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Opis
[0001] Vynález sa týka 2K-PU kompozície, teda dvojzložkovej kompozície na báze polyolovej zložky
a izokyanátovej zložky, pričom táto má byť s nízkou viskozitou zavedená do foriem plnených
vláknami. Tu má kompozícia v zosieťovanom stave vykazovať vysokú teplotu skleného prechodu.
[0002] Tvarované diely vystužené vláknami by mali vykazovať vysoké mechanické vlastnosti. Na to je
nevyhnutné, aby použité materiály matrixu boli stabilne spojené s vláknitými materiálmi. Všetky
defektné miesta negatívne pôsobia na mechanické vlastnosti tvarovaných dielov. Pokiaľ je to možné,
nemali by byť v zodpovedajúcej časti prítomné žiadne lunkery, dutiny a/alebo bubliny. Vhodné
materiály matrixu na báze epoxidových spojív sú známe. Tieto však majú rôzne nevýhody, napríklad
často je reaktivita systémov príliš vysoká. To môže viesť k vysokej exotermii reakčnej kompozície,
ktorá môže zhoršiť aj vlastnosti polymérov. Z tohto dôvodu boli vyvinuté aj ďalšie spojivá na báze
reaktívnych dvojzložkových polyuretánových systémov (dvojzložkové PU systémy).
[0003] WO 2008/110602 opisuje kompozícia PU lepidla, ktorá pozostáva zo zložky obsahujúcej
zlúčeniny s kyslými atómami vodíka a z polyizokyanátovej zložky spolu s trimerizačným
katalyzátorom pre izokyanáty.
[0004] WO 2011/067246 popisuje živicový systém obsahujúci polyizokyanáty, zlúčeniny s kyslými
atómami vodíka reaktívnymi s polyizokyanátom, katalyzátor a kyselinu s vyššou funkčnosťou.
Kyselina tu musí byť rozpustná v zlúčenine s reaktívnymi H-skupinami.
[0005] WO 2010/023060 opisuje kompozícia zlúčeniny reaktívnej s izokyanátom, ktorá obsahuje
trimerizačný katalyzátor. Tento sa získava z kyseliny ftalovej alebo kyseliny trimelitovej reakciou s
polyolmi, pričom je potrebné dodržiavať kvantitatívne pomery.
[0006] EP 0305140 opisuje spôsob výroby tuhého tvarovaného dielu s PU kompozíciou, pričom
reaktívna kompozícia musí obsahovať polyizokyanáty, polyoly a cyklický alkylénkarbonát. Okrem
toho je obsiahnutý katalyzátor vyrobený z terciárnych amínov a alkylénkarbonátu.
[0007] WO 2009/150010 opisuje kompozícia polyolov s izokyanátovou zložkou, pričom izokyanátová
zložka zahŕňa najmenej 65 % NCO skupín ako stéricky blokované NCO skupiny. Kompozícia je
určená ako živicový matrix na použitie vo vláknitých materiáloch.
[0008] WO 2009/080740 opisuje dvojzložkové polyuretánové lepidlo pozostávajúce z polyolovej
zložky obsahujúcej 2 až 30 % hmotn. najmenej jedného polyesterdiolu s molekulovou hmotnosťou
vyššou ako 1000 g/mol, 5 až 35 % hmotn. najmenej jedného 3 až 14 funkčného polyolu, 5 až
35 % hmotn. hydrofóbnych polyolov, 2 až 65 % hmotn. ďalších prísad a pomocných látok, pričom
suma by mala byť 100 %, ako aj zosieťovaciu zložku vyrobenú z polyizokyanátov v pomere NCO/OH
od 0,9:1 do 1,5:1, pričom zosieťované lepidlo vykazuje Tg vyššiu ako 50 °C.
[0009] EP 1 464 661 poskytuje polymérne kompozície s tvarovou pamäťou, ktoré obsahujú bifunkčný
izokyanát a/alebo trifunkčný izokyanát a polyol s priemernou molekulovou hmotnosťou 100 až 550 a s
molárnym pomerom funkčných skupín izokyanátu k polyolu 0,9 až 1,1:1.0.
[0010] EP 1 449 863 sa týka spôsobu výroby polyméru s tvarovou pamäťou vystuženého vláknami,
pričom spôsob zahŕňa impregnáciu materiálu z uhlíkových vlákien v množstve od 10 do 60 % obj.
polymérnou kompozíciou s tvarovou pamäťou pre plast vystužený vláknami s viskozitou 1000 mPas
alebo menej a teplotou skleného prechodu (Tg) 50 až 70 °C, vyrobeného za použitia bifunkčného
kvapalného diizokyanátu, bifunkčného polyolu s molekulovou hmotnosťou 1000 alebo menej a
bifunkčného prostriedku na predĺženie reťazca obsahujúceho aktívnu vodíkovú skupinu s molárnym
pomerom funkčných skupín diizokyanátu, polyolu a prostriedku na predĺženie reťazca 5,0 až 1,0 : 1,0
: 4,0 až 0,2, a následné vytvrdzovanie.
[0011] US 5 071 939 publikuje polyizokyanurátový kompozitný materiál, ktorý je vyrobený z kvapalnej
kompozície, ktorá obsahuje organický polyizokyanát, polyol, ktorý je prítomný jednotlivo alebo ako
