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S t r e s z c z e n i e  

Podczas spalania polimerów wydziela się duŜo energii, dymów oraz gazowych produktów, 
mających często właściwości toksyczne. Dlatego palność większości polimerów ogranicza ich 
stosowanie do wytwarzania niektórych wyrobów dla zastosowań obronnych i cywilnych. 
Omówiono podstawowe kryteria i metody badań polimerów w aspekcie ich zachowania się 
podczas poŜaru.  
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A b s t r a c t  

Polymer flammability limits their application for military and civil purposes because a large 
amount of energy, smoke and gaseous products (often toxic) are emitted when burning. In the 
paper, the most important criteria and testing methods of polymer flammability are discussed.  
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1. Wstęp 

Do najmniej poŜądanych cech kompozytów naleŜą zbyt małe stabilność termiczna 
i palność, które z kolei zaleŜą od zmian fizycznych i chemicznych zachodzących w polime-
rze w wysokiej temperaturze. Te zmiany są oceniane przez róŜne właściwości zaleŜnie od 
przyjętej procedury postępowania. Corocznie straty spowodowane poŜarami budynków 
szacowane są na poziomie od 0,1 do 0,4% PKB [1, 2]. Do tego dochodzą niewymierne 
szkody spowodowane utratą przez ludzi Ŝycia lub zdrowia. Termoplastyczne polimery 
w podwyŜszonej temperaturze mogą mięknąć, a nawet topić się, co podczas poŜaru zmienia 
kształt i porowatość wyrobów z nich wykonanych, co z kolei wpływa na kinetykę palenia 
się. Paleniu wielu polimerów towarzyszy ściekanie kroplami [3, 4], co stanowi dodatkowe 
zagroŜenie rozprzestrzeniania ognia. W konsekwencji proces palenia się polimerów nie 
przebiega optymalnie i wytwarzana jest duŜa ilość gazowych zanieczyszczeń, będących 
produktami niepełnego spalania. 

Palność polimerów jest określona przez ich zdolność do zapłonu i następnie do rozprze-
strzeniania ognia. Odporność termiczna polimerów stosowanych na zewnętrzną powłokę 
statków kosmicznych musi wynosić 400h w temperaturze 350oC lub 80h w temperaturze 
550oC [5], a w ciągu kilku minut rzędu 3000-8000oC [6, 7]. Tymczasowe magazyny paliw 
i amunicji teŜ muszą być zabezpieczone przed działaniem ognia, np. przez przykrycie ich 
ochronnymi płachtami z włókien węglowych powlekanymi PVC, PTFE lub kauczukiem 
silikonowym [8]. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury, w polimerze zachodzą procesy 
depolimeryzacji i destrukcji, które obejmują reakcje chemiczne, między którymi często 
występują wzajemne sprzęŜenia. Lotne produkty rozkładu gromadzą się w pobliŜu po-
wierzchni kompozytu, gdzie mieszają się z tlenem atmosferycznym i przekształcają się 
w palną mieszankę. Jeśli stęŜenie gazów będzie mieściło się w przedziale wartości odpo-
wiadającym mieszance granicznie ubogiej i granicznie bogatej to moŜe nastąpić ich zapłon. 
Dlatego przy projektowaniu wyrobów i budowli uwzględnia się cechy poŜarowe materia-
łów. 
 W zakresie oceny trudnopalności i zachowania się materiału w czasie palenia wykorzy-
stuje się liczne metody badawcze w których oznacza się np.:  
− palność, mierzoną jako czas palenia i Ŝarzenia się próbki po usunięciu płomienia palni-

ka, lub jako długość nie spalonego odcinka, 
− wskaźnik tlenowy, 
− zawartość substancji szkodliwych w produktach rozkładu termicznego,  
− ubytek masy, szybkość ubytku masy, temperatury przemian fizyko – chemicznych, 

efekty termiczne tych przemian (jakościowo) w zakresie temperatur: 20÷1200 °C, 
− czas zapłonu, szybkość wydzielania ciepła, szybkość wydzielania dymu, całkowita ilość 

wydzielonego ciepła i dymu, powierzchnia właściwa zaciemnienia dymem, szybkość 
ubytku masy, efektywne ciepło spalania przy zadanym natęŜeniu promieniowania. 
Z tego widać, Ŝe badaniem jednej cechy nie da się scharakteryzować odporności ter-
micznej polimerów.  

