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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących otrzymywania hydrożeli krzemianowo-poliakrylanowych z dodatkiem różnych
retardantów palenia, mających na celu poprawę ich właściwości ognioochronnych. Polimery były syntetyzowane na drodze polimeryzacji rodnikowej z wykorzystaniem układu redox substancji inicjujących - tiosiarczan sodu / nadsiarczan potasu (NTS/KPS) - i N,N’-metylenobisakryloamidu (NNMBA) jako monomeru sieciującego. Część krzemianową opisywanego materiału hybrydowego stanowiło
szkło wodne sodowe o module molowym (M) mieszczącym się w zakresie 2,0–3,32 i symbolu handlowym R-137, R-145 lub R-150.
Jako substancje poprawiające właściwości ognioochronne, tzw. opóźniacze palenia, zastosowano nanokrzemionkę, mocznik oraz sole
takie jak chlorek glinu i octan sodu. Otrzymane hydrożele scharakteryzowano pod kątem ich właściwości reologicznych, termicznych
i ognioochronnych. Pozwoliło to na określenie wpływu modułu krzemianowego na szybkość żelowania syntetyzowanych mieszanin,
a także wpływu składu mieszaniny na jej właściwości lepkosprężyste oraz zachowanie w trakcie kontaktu z ogniem.
Wyniki badań reologicznych, wykonanych na mieszaninach utworzonych na bazie szkła wodnego sodowego R-150, dla którego
otrzymywano substancje o najlepszej transparentności, wykazały, że dodatek octanu sodu, siarczanu sodu oraz mocznika powodują
szybsze żelowanie, natomiast wraz ze wzrostem zawartości nanokrzemionki, mieszanina ulega polimeryzacji w dłuższym czasie,
czego powodem jest zmiana modułu molowego. Dodatkowo, mocznik oraz octan sodu powodują słabsze związanie powstałego żelu
i jego większą elastyczność, podczas gdy wprowadzenie do mieszaniny nanokrzemionki skutkuje otrzymaniem bardziej wytrzymałego
materiału. Analiza termiczna przeprowadzona w celu określenia degradacji termicznej hydrożeli wykazała, że hydrożel w porównaniu
do czystego szkła wodnego przejawia większą stabilność termiczną, co pozwala uznać za słuszne ich zastosowanie w aplikacjach
ogniochronnych. Ponadto, najlepszą trwałość w wysokich temperaturach ujawnia próbka hydrożelu z octanem sodu, co dowodzi,
iż wprowadzenie odpowiednich dodatków powoduje zwiększenie ogniotrwałości powstałego żelu.
Słowa kluczowe: hydrożele krzemianowo-polimerowe, retardanty palenia, ognioochronność, szkło wodne sodowe, moduł molowy

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLYMER-SILICATE HYDROGELS
WITH SELECTED FIRE RETARDANTS
The results of research are described, concerning the synthesis of polyacrylate-silicate hydrogels with different fire retardants added for improving their thermal properties. Polymers were synthesized with the use of radical polymerization in the presence of redox
initiators, i.e. sodium tiosulphate/potassium persulphate (NTS/KPS), and N,N’-methylenebisacrylamide (NNMBA) as a cross-linking
monomer. Sodium water glasses with a silicate modulus (M) in the range 2,00–3,32 and trade names R-137, R-145 and R-150 were
providers of silicate species. Nanosilica, urea, aluminum chloride and sodium acetate were the fire retardants. The obtained hydrogels
were characterized towards their rheological, thermal and fireproof properties. This helped to determine the influence of silicate modulus on the gelling time as well as the impact of mixture composition on the viscoelastic and fireproof properties of the tested hydrogels.
The results of rheological measurements, that were made in case of the mixtures based on sodium water glass R-150 giving the best
transparency, revealed that the addition of sodium acetate, sodium sulphate and urea caused faster gellation, while the increasing of
nanosilica content entailed elongation of polymerization what was caused by the change of molar modulus. Additionally, urea and sodium acetate caused weaker cross-linking of the gel and its higher elasticity, whereas the incorporation of nanosilica resulted in a more
durable material. Thermal analysis carried out to determine thermal degradation of the gels showed that hydrogel had better thermal
stability in comparison to the pure water glass, what could substantiate their use in fireproof applications. Moreover, the hydrogel
sample with sodium acetate showed the best stability at high temperatures. This proves that the application of proper additives causes
higher fire resistance of the synthesized hydrogel.
Keywords: Polymer-silicate hydrogels, Fire retardants, Fire protection, Sodium water glass, Molar modulus

