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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 bővül azoknak az ipari alkalmazásoknak a köre, ahol
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 éghetőségvizsgálati módszerek időigényesek és nagy mintaigényűek. Más kutatási területből átvett
vizsgálati módszerek viszont az égés körülményeit nem, vagy csak részben modellezik
reálisan.
1. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
1.1. Poliolefinek égése és égésgátlása
A polimerek égése összetett folyamat, amelyet számos részfolyamat és paraméter
határoz meg. Az égés a szilárd- és a gázfázisban végbemenő anyag- és hőtranszport
folyamatok összetett kölcsönhatásának, a szilárd fázis bomlásának, valamint a keletkező
éghető bomlástermékek oxidációjának eredménye.
A polimerek hőbomlása négy alapreakció szerint mehet végbe (véletlenszerű
lánctördelődés, láncvég leszakadás, oldallánc leszakadás és térhálósodás), amelyek
eredményeként éghető bomlástermékek keletkeznek. Ezen bomlástermékek fontos szerepet
játszanak az égési folyamat alakulásában, ezért széleskörűen vizsgálják a polimerek és a
kompozitok hőbomlását. A számos kutatás és a kifinomult módszerek ellenére néhány
polimer esetében, mint például a poli(etilén-vinilacetát) (EVA) esetében, a mai napig nem
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tisztázott a teljes hőbomlási folyamat. Ugyanis, a termogravimetriás eredmények értékelése
során többen is megállapították, hogy az EVA hőbomlása valójában már 250°C-nál
megkezdődik, jóval korábban, mint a szakirodalomban első bomlási lépcsőként (300°C)
azonosított acetátcsoport leszakadás. Ezen kutatások is rámutattak arra, hogy a
hagyományos termoanalitikai módszerek nem a legalkalmasabbak, az égésgátlás
szempontjából, az anyagok hőbomlásának vizsgálatára.
Az égésgátolt rendszerek fejlesztéséhez a tűzhatás során fellépő hő következtében a
kondenzált- (szilárd-folyadék), ill. a gázfázisban végbemenő folyamatok alapos ismerete
szükséges. Polimerekben az égés során lejátszódó folyamatok nyomonkövetésére
rendelkezésére álló vizsgálati módszerek száma csekély. Az adalékok égésgátló
mechanizmusának a felderítésében alkalmazott 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, 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. 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 spektrométer (FTIR). Az EGA kapcsolt rendszerekben a legelterjedtebb a
termograviméter (TG) a gázfejlődést előidéző kapcsolt egység. A szilárdfázisú technikákkal
szemben, amiket már meglévő, jól ismert módszerekből adaptáltak a polimer degradációs
vizsgálatokra, az EGA technikák esetében jelentős műszerfejlesztési aktivitás figyelhető
meg, amelynek középpontjában a hőkezelő egység áll. A polimer-égésgátlás kutatásban is
alkalmazható vizsgálati berendezések, módszerek fejlesztése az égés körülményeit reálisan
modellező, a hatékony, a kis mintaigényű, az egyszerű, de mégis összetett, a kondenzált- és
gázfázisú folyamatokról egyaránt információt nyújtó rendszerek irányába mutat.
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. Az égésgátolt PP fejlesztése kb. 40 évvel ezelőtt kezdődött.
Azóta számos megoldás született a PP égésgátlására, azonban az igények változása, illetve
az egyre szigorodó követelmények miatt egyes égésgátló adalékok kiszorultak új
megoldások kutatását iniciálva. A halogéntartalmú égésgátlók a leghatékonyabb
égésgátlók közé tartoznak, azonban alkalmazhatóságuknak 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. A foszfortartalmú égésgátlók
halogéntartalmú adalékokkal szemben nagy előnyük, hogy a belőlük fejlődő bomlástermékek
kevésbé toxikusak, valamint az égés során fejlődő füstgáz mennyisége jelentősen kevesebb.
Hatékonyan az oxigéntartalmú polimerek égésgátlásra alkalmazhatók (1-5%), poliolefinek
esetében vagy nagyobb mennyiségre (15-30%) vagy egyéb komponensekre van szükség.
Az ammónium-polifoszfátot (APP) elterjedten használják felhabosodó égésgátló
adalékrendszerben a PP égésgátlására. UL 94 minősítés szerinti V-0-ás fokozatú
polipropilén előállításhoz a felhabosodó égésgátló rendszerből ~30% szükséges. A
felhabosodó égésgátló rendszer vízérzékenysége vagy a savszármazékok keletkezése
korlátot szabnak az adalékrendszer alkalmazhatóságának. A nitrogéntartalmú
égésgátlókat önmagukban polimerek égésgátlására ritkán alkalmazzák. Poliolefinekben 1015% melamin tartalom az oxigénindexet csak minimálisan javította. Polimerek égésgátlására
a fémhidroxid égésgátló adaléktípust használják fel a legnagyobb mennyiségben. Nagy
előnyük, hogy a fémhidroxidot tartalmazó polimer kompozitok égése során fejlődő gázok
jóval kevésbé toxikusak, mint bármely más hatékony égésgátlóké. Azonban teljesítmény/ár
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arányuk elmarad a többi égésgátlóétól, ugyanis a kívánt hatás (UL 94: V-0, OI: 26%) elérése
érdekében viszonylag nagy mennyiségben (>60 m/m%) kell alkalmazni. Az így előállított
polimerek feldolgozhatósága és mechanikai tulajdonságai nagymértékben romolhatnak.
Későbbi kutatások rámutattak, hogy elfogadható égésgátoltság eléréséhez más
égésgátlókkal történő kombinálása elengedhetetlen. Így napjainkra számos ún. égésgátlást
segítő adalék került kifejlesztésre, amelyeknek önmagukban nincs hatásuk, de a
hagyományos égésgátlók égésgátló hatékonyságát javítják. Ilyen hatásúnak tartott adalékok
például a cink-borát, a szilícium-dioxid, kalcium-karbonát, az egyes szilíciumtartalmú
vegyületek, vagy az egyes bórtartalmú vegyületek.
Az anyagok egy kitüntetett határfelületen történő égésgátlása az eddigi hagyományos
módszerektől különböző égésgátlási stratégia. A felületi égésgátlás az eddigi
módszerekhez képest, az adalékok mennyiségének a csökkentését teszi lehetővé, ami
gazdasági szempontból is előnyt jelent. Továbbá az égésgátló felületi réteg kialakításával a
polimer tulajdonságai (mechanikai tulajdonságok) a módosítás hatására nem változnak
jelentősen. Égésgátló felületi réteg kialakítása történhet utólagos rétegeléssel, „co-injection