Dlatego do oceny zachowania się polimerów w podwyŜszonej temperaturze stosuje się 
kilka charakterystyk: 
− stabilność cieplna (termomechaniczna) – ang. heat stability/heat resistance –

oznaczająca górną granicę temperatury moŜliwego ich zastosowania pod obciąŜeniem, 
często oceniana jako ang. heat distortion temperature lub ang. heat deflection tempera-
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ture (HDT) według ISO 75/ASTM D648 lub przy pomocy aparatu Vicata zgodnie 
z ISO 306; charakteryzuje ona warunki odwracalnych zmian właściwości fizycznych 
materiału przy jego nagrzewaniu, 

− stabilność termiczna – ang. thermal stability - oznaczająca temperaturę początku ich 
rozkładu ocenianej przy pomocy termograwimetrii TGA jako punkt utraty 50% masy 
próbki [5] i skaningowej kalorymetrii, która charakteryzuje przejścia strukturalne spo-
wodowane nieodwracalnymi zmianami budowy chemicznej materiału przy jego na-
grzewaniu oraz  

− palność ocenianą jako cecha jakiejś substancji będącej w stanie się zapalić.  

2. Coś o metodach badań 

Istnieje wiele metod oceny palności materiałów [12]. Badania przy pomocy kaloryme-
tru stoŜkowego prowadzi się wg ASTM E 1354 (82) oraz ISO 5660-1 (83) na płytkach 
o wymiarach 100 mm×100 mm i grubości od 3,5 do 6 mm, zwykle 4 mm, ale publikowane 
są teŜ badania wykonane na próbkach 102mm×102mm×1,3mm [13], zazwyczaj przy natę-
Ŝeniu zewnętrznego strumienia cieplnego 35 lub 50 kW/m2. W czasie badania mierzy się 
stęŜenie tlenu, CO2 oraz CO. Dla badań (zwykle 3 powtórzenia) próbek usytuowanych 
poziomo i owiniętych folią aluminiową wykonanych przy 35 kW/m2, ciepło spalania, mak-
simum na krzywej szybkości wydzielania ciepła informuje jak szybko ogień będzie się 
rozprzestrzeniał [14] i zdaniem niektórych [15] jest najwaŜniejszą charakterystyką palności 
materiału, szybkość ubytku masy będąca miarą ilości emitowanych dymów jest wyraŜona 
w m2/kg spalonego paliwa i określona z powtarzalnością ±10% [13], a stęŜenie tlenku wę-
gla z powtarzalnością ±15%  [16]. Błąd pomiarów wynosi około 5%  [17]. Metoda ta sto-
sowana jest do oceny palności wyrobów w warunkach wentylowanego pomieszczenia [15] 
– uzyskano dobrą korelację z wynikami badań poŜarów [18].  