zmesný polyéterpolyol s OH číslom od 40 do 400, a trimerizačný katalyzátor, ktorým je kokatalyzátor
terciárneho amínu a epoxidovej zlúčeniny, pričom pomer organického polyizokyanátu a polyolu
vzhľadom na koncentráciu izokyanurovaného izokyanátu je v rozsahu od 3,0 do 5,5 mmol/g.
[0012] Vyššie uvedené kompocízie sa často používajú na výrobu tvarovaných dielov vystužených
vláknami. Pri tejto sa zodpovedajúce vláknité materiály vložia do uzavretých foriem, ktoré sa
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následne obalia vyššie uvedenými materiálmi ako živicovým matrixom. To je možné podporiť rôznymi
spôsobmi, napríklad pôsobením tlaku, zvýšením teploty alebo podtlakom. Pretože defektné miesta
významne zhoršujú aplikačné vlastnosti, je vhodné použiť materiály s nízkou viskozitou.
[0013] Ukázalo sa, že viskozita PU systémov môže byť na začiatku reakcie nastavená ako veľmi
nízka. Počas tohto by spojivá mali obtekať okolo všetkých vláknitých podielov, pretože aj malé
zostávajúce bubliny na vláknach, napríklad na bodoch kríženia, oslabujú tvarovaný diel. Pretože však
zodpovedajúce tvarované diely môžu mať aj väčšie rozmery alebo komplikované tvary, je
nevyhnutné, aby viskozita zostala nízka aj po dobu, ktorá je dostatočná na dosiahnutie naplnenia
formy. Len za týchto okolností je možné zaručiť, že sa pokiaľ možno nevyskytnú žiadne defektné
miesta v materiáli matrixu, ak sa má dosiahnuť vysoký stupeň naplnenia vláknitých zložiek
v tvarovanom diele. Na druhej strane by však mala byť kompozícia čo najrýchlejšie zosieťovaná, aby
sa umožnilo rýchle odformovanie a lepšie využitie foriem.
[0014] Vyššie uvedené známe kompozície vykazujú špeciálne katalyzátory. Tieto majú zabezpečiť,
aby sa oneskorila zosieťovacia reakcia izokyanátových/OH skupín. Týmto je možné oddialiť nárast
viskozity zmesí. Spomaľuje však aj finálne zosieťovanie. Ďalej je tiež bežné, že takéto katalyzátory sú
prítomné len v malom množstve. Musia byť preto obsiahnuté v presne merateľnom množstve,
pretože inak vlastnosti nie sú dostatočne reprodukovateľné pre priemyselnú výrobu.
[0015] Ďalšou požiadavkou zodpovedajúcich spojív matrixu je to, aby po zosieťovaní zostali
mechanické vlastnosti konštantné na vonkajších podmienkach. Ukázalo sa, že parametrom
ovplyvňujúcim mechanické vlastnosti je teplota skleného prechodu (Tg). To môže byť ovplyvnené
výberom polyolov a hustotou zosieťovania, tu by však nemala byť negatívne ovplyvnená viskozita
potrebná na spracovanie. Predovšetkým Tg môže byť ovplyvnená výberom polyolov alebo hustotou
zosieťovania, tu by však nemala byť negatívne ovplyvnená viskozita potrebná na spracovanie.
[0016] Z tohto preto vyplýva úloha vynálezu poskytnúť polyuretánový spojivový systém, ktorý by mal
v nezosieťovanom stave vykazovať nízku viskozitu a táto nízka viskozita by mala byť zachovaná
počas relatívne dlhšieho časového intervalu spracovania. Po zosieťovaní by sa potom mali získať
zloženia matrixu, ktoré vykazujú vysokú teplotu skleného prechodu. Tieto mechanické vlastnosti by
ale mali zostať zachované aj za podmienok použitia, odbúravaniu zosieťovaného spojiva je pokiaľ
možno potrebné zabrániť. Dodatočne by mali byť zložky jednotlivo stabilné pri skladovaní, aby bolo
možné zabezpečiť reprodukovateľné výrobné procesy.
[0017] Úloha je vyriešená dvojzložkovou polyuretánovou kompozíciou s viskozitou od 20 mPas do
3000 mPas (EN ISO 2555, 25 °C), obsahujúcou 30 až 70 % hmotn. polyesterpolyolov a/alebo
polyéterpolyolov s funkčnosťou vyššou ako 2,5 a s molekulovou hmotnosťou 200 g/mol až 3000
g/mol, 70 až 30 % hmotn. najmenej jedného polyizokyanátu, 0,1 až 5 % hmotn. prísad zvolených
spomedzi stabilizátorov, katalyzátorov a separačných prostriedkov, pričom kompozícia vykazuje
pomer NCO:OH od 2:1 do 1:2 a použijú sa polyizokyanáty, pričom 3 až 25 % mol. NCO skupín
polyizokyanátov zreaguje na uretonimín a pričom zosieťovaná kompozícia neobsahuje zložky
obsahujúce amíny a pričom zosieťovaná kompozícia vykazuje teplotu skleneného prechodu vyššiu
ako 100 °C, meraná pomocou DSC, DIN 11357.
