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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki dotyczące wykorzystania pomiarów termowizyjnych w badaniach ognioodpornoĞci kompozytów organicznych wykorzystywanych w przegrodach budowlanych. W tym celu zaprojektowano stanowisko badawcze skáadające siĊ z kamery termowizyjnej (NEC Thermo Gear G100) oraz pieca wyposaĪonego w wymienne palniki zasilane gazem propan-butan. W urządzeniu
tym moĪna badaü próbki znajdujące siĊ w zakresie izolacyjnoĞci (I) i szczelnoĞci ogniowej (E) o dwóch wielkoĞciach 20 cm u 30 cm oraz
10 cm u 10 cm dla tzw. temperatury Ğredniej (< 140ºC) i punktowej (< 180ºC). Skáad kompozytu opracowano na bazie szkáa wodnego sodowego R-145 oraz mieszaniny polimerów organicznych speániający parametry okreĞlone klasy¿kacją odpornoĞci ogniowej (EI). OkreĞlono takĪe optymalne warunki pomiarowe do badania ognioodpornoĞci cienkich przegród budowlanych. Badania przeprowadzone na transparentnych Īelach krzemoorganicznych wykazaáy, Īe optymalne wyniki odpornoĞci izolacyjnej uzyskuje siĊ, gdy ich gruboĞü wynosi ok.
2 mm. Udowodniono, Īe za pomocą analizy wyników pochodzących z kamery termowizyjnej moĪna oceniü zakres dziaáania dwóch mechanizmów izolacyjnoĞci termicznej, tj. w wyniku pocháaniania ciepáa w czasie odparowywania Īelu oraz w wyniku tworzenia siĊ ognioodpornej warstwy izolacyjnej.
Sáowa kluczowe: szkáo wodne, termowizja, ognioodporne przegrody budowlane, klasy¿kacja EI

INFRARED MAPPING IN THE STUDY OF FIREPROOF SILICAORGANIC COMPOSITES
The article presents the results of the use of infrared mapping for studies of ¿re resistance of silicaorganic composites used as building barriers. For this purpose, a test stand consisting of a thermal imaging camera (NEC Thermo Gear G100) and a furnace equipped
with a removable burners fueled with propane-butane was designed. Test samples of two sizes, i.e. 20 cm × 30 cm and 10 cm × 10 cm
for the point temperature of < 180 ºC and the average temperature of < 140 ºC can be tested for ¿reproof (EI) properties in this device.
A composite was prepared, basing on water glass R-145 and a mixture of polymers which ful¿ls requirements speci¿ed by the ¿reproof
classi¿cation (EI). Optimal conditions for measuring ¿re resistance of thin building barriers were determined. The research carried out for
transparent gels showed that the best results are obtained when the thickness of ¿reproof gel is 2 mm. It was also found that the analysis
of the results derived from the infrared camera can be used to evaluate the extent of operation of two mechanisms for thermal insulation,
i.e. heat absorption during evaporation of the gel and formation of the insulating layer.
Keywords: Water glass, Thermovision, Fireproof building barriers, EI classi¿cation

1. Wprowadzenie
KaĪdy materiaá o temperaturze wiĊkszej od zera bezwzglĊdnego (-273,15 ºC) emituje promieniowanie o energii
zaleĪnej od dáugoĞci fali i temperatury. Zjawisko to zostaáo odkryte przez Williama Herschela na początku XIX wieku, natomiast intensywny rozwój badaĔ w tym zakresie datuje siĊ na początek XX wieku, a dokáadnie okres I wojny
Ğwiatowej kiedy to po raz pierwszy zastosowano urządzenia
bolometryczne do wykrywania samolotów. Obecnie diagnostyka termowizyjna znalazáa zastosowanie takĪe w innych
dziedzinach Īycia jak przemysá, energetyka, badania Ğrodowiskowe, medycyna, a ostatnio budownictwo.
Za powodzeniem termowizji przemawia fakt, Īe jest to
metoda nieniszcząca, nie wymaga bezpoĞredniego kontak-

