaszában megfigyelhető intenzív csepegést 
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szorítja vissza. A hőmérséklet emelkedésével a kompozitok viszkozitása egy minimum értékig (is) 
fokozatosan csökken. Magasabb hőmérsékleten (440-470°C) azonban (szemben a PP 
mátrixszal) a kompozitok viszkozitása fokozatosan emelkedni kezd, ami a szilárd, elszenesedett 
védőréteg kialakulására utal. Ezen szakasz jellege és az elért maximális érték a védőréteg 
szerkezetét jellemzi. A 3.26. ábrán jól látható, hogy minden nanokompozit esetében a védőréteg 
kialakulása egyenletes. Az égés során képződő szilárd anyag rugalmas, nem rideg (folytonosan 
változó, sima görbületű görbe, hirtelen letöréseket nem tartalmaz). Nanoadalékok hatására a 
réteg külső- és belső mechanikai hatásokkal szemben ellenállóbbá válik, így védőszerepét jobban 
és hosszabb ideig képes ellátni. A maximális viszkozitás-értékeket összehasonlítva 
megállapítható, hogy a MWCNT nagyobb mértékben növeli a védőréteg stabilitását, mint 
DWCNT. Ez a termikus stabilitásban megfigyelt különbséggel függ össze és a két szén nanocső 
esetében az éghetőségi jellemzőkben tapasztalt eltérésre magyarázatot ad (ld 3.1. fejezet).  

A kialakuló védőréteg szerkezetét pásztázó elektronmikroszkóppal (ld. Függelék: F.7.5. 
fejezet) is vizsgáltuk. Az elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján (ld. 3.27.a-b. ábra) 
megállapítható, hogy a szálas szerkezetű nanoadalékok (a MWCNT és a SEP) a kompozitok 
égése során háromdimenziós hálós szerkezetet alakítanak ki, ezáltal az elszenesedett védőréteg 
ellenálló képességét növelik. 

  
(a.) PP-MWCNT (5%) (b.) PP-SEP (5%) 

3.27. ábra. Elektronmikroszkópos felvételek (a.) PP-MWCNT (5%) és (b.) PP-SEP (5%) nanokompozitok 
hőkezelését követően visszamaradt maradékokról 

Összehasonlítva a két eltérő szerkezetű agyagásvány hatását, megállapítható, hogy PP-MMT 
kompozit esetében a szenesedés, azaz a védőréteg kialakulása előbb és intenzívebben indul, 
mint a PP-SEP esetén. Magasabb hőmérsékleten az MMT tartalmú szenes réteg szerkezetének 
stabilitása a PP-SEP kompozit égése során kialakuló szenes szerkezet stabilitását nem éri el (ld. 
3.26. ábra). PP-SEP kompozit esetében egy egyenletesen emelkedő viszkozitás görbe figyelhető 
meg, ami az égés során a védőszerkezet fokozatos kialakulására utal.  

Az MMT organofilizálásával (PP-OMMT) a kompozit viselkedése jelentősen megváltozott a 
magasabb hőmérséklet-tartományban, a PP-SEP kompozit viszkozitásához hasonló lefutású 
görbét kaptunk, valamint az OMMT nagyobb mértékben növelte a védőszerkezet mechanikai 
stabilitását, mint a szálas szerkezetű szepiolit. OSEP esetében ilyen szignifikáns javulást nem 
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figyeltünk meg, ami a SEP és a MMT felületmódosítása közötti hatékonyság-különbséggel 
magyarázható (CECMMT: 123 meq/100g; CECSEP: 13 meq/100g). Mivel a MMT kationcserélő 
kapacitása (CEC) jóval nagyobb, mint a SEP-é, ezért az organofilizálás hatása szembetűnőbb. 

A különböző PP/nanoadalékok égése során kialakuló elszenesedett védőréteg 
morfológiájának és stabilitásának ismeretében a PP/MWCNT és PP/SEP, valamint a PP/MMT 
kompozitok éghetőségi jellemzői közötti különbség megmagyarázható (ld. 3.1. fejezet). PP/MMT 
esetében kevésbé stabil védőréteg képződik, amely külső (gázáramok) és belső 
(buborékfejlődés) hatásokra megrepedezik, az összefüggő védőfelület megszűnik vagy nem is 
képes kialakulni, ezért árnyékoló, védő hatékonysága csökken, a hőkibocsátást az égés során 
kevésbé csökkenti, mint a szál formájú adalékok. A montmorillonit felületmódosításával, azaz 
diszperzitásfokának javításával a védőréteg stabilitása javítható. A SEP felületmódosítása nem 
eredményezett számottevő javulást (felületmódosítás nélkül is jól diszpergálható), ezért a 
továbbiakban a SEP-ot módosítatlan formában alkalmaztuk. 

3.4. Nanoadalékok hőfizikai tulajdonságainak szerepe a kompozitok égésgátlásban 

Vonatkozó saját közlemény: IV 

A korábbi fejezetekben ismertetett eredmények arra utalnak, hogy a nanoadalékok hatása a 
kompozitok termikus stabilitására, valamint éghetőségi jellemzőire több tényező eredője. A 
kompozitok termoanalitikai vizsgálata (ld. 3.2.1. fejezet) alapján megállapítottuk, hogy az 
agyagásványok (MMT és SEP ) és a nanocsövek (MWCNT) eltérő módon fejtik ki hatásukat. Az 
agyagásványok katalitikus hatásuk révén (ld. 3.2.2. fejezet) a kompozitok kezdeti bomlását az 
alacsonyabb hőmérsékletek felé tolják el. Ezzel szemben a szén-nanocsövet tartalmazó 
kompozitok hőbomlása ellenkező irányba, a magasabb hőmérsékletek felé tolódik. Az ellentétes 
hatás a részecskék morfológiájával nem magyarázható, mivel az azonos szálas szerkezetű SEP-
ot, illetve MWCNT-et tartalmazó kompozitok hőbomlása is különbözik.  

Feltételeztük, hogy a nanoadalékok hőfizikai jellemzői, pl. a hővezetés, a polimer kompozitok 
termikus stabilitásának és éghetőségének alakulásában fontos szerepet játszhatnak. Kashiwagi 
és munkatársai [119] is utalnak a szén-nanocső részecskék hővezetésének lehetséges szerepére 
a kompozitok égésgátlásában. Ezért célszerűnek láttuk alaposabban megvizsgálni a 
nanorészecskék hőfizikai tulajdonságainak szerepét a polimer kompozitok éghetőségének és 
termikus stabilitásának az alakításában. 

A kétféle szálas szerkezetű adalék hatásának jobb megértése érdekében véges elemes 
numerikus matematikai módszert alkalmazva szimulációt végeztünk a hő terjedésének 
meghatározására PP-ben, PP-CNT-ben, illetve PP-SEP-ban. A számítógépes modellezés során 
vizsgáltuk egyrészt a hőmérséklet-lefutást a szimulált lézeres besugárzás (10 W teljesítmény, 1 
másodperc kezelési idő) középpontjától 1 mm-re, a minta felületén (ld. 3.28. ábra), másrészt 
vizsgáltuk a hőkezelést követően, adott időpillanatokban (1 s, 5 s és 20 s) a hőmérséklet-
eloszlást az anyagban (ld. 3.29. ábra). A szimulációs modell feltételezi, hogy a hőkezelés során a 
lézernyaláb útjában mindig van anyag, azaz nincs hőbomlás vagy anyagpárolgás. 

Eddigi eredményeink, illetve Gilman elmélete (ld. 1.4.3. fejezet) a nanorészecskék 
hatásmechanizmusáról is arra utalnak, hogy a kompozitok égése során a kondenzált fázis egy 
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dinamikusan változó rendszer, így számos jellemzője, mint például hővezetési tényezője is 
folyamatosan változik. A 3.3. fejezetben az elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján 
megállapítottuk, hogy a szálas szerkezetű részecskék rendezetlen hálós szerkezetet formálnak a 
kompozit égése során. A szakirodalmi adatokat figyelembe véve az anizotrop elrendezésű szén-
nanocső hővezetését 20 W/mK-nek, a szepiolit hővezetését 0,105 W/mK-nek vettük [165]. A 
polimer kompozitok égése során a részecskék felületre történő migrálása, illetve a szerves 
polimer mátrix kiégése következtében a kompozit hővezetése a tiszta szén-nanocső, ill. a tiszta 
szepiolit hővezetése irányába változik. Ennek megfelelően az egy adott pontban modellezett 
hőmérséklet-lefutás az égés előrehaladtával a PP-CNT és a PP-SEP esetében a 3.28. ábra 
alapján változik. 
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3.28. ábra. Véges elemes szimuláció a hőmérséklet időbeli lefutásának változására a PP, a PP-CNT és a PP-
SEP minták egy adott pontjában (besugárzás középpontjától 1 mm-re) az égés előrehaladtával (hővezetési 
tényezők: CNT > PP-CNT(3) > PP-CNT(2) > PP-CNT(1) > PP, illetve PP> PP-SEP(1) > PP-SEP(2) > PP-SEP(3) 
> SEP)  

Amint az a 3.28. ábrán látható a kompozit hővezetésének változásával a hőmérséklet-
lefutások jelentősen változnak: míg a PP-CNT esetén a felületi hőmérséklet folyamatosan 
csökken és a hőmérséklet lecsengése is egyre gyorsabb, ahogy a PP az anyagból kiég, addig 
PP-SEP estében ellentétes irányú változások figyelhetők meg, az égés előrehaladtával a felületi 
réteg egyre lassabban vezeti el a hőt, hőszigetelő réteget hozva létre. Az anyagok egy adott 
időpillanatához tartozó hőprofiljából hasonló következtetések vonhatók le: a modelleken jól 
látható, hogy a hő PP-SEP esetében terjed a leglassabban és PP-CNT vezeti el a hőt a 
leggyorsabban (ld 3.29. ábra).  
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Idő PP-SEP PP Idő PP-CNT [1] 

1 s 

  

1 s 

5 s 

 

2 s 

20 s 

 

5 s 

[1] hőmérséklet-eloszlás az első, a második és az ötödik másodpercben PP-CNT minta esetén 

3.29. ábra. Számítógépes szimuláció a hőmérséklet-eloszlásra a PP-SEP, a PP és a PP-CNT anyagokban, a 
hőkezelést követő 1-5-20-dik másodpercben 

A 3.30. ábra az azonos körülmények között végrehajtott valós lézeres besugárzást követő 
állapotot mutatja PP-SEP, PP és PP-CNT mintákon. A vizuális megfigyelések és a szimulációs 
vizsgálatok jól korrelálnak egymással: PP-CNT esetében jelentősen nagyobb lyuk keletkezett, a 
lyuk peremén pedig megfigyelhetők egy hálós szerkezet maradványai, amit feltételezhetően az 
erős füstelszívás tett tönkre. PP esetében a minta átégett, ekkor keletkezett a legkisebb átmérőjű 
lyuk (2,3 mm), PP-SEP kompozit felületén pedig szenesedés figyelhető meg, a lézer által 
kiégetett rész mérete jelentősen kisebb, mint a PP-CNT kompoziton.  

   
PP-SEP(5%) PP PP-CNT(5%) 

3.30. ábra. Fényképfelvételek a PP-SEP, PP és PP-CNT mintákról lézer pirolízist követően 

Kashiwagi és munkatársai [119, 166] szerint a hővezetés elsősorban a gyulladási időt (TTI) 
befolyásolja: a megnövekedett hővezetés következtében a hő gyorsabban terjed a forró felszínről 
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az anyag belsejébe, késleltetve ezzel a felszíni hőbomlást, azaz az éghető bomlástermékek 
fejlődését és ezáltal késlelteti a gyulladást.  

A szimuláció alapján tett megállapításunk, miszerint a hővezetés növekedésével a felszíni 
hőmérséklet csökken, Kashiwagi elképzelését alátámasztani látszik. A Cone kaloriméteres 
eredményeink (amelyek összhangban vannak a szakirodalomban publikált polimer/CNT 
rendszerek eredményeivel), azonban ezzel ellentétes hatásról tanúskodnak, azaz a polimer/CNT 
kompozitok előbb gyulladnak be, mint a referencia polimer mátrix (ld. 3.6. táblázat és 3.1. 
fejezet/3.2. ábra). 

3.6. táblázat. A polipropilén és a módosítatlan nanoadalékokat tartalmazó kompozitok Cone kaloriméteres 
eredményei 

TTI pkHRR pkHRRtime THR
s kW/m2 s MJ/m2

PP HP400H 35 898 175 112,4
PP+MMT(1,0) 23 868 181 107,6
PP+MMT(2,5) 25 861 179 107,9
PP+MMT(5,0) 25 857 188 105,2
PP+SEP(1,0) 27 753 167 109,4
PP+SEP(2,5) 25 761 173 107,3
PP+SEP(5,0) 26 764 169 103,3
PP+MWCNT(1,0) 19 458 177 94,1
PP+ (2,5)MWCNT 21 465 181 88,2
PP+ (5,0)MWCNT 25 451 174 85,0
PP+D (5,0)WCNT 22 492 192 82,4

Minta

 

A lézerpirolízises kísérletek és az azokból levont következtetések a PP-CNT kompozit TTI 
csökkenésére Kashiwagi feltételezésétől eltérő magyarázatot adnak: CNT adalék hatására a hő 
gyorsabban terjed az anyag belseje felé (ld. 3.29. ábra), a besugárzott energia nagyobb hányada 
fordítódik az anyag hőmérsékletének emelésére (kevesebb verődik vissza). Ez azt eredményezi, 
hogy az anyag nagyobb térfogatában megy végbe a hőbomlás, s az éghető gázok fejlődése 
összességében intenzívebb, mint módosítatlan PP esetén. E hatás következménye, hogy a CNT-
tartalmú minta fölötti légtér összetétele előbb éri el a gyulladáshoz szükséges minimális éghető 
gáz koncentrációt. Továbbá, amint az a 3.30. ábrán is jól látható, CNT esetében számolni kell a 
fekete test jellegével, ami növeli az abszorbeált hőt. Ez a hatás agyagásványok (SEP) esetében 
kisebb mértékben játszik szerepet.  

A TTI-ben tapasztalt sorrend PP-CNT < PP-SEP < PP, ami arra utal, hogy a kompozitok 
gyulladási idejét tehát több tényező befolyásolja: a hőfizikai tényezők (hőelnyelés, hővezetés) és 
az agyagásványok esetében a korábban bizonyított katalitikus hatás mellett az idézett 
szakirodalmi forrásokban feltételezett buborék-nukleációs hatás is szerepet játszhat a gyulladási 
idő alakulásában. 

Ezen megfontolások alapján úgy tűnhet, hogy a termoanalitikai vizsgálatok eredményei 
ellentmondásba kerültek a hőfizikai eredményekkel. A TG vizsgálatok alapján ugyanis az 
agyagásvány-tartalmú PP kompozitok alacsonyabb hőmérsékleten kezdenek el bomlani, s a PP-
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CNT kompozitok bomlásának kezdete – ezzel ellentétben – a magasabb hőmérsékletek felé 
tolódik (ld. 3.7. táblázat vagy 3.2.1. fejezet / 3.7. ábra).  

3.7. táblázat. Nanoadalékok hatása a PP alapú kompozitok bomlási jellemzőire, TG vizsgálatok alapján; (T5: 5% 
bomláshoz tartozó hőmérséklet; vmax: bomlási sebesség maximuma; Tmax: hőmérséklet a bomlási sebesség 
maximumon) 

Bomlási jellemzők 
Minta  

T5 [°C] vmax [%/°C] Tmax [°C] 
PP HP400H 300,0 -12,2 433,6 
PP-MMT 290,2 -9,4 420,8 
PP-SEP 295,5 -10,2 426,6 
PP-MWCNT 314,0 -11,7 476,0 

A PP-CNT kompozit kezdeti bomlásának eltolódását (a kompozit „megnövekedett 
hőstabilitását”) a szakirodalmi források általában a felületen elszenesedett védőréteg 
kialakulására vezetik vissza, amely hő- és anyag transzport gátként viselkedik [93, 118]. 
Vizsgálataink szerint azonban a védőréteg-hatáson túl a részecskék és a polimer kompozit 
hővezetésének van meghatározó szerepe a kompozit termikus stabilitásának alakulásában. A 
szakirodalomban u.i. rendszeresen figyelmen kívül hagyják, hogy levegő atmoszférában – amikor 
a polimer hőbomlása exoterm folyamat – a minta hőmérséklete ™ magasabb, mint a környezeté 
(Tk). 

Tm > Tk      (3.1.) 

A szén-nanocső hővezetést növelő hatását figyelembe véve a PP-CNT minta az exoterm 
folyamatból származó hőt gyorsabban adja le a környezetének, így a hőmérséklet-kiegyenlítődés 
gyorsabb, s a hő felhalmozódás a minta belsejében kisebb, mint a tiszta PP vagy PP-SEP 
esetében. Ezek alapján a következő egyenlőtlenség írható fel: 

Tm (PP-CNT) – Tk < Tm (PP) – Tk < Tm (PP-SEP) – Tk (3.2.) 

Mivel a TG vizsgálatok során a minta környezetének (vizsgáló cella) hőmérsékletét mérjük és 
a minta tömegváltozását (tömegcsökkenését) annak függvényében ábrázoljuk, a minta valós 
hőmérsékletét a mért hőmérséklet – a 3.2. egyenlőtlenség értelmében – a PP-CNT kompozit TG 
vizsgálata során közelíti meg a legjobban. A PP és a PP-SEP minták esetében a valós 
hőmérséklet a minta belsejében a mért hőmérsékletnél magasabb. Ebből az következik, hogy a 
kezdeti bomlási hőmérsékletek valójában megközelítően azonosak, s a vizsgálat során látszólag 
eltérő bomlási hőmérsékleteket a minták eltérő hővezetése következtében határozunk meg.  