1. Wprowadzenie
Hydrożele na bazie szkła wodnego (głównie sodowego lub sodowo-potasowego) wytwarzane są przede
wszystkim poprzez reakcję rozpuszczalnych krzemianów
z kwasami nieorganicznymi. Najczęściej stosowanymi
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kwasami w syntezie hydrożeli krzemianowych są kwasy: siarkowy, chlorowodorowy, fosforowy lub azotowy.
W tej metodzie kwas jest dodawany do roztworu krzemianu alkalicznego o pH ok. 11 aż do momentu, gdy pH
mieszaniny osiągnie wartość niższą niż 5, najczęściej
w granicach 3 do 4,5. W pierwszym etapie następuje
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hydroliza, w wyniku której powstaje słaby kwas ortokrzemowy Si(OH) 4 oraz aniony [SiO(OH) 3] -. W czasie
dalszego spadku pH, do wartości około 7, ma miejsce
kondensacja, gdzie powstałe w wyniku hydrolizy grupy
silanolowe, pochodzące od kwasu ortokrzemowego i/lub
anionów [SiO(OH) 3] -, łączą się ze sobą [1]. Produktem
tej reakcji jest koloidalny polimer – zol krzemionkowy,
którego dalsza kondensacja powoduje utworzenie żelu
krzemionkowego, stanowiącego sieci polimerowe wraz
z uwięzioną w nich wodą z reakcji hydrolizy i kondensacji
wodnej. Powstały w ten sposób żel ma strukturę złożoną
z kulistych cząsteczek połączonych w miejscach kontaktu, w której obecne są zarówno połączenia siloksanowe
(-Si-O-Si-), jak i silanolowe (-Si-OH).
Wodę pozostałą w żelu krzemianowym po polikondensacji stanowi głównie woda fizycznie zaabsorbowana
z udziałem grup silanolowych oraz wtórnie (chemicznie)
związana z grupami hydroksylowymi. Pierwszy typ wody
może być całkowicie usunięty z żelu w wyniku podgrzania
układu do temperatury 150 °C, natomiast drugi – powyżej
500 °C. Z tego względu hydrożele krzemianowe należą do
materiałów o wysokiej egzotermiczności, które absorbują
znaczne ilości ciepła i wykorzystują go jako swego rodzaju
uśpioną energię używaną w razie potrzeby do wyparowania
znajdującej się w nich wody [2–4].
Hydrożele mogą być utworzone także na skutek połączenia nieorganicznego szkła wodnego oraz polimeru
akrylowego. W takim przypadku grupy silanolowe powstałe
w reakcji syntezy hydrożelu pełnią rolę czynnika sieciującego. Rozpuszczone silanole są wytwarzane w środowisku
wodnego roztworu krzemianu sodu, dzięki zastosowaniu
odpowiedniego odczynu. W wyniku kondensacji z kwasem
posiadającym grupę karboksylową, silanole mogą utworzyć
również połączenia Si-O-C, stąd też szkło wodne może
być stosowane do sieciowania polimeru na bazie akrylanów w czasie procesu ich polimeryzacji. Gdy kwas akrylowy zostanie częściowo zneutralizowany, krzemian sodu
zhydrolizuje i skondensuje, tworząc niewielkie agregaty
nieorganicznych sieci Si-O-Si. Ponadto, częściowo nieskondensowane grupy Si-OH na powierzchni agregatów są
zdolne do reakcji z grupami karboksylowymi na łańcuchach
polimerowych, dzięki czemu mogą powstać usieciowane
struktury polikwasu akrylowego. Powstały hybrydowy superabsorbent posiada nieorganiczne sieci Si-O-Si i polimerową strukturę [5, 6].
Hydrożele polimerowo-krzemianowe są obecnie szeroko
stosowane jako warstwy ogniotrwałe w szybach ognioodpornych. Ich właściwości powinny spełniać kryteria, umożliwiające ich wykorzystanie jako czynników zmniejszających
palność przeszklenia czy też ograniczających rozprzestrzenianie się płomieni.
W celu osiągnięcia odpowiedniej ochrony przeciwogniowej do mieszanin szkła wodnego wprowadzane są różnego
rodzaju dodatki w stosunkowo niewielkich ilościach (kilka
%). Oprócz mocznika, fosforanu sodu, glinianu sodu czy
krzemionki koloidalnej, dodaje się również m.in. alkohole
polihydroksylowe (gliceryna, glikol etylenowy), monosacharydy (glukoza) oraz polisacharydy (skrobia). Wymienione
dodatki w następujący sposób poprawiają działanie warstw
ognioochronnych:
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– obniżenie temperatury tworzenia się ognioochronnego
pumeksu – np. fosforan sodu;
– wydłużenie czasu, w którym warstwa ochronna ulega modyfikacji w stałej temperaturze – np. gliceryna, glikol
etylenowy, skrobia;
– zmniejszenie gradientu funkcji czas/ temperatura, określającego czas po którym następuje zakończenie pęcznienia warstwy ognioochronnej – m.in. glukoza, krzemionka koloidalna, boraks, kwas borowy, glinian sodu, fosforan glinu;
– wydłużenie przedziału czasu, w którym temperatura
pozostaje zasadniczo stała w miarę postępu pęcznienia
żelu – np. mocznik, gliceryna, sorbitol [7–10].
W niniejszej pracy przedstawiono analizę wyników badań dotyczących otrzymania hydrożeli krzemianowo-polimerowych z wybranymi retardantami palenia. Skupiono
się głównie na wpływie wybranych retardantów palenia na
kinetykę żelowania badanych mieszanin polimeryzujących
oraz określono ich wpływ na właściwości termiczne i ognioochronne wytworzonych hydrożeli.

