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M

etals have been replaced by polymers in many applications due to the favorable
mechanical and chemical properties of polymers. But flammability and

combustibility of polymeric materials are their major shortcoming that limiting their
applications. Beside these concerns, toxic gases produced during combustion of polymeric
materials increase the fire hazards. To overcome these problems, numerous attempts have
been made to improve the flame retardancy of polymeric materials. Pyrolysis of polymer
by thermal treatment leads in the formation of highly reactive •O, •H and •OH radicals.
The first two species are mainly converted to the hydroxyl radical (•OH) and the •OH
radical affords the required heat for fire propagation in an exothermic reaction. Thus, •OH
prevention would result in avoiding fire spreading. Halogenated flame retardants produce
halogen radicals or volatile phosphate retardants releasing •HPO, •PO or •PO2 radicals,
which can inhibit •OH radical formation. For reducing flammability of the polymers, it is
possible to either change the polymer structure or create a protecting layer on the surface
of polymers and textiles using surface coating. This paper aims to give a short overview
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on fundamentals of polymeric materials combustion, modes of action of flame retardants
in both vapor and condensed phase including: heat sink, barrier layer, intumescent effect,
prevention of flame propagation, as well as, recent developments in nanostructure flame
retardants. We also highlight the applications of flame retardants in polymeric materials
and composites, toxicity of flame retardant and the fire retardancy tests, which have been
used to describe fire behavior, nature and modes of flame retardant materials.
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مروری کوتاه بر بازدارندگی شعله در مواد پلیمری
طاهر رحیمی اقدم ،زهرا شریعتینیا

*

تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،گروه شیمی ،صندوق پستی15875-4413 :
دریافت ،1395/11/29 :پذیرش1396/6/15 :

پلیمرها بهدلیل خواص مکانیکی و شیمیایی مطلوب ،در بسیاری از کاربردها جایگزین فلزات شدهاند.

ولی اشتعالپذیری و احتراق آنها ،استفاده از این مواد را محدود ساخته است .افزون براین ،گازهای

سمی حاصل از احتراق مواد پلیمری نیز خطرهای ناشی از آتش را افزایش داده است .برای غلبه بر این
مشکل ،تالشهای بسیاری برای بهبود بازدارندگی شعله مواد پلیمری انجام گرفته است .پیرولیز پلیمر
در اثر گرما به تشکیل گونههای رادیکالی بسیار واکنشپذیر • O• ،Hو • OHمنجر میشود .دو گونه

طاهر رحيمي اقدم

اول بهطور عمده به رادیکال هیدروکسیل (• )OHتبدیل میشوند و • OHبا شرکت در واکنشگرمازا،

گرمای الزم برای گسترش شعله را فراهم میکند .بنابراین ،مهار • OHباعث ممانعت از پیشروی شعله
میشود .بازدارندههای شعله هالوژندار که هالوژن رادیکالی تولید میکنند یا بازدارندههای فسفاتی

فرار که • HPO• ،POیا • PO2آزاد میکنند ،باعث مهار • OHمیشوند .برای کاهش اشتعالپذیری
پلیمرها ،میتوان یا ساختار پلیمر را دستکاری كرده یا با پوششدهی سطحی پلیمر و منسوجات،

زهرا شريعتينيا

الیه سدگری روی آنها ایجاد کرد .در این مقاله ،فرایند احتراق مواد پلیمری ،سازوکارهای عمل
بازدارندههای شعله در فاز بخار و متراکم شامل چاه گرمایی ،الیه سدگر ،اثر گرماتورمی و جلوگیری
از پیشروی شعله و نیز پیشرفتهای اخیر در زمینه نانوساختارهای بازدارنده شعله بهطور خالصه

بررسی میشوند .همچنین ،نحوه بهکارگیری بازدارندههای شعله در پلیمرها و کامپوزیتها ،سمیت

واژگان کلیدی
بازدارندگی شعله،
نانوساختار،
احتراق،
مواد پلیمری،
کامپوزیت

ناشی از احتراق پلیمرها و بازدارندههای شعله و نیز آزمونهای سنجش بازدارندگی شعله ،که نمایانگر
رفتار گرمایی بازدارندههای شعله است ،بحث میشود.
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shariati@aut.ac.ir

مقاالت علمی

مقدمه

مروری کوتاه بر بازدارندگی شعله در مواد پلیمری
فصلنامه علمي-ترويجي ،سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 1396

