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Konstrukcja współczesnych hełmów strażackich wykonana jest             
w większości z tworzyw sztucznych - głównie termoplastów i ich 
kompozytów. Tworzywa sztuczne nie mają odpowiedników                    
w surowcach naturalnych,ale ze względu na właściwości fizyczne, 
konstrukcyjne, a zwłaszcza technologiczne stosowane są w konstrukcji 
ochron osobistych. Materiały te cechuje stosunkowo niewysoka cena, 
wysoka trwałość oraz lekkość. Tworzywa te są jednak wrażliwe na 
działanie czynników naturalnych środowiska eksploatacji, tj. 
promieniowania słonecznego, temperatury, wilgoci. Z punktu widzenia 
użytkownika wyrobów z udziałem tworzyw sztucznych lub ich 
kompozytów m.in. hełmów strażackich, ubrań specjalnych, proces 
fotodegradacji jest szczególnie istotny. Światło słoneczne zawiera 
szeroki zakres promieniowania widzialnego i nadfioletowego, 
powodujące niekorzystne zmiany we właściwościach polimerów. 
Ponadto niektóre tworzywa stosowane w ochronach osobistych np. 
poliamid z dodatkiem włókien szklanych, cechuje wrażliwość na 
oddziaływanie wody i wilgoci. Absorpcja wody i wilgoci przez niektóre 
materiału prowadzi do pogorszenia właściwości mechanicznych. 
W celu oceny wpływu starzenia UV na mechaniczne właściwości 
kompozytów polimerowych, wykonano badania twardości i odporoności 
na zarysowanie.  
Słowa kluczowe:  starzenie UV kompozytów polimerowych, 
scratchtest, hełm strażack 
 
Wstęp  
Podstawowe elementy konstrukcyjne hełmu strażackiego 
wykonane są w większości z kompozytów polimerowych (rys. 
1). Elementy konstrukcje np. skorupa hełmu, więźba 
wykonywane są metodą formowania wtryskowego, która polega 
na wtryskiwaniu krystalicznego termoplastycznego tworzywa do 
formy o kształcie docelowego elementu konstrukcji. Rzadziej, 
skorupy hełmów wykonywane są z laminatów tworzyw 
sztucznych wzmacnianych tkaninami, np. aramidowymi               
i szklanymi.  
W trakcie wieloletniej eksploatacji ochron osobistych, tworzywa 
polimerowe są wystawione na działanie szeregu narażeń, także 
atmosferycznych, ze strony środowiska naturalnego [1].  
Z punktu widzenia strażaka, ważne jest aby właściwości 
użytkowe ochrony osobistej były zachowane. Dlatego istotne 
jest poznanie zjawiska niszczenia, będącego podstawą do 
określenie trwałości ochron osobistych oraz opracowanie metod 
oceny stopnia uszkodzenia [2]. Trwałość hełmów strażackich 
nie jest jednoznacznie określona normatywnie. Hełmy mogą być 
eksploatowane "do technicznego zużycia", obecnie trwałość 
hełmów nie jest określona, wg wcześniejszych kryteriów 
wynosiła 10 lat. Nie ma również jednoznacznych kryteriów 
wycofania sprzętu z powodu starzenia. 

 

 
Rys. 1. a) Skorupa hełmu strażackiego wykonana z tworzywa 
Ultramid (PA66 25%GF mas.), b) próbka z tego samego 
tworzywa 
 