A polipropilén, valamint a PP-CNT minták, oxidatív- (levegő), illetve inert atmoszférában (ld. 
3.31. és 3.32. ábrák) elvégzett TG vizsgálatainak eredményei szerint inert atmoszférában a PP és 
a kompozitok közötti különbség az oxidatív vizsgálatokhoz képest jelentősen lecsökkent, ami a 
vázolt gondolatmenettel összhangban van. 
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3.31. ábra. TG vizsgálatok eredményei levegő 
atmoszférában, polipropilén referencia (HP400R), 
valamint kétfalú- (DWCNT), illetve többfalú (MWCNT) 
szén-nanocső tartalmú (1% és 3%) mintákon 

3.32. ábra. TG vizsgálatok eredményei nitrogén 
atmoszférában, polipropilén referencia (HP400R), 
valamint kétfalú- (DWCNT) illetve többfalú (MWCNT) 
szén-nanocső tartalmú (1% és 3%) mintákon 

A PP és a PP-CNT minták hőbomlása közötti különbség növekvő felfűtési sebességgel (5-10-
20-40°C/min) csökken (ld. 3.33. ábra), ami arra utal, hogy az anyagi jellemzőkön kívül a 
környezeti hatások is, (mint például a hőterhelés, hősugárzás) jelentősen befolyásolják az 
anyagok közötti eltérést. A nagy hőterhelést még a jó hővezetésű CNT sem képes teljesen 
elvezetni, ezért a fűtési sebesség növelésével a PP és a PP-CNT hőbomlása egyre inkább 
hasonló lefutást mutat.  

Amennyiben a szén-nanocső esetében megfigyelt eltolódás csupán a CNT hővezető 
képességének a következménye lenne, akkor hasonló lefutású de a hőmérsékletskálán eltolódott 
görbét kellene kapni. Ezzel szemben a kompozit TG görbéjének a jellege a PP TG görbéjétől eltér 
(ld. 3.33. ábra), amiből arra lehet következtetni, hogy a bomlási folyamatokat a vázoltakon 
túlmenően más hatások is befolyásolják. 

Az agyagásványokat tartalmazó kompozitok esetében a TG vizsgálat során lejátszódó 
folyamatok a részecskék hőbomlást (és szenesedést) katalizáló hatása miatt még 
bonyolultabbak. Mindezek figyelembevételével e fejezet a korábbinál árnyaltabb kép kialakítását 
teszi lehetővé, de a komplex hatások összefüggő értelmezése további vizsgálatokat igényel. 
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3.33. ábra. Növekvő felfűtési sebességgel végzett TG vizsgálatok levegő atmoszférában, polipropilén referencia 
(PP, szaggatott vonal), valamint többfalú szén-nanocsövet tartalmazó (MWCNT, folytonos vonal) mintákon 

Összefoglalva megállapítható: a nanoadalékok hővezetése hatással van a kompozitok 
égésének folyamataira, így a felületi hőmérséklet alakulására, a fejlődő bomlástermékek 
mennyiségére, valamint a kompozitok termikus stabilitására. A részecskék hőfizikai jellemzőinek, 
s azok hatásának alaposabb megismeréséhez további kísérletekre van szükség. 

3.5. Nanoadalék-kombinációk hatása a kompozitok éghetőségi jellemzőire 

Vonatkozó saját közlemény: V 
Az előző fejezetekben vázolt eredmények alapján, amelyekben az egyes nanoadalékok 

hatásmechanizmusát vizsgáltuk, kitűnt, hogy az egyes nanoadalékok eltérő hatásmechanizmusát 
kihasználva, ha azokat egymással kombinálva alkalmazzuk az égésgátló hatás esetleg tovább 
javítható. 

Ennek érdekében biner nanoadalék-rendszereket állítottunk elő és vizsgáltuk égésgátló 
hatásukat. A montmorillonit és a szén-nanocső együttes hatása a poliolefinek éghetőségére a 
szakirodalomból ismert [167]. A MMT/CNT kombináció esetében tapasztalt szinergetikus hatást 
elsősorban a szén-nanocső jellemzőivel (pl. hővezetés, grafitizálódást iniciáló hatás) 
magyarázzák. A kombinált nanoadalékok együttes hatásának alaposabb megértése érdekében 
munkánkat montmorillonit-szepiolit biner adalékrendszerek előállításával és égésgátló hatásának 
vizsgálatával folytattuk. A vizsgált éghetőségi jellemzőket 5% nanoadalék összmennyiséggel 
határoztuk meg. Az előállított PP kompozitok összetételét, valamint a vízszintes éghetőségi 
vizsgálatok eredményeit és az oxigénindex értékeket a 3.8. táblázat tartalmazza. 
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3.8. táblázat. Szepiolitot és montmorillonitot tartalmazó biner PP nanokompozitok, valamint a referencia 
kompozitok összetétele és éghetőségi jellemzőik  

PP  
HP400H  PPgMA OMMT SEP Égési 

sebesség 
Csepegési 

hajlam OI 
Minta 

m/m% m/m% m/m% m/m% mm/min csepp/ 
100mm v/v% 

PP 95 5,0 - - 9,7 >300 19 

+OMMT(1,0) 98 1,0 1 - 12,2 64 19 

+OMMT(2,5) 95 2,5 2,5 - 5,9 2 19 

+OMMT(5,0) 90 5,0 5 - 5,4 0 19 

+SEP(1,0) 98 1,0 - 1 8,9 280 19 

+SEP(2,5) 95 2,5 - 2,5 10,8 161 19 

+SEP(5,0) 90 5,0 - 5 10,2 204 19 

+OMMT(4,0)+ SEP(1,0) 90 5,0 4 1 4,3 0 19 

+OMMT(2,5)+ SEP(2,5) 90 5,0 2,5 2,5 4,1 0 19 

+OMMT(1,0)+ SEP(4,0) 90 5,0 1 4 4,4 0 19 

A 3.8. táblázat alapján megállapítható, hogy a két agyagásvány együttes alkalmazása a 
kompozit éghetőségi jellemzőin javít, azaz biner rendszerek esetében szinergetikus hatás 
figyelhető meg (az egy típusú nanoadalékot tartalmazó kompozitokat tekintve referenciáknak). 
5% OMMT tartalommal a csepegési hajlam teljesen megszűnik, az égési sebesség is jelentősen 
lecsökken. A biner rendszerekben az OMMT-t fokozatosan SEP-tal helyettesítve az égő 
csepegést már 1% OMMT esetében sikerül teljesen visszaszorítani, SEP hatására pedig az égési 
sebesség tovább csökken, 4,1 mm/min-re a referenciákhoz képest (5% OMMT 5,4, ill. 5% SEP 
10,2 mm/min). Ezzel szemben az oxigénindex értékekben, eltérően az égési sebességben vagy a 
csepegési hajlamban tapasztalható kedvező hatástól, változás nem tapasztalható. 

A csepegési hajlamban, illetve az égési sebesség-értékekben tapasztalt javulások 
feltételezésünk szerint elsősorban a nanoadalékok szerkezeti hatására vezethetők vissza (3.3. 
fejezet). Ezért vizsgáltuk az égés során kialakuló elszenesedett szerkezetet (Függelék F.7.5. és 
F.7.9. fejezetek). A 3.34. ábra az egy adaléktípust, ill. a biner adalékrendszert tartalmazó 
kompozitok viszkozitásának hőmérsékletfüggését mutatja. 

A 3.34. ábrán látható, hogy a referencia polimer mátrix (PP) teljesen elég, viszkozitása a 
magasabb hőmérsékleten zérus. Ezzel szemben agyagásvány jelenlétében a 470°C felett 
mérhető viszkozitásérték fokozatosan emelkedik. Az ömledék felszíne a hőmérséklet 
emelkedésével szenesedik, szilárd védőréteget képezve a kompozit felületén, aminek 
következtében a rendszer viszkozitása jelentősen megnő. A biner nanokompozitot a referencia 
összetételekkel összehasonlítva jól látható, hogy a viszkozitásgörbe magasabb értéket ér el, ami 
a külső mechanikai hatásokkal szemben ellenállóbb kéreg kialakulására utal.  
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3.35. ábra. PP+OMMT(2,5)+SEP(2,5) kompozit 
vizsgálata után visszamaradt maradék SEM 
felvétele 

3.34. ábra. Szepiolitot (SEP) és montmorillonitot (OMMT) 
önmagukban, illetve együttesen tartalmazó PP kompozitok 
viszkozitásának hőmérséklet függése  

 

Az elektronmikroszkópos felvételen jól látható, ahogy a szálas szerkezetű szepiolit a lemezes 
szerkezetű montmorillonit egységeket egymáshoz rögzíti, növelve ezzel az elszenesedett 
védőréteg stabilitását (ld. 3.35. ábra). Az égésgátlás hatékonyságának javulása erre vezethető 
vissza.  

Az eltérő morfológiájú agyagásványok kombinációjával az éghetőségi jellemzők javítására 
törekedtünk, amit különböző éghetőségi vizsgálatokkal mutattunk ki. A javulás hőfizikai 
különbségekkel nem magyarázható, így a MMT-CNT kombináció esetében feltételezett 
mechanizmust a szálas és lemezes agyagásvány kombinálásából adódó morfológiai hatással kell 
kiegészíteni. Az eredmények ismeretében a kísérleti munka következő szakaszában további 
kombinált adalékrendszereket is vizsgáltunk. 

3.6 Nanoadalékokat és hagyományos égésgátlót tartalmazó polimer-rendszerek fejlesztése 

Vonatkozó saját közlemény: V, VI, VII, X 
A nanostrukturált töltőanyagokkal végzett kísérletek eredményei arra utalnak, hogy a 

nanoadalékok – bár a polimerek égésének részfolyamatait, az előállított polimer kompozitok 
éghetőségi jellemzőit és termikus stabilitását jelentősen befolyásolják – önmagukban alkalmazva 
a szigorú követelményekben előírt égésgátoltság biztosításához nem elegendőek. Az égésgátló 
hatékonyság fokozása érdekében a nanoadalékok kombinálása hagyományos égésgátlókkal 
elengedhetetlen. Kísérleteinket ezért ilyen kombinációkkal folytattuk. A montmorillonitról, mint a 
leginkább kutatott agyagásványról, és annak hagyományos égésgátló adalékrendszerekkel 
kifejtett kedvező hatásáról korábban kutatócsoportunk és számos szerző is beszámolt, de az 
együttes hatás még nem tekinthető tisztázottnak (sem a felhabosodó égésgátló rendszerek, sem 
a fémhidroxidok vonatkozásában). Munkánk – ezen túlmenően – a még szerényen publikált, 
szálas szerkezetű szepiolit hatásának felderítésére is kiterjedt. Vizsgáltuk, hogy az egyes 
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adalékok egymás égésgátló hatását hogyan befolyásolják. A kiválasztott két égésgátló típus a 
fémhidroxidok (FÉG), valamint a felhabosodó égésgátló adalékrendszerek (FHÉG) voltak. 

3.6.1. Fémhidroxid/agyagásvány kombinált égésgátló adalékrendszerek fejlesztése 

A fémhidroxidok égésgátló hatásmechanizmusa a szakirodalomból jól ismert. Üzemi 
feldolgozásuk, valamint alkalmazásuk során a legjelentősebb problémát a szakirodalmi részben 
ismertetett (ld. Az 1.3.5. fejezet) égésgátló hatékonyságuk jelentette. Ezért az agyagásványoknak 
az éghetőségi jellemzőkre gyakorolt hatását kis- és nagy Mg(OH)2 tartalommal is vizsgáltuk. Az 
előző fejezetben ismertetett eredmények alapján felmerül a kérdés, hogy az égésgátló 
hatékonyság nanoadalék-kombinációval növelhető-e? Ennek tisztázására vegyes agyagásvány-
tartalmú kompozitokat állítottunk elő és a terner adalékrendszer együttes hatását vizsgáltuk.  

A szakirodalom szilícium-tartalmú adalékokat (pl. polisziloxán) említ, amelyek más égésgátlók 
hatékonyságát jelentősen képesek befolyásolni [168]. Ezért célszerűnek láttuk megvizsgálni a 
nanoadalék-kombinációkkal és, a nanoadalékok polimerrel történő felületkezelésének a hatását is 
fémhidroxidok jelenlétében. A kialakított polimer határréteg szerepét az égésgátlásban EVA 
mátrixban vizsgáltuk. 

3.6.1.1. Agyagásványok hatásának vizsgálata PP/Mg(OH)2 kompozitokban 

A polipropilén folyási mutatószáma 15-20% MH tartalomig csekély mértékben változik, s az 
üzemi feldolgozás szempontjából kedvező tartományon belül marad [48]. Ezért a nanoadalékok 
égésgátló hatását PP-Mg(OH)2 rendszerben először a feldolgozhatóság szempontjából 
kedvezőbb 15%, majd az égésgátlás szempontjából kedvezőbb 60% össz-adalékkoncentrációval 
vizsgáltuk. A kompozitokat a Függelék F.6.1. fejezetében ismertetett módon állítottuk elő, 
összetételüket a 3.9. táblázat tartalmazza. Az egyszerűbb rendszereken kapott eredményekből 
kiindulva (ld. 3.5. fejezet) a szepiolit és a montmorillonit tömegarányát 1:1-nek, a teljes 
agyagásvány tartalmat pedig 5%-nak választottuk.  

3.9. táblázat. Polipropilén alapú, magnézium-hidroxidot (MH) és nanotöltőanyagot tartalmazó kompozitok 
összetétele 

PP 
HP400H PPgMA MH SEP OMMT 

Minta 
% % % % % 

PP 100 - - - - 
PP+MH(10) 90 - 10 - - 
PP+MH(15) 85 - 15 - - 
PP+SEP(5) 90 5 - 5 - 
PP+MH(10)+ SEP(5) 80 5 10 5 - 
PP+MH(15)+OSEP(5) 75 5 15 - - 
PP+SEP(2,5)+OMMT(2,5) 90 5 - 2,5 2,5 
PP+MH(10)+SEP(2,5)+OMMT(2,5) 80 5 10 2,5 2,5 
PP+MH(15)+SEP(2,5)+OMMT(2,5) 75 5 15 2,5 2,5 
PP+MH(60) 40 - 60 - - 
PP+MH(55)+SEP(2,5)+OMMT(2,5) 35 5 55 2,5 2,5 
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A hagyományos és a nanotöltőanyagok kombinálását az éghetőségre oxigénindexszel, UL 
94-gyel, valamint Cone kaloriméterrel értékeltünk. A kompozitok éghetőségi eredményeit a 3.10. 
táblázat foglalja össze.  

3.10. táblázat. Fémhidroxidot és nanotöltőanyagot tartalmazó polipropilén kompozitok éghetőségi eredményei 

TTI pkHRR pkHRRt THR Égési 
seb. Csepegés UL 

94 OI 
Minta [1] 

s kW/m2 s MJ/
m2 

mm 
min 

csepp 
100 mm - v/v

% 
PP 37 584 167 76 9,7 >300 NR[3] 17 
+ MH(10) 33 471 158 66 9,1 78 HB 19 
+ MH(15) 31 381 179 61 8,2 54 HB 19 
+ SEP(5) 26 497 161 70 9,9 211 HB 19 
+ MH(10)+ SEP(5) 29 328 202 62 8,6 74 HB 19 
+ MH(15)+OSEP(5) 26 205 255 54 8,1 48 HB 19 
+ SEP(2,5)+OMMT(2,5) 62 417 213 64 4,1 0 HB 19 
+ MH(10)+SEP(2,5)+OMMT(2,5) 54 246 294 56 5,6 6 HB 19 
+ MH(15)+SEP(2,5)+OMMT(2,5) 50 209 316 50 5,7 8 HB 19 
+ MH(60) [2] 93 68 827 47 - - V 0 26 
+ MH(55)+SEP(2,5)+OMMT(2,5) [2] 80 97 563 50 - - V 0 29 

[1] A minták vastagsága 2,5 mm. 
[2] A minták szikragyújtó nélkül nem gyulladtak be, ezért a mintákat szikráztató gyújtó alkalmazásával mértük. 
[3] NR: non rating, nem besorolható 

A Cone kaloriméteres eredmények szerint, növekvő MH tartalommal, mind a maximális 
hőkibocsátás (pkHRR) mind pedig a teljes hőkibocsátás vonatkozásában (THR) csökkenés 
figyelhető meg a PP referenciához képest. Szepiolittal (+MH(10)+SEP(5)) az éghetőségi 
jellemzőkben további javulás érhető el. Bár e kompozitok a PP-hez képest jelentős javulást 
mutatnak, minősítésük az UL 94 módszer szerint csak a HB értéket éri el, és az oxigénindex 
értékük is csak 19 volt. Az agyagásvány-kombinációt tartalmazó kompozitok eredményei azt 
mutatják, hogy alkalmazásukkal az égésgátló hatékonyság növelhető. A magnézium-hidroxid 5%-
át (SEP+OMMT)-tal helyettesítve, a HRR és az égési sebesség több mint 35%-kal, a teljes 
hőkibocsátás pedig 15%-kal csökkent a PP+MH(15) mintához képest. A próbatest csepegése 
égés közben SEP-OMMT alkalmazásakor csaknem teljesen megszűnt. Az UL 94 és az 
oxigénindex értékekben változást nem tapasztaltunk.  