در سالهای اخیر ،استفاده از پلیمرها و کامپوزیتهای پلیمری در
خودروها ،هواپیماها ،کشتیها ،ساختوسازهای شهری ،منسوجات،
بستهبندی و بسیاری از زمینههای دیگر بهطور نمایی افزایش داشته
است .دلیل آن را میتوان در وزن کم ،خواص مکانیکی و شیمیایی
مطلوب و نیز مقاومت در برابر خوردگی پلیمرها جستوجو کرد
[ .]1ولی از آنجا که بخش عمده ساختار پلیمرها را هیدروکربنها
تشکیل میدهند ،اغلب پلیمرها زمانی که در معرض آتش قرار
میگیرند ،بهسرعت میسوزند .حین انجام این فرایند ،گرما ،شعله،
دود و گازهای مختلف آزاد میشود که میتوانند بسیار خطرآفرین
باشند .طبق آمار سال  ،2014ساالنه بهطور متوسط  4000نفر در
آمریکا و  5000نفر در اروپا در اثر حوادث آتشسوزی جان خود
را از دست میدهند 0/3 .درصد از کل محصوالت کشاورزی
دنیا نیز ساالنه در اثر حوادث ناشی از آتش از بین میروند [.]2
به همین خاطر ،قوانینی برای افزایش ایمنی و سالمت ناشی از
این حوادث توسط اتحادیه اروپا ،آمریکا و بسیاری از کشورهای
پیشرفته وضع شده است .از سوی دیگر ،تالشها و پژوهشهای
بسیاری برای جایگزینی پلیمرهای زیستتخریبناپذیر با پلیمرهای
زیستتخریبپذیر طبیعی در جریان است و از آنجاکه این پلیمرها
نیز اشتعالپذیری زیادی دارند [ ،]2توسعه بازدارندههای شعله
بسیار حائز اهمیت است.
زمانی که ماده پلیمری در معرض منبع گرما قرار میگیرد ،دمای
سطح آن افزایش پیدا میکند تا اینکه بهتدریج به دمای پیرولیز ()TP
میرسد .در این دما ،پلیمر پیرولیز شده و گازهای اشتعالپذیر و
اشتعالناپذیر ،محصوالت مایع و مقداری جامد زغالی تشکیل
میشود [ .]2در اثر اختالط گازهای اشتعالپذیر با اکسیژن یا
هوای محیط ،مخلوط گازی اشتعالپذیر تشکیل میشود .این
مخلوط گازی میتواند در اثر افزایش بیشتر دما و رسیدن به دمای
احتراق ( )TCو در نتیجه تامین انرژی فعالسازی انجام واکنش
احتراق ،بهطور انفجاری آتش بگیرد یا در مجاورت منبع خارجی

شکل  -1چرخه سوختن پلیمر [.]4
40

(مانند جرقه یا شعله) در دمای کم (نقطه اشتعال) شعلهور شود.
اگر گرمای آزادشده از سوختن پلیمر به اندازهای باشد که بهطور
پیوسته پیرولیز پلیمر ادامه یابد ،غلظت الزم از گازهای اشتعالپذیر
تامین شده و شعله ادامه پیدا میکند .سه عامل سوخت (گازهای
اشتعالپذیر آزادشده از پیرولیز) ،گرما (در اثر گرمای ناشی از منبع
خارجی یا گرمای آزادشده از اکسایش سوخت) و اکسیژن (موجود
در هوا) برای احتراق پلیمر ضروری هستند (شکل  .)1بازدارندگی
شعله با جلوگیری از تکرار این چرخه یا ایجاد اختالل در آن قابل
دستیابی است [.]3،4
نحوه عمل بازدارندههای شعله

بازدارندههای شعله به یکی از حالتهای فیزیکی ،شیمیایی یا
مخلوطی از هر دو عمل میکنند .در حالت فیزیکی بازدارنده شعله از
راه چاه گرمایی ،رقیقکردن سوخت یا ایجاد الیه مقاوم عمل میکند.
در حالی که در حالت شیمیایی با تغییر یا تاثیر بر مسیر تجزیه پلیمر
یا پیشروی شعله ،فرایند احتراق مختل میشود .بازدارندگی شعله
ممکن است در فاز متراکم (فاز جامد یا مذاب در سطح پلیمر) یا
در فاز گازی (بخار) انجام گیرد [ .]5سازوکار مولکولی نحوه عمل
بازدارندههای شعله بسیار پیچیده است ،بهطوری که درک روشنی
از آن وجود ندارد .بنابراین ،در ادامه بهطور خالصه به کلیات نحوه
عمل این موارد پرداخته میشود.
چاه گرمایی (اثر ظرفیت گرمایی و فرایندهای گرماگیر)

در این حالت ،افزودنی یا پرکننده بهکار رفته در ترکیب پلیمر با
دریافت مقدار درخور توجهی از گرمایی که پلیمر در معرض آن
قرار دارد ،بهطور گرماگیر تجزیه شده و در نتیجه مانع از صرف
این مقدار گرما برای احتراق پلیمر میشود .بنابراین ،ترکیبات مزبور
بهعنوان چاه گرمایی عمل میکنند .آلومینیم هیدروکسید (آلومینیم
تریهیدرات ،ATH ،که در دمای  200°Cآب آزاد میکند) ،منیزیم
هیدروکسید (منیزیم دیهیدروکسید ،MDH ،که در دمای 300°C
آب آزاد میکند) ،ترکیبات کربناتی مانند کلسیم کربنات (که گاز کربن
دیاکسید آزاد میکند) ،بورات روی آبدار ( )xZnO yB2O3 zH2Oو
خاک رس ( )Al2O3 2SiO2 2H2Oاز جمله ترکیباتی هستند که
بهروش چاه گرمایی عمل میکنند .همانطور که اشاره شد ،این
ترکیبات افزون بر اثر چاه گرمایی ،گازهای اشتعالناپذیر نیز آزاد
میکنند که به مختلشدن بیشتر فرایند احتراق کمک میکند .بهعنوان
نمونه آب آزادشده در فاز گازی باعث کاهش گرمای تابشی شعله
میشود ،گازهای اشتعالپذیر را رقیقتر کرده و باقیمانده بدون آب
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نیز بهعنوان الیه مقاوم در برابر گرما و اکسیژن عمل میکند [.]5