Kontroli aktualnego stanu technicznego dokonuje strażak - 
użytkownik hełmu, który jest w stanie wskazać jedynie 
kompletność konstrukcji hełmu, prawidłowe działanie połączeń, 
regulacji i mocowań pod działaniem obciążeń rutynowych            
i widoczne uszkodzenia np. pęknięcia i deformacje skorupy, 
zmatowienie wizjera itp. Niestety, wykrycie uszkodzeń 
starzeniowych elementów z tworzyw polimerowych przez 
użytkownika jest trudne a czasami niemożliwe, ze względu na 
charakter procesu. Według Szumniak et al. starzenie jest 
procesem nieodwracalnym, na ogół zewnętrznie 
nieobserwowalnym, którego skutki dotyczą głównie struktury 
wewnętrznej elementu [3]. Ponadto według Szumniak et al. 
szybkość procesów starzeniowych zależy od wielu czynników 
a uszkodzenia i zniszczenia występują w szczególnych 
okolicznościach: wysokiej wilgotności, przeciążeń 
mechanicznych, cieplnych itp. [3]. Inną charakterystykę 
starzenia, odpowiadającą problematyce artykułu, przedstawił 
Ciekot [4]: „Starzenie urządzeń technicznych, to proces 
pogarszania się ich własności użytkowych, spowodowany 
działaniem wymuszeń makro i mikrootoczenia. Wymuszenia 
makrootoczenia są związane z czynnikami oddziaływującymi na 
obiekt techniczny, gdy nie wykonuje on swoich zadań. 
Wymienić tu można warunki atmosferyczne i klimatyczne np.: 
temperatura, nasłonecznienie, wilgotność, opady 
atmosferyczne, środowisko morskie (mgła solna)". Z punktu 
widzenia strażaka - użytkownika wyrobów z tworzyw sztucznych 
lub ich kompozytów m.in. hełmu strażackiego, ubrania 
specjalnego, istotne jest starzeniowe działanie środowiska 
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eksploatacji. Światło słoneczne zawiera szeroki zakres 
promieniowania widzialnego i nadfioletowego, powodującego 
niekorzystne zmiany we właściwościach polimerów.                   
W przypadku hełmów strażackich narażenia atmosferyczne 
mają charakter synergiczny, często oddziaływanie 
promieniowania UV połączone jest z ekspozycją na działanie 
wilgoci. 

  
1. Metoda badawcza 
Badaniom poddano materiał wykorzystywany do produkcji 
skorup i więźb hełmów strażackich – poliamid PA66 z 25% 
dodatkiem krótkich, ciętych włókien szklanych o nazwie 
handlowej ULTRAMID (BASF). Badania przyspieszone, 
starzenie materiału na skutek oddziaływania światła i wilgoci, 
przeprowadzono na urządzeniu Suntest firmy ATLAS. Badanie 
trwało 200 godzin, obejmowało 100 cykli, każdy cykl trwał 120 
minut. Jeden cykl składał się z 108 minut naświetlania i 12 
minut zraszania wodą materiału. Badania właściwości 
powierzchni przeprowadzono na testerze firmy Anton Paar. Test 
zarysowania został przeprowadzony przy stałym obciążeniu 
wynoszącym 1000 mN, prędkość testu wynosiła 3 mm/min a 
długość zrysowania 3 mm (rys. 1).  

 

 
 
Rys. 2. Badanie odporności na zarysowanie 

 
Badanie twardości przeprowadzono na mikrotwardościomierzu 
sił Anton Paar (rys. 3). Otrzymano wyniki wg metody Olver’a & 
Pharr’a. 
 

 
 
Rys. 3. Badanie twardości metodą Olivera’a & Pharr’a 

 
W próbie twardości wyznaczono parametry mechaniczne 
badanych powierzchni. Twardość indentacyjną HIT jest 
stosunkiem najwyższej siły obciążającej wgłębnik Pmax                         
i powierzchni kontaktu wgłębnika A, wg następującej formuły: 
 =  

 
Przeliczeniową twardość Vickersa uzyskano w oparciu               
o zależność HVIT ≈ HIT/10,58. Sztywność obliczono w oparciu    
o zależność S =β(2/√ )E*√ ,  w której β = 1,0055 dla 
wgłębnika Vickersa [Oliver 2004]. Moduł powierzchni badanej E* 
jest zdefiniowany przez: 
 1∗ = 1 − + 1 −

 

 
W powyższym równaniu E oznacza zredukowany moduł 
sprężystości a ν liczbę Poissona próbki, natomiast Ei i νi 
indetera (wgłębnika). Parametr E obliczono w oparciu o fomułę: 

 = √2 ℎ  

 
Twardość Martens'a obliczono z zależności HM = P/26,43⋅h2. 
Pracę odkształceń sprężystego Wspr i plastycznego Wplast 
określono jako pola powierzchni pod wykresem siły w funkcji 
przemieszczenia (rys. 4). 
 
