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Streszczenie
W pracy przedstawiono rezultaty badaĔ dotyczących sposobu otrzymywania kompozytów krzemiano-organicznych opartych na bazie
monomerów akrylowych i szkáa wodnego sodowego. Kierując siĊ wstĊpnymi wynikami badaĔ, przyjĊto trzy róĪne algorytmy postĊpowania: 1) wprowadzenie monomerów akrylowych do szkáa wodnego, a nastĊpnie polimeryzacja powstaáej mieszaniny; 2) uzyskanie struktury Īeli krzemiano-polimerowych poprzez wykorzystanie sorpcji wodnych roztworów przez hydroĪele; 3) wykorzystanie technik mieszanych
polegających na wprowadzeniu roztworu szkáa wodnego do hydroĪelu i utwardzeniu otrzymanej mieszaniny. Otrzymane kompozyty badano pod wzglĊdem stopnia przezroczystoĞci oraz ich barwy. Przeprowadzono takĪe testy ogniowe w zakresie EI. Wyniki badaĔ wykazaáy,
Īe dwa ostatnie schematy postĊpowania dają najlepsze rezultaty. Kompozyty otrzymane tą drogą posiadają wáaĞciwoĞci ognioochronne
i mogą znaleĨü zastosowanie w budownictwie.
Sáowa kluczowe: hydroĪel, monomery akrylowe, szkáo wodne, szyby ognioochronne, przezroczystoĞü

STUDIES ON PREPARATION OF SILICATE-ORGANIC COMPOSITE MATERIALS
The paper presents the results of a study on how to obtain transparent silicate-organic composite materials based on acrylic monomers
and water glass. Guided by the preliminary studies, we accepted three different methods: (i) introduction of acrylic monomers to water
glass, and then polymerization of the resultant mixture; (ii) obtaining the structure of silica-polymer gels through the use of sorption of
aqueous solutions by hydrogels; (iii) using mixed techniques based on introduction of the water glass solution to hydrogel and then curing
the resultant mixture. The obtained composite materials were tested in terms of transparency grade and colour. The ability to create apertures in EI class during the ¿re tests was also analyzed. Analysis of the results led to the conclusion that further proceedings concerning
the preparation of transparent silicate-organic composites should develop last two schemes of the procedure, because they gave the best
results. The composites obtained in this way have a ¿re protection property and can be used in building engineering.
Keywords: Hydrogel, Acrylic monomers, Water glass, Fireproof glass, Transparency

1. Wprowadzenie
Szyby ognioochronne stanowią waĪny element we
wspóáczesnym budownictwie. Powinny one speániaü szereg
wymagaĔ uĪytkowych, w tym takĪe w zakresie bezpieczeĔstwa przeciwpoĪarowego. W tym przypadku szyba przede
wszystkim winna chroniü przed ogniem, dymem i promieniowaniem cieplnym [1].
Typowa szyba ognioochronna skáada siĊ z kilku warstw
szkáa poáączonych za pomocą przezroczystych mieszanin
o konsystencji Īelu. W czasie poĪaru z Īelu w pierwszym
etapie odparowuje woda, w wyniku czego nastĊpuje silne
pocháanianie ciepáa. W kolejnym etapie Īel przyjmuje postaü
pumeksu o wáaĞciwoĞciach zapewniających efektywną izolacyjnoĞü ogniową i termiczną [2].
Ze wzglĊdu na nietoksycznoĞü Īelu oraz wspomniane
wczeĞniej wáaĞciwoĞci ognioochronne i termoizolacyjne,
moĪna go stosowaü takĪe jako impregnat przeciwogniowy
dla tkanin, drewna i innych materiaáów palnych. MoĪe stano-
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wiü skáadnik farb ogniotrwaáych stosowanych w budownictwie
wewnĊtrznym i zewnĊtrznym, a takĪe innych technologiach
przemysáowych np. przy produkcji form w odlewnictwie. WiĊcej informacji na ten temat znajduje siĊ w literaturze [3-5].
Celem prezentowanej pracy byáo opracowanie sposobu otrzymywania przezroczystych i ogniotrwaáych kompozytów krzemiano-organicznych opartych na monomerach
akrylowych i szkle wodnym sodowym, przeznaczonych do
zastosowania w budownictwie jako wypeánienie szyb ognioodpornych.

