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BIAŁOŚĆ WYROBÓW ELEWACYJNYCH 
- ZASADY POMIARU 

W artykule opisano w skrócie znormalizowane metody określania białości różnych wyrobów. 
Zagadnienie to oparto na podstawowych informacjach z zakresu kolorymetrii. Pokrótce omówiono 
wyniki badań białości różnych materiałów elewacyjnych przeprowadzone w Zakładzie Nowych 
Technik Wykończeniowych ITB. Przedstawiono spostrzeżenia i wnioski płynące z literatury i norm 
oraz wykonanych badań. 

Mówimy „biały jak śnieg", „biały jak kreda"... 
Intuicyjnie rozróżniamy stopnie białości przedmiotów. Stwierdzamy, że biała barwa 

jednego nie jest równa bieli innego. Nauka nie poprzestaje jednak na intuicji. Nie 
wystarcza stwierdzenie, że coś jest bielsze od czegoś. Jedynie wyrażenie białości za 
pomocą liczb pozwala na jej stopniowanie, a określanie białości z zastosowaniem 
odpowiednich przyrządów zapewnia obiektywizm oceny. 

Przeprowadzanie pomiarów białości jest powszechne na przykład w przemyśle pa-
pierniczym lub włókienniczym. Materiały budowlane pod tym względem pozostają w tyle. 
Tymczasem w przypadku wielu materiałów wykończeniowych - w tym wyrobów tworzą-
cych elewacje budynków - wygląd, barwa są bardzo istotnymi cechami. 

Wśród norm polskich dotyczących wyrobów budowlanych jedynie PN-C-81913:1998 [1] 
dla farb dyspersyjnych do malowania elewacji budynków i PN-C-81914:1998 [2] dla farb 
dyspersyjnych do wnętrz budynków zawierają wymaganie odnośnie do białości, a także 
metodę jej wyznaczania (takie same w obu normach). 

Wieloletnie prace naukowe prowadzone w różnych ośrodkach owocowały wprowa-
dzaniem różnych wzorów służących do wyliczania białości na podstawie współrzędnych 
kolorymetrycznych [3]. Najbardziej są znane dwa z tych wzorów - jeden opracowany 
przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową (CIE) i drugi - podany w amerykańskiej 
normie ASTM E313[4], 

Współrzędne kolorymetryczne określają liczbowo barwę danego wyrobu [5]. Ustalono, 
że trzy współrzędne wystarczą do jednoznacznego opisania barwy. Tworzono różne układy 
współrzędnych, z których najpopularniejsze są: XYZ (i jego odmiana xyY) oraz CIELab. 

* mgr inż. - specjalista w ITB 
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Wiadomo jednak, że barwa nie jest stałą cechą danego przedmiotu - zależy od tego, 
jakim światłem przedmiot jest oświetlony i z jakiej odległości jest oglądany. 

Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa ustaliła kilka rodzajów źródeł światła, jakie 
należy stosować przy określaniu cech barwy. Określone przez CIE źródło światła zostało 
nazwane źródłem normalnym (standardowym). Promieniowanie emitowane przez źródło 
standardowe zostało nazwane iluminantem normalnym (standardowym). 

Spośród kilku iluminantów normalnych zalecanych przez CIE najważniejszy - przez 
długi czas używany jako podstawa przy wizualnych ocenach barwy - jest iluminant C, 
odpowiadający rozproszonemu światłu dziennemu. 

Później CIE wprowadziła inne iluminanty, z których najważniejszy jest D65. Jego 
widmowy rozkład mocy odpowiada rozkładowi mocy uśrednionego promieniowania 
dziennego w różnych porach dnia, przy różnym stopniu zachmurzenia i na różnej 
szerokości geograficznej (krajów europejskich). 

Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa w 1931 r. zaleciła określanie baw przy kącie 
widzenia 2° (występującym u tzw. obserwatora normalnego). Kąt ten jest znacznie 
mniejszy od kąta, pod jakim zwykle obserwuje się powierzchnie w celu określenia ich 
barny. W 1964 r. wprowadzono pojęcie tzw. oberwatora dodatkowego, którego kąt 
widzenia wynosi 10°. 