2. Wyniki badań 
Wyniki badań testu zarysowania przedstawiono na wykresach 
(rys. 5 i 6). Uwzględniono następujące parametry: siłę styczna 
(Ft), głębokość penetracji wgłębnika (Pd), głębokość 
pozostająca po zarysowaniu (Rd). Na rysunku 7 przedstawiono 
zdjęcia z mikroskopu optycznego, wykonane przy takich samych 
powiększeniach, zarysowań powierzchni próbek.  
 

 
 
Rys. 4. Charakterystyka teoretyczna siła-przemieszczenie          
z zaznaczonymi ważnymi parametrami próby 
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Rys. 5. Wykres głębokości zarysowania pod obciążeniem (Pd) i 
resztkowej (Rd) z próby "scratchtest” 
 

 
Rys. 6. Wykres siły tarcia Ft z próby „scratchtest” 
 

 
Rys. 7. Zdjęcia mirkoskopowe zarysowań powierzchni próbek  

 
W tabeli 1 przedstawiono wyniki pomiarów uzyskane w próbie 
twardości wg Oliver’a & Pharr’a. 
 
 
 

 
 
Tab. 1. Wyniki badań indentacji metodą Oliver’a & Pharr’a 

l.p.
Mierzona 
wielkość 

Parametr 
statystyczny 

PA66 
bez historii 
obciążenia kondycjonowane

1. 
HIT 
[MPa] 

Średnia 136,28 142,993 
Odch.std. 41,433 38,747 

2. HVIT 
[Vickers] 

Średnia 12,863 13,497 
Odch.std. 3,911 3,657 

3. 
EIT 
[GPa] 

Średnia 2,392 2,306 
Odch.std. 0,487 0,334 

4. E* 
[GPa] 

Średnia 2,821 2,72 
Odch.std. 0,575 0,394 

5. 
E 
[GPa] 

Średnia 2,814 2,713 
Odch.std. 0,572 0,392 

6. 
S 
[mN/μm] 

Średnia 87,512 82,803 
Odch.std. 8,065 4,993 

7. HM 
[MPa] 

Średnia 95,845 98,104 
Odch.std. 26,333 23,226 

8. 
Wspr 
[pJ] 

Średnia 95064,22 99205,06 
Odch.std. 9255,191 6040,582 

9. Wplast 
[pJ] 

Średnia 144938 133519,6 
Odch.std. 16785,07 22852,52 

10.
Wtotal 
[pJ] 

Średnia 240002,2 232724,6 
Odch.std. 22506,12 23555,96 

 
Podsumowanie 
Problemy bezpieczeństwa użytkowania oraz niezawodności 
konstrukcji ochron indywidulanych, wykonanych z tworzyw 
sztucznych, użytkowanych akcyjnie wymagają niekiedy 
długoterminowego określenia zmian właściwości w okresie 
czasu eksploatacji. Czas ten zazwyczaj jest zdecydowanie 
dłuższy od przyjętego czasu prowadzenia badań starzeniowych, 
niezależnie od przyjętej metody prowadzenia tych badań [5]. 
Symulowane oddziaływanie światła UV oraz wilgoci na 
powierzchnię badanego tworzywa polimerowego powoduje 
zmianę analizowanych właściwości powierzchni materiału          
w niewielkim stopniu. Poziom degradacji jest niewielki ale 
zauważalny. Analiza otrzymanych wyników badań wykazała 
zwiększenie twardości w wyniku starzenia, kóry może być 
związany ze zwiększeniem udziału fazy krystalicznej                    
i zmniejszeniem amorficznej w strukturze polimerowej [6]. 
Wzrost udziału fazy krystalicznej w wyniku oddziaływania 
środowiska może prowadzić do pogorszenia zdolności do 
absorbcji energii uderzenia przez tworzywo skorupy hełmu [7].                        
W przedmiotowych badaniach, starzenie UV spowodowało 
nieznaczne zmniejszenie sztywności materiału. Ponadto 
wpłynęło na pracę odkształcenia całkowitego, sprężystego          
i plastycznego. Pod wpływem procesu starzenia zmniejszeniu 
uległa praca odkształcenia całkowitego oraz praca 