A MH koncentrációjának növelése az éghetőségi jellemzők jelentős javulását eredményezte. 
Referenciának a 60% MH-t tartalmazó kompozitot tekintve, 5% MH-t vegyes agyagásvánnyal 
helyettesítettünk. Ezek a minták UL 94 minősítés szerint a V-0 önkioltó fokozatot érik el, az 
oxigénindex pedig az agyagásványok hatására 26-ról 29-re növekszik. Ezzel szemben a Cone 
kaloriméteres vizsgálatok meglepő eredményeket hoztak: a kompozitok éghetőségi paraméterei 
szepiolit és montmorillonit jelenlétében nem javultak, hanem romlottak. 

Az eredményekben tapasztalt ellentmondások feloldására, valamint a fémhidroxid-
nanoadalék rendszerek hatásmechanizmusának jobb megértése érdekében további vizsgálatokat 
végeztünk. 
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A PP+MH(55)+SEP(2,5)+OMMT(2,5) minta, az MH(60) mintához képest gyengébb Cone 
kaloriméteres eredményére a vizsgálat során rögzített tömegveszteség görbék alapján kívántunk 
magyarázatot kapni (ld. 3.36. ábra).  
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3.36. ábra. A PP+MH(55)+SEP(2,5)+OMMT(2,5) és a PP+MH(60) kompozitok tömegveszteség és derivált 
tömegveszteség-görbéi a Cone kaloriméteres vizsgálatok során (hőfluxus: 50 kW/m2) 

Amint az a 3.36. ábrán látható, a PP+MH(60) mintából az égés során a vígőz, a kezdeti 
maximális bomlási sebességet követően, egyenletes ütemben távozik. Agyagásvány jelenlétében 
a kompozit bomlása előbb indul meg, azonban a 122-dik másodperctől lassuló tömegvesztés 
figyelhető meg, ami záróréteg kialakulására utal. A derivált tömegveszteség görbe a minimum 
értéket az 542-dik másodpercben éri el. Az agyagásványok jelenléte lassítja a bomlástermékek 
távozását az égési zónába, ami az éghető gázok vonatkozásában előnyös, a vízgőz 
vonatkozásában viszont hátrányos. A 600°C-tól újragyorsuló tömegvesztés maximumát 700°C 
körül éri el, ami azt jelenti, hogy a lecsökkent gázáteresztésű felületi réteg áttöréséhez ez a 
termikus energia szükséges.  

A Cone kaloriméteres vizsgálatok után visszamaradt maradék szerkezetének vizsgálata 
segített megérteni a TG görbék jellegzetes lefutását. A kialakuló szerkezet eltérése két minta 
esetében a 3.37. ábrán jól megfigyelhető. 
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(a.) PP+MH(60) (b.) PP+MH(55)+SEP(2,5)+OMMT(2,5) 

3.37. ábra. Fényképfelvételek (a.) PP+MH(60) és (b.) PP+MH(55)+SEP(2,5)+OMMT(2,5) minták Cone 
kaloriméteres vizsgálatának maradékairól (hőfluxus: 50 kW/m2, próbatest vastagság: 2,5 mm) 

Agyagásványt nem tartalmazó kompozit esetében nagyobb vastagságú, de laza, porladó 
szerkezetű, töredezett felületű maradék keletkezik, aminek hőszigetelő hatása a Cone 
kaloriméteres vizsgálatok során – amikor külső hatás ezt a laza réteget nem bontja meg – 
nagyobb. Az agyagásványok – SEP és OMMT – jelenlétében a szervetlen maradék 
„cementálódása” következett be, aminek eredményeként egy összefüggőbb felülettel rendelkező, 
tömör maradék keletkezik. Ez utóbbi maradék 3.37. ábrán látható szerkezete szivacsos, 
buborékokkal teli. Ez a megnövelt szilárdságú réteg korlátozza a gázok kiszabadulását és 
biztosítja a védőhatás fennmaradását a valós tűzhatás (valamint az oxigénindex vizsgálat) során 
fellépő gázáramokkal szemben. Az eredmények alapján az agyagásványok hatásmechanizmusa 
nagy koncentrációban alkalmazott fémhidroxidokkal egy in situ cementálódási folyamatot foglal 
magába, amely a fejlődő vízgőz távozását a gázfázisba időlegesen késlelteti. A hőmérséklet 
emelkedésével megnövekvő nyomás következtében a gázok távozása a réteg áttörése után 
ismét felgyorsul.  

Az eddigi ismereteket összefoglalva megállapítható, hogy az agyagásványok kis 
adaléktartalom (15%) alkalmazásakor az égés során a hőfejlődés dinamikájára és mennyiségére 
kedvezően hatnak, nagyobb adalék-tartalom (60%) esetén pedig a gyakorlatban nagy 
fontossággal bíró oxigén index értékeket javítják. 
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3.6.2. Felhabosodó/agyagásvány égésgátló adalékrendszer együttes hatásának vizsgálata 

Az előző fejezet eredményei alapján megállapítható, hogy a hagyományos égésgátlók 
hatékonysága nanoadalékokkal társítva növelhető, ugyanakkor az agyagásvány katalitikus 
hatása az égést megelőző lánctördelődést kedvezőtlenül felgyorsítja. Feltételeztük, hogy a 
katalitikus hatás a nanoadalékok körül kialakított polimer határréteggel szabályozható.  

Ismert, hogy szilíciumtartalmú anyagokat üvegesítő adalékkal (pl. bórvegyületek) kombinálva 
alacsony olvadáspontú üveg állítható elő [168]. E munka előzményeként publikált eredmények 
szerint, polisziloxánok bórszármazékai égésgátolt polimer kompozitok előállítása során 
határfelületi fázist in situ alakítanak ki, s az égés hőmérsékletén részlegesen keramizálódnak 
[169]. Foszforilezett epoxiszármazékok esetében pedig a szenesedés jelentős növekedését 
tapasztaltuk [170]. A további kísérletekben – e korábbi eredményekből kiindulva – az éghetőségi 
jellemzők javulását a nanoadalékok célirányos makromolekulás felületmódosításával kívántuk 
elérni. A cél az volt, hogy a nem-polimer komponensek részaránya a kompozitban a 10%-ot ne 
haladja meg. 

A módosításra poliboroxosziloxánt (BSil) alkalmaztunk, amelyet a Függelék 5.4. fejezetében 
leírtak szerint állítottunk elő, s amely korábbi munkák szerint kerámiaszerű védőréteg 
kialakítására alkalmas [169]. A poliboroxosziloxánnal módosított MMT hatását az éghetőségi 
jellemzőkre ezt követően vizsgáltuk. A MMT módosítására alkalmazott eljárás a Függelék 5.4. 
fejezetében olvasható.  

A felhabosodó égésgátló adalékrendszert tartalmazó PP kompozitokat ammónium-polifoszfát 
(APP), valamint pentaeritrit (PER) alkalmazásával a Függelék 6.1. fejezetében leírtak szerint 
állítottunk elő.  

A kompaundok éghetőségét UL 94 módszer szerint (Függelék F.7.10. fejezet), 
oxigénindexszel (Függelék F.7.12. fejezet), valamint Cone kaloriméteres (Függelék F.7.13. 
fejezet) vizsgálatokkal minősítettük. A kompaundok összetételét és az eredményeket a 3.11. 
táblázat tartalmazza.  

3.11. táblázat. PP referencia és felhabosodó égésgátló adalékrendszert tartalmazó PP kompozitok összetétele, 
valamint éghetőségi vizsgálataik eredményei 

PP 
H535 APP PER OMMT BSil BSil- 

OMMT UL 94 OI 
Minták 

m/m% - v/v% 

PP 100 - - - - - NR[1] 17 

  + OMMT 99 - - 1 - - NR[1] 17 

  + (APP-PER) 70 22,5 7,5 - - - V-2 30 

  + (APP-PER)+OMMT 69 22,5 7,5 1 - - V-2 32 

  + (APP-PER)+BSil 70 21 7 - 2 - V-0 37 

  + (APP-PER)+(BSil-OMMT) 70 20,9 6,7 - - 2,4  
(OMMT:1%) V-0 39 

[1] NR: non rating, nem besorolható 

A PP referenciához képest, ahogy az várható volt, az összes felhabosodó égésgátlót 
tartalmazó kompozit jobb égésgátoltságot mutat. Az organofilizált montmorillonit (OMMT) 
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hatására az oxigénindex értéke 30-ról 32-re nő, míg az APP-PER égésgátló adalékrendszer 2%-
át BSil-nal helyettesítve az UL 94 szerinti minősítés is jelentősen javult. A BSil határréteg 
kialakításával az OMMT körül az éghetőségi jellemzők tovább javultak. A BSil kedvező hatása az 
éghetőségi jellemzőkre a Cone kaloriméteres eredményekben is megfigyelhető (3.38. ábra).  
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3.38. ábra. Poliboroxosziloxán (BSil), valamint BSil-nal kezelt organofil MMT (OMMT) hatása a felhabosodó 
égésgátló adalékrendszert (APP+PER) tartalmazó PP kompozit hőkibocsátására (hőfluxus: 50 kW/m2) 

A 3.38. ábrán látható, hogy a hőkibocsátást a PP+APP+PER refenciamintához képest 
valamennyi adalék-kombináció jelentősen csökkenti. BSil alkalmazásával (PP+APP+PER+BSil) a 
hőkibocsátás maximuma később jelentkezik. A BSil-OMMT-t tartalmazó kompozit hőkibocsátása 
kezdetben magasabban fut, mint a másik két kompozité, azonban a maximuma az előzőeket nem 
haladja meg. 

A kedvező hőkibocsátási értékek az UL 94-es vizsgálat szerint is a legkedvezőbb V-0-as 
fokozattal párosulnak, kivéve a referenciaként szolgáló APP+PER mintát, amely a V-2-es 
fokozatba sorolható. 

Korábbi munkáink eredményei alapján feltételeztük, hogy a BSil kedvező hatása az égés 
során kialakuló habszerkezet stabilitásának javulásával magyarázható, mivel a BSil a 
habszerkezet komponenseit összeragasztó hőálló (és fokozatosan keramizálódó) mátrix szerepét 
töltheti be. Ennek igazolására a kompozitok viszkozitásának hőmérsékletfüggését vizsgáltuk (ld. 
3.3., 3.5. és 3.6. fejezetek). 
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3.39. ábra. A referencia PP, a PP+(APP-PER) és a PP+(APP-PER)+BSil minták viszkozitásának 
hőmérsékletfüggése  

Amint az a 3.39. ábrán látható, a referencia PP görbéje alacsonyabb értékről indul, a 
hőmérséklet növekedésével fokozatosan csökken a viszkozitás. Mivel a PP a szenes maradékot 
nem képező polimerek közé tartozik, 420°C felett a viszkozitása zérus (ld. 1.1. ábra). A kezdeti 
(200-300°C) alacsony viszkozitás az anyag intenzív csepegését okozza az égés során (a tűz 
terjedésének egyik fő oka). Hagyományos felhabosodó adalékrendszerrel a kezdeti szakaszban 
számottevő változás nem érhető el. Magas hőmérsékleten (kb. 440-450ºC-on) azonban, jelentős 
változás tapasztalható: 440°C körül a habszerkezet kialakulásával az anyag viszkozitása hirtelen 
(néhány 10°C hőmérséklet emelkedés alatt) megnő. Egy külső hatásoknak kevéssé ellenálló 
rideg, könnyen töredező anyag képződik. Erre utal az utolsó szakaszban megfigyelhető meredek, 
éles törésekkel tagolt görbeszakasz. Ez a fejlődő gázok által összetöredezett szerkezet nem 
biztosít megfelelő záróréteget az égés során, mivel lehetővé teszi a gáz alakú bomlástermékek 
távozását és az oxigén transzportját a polimer irányába. A BSil mind a kezdeti, mind pedig az 
utolsó szakaszra is hatással van: 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 BSil jelenlétében tapasztalt szerkezetbeli eltérések a 
Cone kaloriméteres vizsgálatok után visszamaradt maradék felületén megfigyelhető 
különbségekkel összhangban vannak: PP+APP-PER minta esetében a maradék töredezett, 
üregekkel teli, ezzel szemben BSil-t tartalmazó minta esetében a maradék felülete homogén, 
összefüggő, amely záró, védőréteg szerepének betöltésére alkalmas. 

Összefoglalva, a nanoadalékoknak a 3.3. fejezetben megfigyelt reológiai és szerkezetet 
befolyásoló hatása polimer határréteg kialakításával fokozható. Az éghetőségi jellemzőkben 
jelentős javulás érhető el, ha az égésgátlásban a határréteget képező polimer is aktív szerepet 
tölt be. Az ismertetett eredmények alapján a poliboroxosziloxán alkalmazása hatékony, aktív 
határréteg kialakítására ígéretesnek mutatkozik. 
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3.7. Polimerrel kombinált új égésgátolt adalékrendszerek előállítása és alkalmazása 

Vonatkozó saját irodalom: I, VIII, IX, X, XIV 

Ahogy számos más területen is megfigyelhető, a polimerek égésgátlásában is az összetett 
rendszerek jelentik a jövőt. Az égésgátlásban szerepet játszó polimerkomponensek alkalmazása 
a nem-polimer adalékok összes részarányát lecsökkentheti.  

3.7.1. Poliboroxosziloxánt tartalmazó foszformentes PP kompozitok fejlesztése 

Az előző fejezetekben ismertetett eredmények szerint a poliolefinek égésgátlását a 
szinergetikus hatású poliboroxosziloxán alkalmazása kedvező irányba befolyásolja. Az 
eredmények alapján arra lehet következtetni, hogy a nanoadalékok és a poliboroxosziloxán 
együttes alkalmazása az égésgátlás hatékonyságát egy foszformentes adalékrendszerben is 
javítja. Ezekkel a kísérletekkel egy új, foszformentes égésgátlási alternatíva lehetőségeit kívántuk 
feltárni.  

A polipropilén összetett égésgátló rendszerrel történő égésgátlását megelőzően vizsgálnunk 
kellett a lehetséges szinergetikus komponensek hatását poliboroxosziloxánban. Az eredmények 
figyelembevételével meg kellett határoznunk egy kedvező adalékrendszer-összetételt a PP 
égésgátlására. A kiválasztott adalékrendszerrel vizsgálnunk kellett a PP kompozit éghetőségi 
jellemzőit az adalék mennyiségének függvényében. 

3.7.1.1. Melamin-borát/agyagásvány adalékrendszer vizsgálata poliboroxosziloxánban 

Az előző fejezetek eredményeire támaszkodva egyrészt agyagásványok hatását, másrészt a 
szakirodalomból jól ismert bórvegyületek szinergetikus hatását kívántuk vizsgálni 
poliboroxosziloxán mátrixban. A rendszer bórtartalmának növelésére olyan vegyületre volt 
szükség, amely vízben rosszul oldódik, ezáltal a polimer felhasználása során a kioldódásával 
nem kell számolni. Ezen megfontolásokból a melamin-borátot választottunk, amelyet a Függelék 
5.3. fejezetében leírtak szerint állítottuk elő.  

A vizsgálatokhoz 5% melamin-borát (MB) és organofil szepiolit (OSEP) tartalmú kompozitokat 
állítottunk elő (Függelék 5.4. fejezet), a minták tömegszázalékos összetételét a 3.12. táblázat 
tartalmazza. Referenciának egyrészt a kiindulási anyagnak számító polidimetilsziloxánt (PDMS), 
valamint bórsav (BS) alkalmazásával előállított poliboroxosziloxánt (BSil) tekintettük. 

3.12. táblázat. Melamin-borátot, organofil szepiolitot, valamint mindkettőt tartalmazó poliboroxosziloxán 
kompozitok tömegszázalékos összetétele  

Minta PDMS BS MB OSEP 
PDMS 100 - - - 
BSil 90.9 9.1 - - 
BSil-MB (5%) 86.4 8.6 5 - 
BSil-OSEP (5%) 86.4 8.6 - 5 
BSil-MB (5%)-OSEP (5%) 81.8 8.2 5 5 

Az előállított kompozitok termikus stabilitását levegő atmoszférában termogravimetriás 
módszerrel (Függelék F.7.1. fejezet) vizsgáltuk. A tömegcsökkenési- és a derivált 
tömegveszteségi görbék a 3.40. ábrán láthatók. 
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A 3.40. ábrán a szakirodalommal összhangban a PDMS két lépcsős bomlása figyelhető meg 
[171]. Az első lépcsőben (~352°C, -1,1%min-1) a hő hatására végbemenő részleges 
depolimerizáció következtében és a PDMS lánc molekulán belüli átrendeződése során illékony, 
többségében ciklusos oligomerek keletkeznek. A második lépcsőben (~509°C, -3,9%min-1) a 
további lánctördelődésből származó bomlástermékek mutathatók ki. 

 
3.40. ábra. A polidimetilsziloxán (PDMS) és a poliboroxosziloxán (BSil), valamint melamin-borátot (MB), organofil 
szepiolitot (OSEP), illetve mindkettőt tartalmazó poliboroxosziloxán kompozitok termogravimetriás vizsgálata 
(atm.: levegő, felfűtési sebesség: 10°C/min)  

A PDMS és a BSil oxidatív bomlását összehasonlítva, az utóbbi esetben az első bomlási 
lépcső teljesen eltűnik. A maradék mennyisége 550°C-on kisebb, ami a könnyen távozó 
bórvegyületeknek tulajdonítható. A bomlás kezdetén megfigyelhető megnövekedett termikus 
stabilitás (PDMS esetében a 352°C-nál megfigyelt bomlási lépcső eltűnt) a BSil-ben kialakuló 
térhálós szerkezettel magyarázható, ami az illékony komponensek fejlődését szorítja vissza. Ez a 
hatás MB és OSEP jelenlétében még jelentősebb. 

