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Streszczenie
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące opracowania receptury kleju do drewna z wybranymi dodatkami ceramicznymi mającymi na celu poprawę właściwości ognioochronnych takich spoin. Medium podstawowym była dyspersja na bazie polioctanu
winylu o pH mieszczącym się w zakresie 3–5, do której wprowadzano różne opóźniacze palenia, takie jak krzemionka, wodne roztwory
krzemianów sodu i litu, mocznik oraz chlorek glinu, których zadaniem jest m.in. wspomożenie tworzenia zwęglonej warstwy izolującej
termicznie, zmniejszenie palności klejonego drewna czy tworzenie rodników hamujących proces palenia. Wybrane mieszaniny scharakteryzowano pod kątem ich właściwości reologicznych (pomiar lepkości w różnych temperaturach), termicznych (analiza TG/DTA) oraz
wytrzymałościowych (wytrzymałość na zrywanie). Najlepszą mieszalnością cechowały się wodne roztwory krzemianów sodu i litu, odpowiednio o module molowym 3,2 oraz 4,5 i pH=11. Dodatek krzemianów sodu i litu oraz krzemionki powodował wzrost lepkości mieszanin
w temperaturze pokojowej z około 3000 mPa∙s do nawet 14000 mPa∙s, natomiast obecność soli i mocznika nie wprowadzała większych
zmian. Wraz ze wzrostem temperatury lepkość badanych mieszanin malała. Jedynie w przypadku próbki kleju D2 z dodatkiem 15% wag.
mocznika lepkość mieszaniny pozostawała stabilna aż do 60 °C. Wyniki analizy termicznej wykazały, że całkowita zmiana masy badanych
próbek wynosi powyżej 90%, a największa ubytek masy występuję w zakresie temperatur 300–350 °C (ok. 60% całkowitej masy). Badane
dodatki nie wpływały znacznie na zmniejszenie ubytku masy, ale powodowały przesunięcie charakterystycznych temperatur w stronę wyższych wartości. Przeprowadzone badania wytrzymałościowe na zrywanie wykazały, że zastosowane opóźniacze palenia nie pogarszają
znacząco parametrów wytrzymałościowych spoin klejowych, a w niektórych przypadkach nawet je poprawiają. Maksymalne naprężenie
rozciągające dla czystego kleju wynosiło 6,34 MPa, natomiast dla badanych mieszanin mieściło się ono w zakresie 6,17–6,87 MPa. Jedynie dla mieszaniny kleju D2 z dodatkiem 15% wag. chlorku glinu wartość ta była znacznie niższa (5,18 MPa).
Słowa kluczowe: ceramiczne opóźniacze palenia, drewno, kleje polioctanowinylowe, lepkość, wytrzymałość na zrywanie

FIREPROOF ADDITIVES IN POLYVINYL ACETATE WOOD ADHESIVES
Preliminary results of research on the development of a recipe of wood adhesive with selected ceramic additives aimed at improving its
fireproof properties are presented. A basic medium was dispersion with pH in the range 3–5 based on polyvinyl acetate, to which various
fire retardants such as silica, aqueous solutions of sodium and lithium silicates, urea and aluminum chloride were introduced. Their task
is to help, among other things, to create a thermally insulating charred layer, to reduce the flammability of laminated wood, or to produce
radicals which inhibit the combustion process. Such prepared mixtures were tested towards its rheological (viscosity measurements in different temperatures), thermal (TG/DTA analysis) and strength (tensile strength) properties. It was noticed that the best miscibility characterizes the adhesive mixtures with aqueous solutions of lithium and sodium silicates with molar modulus 3.2 and 4.5, respectively, and pH
= 11. Addition of sodium and lithium silicates, as well as addition of silica, increased viscosity of the tested mixtures at room temperature
from about 3000 mPa∙s up to 14 000 mPa∙s, while the presence of salt and urea did not cause major changes. An increase in temperature
caused a decrease in viscosity. Only in the case of the D2 adhesive with 15 wt% of urea the viscosity of the mixture remained stable up
to 60 °C. The results of thermal analysis showed that the total change in weight of the tested samples were greater than 90%, and the
maximum loss in mass was in the temperature range of 300–350 °C (approx. 60% of total weight). The additives did not significantly affect
the weight loss, but shifted the characteristic temperatures to higher values. The carried out tensile strength tests revealed that the applied
fire retardants did not significantly impair the strength parameters of adhesive joints, and in some cases even improved them. A maximum
extension stress for pure glue was 6.34 MPa, and for other tested mixtures it fell within the range of 6.17-6.87 MPa. Only for D2 adhesive
with 15 wt% of aluminum chloride this value was significantly lower (5.18 MPa).
Keywords: Ceramic fire retardants, Polyvinyl acetate adhesive, Tensile strength, Viscosity, Wood

