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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania kompozytu ceramizującego o właściwo-

ściach powłokowych i izolacyjnych, przeznaczonego na osłony przewodów elektrycznych, na uszczelki 

zapewniające barierowość uszczelnień oraz do produkcji elementów stosowanych w ośrodkach nara-

żonych na wystąpienie pożaru. 

Kompozyty ceramizujące składają się z polimerowej matrycy tworzącej fazę ciągłą oraz zespołu 

napełniaczy mineralnych (wzmacniających, nie wzmacniających, topników) tworzących fazę rozpro-

szoną. Dzięki obecności szklistych topników w warunkach występowania ognia i/lub podwyższonej 

temperatury tworzy się lita faza ceramiczna pełniąca funkcję ochronną, zabezpieczająca pokryte nią 

elementy przed efektami pożaru. 

Do tej pory kompozyty zdolne do ceramizacji wytwarzane są głównie na bazie polimerów krze-

moorganicznych, które służą do wytwarzania osłon przewodów elektrycznych mogących zapewnić 

ciągłość działania obwodów elektrycznych w warunkach pożaru do 120 minut. 

Sposób wytwarzania ceramizujących i ognioodpornych kompozytów silikonowych jest opisany, 

między innymi, w czasopiśmie Journal of Materiale Science 40 (2005) 5741-5749, opisach patento-

wych nr US 6 239 378, nr US 6 051 642, opisie zgłoszenia patentowego nr US 2006/0 084 745. 

Niewiele jest natomiast informacji na temat polimerowych kompozytów ceramizujących o osno-

wach innych niż silikonowa. Wiadomo jest, że firma wiodąca w badaniach na kompozytami ceramizu-

jącymi, tj. australijskie przedsiębiorstwo „CeramPolymerik” wykorzystuje w badaniach różne matryce 

polimerowe. 

Wiadomo jest, że materiały gumowe na bazie kauczuku EPDM charakteryzują się podwyższoną 

odpornością na starzenie (czasopismo Journal of Applied Polymer Science 1987, vol. 34, zeszyt 6, s. 

2205-2222) ze względu na małą ilość wiązań podwójnych między atomami węgla w łańcuchu głów-

nym polimeru, które najłatwiej ulegają utlenieniu w środowisku użytkowania, rozpoczynając w ten spo-

sób proces degradacji matrycy kauczukowej. Dzięki temu są one powszechnie wykorzystywane do 

wytwarzania elementów narażonych na nieustanne działanie czynników atmosferycznych, tj. różnego 

rodzaju uszczelek samochodowych, kolejowych, stosowanych w budownictwie bądź w innych sekto-

rach gospodarki związanych z transportem, turystyką, budownictwem. 

Od dłuższego czasu wprowadzane są coraz bardziej surowe normy i przepisy dotyczące bez-

pieczeństwa przeciwpożarowego, zarówno pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych, jak i publicznych 

środków transportu (pociągi osobowe). 

Sposób otrzymywania kompozytu ceramizującego, polegający na sporządzeniu mieszanki za-

wierającej matrycę polimerową, fazę rozproszoną, którą stanowią napełniacz wzmacniający, napeł-

niacz mineralny oraz topnik, zawierającej nadto substancję sieciującą i poddaniu tej mieszanki siecio-

waniu w prasie, według wynalazku polega na tym, że mieszankę sporządza się stosując jako matrycę 

polimerową usieciowany kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM), fazę rozproszoną w ilości 

100-600 części wagowych na 100 części wagowych kauczuku oraz substancję sieciującą w ilości 0,5-5 

części wagowych na 100 części wagowych kauczuku. 

Jako napełniacz wzmacniający stosuje się krzemionkę strąceniową w ilości 25-50% masy fazy 

rozproszonej, jako napełniacz mineralny wollastonit w ilości 25-50% ogólnej masy fazy rozproszonej, 

jako topnik szkliwo niskotopliwe otrzymane z zespołu tlenków wybranych spośród tlenków sodu, baru, 

cynku, glinu, krzemu, boru, potasu, wapnia, litu, cyrkonu i magnezu, o temperaturze mięknięcia 300-

-800°C, w ilości 30-50% ogólnej masy napełniaczy. 

Mieszankę sporządza się wprowadzając fazę rozproszoną i substancję sieciującą do kauczuku 

za pomocą walcarki lub mieszarki, zaś proces sieciowania mieszanki prowadzi się w temperaturze 

120-200°C w czasie 1-30 minut. 

Napełniacze i topnik stosuje się w postaci cząstek o rozmiarach 0,1-75 μm. 

Jako środek sieciujący korzystnie stosuje się nadtlenek dikumylu o czystości 98%. 

Zastosowanie kompozytów ceramizujących na bazie kauczuku EPDM w miejsce tradycyjnych 

materiałów w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych oraz w publicznych środkach transportu 

skutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowania poprzez zmniejszenie podatności na spalanie, 

zwiększenie barierowości elementów uszczelniających skutkujące utrudnieniem transportu zarówno 

tlenu jak i paliwa powstającego z termicznej destrukcji polimeru do strefy spalania, a także stanowiąc 

barierę dla płomieni i strumienia cieplnego. 