Amint az már a korábbi fejezetekben bemutatásra került, a hőmérséklet~viszkozitás 
összefüggésből számos, az égésgátlás szempontjából fontos megállapítás vonható le. Ezért 
célszerűnek látszott a BSil kompozitok viszkozitásának hőmérsékletfüggését vizsgálni (vizsgálati 
módszer leírás a Függelék F.7.9. fejezetében). A reométerben kivitelezett vizsgálat során 
lehetőség nyílik az anyag függőleges kiterjedésének nyomon követésére. Az ábrákon szereplő 
normált rés az alsó és a felső párhuzamos tányérok közötti távolságot jelenti. Az egyes minták 
összehasonlíthatósága céljából a mért távolságértékek a kezdeti mintavastagsággal korrigálva 
kerülnek ábrázolásra.  
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A 3.41. ábrán a BSil, a BSil-OSEP(5%), valamint BSil-MB(5%)-OSEP(5%) kompozitok 
viszkozitásának hőmérsékletfüggése, valamint a minta függőleges kiterjedése látható.  

  

 
3.41. ábra. A BSil, a BSil-OSEP(5%), valamint BSil-MB(5%)-OSEP(5%) kompozitok viszkozitásának 
hőmérsékletfüggése (―) trendvonallal, valamint a kompozitok függőleges kiterjedésére (habosodására) utaló 
normált tányérrés (▬)  

Amint a 3.41. ábrán látható, 350-500°C között a minták viszkozitása növekszik. A 
növekedéssel párhuzamosan a kompozitok függőleges irányú kiterjedése, habosodása figyelhető 
meg. A vizsgálat után a BSil-MB(5%)-OSEP(5%) kompozitról készített fényképfelvétel is a minta 
habosodását támasztja alá. Összehasonlítva az egyes kompozitokat megállapítható, hogy a 
viszkozitás-növekedés és a habszerkezet kialakulása eltérő hőmérsékleten indul meg. A BSil és a 
BSil-OSEP(5%) mintáknál a habosodás kezdeti hőmérséklete szinte azonos (~350°C), ahogy a 
viszkozitás~hőmérsékletfüggésük is hasonló jelleget mutat. Ezzel szemben MB-t is tartalmazó 
kompozit esetében a kezdeti hőmérséklet a magasabb hőmérsékletek felé tolódik 30°C-kal, és a 
görbe felfutásában is jelentős eltérés figyelhető meg. Feltételezéseink szerint a habosodási 
hőmérséklet eltolódása és a görbe jellegének megváltozása egyaránt a MB-nak, mint aktív 
komponensnek tulajdonítató. A melamin-borát, mint a bórvegyületek általában hatással van a 
magasabb hőmérsékleten lejátszódó üvegesedési folyamatokra (pl. az üvegesedés kezdeti 
hőmérsékletére). A melaminból pedig nitrogén-tartalma miatt, az égés hőmérsékletén gázok 
szabadulnak fel, amelyek a polimert felhabosítják. Ezt támasztja alá a habszerkezet 
kialakulásában megfigyelhető különbség is, miszerint MB jelenlétében a habszerkezet jóval 
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gyorsabban alakul ki, ugyanakkor az éles letörések a viszkozitás-görbében arra utalnak, hogy a 
hab szerkezete kevésbé ellenálló külső behatásokra, mint a BSil-OSEP-é.  

3.7.1.2. Poliboroxosziloxán nanokompozit adalékrendszer alkalmazása PP égésgátlására 

Polipropilén égésgátlására az előző fejezetben ismertetett eredmények alapján a BSil-
MB(5%)-OSEP(5%) kompozitot választottuk ki. Annak megállapítására, hogy a PP éghetőségi 
jellemzői hogyan változnak az adalékrendszer összetételének függvényében, mintasorozatot 
állítottunk elő. A minták éghetőségét Cone kaloriméteres vizsgálattal minősítettük. A minták 
tömegszázalékos összetételét a 3.13. táblázat tartalmazza, feltüntetve a BSil, az OSEP, valamint 
a MB részarányát a teljes kompozitban. 

3.13. táblázat. BSil-MB-OSEP adalékrendszert tartalmazó PP kompozitok tömegszázalékos összetétele 
BSil-MB-OSEP Minta PP HP 

400R BSil OSEP MB  Polimer 
hányad 

BSil-MB-OSEP 0 90 5 5  90 
PP[75]+(BSil-MB-OSEP)[25] 75 22,5 1,25 1,25  97,5 
PP[60]+(BSil-MB-OSEP)[40] 60 36,0 2,00 2,00  96,0 
PP[45]+(BSil-MB-OSEP)[55] 45 49,5 2,75 2,75  94,5 

A BSil-MB-OSEP adalékrendszert egyre növekvő részarányban tartalmazó PP kompozitok 
éghetőségi eredményeit a 3.14. táblázat tartalmazza. Az UL 94 szerinti minősítés alapján 
valamennyi minta jobb fokozatba sorolható, mint a referencia PP. A BSil-MB-OSEP tartalmú 
kompozitok felülete az UL 94 vizsgálat során a gyújtást követően előbb fekete majd fehér és 
enyhén felhabosodott szerkezetűvé vált. Megfigyelhető volt, hogy a BSil-MB-OSEP adalék 
arányának növekedésével az égés közben a csepegés intenzitása fokozódott. Az oxigénindexet 
az adalékrendszer csupán 19-ről 20-21-re növelte, de ez a javulás is jelentős, ha figyelembe 
vesszük a nem-polimer adalék-tartalom az anyagban nem haladta meg az 5%-ot.  

3.14. táblázat. BSil-MB-OSEP adalékrendszert tartalmazó PP kompozitok éghetőségi eredményei 
UL 
94 OI TTI pkHRR pkHRRtime THR Maradék 

Minta 
- v/v% s 

kW 

m2 
s 

MJ 

m2 
% 

PP NR 19 34 898 149 115,3 0 

PP[75]+(BSil-MB-OSEP)[25] V2 20 24 586 208 84,1 2,3 

PP[60]+( BSil-MB-OSEP)[40] V2 20 25 441 227 76,3 3,7 

PP[45]+( BSil-MB-OSEP)[55] V2 21 20 332 263 67,1 6,1 

BSil-MB-OSEP HB 23 22 132 62 23,3 19,8 

A kompozitok Cone kaloriméteres eredményei az adalék-tartalom függvényében javuló 
tendenciát mutatnak. Mind a gyulladási idő (TTI), mind a maximális hőkibocsátás értéke (pkHRR) 
szignifikánsan csökken, a maximum csúcs helye (pkHRRtime) pedig egyre későbbi idő felé tolódik 
a BSil-MB-OSEP arányának növekedésével.  

Amint az a hőkibocsátási görbéket bemutató 3.42. ábrán látható, az égésgátló adalékot 
tartalmazó minták görbéi a két referenciaanyag görbéi között helyezkednek el és az adalék 
tömegarányának növelésével fokozatosan változnak. A PP referencia esetében egy „váll” 
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figyelhető meg a maximumcsúcs előtt, ami az adalék hatására fokozatosan szélesedik, 55% 
adaléktartalom esetében több mint 150 másodpercen keresztül a HRR kis értéken marad, és alig 
változik, ún. „steady-state” égést eredményezve. 

 
3.42. ábra. BSil-MB-OSEP tartalmú PP kompozitok hőkibocsátási görbéi egyre növekvő adaléktartalom mellett 

Az éghetőségi vizsgálatok során kapott kedvező eredmények a BSil-MB-OSEP égésgátló 
adalékrendszer hatásával magyarázhatók. A kompozitok égése során BSil-MB-OSEP égésgátló 
adalékrendszer alkalmazásával a polimer felületén egy kerámiaszerű, összefüggő anyagot 
képező, jó gázzáró-képességű védőszerkezet alakul ki, amelynek hatása megmutatkozik az 
éghetőségi jellemzőkben. A mintáról a Cone kaloriméteres vizsgálat után, készített 
fényképfelvételek (ld. 3.43. ábra) ezt szemléltetik. 

 
3.43. ábra. Fényképfelvételek a PP+(BSil-MB(5%)-OSEP(5%)) mintáról a Cone kaloriméteres vizsgálatot 
követően (hőfluxus: 50 kW/m2)  

3.7.2. Epoxigyanta határréteggel módosított nanoadalék tartalmú kompozitok fejlesztése 

Az ismertetett eredmények igazolták azt a korábbi kutatásaink alapján tett megállapítást, hogy 
a nanoadalékok felületének módosítása polimer határréteggel ígéretes útnak mutatkozik az 
égésgátlás hatékonyságának növelésére. Ezzel szemben a szakirodalomban a nanoadalékok 
kismolekulás (tenzides) felületmódosítását kutatják széleskörűen, annak ellenére, hogy pl. az 
elterjedten alkalmazott kvaterner ammóniumsók jól ismert alapvető hiányossága kis termikus 
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stabilitásuk (ld. 1.4.2. fejezet), ami az égésgátlást jelentősen rontja. Munkánk következő 
szakaszában ezért olyan polimer határréteg kialakítását tűztük ki célul, amely a nanoadalékok 
égésgátló hatékonyságát tovább javítja. 

3.7.2.1. Epoxigyanta határréteggel módosított nanoadalékok hatása az éghetőségi 
jellemzőkre  

Határréteget alkotó polimernek amin komponenssel térhálósodó alifás epoxigyantát 
választottunk, egyrészt azért, mert szakirodalmi analógiát találtunk epoxigyanta tartalmú PP 
kompozitra, másrészt azért, mert az e munkával párhuzamosan készülő PhD disszertáció [172] 
új, hatékonyan égésgátolt epoxigyanta kifejlesztésével zárult.  

Munkánk során kétféle epoxigyanta határréteg égésgátló hatását vizsgáltuk: ciklikus 
diaminnal (T58) térhálósított epoxigyantát (EP), valamint az új foszfortartalmú (13,2%) többértékű 
aminnal (TEDAP) térhálósított epoxigyantát (PEP). Az epoxi komponens mindkét gyanta esetben 
azonos volt (AH16). Az epoxigyanta határréteggel módosított, agyagásványt tartalmazó 
polipropilén kompozitokat a Függelék 6.1. fejezetében leírtak szerint állítottuk elő. A teljes 
adaléktartalmat 20%-nak választottuk. Az összeférhetőség javítása érdekében maleinsav-
anhidriddel ojtott polipropilént (PPgMA) alkalmaztunk. A szepiolitnak ez esetben az organofilizált 
formáját alkalmaztuk, mert az idézett PhD munka szerzője epoxigyantában ezt találta 
kedvezőnek. Az eddigiekben ismertetett fejezetek eredményei alapján a polimer határréteggel 
módosított nanoadalékok kombinációjának hatását is célszerűnek láttuk megvizsgálni. Ennek 
érdekében montmorillonit/szepiolit tartalmú, valamint montmorillonit/szén-nanocső tartalmú PP 
kompozitokat is előállítottunk. Az előállított kompozitok és polimer-referenciák tömegszázalékos 
összetételét, valamint a minták foszfortartalmát a 3.15. táblázat tartalmazza. 

3.15. táblázat. Epoxigyanta határréteggel módosított agyagásványt tartalmazó PP kompozitok és a referenciák 
tömegszázalékos összetétele 

Minta 
PP HP 
400R 

PPgMA Epoxigyanta Agyagásvány  
Polimer  
hányad 

   AH16 T58 TEDAP OMMT OSEP   
PP 75 25 - - - - -  100 
+ EP 60 20 13,3 6,7 - - -  100 
+ (EP-OMMT) 60 20 10 5 - 5 -  95 
+ (EP-OSEP) 60 20 10 5 - - 5  95 
+ PEP 60 20 13,3 - 6,7 - -  100 
+ (PEP-OMMT) 60 20 10 - 5 5 -  95 
+ (PEP-OSEP) 60 20 10 - 5 - 5  95 
+ (PEP-OMMT-OSEP) 60 20 10 - 5 2,5 2,5  95 

Az epoxigyanta határréteggel borított agyagásványok hatását a hőkibocsátásra Cone 
kaloriméterben vizsgáltuk, égésgátló hatékonyságukat UL 94 szabvány szerint, ill. oxigénindex 
vizsgálatokkal minősítettük. A vizsgálatok eredményeit a 3.16. táblázat és a 3.44. ábra 
tartalmazzák.  

Az eredményeket összehasonlítva megállapítható, hogy valamennyi minta éghetőségi 
jellemzői a PP referenciához képest javultak. A polimer-keverékek (PP+EP és PP+PEP) 
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maximális hőkibocsátása (pkHRR), teljes hőkibocsátása (THR), valamint égési sebessége 
jelentősen csökkent, az OI-ben azonban nem tapasztalható lényeges változás. A T58 diamin 
térhálósítót tartalmazó EP kevésbé hatékony, mint a foszfortartalmú TEDAP-pal térhálósított 
epoxigyanta (PEP). A különbség a két gyanta között az égésgátló hatású foszfortartalommal 
magyarázható.  

3.16. táblázat. Epoxigyanta határréteggel módosított agyagásvány tartalmú PP kompozitok és referenciák 
éghetőségi jellemzői 

TTI pkHRR pkHRRtime THR UL 94 OI 
Minta 

s kW/m2 s MJ/m2 (mm/min) v/v% 

PP 35 898 175 112,4 9,7 < 19 
PP+EP 42 706 156 93,0 8,8 < 19 
PP+(EP-OMMT) 41 672 180 84,8 7,7 20 
PP+(EP-OSEP) 51 510 202 92,0 8,7 20 
PP+PEP 36 589 161 86,0 6,3 < 19 
PP+(PEP-OMMT) 37 374 218 73,1 6,1 20 
PP+(PEP-OSEP) 42 570 184 79,0 10,2 20 
PP+(PEP-OMMT-OSEP) 31 435 197 86,2 6,1 20 
PP+(PEP-OMMT-MWCNT) 25 559 103 103 NA NA 

NA: nincs adat 

Az epoxigyanta határréteggel módosított anyagásványok hatása elsősorban a Cone 
kaloriméteres eredményekben mutatkozik meg. A kompozitok égési sebességét kismértékben 
befolyásolják, az OI-t pedig típustól függetlenül két fokozattal javítják. Valamennyi agyagásványt 
tartalmazó minta éghetőségi paramétere (TTI, pkHRR, THR) a Cone kaloriméterben jobbnak 
adódott, mint a referencia PP vagy a megfelelő PP-EP vagy PP-PEP polimer keverék.  
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3.44. ábra. A PP-(PEP-Agyagásvány), a PP-PEP és a PP Cone kaloriméteres vizsgálata (hőfluxus: 50 kW/m2) 
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A legjobb eredményt a PEP határréteggel módosított montmorillonitot tartalmazó kompozit 
(PP+(PEP-OMMT)) adta. A PP+(PEP-OMMT) minta hőkibocsátás-idő görbe jellege a 
felhabosodó égésgátló adalékrendszert tartalmazó kompozitokra jellemző lefutást mutatja: a 
kezdeti intenzív emelkedést követően a hőkibocsátás csökken, majd ahogy a hő eléri a minta alsó 
oldalát ismét emelkedni kezd. Ezt támasztják alá a Cone kaloriméteres vizsgálatok után a minták 
maradékáról készített fényképfelvételek is (3.45. ábra).  

  
(a.) PP (b.) PP+PEP (c.) PP+(PEP-OMMT) 

3.45. ábra. Fényképfelvételek (a.) a PP referencia, (b.) a PP+PEP polimer keverék, (c.) és a polimer 
határréteggel módosított montmorillonitot tartalmazó kompozit, a PP+(PEP-OMMT) Cone kaloriméteres vizsgálata 
után visszamaradt maradékáról 

A fényképeken jól látható, hogy a PP esetében a teljes minta elégett, a polimer keverék kis 
mennyiségű, töredezett maradékot képezett, míg a legnagyobb mennyiségű maradék a PP-(PEP-
OMMT) minta esetében képződött.  

A vegyes nanoadalékot tartalmazó kompozit (PP+(PEP-OMMT-OSEP) eredményei 
szignifikánsan nem térnek el a csak montmorillonitot tartalmazó mintáétól (PP+(PEP-OMMT)), 
ami alapján feltételezhető, hogy a montmorillonit szerkezeti és katalitikus hatása dominál az 
égésgátlás során.  