ظرفیت گرمایی گازهای آزادشده از بازدارندههای شعله میتواند
نقش مهمی در جلوگیری از گسترش شعله داشته باشد .ولی این
موضوع در پژوهشها ،بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است.
بهعنوان نمونه ،اثر ظرفیت گرمایی هیدروژن کلرید آزادشده از
بازدارندههای شعله کلردار بسیار حائز اهمیت است و کمشدن
دمای شعله را بهدنبال دارد .این اثر برای هیدروژن برمید کمتر است.
اثر رقیقکنندگی گازهای اشتعالپذیر نیز در هر دو مورد مشاهده
شده است .افزون بر این ،گازهای بیاثر آزادشده باعث بیرونراندن
گازهای اشتعالپذیر از محدوده شعله نیز میشوند [ .]5نمونه دیگر،
مالمین است که در اثر گرما سیانامید آزاد میکند .این ترکیب در فاز
بخار بهطور گرماگیر به گازهای نیتروژندار با اشتعالپذیری بسيار
کم تبدیل میشود [.]6
اثر الیه سدگر

اثر گرماتورمی

اثر گرماتورمی ( )intumescentچند دهه است که بهعنوان روش
کارآمدی برای بازدارندگی آتش شناخته شده است .ولی استفاده
تجاری از آن بهدلیل گرانی افزودنیها و نیز خاصیت آبدوستی
آنها ،محدود است .در این روش از ماده تشکیلدهنده الیه زغالی
(بهطور عمده پلیاُلها مانند پنتااِریتریتول) ،کاتالیزگر تشکیلدهنده
الیه زغالی مانند آمونیوم پلیفسفات و عامل پفزا (مانند مالمین)
برای انبساط پلیمر مذاب ،استفاده میشود [ .]5در اثر گرما
پلیفسفریک اسید آزاد میشود که طی واکنش تراکمی با پلیاُل،
الیه زغالی تشکیل میدهد .در این میان ،پلیفسفریک اسید با
مالمین واکنش داده و مالمین پلیفسفات ايجاد میشود .مالمین
پلیفسفات طی فرایند گرماگیر ،مالمین یا سایر ترکیبات گازی آزاد
میکند و باعث انبساط الیه زغالی و در نتیجه سدگری در برابر
شعله میشود [.]9
جلوگیری از پیشروی شعله

پیرولیز پلیمر در اثر گرما به تشکیل رادیکالهای بسیار واکنشپذیر
• O• ،Hو • OHمنجر میشود .دو رادیکال اول نیز طبق
41
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این اثر هم در فاز گازی و هم در فاز متراکم (روی پلیمر) عمل
میکند .آزادشدن گازهای اشتعالناپذیر در اثر تجزیه گرماگیر
بازدارندههای شعله باعث میشود ،الیهای از این گازها سطح پلیمر
را بپوشاند و مقدار تماس و واکنش اکسیژن را با سطح پلیمر به
حداقل برساند .بدین ترتیب ،فرایند احتراق مختل میشود .این
فرایند ممانعت فیزیکی است .از سوی دیگر ،در فاز متراکم این اثر
به شیوه شیمیایی باعث ممانعت از پیشروی آتش میشود .بدین
صورت که در اثر قرارگیری پلیمر در معرض شعله ،الیه سدگری
از زغال روی سطح پلیمر تشکیل میشود و با جلوگیری از رسیدن
گرما و اکسیژن به سطح پلیمر و نیز کاهش مقدار گازهای اشتعالپذیر
آزادشده ،از احتراق بیشتر پلیمر جلوگیری میکند .افزون بر این،
تشکیل الیه زغالی با آزادشدن آب یا کربن دیاکسید نیز همراه
است که اثر بازدارندگی را بیشتر میکند .بدیهی است ،هرچه مقدار
چسبندگی الیه زغالی بیشتر و شکافهای موجود در آن کمتر باشد،
اثر بازدارندگی آن بیشتر است .مشخص شده است ،الیه زغالی
تشکیلشده از کربن سیاه بیشکل ،که کربن گرافیتی بهطور تصادفی
در آن پخش شده است ،بیشترین اثر سدگری را دارد .چراکه الیه
ِ
مذاب کشسان درآمده و کربن گرافیتی
بیشکل در اثر گرما بهشکل
نیز بهعنوان تقویتکننده (همانند کامپوزیتها) عمل میکند [.]5،7
بازدارندههای شعله فسفاتی با فراریت کم ،بوراتها ،سیلیکاتیها و
خاک رس ،در کنار سایر شیوههای بازدارندگی شعله ،با تشکیل الیه
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چاه گرمایی در فاز بخار