2. Część doświadczalna
2.1. Materiały
Do badań wykorzystano szkła wodne sodowe (SW)
o module molowym mieszczącym się w zakresie 2,0–3,32
(R-137, R-145, R-150), które zostały dostarczone przez Zakłady Chemiczne „Rudniki” S.A. (Tabela 1).
Jako dodatki uniepalniające, tj. retardanty palenia
(RP), zastosowano następujące substancje: uwodnione
sole octanu sodu (3H2O·CH 3COONa), chlorku magnezu
(6H2O·MgCl2) i chlorku glinu (6H2O·AlCl3), bezwodny siarczan(VI) sodu (Na2SO 4), mocznik (CH 4N2O), tiomocznik
(CH 4N2S) (POCH S.A.) oraz nanokrzemionkę (nSiO2) (Cabot Corp.).
Do syntezy hydrożeli krzemianowo-polimerowych wykorzystano także kwas akrylowy (AA), wodorotlenek sodu
(NaOH), tiosiarczan sodu (NTS), nadsiarczan potasu (KPS)
N,N’-metylenobisakryloamid (NNMBA) i poliakrylan sodu
Midafen R-102 (MR-102) (Lubrina S.A.).

2.2. Synteza hydrożeli krzemianowopolimerowych
W pierwszym etapie badań do szkieł wodnych sodowych
wprowadzono opisane w podrozdziale 2.1 retardanty palenia w ilościach 1% wag. i 5% wag. w stosunku do masy
uwodnionego krzemianu sodu. We wszystkich przypadkach, oprócz chlorków i tiomocznika, otrzymano klarowne
i transparentne mieszaniny. Ze względu na nierozpuszczalność zastosowanych chlorków i tiomocznika w szkłach
wodnych, utworzono ich wodne nasycone roztwory, które
w przypadku chlorków również nie uległy rozpuszczeniu.
Wprowadzono je zatem do roztworu poliakrylanu sodu
o pH = 7 (MR-102), w którym uległy rozpuszczeniu, a następnie tak przygotowaną mieszaninę łączono ze szkłem
wodnym (10% wag. mieszaniny polimer/dodatek).
Część polimerową syntetyzowanych hydrożeli stanowił
poliakrylan sodu. Monomerem wyjściowym był 20-procentowy (wagowo) wodny roztwór akrylanu sodu (20%ANa),
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który przygotowano w laboratorium poprzez neutralizację
kwasu akrylowego nasyconym roztworem wodorotlenku
sodu, a następnie rozcieńczenie tak powstałego monomeru
do odpowiedniego stężenia.
Ostatni etap syntezy obejmował właściwy proces polimeryzacji. Część krzemianową łączono z roztworem monomeru w stosunku masowym 1:1 i mieszano do momentu otrzymania transparentnych roztworów. Na tym etapie badań
wykluczono szkło wodne sodowe R-137 o module molowym
3,32 i mieszaniny szkieł wodnych sodowych R-145 i R-150
z dodatkiem chlorku magnezu, gdyż otrzymywano roztwory
nietransparentne, tj. o mlecznym zabarwieniu, z których
wytrącała się krzemionka.
Następnie wprowadzano monomer sieciujący NNMBA
w ilości 0,3% wag. w stosunku do całej masy układu,
a na końcu dodawano układ inicjatorów redoks NTS/KPS
również w ilości 0,3% wag. w stosunku do całej masy
(Tabela 2).
Po otrzymaniu usieciowanych hydrożeli zauważono, że
w przypadku próbek zawierających tiomocznik powstała
mętna mieszanina o mlecznym zabarwieniu, która nie uległa polimeryzacji. Wymienione próbki również wykluczono
z dalszych badań.