3.7.2.2. Epoxigyanta határréteggel módosított nanoadalékok égésgátlási hatás-
mechanizmusának vizsgálata poliolefin mátrixban 

Az éghetőségi vizsgálatok során a legjobb eredményeket a montmorillonitot tartalmazó 
kompozit adta. A korábbi fejezetekben (ld. 3.2.-3.4. fejezetek) a nanoadalékok égésgátlási hatás-
mechanizmusát alapvetően három meghatározó tényezőre: a kémiai-katalitikus; szerkezeti-
mikromechanikai; ill. hőfizikai hatásokra vezettük vissza. Montmorillonit esetében megállapítottuk, 
hogy – kémiai felépítéséből adódóan – a katalitikus hatás meghatározó jelentőségű, ezért a 
polimer határréteggel módosított nanoadalékot tartalmazó rendszerekben is célszerűnek láttuk 
ezen hatást külön vizsgálni. A módosított nanoadalékok befolyását az előállított kompozitok 
hőbomlására termogravimetriás módszerrel, levegő atmoszférában (Függelék F.7.1. fejezet) 
vizsgáltuk.  
A polimer-határréteggel módosított és a módosítatlan agyagásványt tartalmazó kompozitok TG 
görbéit összehasonlítva, a polimer-határréteg hatása a degradáció folyamatára jól nyomon 
követhető (ld. 3.46. ábra, 3.17. táblázat).  
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3.46. ábra. Epoxigyanta határréteggel borított agyagásvány-tartalmú PP kompozitok, valamint a referencia-minták 
termogravimetriás vizsgálta 

Míg a módosítatlan agyagásvány, a korábbi fejezetekben ismertetett módon (ld. 3.2.1. fejezet) 
a PP hőbomlásának kezdeti hőmérsékletét csökkenti, azaz a hőbomlást katalizálja, addig a 
polimer határréteg ezt a katalitikus hatást „árnyékolja”, s ennek következtében a hőbomlás 
kezdete magasabb hőmérsékletek felé tolódik. A termogravimetriás eredmények alapján egy 
többlépcsős hatásmechanizmus tételezhető fel, amely szerint először az agyagásványok a velük 
közvetlenül érintkező, határréteget alkotó epoxigyanta hőbomlását aktiválják, az epoxigyanta 
égésgátló hatását iniciálva. Erre utalnak a polimer-keverék referenciák (PP+EP, PP+PEP) és az 
agyagásványokat tartalmazó kompozitok termoanalitikai eredményeiben megfigyelhető 
különbségek. A polimer határréteggel borított agyagásványok jelenlétében a kompozitok 
hőbomlása a PP és az epoxigyantát tartalmazó polimer-keverékek hőbomlása között fut: 
PP<PP+(EP-Nano)<PP+EP és PP<PP+(PEP-Nano)<PP+PEP. A kompozitok termikus stabilitása 
az epoxigyanta-határréteg kialakításával nő, magasabb hőmérsékleten azonban az 
agyagásványok katalitikus hatása érvényesül, amelyek az égésgátló határréteg szenesedését 
aktiválják.  

A PP+EP és PP+PEP polimer-keverékek esetében a kezdeti tömegveszteséget követően, 
260-340°C között, a bomlás sebessége állandósul, a dTG görbéken egy plató figyelhető meg, ami 
az epoxigyanta bomlásával hozható összefüggésbe. Az epoxigyanták határréteg formájában 
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történő alkalmazása esetében az EP-tartalmú kompozitok bomlásának jellege nem változik, 
szemben a foszfortartalmú PEP határréteget tartalmazó kompozitokéval, ahol a megfigyelt plató 
eltűnik. Ez a különbség arra utal, hogy az agyagásványok az EP-határréteg bomlására nem 
gyakorolnak számottevő hatást, ellenben a foszfortartalmú PEP-határréteg bomlását 300-450°C 
között katalizálják.  

3.17. táblázat. Epoxigyanta határréteggel borított agyagásvány tartalmú PP kompozitok, valamint a referencia 
minták TG vizsgálatainak jellemzői (T5: 5% bomláshoz tartozó hőmérséklet; T50: 50% bomláshoz tartozó 
hőmérséklet; vmax: bomlási sebesség maximuma; Tmax: hőmérséklet a bomlási sebesség maximumon, Maradék: 
500°C-on) 

T5% T50% vmax Tmax Maradék 
Minta 

°C °C %/°C °C % 
PP 263 261 -8,6 406 0 
EP 290 339 -23,1 295 21,5 
PEP 233 328 -7,1 290 31,5 
PP + PEP 270 403 -9,8 434 3,9 
PP + (EP-OMMT) 277 401 -10,2 430 8,1 
PP + (EP-OSEP) 273 392 -10,5 432 7,4 
PP + PEP 260 414 -9,1 448 6,3 
PP + (PEP-OMMT) 263 380 -9,3 414 9,8 
PP + (PEP-OSEP) 275 393 -9,6 433 8,6 
PP + (PEP-OMMT-OSEP) 285 403 -9,2 436 7,1 

Az éghetőségi vizsgálatok során az egyes határrétegek égésgátló hatékonysága között 
tapasztalt különbségek (ld. 3.16. táblázat és 3.44. ábra) magyarázata a nanoadalékok és a 
polimer határréteg között lejátszódó folyamatokban rejlik. A PEP határréteg foszfortartalma a 
3.17. táblázatban feltüntetett eredmények alapján fontos szerepet tölt be a szenesedés 
folyamatában és az égésgátlás hatékonyságában: a PEP hőbomlása elnyújtott (233-290°C 
között), hatását tartósan, hosszasan fejti ki, szemben az EP határréteggel, amely hőbomlása 
gyorsan, szűk hőmérséklettartományban (290-295°C között) játszódik le. A foszfortartalom 
szenesítő hatása az epoxigyanta maradékának a mennyiségében is megmutatkozik. 

Az agyagásványok kismolekulás felületmódosításának a szakirodalmi részben ismertetett 
hiányossága – az alacsony termikus stabilitás – az epoxigyanta polimerhatárréteg módosítással 
megszüntethető. A tenzid alapú kismolekulás és a polimer határréteges felületmódosítás közötti 
különbség az égetés után visszamaradt maradékokról készített fényképfelvételeken még 
szembetűnőbb (ld. 3.47. ábra). Míg a szerves tenziddel (alkil kvaterner ammóniumsó) 
felületkezelt MMT-ot tartalmazó PP kompozit (3.47.a. ábra) szenes maradékában szigetek 
figyelhetők meg, addig a polimer határréteggel módosított MMT tartalmú kompozit maradéka 
összefüggőbb felületet ad (3.47.b. ábra). Hasonló szigetképződéseket a szakirodalomban 
polimer/OMMT esetében mások is tapasztaltak. 



 96

  
(a.) PP+OMMT (b.) PP+(PEP-OMMT) 

3.47. ábra. Fényképfelvételek Cone kaloriméteres vizsgálat után (a.) szerves tenziddel felületkezelt 
montmorillonitot (OMMT) tartalmazó PP kompozit maradékáról (PP+OMMT), (b.) polimer határréteggel (PEP) 
módosított montmorillonitot tartalmazó PP kompozit maradékáról (PP+(PEP-OMMT)) 

A szigetképződéshez véleményünk szerint több folyamat is hozzájárul: egyrészt az intenzív 
buborékfejlődés szétzúzhatja a kialakult vagy éppen kialakulófélben lévő elszenesedett 
védőréteget, másrészt a MMT katalitikus hatása következtében az alacsony hőstabilitású 
felületkezelőszer elbomlik, a nanodiszperzió összeesik és mikrokompozittá formálódik (ld. 1.4.2. 
fejezet). Hőstabil polimer határréteggel (PEP) bevont MMT alkalmazásával a mikrokompozit 
kialakulása elkerülhető, felhabosodó polimer határréteggel a MMT lemezek diszpergáltsági foka 
növelhető. 

Nanoadalékoknak a kompozit morfológiájára gyakorolt hatását pásztázó 
elektronmikroszkópos módszerrel vizsgáltuk (Függelék F.7.5. fejezet). A 3.48.a-b. ábrákon a 
PP+PEP polimer-keverékek, a 3.48.c-d. ábrákon a PP+(PEP-OSEP) kompozit szerkezetét 
bemutató SEM felvételek látható.  
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(a.) PP+PEP polimer keverék (b.) PP+PEP polimer keverék 

 
(c.) PP+(PEP-OSEP) mintáról (d.) PP+(PEP-OSEP) kompozit 

3.48. ábra. SEM felvételek a (a. és b.) PP+PEP és (c. és d.) a PP+(PEP-OSEP) kompozitokról 

A 3.48.a-b. ábrákon bemutatott SEM felvételeken jól látható, hogy az összeférhetőséget 
elősegítő PPgMA ellenére az epoxigyanta fázis és a PP fázis elválik egymástól, az epoxigyanta 
beágyazódása a poliolefin mátrixba nem, vagy csak részlegesen történt meg. Nanoadalékok 
határfelületeként az epoxigyanta a PP mátrixban jó hatásfokkal diszpergálható, az egyes 
részecskék átlagos átmérője megközelítőleg két nagyságrenddel csökkent. Amint azt a 3.48.d. 
ábrán is jól látható, a fázisok között jó az összeférhetőség, a részecskék elválása nem figyelhető 
meg.  

A nanoadalékok tehát elősegítik a fázisok diszpergálását a poliolefin mátrixban, ami hatással 
van az egyenletes szenesedésre, az összefüggő védőréteg kialakulására.  

3.8. Polimer határréteggel módosított nanoadalékok alkalmazása égésgátolt kétrétegű 
rendszerekben  

Vonatkozó saját közlemény: IX 
Figyelembevéve a korábbi fejezetek eredményeit, felmerült a kérdés, hogy a (BSil-MB-OSEP) 

és (PP+PEP-OMMT-OSEP) adalékrendszerek égésgátló hatékonysága kétrétegű PP rendszerek 
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kialakításával tovább növelhető-e? Az adalékrendszerek felületi rétegben történő alkalmazásától 
a felület nedvesíthetőségének a megváltozását is vártuk.  

A PP[45]+(BSil-MB-OSEP)[55] típusú héjréteget alkalmazó kétrétegű rendszerben a 
magrészt (hordozóréteget, amely az összetett rendszer főtömegét adja) módosítatlan PP alkotja. 
A héjréteg vastagságát 500 µm választottuk, a mag vastagságát pedig 4 mm-nek. Az így 
kialakított rendszer nem-polimer adaléktartalma a 0,7%-ot (0,68%) nem érte el. A kétrétegű 
modell-rendszert pneumatikus présgépben állítottuk elő, az előzetesen előállított rétegeket 100 
bar nyomással 190°C-on préseltük egymásba. A héjréteg égésgátló hatékonyságát Cone 
kaloriméterrel és UL 94 5VA&5VB éghetőségi vizsgálat szerint minősítettük (ld. Függelék F.7.13. 
és F.7.11. fejezetek). 

A hagyományos égésgátló adalékot nem tartalmazó felületi réteg hatására a maximális 
hőkibocsátás több mint 30%-kal csökkent a PP referenciához képest (3.49. ábra). A kialakuló 
fehér üveg/kerámiaszerű védőréteg következtében a maximális hőkibocsátás 217-ről 454 s-ra az 
időben is eltolódott. A kétrétegű minta gyulladási ideje az agyagásvány-tartalmú kompozitoktól 
(3.1.fejezet) eltérően, meglepő módon nem csökkent, hanem jelentősen növekedett. 
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3.49. ábra. A PP referencia és a kétrétegű PP-BSil-MB-OSEP // PP minta hőkibocsátása (alkalmazott 
hősugárzás: 50 kW/m2) 

Az UL 94 5VA&5VB minősítés alapján a módosítatlan PP a nem besorolható (NR: non rating) 
fokozatot érte el, mivel a gyújtás során a PP lemez meggyulladt, égő csepegés közben a lemez 
átégett. Ezzel szemben a kétrétegű rendszer a többszöri gyújtást követően sem gyulladt meg, így 
az 5VA legjobb minősítést kapta. 

A felületi rétegként alkalmazott polisziloxán jól ismert hidrofób jellege lehetőséget kínál az 
alkalmazási terület további szélesítésére, ezért célszerűnek láttuk megvizsgálni a kétrétegű 
rendszer felületének nedvesíthetőségét. A felületen elhelyezett vízcsepp peremszögének 
mérésén alapuló vizsgálati módszer részletes leírása a Függelék F.7.14. fejezetében olvasható. A 
PP és a PP-(BSil-MB-OSEP) felülete közötti különbséget a vizsgálat során készített 
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fényképfelvételek (3.50. ábra) szemléletesen mutatják. A vízcsepp az utóbbi felületén kevésbé 
terül, a mért kontaktszög 115°, tiszta PP felületen a vízcsepp kontaktszöge 90°. 

A PP+(PEP-OMMT-OSEP) típusú héjréteget alkalmazó kétrétegű rendszerben, az előző 
példában ismertetett égésgátlási stratégiát követve, az égésgátolt felületi kompozit-réteg 
alkalmazásával, a PP felületének hidrofilitását is befolyásolni kívántuk. 

 
3.50. ábra. Vízcsepp kontaktszögének mérése PP referencia és PP-(BSil-MB-OSEP) felületen  

A kétrétegű rendszereket ko-extrúziós technológiával állítottunk elő (3.51. ábra), a Függelék 
F.6.3. fejezetében részletesen leírtak szerint. Az egyes rétegeket PP+(PEP-OMMT-OSEP) 
kompozitból, illetve módosítatlan PP alakítottuk ki, rétegvastagságuk 500 µm és 1 mm. Az így 
kialakított rendszer nem-polimer adaléktartalma közel 3,5% (3,48%). 

A 3.51. ábrán a kétrétegű rendszer sematikus felépítése (a.), a ko-extrúziós előállítás során 
készített fénykép (b.), a fagyasztva törést követően készített elektronmikroszkópos felvétel (c.), 
valamint a hőformázással előállított termék fényképe látható (d.).  

Az előállítás során a két réteget képező anyagot problémamenetesen sikerült extrudálni. A 
SEM felvétel alapján megállapítható, hogy a két réteg között jó (intenzív) kapcsolat alakult ki, az 
egyes rétegek nem válnak el egymástól. Az egyes rétegekben eltérő mikro-szerkezet figyelhető 
meg, ami a különböző összetételből adódik. 

  
(a.) kétrétegű rendszer sematikus rajza (b.) ko-extrúziós előállítás 

  
(c.) SEM felvétel kétrétegű mintáról (d.) hőformázott próbatest 

3.51. ábra. Égésgátolt héjrétegű (PP+(PEP-OMMT-OSEP) PP minta felépítésének (a.) sematikus rajza, (b.) 
fénykép ko-extrúziós előállítása során, (c.) SEM metszetfelvétel a fagyasztva tört mintáról, (d.) hőformázással 
előállított próbatestek fényképfelvétele 
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Az 500 µm vastagságú égésgátló réteg hatását a fejlődő hőmennyiségre Cone 
kaloriméterben vizsgáltuk. A kétrétegű, lemez formájú próbatesteket UL 94 5VA&5VB módszer 
szerint minősítettük (Függelék F.7.11. fejezet). A kétrétegű próbatesteket mindkét oldalon történő 
gyújtással (az égésgátolt, védőréteg felöl, ill. a módosítatlan PP oldal felöl) minősítettük. A 
vizsgálat során a mintákat vízszintes és függőleges elrendezésben egyaránt vizsgáltuk. 

A referencia PP, és a kétrétegű rendszer Cone kaloriméteres eredményei, a hőkibocsátás-idő 
görbék a 3.52. ábrán láthatók. A hőkibocsátási maximum a „mesterségesen” kialakított égésgátló 
védőréteg hatására jelentősen csökkent, 807-ról 445 kW/m2-re (∆pkHRR: -45%). A védőréteg 
hatása a teljes hőkibocsátás csökkenésében is nyomonkövethető, a kétrétegű rendszer teljes 
hőkibocsátása a referencia PP-hez viszonyítva 25%-kal csökkent. A gyulladáshoz szükséges idő 
lecsökkent, s így a kétrétegű rendszer a maximális hőkibocsátási értéket is előbb érte el. 
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3.52. ábra. A kétrétegű rendszer és a referencia PP minták hőkibocsátása az idő függvényében. Minták 
vastagsága 1,5 mm, a hőterhelés: 50 kW/m2. 

A minták UL 94 5VA&5VB szerinti éghetőségi vizsgálati eredményeit és a mérés során tett 
megfigyeléseket a 3.18. táblázat tartalmazza. A minták vizsgálatai során készített 
fényképfelvételek a 3.53 ábrán láthatók. A PP referencia-minta 27 másodperc alatt átégett, a 
vizsgálat alapján sem az 5VA sem az 5VB fokozat felvételének nem felelt meg. A kétrétegű minta 
PP oldal felőli gyújtás során a próbatest később gyulladt meg, csepegve égett, a PP-hez képest 
ugyan később, az ötödik gyújtás után a minta égése fennmaradt és 42 másodperc után a 
próbapest átégett. Az égésgátolt oldal felöli többszöri gyújtás (5x) során a minta nem gyulladt 
meg, így nem is csepegett, illetve nem is égett át. Az UL 94 5VA&5VB minősítés szerint a 
legjobb, 5VA fokozatot érte el. 

A próbatestek vízszintes elrendezésében kivitelezett minősítése során hasonló sorrendet 
állapítottunk meg: PP < kétrétegű (PP oldal felőli gyújtás) < kétrétegű (égésgátló védőréteg felőli 
gyújtás). 
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3.18. táblázat. A PP referencia és a kétrétegű minta UL 94 5VA&5VB vizsgálata 

Minta PP referencia

+ + + ▬
folyamatos égés később gyulladt meg nem gyulladt meg

+ + + ▬
égő csepegés késleltetett csepegés nincs csepegés

átégés + + ▬
[átégési idő] átégett [27 s] átégett [42 s] nem égett át
minősítés NR 5VB 5VA

égés

csepegés

Kétrétegű rendszer

Gyújtási oldal PP PP Égésgátolt réteg

 
NR: nem besorolható (Non Rating)  

   
(a.) PP  

(állókép: 30 s-nál) 
(b.) Kétrétegű, PP oldal  

(állókép: 110 s-nál) 
(c.) Kétrétegű, égésgátolt oldal 

(állókép: 60 s-nál) 
3.53. ábra. Fényképfelvételek a PP referencia és a kétrétegű minta UL 94 5VA&5VB vizsgálata során: (a.) PP 
minta 30 s-nál, (b.) kétrétegű minta PP oldal felőli gyújtás 110 s-nál, (c.) és az égésgátolt réteg oldal felőli gyújtás 
60 s-nál 

A PP mátrix epoxigyanta-tartalmától a felületi nedvesíthetőség változását is vártuk, amelyet a 
felületre felvitt vízcsepp peremszögének meghatározásával követtünk nyomon (ld. Függelék 
F.7.14. fejezet). A próbatestek felületén elhelyezett vízcseppekről készített fényképfelvételeket a 
3.54. ábra tartalmazza. 

