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ABSTRACT 
 
 
Disponibilități pentru focuri de protecție, vizionate cu referință la acțiune pentru mediul 

înconjurător, atât ca substanțe ignifuge cât și ca aditivi pentru stingerea fumului. Mijloacele 

de îmbunătățire a eficienței lor sunt luate în considerare folosind sinergiști ignifugați și 

variante de umplutură nano-particule de hidroxid de magneziu, hidrotalcită și boeemită. 

 

În ultimii ani, a existat o tendință, determinată în principal de considerente de mediu și 

siguranță, spre utilizarea tot mai mare a sistemelor ignifuge fără halogen, inclusiv umpluturi 

hidratate, cum ar fi hidroxidele de magneziu și aluminiu. 

 

 Aplicarea lor în fibre textile este însă limitată de necesitatea unor niveluri ridicate de 

umplutură pentru a conferi o protecție adecvată împotriva incendiilor și dimensiunea lor 

mare a particulelor, care este în general de aceeași ordine cu diametrul fibrei de polimer la 

care sunt adăugate. Ambii factori limitează semnificativ spinabilitatea și tenacitatea acestor 

compoziții. 

 



 
 

 

 

Această revizuire va lua în considerare actualele materiale de umplutură ignifugă disponibile, 

caracterizarea lor, aplicarea diferitelor tipuri de polimeri, înțelegerea actuală a mecanismului 

lor de acțiune ca agenți ignifugați și anti-fum și mijloace pentru îmbunătățirea eficienței 

acestora. Aceasta include combinația cu alți ignifugați ca sinergici. Se va pune accentul pe 

probleme specifice legate de utilizarea lor în fibre polimerice și mijloace pentru a putea 

depăși dezavantajele, care pot diminua aplicarea lor în structurile de barieră textilă. În acest 

scop, discuțiile se vor concentra, de asemenea, pe variante la scară nano a acestor materiale 

cu, în special, hidroxid de magneziu, hidrotalcită și boeemită. 

 

 