moulding”, ill. „co-extrusion” eljárásokkal.
1.2. Polimer nanokompozitok és szerepük az égésgátlásban
Az égésgátolt polimerek fejlesztése területén tapasztalható irányzatok a költséghatékony
előállítások, valamint olyan adalékok alkalmazása irányába mutatnak, amelyek a polimer
tulajdonságait megtartják, vagy javítják. E tekintetben a nanokompozitoknak egyre nagyobb
szerepük van a polimerek égésgátlásában is.
A polimer nanokompozitok előállítására a leginkább kutatott nanoadalékok a rétegszilikát
agyagásványok, ezek közül a leggyakrabban a montmorillonitot (MMT) alkalmazzák (ipari
szinten is). A szén-nanocsövek (CNT) kiemelkedő tulajdonságaik miatt ígéretes
nanoadalékoknak mutatkoznak speciális polimer nanokompozitok előállításra. A
polimer/CNT nanokompozitokkal végzett kutatások eredményei arra késztették a kutatókat,
hogy a szén-nanocsőhőz hasonló geometriájú, de iparilag jobban realizálható adalékanyagot
keresnek. Az elmúlt években jelentek meg az első közlemények, amelyek kémiai
felépítésben, a rétegszilikátokhoz hasonló, szálas szerkezetű agyagásványok (pl. szepiolit)
hatását vizsgálták a mechanikai tulajdonságokra különböző polimer mátrixokban.
A nanokompozitok mechanikai tulajdonságai terén szerzett tapasztalatokat alkalmazták
a polimerek égésgátlására, aminek következtében felületmódosított 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.
A rétegszilikátok felületét jellemzően kation cserével módosítják, azaz a felületi
fémionokat szerves kationos felületaktív molekulákra cserélik. A szálas szerkezetű szepiolit
felületmódosítására - viszonylag alacsony kation cserélő kapacitása miatt - ez az eljárás
kevéssé hatékony. A széleskörűen alkalmazott kvaterner ammónium sók hátránya a kis
termikus stabilitás (feldolgozás során elbomlanak). Megállapítást nyert, hogy a
felületkezelőszer bomlását az agyagásványok katalizálják, aminek következtében az
alacsony kezdeti bomlási hőmérséklet tovább csökken. A feldolgozás során végbemenő
hőbomlás a kompozit rendszer szerkezetét ellenőrizhetetlenné teszi, a rétegtávolságok
jelentősen lecsökkenek, a nanoszerkezet összeesik. A CNT felületmódosítási módszerek
kutatási eredményei ellenére szén-nanocső tartalmú poliolefin nanokompozitok előállítására
módosított CNT-t ritkán alkalmaznak.
A nagymennyiségű hőstabilitási vizsgálatok, amelyeket a kismolekulás felületmódosított
nanoadalékokkal előállított polimer rendszereken végeztek, egyre inkább rávilágítanak arra,
hogy a mechanikai tulajdonságok javítására megfelelő felületmódosítási módszerektől eltérő
stratégiát kell követni a polimerek termikus stabilitása és égésgátlása javítása terén.
A hibrid polimer nanokompozitok éghetőségi jellemzőit az égés során alapvetően, a
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polimer felületén kialakuló elszenesedett védőréteggel magyarázzák, amely kiváló
hőszigetelőként és anyagtranszport gátként viselkedik. A nanoadalékok égésgátló hatása
tekintetében eltérő elméleteket, magyarázatokat olvashatunk a szakirodalomban, amelyek
abban egységesek, hogy minden esetben a kialakuló védőrétegre visszavezethető hatást
feltételeznek. Egyes kutatók szerint az agyagásványok feldúsulása a szén-rétegszilikát
védőrétegben a felületre történő migrálással valósul meg. 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. Egy másik elmélet szerint a rétegszilikátok a polimer mátrix hőbomlása
(kiégése) következtében dúsulnak fel a felületi rétegben, egy többrétegű szenes-szilikát
szerkezetet eredményezve. A nanorészecskék hatásmechanizmusát elsősorban maga a
nanorészecske típusa határozza meg, de döntő szerepe van a polimer mátrix bomlási
folyamatának is, azáltal, hogy az égés során kokszos maradék képeződik-e.
A kutatók továbbá 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. 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.
A szakirodalomban többen is megállapítják, hogy a kompozitok morfológiája (nano- vagy
mikrokompozit) az éghetőségi jellemzők alakulásában döntő szerepet játszik. A mechanikai
tulajdonságok esetében korábban tapasztalt összefüggésekhez hasonlóan, állításuk szerint,
az adalékok nanodiszperziója a hőkibocsátás csökkentéséhez elengedhetetlen. Azonban
olyan polimer/nanoadalék rendszert, amelyben a nanoadalékok teljesen exfoliált állapotban
lennének, a gyakorlatban nem lehet előállítani. A valóságban mikro- és nanorészecskék
egyszerre vannak jelen az anyagban, az arányuk az alkalmazott anyagoktól és a
feldolgozási körülményektől függően változik. Ezzel szemben más kutatók arról számoltak
be, hogy az agyagásványok égésgátlási mechanizmusában nem csak a védőréteg hatásával
kell számolni, hanem az agyagásvány összetettebb, fizikai-kémiai hatásával is.
Összehasonlítva a hőkibocsátási eredményeket úgy találták, hogy a részecskék
diszperzitásának, a morfológiának, az éghetőségre csekély befolyása van.
A szakirodalomban közölt PP és 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. A tapasztalt gyorsított
hőbomlást a MMT felületén hőhatásra kialakuló savas helyek katalitikus hatásával
magyarázzák, amelyek az EVA bomlása esetében az ecetsav lehasadását iniciálhatják.
A szén-nanocsövek PP mátrixban hatékony égésgátló adalékoknak mutatkoznak, 1-2%ban alkalmazva a nanokompozit hőkibocsátását jelentősen csökkentik. Az
agyagásványokkal ellentétben, 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. A szakirodalomban közölt Cone kaloriméteres eredmények azt mutatták, hogy
az eredeti, módosítatlan MWCNT és a katalizátortól megtisztított MWCNT között nincs
szignifikáns különbség, ezen eredményekre alapozva a kutatók megállapították, hogy a
katalizátor szennyezés az éghetőségi jellemzők alakulását nem befolyásolja. A MWCNT
mennyiségével párhuzamosan a gyulladáshoz szükséges idő növekedett, a hőkibocsátási
görbéken azonban 1% MWCNT tartalom feletti nanokompozitok esetében a maximális
hőkibocsátási érték növekedését figyelték meg. A szén-nanocsővekkel végzett kutatások azt
mutatták, hogy a CNT és a hozzá hasonló nanoadalékok védőréteg hatás tekintetében,