 
3.54. ábra. A PP referencia felületére, ill. a PP+(PEP-OMMT-OSEP) kompozit felületére elhelyezett vízcsepp 
peremszöge 
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Amint az a 3.54. ábrán is látható, az epoxigyanta határréteggel módosított nanoadalékok 
hatásra a PP felületi nedvesíthetősége megváltozott. A vízcsepp peremszöge 78°-ra csökkent, 
azaz a felület hidrofilitása növekedett.  

A kétrétegű rendszerekkel kapcsolatos eredményeket összefoglalva megállapítható, hogy 
PP[45]+(BSil-MB-OSEP)[55] kompozitból kialakított 500 µm vastag héjréteg a PP felületén az 
égés során hatékony üvegesedő védőréteget képez. A nitrogén- tartalmú komponensből az égés 
során fejlődő gáz a BSil-t felhabosítja, javítva ezzel a kialakuló védőszerkezet hőszigetelő és 
gázzáró hatását. A szálas szerkezetű agyagásvány – a szepiolit – a felhabosodás dinamikájára, 
illetve a habszerkezet stabilitására van kedvező hatással. E hatások eredményeként a 
polipropilénhez viszonyítva a hőkibocsátás több mint 63%-os csökkenését és önkioltó fokozatot 
lehet elérni. Az égésgátló réteg a kétrétegű rendszer felületének hidrofób jellegét fokozza. 
PP+(PEP-OMMT-OSEP) kompozitból kialakított 500 µm vastag – az égés során szenesedő – 
héjréteggel a PP szintén hatékonyan, gazdaságosan és a legszigorúbb éghetőségi 
követelménynek (UL 94 előírás szerinti 5VA fokozat) megfelelő módon égésgátolható. Az 
égésgátló réteg a kétrétegű rendszer felületi hidrofilitását megnöveli.  

Az ismertetett új égésgátlási stratégia a hőre lágyuló polimerek égésgátlása területén egy új, 
hatékony irányt képvisel. 

4. AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 

A doktori disszertációban ismertetett eredmények és megállapítások egyrészt eloszlatták a 
nanokompozitokkal szembeni irreális várakozásokat, másrészt szinergetikus hatások 
felismerésével reálisan hasznosítható új rendszerek kifejlesztését tették lehetőé. A műszaki-
gazdasági előnyöket biztosító kombinált rendszerek további ipari kutatás-fejlesztési programokat 
iniciáltak. Együttműködve a PEMÜ Műanyagipari Rt-vel új termékek kerültek kifejlesztésre, 
amelyek az autóiparban hasznosíthatók (ld. 3.55. ábra). 

 
  

3.55. ábra. Módosított agyagásványt tartalmazó, összetett polimer-rendszerből hőformázással előállított 
sebességváltó burkoló elemek 

A kifejlesztett új vizsgálati módszer az égésgátlási mechanizmus kutatásának fontos 
eszközeként az égést döntően meghatározó ún. „dark flame” régióról szolgáltat információt. A 
módszer elterjedése új lendületet adhat az égésgátolt polimerek kutatásának. 

Az eredmények további hasznosítására került sor a NANOFIRE (Environmentally friendly 
multifunctional fire retardant polymer hybrids and nanocomposites, Projeckt no.505637) Európai 
Uniós program keretében, ahol olasz, francia, német cégekkel és intézményekkel együttműködve 
számos égésgátolt nanokompozit került kifejlesztésre és alkalmazásra. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A különböző polimer-típusok közül a felhasználás tekintetében a poliolefinek emelkednek ki, 
kedvező áruk, jó fizikai és kémiai tulajdonságaik és egyszerű, sokoldalú feldolgozhatóságuk 
alapján. Másrészről viszont kémiai szerkezetükből adódóan a poliolefinek a könnyen gyulladó és 
gyorsan égő anyagok közé tartoznak, így alkalmazásuk során a tűzveszélyt magukban 
hordozzák. Ezért, valamint a környezetvédelemi és a biztonságtechnikai előírások folyamatos 
szigorodása miatt a fejlesztések egyik legfontosabb célja új, hatékony, de egyben környezetbarát 
égésgátló adalékrendszerek kifejlesztése a poliolefinek égésgátlás jellemzőinek javítása 
érdekében. 

Disszertációm a nanoadalékokban rejlő égésgátlási lehetőségek felderítésével foglalkozik, 
mivel ezeknek a környezet- és egészségkárosító hatásuk más égésgátló adalékokhoz képest a 
elenyésző. Hatékony égésgátló adalékrendszerek kifejlesztését megelőzően a nanoadalékok 
hatásmechanizmusának alaposabb megismerése vált szükségessé, amelyet a módosítatlan 
adalékok égésgátlási hatásának vizsgálatára alapoztuk, kiiktatva ezzel a felületkezelőszer 
hatásából és bomlásából adódó zavaró tényezőket. A nanoadalékok hatásának vizsgálata egy új 
vizsgálóberendezés kialakítását és a kapcsolódó vizsgálati módszerek kidolgozását szükségessé 
tette. A metodikai fejlesztés során az elsődleges szempontok a következők voltak: az égés reális 
modellezése, kémiai változások nyomonkövetése a gáz- és szilárd-fázisban, kis mintaigény, 
minimális mintaelőkészítés és gyors analízis mellett. A nanoadalékok égésgátló 
mechanizmusával kapcsolatban tett megállapításokat és az új módszer segítségével levont 
következtetéseket többkomponensű rendszerek fejlesztésében is hasznosítottuk. Az égésgátló 
hatás fokozása érdekében vizsgáltuk a nanoadalék-nanoadalék, valamint nanoadalék-
hagyományos égésgátló kombinációkat. Égésgátló hatású polimerrel kombinált új rendszerekben 
a nem-polimer alkotók koncentrációját csökkentve állítottunk elő hatékony égésgátolt poliolefin 
rendszereket. A új égésgátolt kompozitok hatékonysága lehetővé tette a gazdasági 
megközelítésből egyaránt előnyös, kétrétegű poliolefin rendszerek kifejlesztését, amik a 
legszigorúbb éghetőségi szabványoknak is megfelelnek. 

A kísérleti munka új, tudományos eredményei: 

1. Új megállapításokat tettünk az égésgátlás mechanizmusával kapcsolatban. Különböző 
szerkezetű (lemezes és szálas) és kémiai szerkezetű (aluminoszilikát és szénmódosulat) 
nanostrukturált adalékok alkalmazásával előállított polimerkompozitok összehasonlító 
vizsgálatával meghatároztuk ezek egymáshoz viszonyított égésgátló hatékonyságát. 
Éghetőségi és kalorimetrikus vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a különböző 
nanoadalékok – a szakirodalomban található általánosító magyarázatokkal szemben – a 
kompozitok viselkedését tűz hatására (pl. égési sebességet, csepegési hajlamot, gyulladási 
időt, maximális- és teljes hőkibocsátást) eltérő mechanizmussal befolyásolják.  
A nanoadalékok kedvező hatását a kompozitok égésgátlásra alapvetően három 
hatásmechanizmusra vezettük vissza: i. kémiai-katalitikus hatás; ii. szerkezeti-mechanikai 
hatások; iii. hőfizikai hatások. 
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• Termoanalitikai vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a polipropilén fő 
tömegveszteségi lépcsőjének hőmérsékletét az agyagásványok csökkentik, a szén-
nanocsövek pedig növelik.  
Megnövelt fémtartalmú agyagásvány modellrendszerekkel igazoltuk, hogy a 
nanoadalékok változó vegyértékű fémtartalma a kompozit hőstabilitása szempontjából 
döntő fontosságú. Az agyagásványok vasiontartalma például katalitikus hatás révén az 
éghető bomlástermékek fejlődését meggyorsítja, csökkentve ezzel a kompozitok 
gyulladásához szükséges időt. Mivel azonban a gyulladási idő hasonló eltolódása 
figyelhető meg szepiolit esetében is, amelynek nincs számottevő fémiontartalma, további 
tényezők figyelembevétele is szükségessé vált. Igazoltuk, hogy az agyagásványok hatása 
a gyulladási időre összetettebb, mint azt korábban a szakirodalomban feltételezték, ahol 
elsősorban a nanoadalékok gázbuborék-nukleációs hatását emelték ki, mint a kompozitok 
gyulladási idejét meghatározó legfontosabb hatást. Vizsgálataink szerint viszont az 
adalékok katalitikus hatása és a hőfizikai hatások a meghatározók. 

• A kondenzált fázis Raman- és FTIR-ATR spektroszkópiás vizsgálatával kimutattuk, hogy 
az agyagásványok katalitikus hatása nem csak az égés kezdeti szakaszát befolyásolja, 
hanem a későbbi szenesedési folyamatokra, s az elszenesedett védőréteg kialakulására 
is hatással van. 

• A nanoadalékok hőfizikai tulajdonságainak szerepét a kompozitok égésében és termikus 
stabilitásában végeselemes szimulációval igazoltuk. A szén-nanocsövet, ill. agyagásványt 
tartalmazó PP kompozit lézer pirolízisének számítógépes szimulációjával kimutattuk, 
hogy az égés során a kondenzált fázis jellemzői dinamikusan változnak: CNT esetében 
alacsonyabb felületi hőmérsékletet és jelentősen gyorsabb hőmérséklet-lefutást figyeltünk 
meg, mint az agyagásvány alkalmazásakor. Ez utóbbi esetben felületi szigetelő rétegre 
jellemző viselkedést állapítottunk meg. Ezt a megfigyelést a kísérleti eredmények 
támasztják alá. Termogravimetriás vizsgálatokkal igazoltuk, hogy a nanoadalékok 
hőfizikai tulajdonságai hatással vannak a kompozit hőbomlásának alakulására. A 
szimuláció alapján tett megállapítások a saját eredményekre és a szakirodalomban, a 
gyulladási időre vonatkozóan publikált eredményekre egyaránt átfogó magyarázatot 
adnak. 

• Hőmérsékletpásztázó reológiai vizsgálatokkal igazoltuk, hogy a nanoadalékok az 
elszenesedett védőrétegbe beépülve a szenes szerkezet ellenálló-képességét a 
védőrétegre ható deformációs hatásokkal szemben eltérő mértékben növelik. 
Megállapítottuk, hogy a nanoadalékok hatására kialakuló elszenesedett védőréteg 
jellemzőit elsősorban az alkalmazott adalék morfológiája és hőstabilitása határozza meg. 
A szálas szerkezetű szén-nanocső és a szepiolit tartalmú védőrétegek mechanikailag 
stabilabb szerkezetet biztosítanak, mint a lemezes montmorillonitot tartalmazó réteg.  
SEM vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy szálas szerkezetű részecskék esetében a 
kompozit égése során védőháló alakul ki a felületen, amely a fejlődő hőmennyiséget jobb 
hatásfokkal képes csökkenteni, mint a lemezes részecskéket tartalmazó védőréteg. 
Montmorillonit esetében ugyanis, a védőréteg kialakulásának kezdeti szakaszában, a 
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felületi struktúra az intenzív buborék-képződésnek kevésbé áll ellen, s összefüggő réteg 
helyett csupán elszenesedett szigetek alakulnak ki.  

• Kimutattuk a nanoadalékok hőstabilitásának befolyását is a felületi védőréteg égésgátló 
hatásának fenntartásában. A DWCNT és a MWCNT tartalmú kompozitok éghetőségi 
jellemzőiben tapasztalt különbségek a nanoadalékok eltérő termikus stabilitásával, s 
következésképpen a védőrétegek eltérő hőstabilitásával szoros összefüggésben vannak. 

2. Kifejlesztettünk egy új kapcsolt analitikai rendszert, majd egy ezen alapuló vizsgálati 
metodikát. A módszer a polimerek égésének modellezésére, a kondenzált fázisban lejátszódó 
folyamatok nyomon követésére, valamint a fejlődő bomlástermék gázok on-line analízisére 
egyaránt alkalmasnak bizonyult. 
• A többkomponensű rendszerben a minták hőkezelése szén-dioxid lézerrel (LPyr) történik, 

ami a valós égési körülmények modellezését, valamint átlátszó minták vizsgálatát 
(segédadalékok nélkül is) lehetővé teszi. A fejlődő gázhalmazállapotú bomlástermékek 
detektálására egy FTIR spektrométerbe illeszthető speciális gázcellát alakítottunk ki, a 
kondenzált fázis folyamatait pedig Raman mikroszkóp, ill. ATR-IR detektor segítségével 
sikerült „in-situ” nyomon követni.  

• A rendszer alkalmazhatóságát EVA kompozitokon igazoltuk. Az újonnan kifejlesztett LPyr-
FTIR fejlődő gázanalízissel kimutattuk, hogy az agyagásványok fémtartalma főként a 
bomlástermékek fejlődésének dinamikájára van hatással: az égés kezdeti szakaszában 
intenzív, majd fokozatosan lassuló gázfejlődést állapítottunk meg.  

• LPyr-Raman vizsgálatokkal a kondenzált fázisban és a gázfázisban lejátszódó 
folyamatokat egységesen sikerült értelmezni. A nanoadalékok kondenzált fázisú 
katalitikus hatása nagyobb mértékű szenesedést vált ki, ami a védőréteg fokozatos 
kialakulását, az éghető bomlástermékek fejlődését visszaszorítja. 

• A szakirodalommal ellentétben, amely az EVA égése során bekövetkező hőbomlást – 
főként termoanalitikai vizsgálatokra támaszkodva – két lépcsőben határozta meg, LPyr-
Raman és LPyr-FTIR vizsgálatokkal kimutattuk, hogy már az első lépésben, az ecetsav 
lehasadását megelőzően az acetátcsoport közvetlen szomszédságában láncszakadás 
megy végbe, rövid szénláncú acetát észtereket eredményezve. 

• EVA mintákon végzett Raman vizsgálatokkal összefüggést állapítottuk meg a lézer 
pirolízis és a hagyományos Cone kaloriméteres hőkezelés között. A LPyr alkalmasnak 
bizonyult arra, hogy a Cone kaloriméteres kezelés során a minta kondenzált fázisában 
végbemenő folyamatokat kis mintamennyiséggel modellezze. 

3. Nanostrukturált adalékok és égésgátló hatású komponensek kombinált alkalmazásával új 
égésgátolt kompozitokat fejlesztettünk ki. Kimutattuk, hogy a nanoadalékokat egymással vagy 
hagyományos égésgátló adalékokkal kombinálva a kompozit égésgátlási jellemzői hatásosan 
javíthatók. 
• Megállapítottuk, hogy a lemezes montmorillonit és a szálas szerkezetű szepiolit hatása 

szinergetikus, így egymással kombinálva a kompozit égésgátlási jellemzői javulnak. Míg a 
szakirodalom, a MMT/CNT kombináció szinergetikus hatását elsősorban a szén-nanocső 
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hővezetésével magyarázza, megállapítottuk, hogy lemezes/szálas szerkezetű kombinált 
nanoadalék rendszerek égésgátló hatásában elsősorban a részecskék morfológiájának, a 
katalitikus, valamint szerkezet stabilizáló hatásnak van jelentős szerepe. A szepiolit 
hővezetése ugyanis a CNT-hez viszonyítva lényegesen alacsonyabb (a MMT-tal azonos 
nagyságrendű) a szinergetikus égésgátló hatás ennek ellenére megmarad. 

• A nanorészecskéket hagyományos égésgátló adalékkal, pl. magnézium-hidroxiddal 
kombinálva megállapítottuk, hogy a nanoadalékok, mint égésgátlást javító adalékok 
hatása a teljes adalékrendszer tartalomtól a polimer mátrix tömegarányától függ.  

4. A polipropilén hőstabilitása és éghetőségi jellemzői a mátrixba bevitt, reaktív módszerrel 
égésgátolt epoxi gyanta (PEP) hatására szignifikánsan javultak. Kimutattuk, hogy a hőre 
keményedő polimer határréteggel módosított agyagásványok termikus stabilitása nagyobb, 
mint a széles körben alkalmazott kismolekulás felületmódosító adalékokkal kezelt 
agyagásványoké. Megállapítottuk, hogy a foszforilezett epoxigyanta égésgátló hatékonysága 
tovább fokozható, ha a PEP a nanoadalékok határrétegeként kerül alkalmazásra a poliolefin 
mátrixban. A kedvező hatást – SEM és termoanalitikai vizsgálatok alapján – egyrészt a 
nanoadalékok alkalmazásával elért jobb diszperzitással, másrészt az agyagásványok 
szenesedést aktiváló hatásával magyaráztuk. 