زغالی سدگر نیز از گسترش شعله ممانعت بهعمل میآورند [.]5،8
یادآور میشود ،بسیاری از پلیمرهای گرماسخت بهدلیل شاخص
اکسیژن حدی کم ،بهطور ذاتی قابلیت تولید الیه زغالی دارند .ولی
پلیمرهای پرکاربردی مانند پلیاستر ،پلیآمید و بسیاری از سایر
پلیمرهای گرمانرم ،در حالت خالص الیه زغالی سدگر تشکیل
نمیدهند .با اضافهکردن افزودنیهای بازدارنده شعله مناسب (که
عمدتا گونههای اسیدی آزاد میکنند) ،میتوان به تشکیل الیه زغالی
در پلیمرهای گرمانرم کمک کرد .استفاده از انواعی که  HClآزاد
میکنند ،مناسب نیست ،چراکه  HClبسیار فرار است .استفاده از
ترکیباتی مانند آمونیوم سولفات که در اثر گرما سولفوریک اسید
آزاد میکنند ،برای پلیمرهایی مانند سلولوز مناسب است که در
دمای کم میسوزد .ولی برای پلیمرهایی که احتراق آنها در دمای
زیاد اتفاق میافتد ،خروج سولفوریک اسید باعث کاهش اثر
بازدارندگی میشود .مناسبترین گزینه برای کاتالیزگری تشکیل
الیه زغالی در پلیمرهای دارای اکسیژن یا نیتروژن ،فسفریک اسیدها
یا پلیفسفریک اسیدها هستند که غیرفرارند .از آنجا که اضافهکردن
بازدارندههای فسفاتی به ترکیب پلیمر به حالت اسیدی مناسب
نیست ،بنابراین نمک یا استر آن (که در اثر گرما تجزیه میشود)
بهکار گرفته میشود [.]5،8

مقاالت علمی
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طرح  -1نقش رادیکال هیدروکسیل در گسترش شعله [.]9
واکنشهای  1و  2در طرح  ،1بهطور عمده به رادیکال هیدروکسیل
(• )OHتبدیل میشوند OH• .با شرکت در واکنش گرمازای ،3
گرمای الزم برای گسترش شعله را فراهم میکند .بنابر این ،مهار
• OHباعث ممانعت از پیشروی شعله میشود [.]9
استفاده از بازدارندههای شعله هالوژندار (کلر یا برم) که هالوژن
رادیکالی تولید میکنند یا بازدارندههای فسفاتی فرار که •،HPO
• POیا • PO2آزاد میکنند ،باعث مهار • OHمیشود [ .]5،9با
این حال ،استفاده از این نوع بازدارندههای آتش بهدلیل آزادکردن
گازهای سمی و مشکالت بسیار جدی که برای انسان ایجاد
میکنند ،بسیار محدود است [ .]9همانطور که پیشتر نیز اشاره
شد ،بازدارنده شعله ممکن است از راه فازهای گازی یا متراکم یا
مخلوطی از هر دو عمل کند .برای تشخیص این موضوع ،احتراق
را یکبار با وجود  N2-O2و یکبار دیگر با وجود  N2-N2Oانجام
میدهند .اگر تغییر محسوسی در بازدارندگی شعله مشاهده نشود،
میتوان نتیجه گرفت که بازدارندگی شعله از راه فاز متراکم انجام
میگیرد [.]5
پیشرفتهای اخیر نانوساختارهای بازدارنده شعله
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حسامی و همکاران [ ]10در مقاله خود ،بازدارندههای شعله نانوخاكرس،
نانولولههای کربنی ،کاغذ باکی ،نانوالیافکربنی ،پلیسیلوکسانها و
نیز بازدارندههای شعله مرسوم مانند نانومواد کربناتی ،هیدروکسیلی و
سیلیکاتی را به تفصیل بحث کردهاند .در این قسمت ،مهمترین
پیشرفتهای حاصل در باره نانوساختارهای بازدارنده شعله بیان میشود.
ساختارهای گرافنی

گرافن نانوساختار یکبعدی است که از کنار هم قرارگرفتن
ساختارهای ششگوشه کربن به ضخامت یک اتم تشکیل شده
است .از عمده روشهای تهیه گرافن روشهای مبتنی بر روش
هامرز است .استفاده از گرافن خام بهعنوان بازدارنده شعله دارای
محدودیت است ،چرا که اوال گرافن به تنهایی خاصیت بازدارندگی
شعله زیادی ندارد .ثانیا بهدلیل وجود برهمکنشهای واندروالس و
 ،π-πصفحات گرافن تمایل به تجمع دارند .در این صورت ،بازدهی
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بازدارندگی شعله کاهش مییابد .افزون بر این ،از مهمترین دالیل
استفاده از بازدارندههای شعله ،کاهش سمیت ناشی از احتراق
(گازهای متصاعد شده) در کنار کاهش اشتعالپذیری پلیمر است.
از اینرو ،عاملدارکردن گرافن یا نشاندن سایر بازدارندهای شعله
روی گرافن براي رفع این محدودیتها مؤثر است [.]11
بیشترین مطالعات در سالهای اخیر در باره بازدارندگی
شعله گرافن انجام شده است که میتوان آنها را به سه دسته
تقسیمبندی کرد:
 افزودن گرافن ،به تنهایی یا به همراه بازدارندههای شعله مرسومت پلیمری [،]12
به ماتریس پلیمر و تهیه نانوکامپوزی 
 اصالح سطحی گرافن بهمنظور افزایش خاصیت بازدارندگیشعله و بهبود پخش آن در ماتریس پلیمر [ ]13و
 پیوند گرافن خام یا اصالحشده به زنجیر پلیمر [.]14 Wangو همکاران [ ]15مقدار مقاومت در برابر شعله رزین اپوکسی
( )ERرا با وجود نانوصفحههاي گرافن ( ،)GNSبازدارندههای
شعله مرسوم مانند هیدروکسیدهای دوگانه الیهای ( )LDHو نیز
بازدارندههای فسفاتی بررسی کردند .عمده سازوکار عمل  LDHاز
راه از دست دادن آب است .در کامپوزیت  ،ER/LDH/GNSگرافن
از راه ایجاد الیه سدگر باعث افزایش بازدارندگی شعله میشود.
همچنین مشخص شد ،افزودن  0/5%وزنی از  LDHو  GNSباعث
افزایش شاخص اکسیژن حدی ( )LOIاز  15/9برای رزین اپوکسی
به  23/6برای نانوکامپوزیت میشود .همانطور که پیشتر نیز اشاره
شد ،بازدارندههای فسفاتی از راه تشکیل الیه زغالی سدگر باعث
بروز بازدارندگی شعله میشوند .وجود  ،GNSباعث تراکم و
پیوستگی بیشتر الیه زغالی شده و بدین ترتیب بازدارندگی شعله
بهبود پیدا میکند [.]15
نانوذرات TiO2