szerkezetükből adódóan, alulmaradhatnak a lemezes szerkezetű részecskékhez képest,
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azonban egy hálórendszer kialakításával képesek égésgátló hatást kifejteni.
A szakirodalomban sok ellentmondás olvasható a nanorészecskék szerepéről a
polimerek égésgátlásában, hatásmechanizmusuk egyértelműen nem tisztázott. Számos
esetben az éghetőségi eredményekből levont feltételezéseket vizsgálatokkal nem igazolták.
A szakirodalomban publikált eredmények és a javasolt mechanizmusok alapján a
nanorészecskék az égésgátló hatásukat kizárólag a kondenzált fázisban fejtik ki. Égésgátló
hatásuk elsősorban az égés során fejlődő maximális hőmennyiség csökkenésében
mutatkozik meg.
Doktori disszertáció célkitűzése
A disszertáció alapvető célkitűzése nanoadalékok (montmorillonit, szepiolit és szénnanocső) 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 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 gázés kondenzált fázisú analízisét teszik lehetővé valós égési körülmények között. Az égésgátló
hatás fokozása és az esetleges szinergetikus hatások felderítése érdekében nanoadaléknanoadalék és hagyományos égésgátló-nanoadalék kombinációk hatásának vizsgálatát
is célul tűztük ki. Az égésgátlási mechanizmusban részt vevő polimerrel kombinált ill.
többrétegű égésgátolt rendszerek kialakításával radikálisan csökkenteni kívántuk a nem
polimer komponensek részarányát az égésgátolt poliolefinekben.
2. A KUTATÁS SORÁN ALKALMAZOTT ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
A kísérleti munka során poliolefin mátrixként különböző folyási mutatószámú
polipropilén (PP), ill. 28% vinilacetát tartalmú poli(etilén-vinilacetát) kopolimert (EVA)
alkalmaztunk. A nanoadalékot tartalmazó rendszerek előállítására három adaléktípust
választottunk. Két agyagásvány típust: lemezszerkezetű montmorillonitot (MMT, Microtec®)
és a szálszerkezetű szepiolitot (SEP, Pangel S9®), valamint az ugyancsak szálszerkezetű
szén-nanocsöveket, a többfalú szén-nanocsövet (MWCNT, Nanocyl-3100®) és kétfalú szénnanocsövet (DWCNT, Nanocyl-2100®).
Nanoadalékot tartalmazó rendszerek esetében az összeférhetőség növelése
érdekében maleinsav-anhidriddel ojtott polipropilént (PPgMA, Licomont AR504®)
alkalmaztunk az adalékkal azonos tömegkoncentrációban. Agyagásványokat organofilizált
formában is felhasználtuk kompozitok előállítására: organofilizált montmorillonit (OMMT,
Bentone SD-1®), ill. organofilizált szepiolit (OSEP, Pangel B40®). A szén-nanocsöveket
felületkezelés nélkül adagoltuk a polimerhez.
A nanoadalékok égésgátló hatását hagyományos égésgátlókkal kombinált
rendszerekben is vizsgáltuk, amelyekben az égésgátló adalékok: ammónium-polifoszfát
(APP, Exolit 422®) és pentaeritrit (PER, Montedison Spa.), ill. magnézium-hidroxid (MH,
Magnifin® H5MV)
Égésgátló hatású polimerrel kombinált új égésgátolt adalékrendszerek előállítása
során poliboroxosziloxánt, ill. epoxigyantát állítottunk elő. A poliboroxosziloxánt
polidimetilsziloxán (PDMS, {HO–[Si(CH3)2O)n–H]}, Silicone OEL CT-601M®) bórsavval ill.
tetraetoxi-szilánnal térhálósítottuk katalizátor (dibutil-ón-dilaurát, Szilorka K-1®) jelenlétében.
Az epoxigyantákat epoxi komponens (AH16, Eporezit AH-16®) térhálósításával
állítottuk elő: referencia minta esetén amin térhálósítót (T58, Eporezit T-58®), égésgátló
minta esetén foszfortartalmú amin térhálósítót (TEDAP, aminszám: 500 mg KOH/g;
foszfortartalom: 13,2%, laborban szintetizált) alkalmaztunk.
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A polimer kompozitok előállítása Brabender Plasti Corder PL2000 típusú belső
keverővel (W50) történt. Az adalékok adagolása a polimer mátrix megömlését követően
történt. A különböző vizsgálatokhoz a próbatesteket Collin P 200 E laboratóriumi présgéppel
készítettük. A többrétegű rendszerek előállítása Collin típusú extruderben és kalanderben
történt ko-extrúziós technológiával.
A kutatás során előállított anyagokat, kompozitokat termogravimetriás módszerrel
(TG, SETARAM Labsys TG DTA/DSC) vizsgáltuk. A kompozitok szerkezetvizsgálata
nagyszögű röntgendiffrakciós (XRD, Philips), transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM,
JEOL JEM 2010), ill. pásztázó elektronmikroszkópos (SEM, JEOL JSM 6380LA)
módszerekkel történt. Az anyagok kémiai összetételét, a lejátszódó kémiai folyamatokat
röntgen fotoelektron (XPS, Kratos XSAM 800), konfokális Raman (Raman, Labram) és
Fourier transzformációs infravörös spektrométerekkel (FTIR), valamint ATR-FTIR
méréstechnikával határoztuk meg. A reológiai vizsgálatok egy AR2000 típusú rotációs
viszkoziméterrel (TA Instruments Inc. USA), oszcillációs módszer alkalmazásával készültek.
A kutatás során előállított anyagok éghetőségét UL 94, UL 94 5VA-5VB, oxigénindex
vizsgálatokkal minősítettük. Cone kaloriméteres vizsgálattal határoztuk meg az égés során
fejlődő hőmennyiséget és a gyulladáshoz szükséges időt.
3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
A vonatkozó szakirodalom áttekintését követően az állapítható meg, hogy nanoadalékok
hatására egy szűk koncentrációtartományban javulnak a polimer kompozitok mechanikai,
szerkezeti és termikus tulajdonságai. Polimerek égésgátlására irányuló kutatások kezdeti
szakaszában a nanoadalékok hasonló 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.
3.1. Nanoadalékok éghetőségi jellemzőkre gyakorolt hatásának vizsgálata
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 szénnanocső, a harmadik típus pedig átmenetet képezzen az előző kettő között: erre a célra a
szepiolit agyagásványt választottuk.
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. Az eredmények alapján az alábbi következtetések vonhatók le: (i) 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, (ii) 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.
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3.1. ábra. A PP/nanoadalék (5%) kompozitok és a PP referencia Cone kaloriméteres
eredményei: hőkibocsátási görbék, 50 kW/m2 besugárzással