Po porównaniu transparentności otrzymanych hydrożeli,
do dalszych badań wytypowano próbki hydrożeli krzemianowo-polimerowych na bazie szkła wodnego sodowego R-150.

2.3. Metody badawcze
Badania reologiczne posłużyły do wyznaczenia stałych materiałowych, na podstawie których możliwe jest
zinterpretowanie kinetyki żelowania badanych hydrożeli krzemianowo-polimerowych. Wszystkie pomiary były
przeprowadzane przy użyciu reometru marki Anton Paar
(model Physica MCR-301), wyposażonego w układ pomiarowy płytka-płytka o przekroju 50 mm. Zastosowano
stałą szerokość szczeliny pomiarowej o wartości 0,2 mm
oraz wychylenie rzędu 0,5%. Mieszaniny polimeryzujące
po wprowadzeniu na płytkę były poddawane oscylacyjnemu

naprężeniu ścinającemu przy stałej prędkości kątowej równej 6,28 s-1 [1 Hz]. Badania były realizowane w warunkach
izotermicznych, w temperaturze 20 °C, a każdy pomiar trwał
20 minut. Uzyskano funkcje modułów zachowawczego (G’),
stratności (G”) i lepkości zespolonej (η*) w funkcji czasu.
Jako punkt żelowania hydrożeli przyjęto wartość modułu
zachowawczego G’, przy którym lepkość gwałtownie rosła.
Sporządzone próbki hydrożeli krzemianowo-poliakrylanowych zostały również poddane testom ogniowym w celu
określenia wpływu zastosowanych dodatków uniepalniających na zmiany odporności na ogień. Badania zostały
przeprowadzone na stanowisku stworzonym na potrzeby
tego typu pomiarów, które składa się z pieca z wymiennymi palnikami zasilanymi gazem propan-butan oraz kamery
termowizyjnej (NEC Thermo Gear G100, zakres pomiarowy do 500 °C). Urządzenie umożliwia pomiar odporności
ogniowej próbek w dwóch wymiarach: 20 cm × 30 cm dla
temperatury średniej (140 °C) oraz 10 cm × 10 cm dla temperatury punktowej (180 °C). Do pomiarów termowizyjnych
przygotowano próbki szyb ze szkła sodowego o wymiarach
10 cm × 10 cm i grubości ok. 2 mm, które połączono przezroczystymi taśmami silikonowymi z zachowaniem odstępu
1 mm, pozwalającego na wprowadzenie badanej mieszaniny. Dodatkowo, w celu uniknięcia ewentualnego wypłynięcia
hydrożelu w czasie badania, krawędzie uszczelniono silikonem. Mieszaniny polimeryzacyjne wprowadzano pomiędzy szybki i pozostawiano w pozycji pionowej do momentu
zakończenia polimeryzacji (metoda cast in place). Palnik był
ustawiony w odległości 20 cm od badanej próbki, natomiast
kamera termowizyjna znajdowała się w odległości 2 m od
strony próbki nie poddanej działaniu ognia. Pomiar był przerywany, gdy temperatura osiągała wartość 180 °C.
Badania termiczne TG/DTA zostały przeprowadzone
z wykorzystaniem analizatora termicznego firmy PerkinElmer model STA 6000 w atmosferze azotu. Próbka była
umieszczana w tygielku wykonanym z tlenku glinu, a następnie przed właściwym pomiarem przetrzymywana w 30 °C
przez 2 minuty do momentu wyrównania temperatury i po
tym czasie ogrzewana do 700 °C z szybkością 10 °C/min.