1. Wprowadzenie
Jednym z najstarszych środków impregnujących drewno
i chroniącym je przed działaniem ognia był roztwór ałunu,
czyli uwodnionego siarczanu glinowo-potasowego, który
w trakcie kontaktu z ogniem paruje, pozostawiając kruchą
i krystaliczną masę. Obecnie do najczęściej stosowanych
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metod impregnacji można zaliczyć stosowanie chemicznych preparatów ognioochronnych, którymi pokrywa się
zewnętrzną powierzchnię drewna przez smarowanie, natryskiwanie, kąpiel lub nasycanie pod ciśnieniem. Substancje
te syntetyzowane są głównie na bazie czwartorzędowych
związków amoniowych i kwasu borowego oraz fosforanów.
Znane są również sposoby impregnacji, gdzie powierzchnię
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drewna pokrywa się warstwą żelu, najczęściej krzemionkowego, otrzymywaną na drodze metody sol-gel. Tak utworzony kompozyt jest niezwykle trwały (związane jest to z reakcją
jaka zachodzi pomiędzy alkoksysilanem obecnym w nakładanej powłoce i grupami hydroksylowymi znajdującymi się
w celulozie), a odporność drewna na spalanie wzrasta aż
o 65% w porównaniu do materiału niezabezpieczonego powłoką krzemową [1]. Kolejnym rozwiązaniem jest stosowanie farb i lakierów zwiększających ognioodporność. Jednak
na uwagę zasługują również kleje, które zastosowane nie
tylko jako materiał łączący, ale też izolujący rozprzestrzenianie się ognia, mogą przyczynić się do zabezpieczenia
konstrukcji [2].
Obecnie na rynku dostępnych jest wiele klejów polimerowych do drewna, chociażby kleje poliuretanowe, epoksydowe
oraz butadienowo-styrenowe odporne na warunki atmosferyczne, wilgoć, temperaturę czy silne obciążenia, jednak
mało odporne na działanie ognia. Wiele z nich zawiera także
substancje szkodliwe (formaldehyd), które uwolnione w kontakcie z ogniem są szkodliwe dla organizmu ludzkiego i środowiska [3]. Istnieją kleje krzemianowe ognioodporne do zastosowań górniczych (np. Chemopur Flex) oraz do uszczelnień
ceramicznych, szamotowych i metalowych (np. Silicate High
Temperature firmy Technicqll, Collafeu firmy GEB), jednak
i one bazują na substancjach szkodliwych np. diizocyjanianie
difenylometanu. Przede wszystkim wymienione produkty nie
są odpowiednie do klejenia drewna ze względu na wysokie
pH (np. klej Collafeu ma pH powyżej 11,5) [4–6].
W przypadku klejów do drewna o zwiększonej ognioochronności większość z nich bazuje na dwóch grupach
opóźniaczy palenia, tj. związkach organicznych zawierających halogeny oraz fosfor i azot, lub też związkach nieorganicznych typu kwas borowy, wodorotlenek glinu czy
odpowiednie tlenki.
Z pierwszej grupy można wymienić takie substancje chemiczne jak polialkohole, zawierające pochodne fosforowe
czyli polifosforany glikolu etylenowego i gliceryny [7, 8], sulfaminian amonu [9], czy fosforan guanylomocznika [10]. Do
drugiej grupy zalicza się takie środki jak fosforan amonu
i diamonu, boran sodu i czteroboran sodu, chlorek amonu,
tlenki magnezu, tytanu i cynku [8, 11–14]. Wszystkie wymienione związki są wprowadzane do wcześniej już opisanych
klejów syntetycznych.

a)