2. CzĊĞü doĞwiadczalna
2.1. Polimeryzacja monomerów akrylanowych
wraz ze szkáem wodnym sodowym
Do syntezy akrylanów (AAX, gdzie X oznacza Na, K lub
NH4) wykorzystano nastĊpujące odczynniki:
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–

kwas akrylowy o stĊĪeniu 0,1 M/dm3; producent: LachNer Neratovice Republika Czeska;
– nasycony wodny roztwór wodorotlenku sodu; producent:
Lach-Ner Neratovice Republika Czeska;
– nasycony wodny roztwór wodorotlenku potasu; producent: Lach-Ner Neratovice Republika Czeska;
– 25 % mas. wodny roztwór amoniaku; producent: LachNer Neratovice Republika Czeska.
Otrzymano przezroczyste roztwory akrylanów o pH równym 7, które nastĊpnie uĪyto do sporządzenia próbek kompozytu krzemiano-organicznego (M). W tym przypadku wykorzystano takĪe dwa rodzaje szkáa wodnego sodowego (SW)
o symbolach handlowych: R-132 i R-145 (Zakáad Chemiczny „Rudniki” S.A.), gĊstoĞci odpowiednio 1,34 g/cm3 oraz
1,47 g/cm3. NastĊpnie do nadawy polimeryzacyjnej wprowadzono substancjĊ sieciującą N,N-metylenobisakryloamid
(NNMBA) produkcji Fluka AG oraz odpowiednio nadsiarczan
amonu lub potasu (oba produkcji POCh Gliwice) jako inicjator reakcji (I). Tak przygotowane próbki stabilizowano w suszarce w temperaturze 70°C przez dwie godziny (Tabela 1).
Otrzymano próbki kompozytu charakteryzujące siĊ Īóátym zabarwieniem oraz róĪną lepkoĞcią w zaleĪnoĞci od stĊĪenia akrylanu w szkle wodnym. Próbki zawierające akrylan amonu dodatkowo charakteryzowaáy siĊ intensywnym
zapachem amoniaku.
Tabela 1. Skáad kompozytu krzemiano-akrylowego AAX/SW (10, 20
lub 30 % AAX w SW).
Table 1. Composition of silicate-acrylic composite AAX/WG (10, 20
or 30 % AAX in WG).

SW

R-132

R-145

Monomery
AAX/SW
I/M
AANa AAK AANH4 NNMBA/AAX
[%]
[mol/mol]
[g]
[g]
[g]
[% mas.]
10

3

20

6

30

9

10

3

20

6

30

9

0,1

0,003

0,1

0,003

W celu sprawdzenia cháonnoĞci badanych hydroĪeli wykonano próbĊ polegającą na nasączeniu odwaĪonych poróbek odpowiednio wodą destylowaną, wodą wodociągową oraz 0,9-procentowym roztworem chlorku sodu (Tabela
2). Otrzymane wartoĞci są porównywalne z danymi literaturowymi [6]. Oprócz wysokiej cháonnoĞci, badane hydroĪele
charakteryzują siĊ takĪe brakiem toksycznoĞci, co jest waĪnym czynnikiem branym pod uwagĊ podczas projektowania
szklanych przegród budowlanych.
Opierając siĊ na wstĊpnych badaniach, sporządzono
próbki zawierające hydroĪel AQT lub TS oraz wodne roztwory szkáa wodnego sodowego (0-100 % SW w roztworze).
Przygotowano 3 serie pomiarowe. Staáą iloĞü odpowiedniego hydroĪelu (1 g) nasączano roztworem szkáa wodnego:
– I seria: 10 cm3 roztworu SW o stĊĪeniu 0-100 % mas.;
– II seria: 15 cm3 roztworu SW o stĊĪeniu 0-100 % mas.;
– III seria: 20 cm3 roztworu SW o stĊĪeniu 0-100 % mas.
W przypadku hydroĪelu Terraspeed przygotowano tylko
drugą seriĊ pomiarową.
Otrzymane próbki wolno wcháaniaáy roztwór nasączający i dlatego – co pewien czas – mieszano je w celu lepszej homogenizacji. Im próbka zawieraáa mniej szkáa wodnego, tym bardziej cháonĊáa roztwór. Poza tym wzrost stĊĪenie szkáa wodnego w roztworze wpáywaá na zwiĊkszenie
lepkoĞci mieszaniny.
Próbki z AQT charakteryzowaáy siĊ delikatnym zapachem amoniaku, byáy mĊtne i zawieraáy duĪo pĊcherzyków
powietrza. Próbki zawierające hydroĪel TS cechowaáa dobra przezroczystoĞü i wyraĨnie mniejsza zawartoĞü pĊcherzyków powietrza.
W koĔcowym etapie sporządzono kompozyt skáadający
siĊ z hydroĪelu AQT oraz 80 % mas. wodnego roztworu SW
R-145, który ze wzglĊdu na poĪądane wáaĞciwoĞci (przezro-