Tabela 1. Podstawowe parametry szkieł wodnych sodowych stosowanych w badaniach.
Table 1. Basic parameters of sodium water glasses used in the experiment.
Analizowany parametr

Szkło wodne sodowe R-137

Szkło wodne sodowe R-145

Szkło wodne sodowe R-150

Zawartość SiO2 [%]

28,78

29,47

28,72

Zawartość Na2O [%]

8,96

12,21

14,78

Moduł molowy [-]

3,32

2,49

2,0

Gęstość [g/cm3]

1,38

1,48

1,52

Tabela 2. Skład hydrożeli krzemianowo-polimerowych.
Table 2. Composition of polymer-silicate hydrogels.
Symbol próbki*

RP
[g]

WG
[g]

R-150/1%Na2SO 4**

0,15

14,85

R-150/5%Na2SO

0,75

14,25

R-150/1%CH 4N2S***

1,1

13,9

R-150/5%CH 4N2S***

5,5

9,5

**
4

20%ANa [g]

KPS
[g]

NTS
[g]

NNMBA [g]

15

0,05

0,05

0,1

*Analogiczne składy przygotowano dla szkła wodnego sodowego R-145.
**Na2SO 4=3H2O·CH 3COONa/CH 4N2O/nSiO2
***W przeliczeniu na nasycony roztwór tiomocznika: 137 g/l (20°C).
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Rys. 1. Zależność modułu zachowawczego G’ oraz lepkości w funkcji czasu dla hydrożelu z dodatkiem 1% wag. mocznika.
Fig. 1.Elastic modulus G’ and viscosity as a function of time for the hydrogel with 1 wt.% of urea.
Tabela 3. Wybrane parametry reologiczne dla punktu początku żelowania hydrożeli krzemianowo-polimerowych.
Table 3. Selected rheological parameters for the gel point of the polymer-silicate hydrogels.
Symbol próbki

Czas
[s]

Lepkość
[Pa·s]

G’
[Pa]