[0018] Ďalším predmetom je spôsob výroby tvarovaných dielov z vláknitých materiálov a takýchto
dvojzložkových PU zmesí ako aj získané vláknité kompozitné materiály.
[0019] Dvojzložková PU kompozícia podľa vynálezu pozostáva z polyolovej zložky a zo zosieťovacej
zložky. Polyolová zložka obsahuje najmenej jeden kvapalný polyol a prísady. Zosieťujúca zložka
obsahuje izokyanáty a eventuálne také prísady, ktoré nereagujú s NCO skupinami.
[0020] Ako polyolová zložka sa majú použiť bežné polyolové zlúčeniny známe odborníkovi v odbore.
V rámci vynálezu je možné použiť veľké množstvo polyfunkčných alkoholov. Výhodnejšie by tieto
polyoly nemali vykazovať žiadne ďalšie funkčné skupiny reaktívne s NCO skupinami, ako sú
napríklad reaktívne aminoskupiny. Pri zlúčeninách s viacerými OH skupinami môže ísť o také, ktoré
vykazujú terminálne OH skupiny, alebo to môžu byť zlúčeniny, ktoré vykazujú postranné OH skupiny
rozdelené v reťazci. Pri OH skupinách môže ísť o také, ktoré môžu reagovať s izokyanátmi,
predovšetkým sú to primárne alebo sekundárne OH skupiny. Vhodné sú polyoly s 2 až 10,
výhodnejšie s 2 až 6, OH skupinami v jednej molekule. Možné je použiť kompozície rôznych polyolov
za predpokladu, že sa získa zodpovedajúca priemerná funkčnosť. Molekulová hmotnosť by mala byť
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od 100 do 3000 g/mol (stredná číselná hodnota molekulovej hmotnosti MN, meraná pomocou GPC),
výhodnejšie od 200 do 1500 g/mol. Polyoly by mali byť prítomné ako zmes, výhodnejšie v kvapalnej
forme pri izbovej teplote (25 °C), predovšetkým každý polyol je jednotlivo kvapalný.
[0021] Ako polyoly sú vhodné napríklad kvapalné polyesterpolyoly, ktoré môžu byť vyrobené
kondenzáciou di- alebo trikarboxylových kyselín, ako je napríklad kyselina adipová, kyselina
sebaková a kyselina glutárová, s nízkomolekulárnymi diolmi alebo triolmi, ako je napríklad
etylénglykol, propylénglykol, dietylénglykol, trietylénglykol, dipropylénglykol, 1,4-butándiol,
1,6-hexándiol, glycerín alebo trimetylolpropán. Ďalšou skupinou takých použiteľných polyolov sú
polyestery na báze laktónov, ako sú polykaprolaktóny. Odborníkovi sú takéto OH-funkčné polyestery
známe a sú komerčne dostupné. Predovšetkým vhodné sú polyesterpolyoly obsahujúce dve alebo tri
terminálne OH skupiny. Tieto polyesterpolyoly by mali vykazovať molekulovú hmotnosť do 2000
g/mol, výhodnejšie v rozsahu od 500 do 1000 g/mol.
[0022] Možné je však tiež použiť polyesterpolyoly oleochemického pôvodu. Takéto polyesterpolyoly
sa môžu vyrábať napríklad úplným otvorením kruhu epoxidovaných triglyceridov kompozície tukov
obsahujúcej aspoň čiastočne olefinicky nenasýtené mastné kyseliny s jedným alebo viacerými
alkoholmi s 1 až 12 atómami uhlíka a následnou parciálnou preesterifikáciou triglyceridových
derivátov za vzniku alkylesterpolyolov s 1 až 12 atómami uhlíka v alkylovom zvyšku. Príkladmi
takýchto polyolov sú ricínový olej alebo dimérne dioly. Tieto oleochemické polyoly by mali vykazovať
hydroxylové čísla 50 až 400 mg KOH/g, výhodnejšie 100 až 300 mg KOH/g, čo zodpovedá
molekulovej hmotnosti približne 250 až 2000 g/mol.
[0023] Ďalšie vhodné polyesterpolyoly sú polykarbonátpolyoly. Polykarbonáty je možné získať
napríklad reakciou diolov, ako je propylénglykol, 1,4-butándiol alebo 1,6-hexándiol, dietylénglykol,
trietylénglykol alebo tetraetylénglykol, alebo zmesí dvoch alebo viacerých z nich napríklad
s diarylkarbonátmi, napríklad difenylkarbonátom, alebo fosgénom. Ďalšou skupinou polyolov
použiteľných podľa vynálezu sú polylaktóny, napríklad polyestery na báze ε-kaprolaktónu. Vhodné sú
aj také polyesterpolyoly, ktoré v molekulárnom reťazci obsahujú jednu alebo viaceré uretánové
skupiny.
[0024] Možné je tiež použiť alifatické polyoly. Tieto by mali vykazovať funkčnosť od 2 do 10,
predovšetkým od 2 do 6. Tu môže ísť o známe polyoly, ako je etylénglykol, propándiol, 1,4-butándiol,
1,5-pentándiol, 1,6-hexándiol, 1,7-heptándiol, 1,8-oktándiol, 1,10-dekándiol, 1,12-dodekándiol,
dimérny mastný alkohol, glycerín, hexántriol-glycerín, trimetylolpropán, pentaerytritol alebo