Ciekawe rozwiązanie zastosowano w patencie firmy Henkel z 2004 roku [15], gdzie do kleju montażowego na bazie
wodnej dyspersji kopolimeru styren/akrylan jako środek zagęszczający poprawiający przyczepność kleju montażowego proponuje się dodatek kwasu krzemowego w układzie
z wodnym roztworem kwas akrylowy/akryloamid.
Oprócz wspomnianego patentu firmy Henkel, można wymienić tutaj także cztery inne rozwiązania, gdzie jako retardanty palenia zastosowano szkło wodne sodowe o module
krzemianowym w zakresie 1,8–3,5, krzemiany sodu oraz
krzemionkę, które stanowią także rodzaj wypełniacza zwiększającego lepkość kleju do drewna [16–19].
Pochodne krzemianowe, czyli krzemionka, kwas krzemowy i wodne roztwory krzemianów alkalicznych są jednymi z najczęściej stosowanych opóźniaczy palenia, jednak
cechują się one zróżnicowanym pH, co stanowi problem
w przypadku klejów do drewna, które powinny posiadać
odczyn lekko kwaśny ze względu na budowę celulozy [3].
W tym zakresie praktycznie brakuje literatury badawczej.
Ze względu na to, podjęto się próby przygotowania kleju
do drewna na bazie polioctanu winylu o zwiększonej ognioochronności z dodatkiem ceramicznych opóźniaczy palenia
w tym pochodnych krzemianowych. W artykule przedstawiono badania wstępne w tym zakresie, skupiając się głównie
na mieszalności wybranych dodatków ognioochronnych
z dyspersją polioctanowinylową, a także charakterystyce
powstałych mieszanin klejowych.

2. Część doświadczalna
2.1. Materiały
Do badań wykorzystano kleje do drewna na bazie dyspersji polioctanu winylu o symbolach D2 i D3 oraz gęstości
1 g/cm3 i pH mieszczącym się w zakresie 3–5. Dodatkowo
w celach porównawczych badano również dyspersję wodną
polioctanu winylu o symbolu DP50, która wykorzystywana
jest jako surowiec do produkcji klejów do drewna (pH = 3–5,
gęstość 1 g/cm3). Wszystkie stosowane dyspersje zostały
dostarczone przez firmę Dragon Poland Sp. k. Jako opóźniacze palenia zastosowano następujące substancje: mocznik (POCH S.A.), sześciowodny chlorek glinu (CHEMPUR),
krzemionkę bezpostaciową Arsil (Zakłady Chemiczne „Rudni-

b)

c)

Rys. 1. Mieszanina kleju D2 z dodatkiem szkła wodnego sodowego R-137 o module molowym 3,2: a) czysty klej D2, b) klej D2 z 10% wag.
szkła wodnego sodowego R-137, c) klej D2 z dodatkiem 11% wag. szkła wodnego sodowego R-137.
Fig. 1. Mixture of glue D2 with addition of sodium water glass R-137 with silicate module 3.2: a) pure glue D2, b) glue D2 with 10 wt% of
sodium water glass R-137, c) glue D2 with 11 wt% of sodium water glass R-137.
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ki” S.A.) oraz szkła wodne sodowe o symbolach handlowych
R-137, R-145 i R-150 i modułach molowych SiO2/Na2O odpowiednio 3,2, 2,4 i 2,0 (Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A.).

2.2. Przygotowanie mieszanin klejowych do
badań
Do dyspersji klejowych wymienionych w podrozdziale 2.1
wprowadzano wybrane opóźniacze palenia w ilości (1–20)%
wag., homogenizowano i obserwowano pod kątem ich jednorodności (Rys. 1). Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i danych zawartych w Tabeli 1 do dalszych badań
wytypowano klej D2 z maksymalną zawartością następujących retardantów palenia: szkło wodne sodowe R-137,
krzemionka, sześciowodny chlorek glinu i mocznik.