2.2. Wykorzystanie wáaĞciwoĞci sorpcyjnych
hydroĪeli do uzyskania Īeli krzemianowopolimerowych
Do prób wykorzystano hydroĪele (hydroabsorbenty) komercyjne Aquaterra (AQT) i Terraspeed (TS) produkcji Terra Gubin, oparte na bazie odpowiednio poliakrylanu potasu i poliakrylanu sodu, oraz wodne roztwory szkáa wodnego
sodowego SW R-145.

Rys. 1. Wygląd szyby wypeánionej kompozytem AQT + 80 % mas.
r-r SW R-145 po upáywie 3 miesiĊcy.
Fig. 1. Appearance of pane ¿lled with the composite of AQT + 80
wt% water solution of WG R-145 after 3 month.

Tabela 2. Wyniki cháonnoĞci komercyjnych hydroĪeli AQT i TS.
Table 2. Absorbability of commercial hydrogels AQT and TS.
Masa hydroĪelu nasączonego, mhn,[g]

CháonnoĞü [g/g]

Skáadniki roztworu

Masa hydroĪelu,
mh, [g]

AQT

TS

AQT

TS

woda destylowana

1

411

931

410

930

woda wodociągowa

1

117

381

116

380

0,9-procentowy r-r chlorku sodu

1

50

151

49

150
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czystoĞü i bezbarwnoĞü) mógáby stanowiü wypeánienie szyb
ognioodpornych. W tej serii badaĔ problemem byáo odpowietrzenie próbek oraz wypeánienie szyb polimerem ze wzglĊdu na wysoką lepkoĞü kompozytu. Rys. 1 przedstawia szybĊ po trzech miesiącach od wypeánienia jej kompozytem:

SW/etanol lub poliakrylan sodu. Jako inicjator polimeryzacji zastosowano APS, natomiast jako Ğrodek sieciujący - NNMBA (Tabela 3). Próbki wstawiono do suszarki
o temperaturze 60°C na 30 minut. Po tym czasie otrzy-

2.3. Techniki mieszane – dobór Ğrodków
Īelujących szkáo wodne
Do prób wykorzystano szkáo wodne sodowe R-145 oraz
szereg dodatków mody¿kujących proces Īelowania, które jednoczeĞnie zapewniaáyby przezroczystoĞü i bezbarwnoĞü powstaáego kompozytu. W tym celu zastosowano miĊdzy innymi:
a) kwas ortofosforowy(V) wyprodukowany przez Zakáady
Chemiczne Alwernia (Wodny roztwór kwasu o stĊĪeniu
3 M/dm3 maáymi porcjami (1 cm3) dodawano do szkáa
wodnego. Początkowo powodowaáo to wypadanie krzemionki, która po pewnym czasie ulegaáa rozpuszczeniu w wyniku intensywnego mieszania, co powodowaáo znaczne zwiĊkszenie lepkoĞci badanej próbki. Tym
sposobem do szkáa wodnego wprowadzono 7 cm3 roztworu kwasu ortofosforowego(V). Po okoáo dobie próbka stwardniaáa i staáa siĊ transparentna.);
b) kwas szczawiowy wyprodukowany przez POCh Gliwice
(Do mieszaniny szkáa wodnego z dodatkiem polimetakrylanu sodu wprowadzono niewielką porcjĊ (ok. 2 cm3)
stĊĪonego kwasu, co spowodowaáo szybkie Īelowanie
mieszaniny. Próbka zestaliáa siĊ w caáej objĊtoĞci i opalizowaáa);
c) octan etylu i aceton wyprodukowane przez POCh Gliwice (Do SW dodano 2 cm3 mieszaniny obu substancji
(1:1). Badany kompozyt zmĊtniaá i zwiĊkszyá swoją lepkoĞü. Po odparowaniu wody pozostaáoĞü rozpuszczono
w wodzie destylowanej, dodając kilka kropel roztworu
kwasu ortofosforowego(V). Mieszanina zĪelowaáa w caáej objĊtoĞci.);
d) etanol wyprodukowany przez Lach-Ner Neratovice Republika Czeska (Mieszano równe objĊtoĞci szkáa wodnego i etanolu. Po pewnym czasie nastąpiáo mĊtnienie
i wzrost lepkoĞci mieszaniny. MieszaninĊ rozpuszczano
w wodzie destylowanej i otrzymano transparentny ¿lm.);
e) akryloamid wprodukowany przez Fluka AG (Sporządzono trzy próbki zawierające wodny roztwór akryloamidu
o stĊĪeniu 20 % mas. oraz odpowiednio wodny roztwór