Wskaźnik tlenowy OI oznacza się (5 powtórzeń) wg PN-ISO 4589-2:2006,  
PN-93/C-05013, p. 2.6, PN-C-05019:1998 p. 3.4 lub ASTM D2863-77 na 15 próbkach  
80-150mm×10±0,5×4±0,5mm ustawionych pionowo i podpalonych od góry za pomocą 
palnika. Najmniejszą widzialną część płomienia naleŜy przyłoŜyć ruchem zamiatającym do 
wierzchołka próbki i jeŜeli to konieczne, całą objętość płomienia na płaszczyzny pionowe 
lub krawędzie próbki. Płomień taki naleŜy przyłoŜyć na czas do 30s, usuwając go co 5s na 
moment, w celu sprawdzenia czy pali się wierzchołek próbki, który uwaŜa się za zapalony, 
jeŜeli palenie utrzymuje się na całej szczytowej jej części po kolejnym pięciosekundowym 
zapłonie. Wówczas naleŜy zacząć pomiar czasu palenia i długości palonej części próbki. 
Rozprzestrzenianie się ognia zachodzi z góry do dołu. Są to najmniej korzystne warunki 
spalania. Przepływ mieszaniny tlenu i azotu powinien być laminarny, zapewniający stałą 
szybkość dyfuzji tlenu do strefy spalania. Dopływ gazu do palnika powinien być uregulo-
wany tak, aby płomień sięgał od wylotu rurki 16mm ± 4mm pionowo w dół, gdy palnik 
w kominie jest ustawiony pionowo. Wartość OI to minimalne stęŜenie tlenu (w przepływa-
jącym strumieniu mieszaniny tlenu i azotu) konieczne dla podtrzymania stałego palenia się 
materiału, którego temperatura w chwili zapłonu wynosiła 20°C i przy którym jest pod-
trzymywane spalanie płomieniem świecopodobnym. Ten wskaźnik ocenia względną pal-
ność materiałów polimerowych [14]. Materiały, dla których OI jest < 21 są określone jako 
łatwopalne, pomiędzy 21 i 28 jako trudnopalne, natomiast dla OI ≥ 28 jako niepalne. War-



 148

tość OI >26 jest konieczna, aby zakwalifikować materiał jako samogasnący. Wartości te są 
określone z powtarzalnością ±0,5% [17]. Na wartość wskaźnika tlenowego mają wpływ: 
budowa chemiczna polimeru, skład kompozytu, wymiary i sposób ustawienia próbki oraz 
sposób zapłonu, ciśnienie, temperatura oraz szybkość przepływu gazów. Wymiary próbki 
nie wpływają w znaczący sposób na wartość wskaźnika tlenowego. Tę metodę stosuje się 
do porównawczej oceny zapalności polimerów. Wskaźnik tlenowy nie daje jednak wystar-
czającej informacji do ich klasyfikacji pod względem zagroŜenia poŜarowego. Urządzenia 
kontrolne i pomiarowe przepływu tlenu w mieszaninie gazów mają dokładność ±0,5% 
[V/V] a regulacji stęŜenia ±0,1% [V/V] przy prędkości przepływu gazu przez komin wyno-
szącej 40 ± 2mm/s w temperaturze 23 ± 2°C.  

Palność materiałów zaleŜy od większej liczby czynników niŜ tylko zawartość tlenu 
w atmosferze. Dlatego korelacja wartości OI z wynikami badań poŜarów jest ograniczona 
[19]. Stosuje się ją przy ocenie skuteczności modyfikacji tego samego rodzaju polimeru 
oraz ocenie wpływu antypirenów. 

Metoda UL-94 (PN-EN 60695-11-10:2002, PN-EN 60695/A1:2005-11-10:2005) sto-
sowana jest w przemyśle dla porównania względnej palności próbek usytuowanych piono-
wo lub poziomo. Mierzy ona wiarygodnie rozprzestrzenianie się ognia jedynie w warun-
kach, gdy mała próbka jest zapalana przez małe źródło zewnętrzne [20]. Palność próbki 
ocenia się na podstawie pomiaru liniowej szybkości spalania (metoda A) lub czasu pale-
nia/Ŝarzenia po odstawieniu niebieskiego płomienia palnika gazowego (metoda B). Dla 
oceny obszaru palenia i szybkości przenoszenia się ognia korzystne jest poziome zamoco-
wanie próbki, a dla oceny obszaru palenia po wygaszeniu płomienia – pionowe. Pomiarów 
dokonuje się na próbkach o wymiarach 125±5mm×13±0,3mm×3±0,2mm w atmosferze 
powietrza. Czasami stosuje się beleczki o grubości 1,6 mm i szerokości 3,2 mm [21]. Mi-
nimalna liczba próbek dla całego eksperymentu wynosi 26, gdyŜ przed właściwymi pomia-
rami (5 powtórzeń) trzeba wyznaczyć przybliŜoną wartość oznaczanych czasów gaśnięcia. 
Mierzy się czas widoczności ognia na próbce t1, t2 oraz t3, gdzie t1 jest to czas gaśnięcia 
ognia po pierwszym zapaleniu, t2 po drugim, a t3 po trzecim. Próbki są poddawane działa-
niu zapalającego płomienia przez 10 s i następnie od niego odsunięte. Wymagania stawiane 
materiałom (próbka zamocowana pionowo) zestawione są w tabeli 1. 