tu z badanym obiektem oraz pozwala na dokáadny pomiar
rozkáadu temperatur na duĪych powierzchniach i ze znacznej odlegáoĞci. Mimo duĪej czuáoĞci obecnie stosowanych
urządzeĔ termowizyjnych wpáyw czynników Ğrodowiskowych, jak wilgotnoĞü otoczenia czy promieniowanie cieplne
pochodzące od innych obiektów, moĪe mieü istotny wpáyw
na dokáadnoĞü wyznaczenia rzeczywistego rozkáadu temperatur. Dlatego niekiedy, przy ocenie termoizolacyjnoĞci cieplnej budynków, metodĊ tĊ okreĞla siĊ termowizją jakoĞciową,
w której wyznacza siĊ tylko miejsca o nadmiernie podwyĪszonej lub obniĪonej temperaturze [1-4]. W przypadku ustalonych warunków otoczenia, badania termowizyjne są bardzo precyzyjne i mogą oceniaü iloĞciowo i jakoĞciowo wáaĞciwoĞci materiaáów.
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Rys. 1. Elementy stanowiska do badaĔ ogniowych: a) kamera termowizyjna, b) piec, c) system odprowadzania spalin, d) stanowisko pomiaru temperatury punktowej i e) stanowisko pomiaru temperatury Ğredniej.
Fig. 1. Elements of ¿re test stand: a) thermal imaging camera, b) furnace, c) system of removing Àue gases, d) stand for point temperature
determination and e) stand for average temperature determination.

Z zagadnieniem termowizji áączy siĊ takĪe pojĊcie odpornoĞci ogniowej elementów budowlanych w szczególnoĞci przeziernych. W tym przypadku diagnostyka termowizyjna pozwala wyznaczyü dwa z podstawowych kryteriów tj.:
1) kryterium szczelnoĞci ogniowej (E), oznaczające czas
w minutach, po którym element budowlany w trakcie poĪaru przestaje speániaü funkcje ochronne, np. na skutek
rozszczelnienia przegrody pod wpáywem ognia,
2) kryterium izolacyjnoĞci ogniowej (I) oznaczające czas
w minutach, po którym element budowlany przestaje
speániaü funkcje ochronne na skutek zbyt wysokiej temperatury (powyĪej 140ºC) po stronie nienagrzewanej [5,
6].
Oznacza to, Īe dany produkt budowlany zostaá sklasy¿kowany jako np. EI 30, czyli w ciągu 30 minut Ğrednia temperatura na powierzchni nie poddanej dziaáaniu ognia nie
wzrosáa wiĊcej niĪ 140ºC powyĪej temperatury otoczenia,
natomiast punktowa temperatura nie przekroczyáa 180ºC [7].

2. CzĊĞü doĞwiadczalna
2.1. Charakterystyka stanowiska badawczego
Stanowisko do badaĔ ogniowych (Rys. 1) zostaáo zaprojektowane dla potrzeb oceny nowych materiaáów ognioodpornych realizowanych w Katedrze Technologii Ceramiki i Materiaáów Ogniotrwaáych Wydziaáu InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Skáada siĊ ono z dwóch gáównych elementów: pieca wyposaĪonego w wymienny palnik zasilany gazem propan-butan oraz kamery termowizyjnej (NEC Thermo Gear G100,
zakres pomiarowy do 500ºC). Piec jest tak zbudowany, aby
w czasie pomiarów mógá realizowaü przyrost temperatury
zgodnie co najmniej z normową krzywą poĪarową dla paliw
wĊglowodorowych. W urządzeniu tym moĪna badaü próbki w dwóch wymiarach, 20 cm u 30 cm dla tzw. temperatury Ğredniej przy uĪyciu palnika panelowego (Rys. 1e) oraz
10 cm u 10 cm dla temperatury punktowej przy zastosowaniu palnika punktowego (Rys. 1d). Dodatkowe elementy wyposaĪenia pieca to dwie termopary (wewnątrz i na zewnątrz
pieca) (Rys. 1b), system odprowadzania spalin (Rys. 1c) oraz
kamera termowizyjna (Rys. 1a).

2.2. Materiaáy i odczynniki stosowane
w badaniach
Przedmiotem badaĔ byáy próbki transparentnych Īeli
krzemoorganicznych sporządzonych w laboratorium z wy-
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korzystaniem nastĊpujących odczynników:
– szkáo wodne sodowe R-145 produkcji Zakáady Chemiczne „Rudniki” S.A. o module molowym M = 2,5 oraz gĊstoĞci 1,47 g/cm3;
– szkáo wodne potasowe RK 115 produkcji Zakáady Chemiczne „Rudniki” S.A. o module molowym M = 3,9 oraz
gĊstoĞci 1,20 g/cm3;
– utwardzacz na bazie polimerów organicznych o nazwie
handlowej Midafen R-102 produkcji Lubrina.
Szkáo wykorzystane do przygotowania szyb z wypeánieniem Īelowym dostarczyáa ¿rma Glas-Tech ze SwarzĊdza.