نتایج پژوهشهای  Jiaoو همکاران [ ]16نشان داد TiO2 ،افزودنی
غیرفعالی (به لحاظ شیمیایی) بهشمار میرود .بدین معنی که TiO2
از راه فرایندهای فیزیکی باعث بازدارندگی شعله میشود .این گروه
مشاهده کردند ،زمانی که در کامپوزیت اتیلن وینیل استاتLDH-
از نانوذرات  TiO2بهعنوان افزودنی استفاده میشود ،اثر همافزایی
در بازدارندگی شعله ایجاد میشود .سازوکار عمل بدین صورت
است که به هنگام احتراق کامپوزیت ،نانوذرات  TiO2به سطح پلیمر
مهاجرت کرده و با تشکیل الیه سدگر از تبادل گرما ،اکسیژن و
گازهای اشتعالپذیر جلوگیری میکنند .این مسئله در کنار LDH
باعث افزایش بیشتر اثر بازدارندگی میشود [.]16

مقاالت علمی
نانوذرات پیرووانادات مس

نحوه بهکارگیری بازدارندههای شعله
بهمنظور کاهش اشتعالپذیری پلیمرها ،دو راهبرد کلی را میتوان

در نظر گرفت:
الف -دستکاری ترکیب داخلیپلیمر و
ب -عملآوری سطح پلیمر و منسوجات یا ایجاد الیه سدگر
روی آنها [.]18
در ادامه به این دو راهبرد پرداخته میشود.
دستکاری ترکیب داخلی پلیمر

عملآوری سطحی یا ایجاد الیه سدگر

راهبرد دیگری که برای مقاومتر کردن مواد پلیمری در برابر شعله
بهکار میرود ،عملآوری سطحی پلیمر ساختهشده با ترکیبات
بازدارنده شعله یا ایجاد الیه سدگر روی آن است .نکتهای که
باید مد نظر قرار داد ،این است که استفاده از بازدارندههای شعله
در سطح پلیمر یا منسوجات باید بهگونهای باشد که ماندگاری
قابلقبولی داشته و بهراحتی از سطح جدا نشود .برای دستیابی به
این مقصود باید بین سطح پلیمر و بازدارنده شعله ،پیوند شیمیایی
برقرار شود .استفاده از عوامل اتصالدهنده چندعاملی برای اتصال
بازدارنده شعله به سطح یا ایجاد اتصال با پلیمرشدن پیوندی از
جمله این روشهاست .برای نمونه هاشمیکیا و همکار []21
نانوذرات  TiO2را با استفاده از عامل اتصالدهنده سیتراتی ،به سطح
کتان-پلیاستر اتصال دادند و با عملآوری سطح با هیپوفسفریک
اسید بهعنوان بازدارنده شعله مشاهده کردند ،تولید الیه زغالی با
وجود نانوذرات  TiO2تا  21%افزایش پیدا میکند.
سمیت ناشی از احتراق مواد پلیمری و بازدارندههای شعله

گازهایی که از احتراق مواد پلیمری و منسوجات متصاعد میشود،
بهطور کلی شامل گازهای کامال اكسايشيافته مانند  ،CO2بهطور جزئی
اکسایشیافته مانند  COو آلدهیدها ،هیدروکربنهای آلیفاتیک و
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دستکاری ترکیب داخلی پلیمر میتواند به شیوههای زیر انجام
شود:
الف -افزودن بازدارنده شعله به پلیمر بهشکل ماده افزودنی (معموال
کمتر از  20%نسبت به رزین) یا پرکننده (بیش از  20%نسبت به
رزین) :مانند اضافهکردن نانوخاک رس ،هیدروکسیدهای فلزی یا
سایر بازدارندههای مرسوم به ترکیب پلیمر .اغلب با اضافهکردن
بازدارندهها بهشکل افزودنی یا پرکننده به ترکیب پلیمر ،خواص
مکانیکی افت پیدا میکنند .با اینکه با بهکارگیری بهبوددهندههای
ضربه میتوان تا حدودی این افت را کاهش داد ،ولی در بسیاری
از موارد این مشکل همچنان باقی میماند .نقص دیگری که در
این حالت ایجاد میشود ،افزایش چشمگیر گرانروی پلیمر بهدلیل
وجود جاذبههای زیاد واندروالس بین نانوذرات اضافهشده و پلیمر
است .این موضوع باعث اختالل در فرایند عملآوری و قالبگیری
پلیمر میشود [.]9،19
ب -واردکردن بازدارنده شعله به ساختار پلیمر با کوپلیمرشدن
پیوندی :مانند کوپلیمرشدن پیوندی -10،9دیهیدرو-9-اکسا-10-
فسفافنانترن-10-اکسید ( )DOPOبه رزین اپوکسی که  Yangو