2.3. Metody badawcze
Lepkość badanych klejów do drewna, jak i ich mieszanin z dodatkiem wybranych opóźniaczy palenia, zmierzono
z wykorzystaniem reometru Anton Paar Physica MCR-301,
wyposażonego w układ pomiarowy płytka-płytka o średnicy 50 mm. Badania prowadzono w zakresie temperatur
20–40 °C. Szerokość szczeliny pomiarowej była stała i wynosiła 0,2 mm, natomiast szybkość ścinania – 100 s-1.
Badania termiczne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem analizatora termicznego firmy NETZSCH, model STA
449 F3, w atmosferze gazów ochronnych N2/O2. Badana próbka była umieszczana w tygielku wykonanym z Al2O3, a następnie ogrzewana do temperatury 650 °C z szybkością 10 °C/min.
W trakcie pomiaru zarejestrowano zmiany masy próbki ba-

Tabela 1. Skład mieszanin klejowych z dodatkiem wybranych opóźniaczy palenia – maksymalny dodatek.
Table 1. Composition of adhesive mixtures with addition of the selected fire retardants – maximum addition.
Modyfikowany klej

Dodatek modyfikujący

Udział dodatku
[% mas.]

D2

D3

DP50

Chlorek glinu

15

15

15
15

Mocznik

15

15

Krzemionka

5

5

5

Szkło wodne sodowe R-137

10

5

5

Szkło wodne sodowe R-145

8

5

5

Szkło wodne sodowe R-150

5

5

3

Rys. 2. Schemat połączenia drewnianych elementów za pomocą badanych mieszanin klejowych (szara warstwa) w próbkach użytych do
badania wytrzymałości na rozciąganie spoin.
Fig. 2. Scheme of bonding wood elements with use of the tested adhesive mixtures (grey layer) in samples prepared to measurements
of tensile strength of joints.

Rys. 3. Lepkość badanych mieszanin klejowych w temperaturze
20 °C.
Fig. 3. Viscosity of the tested adhesive mixtures at 20 °C.

Rys. 4. Lepkość badanych mieszanin klejowych w temperaturze
40 °C.
Fig. 4. Viscosity of the tested adhesive mixtures at 40 °C.
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danych mieszanin klejowych (TG) oraz różnicę temperatur
pomiędzy badaną próbką a materiałem odniesienia (DTA).
Badania wytrzymałościowe na zrywanie wykonano z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej Instron 3367
w temperaturze otoczenia. Polegały one na osiowym rozciąganiu drewnianych próbek o ściśle określonym kształcie
sklejonych badanymi mieszaninami klejowymi (Rys. 2). Długość i szerokość rozciąganej spoiny wynosiła 23 mm, natomiast rozciąganie następowało z szybkością 2 mm/min. Dla
każdej mieszaniny klejowej przygotowano 5 próbek, które
po sklejeniu pozostawiono do wyschnięcia na 24 godziny,
następnie umieszczono w suszarce w temperaturze 40 °C na
72 godziny, wyjęto do ostygnięcia, by na końcu sezonować
je przed badaniem przez okres 7 dni.

3. Wyniki badań i dyskusja
3.1. Badania reologiczne
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Dodatek szkła wodnego sodowego R-137 i krzemionki spowodował gwałtowny wzrost lepkości badanych mieszanin
odpowiednio o 9000 mPa·s i 11000 mPa·s, natomiast obecność mocznika spowodowała nieznaczny spadek lepkości
(Rys. 3).
Ciekawe zjawisko zaobserwowano w trakcie pomiaru lepkości badanych mieszanin w temperaturze 40 °C (Rys. 4).
Dla mieszaniny z dodatkiem 5% wag. krzemionki lepkość
obniżyła się do poziomu 6400 mPa·s i była nadal stabilna,
w przeciwieństwie do mieszaniny z dodatkiem 10% wag.
szkła wodnego sodowego R-137, gdzie parametr ten również się obniżył, jednak nie był stabilny. W przypadku pomiaru lepkości próbki zawierającej chlorek glinu parametr ten
ciągle rósł, co pozwala przypuszczać, iż zachodziła reakcja
chemiczna.