neopentylalkohol. Možné je tiež použiť takzvané cukrové alkoholy. Vhodné alifatické alkoholy majú
molekulovú hmotnosť 60 až 400 g/mol. Predovšetkým sa však používajú lineárne alkoholy s 2 až 30
atómami uhlíka, ktoré vykazujú dve až štyri OH skupiny.
[0025] Zvlášť vhodnou skupinou sú polyéterpolyoly, ktoré sú reakčnými produktmi polyfunkčných
alkoholov nízkej molekulovej hmotnosti s alkylénoxidmi. Alkylénoxidy výhodnejšie vykazujú 2 až 4
atómy uhlíka. Môžu tu ísť o polyoly s dvoma alebo viacerými funkčnými skupinami, výhodné sú
polyoly s 2, 3 alebo 4 OH skupinami. Príkladmi sú etylénglykol, propándiol, butándiol, hexándiol,
oktándiol; polyfunkčné alkoholy, ako je glycerol, hexántriol, trimetylolpropán, pentaerytritol,
neopentylalkohol; cukrové alkoholy, ako je manitol, sorbitol, metylglykozidy. Taktiež zodpovedajúce
aromatické polyoly, ako je rezorcinol, hydrochinón, 1,2,2- alebo 1,1,2-tris-(hydroxyfenyl) etán je
možné nechať zreagovať s alkylénoxidmi. Ďalšie polyoly vhodné v rámci tohto vynálezu vzniknú
polymerizáciou tetrahydrofuránu (poly-THF). Možné je použiť štatistické a/alebo blokové kopolyméry
etylénoxidu a propylénoxidu. Výhodné sú polyéterpolyoly s 2, 3 alebo 4 OH skupinami.
Polyéterpolyoly sa vyrábajú spôsobmi známymi odborníkovi v odbore a sú komerčne dostupné.
[0026] Výhodné sú polyoxyetylén- alebo polyoxypropyléndioly alebo trioly. Molekulová hmotnosť
týchto polyéterov môže byť od cca. 200 až do 3000 g/mol, predovšetkým do 1000 g/mol.
[0027] Polyoly, ktoré obsahujú terciárne aminoskupiny, nie sú v kompozícii obsiahnuté. Tieto
zhoršujú aplikačné vlastnosti. Funkčnosť polyolovej kompozície by mala byť vyššia ako 2,5,
predovšetkým od 2,5 do 4. V jednej forme uskutočnenia vynálezu sa kompozícia vyznačuje tým, že
ako polyoly sa použijú polyester- a/alebo predovšetkým polyéterpolyoly so strednou funkčnosťou
vyššou ako 2,5. Ak hustota zosieťovania nie je dostatočná, nie je zosieťované spojivo matrixu
dostatočne mechanicky stabilné.
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[0028] Ako polyizokyanáty v izokyanátovej zložke sú vhodné viacnásobne funkčné izokyanáty.
Izokyanáty výhodne obsahujú v priemere 2 až 5, výhodnejšie až 4, NCO skupiny. Príkladmi vhodných
izokyanátov sú aromatické izokyanáty, ako je 1,5-naftyléndiizokyanát, 2,4- alebo
4,4'-difenylmetándiizokyanát (MDI), xylyléndiizokyanát (XDI), m- a p-tetrametylxylyléndiizokyanát
(TMXDI),
izoméry tolyléndiizokyanátu
(TDI),
dia
tetraalkyldifenylmetándiizokyanát,
3,3'-dimetyldifenyl-4,4'-diizokyanát
(TODI)
1,3-fenyléndiizokyanát,
1,4-fenyléndiizokyanát,
4,4'-dibenzyldiizokyanát; alifatické izokyanáty, ako je hydrogenizovaný MDI (H12MDI),
1-metyl-2,4-diizokyanátcyklohexán, 1,12-diizokyanátdodekán, 1,6-diizokyanát-2,2,4-trimetylhexán,
1,6-diizokyanát-2,4,4-trimetylhexán, 1-izokyanátmetyl-3-izokyanát-1,5,5-trimetylcyklohexán (IPDI),
tetrametoxybután-1,4-diizokyanát, bután-1,4-diizokyanát, hexán-1,6-diizokyanát (HDI), diizokyanát
dimérnej
mastnej
kyseliny,
dicyklohexylmetándiizokyanát,
cyklohexán-1,4-diizokyanát,
etyléndiizokyanát alebo až-izokyanátetylester kyseliny ftalovej.
[0029] Je tiež možné použiť podiely nízkomolekulárnych prepolymérov, napríklad reakčných
produktov MDI prípadne TDI s nízkomolekulárnymi diolmi, ako je napríklad etylénglykol,
dietylénglykol, propylénglykol, dipropylénglykol alebo trietylénglykol. Tieto prepolyméry je možné
vyrobiť reakciou nadbytku monomérneho polyizokyanátu v prítomnosti diolov. Molekulová hmotnosť
diolov je pri tomto všeobecne nižšia ako 1000 g/mol. Eventuálne je možné reakčný produkt zbaviť
monomérnych izokyanátov destiláciou. Môžu byť obsiahnuté aj reakčné produkty takýchto polyolov s
diizokyanátmi modifikovanými NCO skupinami. Množstvo týchto reakčných produktov by sa malo
zvoliť tak, aby sa získala ešte stále dostatočne nízka viskozita kompozície.
[0030] V jednej forme uskutočnenia sú podľa vynálezu výhodné aromatické diizokyanáty, v inej forme
sa výhodnejšie používajú kompozície alifatických a aromatických izokyanátov. Predovšetkým by
malo najmenej 50 % mol. NCO skupín pochádzať z izomérov MDI (2,2'; 2,4'; 4,4'). Podľa vynálezu je