Gdy spełnione są warunki V-0 materiał uznaje się za niepalny. Ta metoda [23] ocenia 
tworzywa polimerowe od najmniej palnych do najmocniej palnych następująco:  

T a b e l a  1  

Wymogi stawiane materiałom badanym metodą UL-94 [22]  

Klasa palności V-0  V-1  V-2  
Czas gaśnięcia ognia (t1 lub t2) kaŜdej próbki, s ≤ 10s ≤30s ≤30s 
Sumaryczny czas gaśnięcia ognia dla wszystkich 5 
próbek z badanego kompletu, s 

≤50s ≤250s ≤250s 

Czas gaśnięcia ognia plus gaśnięcia Ŝaru (t2+t3), s ≤30s ≤60s ≤60s 
Gaśnięcie ognia lub Ŝaru Ŝadnej z próbek po dojściu 
ognia aŜ do zacisków mocujących  

Nie Nie Nie 

Zapalanie się po kontakcie ze wskaźnikiem bawełnia-
nym zapalanym palącymi się cząstkami lub kroplami  

Nie Nie Tak 
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HB: wolno palące się poziomo ułoŜone próbki; palą się z szybkością < 76 mm/min dla 
grubości próbki < 3 mm; 

V-2: palenie pionowo zamocowanej próbki zatrzymuje się w ciągu 30s; dopuszczalne 
jest kapanie palących się cząstek; 

V-1: palenie pionowo zamocowanej próbki zatrzymuje się w ciągu 30s; nie dopuszczal-
ne jest kapanie palących się cząstek; 

V-0: palenie pionowo zamocowanej próbki zatrzymuje się w ciągu 10s; nie dopuszczal-
ne jest kapanie palących się cząstek; 

Palność powierzchniową ocenia się dzieląc materiały na dwie klasy: 
5VB: palenie pionowo zamocowanej próbki zatrzymuje się w ciągu 60s; nie dopusz-

czalne jest kapanie palących się cząstek, w płytce próbki moŜe pojawić się otwór; 
5VA: palenie pionowo zamocowanej próbki zatrzymuje się w ciągu 60s; nie dopusz-

czalne jest kapanie palących się cząstek, w płytce próbki nie moŜe pojawić się otwór. 
Jeśli niską palność nanokompozytu sugerują pomiary HRR oraz metoda UL-94 zhar-

monizowane z IEC 60707, 60695-11-10, 60695-11-20 i ISO 9772 i 9773 wyznaczając 
wskaźnik HB (samogaśnięcia podczas poziomego palenia), to czasem moŜna stwierdzić 
niski wskaźnik tlenowy sugerujący wysoką palność tego samego materiału.  

Badania TGA i DTA prowadzi się zwykle na zmielonych próbkach o cięŜarze około 5g 
z szybkością skanowania 10 lub 20°C/min przy szybkości przepływu powietrza oraz azotu 
1 lub 2 ml/min. Pomiary te prowadzi się do temperatury ubytku 50% masy początkowej 
próbki [6] zaczynając od 50oC. Analiza taka pozwala na ocenę stabilności termicznej kom-
pozytu, wyznaczenie temperatury początku rozkładu, temperatur przemian fazowych 
i ocenę rzędu reakcji. Zaletą tej metody jest krótki czas potrzebny do przeprowadzenia 
pomiarów oraz dobra powtarzalność i czułość. Na początku badania, pomiędzy 50 i 100oC, 
zaobserwowany mały ubytek masy zaleŜny od higroskopijności kompozytu i metody jego 
otrzymania oraz przechowywania świadczy o parowaniu wody i/lub rozpuszczalników 
zawartych w kompozycie. Na końcu badania nienapełnionych epoksydów pozostaje 7–11 
phr koksu. W kompozytach napełnionych ten ostatek jest większy i jest sumą ilości wszyst-
kich niepalnych składników, tj. mineralnych i metalowych oraz koksu, którego ilość zaleŜy 
od czasu i temperatury zakończenia wygrzewania próbki, zwykle to 1000 oC. 