3.2. Analiza termiczna

Istotny wpływ na głębokość wnikania ma między innymi
lepkość stosowanej substancji klejącej. Sam proces klejenia
polega na naniesieniu roztworu na klejone elementy, a następnie dociśnięciu klejonych powierzchni w odpowiednich
prasach lub zaciskach aż do całkowitego związania spoiny.
W zależności od rodzaju stosowanego kleju czas ten może
wynieść od kilku minut do kilkunastu godzin [20].
Klej D2 jest klejem dyspersyjnym służącym do klejenia
na zimno, tj. w temperaturze pokojowej, tworząc spoinę
klejową poprzez odparowanie rozpuszczalnika. Lepkość badanego kleju w temperaturze 20 °C wyniosła 3280 mPa·s.

Analizę wyników otrzymanych na drodze analizy termicznej TG/DTA podzielono na dwie grupy, tj. dla mieszanin klejowych zawierających różne formy krzemianów (Rys. 5 i 6)
oraz dla mieszanin zawierających inne retardanty palenia,
tj. chlorek glinu i mocznik (Rys. 7 i 8).
Analizując krzywe termograwimetryczne dla próbek kleju zawierających pochodne krzemianowe stwierdzono, że
całkowita zmiana masy oscyluje na poziomie około 90%,
a największy ubytek masy występuję w zakresie temperatur 330–520 °C (ok. 80% całkowitej straty masy). Zakres
ten pokrywa się z pikami egzotermicznymi na krzywej DTA
(Tabela 2).

Rys. 5. Termogram próbki kleju D2 + 10% wag. szkła wodnego
sodowego R-137.
Fig. 5. Thermogram of a sample of adhesive D2 + 10 wt% of sodium
water glass R-137.

Rys. 6. Termogram próbki kleju D2 + 5% wag. krzemionki bezpostaciowej Arsil.
Fig. 6. Thermogram of a sample of adhesive D2 + 5 wt% of amorphous silica Arsil.

Rys. 7. Termogram próbki kleju D2 + 15% wag. chlorku glinu.
Fig. 7. Thermogram of a sample of adhesive D2 + 15 wt% of aluminum chloride.

Rys. 8. Termogram próbki kleju D2 + 15% wag. mocznika.
Fig. 8. Thermogram of a sample of adhesive D2 + 15 wt% of urea.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 68, 4, (2016)

DODATKI OGNIOOCHRONNE W POLIOCTANOWINYLOWYCH KLEJACH DO DREWNA

Tabela 2. Wyniki analizy termicznej próbek kleju D2 z badanymi opóźniaczami palenia.
Table 2. Thermal analysis results of D2 adhesive with the tested fire retardants.
Oznaczenie próbki

Ubytek masy
[% wag.]

Tp
[ºC]

Tk
[ºC]

D2 + 10% wag. R-137

94,77

329,8

511,9

D2 + 5% wag. SiO2

90,64

335,8

515,5

D2 + 15% wag. AlCl3

93,31

190,1

567,5

D2 + 15% wag. CH4N2O

98,98

200,0

588,4

Rys. 9. Zależność przemieszczenia od przyłożonego obciążenia dla próbek sklejonych klejem D2 bez dodatków.
Fig. 9. Dependence of displacement vs. load for the samples glued with adhesive D2 with no additives.
Tabela 3. Wyniki badań wytrzymałościowych dla wybranych połączeń klejowych.
Table 3. The results of strength tests for the selected adhesive joints.
Oznaczenie próbki

Maks. naprężenie rozciągające
[MPa]

Przemieszczenie przy maks. naprężeniu
[mm]

Klej D2

6,34±0,31

1,78±0,15

D2 + 10% wag. R-137

6,17±0,52

1,84±0,16

D2 + 15% wag. AlCl3

5,18±0,46

1,60±0,08

D2 + 15% wag. CH4N2O

6,31±0,49

1,73±0,05

D2 + 5% wag. SiO2

6,87±0,64

2,39±0,48

W przypadku próbek z chlorkiem glinu i mocznikiem całkowita zmiana masy wynosi powyżej 93%. Stwierdzono także obecność pików endotermicznych w temperaturze około
130 °C i 300 °C, co najprawdopodobniej ma związek z rozkładem termicznym tych substancji. Największy ubytek masy
następuje w zakresie temperatur od 200 °C do 590 °C, z tym
że ubytek ten jest „dwustopniowy” i w temperaturze około
300–330 °C następuje drugi spadek. Można przypuszczać,
porównując Rys. 7 i Rys. 8 z termogramami zamieszczonymi na Rys. 5 i Rys. 6, że pierwszy ubytek masy związany
jest z rozkładem chlorku glinu i mocznika, natomiast drugi
z rozkładem polioctanu winylu.
W Tabeli 2 dodatkowo zamieszczono wartości temperatury początkowej (Tp) i końcowej (Tk) przemiany egzotermicznej związanej z największym ubytkiem masy badanych
mieszanin klejowych.

