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A lángálló kikészítés hatása a kevert textilanyagok
néhány tulajdonságára
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(a:utk,)

A pamut-poliészter ósszetételú szövetek szélesköűen elterjedtek a íelsó ruházatok
gyánásában, azonban sok felhasználási terüIeten égést lassító (késleltetó) pótlól4gos
kikészítésre van szükség, Ilyen any4gokra Bu§áriában is szükség van, ezért kidolgozt&
gyánísinak technológiáját, kevert textil any4gok felhasználásával (a pamuttartalom
ma-r. 50-100o/o), oI:31 oxigéníelhaszná.lá§i e8yütthatófa. Vizsgílt& a fékezett é8ést
biztosító hkészitőszer és kikészítés tartó§§€át nedves kezelés és hidrolízis esetén,
illetve pásztázó elektron mikroszkóppal állapítottá.k meg a felületi tapintási jellemzők
változásának okait.

A pamut-poliésztef textilanya8ot a íokozott éghetőség jellemzi a tiszta kompo
nensű anyagokhoz viszonyiwa, Úgyneuez.tt 

'uáz-hutás" 
érvényesül, amelynek tanulÁá-

nyozása komplex feladat a cellulóz és poliésztet összetevók különbözó termikus visel-
kedése kapcsáo. A Iángálló kevcrt textilany4gok irodalomból és gyakorlatból ismert
elóál]ítási módszereinek nagy része korlátozott felhasznáIásra talált. A kívánt természe-
tes minó§éget és technológiai jellemzóket nchéz elérni a toxikuss€, az égés lassítók
na8J ára stb. miatt.

A pamut-poliésztef keverék ,,égés lassitó" rendszereit ilta]ában a következó
módon orzLaJyozzuk

1. foszfor- és foszforha.logén vegyületek; 2, foszfor-nitrogén vegyületek; 3, foszfor-
oitrogén-halogén vegyületek; 4. antimón,halogén vegyüIetek.

Jelen munkában a kevert textilany€ok második csoportjába taltozó lassítóval, á
foszfonamid típusú bolgár Pirofix,2 készítménnyel való kikészítés eredményeit tekint-
jük át.

A Pirofrx-2, a Pyrovatex C.P. (Ciba Geigy) és a Spolapret OS (Chemapol) megíc-
lelóje, Képlete:

(R,o).: POCH,- CHR,- CONHCH]- oH
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A módszer lényege az égéslassítónak az elegendó koncentrációban jelenlevó cellu-
lóz komponenssel való kémiai kótódésében és a pirolízis szakaszban a poüészterre való
átvitelében van. Az 1. táblázatban a kezeleden minták jellemzóit tüntettiik fel. A szilárd-
ság növekedése a poliészter tarta.lom növekedésének a logil:us kóvetkezménye. Az álta-
lunk kezelt kevert lángá.lló (fékezett égésú) textilaoyagok jellemző adatait a 2. táblázat,
ban és a 2. és 3. ábrán tiintetük fel.

I. táhlázdt

100 pamut 100 75 16,2

87ll7 1,02 71 |6,2

7r/2, 129 lo7 16,0

67131 I40 100 1i,8
50/10 1i8 ll4 1r,8

2, láblázal
Lángálló kikészítésű kevert textilany4gok jellemzói

Fixált "*",Í:'Íj'* oxrgén

Minta Sor- égés r7o Oxigén €gyüttható
sz. lassító Láncvetiilék index növekedés

o/n irányban a/a

Pamut/poüeszrcr Szakitó szilárdláp
io lanciranyban venilékirínlban uxl8en lndex

21

1000/0 Pamut 1 ]1,0
2 28,7

3 3I,1
4 28,7 2, 16

83/17 , 25,9 31 17

pamut/Poli- 6 27,3 26,4 ó2,8

észter 7 29,o

8 25,8

31,1

93,8

7512, 9 21,4

Pamut/Poli- 10 20,08 29 32

észtef 11 21,4

12 20,9

24

,0,0

67/13 l) 20,17 24,20

pamut/po]i, 14 20,01

észter 15 20,01 21 18

|6 20,7
,3,1
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Minta Sor- Oxigén
index

Fixált
égós

lassító
alo

Szakítószilárdság
csökkenés

a/n

Láncveülék
irányban

Oxigén
esyüttható
növekedés

0ll

,0/r0
pamut/Poli
észter

17

18

19

20

1,1,6,7

17,00

16,2

16,2

19,820

2,,3

A celluJoz komponens mcnnyiségének növelésével nó a fixált égéslassító mennyi
sege Ls, (1, abra) Pamurra ez 31,0, ami az anyaghoz kötött 4,259o fovfornak, ós r,9jql
nitrogénnek felel meg. A2. ábún látható, hogy az oxigén index (Ol) ugyancsak prog-
resszíven nó 31,0-ig, arni a lángállóság stabil hatósságát biztosítja. Ha a rögzített égéi-
gádó mennylséget a cellulóztartalom cgységére vonatkoz tajlk, uaz

fixált égésgátló, oloK:
cellulóz., olo

úgy megállapithatjuk azt, lrogy a K értéke nem fü88 a textilkeverék összetételétól,
(3. ábra).