A Cone kaloriméteres vizsgálatok (ld. 3.1. ábra) során az összes kompozit maximális
hőkibocsátási értéke (pkHRR) a PP-hez viszonyítva csökkent. A SEP, amelynek formája az
MWCNT-hez hasonló, jobb pkHRR eredményt ad, mint a kémiailag rokon összetételű MMT.
Az eredmények alapján a két szálas szerkezetű adalék mutat hasonlóságot.
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.
3.2. Nanoadalékok kémiai hatása a polimerek bomlására és égésgátlására
A szakirodalom több helyen említi az agyagásvány részecskék feltételezett katalitikus
hatását, de kevés meggyőző vizsgálatot publikáltak, amelyek e hatás jelentőségét
kísérletileg igazolnák A termogravimetriás vizsgálatok során az agyagásvány jelenlétében,
típustól függetlenül, a kezdeti bomlási hőmérséklet, valamint a maximális bomlási
sebességhez tartozó hőmérséklet is alacsonyabb, mint a PP referenciáé. Ezzel szemben,
nanocső jelenlétében (PP-MWCNT és PP-DWCNT) a bomlási hőmérsékletek a magasabb
hőmérsékletek felé tolódnak el. Az agyagásványok és a szén-nanocsövek ellentétes hatása
eltérő hatásmechanizmusra utal, ami a különböző kémiai felépítésből, valamint az eltérő
hőfizikai sajátságaikból adódhat.
MMT jelenlétében jelentősebb mértékű eltolódás figyelhető meg, valamint a bomlás
maximális sebessége is kisebb, mint a SEP tartalmú kompozit esetében. A bomlást jellemző
hőmérsékletek csökkenése az agyagásványoknak a polimer bomlását elősegítő, katalizáló
hatásával függhet össze.
Feltételezéseink szerint a nanokompozitok hőbomlásában tapasztalt különbségek kémiai
okokra vezethető vissza (pl. a nanoadalékok különböző termikus stabilitása, fémiontartalma).
Az agyagásványok kémiai hatásának (katalitikus hatás) tanulmányozása céljából
célirányos felületmódosítással modellrendszereket állítottunk elő. Ha az agyagásványok
fémiontartalmának a polimerek bomlásában jelentős szerepe van, akkor a felületmódosítás
hatására a bomlási jellemzőkben további eltolódásra számíthatunk. A modell kísérlethez a
szakirodalomból jól ismert változó vegyértékű vas iont (Fe3+) választottuk. A módosított
agyagásványok bomlást elősegítő, katalitikus hatását termogravimetriás módszerrel
vizsgáltuk. Az eredményekből kítűnik, hogy a felületre felvitt vasionok a kompozitok bomlási
folyamatára jelentős hatással vannak: kezdeti bomlási hőmérséklet mindkét agyagásvány
típus esetében körülbelül 10°C-kal csökkent. A bomlási sebesség a felületmódosítás
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hatására a PP referenciához képest jelentősen lecsökkent, és a referencia kompozitokhoz
(PP-MMT és PP-SEP) viszonyítva is csökkenés figyelhető meg.
3.2.1. Nanoadalékok kémiai hatásának vizsgálata LPyr-Raman és LPyr-FTIR kapcsolt
rendszerekkel
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
vizsgálati rendszert három fő egységből állítottuk össze: (i) pirolizáló egység: CO2 lézer, (ii)
fejlődő gázanalízis: FTIR/EGA technika, (iii) szilárd fázisú folyamatok nyomon követése:
Raman- és FTIR/ATR spektrometriás módszerrel.
Az előző fejezetekben bemutatott eredmények ismeretében munkánk további részében a
valós égést modellező körülmények között vizsgáltuk a MMT és a MMT-Fe kémiai hatását a
keletkező füstgáz mennyiségére és összetételére. Polimer mátrixnak a poli(etilén-vinilacetát)
kopolimert (EVA) választottuk. A LPyr-FTIR eredményekből kitűnik, hogy az EVA, EVA-MMT
és EVA-MMT-Fe minták pirolízise során a spektrumban új sáv nem jelenik meg, azaz a
különbség elsősorban nem a füstgáz minőségében, hanem a mennyiségi változásokban
jelentkezik. 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 az EVA-MMT-Fe felületén megfigyelhető szenesedés is alátámasztja. Az eddig
eredmények alapján tehát a polimerbe diszpergált agyagásványnak a szenesedési
folyamatokban, azaz a védőréteg kialakulásában jelentős szerepe van. Az agyagásvány
fémtartalmának katalitikus hatása a füstgáz fejlődésének a dinamikájában is megmutatkozik:
MMT-Fe esetében a gázfejlődés a pirolízis kezdeti szakaszában intenzívebb a MMT-hoz
képest, ill. az MMT-Fe görbék telítési jelleget mutatnak, azaz a gázfejlődés egy bizonyos idő
után lelassul, majd megszűnik (a kialakuló védőréteg hatására).
A teljes LPyr-FTIR vizsgálati időt tekintve megállapítható, hogy a füstgáz összetétele
mintától függetlenül (EVA, EVA-MMT vagy EVA-MMT-Fe), az első 18 másodpercet követően
nem változik. Az első 18 másodpercben nem keletkezik ecetsav, hanem rövid szénláncú
(C2-C15) acetát észterek fejlődése detektálható. Ez a megfigyelés a bomlás
mechanizmusáról eddig kialakult képet megváltoztatja. Az eddigi kétlépcsős bomlási
mechanizmust egy, a másik kettőt megelőző, harmadik lépcsővel egészítettük ki.
3.2.2. LPyr-Raman rendszer alkalmazása polimerek bomlási folyamatainak nyomon
követésére kondenzált fázisban
A kondenzált fázisú folyamatok és a gázfázis közötti kapcsolatok megállapítására, LPyrRaman vizsgálatokat végeztünk az EVA és az agyagásvány tartalmú kompozitokon. A
mintákat állandó lézer teljesítménnyel (10 W), növekvő kezelési idővel (200 ms) pirolízáltuk.
A spektrumsorozaton az egyre hosszabb kezelési idő hatására az anyagban végbemenő
kémiai változások jól nyomonkövethető.
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3.2. ábra. A 0-5 s-ig CO2 lézerrel kezelt EVA kopolimer és EVA-MMT-Fe kompozit minták Raman
spektrumai