R-150/1%Na2SO 4

308

496

2740

R-150/5%Na2SO 4

252

2780

17300

R-150/1%CH 4N2O

198

1750

8700

R-150/5%CH 4N2O

180

1320

8020

R-150/1%CH 3COONa

186

118

515

R-150/5%CH 3COONa

139

1.84

11,2

R-150/1%nSiO2

122

114

708

R-150/5%nSiO2

340

30.7

188

3. Wyniki badań i dyskusja
3.1. Badania reologiczne
Ze względu na niską częstotliwość i niewielkie wychylenie płytki zastosowane podczas badań, a także szybki
czas polimeryzacji, tzw. cross-over point, wyznaczający
punkt początkowy żelowania (G’ = G”) nie został zaobserwowany. Zatem, jako punkt początkowy procesu przyjęto
wartość modułu zachowawczego G’, przy którym lepkość
gwałtownie wzrastała (Rys. 1).
W Tabeli 3 przedstawiono wyniki pomiarów dla hydrożeli
krzemianowo-polimerowych na bazie szkła wodnego sodowego R-150 z 1 %wag. i 5 %wag. dodatkiem mocznika,
octanu sodu, nanokrzemionki i siarczanu sodu. Wskazują
one, że wraz ze wzrostem zawartości nanokrzemionki, mieszanina ulega żelowaniu w znacznie dłuższym czasie (polimeryzacja trwa nawet 3 minuty), co prawdopodobnie jest
konsekwencją zmiany modułu molowego szkła wodnego.
Wraz ze wzrostem stosunku SiO2/Na2O następuje zmiana struktury powstałego hydrożelu oraz wartość jego pH.
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W przypadku pozostałych dodatków, wzrost ich zawartości
przyczynia się do szybszego żelowania mieszanin. Jest to
zgodne z zawartymi w literaturze doniesieniami o stosowaniu tych dodatków jako środków żelujących. Dodatek
anionów octanowych oddziałuje na wzrost współczynnika
lepkości hydrożelu, a rozkład mocznika powoduje żelowanie roztworu na bazie szkła wodnego. Udowodniono ponadto, że ze wzrostem zawartości mocznika czas żelowania
mieszaniny ulega skróceniu [11, 12]. Stwierdzono także,
że wraz ze wzrostem zawartości mocznika oraz octanu
sodu następuje spadek wartości modułu G’ w punkcie żelowania. Jako że wartość modułu sprężystości świadczy
o właściwościach elastycznych materiału i jest skorelowana
ze stopniem usieciowania hydrożelu można wnioskować,
iż mocznik oraz octan sodu powodują słabsze związanie
powstałego żelu i jego większą elastyczność. W celu potwierdzenia powiązania spadku modułu zachowawczego ze
wzrostem zawartości mocznika i octanu sodu wyznaczono
wartość tego parametru po upływie 1, 5, 10 i 15 minut od
rozpoczęcia pomiaru (Rys. 2 i 3).
Dane pokazane na Rys. 2 i 3 poświadczają hipotezę
o zmniejszającej się wartości modułu G’ wraz ze wzrostem
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zawartości octanu sodu i mocznika. Prawdopodobnie dodatki te będą również miały wpływ na chłonność oraz trwałość hydrożeli. Dla hydrożeli z dodatkiem nanokrzemionki
otrzymano odwrotną zależność - wzrost wartości modułu
G’ ze wzrostem zawartości nanokrzemionki. Można przypuszczać, iż takie zjawisko wpływa na wzrost wytrzymałości
mechanicznej żelu, a także zdolność do absorpcji wody [13].

3.2. Badania odporności na ogień
Wyniki pomiarów termowizyjnych zostały zarejestrowane
w postaci termogramów (Rys. 4). W Tabeli 4 porównano
wyznaczone wartości izolacyjności ogniowej badanych próbek, natomiast na Rys. 5 przedstawiono zależność rozkładu
temperatury w funkcji czasu dla wybranego składu hydrożelu krzemianowo-polimerowego.
W oparciu o przebieg krzywych przedstawionych na
Rys. 5 można wnioskować, że wzrost temperatury następuje na ogół liniowo, przy czym w zakresie temperatur
90–120 °C występuje ustabilizowanie krzywych i przez blisko 50 sekund temperatura pozostaje stała (tzw. plateau).
Świadczy to o występowaniu zjawiska odparowywania
wody, gdzie zachodzi odprowadzanie ciepła pochłoniętego
w pierwszym etapie badania [14].
Z kolei na podstawie danych zawartych w Tabeli 4 można
wnioskować, że zwiększenie zawartości badanych dodatków powoduje zwiększenie izolacyjności ogniowej warstw
żelowych. Wyniki pomiarów termowizyjnych nie są jednak

Rys. 2. Zależność modułu zachowawczego w funkcji czasu dla
próbki hydrożelu z dodatkiem 1% wag. i 5% wag. mocznika.
Fig. 2. Elastic modulus G’ as a function of time for the hydrogel
with 1 wt.% and 5 wt.% of urea.

a)

b)

satysfakcjonujące. Warstwy ochronne pomiędzy szybkami
nie wykazują dostatecznej izolacyjności ogniowej, która dla
pojedynczej warstwy o grubości 1 mm powinna wynosić
co najmniej 15 minut. Niskie parametry ogniowe mogą być
następstwem obecności niejednorodności w próbkach,
tj. pęcherzyków powietrza (Rys. 6a). Wpływ na niski wynik
pomiaru może mieć także fakt, iż grubość szyb wykorzystanych do przygotowania przeszkleń wynosiła tylko 2 mm,
a warunki pomiarowe były bardzo agresywne termicznie –
palnik znajdował się w odległości 20 cm od próbki. Jednak
w każdym przypadku hydrożel uległ przemianie w porowatą
pianę o strukturze pumeksu (Rys. 6b). Spieniona warstwa
wytworzona na skutek rozkładu związków obecnych w żelu
i uwolnienia gazów stanowiła izolującą barierę, hamującą
rozprzestrzenianie się ognia.

