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Tworzywa polimerowe znalazły szerokie zastosowanie m.in. w budownictwie,
motoryzacji, przemyśle elektrycznym, elektronice oraz rolnictwie. Wszystkie z w/w obszarów
stawiają im wysokie wymagania odnośnie trwałości i estetyki, ale także ograniczenia wpływu
na środowisko naturalne. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest jednym z najważniejszych
wymagań stawianych przemysłowi tworzyw polimerowych i stanowi integralną część
w procesie projektowania oraz produkcji wykonanych z nich wyrobów.
W celu zwiększenia ognioodporności stosuje się dodatki ograniczające palność
(uniepalniacze, antypireny), zadaniem których jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia pożaru
i rozprzestrzeniania się ognia. Ich stosowanie może wydłużyć czas przeżycia ofiar i zwiększa
szanse na przeprowadzenie skutecznej akcji ewakuacyjnej. Jednostki badawczo – rozwojowe
poszukują wciąż nowych rozwiązań, spośród których dużym zainteresowaniem cieszą się
uniepalniacze spęczniające (ang. intumescent) uznawane za jedne z najskuteczniejszych
rozwiązań.
Przedstawiona tematyka została podjęta w projekcie III.N.07, którego celem było
opracowanie oraz wytworzenie uniepalniaczy intumescent, a także zastosowanie ich
do modyfikacji polimerów, prowadzące do otrzymania materiałów o ograniczonej palności
i emisji dymu. W toku pracy opracowano składy i/lub metody wytwarzania tworzyw
polimerowych modyfikowanych nowymi substancjami uniepalniającymi.
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Antypireny typu intumescent są środkami uniepalniającymi zdolnymi do wytwarzania
na powierzchni palącego się materiału sztywnej warstwy izolującej o budowie komórkowej,
co jest wynikiem dostarczenia do układu wymaganej ilości ciepła. Podczas spalania tworzywa
polimerowego z układem IFR (ang. Intumescent Flame Retardant), powstaje zwęglona
warstwa, która działa jak fizyczna bariera ograniczająca przenoszenie ciepła między fazą
gazową a fazą skondensowaną i uwalnianie małocząsteczkowych produktów podtrzymujących
proces. Tworzenie działającej efektywnie warstwy zwęglenia o budowie komórkowej następuje
poprzez pęcznienie półpłynnej fazy, będące efektem uwalniania niepalnych gazów.
Dodatkowymi zaletami stosowania IFR jest brak kapania podczas spalania oraz niższe
zadymienie (rys. 1) i toksyczność produktów spalania [1].

Rys. 1. Przykłady zachowania się materiałów polimerowych podczas badania indeksu
tlenowego: próbka tworzywa bez dodatku antypirenu (A), próbka tworzywa z uniepalniaczem
komercyjnym na bazie melaminy (B), próbka tworzywa z opracowanymi w ramach projektu
uniepaniaczami intumescent (C, D) (fot. własna CIOP-PIB)
Typowym przykładem może być modyfikacja polipropylenu (PP) układem
polifosforanu amonu (APP) z pentaerytrytolem (PER) [2]. Podczas pierwszego etapu,
w temperaturze poniżej 280°C, zachodzi reakcja części kwasowej związku APP i produktów
jego rozkładu ze środkiem zwęglającym PER tworząc mieszaniny estrów. Wraz ze wzrostem
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temperatury zachodzi proces karbonizacji poprzez tworzenie się wiązań podwójnych, po
których następują reakcje cyklizacji i procesy wolnorodnikowe zwiększające rozmiar struktury
poliaromatycznej [3]. W kolejnym etapie następuje rozkład poroforu i powstają produkty
gazowe (np. amoniak) przyczyniające się do pęcznienia warstwy zwęglenia (280°C<T<350°C)
[1] (rys. 2).

Rys. 2. Przebieg badania przeprowadzonego z wykorzystaniem kalorymetru stożkowego
dla próbki tworzywa polimerowego zwierającej uniepaniacz intumescent
(fot. własna CIOP-PIB)
Jeśli struktura zwęgliny (morfologia, rozkład komórek) jest odpowiednia wówczas jej
przewodność cieplna jest niska i następuje ograniczenie przenoszenia ciepła (rys. 3). Budowa
struktury spęczniałej zwęgliny jest warunkowana składem chemicznym i dynamiką jej
tworzenia (kinetyka procesu pęcznienia). Innym istotnym aspektem powstawania pęczniejącej
warstwy zwęglenia jest jej wytrzymałość mechaniczna. W warunkach pożaru zniszczenie
warstwy zwęglonej może przebiegać poprzez niejednorodne wypalanie powierzchni, ale także
pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak: wiatr, mechaniczne działanie ognia,
lub przepływ konwekcyjny powietrza. Stabilność termo-mechaniczna pęczniejącej warstwy
zwęglonej zależy zarówno od struktury, jak i porowatości spienionego materiału.
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Rys.3. Przykładowy wygląd próbki zwierającej uniepaniacz intumescent po badaniu
przeprowadzonym z wykorzystaniem kalorymetru stożkowego (fot. własna CIOP-PIB)
Na skuteczność IFR można również wpłynąć poprzez stosowanie dodatkowych
substancji, prowadzące do uzyskania efektu synergicznego między składnikami układu
uniepalniającego. Według definicji efekt synergiczny występuje, gdy połączone efekty dwóch
składników są znacznie większe niż suma efektów każdego środka podana osobno [4,5]. Do
związków stosowanych w celu uzyskania efektu synergicznego należą: związki boru (borany
cynku, tlenek boru III, borofosforan, borosiloksan) [6,7], związki fosforu (fosfazen, fosforan
cyrkonu III), związki krzemu (krzemionka, silikon, silikalit) [8,9], glinokrzemian (mordenit,
zeolit), montmorylonit [8], tlenki ziem rzadkich (La2O3, Nd2O3) [10], tlenki metali (MnO2,
ZnO, Ni2O3, Bi2O3, TiO2, ZrO2, Fe2O3) [11,12], a także nanorurki węglowe, silseskwioksany,
podwójne wodorotlenki warstwowe, Cu, Pt, talk, sepiolit, sole cynku i niklu [13-15]. Obecność
dodatkowego składnika może wpływać na proces tworzenia zwęgliny i jej właściwości
(reaktywność ze składnikami układu pęczniejącego, ekspansja, wytrzymałość zwęgliny). Jeden
z prawdopodobnych mechanizmów, który zachodzi pomiędzy składnikami układu IFR opiera
się na reakcjach chemicznych między dodatkiem a źródłem kwasu (głównie pochodne
fosforanowe) prowadzące do powstania związków fosforu. Reakcje te sprzyjają tworzeniu
jednorodnej spienionej struktury o odpowiednich właściwościach termo-fizycznych (niższa
przewodność cieplna, niższa emisyjność na powierzchni itp.) [16,17].
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