nevyhnutné, aby sa množstvo izokyanátových skupín znížilo reakčnou premenou na karbodiimidy a
jeho deriváty, predovšetkým na uretonimíny. Mal by obsahovať predovšetkým trifunkčné
uretonimínové deriváty. Podiel zreagovaných NCO skupín by mal byť 3 až 25 % mol. pôvodne
prítomných NCO skupín. Kompozícia polyizokyanátov by mala byť výhodnejšie kvapalná pri izbovej
teplote (25 °C). Na získanie stabilných zmesí by izokyanátová zložka nemala obsahovať žiadne
zložky, ktoré by za podmienok skladovania alebo použitia vyvolali reakčnú premenu NCO skupín.
[0031] Dvojzložkové PU kompozície podľa vynálezu môžu ďalej obsahovať pomocné látky, ktoré sú
výhodnejšie úplne alebo čiastočne zmiešateľné s polyolovou zložkou. Týmto sa rozumejú látky, ktoré
sa zvyčajne pridávajú v malom množstve, aby sa zmenili vlastnosti kompozície, ako je napríklad
viskozita, zmáčacie správanie, stabilita, rýchlosť reakcie, tvorba bublín, skladovateľnosť alebo
priľnavosť, a tiež sa prispôsobujú vlastnosti použitia prispôsobujú na účel aplikácie. Príklady
pomocných látok sú tixotropné prostriedky, zmáčadlá, katalyzátory, prostriedky proti starnutiu,
farbivá, sušiace prostriedky, živice a/alebo vosky.
[0032] Kompozícia podľa vynálezu dodatočne obsahuje stabilizátory. Ako stabilizátory sa v zmysle
tohto vynálezu rozumejú antioxidanty, UV stabilizátory alebo stabilizátory hydrolýzy. Príkladmi toho
sú komerčne bežné stéricky blokované fenoly a/alebo tioétery a/alebo substituované benzotriazoly
a/alebo amíny typu „HALS“ (Hindered Amine Light Stabilizer).
[0033] Možné je tiež použiť katalyzátory. Ako katalyzátory sa používajú bežné organokovové
zlúčeniny známe v chémii polyuretánov, ako sú zlúčeniny železa, titánu, zirkónia, hliníka, olova,
bizmutu alebo predovšetkým aj zlúčeniny cínu. Výhodnejšie je možné, aby tieto katalyzátory ako
kompozícia alebo ako komplex v molárnom pomere 0,25:1 až 2:1 obsahovali polyhydroxyzlúčeniny
zvolené spomedzi cyklických α-hydroxyketónov a/alebo trifenolov s tromi susednými OH skupinami.
Ako cyklické α-hydroxyketóny môžu byť použité predovšetkým 5-, 6- alebo 7-kruhové zlúčeniny a ako
trifenoly môžu byť použité 1-alkyl-substituované 2,3,4- alebo 3,4,5-OH deriváty. Tu ide o látky, ktoré s
vyššie uvedenými atómami kovov pôsobia ako komplexotvorné látky. Tieto komplexotvorné látky by
mali vykazovať molárnu hmotnosť nižšiu ako 500 g/mol alebo tiež môžu byť naviazané na nosič. Tieto
látky sú predovšetkým vhodné ako komplexotvorné látky, ktoré eventuálne obsahujú ďalšiu OH,
COOH alebo esterovú skupinu. Týmto spôsobom môže počas zosieťovacej reakcie táto
komplexotvorná látka tiež reagovať s reaktívnou kompozíciou a môže pevne naviazať matrix.
[0034] Katalyzátor sa môže použiť v množstve od 0,01 do približne 5 % hmotn., vztiahnuté na
celkovú hmotnosť kompozície.
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[0035] Jedna forma uskutočnenia dvojzložkovej PU kompozície sa vyznačuje tým, že ako katalyzátor
obsahuje zlúčeniny Sn, Ti alebo Bi, predovšetkým Sn katalyzátory s cyklickými komplexotvornými
látkami zvolenými spomedzi cyklických α-hydroxyketónov alebo 1-alkyl-2,3,4-trifenolových derivátov
alebo cyklických terciárnych amínov.
[0036] Je tiež možné, že sú obsiahnuté malé množstvá zmäkčovadla, farebných pást alebo
molekulárneho sita. Ako sušiace prostriedky sa môžu použiť aj kvapalné zlúčeniny, ktoré počas
skladovania zachytávajú vlhkosť. Množstvo takýchto zložiek by však malo byť menšie ako
10 % hmotn. (vztiahnuté na dvojzložkové kompozície). Výhodnejšie nie sú obsiahnuté žiadne
pigmenty, molekulárne sitá, plnivá a/alebo zmäkčovadlá. Kompozícia podľa vynálezu by výhodnejšie
nemala obsahovať žiadne organické rozpúšťadlá. V podstate neprchavé zlúčeniny, ktoré sa
používajú v malom množstve na dispergovanie alebo rozpustenie prísad, sa v tomto ohľade
nepovažujú za rozpúšťadlá.
[0037] Ďalej môžu byť eventuálne prítomné živice. Tu môže ísť o prírodné živice alebo syntetické
živice. Špeciálna forma uskutočnenia používa živice obsahujúce OH skupiny, predovšetkým živice s