2.3. Przygotowanie próbek do testów
Przed przystąpieniem do badaĔ ogniowych Īelowe folie
o róĪnej gruboĞci umieszczano pomiĊdzy szklanymi szybkami o wymiarach 20 cm u 30 cm u 0,5cm lub 10 cm u 10 cm u
0,4 cm. Aby zapobiec wyschniĊciu Īelu oraz jego wypáyniĊciu, podczas palenia szyby oklejano silikonową uszczelką,
dodatkowo wzmacniając aluminiową taĞmą tuĪ przed paleniem. IzolacyjnoĞü ogniową badano takĪe w zaleĪnoĞci od
iloĞci warstw wypeánienia, przygotowując odpowiednio szyby jedno-, dwu- i trójwarstwowe.

3. Omówienie wyników badaĔ
Pomiary prowadzono zgodnie z normą PN-97/B 02851,
wedáug której materiaá ognioodporny stanowi materiaá, którego izolacyjnoĞü ogniowa (I), czyli czas osiągniĊcia wskazanej temperatury (punktowej o wartoĞci 180ºC lub Ğredniej - 140ºC) po stronie nie poddanej dziaáaniu ognia jest
nie krótszy niĪ 15 minut dla pojedynczej warstwy izolacyjnej [7]. Etapy dziaáania szyby ognioochronnej przedstawiono na Rys. 2.
Wynikiem badania termowizyjnego jest termogram, czyli
obraz pola temperaturowego na powierzchni badanej próbki. KaĪdej barwie zarejestrowanej na termogramie odpowiada okreĞlona temperatura na skali z dokáadnoĞcią do 1ºC.
Barwy jasne odpowiadają powierzchniom o wysokiej temperaturze, natomiast ciemne to powierzchnie o temperaturze najniĪszej. Zakres pomiarowy kamery ustawiono w granicach 20-250ºC.
AnalizĊ wyników badaĔ skupiono na ocenie izolacyjnoĞci
ogniowej (I) próbek, gdyĪ w kaĪdej próbie szczelnoĞü ogniowa (E) zostaáa zachowana. Porównywano czasy osiągniĊcia
granicznej temperatury punktowej 180ºC (Tabela 1), a takĪe
analizowano termogramy pod wzglĊdem rozkáadu temperatur w czasie (Rys. 3 i 4).
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Rys. 2. Etapy dziaáania ognia na szybĊ ognioochronną: a) szyba przed badaniem, b) początek testu, c) koniec testu- szyba od strony poddanej dziaáaniu ognia, d) koniec testu- szyba od strony nie poddanej dziaáaniu ognia.
Fig. 2. Stages of ¿reproof glass work: a) glass before examination, b) beginning of the test, c) end of the test- glass from the side exposed
to ¿re, d) end of the test- glass from the side not exposed to ¿re.
Tabela 1. IzolacyjnoĞü ogniowa wybranych próbek.
Table 1. Fire insulation of selected samples.
Próbka

(I)(180 ºC) [min]

Dodatkowe informacje

1wa

8,50

WarstwĊ izolacyjną stanowiáa pojedyncza folia o gruboĞü 1 mm.

2wa

27,38

2. warstwy izolacyjne o gruboĞci 2 mm.

1wb

15,02

WarstwĊ izolacyjną stanowiáy 2. folie o gruboĞci 1 mm sklejone SW R-145.

2wb

14,52

WarstwĊ izolacyjną stanowiáy 2. folie o gruboĞci 1 mm nie sklejone szkáem wodnym.

1wc

8,10

Kompozyt z 0,1% wag. dodatkiem SW Li; warstwa o gruboĞci 1 mm.

1Wa

8,16

Pojedyncza warstwa izolacyjna o gruboĞci 1 mm.

2Wa

34,00

2. warstwy izolacyjne o gruboĞci 4 mm.

w - próbki o wymiarze 10 cm × 10 cm
W - próbki o wymiarze 20 cm × 30 cm

Rys. 3. Termogramy próbki 1wb: a) początek testu, b) po 3 min., c) po 10 min., d) po 13 min., e) koniec testu (15 min.).
Fig. 3. Thermal photographs of sample 1wb: a) beginning of the test, b) after 3 min., c) after 10 min., d) after 13 min., e) end of the test
(15 min.).

Rys. 4. Termogramy próbki 1Wa: a) początek testu, b) po 3 min., c) po 5 min., d) po 7 min., e) koniec testu (8 min.).
Fig. 4. Thermal photographs of sample 1Wb: beginning of the test, b) after 3 min., c) after 5 min., d) after 7 min., e) end of the test (8 min.).