A lézeres kezelés következtében az acetátcsoportot tartalmazó szegmensek (C=O, 1736
cm-1), ahogy azt a LPyr-FTIR analízisek is igazolták, az EVA kopolimer szénláncból
fokozatosan lehasadnak (ld. 3.2. ábra). Két másodperces besugárzást követően az
acetátcsoport koncentrációja közel nulla. Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy az 1653
cm-1-nél jelentkező sáv (C=C) intenzitása fokozatosan növekszik. MMT-Fe tartalmazó minta
vizsgálata során az említett sávok intenzitása jóval gyorsabb változást mutatnak. Az EVAMMT-Fe minta 5 másodperces kezelése után már az amorf szénre jellemző karakterisztikus
sávok detektálhatók (ld. 3.2. ábra). Az ismertetett vizsgálati eredmények bizonyítják, hogy az
agyagásványok a szenesedés folyamatát katalizálják. Az LPyr-Raman eredmények alapján
megállapítható, hogy az elszenesedett réteg a minta felületén a referencia mintához képest
korábban alakul ki, ami a LPyr-FTIR vizsgálatok során is megfigyelt gázfejlődés intenzitására
hatással van.
3.3. Nanoadalékok jellemzőinek hatása a védőréteg szerkezetére
A korábban összefoglalt éghetőségi eredmények azt mutatják, hogy a polipropilén
kompozitok éghetőségének alakulásában a nanoadalékok közreműködésével kialakuló
védőréteg szerkezetének döntő szerepe van. Ezt a szerkezetet a szenes maradékban
feldúsuló nanoadalékok nyilvánvalóan befolyásolják. E szemszögből a MMT szerepét többen
kutatták. A szálas szerkezetű nanoadalékok hatásáról kevés információ áll rendelkezésre,
szerkezeti és reológiai hatásuk, valamint szerepük a szenes maradék védőhatásának
alakításában még távolról sem tekinthető tisztázottnak.
A nanoadalékok szerkezet-stabilizáló szerepét és hatását a szenes maradék
szilárdságára hőmérsékletpásztázó reológiai módszerrel vizsgálatuk. Magasabb
hőmérsékleten (szemben a PP mátrixszal) a kompozitok viszkozitása fokozatosan emelkedni
kezd, ami a szilárd, elszenesedett védőréteg kialakulására utal. A vizsgálati eredmények
alapján megállapítható, hogy az égés során képződő szilárd anyag rugalmas, nem rideg. A
réteg külső- és belső mechanikai hatásokkal szemben ellenállóbb, 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 (MWCNT jobb
termikus stabilitást mutat, ezáltal szerkezet-stabilizáló szerepét a védőrétegben magasabb
hőmérsékleten, hosszabb ideig képes betölteni, mint a DWCNT) és a két szén nanocső
esetében az éghetőségi jellemzőkben tapasztalt eltérésre is magyarázatot ad.
Az elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a szálas szerkezetű
nanoadalékok (a MWCNT és a SEP) a kompozitok égése során háromdimenziós hálós
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szerkezetet alakítanak ki, ezáltal növelik az elszenesedett védőréteg ellenálló képességét
(ld. 3.3. ábra).