Według zaleceń CIE iluminant normalny powinien być używany we wszystkich 
zastosowaniach kolorymetrycznych wymagających odpowiednika światła dziennego, 
zastępując iluminant C, jeżeli nie istnieją specjalne przyczyny uzasadniające zastoso-
wanie innego iluminanta. Iluminant C okazał się niewystarczający w praktyce pomiaro-
wej, ponieważ zawiera znacznie mniej promieniowania UV niż odpowiednia faza światła 
dziennego, a promieniowanie to jest szczególnie istotne w kolorymetrii materiałów 
luminescencyjnych i materiałów z wybielaczami optycznymi. 

Przy liczbowym określaniu barw coraz częściej korzysta się z obserwatora dodatko-
wego o polu widzenia 10°. Pole takie odpowiada obrazowi okręgu o średnicy około 9 cm, 
oglądanemu z odległości 50 cm, podczas gdy pole widzenia obserwatora normalnego, 
obejmujące kąt 2°, odpowiada obrazowi okręgu o średnicy około 2 cm, oglądanemu 
z odległości 50 cm. Polem obserwatora normalnego powinno się posługiwać przy ocenie 
barw bardzo małych powierzchni lub barw źródeł światła. 

Do pomiaru barwy - określania jej współrzędnych - służą specjalne przyrządy: 
kolorymetry, spektrofotometry. Za ich pomocą mierzy się współrzędne w wybranym 
układzie i przy wybranych parametrach (iluminancie i obserwatorze). 

Białość można wyliczyć ze zmierzonych współrzędnych lub zmierzyć bezpośrednio 
za pomocą wspomnianych przyrządów (jeśli możliwości aparatu na to pozwalają). 

Prace Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE) nad metodą wyznaczania bia-
łości zostały uwieńczone opracowaniem następującego wzoru: 

(1) 

g d z i e : - współrzędne trójchromatyczne testowanej próbki, 
- składowa trójchromatyczna zwana składową jasności, 
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- współczynniki, przyjmujące różne wartości zależnie od przyjętych wa-
runków iluminant/obserwator, na przykład: 

0,3101 0,3127 0,3104 0,3138 
0,3161 0,3290 0,3191 0,3310 

Wzór ten można stosować w ograniczonym obszarze bryły barw, przy spełnieniu 
zależności: 

Wzór ma charakter ogólny i jest przewidziany dla różnych kombinacji iluminantów 
i obserwatorów (2°, 10°), przy czym zaznaczono, że współrzędne 

dla iluminantów są podane nieoficjalnie i można je stosować w ograniczonym 
zakresie (w zasadzie wzór znajduje zastosowanie w przypadku światła i obserwa-
tora 2° lub 10°). 

Po wprowadzeniu przez CIE przestrzeni barw CIELab opracowane wzory przekształ-
cono tak, by można było obliczać białość na podstawie współrzędnych Wzór, 
wprowadzony dla obserwatora dodatkowego, ma postać: 

(2) 

przy ograniczeniu 

We wspomnianych polskich normach dotyczących farb dyspersyjnych (PN-C-81913:1998 
oraz PN-C-81914:1998) podaje się metodę oznaczania białości opartą na normie ASTM [4], 
Polega ona na pomiarze współczynników luminancji światła dziennego oraz światła 
niebieskiego Pomiar należy wykonywać spektrofotometrem o zakresie długości fal 
świetlnych od 400 nm do 700 nm, przy wybranym iluminancie C i obserwatorze 2° lub 
kolorymetrem określonego typu. 

Przy pomiarze spektrofotometrem należy odczytać współrzędne chromatyczne 
a następnie przeliczyć je na wartości zgodnie z równaniami: 

W wyniku pomiaru kolorymetrem otrzymuje się bezpośrednio wartości współczynni-
ków luminancji 

Białość powłoki wynosi: 

(3) 

Wykonuje się po trzy pomiary na dwóch powłokach, a następnie oblicza się średnią. 
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Dla nas obligatoryjne są Polskie Normy i w przypadku materiałów, których dotyczą, 
należy je stosować. Warto jednak zwrócić uwagę na najnowsze wydanie normy ASTM 
E 313-00 z grudnia 2000 r. [6], gdzie podaje się, że wzór (3) nie jest już polecany do 
określania białości. Według ASTM E 313-00 białość należy obliczać ze wzoru CIE (1). 