5. Új, foszfor- és halogénmentes égésgátló adalékrendszert fejlesztettünk ki. A környezetkímélő 
adalékrendszer poliboroxosziloxán (BSil) és melamin-borát mellett szepiolitot tartalmaz. 
Megállapítottuk, hogy az összetett adalékrendszerben a BSil mátrix az égés hőmérsékletén 
összefüggő üveg-/kerámiaszerű védőréteget képez. Megállapítottuk továbbá azt is, hogy a 
melamin-borát az égésgátló rendszerben kettős szerepet tölt be: egyrészt bomlása révén 
felhabosodott szerkezetet alakít ki, másrészt bórtartalma az üveg-/kerámiaszerű réteg 
képződését segíti elő. A polisziloxán elasztomer mátrixban diszpergált szepiolit a kialakuló 
habszerkezet szilárdságát növeli. A habszerkezet égésgátló hatékonyságát jó hőszigetelő és 
gázzáró képességére, valamint rugalmas, mechanikai hatásokkal szembeni ellenálló fizikai 
jellemzőire vezettük vissza. 

6. Az újonnan kifejlesztett PP/PEP és PP/BSil polimer alapú égésgátolt kompozitokat ko-
extrúziós technológiával előállított kétrétegű szerkezetekben alkalmaztuk, a héjréteg 
anyagaként. Megállapítottuk, hogy néhány száz mikron vastagságú héjréteg kialakításával az 
égés során fejlődő hőmennyiség jelentősen lecsökkent, illetve olyan, a függőleges éghetőségi 
vizsgálatok szerinti önkioltó fokozatot is sikerült elérni, amely a szigorúbb követelményeknek 
is megfelel. Az epoxi és a poliboroxosziloxán polimerek alkalmazásával a PP felület hidrofil-
hidrofób jellege szabályozható, amit nedvesíthetőségi vizsgálatokkal igazoltunk.  
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FÜGGELÉK 

F.1. A doktori disszertációban szereplő anyagok rövidítése 

APP : ammónium-polifoszfát 
AH16 : epoxi komponens, gyantaszerű reaktív hígító 
ATH : alumínium-trihidrát, (Al2O3·3H2O, Al(OH)3) 
BS : bórsav, H3BO3, B2O3·3H2O 
BSil : poliboroxosziloxán 
CNT : szén-nanocső 
DWCNT : egyfalú szén-nanocső (double-wall carbon nanotube) 
EP : epoxigyanta 
EVA : poli(etilén-vinilacetát) 
H-MMT : sósavval kezelt montmorillonit 
HNT : halloysit agyagásvány-nanocső 
MB : melamin-borát 
MEL : melamin 
MH : magnézium-hidroxid, Mg(OH)2 
MMT : felületkezeletlen montmorillonit 
MMT-Fe : vasionnal aktivált montmorillonit 
MWCNT : többfalú szén-nanocső (multi-wall carbon nanotube) 
Na-MMT : NaHCO3-tal kezelt montmorillonit 
OMMT : montmorillonit, szerves molekulával felületkezelt 
OSEP : szepiolit, szerves molekulával felületkezelt 
PA : poliamid 
PAM : poliakrilamid 
PDMS : polidimetilsziloxán 
PE : polietilén 
PEO : polietilénoxid 
PEP : foszfortartalmú epoxigyanta 
PER : pentaeritrit 
PIB : poliizobutilén 
PMMA : poli(metil-metakrilát) 
POSS : polihedrál-oligoszilszeszquioxán 
PP : polipropilén 
PP H535 : polipropilén, TIPPLEN H535 típus  
PP HP400H : polipropilén, Moplen HP 400H típus  
PP HP400R : polipropilén, Moplen HP 400R típus  
PPgMA : maleinsav-anhidriddel ojtott polipropilén 
PS : polisztirol 
PU : poliuretán 
PVC : poli(vinil-klorid) 
SEP : felületkezeletlen szepiolit 
SEP-Fe : vasionnal aktivált szepiolit 
T58 : amin térhálósító komponens 
TBBA : tetrabromobisphenol A, bromtartalmú égésgátló 
TBP : tris(2,4-di-ter-dibutilfenil-foszfit) 
TEDAP : foszfortartalmú amin térhálósító komponens 
ZB : cink-borát, pl. 2ZnO·3B2O3·3,5H2O 
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F.2. A doktori disszertációban szereplő módszerek rövidítése 

AFM : pásztázó tűszondás atomerő mikroszkópia, Atomic Force Microscopy 

ATR : Csillapított teljes reflexiós infravörös spektroszkópia, Attenuated Total Reflectance 

DSC : differenciál pásztázó kalorimetria, Differencial Scanning Calorimetry 
DTA : differenciál termikus analízis, Differencial Thermal Analysis 

DTA-TG-FTIR : differenciál termikus analízis-termograviméterrel kapcsolt Fourier transzformációs 
infravörös spektroszkópia  

EGA : fejlődő gáz analízis (Evolved Gas Analysis) 

FTIR : Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia, Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy  

GC : gázkromatográfia, Gas Chromatography  
IR : infravörös 
Lpyr : lézerpirolízis 
Lpyr-ATR : lézerpirolízis – ATR detektor kapcsolt technika 
Lpyr-FTIR : lézerpirolízis – FTIR kapcsolt technika 
Lpyr-Raman : lézerpirolízis – Raman kapcsolt technika 
Lpyr-Raman/ATR : lézerpirolízis – Raman mikroszkóp és ATR detektor kapcsolt technika 
MS : tömegspektrometria, Mass spectrometry 
NMR : mágneses magrezonancia spektroszkópia, Nuclear Magnetic Resonance 
OI : oxigénindex 
Raman : Raman spektroszkópia, Raman spectroscopy 
SEM : pásztázó elektronmikroszkópia, Scanning Electron Microscopy 

SEM-EDS : pásztázó elektronmikroszkópia-energiadiszperzív röntgen-spektroszkópia, Scanning 
Electron Microscopy – Energy Dispersive Spectroscopy 

TEM : transzmissziós elektron mikroszkópia, Transmission Electron Microscopy 
TG : termogravimetria, Thermogravimetry 
TG-FTIR : termograviméterrel kapcsolt Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia 
TG-MS : termogravimetria-tömegspektrometria kapcsolt rendszer 

TOF-MS : ionok repülési idején alapuló tömegspektroszkópia, Time of Flight-Mass 
spectrometry 

UL 94 : szabványosított éghetőségi vizsgálat 
XPS : röntgenfotoelektron spektroszkópia, X-ray Photoelectron Spectroscopy 
XRD : röntgendiffrakció, X-ray diffraction 

F.3. A doktori disszertációban szereplő egyéb rövidítések és jelölések 

CEC : kationcserélő kapacitással, Cation Exchange Capacity 
EFRA : Európai Égésgátlók Egyesülete, European Flame Retardants Association 
EU : Európai Unió 
FÉG : fémhidroxid égésgátló 
FHÉG : felhabosodó égésgátló 
HlgÉG : halogéntartalmú égésgátló 
HRR : hőkibocsátás, Heat Release Rate, [kW/m2] 
NÉG : nitrogéntartalmú égésgátló 
PÉG : foszfortartalmú égésgátló 
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pkHRR : hőkibocsátás maximális értéke, peak of Heat Release Rate, [kW/m2] 

pkHRRtime : hőkibocsátás maximumának ideje, [s] 

T5 : 5% bomláshoz tartozó hőmérséklet, [°C] 

T50 : 50% bomláshoz tartozó hőmérséklet, [°C] 
THR : teljes hőkibocsátás, Total Heat Release [MJ/m2] 

Tmax : maximális bomlási sebességhez tartozó hőmérséklet, [°C] 
TTI : gyulladáshoz szükséges idő, [s] 

vmax : bomlási sebesség maximuma, [%/°C] 

HDT : hőtorzulási hőmérséklet, hőállóság, heat distortion temperature 
VOC : illékony szerves komponensek, volatile organic compounds 

F.4. A kutatás során felhasznált anyagok és jellemzőik 

Rövidítés 
Megnevezés 

Márkanév 
Fizikai/kémiai jellemzők Megjelenési 

forma Gyártó / Forgalmazó 

AH16 
epoxi komponens 
Eporezit AH-16 

epoxi ekvivalens: 160–175; 
viszkozitás (25°C-on): 800–1800 
mPa.s; sűrűség: 1,24 g/cm3 

módosítatlan, 
gyantaszerű 
reaktív hígító 

P+M Polimer Kémia Kft. 

APP 
ammónium-polifoszfát 
Exolit 422 

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

fehér por Clariant GmbH. 

BS 

bórsav 

molekulatömeg: 61,81 g/mol 
olvadáspont: 185°C; oldhatóság: 
4,5g/100 ml (20°C) 

színtelen, 
kristályos vegyület Sigma-Aldrich 

TES 
tetraetoxi-szilán 

forráspont: 168°C; sűrűség: 0,93 
g/cm3; viszkozitás: 0,65 mPas 

jellegzetes szagú, 
színtelen folyadék Wacker-Chemie GmbH. 

Szilorka K-1 
dibutil-ón-dilaurát  

olvadáspont: 17°C; 
sűsűrség:1,05 g/cm3 

halványsárga 
folyadék Szilor Kft. 

MEL 
melamin 

sűrűség: 1,53 g/cm3; 
olvadáspont: 250°C fehér por Reanal, 

Sigma-Aldrich 

DWCNT 
kétfalú szén-nanocső 
Nanocyl-2100 

széntisztaság: >90%; átlagos 
átmérő: 4,7 nm; átlagos 
szálhossz: 1-10 µm 

fekete por Nanocyl 

EVA 
poli(etilén-vinilacetát) 
Ibucell K100 

VA tartalom: 28% granulátum H.B. Fuller 

MH 

magnézium-hidroxid 

Magnifin H5MV 

tisztaság: 99,8%, fajlagos felület 
(BET, N2) 4-6 g/m2, átlagos 
szemcseméret: d50= 1,25-1,65 
µm 

fehér por Martinswerk GmbH. 

MMT 
montmorillonit 
Microtec 

tisztaság: 99,99%; átl. 
granulátum méret: <30 µm; Fe 
tartalom: 3,5%;  

világosszürke Eurotrade Kft. 
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MWCNT 
többfalú szén-nanocső 
Nanocyl-3100 

széntisztaság: >95%; átlagos 
átmérő: 10 nm; átlagos 
szálhossz: 0,1-10 µm 

fekete por Nanocyl 

OMMT 

organofilizált montmorillonit 

Bentone SD-1 

sűrűség: 1,47 g/cm3, 
halamazsűrűség: 0,24 g/cm3  krémszínű por Elementis/Rheox 

OSEP 
organofilizált szepiolit 
Pangel B40 

fajlagos felület (BET, N2) 320 
g/m2; hossz: 0,2-2 µm, 
szélesség: 100-300 Å, 
vastagság: 50-100 Å 

krémszínű por Tolsa Inc. 

PDMS 
polidimetilsziloxán 
Silicone OEL CT 601 M 

{HO–[Si(CH3)2O)n–H]}; 
viszkozitás: 400-650 Pas 

nagy viszkozitású, 
átlátszó folyadék Wacker Silicone GmbH. 

PER 
pentaeritrit 

molekulatömeg: 136,05 g/mol; 
olvadáspont: 190°C fehér por Montedison Spa. 

PPgMA 
maleinsav-anhidriddel ojtott 
polipropilén 

Licomont AR504 

savszám: 37-45 mg KOH/g; 
sűrűség: 0,89-0,93;  

Sárga színű, 
polimer por Clariant GmbH. 

SEP 

szepiolit 

Pangel S9 

Si12O30Mg8(OH)4(OH2)4·8H2O; 
tisztaság: 85%; fajlagos felület 
(BET, N2) 320 g/m2; hossz: 0,2-2 
µm, szélesség: 100-300 Å, 
vastagság: 50-100 Å  

homokszínű por Tolsa Inc. 

T58 

amin térhálósító 
komponens 

Eporezit T-58 

aminszám: 460–480 mg KOH/g; 
viszkozitás (20°C-on): 100–200 
mPa.s; sűrűség (20°C): 0,944 
g/cm3; térhálósodási idő: 2 nap 
(25°C-on) 

átlátszó folyadék P+M Polimer Kémia Kft. 

TEDAP 

foszfortartalmú amin 
térhálósító komponens 

aminszám: 500 mg KOH/g; 
foszfortartalom: 13,2% 

Sárga, 
nagyviszkozitású 
folyadék 

laborban szintetizált* 

PP H535 
polipropilén 
TIPPLEN H535 

sűrűség: 0,9 g/cm3; MFI: 4 g/10 
min (230°C, 2,16 kg) granulátum TVK Rt. 

PP HP400R 
polipropilén 
Moplen HP400R 

sűrűség: 0,9 g/cm3; MFI: 25 g/10 
min (230°C, 2,16 kg) granulátum Basell Polyolefins 

PP HP400H 
polipropilén 
Moplen HP400H 

sűrűség: 0,9 g/cm3; MFI: 1,8 g/10 
min (230°C, 2,16 kg) granulátum Basell Polyolefins 

CTAB 

cetiltrimetilammónium 
bromid 

CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3 
CAS: 57-09-0 
Molekulatömeg: 364,45 

krémszínű por FeF Chemicals, Sigma-
Aldrich 

*Toldy A., Synthesis and application of reactive organophosphorous flame retardants, Ph.D értekezés, in Doktori 
disszertáció. 2007, Budapest University os Technology and Economics: Budapest. 
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F.5. A kutatás során alkalmazott adalékok előállítása 

F.5.1. Vasionnal aktivált montmorillonit és szepiolit előállítása 

A kation cserélő kapacitás ismeretében fémionok megfelelő koncentrációjú sóoldataival kezelve az 
agyagásványok felülete fémionban dúsítható, aktivált nanoadalék állítható elő. 

Az agyagásványok felületkezelése a teljes kationcsere érdekében híg, 0,5 m/v%-os agyagásvány 
szuszpenzióban történt, amit 5,0 g agyagásvány 1000 ml desztillált vízben történő diszpergálásával állítottunk elő. 
Az adagolás követően a szuszpenziót további egy órán át intenzíven kevertettük. Az agyagásványok kation 
cserélő kapacitása alapján kevés felesleggel számolva MMT esetében 1,5 g, SEP esetében 0,2 g vasnitrát sót 
(Fe(NO)3·9H2O) oldottunk fel 50 ml desztillált vízben. Az oldatot az agyagásvány szuszpenzióhoz intenzív keverés 
közben csepegtettünk hozzá. A kevertetést 12 órán keresztül folytattuk, a sóoldat hatására a szuszpenzióból 
piszkos fehérszínű, pelyhes szerkezetű anyag vált ki. A nagy mennyiségű vizet, centrifugálással és dekantálással 
távolítottuk el. A felülethez nem kötődött, feleslegben maradt fémionokat desztillált vízzel mostuk ki. A tisztítást 
követően a mintát tömegállandóságig vákuumszekrényben szárítottuk. A szárított agyagásványok világos 
vöröses-barna színűek voltak. 

F.5.2. Montmorillonit felületkezelése CTAB tenziddel (organofilizálás) 

Az agyagásványok felületkezelése cetiltrimetilammónium bromid (CTAB) tenziddel híg, 0,5 m/v% (0,5 g/100 
ml) koncentrációjú agyagásvány szuszpenzióban történt. Az adagolás követően az agyagásvány szuszpenziót 
további egy órán át intenzíven kevertettük. A montmorillonit kation cserélő kapacitása alapján számolva, kis 
felesleget alkalmazva 2,3 g CTAB-ot oldottunk fel 50 ml desztillált vízben. A CTAB oldatot állandó, intenzív 
keverés közben csepegtettük a MMT szuszpenzióhoz. Az adagolást követően szinte azonnal piszkos fehérszínű, 
pelyhes szerkezetű anyag vált ki. A teljes kationcsere biztosítása érdekében a kevertetést 12 órán keresztül 
folytattuk. A nagy mennyiségű vizet, centrifugálással és dekantálással távolítottuk el. A felülethez nem kötődött, 
feleslegben maradt fémionokat desztillált vízzel mostuk ki. A tisztítást követően a mintát tömegállandóságig 
vákuumszekrényben szárítottuk. A száraz anyag halvány sárga színű volt. 

F.5.3. Melamin-borát (MB) előállítása 

A melamin-borát előállításához előbb a melamint (12,6 g, 0,1 mól) 600 ml forrásban lévő desztillált vízben, a 
bórsavat (12,2 g, 0,2 mól) 100 ml desztillált vízben feloldottuk. A bórsav oldatot a melamin oldathoz adtuk, majd 
néhány perc kevertetést követően hagytuk az oldatot kihűlni szobahőmérsékletre. A hűlés során fokozatosan 
fehér pelyhes anyag vált ki. A lehűlt szuszpenzióból a melamin-borátot szűréssel vontunk ki, amit vízzel mostunk 
és szobahőmérsékleten szárítottunk.  

F.5.4. Poliboroxosziloxán (BSil) polimer, MB-ot és OSEP-ot tartalmazó BSil polimer 
kompozitok előállítása  

A poliboroxosziloxán előállítása forrásponton lévő etanolban történt. A bórsavat (BS) előbb feloldottuk forró 
etanolban, majd csepegtetve, folyamatos keverés közben adagoltuk hozzá a polidimetilsziloxánt (PDMS). Az 
alkalmazott PDMS:BS arány az elegyben 10:1 volt. Az elegyet folyamatos kevertetés közben, visszafolyós hűtő 
alatt tovább melegítettük (140°C-ig), ameddig átlátszó nem lett. Az etanolt desztillációval ill. vákuumszekrényben 
szárítással távolítottuk el.  