3.3. Badania wytrzymałościowe na zrywanie
Wyniki pomiarowe otrzymywano w formie wykresu zależności przemieszczenia sklejonego elementu próbki od przyłożonego obciążenia (Rys. 9). Dodatkowo w trakcie pomiaru
zapisywane były następujące wielkości:
– maksymalne naprężenie rozciągające [MPa],
– przemieszczenie przy maksymalnym naprężeniu [mm],
– maksymalne obciążenie działające na próbkę [N].

W Tabeli 3 zamieszczono uśrednione wyniki dla wszystkich badanych mieszanin klejowych.
Na Rys. 9 można zauważyć, że wartości odkształcenia
przy maksymalnym naprężeniu dla danej mieszaniny klejowej różnią się od siebie. Różnice te mogą wynikać z faktu,
że w trakcie rozciągania osiowego pęknięcie propagowało
przez warstwę kleju, której parametry ilościowe i jakościowe
wpływały na wartość naprężenia rozciągającego.
Analizując dane zawarte w Tabeli 3 skupiono się na analizie wartości maksymalnego naprężenia rozciągającego,
powodującego zerwanie spoiny klejowej. Dla czystego kleju
wartość ta wynosi 6,34 MPa, natomiast dla badanych opóźniaczy palenia wyniki te nieznacznie różnią się od siebie.
W przypadku dodatku krzemionki maksymalne naprężenie
rozciągające przyjmuje najwyższą wartość, tj. 6,87 MPa, na
co wpływ może mieć zwiększenie lepkości mieszaniny klejowej wywołanej dodatkiem krzemionki. Jedynie w przypadku
dodatku chlorku glinu wartość maksymalnego naprężenia
jest niższa niż dla czystego kleju D2. Najprawdopodobniej
związane jest to z samą konsystencją roztworu, która była
stosunkowo rzadka i podczas sklejania znaczna część mieszaniny wypłynęła, a pozostałość utworzyła jedynie cienką
warstwę łączącą elementy drewniane. Innymi słowy chlorek
glinu jest upłynniaczem i plastyfikatorem dyspersji polioctanowej. Podsumowując tę część badań można przyjąć, że
badane retardanty (oprócz chlorku glinu) nie pogarszają
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analizowanych parametrów wytrzymałościowych i można
je stosować w środowisku dyspersji polioctanowinylowej.

4. Podsumowanie
Wstępne badania dotyczące mieszalności wybranych
opóźniaczy palenia dla klejów na bazie polioctanu winylu
wykazały, że istnieje możliwość wytworzenia składów o lepszych właściwościach użytkowych. Dodatki mogą nie tylko
zwiększać adhezję do powierzchni drewnianych (zwiększać
przyczepność), ale i stanowić dodatkowo ognioochronną
warstwę, która zwiększa zakres stosowania w budownictwie.
W zakresie szczegółowym:
– najlepszą mieszalnością cechuje się szkło wodne sodowe R-137 (Mk = 3,2); chlorek glinu i mocznik powodują
rozrzedzanie kleju na bazie polioctanu winylu;
– ubytek masy badanych mieszanin klejowych mieści się
w zakresie (90–98)% wag., jednak dodatek różnych retardantów palenia powoduje przesunięcie zmian temperaturowych w kierunku wyższych zakresów;
– obecność badanych dodatków spowalniających palenie znacząco nie pogarsza parametrów wytrzymałościowych
spoiny, a w przypadku krzemianów alkalicznych je poprawia.

Podziękowania
Praca wspierana ze środków finansowych w ramach projektu „Opracowanie receptury i technologii produkcji kleju do
elementów drewnianych i drewnopochodnych umożliwiającej wytwarzanie przegród ognioodpornych wraz z technologią aplikacji” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, lata 2014–2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” (umowa nr 5.5.160.998).
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