viacerými OH skupinami. Tieto môžu reagovať s izokyanátmi. Vo výhodnej forme uskutočnenia môže
byť množstvo až 15 % hmotn.
[0038] Prísady sa vyberajú a pridávajú do zložiek tak, aby bola zaistená stabilita pri skladovaní.
Predovšetkým by sa nemali pridávať žiadne prísady, napríklad monofunkčné alebo polyfunkčné
karboxylové kyseliny, ktoré podporujú tvorbu plynných bublín, ako je CO2, v lepidle.
[0039] Kompozícia podľa vynálezu obsahuje 30 až 70 % hmotn. polyolov s funkčnosťou nad 2,5,
predovšetkým polyéterpolyoly a polyesterpolyoly, 70 až 30 % hmotn. polyizokyanátov, pričom 3 až 25
% mol. NCO skupín zreagovalo na uretonimíny, pričom predovšetkým najmenej 50 % mol. všetkých
izokyanátových skupín pochádza z izomérov MDI, 0,1 až 5 % hmotn. prísad zvolených spomedzi
stabilizátorov, katalyzátorov a separačných prostriedkov. Táto kompozícia neobsahuje zložky s
obsahom amínov, ako sú katalyzátory alebo polyoly.
[0040] Na umožnenie aplikácie podľa vynálezu dvojzložková PU kompozícia podľa vynálezu
vykazuje viskozitu v zmiešanej forme 20 až 3000 mPas (meranú s Brookfield RTV, DIN ISO 2555),
meranú pri teplote medzi 20 a 60 °C. Viskozita by predovšetkým mala byť od 20 do 1000 mPas,
meraná pri 20 až 40 °C. Dvojzložková PU kompozícia podľa vynálezu môže byť aplikovaná pri týchto
teplotách. Viskozita by sa mala stanoviť ihneď po zmiešaní, napríklad do 2 minút po zmiešaní, a
pomaly sa zvyšuje v dôsledku začínajúcej zosieťovacej reakcie.
[0041] Dvojzložková PU kompozícia podľa vynálezu môže byť pri jej spracovaní použitá rôznymi
spôsobmi. Jedna forma uskutočnenia vykazuje dlhú dobu spracovania, táto by mala byť viac ako 60
minút. Ďalšia forma uskutočnenia má dobu spracovateľnosti viac ako 10 minút, potom je možné
pozorovať veľmi rýchle zosieťovanie. Ako čas spracovania sa tu rozumie čas, po ktorom viskozita
kompozície vzrástla na viac ako 3000 mPas pri 25 °C. Pri kompozícieach s vyššou viskozitou (viac
ako 1500 mPas) je zodpovedajúcou medzou viac ako 5 000 mPas. Doba spracovania môže byť
ovplyvnená výberom izokyanátov a katalyzátorov.
[0042] Výberom zložiek vykazuje dvojzložková PU kompozícia podľa vynálezu teplotu skleného
prechodu (Tg) vyššiu ako 100 °C (merané s DSC, DIN 11357), v ďalšej forme uskutočnenia
predovšetkým od 100 °C do 130 °C. Vysoká Tg je účelná na získanie požadovanej mechanickej
stability vytvrdeného kompozitného systému. Výberom polyolu a oligomérnej izokyanátovej zložky
podľa vynálezu kompozícia získa vysokú mechanickú stabilitu. Štrukturálnu stabilitu spojiva matrixu
je možné merať napríklad prostredníctvom modulu pružnosti. Kompozícia podľa vynálezu zaisťuje,
že tento modul pružnosti je pri teplotách medzi -10 °C a + 70 °C väčší ako 1000 MPa (analogicky k
DIN EN ISO 527).
[0043] Dvojzložkové PU kompozície podľa vynálezu sú vhodné ako živicový matrix pre tvarované
diely vystužené vláknami (kompozity). Môžu sa použiť v rôznych aplikačných spôsoboch, napríklad v
spôsobe RTM alebo v infúznom spôsobe.
[0044] Predmetom vynálezu je tiež spôsob výroby kompozitných materiálov, pri ktorom sa používajú
dvojzložkové PU kompozície podľa vynálezu. Kompozície podľa vynálezu sa tu aplikujú zavedením
do formy.
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[0045] Ako komponenty kompozitných materiálov sú vhodné známe vysokopevnostné vláknité
materiály. Tieto môžu byť vyrobené napríklad zo sklenených vlákien; syntetických vlákien, ako sú
polyesterové vlákna, polyetylénové vlákna, polypropylénové vlákna, polyamidové vlákna,
polyimidové vlákna alebo aramidové vlákna; uhlíkových vlákien; bórových vlákien; oxidových alebo
neoxidových keramických vlákien, ako sú vlákna oxidu hlinitého/oxidu kremičitého, vlákna karbidu
kremičitého; kovových vlákien, napríklad z ocele alebo hliníka; alebo vyrobené z prírodných vlákien,
ako je ľan, konope alebo juta. Tieto vlákna môžu byť zavedené vo forme rohoží, tkanín, pletenín,
netkaných textílií, rún alebo rovingov. Tiež je možné použiť dva alebo viaceré z týchto vláknitých
materiálov ako zmes. Možné je zvoliť krátke strižové vlákna, výhodnejšie sa však používajú dlhé