مروری کوتاه بر بازدارندگی شعله در مواد پلیمری

صلواتی نیاسری و همکاران [ ]17بازدارنده شعله جدیدی با ترکیب
شیمیایی ( Cu3V2O7(OH)2(H2O)2پیرووانادات مس) معرفی
کردند .نتایج این پژوهش نشان داد ،پیرووانادت مس در محدوده
دمایی  450-550°Cطی تجزیه گرماگیر ،از سویی با از دستدادن
آب بهعنوان چاه گرمایی عمل میکند و از سوی دیگر آب آزادشده
باعث رقیقشدن گازهای احتراقی و نیز خنکشدن مخلوط میشود.
افزون براین Cu3V2O7 ،حاصل با تشکیل الیه سدگر مغناطیسی اثر
بازدارندگی شعله را افزایش میدهد [.]17

همکاران انجام دادند [.]20
پ -بازدارندگی شعله با تشکیل کامپوزیت :در کامپوزیتها
بازدارندگی شعله از راه تقویتکننده یا ماتریس پلیمر اعمال
میشود .اگر تقویتکننده خاصیت بازدارندگی شعله در کامپوزیت
ایجاد کند ،افزون بر اینکه خواص مکانیکی پلیمر بهدلیل تشکیل
کامپوزیت بهبود مییابد ،پلیمر در برابر شعله نیز مقاوم میشود
که مزیت محسوب میشود .استفاده از الیاف طبیعی ،مانند گیاه
کتان ،بهعنوان عامل تقویتکننده در تهیه کامپوزیتها بهدلیل
زیستتخریبپذیری در حال گسترش است .ولی همانطور که
پیشتر نیز گفته شد ،این الیاف بهسرعت اشتعالپذیرند .الیاف طبیعی
با استفاده از روشهایی چون پخت پد خشک ،پخت افشانهای و
خیساندن–خشکاندن ( ،)steeping-dryingعملآوری سطحی شده و

خاصیت بازدارندگی شعله پیدا میکنند [ .]1،2مقاومکردن پلیمر در
برابر شعله با ماتریس پلیمر نیز به یکی از شیوههای الف یا ب که
پیشتر به آن پرداخته شد ،انجام میگیرد.
ت -استفاده از سامانههای گرماتورمی که نحوه عمل آن در قسمت
قبل بیان شد.
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آروماتیک و سایر گازهای پایدار مانند  HCl ،HBrو  HCNاست.
در بین این گازها CO ،CO2 ،و  HCNحالت خفهکنندگی دارند.
از این رو ،کاهش مقدار اکسیژن خون ،بیهوشی و در نتیجه مرگ
شخص حاضر در موقعیت آتشسوزی را درپی دارند .اثر این گازها
با ازدیاد دوز ،افزایش پیدا میکند .گازهای سوزشآور معدنی،
مانند هالیدهای هیدروژن ،اکسیدهای نیتروژن ،اکسیدهای گوگرد و
فسفاتها و آلی ،مانند فنول ،استیرن ،فرمالدهید و آکرولئین نیز با
آنکه بهطور مستقیم باعث مرگ نمیشوند ،ولی با ایجاد اختالل در
خروج فرد از محدوده خطر ،ممکن است به مرگ وی بیانجامند.
سه عامل گرما ،دود و گازهای سمی ،عوامل اصلی خطر در حوادث
آتش سوزی هستند .بنابراین ،توسعه بازدارندههای شعلهای که افزون
بر جلوگیری از تولید گرمای بیشتر ،از آزادشدن گازهای سمی و
دود نیز ممانعت بهعمل میآورند یا آنها را به حداقل میرسانند،
ضروری است .این نوع از بازدارندههای شعله به بازدارندههای
شعله سبز معروفاند.
بازدارندههایی که در فاز متراکم عمل میکنند ،با ایجاد الیه
سدگر از تجزیه بیشتر پلیمر جلوگیری میکنند .در اغلب موارد
این موضوع هم باعث جلوگیری از احتراق میشود و هم مقدار
تولید گازهای سمی را کاهش میدهد .ولی در برخی از اینگونه
بازدارندهها (مانند انواع فسفاتی) ،گازهای سمی نیز آزاد میشود
که مطلوب نیست .در بازدارندههای شعلهای که در فاز گازی عمل
میکنند ،اگر گازهای متصاعدشده (برای مختلکردن فرایند احتراق
در فاز بخار) مانند بخار آب غیرسمی باشند ،مشکلساز نخواهند
بود .ولی انواعی مانند بازدارندههای هالوژندار ،بهدلیل آزادکردن
گازهای هالوژني سمی ممکن است ،مقدار سمیت را نسبت به
حالت بدون بازدارنده شعله ،افزایش دهند [.]4،7،9
آزمونهای سنجش بازدارندگی شعله

اشتعالپذیری پلیمرها و منسوجات بر اساس پارامترهایی چون
گیرشپذیری ( ،)ignitabilityسرعت گسترش شعله و مقدار
گرمای آزادشده تعریف میشود .عمده آزمونهایی که برای سنجش
مقدار بازدارندگی شعله استفاده میشوند در پی مرور میشوند.
تجزیه گرماوزنی ()TGA