. Az eges Jasutó.és a celluloz anyag közötti reakciós kapcsolatot a nedves kezelés
(mosás es hidrr.,lizis) során észlelt siilitdság és a spektroszÉópiás vizsgálat igazolja. A
kikészítést nagyon jó szilárdság jellemzi, különösen iemleges fiiidő esetán. (4,"la, lb, :c
ábra)

(R,O,): POCH,- CHR,- CONHCH,O - Cell.

, 
A ó. ábrán bemutatott pamutból és égéslassítóból álló kezelt és kezeletlen any4g

spektrumai meggyőzőcn bizonyitják a

_ ^-oRa rrn.ar*. ant]Pllen csopollre jellemzó láng ellen védett minták spektrumfioz való

o
tartozást. Ez az 1600 cm-|,rrél levó csúcsra vonatkozik, ami a kiindulási minta spektru,
mahol hJ.lnyzrk, Ismeretes. lro8] a 3200-ji00 cm-' tartományban levó sávokat az OH
csoporthoz keII_ sorolni vegyenck változással, amelynek az eiedete tudományos szem,
ponlból Tem eleggé tanulmánlozolr. A mcrccre7ett ,elluloz tcx tilan yagokn al ezek a
ravok elLoIódn;k a ki,chb l-elocn,i;k [cLe (o, lhra L,Lsuls)ésintcnzivéhÉ.klkezclre.
kezeletlen textilany4gok esetében, A keze]es után újraalakult - COC - csoport a kezelt
kevert textiianyry spektrumában 8)0 rmi-nél megjetcno csucs jellcmzi, A kezelt és
ke_zeleden minták szálain az ógéslassító eloszlísfu §ásztázó elektromikoszkóppal vizs-
s!){. e 

".r.esnsyetés_ 
tárgy..a a látőmező, a kontrisztosság és a lerakódás rői^aia. a

pásztázó mikroszkóp lehetóvé teszi, hogy n4gyításnál lássrrk mind a textilanyag kézelés
utáni állapotát, min_d az égéslassító és a nitrogéntartalmú szer lerakódását póliÁer kép-
zódmények formájában,
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A 7/a, b, c ábrákon a tőzállősig céIjábóI nem kezelt mintákat mutattuk be, amelyek
szinte észrevédenül sérültek meg az elóállítási technológia során,íóIeg a pamut részben.
A felület viszonylag sima maradt, a textilanyag érintésre puha.

A 8a, b, c áblán a kezelt mintákat mutattuk be, amelycken döntó változás volt ész-
lelhetó. A leülepedett égéslassító hátáfozott kontr-rrú, de az eloszlása nem egészen
egyenletes. Áz égéslassító kondenzációja folyamán a nitrogéntartalmú szer is reagál a
cellulózza] és egymással, amely oligomerek és polimerek keletkezéséhez vezet, amelyek
leülepednek, és néha beburkolják és összer4gasztják 

^ 
szalakat. Néhány n4gyobb

poliószter tartalmú aoy€ fénymezőjélren részleges filmképzódés észlelhetó, amely nega-
tivan befolyásolja az anyag fogását, és tapintását.

A többször mosott és hidroüzált minták elektromikroszkópos íelvételei más képet
mutatnak (9a, b, c ábra). Az egyes szálak néha nehezen kiilönböztethetók meg, mint-
hogy a durva, nem kíméIetes kezelési körülmények részben lebontották azokit, de a
felületiikön felhaimozódott képzódmények megmaradtak. A lángállóságot növeló szer
efósen kötódött a textilany4ggal és a láng ),ó hatás eléggé stabil bármely nedves keze-
Iésnél, ami meggyőzően a]^támesz\a, igazo\ja más kutatók eredményeit (4, és 5. ábra),
9. ábra.

Az elvégzett vizsgitlatok lehetóvé tcszik, hogy biztonsággal rgazolhassuk az éghetó-
csökkenést a nedves kezelés hatásosságának stabilitása kapcsán, Ezzel párhuzamosan
azonban a íogás és a tapintás irreverzibilis változása következik be, ami az égés lassitó és
a nitrogéntartalmú szer oligomer és elópolimerizáJt képzódmények részleges lerakódá-
sával kapcsolatos.

(ÁbráA a fl\óirat aégéx talithatóA.)

95