(a.) PP-MWCNT (5%)
(b.) PP-SEP (5%)
3.3. 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 PPMMT kompozit esetében a szenesedés, azaz a védőréteg kialakulása előbb és
intenzívebben indul, mint a PP-SEP rendszerben. Magasabb hőmérsékleten viszont az MMT
tartalmú szenes réteg szerkezetének stabilitása a PP-SEP kompozit égése során kialkuló
szenes szerkezet stabilitását nem éri el. MMT organofilizálásával (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 figyeltünk meg.
3.4. Nanoadalékok hőfizikai tulajdonságainak szerepe a kompozitok égésgátlásban
A kompozitok termoanalitikai vizsgálata alapján korábban megállapítottuk, hogy az
agyagásványok katalitikus hatásuk révén 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
stabilitásnak és éghetőségének alakulásában fontos szerepet játszhatnak. Eddigi
eredményeink arra utalnak, hogy a kompozitok égése során a kondenzált fázis egy
dinamikusan változó rendszer, így számos jellemzője, mint például hővezetési tényezője is
folyamatosan változik.
A kétféle szálas szerkezerű 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 hőmérsékletlefutást a szimulált lézeres besugárzás (10 W
teljesítmény, 1 másodperc kezelési idő) középpontjától 1 mm-re, a minta felületén másrészt
vizsgáltuk a hőkezelést követően, adott időpillanatokban (1 sec, 5 sec és 20 sec) a
hőmérsékleteloszlást az anyagban. Míg PP-CNT esetén a felületi hőmérséklet folyamatosan
csökken és a hőmérséklet lecsengése is egyre gyorsabb (ahogy a CNT elvezeti a hőt),
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. CNT adalék hatására a hő gyorsabban terjed az anyag
belseje felé az anyag nagyobb térfogatban bomlik, 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
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éghető gáz koncentrációt. A SEP esetében az egyre növekvő felületi hőmérséklet
eredményezi, hogy a PP-SEP kompozit előbb gyullad be, mint a PP.
Ezen megfontolások alapján úgy tűnhet, hogy a termoanalitikai vizsgálatok eredményei
ellentmondásba kerültek a hőfizikai eredményekkel. Vizsgálataink szerint azonban a
védőréteg hatáson túl a részecskék és a polimer kompozit hővezetésének is meghatározó
szerepe van 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. A szénnanocső hővezetést növelő hatását figyelembe véve a PP-CNT minta az exoterm
folyamatból származó hőt gyorsabban adja le a környezetének, így a hőmérsékletkiegyenlítődés gyorsabb, s a hő felhalmozódása a minta belsejében kisebb, mint a tiszta PP
vagy PP-SEP esetében. Így a PP-CNT kompozit közelíti meg a legjobban a mért környezeti
hőmérsékletet. A PP és a PP-SEP minták esetében viszont 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.
3.5. Nanoadalék-kombinációk hatása a kompozitok éghetőségi jellemzőire
Az egyes nanoadalékok eltérő hatásmechanizmusát kihasználva, feltételezéseink szerint
az égésgátló hatás tovább javítható, ha azokat egymással kombinálva alkalmazzuk. 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 éghetőségi eredmények alapján megállapítható, hogy a két
agyagásvány együttes alkalmazása a kompozit éghetőségi jellemzőin javít, azaz biner
rendszerek esetében szinergetikus hatás figyelhető meg. A biner rendszerekben az OMMT-t
fokozatosan SEP-tal helyettesítve az égő csepegést már 1% OMMT esetében sikerül
teljesen visszaszorítani (önmagában ezt a hatást az OMMT 5%-nál biztosítja), SEP hatására
pedig az égési sebesség tovább csökken. A kompozitok viszkozitásának
hőmérsékletfüggését összehasonlítva megállapítható, hogy a biner kompozit esetén a
viszkozitásgörbe magasabb értéket ér el, ami a külső mechanikai hatásokkal szemben
ellenállóbb kéreg kialakulására utal. Az égésgátlás hatékonyságának javulása erre vezethető
vissza.
3.6. Fémhidroxid/agyagásvány kombinált égésgátló adalékrendszerek fejlesztése
A nanostrukturált töltőanyagokkal végzett kísérletek eredményei arra mutatnak, 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. Az agyagásványoknak az éghetőségi
jellemzőkre gyakorolt hatását kis- és nagy Mg(OH)2 tartalommal is vizsgáltuk.
A Cone kaloriméteres eredményekben a PP referenciához képest, növekvő MH
tartalommal, mind a maximális hőkibocsátás (pkHRR) mind, pedig a teljes hőkibocsátás
vonatkozásában (THR) csökkenés figyelhető meg. 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 is több mint 35-32 %-kal, a teljes hőkibocsátás pedig 15 %-kal csökkent a
PP+MH(15) mintához képest. A próbatest csepegése égés közben SEP-OMMT
alkalmazásakor csaknem teljesen megszűnik. Az UL 94 és az oxigén index értékekben
változást nem tapasztaltunk. A 60% MH-t tartalmazó kompozitot tekintetve, 5% MH-t vegyes
agyagásvánnyal helyettesítettünk. Ezek a minták UL 94 minősítés szerint a V-0 önkioltó
fokozatot érik el, az oxigén index, pedig az agyagásványok hatására 26-ról 29-re növekszik.
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Ezzel szemben a Cone kaloriméteres vizsgálatok meglepő eredményeket hoztak: a
kompozitok éghetőségi paraméterei szepiolit és montmorillonit jelenlétében nem javultak,
hanem romlottak. Az eredményekből az állapítható meg, hogy, a PP+MH(60) mintából az
égés során a vízgőz, a kezdeti maximális bomlási sebességet követően, egyenletes
ütemben távozik. Agyagásvány jelenlétében a kompozit bomlása előbb indul meg, azonban
a később lassuló tömegvesztés figyelhető meg, ami záróréteg kialakulására utal. Az
agyagásványok jelenléte lassítja a bomlástermékek távozását az égési zónába, ami az
éghető gázok vonatkozásában előnyös, a vízgőz vonatkozásában viszont hátrányos. Ezt a
gondolatot támasztja alá a maradékok szerkezete is: agyagásványt nem tartalmazó
kompozit esetében nagyobb vastagságú, de laza, porladó szerkezetű, töredezett felületű
maradék keletkezik, ezzel szemben agyagásványok jelenlétében a szervetlen maradék
„cementálódása” következett be, aminek eredményeként egy összefüggőbb felülettel
rendelkező, tömör maradék keletkezik. Ez utóbbi maradék szerkezete szivacsos,
buborékokkal teli. Ez a megnövelt szilárdságú réteg korlátozza a gázok kiszabadulását és
biztosítja a védőhatás fennmaradását a valós tűzhatás (valamint az Oxigén Index vizsgálat)
során fellépő gázáramokkal szemben. Az eredmények alapján az agyagásványok
hatásmechanizmusa nagy koncentrációban alkalmazott fémhidroxidokkal egy in situ
cementálódási folyamatot foglal magában, amely a fejlődő vízgőz távozását a gázfázisba
időlegesen késlelteti. A hőmérséklet emelkedésével megnövekvő nyomás következtében a
gázok távozása a réteg áttörése után ismét felgyorsul.
3.7. Felhabosodó/agyagásvány égésgátló adalékrendszer adalékrendszer fejlesztése
Ismert, hogy szilícium tartalmú anyagokat üvegképző adalékkal (pl. bór vegyületek)
kombinálva alacsony olvadáspontú üveg állítható elő. 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. A további kísérletekben 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, amelyről korábbi munkák során
bebizonyosodott, hogy kerámiaszerű védőréteg kialakítására alkalmas. A felületmódosított
nanoadalékokat felhabosodó égésgátló adalékrendszerrel (ammónium-polifoszfát (APP),
pentaeritrit (PER)) kombináltuk. A PP referenciához képest, ahogy az várható volt, az összes
felhabosodó égésgátlót tartalmazó kompozit jobb égésgátoltságot mutat. Az organofilizált
montmorillonit (OMMT) hatására az oxigénindex érték 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 javulnak. A BSil kedvező hatása az éghetőségi jellemzőkre a Cone kaloriméteres
eredményekben is megfigyelhető. 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.
A hőmérsékletpásztázó reológiai vizsgálatok alapján a hagyományos felhabosodó
adalékrendszerrel 440°C körül egy külső hatásoknak kevéssé ellenálló rideg, könnyen
töredező habszerkezet képződik. 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 a minta felületén homogén,
összefüggő réteg alkaul ki, amely a záró, védőréteg szerepének a betöltésére alkalmas.
3.8. Polimerrel kombinált új égésgátolt adalékrendszerek előállítása és alkalmazása
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
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együttes alkalmazása az égésgátlás hatékonyságát, egy foszformentes adalékrendszerben
is javítja. Ezekkel a kísérletekkel egy új, foszformentes égésgátlási alternatíva lehetőségeit
kívántuk feltárni. Az előző fejezetek eredményeire támaszkodva egyrészt agyagásványok
hatását, másrészt a szakirodalomból jól ismert bórvegyületek szinergetikus hatását kívántuk
vizsgálni poliboroxosziloxán mátrixban. A poliboroxoszoloxán kompozitok melamin-borátot
(MB) és organofil szepiolitot (OSEP) tartalmaztak.
A PDMS és a BSil oxidatív bomlását összehasonlítva termogravimetriás módszerrel a
bomlás kezdetén megfigyelhető megnövekedett termikus stabilitás a BSil-ben kialakuló
térhálós szerkezettel magyarázható, ami az illékony komponensek fejlődését szorítja vissza.
Ez a hatás MB és OSEP jelenlétében még jelentősebb. A hőmérséklet~viszkozitás
összefüggésből megállapítottuk, hogy a MB mint aktív komponens van jelen: mint
bórvegyület 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. Az OSEP a
felhabosodott szerkezet mechanikai stabilitását növeli.
Polipropilén égésgátlására az előző fejezetben ismertetett eredmények alapján a BSilMB(5%)-OSEP(5%) kompozitot választottuk ki, és a BSil-MB-OSEP adalékrendszert egyre
növekvő részarányban tartalmazó PP kompozitokat állítottunk elő. Az UL 94 szerinti
minősítés alapján valamennyi minta jobb fokozatba sorolható, mint a referencia PP. A
kompozitok Cone kaloriméteres eredményei az adalék tartalom függvényében javuló
tendenciát mutatnak. Amint az a hőkibocsátási görbéket bemutató 3.4. ábrán látható az
égésgátló adalékot tartalmazó minták görbéi a két referenciaanyag görbék között
helyezkednek el és az adalék tömegarányának növelésével fokozatosan változnak.