Montmorillonitot, melamin-borátot és/vagy szepiolitot tartalmazó kompozitok esetében az adalékok adagolása 
BSil-hez az etanol eltávolítását megelőzően történt. 
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F.6. Polimer kompozitok előállítása 

F.6.1. Kompoundok előállítása 

A polimer kompozitok előállítása Brabender Plasti Corder PL2000 típusú belső keverővel (W50) történt. Az 
adalékok adagolása a polimer mátrix megömlését követően történt. 

• A nanoadalékot tartalmazó PP kompozitokat 190°C-on, 60 1/min fordulatszámon, 10 perc keverési 
idővel állítottuk elő. Az összeférhetőséget növelő PPgMA-ból és a nanoadalékból a bekeverést 
megelőzően 1:1 tömegarányú homogén porkeveréket készítettünk. Ezt követően a PPgMA/nanoadalék 
porkeveréket a megömlesztett polimer mátrixhoz adagoltuk.  

• Az EVA kompozitok esetében az alkalmazott keverési hőmérséklet 140°C volt, összeférhetőséget 
növelő polimer adalékot nem alkalmaztunk. 

• A felhabosodó égésgátló adalékrendszert (APP-PER) 30%-ban alkalmaztuk, amelyben az APP: PER 
tömegarány minden esetben 3:1 volt. A további adalékokat (pl. BSil-OMMT) az adalékrendszer rovására 
vittük be, így a polimer mátrix mennyisége változatlan maradt. 

• Epoxigyanta határréteggel (EP vagy PEP) módosított agyagásvány(oka)t tartalmazó PP kompozitokat 
190°C-on, 50 1/min fordulaton állítottuk elő. A nanoadalékokat előzetesen az epoxi komponenssel 
(AH16) elkevertük egy dörzsmozsárban. Az amin térhálósítót (T58 vagy TEDAP) közvetlenül a bekeverés 
előtt kevertük hozzá az epoxi komponenssel kezelt nanoadalékhoz. A homogenizálást követően a PP-
PPgMA ömledékhez adagoltuk. 

F.6.2. Kompozit mintadarabok készítése 

A különböző vizsgálatokhoz a próbatesteket Collin P 200 E laboratóriumi présgéppel készítettük. A 
mintadarabokat az alkalmazott keverési hőmérsékletükön préseltük 100 bar-on 5 percig, ezt követően a 
mintadarabokat nyomás alatt hűtöttük le szobahőmérsékletre. 

F.6.3. Kétrétegű rendszerek előállítása 

A kétrétegű rendszerek előállítása Collin típusú extruderben és kalanderben történt (ld. F.1. ábra). Az 
extruderben beállított hőmérsékletzónákat az F.1. táblázat tartalmazza. Az csiga fordulatszáma 81 rpm, a 
hőmérséklet 205°C, a nyomás 53 bar volt az extruderfejben (présfejben). Áramfelvétel az extrúzió során 18,6 A. 

 
F.1. ábra. Fényképfelvételek a kétrétegű rendszerek előállítása során 
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F.1. táblázat. Hőmérsékletek a csigaházban, présfejben és a szerszámban 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

185 183 190 195 202 205 205 203 205 
extrudercsiga - cilinder Présfej extruderszerszám 

Az extruderszerszám után a lemezt kalanderbe vezettük, aminek a sematikus ábráját az alkalmazott henger 
hőmérsékletekkel az F.2. ábra szemlélteti. Az előállított kétrétegű lemezek 530 mm szélesek és 2,5 mm vastagok. 

 
F.2. ábra. Lemezmozgás és hőmérsékletek a kalander hengerein 

F.7. A kutatás során alkalmazott vizsgálati módszerek 

F.7.1. Termogravimetriás vizsgálat (TG) 

A termogravimetriás vizsgálatok SETARAM Labsys TG DTA/DSC típusú készülékkel történtek. A 
vizsgálatokat levegő vagy N2 atmoszférában végeztük, a gáz térfogatárama 60 ml/perc volt. A 14-16 mg körüli 
mintát egy 400 µl-es platina tégelybe helyeztük el. A hőmérsékletprogram minden esetben szobahőmérsékletű 
izoterm szakasszal indult, amit a lineáris felfűtés szakasz követett. Az alkalmazott felfűtési sebesség általában 
10°C/min volt, a véghőmérséklet 500°C. A TG görbékből a mintáknak a következő hőbomlási jellemzőit határoztuk 
meg: 5% bomláshoz tartozó hőmérséklet (T5); maximális bomlási sebesség (vmax); hőmérséklet a maximális 
tömegveszteségnél (Tmax); maradék 500°C-on (Maradék). 

F.7.2. Röntgendiffrakciós vizsgálat (XRD) 

A röntgendiffrakciós (X-ray Diffractometer) vizsgálatok Philips berendezéssel (25, illetve 30 mA, 40 kV), CuKα 
sugárzást használva (λ = 1,54 Å) 2-20° szögtartományban történtek. 

F.7.3. Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) 

A transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokat JEOL JEM 2010 típusú berendezéssel, 200 kV 
gyorsítófeszültség mellett történtek. A vizsgálathoz gyémánt késsel ultramikrotomban a mintából 100 nm vastag 
szeleteket vágtuk. 

F.7.4. Röntgen fotoelektron spektroszkópia (XPS) 

Az XPS vizsgálatok Kratos XSAM 800 típusú spektrométerrel történtek (15kV, 15mA). A gerjesztő sugárforrás 
a MgKα 1253,6 eV energiájú karakterisztikus röntgensugárzása volt. Az atomszázalékos összetétel meghatározás 
a minta felszínétől számított kb. 100 Ǻ vastag rétegből történt a vizsgált felület átmérője kb. 2 mm. 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. 
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F.7.5. Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat (SEM) 

A méréseket JEOL JSM 6380LA típusú pásztázó elektronmikroszkóppal végeztük. A mintákat kétoldalú 
ragasztószalaggal rögzítettük egy fém-, illetve műanyag tuskón, a mérés során alkalmazott gyorsítófeszültség 20 
keV, a munkatáv 20 mm volt. Annak érdekében, hogy elkerüljük a nem vezető mintákat elektromos feltöltődését 
mérés előtt a mintákat egy JEOL 1200 típusú berendezésben aranyréteggel vontuk be. 

F.7.6. Raman spektroszkópia  

A spektrumokat Labram típusú konfokális Raman spektrométerrel (Jobin Yvon Horiba), HeNe lézer (633 nm) 
alkalmazásával vettük fel. A lézerrés, objektív (x10, x50, x100) és szűrök változtatásával a vizsgálat körülménye 
optimálható. A Raman mikroszkóphoz csatlakoztatható száloptika („Super Head”) révén, a műszertől távolabb (10 
m), izoláltan végezhetők vizsgálatok. Ebben az esetben a fókusztávolság 4 cm, a fókuszpontban a vizsgált terület 
nagysága 1 mm2.  

A Raman spektrumok felvételét számos, nem reprodukálható mérési paraméter befolyásolja (felületi 
érdesség, fókuszpont helyzete, Raman lézer intenzitásának ingadozás, stb.). Ezért az úgynevezett ‘nyers 
spektrumokat’ a mérési paraméterektől függetlenné kell tenni, az un. normálással. A normálás történhet a teljes 
spektrumra vagy annak csak egy részletére. Így a normálás végrehajtásakor a kiválasztott spektrumrészlet 
sávintenzitás értékeinek összege minden esetben százat ad. 

F.7.7. Fourier transzformációs infravörös spektrométer (FTIR) 

Az FTIR gázfázisú vizsgálatok Bruker Tensor 37 FTIR spektrométeren történtek. A spektrométert a LPyr-FTIR 
kapcsolt rendszerben alkalmaztuk, mint fejlődőgázt analizáló egységet. Az LPy-FTIR vizsgálatot megelőzően 
háttér spektrumot kell felvenni, mivel a műszer egysugaras. A hagyományos FTIR vizsgálatoktól eltérően a LPy-
FTIR vizsgálatok során a programba beépített CO2 korrekciót ki kell kapcsolni. A spektrométer főbb jellemzői: 

• Típus: FTIR, egysugaras 
• Detektor: DTGS detektor 
• Tartomány: 650-4000 cm-1 
• Felbontás: 4 cm-1  
• Pásztázás: 1 másodperc, egyszeres spektrumfelvétel ismétléssel (1 scan) 
• Kiértékelő program: OPUS (verziószám 5.5) 

F.7.8. ATR-FTIR méréstechnika 

A kondenzált fázisú ATR-FTIR vizsgálatokat a Jobin Yvon cég által gyártott, LabRam típusú Raman 
spektrométerrel egybeépített FTIR műszeren végeztük. Az ATR objektív (Smiths) gyémánt kristály érzékelővel van 
ellátva, amely kb. 1 mm2 területről gyűjti az IR spektrumokat. A spektrumfelvétel 36-szoros spektrumfelvétel 
ismétléssel történt. 
A vizsgálatok során az IR spektrumokat a minta felületének három különböző pontjáról vettük fel, a 
disszertációban bemutatott spektrumok átlagspektrumok.  

F.7.9. Reológiai vizsgálatok 

A reológiai vizsgálatok egy AR2000 típusú rotációs viszkoziméterrel (TA Instruments Inc. USA), oszcillációs 
módszer alkalmazásával készültek. Párhuzamos tányérok közé elhelyezett minták 25 mm átmérőjűek és 2 mm 
vastagok voltak. 

A hőmérséklet-pásztázó reológiai méréseket fűthető kamrában, 25-500°C között, 20°C/min lineáris felfűtési 
sebességgel, 5Hz frekvencián, normálerő kontroll és 0,1 % relatív megnyúlás mellett végeztük. 
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F.7.10. UL 94 éghetőségi vizsgálat 

Az IEC 60695-11-10 szerinti vizsgálathoz vízszintesen, illetve függőlegesen fogjuk be a próbatesteket. A 
vizsgálatokhoz 2 mm vastag, 120 mm hosszú és 10 mm széles próbatestekre van szükség. A vizsgálati 
eredmények alapján a vizsgált anyag a következő éghetőségi fokozatot kapja: 
HB: A vízszintes vizsgálat szerint, ha a láng a második jelig eljutott; és ha nem ég végig, de a függőleges 
vizsgálati módszer szerinti V-2, V-1, és V-0-ás fokozatnak sem tesz eleget.  
A próbatesten 25 és 100 mm-nél húzott jelek között mérjük a lángfront terjedési sebességét és a csepegési 
hajlamot. Az égési sebesség értékeket mm/min a csepegési hajlamot csepp/100 mm-ben határozzuk meg. 
V-2: Ha a függőleges vizsgálati módszer szerint az anyag többek között megfelel a következőknek: a próbatestek 
nem égnek 30 másodpercnél tovább és legalább egy próbatest égése közben a keletkező lángoló cseppek 
meggyújtották a próbatest alatt elhelyezett vattát. 
V-1: Ha a függőleges vizsgálati módszer szerint az anyag többek között megfelel a következőknek: a próbatestek 
nem égnek 30 másodpercnél tovább és egyetlen próbatest égésekor sem keletkeztek lángoló cseppek, amelyek 
meggyújtották a próbatest alatt elhelyezett vattát. 
V-0: Ha a függőleges vizsgálati módszer szerint az anyag többek között megfelel a következőknek: a próbatestek 
nem égnek 10 másodpercnél tovább és egyetlen próbatest égésekor sem keletkeztek lángoló cseppek, amelyek 
meggyújtották a próbatest alatt elhelyezett vattát. 

A vízszintes éghetőségi vizsgálatok, a szabványban megadott fémháló alkalmazásával történtek. Az 
előzetesen elvégzett kísérletek indokolták a fémháló alkalmazását, ugyanis a kompozitok lecsökkent csepegése 
következtében a lehajló és még tovább égő maradéka, az eredményeket eltorzítva, alulról égeti a mintát. (Ennek 
megfelelően a polimer mátrix referencia, az intenzívebb csepegés ellenére lassabban égett el, mint a megfelelő 
kompozitok.) Fémháló alkalmazásával biztosítható a vízszintes lángterjedés és égés és ezáltal az 
összehasonlítható eredmények.  

F.7.11. UL 94 5VA és 5VB éghetőségi vizsgálat 

Az UL 94 5VA&5VB éghetőségi vizsgálatok lemez formájú próbatestek éghetőségének minősítésére 
dolgozták ki. A 150 mm×150 mm×3 mm méretű próbatesteket a szabvány előírásai szerint vízszintes, illetve 
függőleges helyzetben vizsgáljuk. A gyújtáshoz 40 mm hosszúságú, kék fényű lánggal égő laboratóriumi Bunsen-
égőt alkalmazunk. A rögzített próbatestet ötször, 5 másodpercig gyújtjuk, az egyes gyújtások között 5 
másodperces szüneteket tartva. A vizsgálat során a minta viselkedése alapján 5VA vagy 5VB fokozatba soroljuk.  
Az 5VA és 5VB fokozattal rendelkező anyagok a következő követelményeknek kell megfelelniük: 

5VA fokozat: 
- a próbatestnek nem szabad égő lánggal égnie vagy izzania több mint 60 másodpercig az 

utolsó (ötödik) gyújtást követően 
- az égés során a próbatest nem csepeghet, a minta alatt elhelyezett vatta nem gyulladhat be. 
- a próbatest a gyújtások során nem éghet át. 

5VB fokozat: 
- a próbatestnek nem szabad égő lánggal égnie vagy izzania több mint 60 másodpercig az 

utolsó (ötödik) gyújtást követően 
- az égés során a próbatest nem csepeghet, a minta alatt elhelyezett vatta nem gyulladhat be. 
- a próbatest a gyújtások során átéghet. 

F.7.12. Oxigénindex vizsgálata 

Az ISO 4589 szabvány szerinti oxigénindex meghatározására szolgáló berendezés segítségével éghetőségi 
“rangsor” állítható fel a legkülönbözőbb műanyagok között. A mérés eredményeként egy mérőszámot kapunk az 
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anyag éghetőségére. Oxigénindexnek nevezzük ugyanis egy meghatározott sebességgel áramló oxigén-nitrogén 
gázkeveréknek azt a minimális oxigéntartalmát térfogatszázalékban kifejezve, amelyben a vizsgálandó anyagból 
készített próbatest még ég. Az oxigénindex a következő képlettel fejezhető ki: 

OI = 100
[O2]

[O2] + [N2]  

Minél nagyobb ez az érték, annál nagyobb a vizsgált anyag stabilitása. A vizsgálathoz 70-150mm hosszú és 
10mm széles próbatestekre van szükség. A vizsgálatot szobahőmérsékleten kell végezni. 

F.7.13. Cone kaloriméteres vizsgálat 

A „FTT-MLC” típusú kaloriméter lehetővé teszi anyagok égésének vizsgálatát, összehasonlítását egységes 
fizikai mértékegységekkel [ISO 13927]. A berendezés a Cone kaloriméter speciális változata [ASTM E 1354 és 
ISO 5660-1].  

A vízszintesen elhelyezett, 100 mm x 100 mm-es és minimum 4 mm vastag, sima felületű próbatestet egy 
szabványosított mintatartóban a mérlegre helyezik, mellyel az égés során a minta tömegének változása kísérhető 
figyelemmel. 

A mérleg felett elhelyezkedő kónikus hősugárzó 0-100 kW/m2-ig pontosan szabályozató. Ezt az értéket egy 
hőfluxus-hőmérséklet kalibrációval állítják be. A vizsgálati módszer lényege, hogy a szabványban előírt módon 
általában 35-50-75 kW/m2 hőterhelésnek teszik ki próbatestet, és számítógép segítségével rögzítik az égés során 
bekövetkező változásokat. A vizsgálat során a próbatest begyújtására a minta felett elhelyezett szikragyújtó 
alkalmazható. 
Az egyes minták összehasonlítására a következő értékeket használják:  

 gyulladási idő [TTI, time to ignition, s];  
 hőkibocsátási sebesség maximuma [pkHRR, peak of heat release rate];  
 hőkibocsátási sebesség maximuma helye [pkHRRtime, time of pkHRR, s];  
 teljes hőkibocsátás [THR, total heat release, MJ/m2, a HRR időszerinti integrálja];  
 az égés utáni maradék mennyisége és jellege (az utóbbi vizuális megfigyelés). 

F.7.14. Peremszög vizsgálat 

Az előállított polimer kompozitok felületi nedvesíthetőségét, hidrofilitását peremszög vizsgálattal minősítettük. 
A peremszög vizsgálat Kruss típusú kontaktszögmérővel, a minta felületén elhelyezett 5 µl térfogatú Millipore 
tisztított vízcseppen történt. 

F.7.15. Agyagásványok kationcserélő kapacitásának meghatározása és felületmódosítása 

Az agyagásványok (szepiolit és montmorillonit) kationcserélő kapacitását Bergaya és munkatársai által 
kidolgozott módszer segítségével határoztuk meg. A módszer alapját az képezi, hogy az agyagásványok felületén 
található összes Na+ és Ca2+ kationok a Cu2+ kation etiléndiaminnal (EDA) alkotott komplexével teljesen 
lecserélhetőek. A Cu-EDA komplexet feleslegben alkalmaztuk, az agyagásvány felületéhez nem kötött Cu-EDA 
komplex mennyiségét jódometriás titrálással határoztuk meg. A bemért és visszamaradt mennyiségek 
különbségéből a felülethez kötődött komplex mennyisége számítható. Ez az érték a kationcserélő kapacitása az 
adott agyagásványnak meq/g értékben kifejezve. 

Így a montmorillonit kation cserélő kapacitása 1,23 meq/g-nak, a szepiolit kation cserélő kapacitása pedig 
0,13 meq/g volt. 
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