تجزیه گرمایی تفاضلی ( )DTAو گرماسنجی پویشی تفاضلی
( )DSCاطالعات اولیهای در ارتباط با سازوکار پیرولیز و احتراق و
نیز اثر بازدارندههای شعله بر مواد ،بهدست میدهند .برای نمونه،
در روش ( TGAکه معمولتر است) نمونه در معرض گستره دمایی
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شکل  -2نمودار  TGAمربوط به نانوذرات .]16[ Cu3V2O7.nH2O
مشخصی قرار میگیرد و نمودار تغییرات وزن نمونه بر حسب
افزایش دما رسم میشود .دمای پیرولیز و حتی نوع ترکیبات
آزادشده را میتوان از روی این نمودار بهدست آورد [.]5،17،18
بهعنوان نمونه ،شکل  2نمودار  TGAنانوذرات Cu3V2O7.nH2O
را نشان میدهد .مشخص است ،از حدود دمای  ،400°Cنانوذرات
وانادات طی فرایند گرماگیری حدود  10%از وزن خود را از دست
میدهند .بدین معنی كه با جذب گرما نانومواد بهکار رفته در ساختار
کامپوزیت ،افزون بر کاهش دمای شعله ،با آزاد کردن آب نیز باعث
رقیقشدن گازهای احتراق میشوند و در نتیجه مقدار احتراق و
گرمای آزادشده کاهش پیدا میکند [.]17
اندازهگیری سرعت گسترش شعله

نمونه مدنظر در معرض منبع شعله قرار میگیرد و اشتعالپذیری،
گسترش و خاموششدن شعله و گرمای الزم برای ادامه احتراق
اندازهگیری میشود [ .]9آزمون  UL-94یکی از این روشهاست.
در آزمون  UL-94نمونه با اندازه 1/6 mm × 13 mm × 130 mm
بهطور عمودی دو بار (هر بار بهمدت  )10 sدر معرض شعله چراغ
بونزن قرار میگیرد .نتایج حاصل در یکی از دستهبندیهای زیر
قرار میگیرند:
  :V-0در صورتی که شعله ایجادشده روی نمونه (پس از جداکردننمونه از شعله چراغ بونزن) در کمتر از  10 sخاموش شود .در این
حالت ،نمونه میتواند بهشکل قطرهقطره ذوب شود ،ولی قطرهها
نباید شعلهور باشند.
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  :V-1در این حالت شعله ایجادشده در کمتر از  30 sخاموشمیشود .قطرهقطره شدن پلیمر بهشرطی که قطرهها شعلهور نباشند،
مجاز است.
  :V-2در این حالت نیز شعله ایجادشده در کمتر از  30 sخاموشمیشود ،ولی قطرهقطره شدن پلیمر با شعلهور شدن قطرهها همراه
است .اگر نمونه با سرعت کمتر از ( 76 mm/sدر حالت افقی)
بسوزد یا احتراق در کمتر از  100 mmمتوقف شود ،نمونه در دسته
احتراق افقي ( )horizontal burning, HBقرار میگیرد [.]16،17،22
(الف)

آزمون شاخص اکسیژن حدی ()limiting oxygen index, LOI
شامل اندازهگیری حداقل مقدار اکسیژن الزم برای ادامه احتراق
نمونه در اتمسفر اکسیژن–نیتروژن است .نمونههایی که بهراحتی
اشتعالپذیرند ،مقدار  LOIکمتر از ( 21%درصد اکسیژن هوا) دارند.
در حالی که برای نمونههای مقاوم در برابر شعله ،این مقدار بیش
از  21%است [.]5،9
گرماسنجی مخروطی

(ب)
شکل ( -3الف) کل گرمای آزادشده و (ب) سرعت آزادشدن گرما
از  ER ،EP/GNS ،EP/DOPOو .]14[ EP/GNS/DOPO
میشود .از اینرو ،مقدار کل گرمای آزادشده بهطور درخور توجهی
کاهش پیدا میکند .این تفسیرها در باره شکل -3ب نیز صادق
است .به همین خاطر ،اوج سرعت آزادشدن گرما )peak heat
( release rate, PHRRبرای  ERبرابر  1194 kW/m2است ،در
حالی که این مقدار برای  EP/GNS/DOPOبه حدود 400 kW/m2
کاهش پیدا میکند [.]15
سمیت