Przedmiot wynalazku ilustrują poniższe przykłady. 
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P r z y k ł a d  I 

Do 100 części wagowych kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) wprowadzono 

za pomocą walcarki laboratoryjnej 300 części wagowych kompozycji napełniaczy promujących cera-

mizację, tj. 90 części wagowych napełniacza wzmacniającego - krzemionki strąceniowej o rozmiarze 

cząstek 0,1-1,0 μm, 90 części wagowych napełniacza mineralnego - wollastonitu o rozmiarze cząstek 

5,0-30,0 μm, 120 części wagowych (40% w stosunku do masy napełniaczy) szklistego topnika zawie-

rającego w procentach wagowych: 13,7% Na2O, 2% BaO, 23,5% ZnO, 2% AI2O3, 43,1% SiO2 i 15,7% 

B2O3, o temperaturze mięknięcia 560°C i rozmiarze 10 cząstek 5,0-30,0 μm oraz 2 części wagowe 

nadtlenku dikumylu o czystości 98% jako środka sieciującego. Tak sporządzoną mieszankę poddano 

sieciowaniu przez 30 minut w prasie laboratoryjnej rozgrzanej do temperatury 150°C. Oznaczono wła-

ściwości mechaniczne otrzymanego kompozytu oraz właściwości fazy ceramicznej po ceramizacji 

w różnych warunkach termicznych (tablica 1). 

T a b l i c a  1 

Badane wielkości 
Kompozyt zawierający 40% topnika 

w stosunku do łącznej masy napełniaczy 

Naprężenie przy zerwaniu [MPa] 5,3 

Odporność na rozdzieranie [N/mm] 11,1 

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 90 

Odporność fazy ceramicznej, powstałej w wyniku ceramizacji, 
na ściskanie podczas powolnego wygrzewania próbki w za-

kresie temperatur 20-800°C [N] 

42,2 

Odporność fazy ceramicznej, powstałej w wyniku ceramizacji, 

na ściskanie podczas gwałtownego ogrzania próbki do tem-
peratury 800°C [N] 

18,5 

 

P r z y k ł a d  II 

Do 100 części wagowych kauczuku EPDM wprowadzono za pomocą walcarki laboratoryjnej 

300 części wagowych napełniaczy promujących ceramizację, w tym 105 części wagowych napełnia-

cza wzmacniającego - krzemionki strąceniowej o rozmiarze 5 cząstek 0,1-1,0 μm, 105 części wago-

wych napełniacza mineralnego - wollastonitu o rozmiarze cząstek 5,0-30,0 μm, 90 części wagowych 

szklistego topnika zawierającego w procentach wagowych: 13,7% Na2O, 2,0% BaO, 23,5% ZnO, 2,0% 

AI2O3, 43,1% SiO2, 15,7% B2O3, o temperaturze mięknięcia 560°C i rozmiarze cząstek 5,0-30,0 μm oraz 

2 części wagowe nadtlenku dikumylu o czystości 98% jako środka sieciującego. Tak sporządzoną 

mieszankę poddano sieciowaniu przez 30 minut w prasie laboratoryjnej rozgrzanej do temperatury 

150°C. 

Oznaczono właściwości mechaniczne otrzymanego kompozytu oraz właściwości fazy cera-

micznej po ceramizacji w różnych warunkach termicznych (tablica 2). 

T a b l i c a  2 

Badane wielkości 
Kompozyt zawierający 30% topnika 

w stosunku do łącznej masy napełniaczy 

1 2 

Naprężenie przy zerwaniu [MPa] 5,2 

Odporność na rozdzieranie [N/mm] 8,8 

Wydłużenie przy zerwaniu [%] 25 

Odporność fazy ceramicznej, powstałej w wyniku ceramizacji, na 
ściskanie podczas powolnego wygrzewania próbki w zakresie 

temperatur 20-800°C [N] 

9,2 

Odporność fazy ceramicznej, powstałej w wyniku ceramizacji, na 
ściskanie podczas gwałtownego ogrzania próbki do temperatury 

800°C [N] 

46,5 
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cd. tablicy 2 

1 2 

Odporność fazy ceramicznej, powstałej w wyniku ceramizacji, na 
ściskanie podczas powolnego wygrzewania próbki w zakresie 

temperatur 20-1000° C [N] 

480,0 

Odporność fazy ceramicznej, powstałej w wyniku ceramizacji, na 
ściskanie podczas gwałtownego ogrzania próbki do temperatury 

1000°C [N] 

77,4 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób otrzymywania kompozytu ceramizującego, polegający na sporządzeniu mieszanki 

zawierającej matrycę polimerową fazę rozproszoną którą stanowią napełniacz wzmacniający, napeł-

niacz mineralny oraz topnik, zawierającej nadto substancję sieciującą i poddaniu tej mieszanki siecio-

waniu w prasie, znamienny tym, że mieszankę sporządza się stosując jako matrycę polimerową kau-

czuk etylenowo-propylenowo-dienowy, fazę rozproszoną w ilości 100-600 części wagowych na 100 

części wagowych kauczuku, w której napełniacz wzmacniający stanowi krzemionka strąceniowa użyta 

w ilości 25-50% masy fazy rozproszonej, napełniacz mineralny stanowi wollastonit użyty w ilości 25-50% 

ogólnej masy fazy rozproszonej, zaś topnik stanowi szkliwo niskotopliwe otrzymane z zespołu tlenków 

wybranych spośród tlenków sodu, baru, cynku, glinu, krzemu, boru, potasu, wapnia, litu, cyrkonu 

i magnezu, o temperaturze mięknięcia 300-800°C, użyte w ilości 30-50% ogólnej masy napełniaczy, 

zaś substancję sieciującą w ilości 0,5-5 części wagowych na 100 części wagowych kauczuku, przy 

czym mieszankę sporządza się wprowadzając fazę rozproszoną i substancję sieciującą do kauczuku 

za pomocą walcarki bądź mieszarki, zaś proces sieciowania mieszanki prowadzi się w temperaturze 

120-200°C w czasie 1-30 minut. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że napełniacze i topnik stosuje się w postaci czą-

stek o rozmiarach 0,1-75 μm. 

3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako środek sieciujący korzystnie stosuje się 

nadtlenek dikumylu o czystości 98%. 
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