odkształcenia plastycznego. Natomiast wzrosła praca 
odkształcenia sprężystego. Można zatem stwierdzić, że proces 
starzenia spowodował zwiększenie odkształceń nietrwałych 
powierzchni, zmniejszenie odkształceń trwałych oraz 
zwiększenie całkowitych odkształceń, pod wpływem tej samej 
wartości obciążenia.  
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Częstym uszkodzeniem hełmów strażackich jest zarysowanie 
powierzchni. Uszkodzenie takie  na skutek apsorpcji wody           
i wilgoci przez skorupę hełmu (degradacji hydrolitycznej 
materiału) może spowodować zmniejszenie skuteczności 
ochronnej. Ważne jest więc, aby materiał był odporny na 
zarysowanie. Wykres głębokości zarysowania oraz głębokości 
resztkowej zarysowania materiału nie wskazuje na istotny wpływ 
procesu starzenia na odporność materiału na zarysowanie. 
Zarówno głębokości zarysowania, jak i szerokość (rys. 7) były 
zbliżone. Zauważono jednak istotne różnice w wartości sił tarcia. 
Pod wpływem starzenia UV oraz wilgoci wzrosła siła tarcia 
wyznaczona w próbie zarysowania. Wyższa wartość siły tarcia 
wskazuje na wsytępowanie wyższych naprężeń rozciągających 
w materiale po starzeniu [8].           
Zastosowane metody pomiaru można uznać za nieniszczące. 
Po przystosowaniu do badań całych hełmów strażackich, 
przedmiotowe metody mogą posłużyć ocenie i prognozowaniu 
stopnia deterioracji ważnych elementów konstrukcji ochrony 
osobistej. Tym bardziej, że takie metody wykorzystuje się już     
w diagnostyce innych wyrobów cienkościennych z tworzyw 
sztucznych,  np. rur [6].    
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Preliminary studies on the aging resistance of the materials 

use in the construction of fireman’s helmets 
The construction of modern fireman’s helmets is mostly made of 
polymers - primarily of thermoplastics and their composites. Polymers 
do not correspond to natural raw materials, but due to their physical, 
structural, and technological properties are used in the construction of 
personal protective equipment. These materials are characterised by    
a relatively low price, high durability and low weight. However, these 
materials are sensitive to exposure to natural factors of maintenance, 
i.e. sunlight, temperature and humidity. From the point of view of a user 
of the products with polymers and their composites i.a. fireman’s 
helmets, special clothes, the photodegradation process is particularly 
important. Sunlight contains a broad range of visible and ultraviolet 
radiation, causes adverse changes in properties of polymers. In 
addition, some materials which are used in personal protective 
equipment e.g. polyamide with addition of glass fibers are sensitive to 
water and humidity. The absorption of water and humidity by materials 
leads to degradation of the mechanical properties. In order to 
determinate the influence of UV aging on mechanical properties of 
polymer composites, hardness and scratch tests were performed.       
 
Key words: UV aging of polymer composites, scratchtest,  
fireman’s helmet. 
 