Jedną z metod ilościowego oznaczania gazów powstałych podczas spalania materiałów 
podaje norma PN-EN 50267-2-1, zgodna z PN-IEC 60754-1. Niewielką (1 g) rozdrobnioną 
próbkę umieszcza się w rurze kwarcowej i stopniowo ogrzewa w piecu rurowym do 800°C, 
a następnie utrzymuje się tę temperaturę przez 20 min. Do rury wprowadza się powietrze 
o określonym natęŜeniu przepływu, które po wyjściu z rury kieruje się do płuczek. Dla 
wodnych roztworów gazów powstałych podczas spalania i zgromadzonych w płuczkach 
metodą analityczną oznacza się zawartość kwasu halogenowego. Nie jest to jednak metoda 
dokładna i nie stosuje się jej do materiałów nazywanych bezhalogenowymi.  

Lepszą dokładność uzyskuje się przez pomiar pH lub przewodnictwa wodnych roztwo-
rów z płuczek - PN-EN 50267-2-2. Próbkę materiału podgrzewa się w piecu rurowym do 
temperatury, co najmniej 935°C i utrzymuje się ją przez 30 min. Mierzy się pH i przewod-
nictwo wodnych roztworów gazów.  

Badanie gęstości wydzielanych dymów polega na pomiarze absorpcji światła przez dy-
my wg PN-EN 50268-2 oraz PN-IEC 61034-2. Za pomocą układu fotometrycznego reje-
struje się minimalną przepuszczalność światła przez dymy emitowane przez próbkę, spala-
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ną w specjalnej komorze. Wynik próby jest pozytywny, jeśli przepuszczalność światła 
przekracza 70% dla pojedynczego kabla, a 60% dla grupy kabli [24]. 

T a b e l a  2  

Testy na emisję dymów [25] 

Nazwa Cechy charakterystyczne Zasada 

Tunel Steinera (ASTM 
E-84) 

Komora 7,6m z rozproszonym płomieniem, tunel laborato-
ryjny monitorowany na wylocie 

Optyczna 

Komora Rohm and 
Haas (XP-2) (ASTM D-
2843) 

RóŜnorodne próbki, spalanie w płomieniu, dymy zebrane i 
monitorowane w komorze 0,07m3  

Optyczna 

Komora NBS (ASTM 
E-662) 

Próbka 76mm x 76mm, nagrzewanie promieniowaniem 
cieplnym z lub bez płomienia, zebrane produkty monitoro-
wane w komorze 0,51m3 

Optyczna  

Komora dymowa Ara-
pahoe  

Sadza zbierana na filtrze szklanym Wagowa 

Kalorymetr stanu Ohio 
(OSU) (ASTM E-906) 

Zmienna intensywność nagrzewania, dymy monitorowane 
na górze komina wyciągowego 

Optyczna  

Kalorymetr stoŜkowy 
(ASTM E-1354) 

Próbka 100mm x 100mm o grubości 6 do 50 mm umiesz-
czona poziomo, poddana działaniu strumienia promieniowa-
nia cieplnego 0–110 kW/m2  

Optyczna 

3. Podsumowanie 

Nie ma tworzywa sztucznego, które nie pali się, nie rozprzestrzenia płomienia i nie wy-
dziela dymów oraz gazów, jeśli poddane jest działaniu odpowiednio wysokiej temperatury. 
Coraz ostrzejsze przepisy bezpieczeństwa wykluczają stosowanie elementów z kompozy-
tów polimerowych w wielu maszynach i budowlach oraz stosowanie kabli wydzielających 
podczas poŜaru duŜe ilości dymów oraz gazów trujących. Dopuszcza się tam stosowanie 
wyłącznie materiałów charakteryzujących się niewielkim rozprzestrzenianiem płomienia. 

 
Praca współfinansowana przez UE w ramach grantu POIG 1.3.1-00-044/08 

 „Kompozyty polimerowe o podwyŜszonej stabilności termicznej i obniŜonej palności”.  
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