Rys. 2. Wygląd próbki I.
Fig. 2. Appearance of the I sample.

Rys. 3. Wygląd próbki II.
Fig. 3. Appearance of the II sample.

Tabela 3. Skáad nadawy polimeryzacyjnej z dodatkiem 20 % mas.
wodnego roztworu akryloamidu.
Table 3. The composition of polymerization feeds with an addition
of 20 wt% acrylamide water solution.

Skáadnik
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Rys. 4. Wygląd próbki III.
Fig. 4. Appearance of the III sample.

Numer próbki
I

II

III

mr-ru akryloamidu [g]

50

50

50

mpoliAAK [g]

5

-

5

mSW/et. [g]

-

5

-

mNa2SO4 [g]

-

-

Tabela 4. Wyniki analizy elementarnej wypeánieĔ komercyjnych.
Table 4. The results of elementary analysis of commercial ¿llings.
H

N

2

[%]

n [mol]

[%]

n [mol]

[%]

n [mol]

7,00

0,58

3,125

3,10

0,15

0,01

6,37

0,53

2,914

2,89

0,12

0,0086

mCH3COONa [g]

5

5

5

Z1 W

mAPS [g]

0,4816

0,4816

0,4816

Z1 R

mNNMBA [g]

0,05

0,05

0,05
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Symbol
próbki*

* Z1 W- Īel wybrany z szyb; Z1 R- Īel wypáukany z szyb i wysuszony.
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Rys. 5. Widma IR wypeánienia komercyjnego (linia przerywana) i kompozytu polimetakrylan sodu/SW (linia ciągáa).
Fig. 5. IR spectra of a commercial ¿lling (dashed line) and the sodium polymethacrylate/WG composite (continuous line).

mano elastyczne polimery, róĪniące siĊ miĊdzy sobą
stopniem przezroczystoĞci, jednak Īadna próbka nie byáa
caákowicie przezroczysta (Rys. 2-4).).

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Analiza widm w podczerwieni
W przypadkach, w których otrzymano satysfakcjonujące
wyniki w zakresie Īelowania i przezroczystoĞci otrzymanych
polimerów wykonano widma IR. Dotyczy to miĊdzy innymi
mieszaniny SW/etanol i SW/polimetakrylan sodu. Zrobiono
to w celu porównania otrzymanych widm z widmami pochodzącymi od wypeánienia komercyjnego, powszechnie stosowanego w szybach ognioodpornych. Dla kompozytu komercyjnego wykonano takĪe analizĊ elementarną (Tabela 4).
Rys. 5 przedstawia widmo IR typowego wypeánienia komercyjnego szyb ognioodpornych oraz dla porównania widmo badanego kompozytu SW/polimetakrylan sodu. W Tabeli 5 zamieszczono wyniki interpretacji pasm badanego
kompozytu.
Tabela 5. Interpretacja pasm IR wypeánieĔ komercyjnych.
Table 5. Interpretation of IR bands for a commercial ¿lling.

Wiązanie

Liczba falowa
[cm-1]

Liczba falowa - dane
literaturowe [7] [cm-1]

O-H rozciągające

3240

3500-3200

C-H rozciągające

2947

300-2850

C=O rozciągające

1650

1780-1550

C-O rozciągające

1439

1440-1395

C-O rozciągające

1406

1440-1395

C-H

950

975-760

N-H koáyszące

863*

910-665

N-H koáyszące

769*

910-665

3.2. Ocena wyników badaĔ ogniowych
Do badaĔ ogniowych wykonano cztery rodzaje próbek (o
wymiarach 10 x 10 cm) poprzez sklejenie kompozytem Īe-

a)

b)

c)
Rys. 6. Sposób pomiaru odpornoĞci ogniowej EI dla próbki nr C:
a) stanowisko pomiarowe, b) próbka po badaniu, c) obraz z kamery termowizyjnej.
Fig. 6. A method of measurement of ¿re resistance (EI) for the C
sample: a) test stand, b) sample after the test, c) image from a thermo camera.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 3, (2011)