vlákna, predovšetkým tkaniny a netkané textílie. Takéto vysokopevnostné vlákna, rovingy, netkané
textílie a tkaniny sú odborníkovi známe.
[0046] Vlákna sa tu do foriem vkladajú vo vopred stanovenej orientácii. Množstvo vláknitých
materiálov môže byť veľmi vysoké, predovšetkým sa používajú podiely vlákien vyššie ako 60 % (%
obj.), vztiahnuté na tvarovaný diel. Eventuálne je možné vložiť aj ďalšie vložky. Potom sa zavedie
vopred zmiešaná kompozícia podľa vynálezu.
[0047] Spôsob podľa vynálezu zahŕňa dve formy uskutočnenia. Natečenie sa môže uskutočňovať v
krátkom čase vstrekovaním pod tlakom (spôsob Resin-Transfer-Molding alebo aj RTM spôsob),
eventuálne aj za podpory vákua. Tu sú výhodné kompozície, ktoré vykazujú kratší čas spracovania,
potom však vykazujú rýchlu reakciu. Ďalšia forma uskutočnenia vyplní formu použitím vákua (infúzny
spôsob). V tejto forme uskutočnenia je výhodná dlhá doba spracovateľnosti. Viskozita kompozície
vhodnej podľa vynálezu musí byť nízka. Za podmienok procesu plnenia formy sa môže zvýšiť len
mierne. Podľa vynálezu by mala byť miešanina kompozície bezprostredne po zmiešaní v rozsahu od
20 do 3000 mPas (EN ISO 2555, Brookfieldov viskozimeter, 25 °C), výhodne menej ako 1000 mPas.
Je dôležité dbať na to, aby rýchlosť tečenia bola zvolená tak, aby medzi vláknitými materiálmi mohol
unikať vzduch alebo plyny.
[0048] Vo forme uskutočnenia pre infúzny spôsob je zvlášť dôležitá dlhá doba spracovateľnosti. Z
tohto dôvodu sa v tomto uskutočnení používajú predovšetkým kompozície, ktoré neobsahujú žiadne
katalyzátory. Natečenie na vláknité materiály, vytláčanie vzduchových bublín a naplnenie formy sa
môžu uskutočňovať počas dlhšej doby. Vďaka pomalému priebehu respektíve priebehu reakcie môžu
byť vláknité materiály úplne zaliate do materiálu matrixu.
[0049] Vo forme uskutočnenia ako RTM spôsob sa naplnenie formy musí uskutočniť v krátkom čase.
Tu sa do formy privedie zakalená reakčná kompozícia pod tlakom. Nízka počiatočná viskozita môže
zaistiť rýchle zaliatie vlákien. V tejto forme uskutočnenia kompozície výhodnejšie obsahujú aj
katalyzátory. Tieto vedú po krátkom čase k zrýchleniu reakcie, takže dôjde k rýchlemu vytvrdeniu. To
môže byť podporené aj zvýšenou teplotou. Týmto je možný krátky čas zotrvania vo forme.
[0050] Pretože zosieťovacia reakcia začína po zmiešaní, je vhodné, aby sa buď vyrobilo len potrebné
množstvo kompozície a bezprostredne spracovalo. Ďalší spôsob spracovania predstavuje
kontinuálna výroba PU kompozície a jej zavedenie do formy.
[0051] Po naplnení formy začne kompozícia tvrdnúť. To je možné urobiť bez dodatočného prísunu
tepla. Reakčné teplo vznikajúce zosieťovacou reakciou nevedie k lokálnemu prehriatiu substrátov.
Na urýchlenie zosieťovacej reakcie je možné naplnenú formu zahriať. Môže sa zahriať na teplotu až
120 °C. Pri tomto sa dosiahne rýchlejšie zosieťovanie materiálu matrixu. Týmto je možné formu skôr
odstrániť z tvarovaného dielu a potom je k dispozícii pre ďalšie pracovné kroky.
[0052] Dvojzložkové PU kompozície podľa vynálezu sú zvlášť vhodné na zalievanie vláknitých
materiálov, napríklad pre infúzny spôsob alebo pre RTM spôsob. Pri tomto sa známe vláknité
materiály usporiadajú a zalejú sa ako celok do polymérneho matrixu. Ďalej je možné urýchliť
vytvrdzovanie cielenou reguláciou teploty procesu a nie priamo uvedeným zložením. Kompozícia
vykazuje dobrú priľnavosť k vláknitým substrátom. Zníženou viskozitou je možné vyrobiť bezchybný
matrix, predovšetkým sa zabráni tvorbe bublín v tvarovanom diele. Ďalšou výhodou je, že výberom
izokyanátovej zložky sa získa kompozícia s vysokou mechanickou pevnosťou. Kompozície vhodné
podľa vynálezu po zosieťovaní ako kompozitný diel vykazujú vysokú mechanickú stabilitu.
[0053] Ďalšou výhodou kompozície je zvýšená stabilita pri skladovaní oddelene skladovanej
kompozície. Vďaka chemickej modifikácii NCO skupín zostáva izokyanátová zložka dlhodobo
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stabilná; zrážanie jednotlivých zložiek ako zakalenie alebo zrazenina sa nepozoruje.