3.3. Analiza termiczna
Celem badań termicznych było określenie wpływu badanych dodatków na degradację badanych hydrożeli. Do
badań wytypowano następujące substancje: szkło wodne sodowe R-150, hydrożel krzemianowo-polimerowy
o stosunku masowym 1:1 szkła wodnego sodowego R-150
i 20-procentowego wodnego roztworu akrylanu sodu oraz
dwie próbki badanych hydrożeli z dodatkiem 5% wag. siarczanu sodu i mocznika. Na podstawie otrzymanych krzywych TG/DTA (Rys. 7) określono ubytek masy opisanych
próbek (Tabela 5) [15].

Rys. 3. Zależność modułu zachowawczego w funkcji czasu dla
próbki hydrożelu z dodatkiem 1% oraz 5% octanu sodu.
Fig. 3. Elastic modulus G’ as a function of time for hydrogel with 1
wt.% and 5 wt.% of sodium acetate.

c)

d)

Rys. 4. Termogramy wykonane w czasie pomiarów termowizyjnych dla próbki hydrożelu z dodatkiem 1% wag. nanokrzemionki: a) 21 s,
b) 111 s, c) 167 s, d) 402 s.
Fig. 4. Thermograms obtained during the infrared measurements of the hydrogel sample with 1 wt.% of nanosilica: a) 21 s, b) 111 s,
c) 167 s, d) 402 s.
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Rys. 5. Zależność przyrostu temperatury w funkcji czasu dla próbek z 1% wag. i 5% wag. dodatkiem nanokrzemionki.
Fig. 5. Temperature rise versus time for samples with 1 wt.% and 5 wt.% of nanosilica.

a)

b)

Rys. 6. Próbka z wypełnieniem żelowym z dodatkiem 1% wag. mocznika: a) przed rozpoczęciem pomiaru, b) po wykonaniu badania.
Fig. 6. Sample containing gel with 1 wt.% of urea: a) before the measurement, b) after the measurement.
Tabela 4. Izolacyjność ogniowa (I) w 180 °C dla badanych próbek hydrożeli krzemianowo-polimerowych.
Table 4. Fire insulation (I) at 180 °C for the selected polymer-silicate hydrogel samples.
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Symbol próbki

Izolacyjność ogniowa (I) w 180 °C
[s]

R-150/1%Na2SO 4

554

R-150/5%Na2SO 4

578

R-150/1%CH 4N2O

440

R-150/5%CH 4N2O

475

R-150/1%CH 3COONa

435

R-150/5%CH 3COONa

485

R-150/1%nSiO2

402

R-150/5%nSiO2

465
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i jego większą elastyczność, podczas gdy wprowadzenie do
mieszaniny nanokrzemionki skutkuje otrzymaniem bardziej
wytrzymałego materiału.
Pomiary termowizyjne przeprowadzone w trakcie badań
ogniowych wykazały, że zwiększenie zawartości danego
retardanta palenia powoduje wydłużenie czasu osiągnięcia granicznej temperatury punktowej, a co za tym idzie,
zwiększenie izolacyjności. Analiza termiczna przeprowadzona w celu określenia degradacji termicznej wykazała,
że w porównaniu do czystego szkła wodnego przejawiają
one większą stabilność termiczną, co pozwala uznać za
słuszne ich zastosowanie w aplikacjach ogniochronnych.
Rys. 7. Krzywe TG i DTA dla próbki hydrożelu z dodatkiem
5% wag. siarczanu sodu.
Fig. 7. TG and DTA curves for the hydrogel sample with 5 wt.%
of sodium sulphate.
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