3.4. ábra. BSil-MB-OSEP tartalmú PP kompozitok hőkibocsátási görbéi egyre növekvő
adaléktartalom mellett, valamint fényképfelvételek a PP+(BSil-MB(5%)-OSEP(5%)) mintáról a
Cone kaloriméteres vizsgálatot követően

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. 3.4. ábra) ezt
szemléltetik.
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
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a nanoadalékok kismolekulás (tenzides) felületmódosítását kutatják széleskörűen, annak
ellenére, hogy pl. az elterjedten alkalmazott kvaterner ammóniumsók jól ismert alapvető
hiányossága alacsony termikus stabilitásuk, ami az égésgátlást jelentősen rontja. Munkánk
következő szakaszában ezért olyan polimer határréteg kialakítását tűztük ki célul, amely a
nanoadalékok égésgátló hatékonyságát tovább javítja.
Határréteget alkotó polimernek amin komponenssel térhálósodó alifás epoxigyantát
választottunk. 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). A teljes adaléktartalmat 20%-nak választottuk,
az összeférhetőség javítása érdekében maleinsav-anhidriddel ojtott polipropilént (PPgMA)
alkalmaztunk.
Az eredményeket összehasonlítva megállapítható, hogy a PP referenciához képest
valamennyi minta éghetőségi jellemzői javultak. A polimer keverékek (PP+EP és PP+PEP)
maximális hőkibocsátása (pkHRR), a teljes hőkibocsátása (THR), valamint az égési
sebessége jelentősen csökkentek, az OI-ben azonban nem tapasztalható 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. A legjobb eredményt a PEP határréteggel módosított
montmorillonitot tartalmazó kompozit (PP+(PEP-OMMT)) adta. A Cone kaloriméteres
vizsgálatok után a minták maradékáról készített fényképfelvételeken jól látható, hogy a PP
esetében a teljes minta elégett, a polimer keverék kis mennyiségű, töredezett maradékot
képzett, míg a legnagyobb mennyiségű maradék a PP-(PEP-OMMT) minta esetében
képződött. A módosított nanoadalékok befolyását az előállított kompozitok hőbomlására
termogravimetriás módszerrel vizsgáltuk. Míg a módosítatlan agyagásvány 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
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. Az agyagásványok kismolekulás felületmódosításának a szakirodalmi részben
ismertetett hiányossága - az alacsony termikus stabilitás - az epoxigyanta polimer határréteg
módosítással megszüntethető.
Nanoadalékoknak
a
kompozit
morfológiájára
gyakorolt
hatását
pásztázó
elektronmikroszkópos módszerrel vizsgáltuk. A felvételek alapján megállapítottuk, 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, a fázisok között jó az összeférhetőség, a részecskék elválása nem figyelhető meg.
A nanoadalékok tehát elősegítik az fázisok diszpergálását a poliolefin mátrixban, ami
hatással van az egyenletes szenesedésre, az összefüggő védőréteg kialakulására.
3.9. Polimer határréteggel módosított nanoadalékok alkalmazása égésgátolt
többrétegű rendszerekben
Figyelembe véve a korábbi fejezetek eredményeit, felmerült a kérdés, hogy a (BSil-MBOSEP) és (PP+PEP-OMMT-OSEP) adalékrendszerek égésgátló hatékonysága többrétegű
PP rendszerek 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 többrétegű rendszerben a
magrészt (hordozóréteget, amely az összetett rendszer főtömegét adja) módosítatlan PP
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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
többrétegű modell rendszert pneumatikus présgépben állítottuk elő. A Cone kaloriméteres
minősítés szerint a hagyományos égésgátló adalékot nem tartalmazó felületi réteg hatására
a maximális hőkibocsátás több mint 30 %-kal csökkent a PP referenciához képest. A
kialakuló fehér üveg/kerámiaszerű védőréteg következtében a maximális hőkibocsátás 217ről 454 másodpercre az időben is eltolódott. 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
többrétegű rendszer a többszöri gyújtást követően sem gyulladt meg, így az 5VA legjobb
minősítést kapta. A felületi rétegként alkalmazott polisziloxán jól ismert hidrofób jellege
eredményeként a felületen elhelyezett vízcsepp kontaktszöge 115°, míg a tiszta PP felületen
a vízcsepp kontaktszöge 90°.
A PP+(PEP-OMMT-OSEP) típusú héjréteget alkalmazó többrétegű rendszerben, az előző
példában ismertetett égésgátlási stratégiát követve, az égésgátolt kompozit felületi réteg
alkalmazásával, a PP felületének hidrofilitását is befolyásolni kívántuk. A kétrétegű
rendszereket ko-extrúziós technológiával állítottunk elő. Az egyes rétegeket PP+(PEPOMMT-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%). Az
előállítás során a két réteget képező anyagot problémamenetesen sikerült extrudálni. A
referencia PP, és a kétrétegű rendszer Cone kaloriméteres eredményeit összehasonlítva, a
hőkibocsátás 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 nyomon követhető, a kétrétegű rendszer teljes
hőkibocsátása a referencia PP-hez viszonyítva 25%-kal csökkent. A gyulladáshoz
szükséges idő lecsökkent, s így a többrétegű rendszer a maximum hőkibocsátási értéket
(pkHRRtime) is előbb érte el.
A minták UL 94 5VA&5VB éghetőségi vizsgálat szerinti a PP referencia minta 27
másodperc alatt átégett, így sem az 5VA sem az 5VB fokozat felvételének nem felelt meg
(ld. 3.5.a. ábra). A kétrétegű minta PP oldal felöli 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 (ld. 3.5.b. ábra). 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 (ld.
3.5.c. ábra).