W ramach pracy naukowo-badawczej prowadzonej w Zakładzie Nowych Technik 
Wykończeniowych ITB oznaczono białość różnych wyrobów elewacyjnych: powłok 
malarskich, kształtowników okiennych i profili elewacyjnych. Zmierzono białość według 
CIE (stosując zarówno warunki C/2°, jak i oraz białość według norm polskich 
(zgodnych z wcześniejszym wydaniem normy ASTM E 313). Uzyskane wyniki dotyczące 
wszystkich badanych wyrobów kształtowały się na poziomie od 60,09 do 83,31. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wartość białości (liczona 
dowolnie według CIE lub ASTM) nie zależy od rodzaju materiału i faktury jego powierz-
chni. Białość jest związana z konkretnym wyrobem i nie ma znaczenia, czy jest to 
powłoka malarska ze śladami użycia pędzla czy gładki kształtownik okienny, czy siding 
z wytłaczanymi „słojami drewna". Nasuwa się wniosek, że można tę samą metodykę 
badań białości stosować w odniesieniu do różnych wyrobów elewacyjnych. 

Zauważono też, że w przypadku każdej badanej próbki - niezależnie od rodzaju 
materiału i faktury jego powierzchni - białość według CIE mierzona przy iluminancie C 
i obserwatorze 2° była większa niż białość według CIE określana w warunkach 
Przy czym różnica między białościami poszczególnych próbek nie była stała, a jej 
wielkość nie miała związku z rodzajem badanego wyrobu. 

Uzyskane wyniki białości - większe w świetle C niż w świetle - nie odpowiadają 
powszechnemu wrażeniu, że przedmioty białe oglądane w bezpośrednim świetle dzien-
nym wydają się bielsze niż w pomieszczeniu. Wiadomo jednak, iż stosowanie światła 
D65 z większą dawką promieniowania UV jest zalecane zamiast światła C w kolorymetrii 
materiałów luminescencyjnych i materiałów z wybielaczami optycznymi. Przy iluminan-
cie C zmniejszenie udziału promieniowania UV powoduje obniżenie remisji rozjaśniacza 
optycznego, a tym samym daje mniejszą wartość białości. Uwagi te nie dotyczą jednak 
wyrobów objętych badaniami - budowlanych materiałów elewacyjnych. Rozjaśniacze 
optyczne są dodawane do papieru i wyrobów włókienniczych. 

Jednak we wszystkich publikacjach i aktualnych normach jednomyślnie do pomiarów 
białości zalecane jest stosowanie iluminanta i obserwatora 10°. Tak więc białość 
wyrobów elewacyjnych należałoby określać w warunkach 

W przypadku powłok z farb dyspersyjnych oznaczałoby to zmianę metodyki badania, 
a z tym powinno się wiązać rozważenie zmiany stawianego wymagania (białość równa 
co najmniej 75). Obecnie białość według PN-C-81914:1998 i PN-C-81913:1998 bada się 
zgodnie ze wzorem z ASTM E313-73 w warunkach C/2°. Po zmianie białość byłaby 
określana według CIE w warunkach Obie te wartości (zmierzone dla tych 
samych próbek) porównano ze sobą. Różnica między białością według ASTM E313-73 
(C/2) a białością według CIE była niewielka, wręcz trudno dostrzegalna; 
największą różnicę odnotowano w przypadku powłok malarskich, przy czym dla jednej 
większa jest białość według ASTM E313-73 (C/2), a dla dwóch innych - białość według 
CIE 
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WHITENESS OF FAÇADE MATERIALS - TEST METHODS 

Summary 

The paper shortly describes standard test methods for whiteness of different materials. Calcu-
lation of whiteness is based on instrumental colour measurement. Therefore informations about 
determination of whiteness are preceded by informations connected with colorimetry - colour 
coordinates, standard observers and illuminants. The paper presents also results of tests of 
whiteness conducted in Building Research Institute for different façade materials - conclusions and 
proposal of test method for indexes of whiteness of façade materials. 
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