ِ
اغلب روشهای تجزیه دود ،کل مقدار گازهای تولیدشده را
مشخص میکنند .بهکارگیری گرماسنج مخروطی با طیفسنجی
زیرقرمز تبدیل فوریه ( ،)cone-FTIRتجزیه گرماوزنسنجی
جفتشده با طیفسنجی زیرقرمز تبدیل فوریه ( )TGA-FTIRیا
استفاده از روشهای رنگنگاری میتواند روش کارآمدی برای
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گرماسنجی مخروطی ( )cone calorimetryاز معمولترین و
مهمترین روشهای بررسی رفتار احتراق مواد است .اساس این
روش ،اندازهگیری کاهش غلظت اکسیژن در مخلوط گازی در
اتمسفری است که نمونه در آن در معرض مقدار گرمای مشخصی
قرار میگیرد .با استفاده از این روش میتوان سرعت آزادشدن گرما،
گرمای مؤثر احتراق ،کل گرمای آزادشده ،سطح ویژه خاموشی
( ،)specific extinction areaمدت دوام شعله و نیز تشکیل  CO2و
 COرا در مقیاس نیمهصنعتی اندازهگیری کرد [.]5،9،18
شکل -3الف و ب بهترتیب کل گرمای آزادشده و سرعت
آزادشدن گرما را برای رزین اپوکسی ( ،)ERکامپوزیت رزین
اپوکسی-گرافن ( ،)EP/GNSکامپوزیت رزین اپوکسی-بازدارنده
شعله فسفاتی ( )EP/DOPOو کامپوزیت رزین اپوکسی–گرافن–
بازدارنده شعله فسفاتی ( )EP/GNS/DOPOرا نشان میدهد .با توجه
به شکل -3الف ،مقدار کل گرمای آزادشده برای ،ER ،EP/GNS
 EP/DOPOو  EP/GNS/DOPOبهترتیب  53/1 ،66/6 ،72/5و
 48/1 MJ/m2است .استفاده از گرافن یا ترکیبات بازدارنده فسفاتی
در ساختار رزین اپوکسی با ایجاد الیه سدگر و جلوگیری از تماس
گرما با سطح پلیمر و نیز کاهش انتشار گازهای احتراق ،کاهش
کل گرمای آزادشده را بهدنبال دارند .استفاده همزمان از گرافن و
بازدارنده فسفاتی باعث ایجاد الیه زغالی سدگر مستحکمتری
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شکل -4طیف  FTIRمحصول پیرولیز  TPUو
.]22[ GNS

TPU-2%Co2O3-

اندازهگیری پیوسته انواع ترکیبات گازی متصاعد باشد [ .]9شکل 4
طیف  FTIRحاصل از گازهای متصاعد از نمونه پلییورتان
گرمانرم ( )TPUو نانوکامپوزیت پلییورتان گرمانرم با  2%وزنی
گرافن -کبالت اکسید ( )TPU- 2%Co2O3-GNSرا در دمایی نشان
میدهد که بیشترین کاهش وزن (مطابق  )TGAرا پیدا میکند.
مشخص است ،گازهای آزادشده در حالت کامپوزیتشده كاهش
درخورتوجهی پیدا کرده است .بنابراین ،مقدار قرارگیری در معرض
گازهای سمیِ ناشی از احتراق در حالت نانوکامپوزیتی کمتر بوده و
از اینرو خطرهای ناشی از آن نیز کمتر است [.]23
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نتیجهگیری
در این مقاله بهطور خالصه به فرایند احتراق پلیمرها و منسوجات
پلیمری و سمیت ناشی از آن ،سازوکار عمل و چگونگی بهکارگیری
بازدارندههای شعله ،پیشرفتهای اخیر در نانوساختارهای بازدارنده

شعله و نیز آزمونهای سنجش بازدارندگی شعله پرداخته شد.
مزیت استفاده از بازدارندههای شعله نانوساختار این است که مقدار
مصرف بازدارنده شعله کاهش مییابد .اين موضوع ،موجب تعدیل
کاهش خواص مکانیکی پلیمر و نیز افزایش چشمگیر گرانروی
آن میشود که فرایند عملآوری را دچار اختالل میکند .نکتهای
که بايد در باره بازدارندگی شعله بهحالت افزودنی یا پرکننده مد
نظر قرار گیرد ،توزیع یکنواخت بازدارنده شعله در سراسر ترکیب
پلیمر و اجتناب از تجمع ذرات بازدارنده است ،موضوعی که با
امتزاجپذیری پلیمر و بازدارنده در ارتباط است .در کامپوزیتهای
پلیمری بهنظر میرسد ،برای افزایش بازدارندگی شعله باید بیشتر
روی تقویتکننده یا اصالح زنجیر پلیمری متمرکز شد .بهبود
بازدارندگی شعله با افزودن بازدارندهها به ماتریس پلیمری ،بهدلیل
مشکالت یادشده فقط میتواند بهعنوان عامل کمکی بهکار گرفته
شود .در ارتباط با راهبرد بازدارندگی شعله با عملآوری سطح،
که بهویژه در منسوجات مورد توجه است ،ماندگاری ،مقاومت
در برابر شستوشو و فراورش آسان بازدارندهها روی سطح باید
مد نظر قرار گیرد .در پایان ،نکتهای که در باره بازدارندگی شعله
بسیار حائز اهمیت است و نقش کلیدی در استفاده یا عدم استفاده
گسترده از بازدارنده شعله دارد ،ایمنی و اثر بازدارندههای شعله
بر سالمت انسان است .براین اساس واضح است ،بازدارندههای
شعله سبز ارجحترند .بدین جهت است که بازدارندههای شعله
هالوژندار در بسیاری از کشورهای پیشرفته ممنوع شدهاند .حتی
بازدارندههای فسفاتی نیز که در حال حاضر بهطور گسترده استفاده
میشوند ،بهدلیل انتشار گازهای سمی ناشی از تجزیه آنها در زمان
آتشسوزی و حتی در حالت شرایط عادی ،نگرانیهایی را ایجاد
کردهاند .از اینرو ،تالش برای دستیابی به بازدارندههای شعله
کارآمد که حداقل خطر را برای انسان و محیط زیست دارند ،باید
در دستور کار قرار گیرد .بهنظر میرسد ،با تولید انبوه گرافن به
کمک ساختارهای گرافنی اصالحشده که پژوهشهای بسیاری در
باره آنها در حال انجام است ،ميتوان این نیازها را پاسخ داد.
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