Príklady:
[0054] Nasledujúce príklady vysvetľujú vynález.
Príklad 1:
Zložka A
[0055] Polyétertriol (bez amínov, Mn cca. 350)
Zložka B
[0056]
4,4'-MDI (13 % NCO skupín ako uretonimín)
NCO: OH pomer 1,2:1
[0057] Postup: zložky sa zmiešajú v nádobe pomocou vysokorýchlostného miešadla za vylúčenia
vlhkosti s 0,05 % Sn-katalyzátorom, následne sa kompozícia za miešania vo vákuu odplyní. Viskozita
(2 min): cca. 200 mPas
[0058] Zo zmesí boli odliate skúšobné telesá (4 mm) a zosieťovávané po dobu 45 minút pri 95 °C ako
aj 60 minút pri 150 °C. E-modul < 2200 MPa.

Príklad 2:
[0059] Kompozície MDI s pevne určeným obsahom karbodiimidu/uretonimínu sa skladujú po dobu 3
prípadne 6 mesiacov pri rôznych teplotách a kontroluje sa stabilita.

2,4’-/ 4,4’-MDI
kompozície

Obsah
karbodiimid/uretonimín

6 mesiacov
pri 12°C

3 mesiace
pri 23°C

6 mesiacov
pri 23°C

50 % 2,4’-MDI

0%

usadenina

zakalený

zakalený

10 %

v poriadku

v poriadku

v poriadku

0%

zakalený

zakalený

zakalený

5%

v poriadku

v poriadku

v poriadku

10 %

v poriadku

v poriadku

v poriadku

35 % 2,4’-MDI
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PATENTOVÉ
1.

NÁROKY

Dvojzložková polyuretánová kompozícia s viskozitou od 20 mPas do 3000 mPas (EN ISO 2555,
25 °C) obsahujúca
30 až 70 % hmotn. polyesterpolyolov a/alebo polyéterpolyolov s funkčnosťou vyššou
ako 2,5 a molekulovou hmotnosťou 200 g/mol až 3000 g/mol,
70 až 30 % hmotn. aspoň jedného polyizokyanátu,
0,1 až 5 % hmotn. prísad zvolených spomedzi stabilizátorov, katalyzátorov a
separačných prostriedkov,
pričom kompozícia vykazuje NCO:OH pomer 2:1 až 1:2 a použijú sa polyizokyanáty, pričom 3 až
25 % mol. NCO skupín polyizokyanátov zreaguje na uretonimín a pričom kompozícia
neobsahuje zložky obsahujúce amíny, a pričom zosieťovaná kompozícia vykazuje teplotu
skleného prechodu vyššiu ako 100 °C, meranú pomocou DSC, DIN 11357.

2.

Dvojzložková PU kompozícia podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že kompozícia vykazuje
viskozitu menšiu ako 1 000 mPas (25 °C).

3.

Dvojzložková PU kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 alebo 2, vyznačujúca sa tým, že
ako polyizokyanát obsahuje MDI a jeho uretonimínové deriváty.

4.

Dvojzložková PU kompozícia podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca
sa tým, že ako katalyzátor obsahuje zlúčeniny Sn, Ti alebo Bi, predovšetkým Sn katalyzátory s
cyklickými komplexotvornými látkami zvolenými spomedzi cyklických α-hydroxyketónov alebo
1-alkyl-2,3,4-trifenolových derivátov.

5.

Dvojzložková PU kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúca sa tým, že
kompozícia neobsahuje katalyzátory.

6.

Dvojzložková PU kompozícia podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca
sa tým, že kompozícia v podstate neobsahuje rozpúšťadlá, zmäkčovadlá, karboxylové kyseliny
a/alebo pigmenty.

7.

Spôsob výroby vláknitých kompozitných materiálov, pričom vonkajšia forma sa naplní vláknitými
materiálmi a do tejto formy sa pod tlakom zavedie kvapalná dvojzložková PU kompozícia podľa
ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6.

8.

Spôsob výroby vláknitých kompozitných materiálov, pričom sa poskytne vonkajšia forma
naplnená vláknitými materiálmi a do tejto formy sa aplikáciou vákua zavedie kvapalná
dvojzložková PU kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6.

9.

Spôsob podľa nároku 7 alebo 8, pričom vláknitý podiel je väčší ako/rovný 60 % obj. a
dvojzložková PU kompozícia vykazuje viskozitu 20 až 3000 mPas.

10. Spôsob podľa nároku 9, pričom kompozícia sa zosieťuje pri teplote do 120 °C.
11. Vláknový kompozitný materiál obsahujúci vláknité materiály z organických a/alebo
anorganických vlákien, pričom ako materiál matrixu je obsiahnutá zosieťovaná dvojzložková PU
kompozícia podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6.
12. Vláknový kompozitný materiál podľa nároku 11, pričom vláknitý podiel je väčší ako/rovný 60 %
obj.
13. Vláknový kompozitný materiál podľa nároku 12, pričom zosieťovaný spojivový matrix vykazuje
uretonimínové skupiny.
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