Rozkáad temperatury na zewnĊtrznych powierzchniach
próbek odzwierciedla zachodzące zjawiska termiczne w warstwie Īelu. W szczególnoĞci obserwowaü to moĪna w poszczególnych etapach punktowego nagrzewania (Rys. 3).
ĩel w wysokich temperaturach przechodzi w páyn, z którego
odparowuje woda, a nastĊpnie tworzy siĊ staáa warstwa izo-

lująca ciepáo. Takie same zjawiska wystĊpują w czasie nagrzewania warstwowego (Rys. 4). W tym jednak przypadku
rozkáad temperatury jest bardziej równomierny.
Przyrost temperatury w trakcie spalania próbek nastĊpowaá zgodnie z normową krzywą poĪarową temperatura-czas,
okreĞloną poprzez ISO-834 [8], która jednak nie uwzglĊd-
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Rys. 5. Zmierzona krzywa poĪarowa a normowa krzywa poĪarowa.
Fig. 5. Measured ¿re curve vs. standard ¿re curve.

Rys. 6. Przyrost temperatury na badanych szybach.
Fig. 6. Temperature distribution on selected glasses.

Rys. 7. Mechanizmy dziaáania szyby ognioochronnej.
Fig. 7. Functioning phenomena of ¿reproof glass.

nia innych parametrów poĪaru takich jak fazy przedrozgorzeniowej, obciąĪenia ogniowego, czy warunków wentylacyjnych. W rzeczywistoĞci zmierzona krzywa przyrostu temperatury w czasie poĪaru ma zupeánie inny przebieg, co przedstawiono na Rys. 5.
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Na Rys. 6 przedstawiono z kolei zaleĪnoĞü temperatura - czas dla próbek poddawanych badaniom ogniowym,
opisanych w Tabeli 1.
Pomimo róĪnych granicznych czasów punktowej izolacyjnoĞci ogniowej (< 180°C) krzywe charakteryzują siĊ podobnym przebiegiem. W temperaturze okoáo 120°C wystĊpuje
wyraĨne zaáamanie krzywych. Początkowo nastĊpuje szybki liniowy wzrost temperatury zewnĊtrznej próbek, a nastĊpnie wzrost przebiega zdecydowanie wolniej. Fakt ten sugeruje, Īe ognioochronne dziaáanie szyby warstwowej skáada siĊ
z kilku etapów, w których zachodzą odmienne mechanizmy:
– w pierwszym nastĊpuje pocháanianie ciepáa do ok. 120°C,
co charakteryzuje liniowy szybki wzrost temperatury;
– w drugim, w temperaturze ok. 120-220°C nastĊpuje szybkie formowanie siĊ pierwszej bariery izolacyjnej rozpraszającej znaczne iloĞci ciepáa;
– w trzecim w zaleĪnoĞci od lepkoĞci i innych wáaĞciwoĞci
Īelu, uwalnianie wody moĪe byü spowalniane i wystĊpowaü aĪ do temperatury ok. 500°C;
– w czwartym powstaje krzemianowa warstwa izolacyjna,
stanowiąca twardy i nieprzezierny pumeks, bĊdący drugą barierĊ izolacyjną. W zaleĪnoĞci od jego porowato-
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Ğci przyrost temperatury na zewnĊtrznej stronie próbki
moĪe byü róĪny.
W przypadku szyb wielowarstwowych mechanizmy te
mogą wzajemnie siĊ nakáadaü, powodując przedáuĪenie
trwania funkcji izolacyjnoĞci ogniowej (Rys. 7).

4. Podsumowanie
Przedstawiono wyniki prac dotyczących wykorzystania
pomiarów termowizyjnych do badaĔ ognioodpornoĞci kompozytów krzemoorganicznych stosowanych jako wypeánienie transparentnych przegród budowlanych.
Termowizja jest metodą diagnostyczną pozwalającą
w prosty i szybki sposób na wery¿kacjĊ próbek zgodnie
z normą PN-97/B 02851- 1:1997 w zakresie odpornoĞci
ogniowej elementów budynków. Na podstawie analizy termogramów moĪna okreĞliü z dokáadnoĞcią do 1°C przyrost
i rozkáad temperatury na zewnĊtrznych páaszczyznach badanych, a tym samym ustaliü optymalne warunki dziaáania
warstw ognioodpornych. Ustalono, Īe prawidáowe warunki
palenia uzyskuje siĊ, gdy gruboĞü pojedynczej warstwy izolacyjnej ognioochronnego Īelu wynosi ok. 2 mm.
W czasie badaĔ oceniono takĪe zakres dziaáania mechanizmów izolacyjnoĞci termicznej, tj. pocháaniania i odprowadzania ciepáa w wyniku odparowywania wody stanowiącej
medium oraz tworzenia warstwy izolacyjnej w wyniku tworzenia siĊ staáej warstwy izolacyjnej.
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