(b.))
(a.)
(c.)
(d.)
(e.)
3.5. ábra. Fényképfelvételek a PP referencia és a kétrétegű minta UL 94 5VA&5VB vizsgálata
során: (a.) PP minta 30 s-ban, (b.) kétrétegű minta PP oldal felöli gyújtás 110 s-ban, (c.) és az
égésgátolt réteg oldal felöli gyújtás 60 s-ban. Illetve a PP referencia felületére (d.), ill. a
PP+(PEP-OMMT-OSEP) kompozit felületére (e.) elhelyezett vízcsepp peremszöge

Az epoxigyanta határréteggel módosított nanoadalékok hatásra a PP felületi
nedvesíthetősége megváltozott. A vízcsepp peremszöge 78°-ra csökkent, azaz a felület
hidrofilitása növekedett (ld. 3.5.d. és 3.5.e. ábrák).
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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 műszakigazdasági előnyöket biztosító kombinált rendszerek további ipari kutatás-fejlesztési
programokat iniciáltak. Együttműködve a PEMÜ Műanyagipari Rt-vel új termékek kerültek
kifejlesztésre, amelyek az autóiparban hasznosíthatók. 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.
ÖSSZEFOGLALÁS: A kísérleti munka új, tudományos eredményei
1. Vonatkozó saját irodalom: I, II, III, X, XII, XIII, XIV

•

•

•

•

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. szerkezetimechanikai hatások; iii. hőfizikai hatások.
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. Igazoltuk, hogy az agyagásványok hatása a gyulladási
időre a korábban feltételezettnél összetettebb, a gázbuborék-nukleációs hatását mellett
az adalékok katalitikus hatása és a hőfizikai hatások is meghatározók.
A kondenzált fázis Raman- és FTIR-ATR spektroszkópiás vizsgálatával kimutattuk, hogy
az agyagásványok katalitikus hatása nemcsak az égés kezdeti szakaszát befolyásolja,
hanem a későbbi szenesedési folyamatokra, s az elszenesedett védőréteg kialakulására
is hatással van.
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 hőmérsékletlefutást figyeltünk meg, mint az agyagásvány
alkalmazásakor. Ez utóbbi esetben felületi szigetelő rétegre jellemző viselkedést
állapítottunk meg. Ezt a megfigyelést a kísérleti eredmények is alátámasztják.
Termogravimetriás vizsgálatokkal igazoltuk, hogy a nanaodalékok 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.
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Megállapítottuk, hogy a nanoadalékok hatására kialakuló elszenesedett védőréteg
jellemzőit elsősorban az alkalmazott adalék morfológiája és hőstabilitása határozza meg.
A szálas szerkezetű CNT és a SEP tartalmú védőrétegek mechanikailag stabilabb
szerkezetet biztosítanak, mint a lemezes MMT-ot 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.
MMT esetében ugyanis, a védőréteg kialakulásának kezdeti szakaszában, a felületi
struktúra az intenzív buborék-képződésnek kevésbé áll ellen, s összefüggő réteg helyett
csupán elszenesedett szigetek alakulnak ki.
2. Vonatkozó saját irodalom: I, II, III, X, XI, XV

•

•

•

3.

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 online analízisére egyaránt alkalmasnak bizonyult.
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.
LPyr-Raman és LPyr-FTIR vizsgálatokkal kimutattuk, hogy az poli(etilén-vinilacetát)
bomlása során már az első lépésben, az ecetsav lehasadását megelőzően az
acetátcsoport közvetlen szomszédságában láncszakadás megy végbe, rövid szénláncú
acetát észtereket eredményezve.
Vonatkozó saját irodalom: V, VI, VII, X

•

•

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 MMT és a SEP hatása szinergetikus, így egymással kombinálva
a kompozit égésgátlási jellemzői javulnak. Igazoltuk, hogy lemezes/szálas szerkezetű
kombinált nanoadalék rendszerek égésgátló hatásában elsősorban a részecskék
morfológiájának, a katalitikus, valamint szerkezet-stabilizáló hatásnak van jelentős
szerepe. Kombinált rendszerekben a nanoadalékok hővezetésének hatása csekély, amit
SEP és CNT tartalmú rendszereket összehasonlításával igazoltunk.
A nanorészecskéket hagyományos égésgátló adalékkal, pl. magnézium-hidroxiddal
kombinálva megállapítottuk, hogy a nanoadalékok, mint égésgátlást javító adalékok
hatása a teljes adalékrendszer össz-koncentrációja függvényében jelentősen eltérő
lehet.

4. Vonatkozó saját irodalom: I, X, XIV
A polipropilén hőstabilitása és éghetőségi jellemzői a mátrixba bevitt, reaktív módszerrel
égésgátolt epoxigyanta (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
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vizsgálatok alapján – egyrészt a nanoadalékok alkalmazásával elért jobb diszperzitással,
másrészt az agyagásványok szenesedést aktiváló hatásával magyaráztuk.
5. Vonatkozó saját irodalom: VIII, IX, X
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. Vonatkozó saját irodalom: I, VIII, IX, X
Az újonnan kifejlesztett PP/PEP és PP/BSil polimer alapú égésgátolt kompozitokat koextrúziós technológiával előállított többrétegű szerkezetekben alkalmaztuk, a héjréteg
anyagaként. Megállapítottuk, hogy néhány száz mikrométer 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. A teljes nem-polimer adaléktartalmat 3,5%-ra
csökkentve is sikerült a legszigorúbb égésgátlási fokozatot elérni.
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