493

J. MASTALSKA, P. IZAK, A. KOCHANOWSKI, A. STEMPKOWSKA

Rys. 6b i 7a przedstawiają próbki po badaniach ogniowych, w których kompozyt krzemiano-organiczny zamieniá
siĊ w temperaturze ok. 130°C w izolacyjny pumeks. W temperaturze niĪszej, w czasie pomiaru kompozyt traciá wodĊ
i nie pozwalaá na wzrost temperatury próbek powyĪej 130°C
po stronie zewnĊtrznej.
Badania wykazaáy, Īe graniczną punktową temperaturĊ 180°C od strony zewnĊtrznej próbek uzyskuje siĊ po ok.
30. minutach.

4. Wnioski
a)

b)
Rys. 7. Pomiar odpornoĞci ogniowej EI próbki D: a) próbka po badaniu, b) obraz z kamery termowizyjnej.
Fig. 7. The measurement of ¿re resistance (EI) of the D sample:
a) sample after the test, b) image from a thermo camera.

lowym dwóch szyb o gruboĞci ok. 2 mm. GruboĞü warstwy
Īelu wynosiáa ok. 1,5 mm.
Do prób ogniowych wybrano kompozyty, których skáad
opisano w Tabeli 3. Wypeánienie próbek nr A i B odpowiadaáo
nadawie polimeryzacyjnej I w Tabeli 3, natomiast C i D- nadawie polimeryzacyjnej II. Po wypeánieniu Īelem próbki A i D
pozostawiono na powietrzu, natomiast B i C umieszczono
w suszarce o temperaturze 60°C. Badania wykazaáy, Īe temperatura 60°C korzystnie przyspiesza szybkoĞü Īelowania
kompozytu krzemiano-organicznego.
Pomiary odpornoĞci ogniowej EI przeprowadzono w specjalnym urządzeniu, w którym páomieĔ palnika skierowany
byá prostopadle w odlegáoĞci ok. 15 cm. Przy takim ustawieniu palnika na próbce od strony ognia nastĊpowaá wzrost
temperatury początkowo z szybkoĞcią 57°C/min, a nastĊpnie ok. 30°C/min. (Rys. 6a), co odpowiadaáo standardowej
krzywej poĪaru w zakresie kryterium szczelnoĞci i izolacyjnoĞci ogniowej EI [8-10]. Wyniki badaĔ ogniowych dla próbek C i D przedstawiono na Rys. 6 i 7. Pomiar granicznej
punktowej temperatury izolacyjnoĞci ogniowej (180°C) dokonano wykorzystując kamerĊ termowizyjną typu Thermo
Gear G100/G120 z dokáadnoĞcią 0,1°C.
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Zmiana temperatury i pH w kierunku kwasowoĞci powoduje zmĊtnienie kompozytu krzemiano-organicznego w czasie jego przygotowywania. Dlatego istotny jest sposób wstĊpnego zobojĊtniania wprowadzanego kwasu Īelującego. JeĞli
zobojĊtnianie prowadzi siĊ wedáug stechiometrii reakcji, powstają korzystne roztwory silnie zasadowe. Korzystna temperatura reakcji Īelowania wynosi ok. 60°C.
Kwas ortofosforowy(V) moĪe byü stosowany jako utwardzacz kompozytu krzemiano-organicznego. Jednak wprowadzanie go powinno odbywaü siĊ sukcesywnie, aby nie doprowadzaü do zmĊtniania kompozytu.
Otrzymane wyniki badaĔ sugerują, Īe naleĪy rozwinąü
kompozyty otrzymywane przy wykorzystaniu wáaĞciwoĞci
sorpcyjnych hydroĪeli akrylowych oraz technik mieszanych
stosujących utwardzenie mieszaniny hydroĪelu akrylowego
i szkáa wodnego, w przypadku których uzyskano korzystne
rezultaty w zakresie Īelowania i przeĨroczystoĞci.
Kompozyt krzemiano-organiczny o gruboĞci ok. 1,5 mm
speánia wymogi odpornoĞci ogniowej EI przez ok. 30 minut.
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