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Abstrakt

Tkaniny przeznaczone do produkcji odzieży ochronnej dla strażaków muszą 
zapewniać dostateczny poziom bezpieczeństwa podczas wykonywanych działań 
przez ratowników. Przeprowadzone badania, które opisano w artykule, miały na 
celu pokazanie zmian zachodzących w tkaninach w czasie ich przyspieszonego 
starzenia, do którego wykorzystano lampę ksenonową. Ocenę prowadzono na 
podstawie badań wytrzymałości na przebicie kulką po cyklu starzenia.

Słowa kluczowe: odzież ochronna, starzenie, wytrzymałość, przebicie kulką

Impact of Solar Radiation on the Resistance  
of External Textile Used in Special  
Firefighter Clothing 

Abstract

Textiles intended for protective clothing shall provide the fireman with sufficient 
safety during operations. The aim of the conducted research was to demonstrate 
changes occurring in the textiles in conditions of accelerated aging using xenon 
lamp. The assessment of wear was based on the textile’s residual ball bursting 
strength after an aging cycle.
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Wstęp

Z wymogu zapewnienia bezpieczeństwa przez środki ochrony indywidualnej 
strażaka wynika potrzeba oceny stosowanych materiałów w warunkach ich 
eksploatacji. 

Głównym celem badań opisanych w artykule jest ocena wpływu promie-
niowania słonecznego na tkaniny wykorzystywane jako warstwa zewnętrzna 
ubrań specjalnych strażaka. Można tego dokonać, prowadząc ponadnormowe 
badania przyspieszonego starzenia (pod wpływem promieniowania lampy 
ksenonowej z filtrem światła dziennego) materiałów używanych do produkcji 
odzieży ochronnej strażaka. W artykule opisano analizę zmian odporności 
na przebicie kulką wybranych tkanin poddanych starzeniu w warunkach 
laboratoryjnych.

Przedstawione badania stanowią kontynuację prac zrealizowanych w ra-
mach projektu DOBR/0011/R/ID1/2013/03 finansowanego przez NCBiR [1].

1. Starzenie tkanin

Tkaniny przeznaczone na odzież specjalną dla strażaków, z uwagi na warunki, 
w jakich jest ona eksploatowana, narażone są na silną ekspozycję na promie-
niowanie słoneczne, a także na inne warunki towarzyszące strażakom podczas 
codziennych działań czy ćwiczeń (obciążenia mechaniczne, temperatura). 

Spośród czynników niszczących, znaczący wpływ na degradację tkaniny 
zewnętrznej ubrań ma promieniowanie słoneczne, głównie promieniowanie 
ultrafioletowe. Promieniowanie widzialne stanowi część naturalnego promie-
niowania, które dociera do Ziemi. Mieści się ono w zakresie długości fal od 
380 do 770 nm. W całym widmie światła występują także fale niewidzialne 
dla oka ludzkiego. Są to fale krótkie, nazywane nadfioletem lub ultrafioletem 
(poniżej 380 nm), oraz fale długie – podczerwień (powyżej 770 nm). Światło 
słoneczne zawiera duże ilości promieniowania z zakresu fal krótkich i właśnie 
to promieniowanie przyczynia się najbardziej do degradacji materiałów włó-
kienniczych. Powoduje ono zmiany fizykochemiczne w strukturze włókien, 
a co za tym idzie − zmiany właściwości materiałów i w konsekwencji całej 
odzieży ochronnej. 

Jeśli zmiany wywołane są przez promieniowanie UV pochodzące np. ze 
światła słonecznego, mówimy o fotodegradacji [3]. Degradacja fotochemiczna 
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włókien polimerowych odbywa się przez absorbcję padającego na nie pro-
mieniowania, co powoduje zrywanie wiązań łańcuchów polimerów włók-
notwórczych, które decydują o właściwościach włókien i wyrobów z nich 
wykonanych, przyspieszenie rozpadu cząstek barwników, a także przyczynia 
się do niszczenia naniesionych na powierzchnię materiałów apretur, które 
nadają właściwości ochronne odzieży [3, 5].

Uszkodzenia te są często niewidoczne, przez co trudne do oceny. Powo-
duje to poważne zagrożenie dla użytkownika odzieży ochronnej. Wiedza 
o parametrach materiałów przeznaczonych na odzież ochronną, zdobyta po 
naturalnych i symulowanych w laboratoriach procesach starzenia, jest niezwy-
kle istotna, ponieważ zmiana właściwości ochronnych ubrania specjalnego 
ogranicza zakres bezpiecznego stosowania ich podczas pracy. 

Badania starzenia pod wpływem promieniowania słonecznego i czynni-
ków atmosferycznych wytypowanych materiałów włókienniczych przezna-
czonych na różnego rodzaju odzież ochronną były przedmiotem badań i są 
dostępne w literaturze [1, 2, 4, 5].

2. Metodyka badań

Badania prowadzone w Zakładzie Mechaniki Stosowanej Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej dotyczyły tkanin stosowanych na warstwę wierzchnią 
ubrania specjalnego strażaka.

Starzenie tkanin jest procesem wydłużonym w czasie. Metoda przyspie-
szonego starzenia pozwala na zbadanie wpływu promieniowania słonecznego 
na właściwości badanego materiału w dużo krótszym czasie. W tym celu 
wykorzystano komorę z lampą ksenonową SUNTESST XLS + firmy Atlas.

Światło lampy ksenonowej jest bardzo zbliżone do naturalnego światła 
słonecznego, zawiera jednak nieco więcej ultrafioletu oraz promieniowania 
podczerwonego. Usunięcie niepożądanych składników promieniowania i do-
pasowanie widma lampy dokonywane jest poprzez zastosowanie odpowiednio 
dobranych filtrów optycznych. Zakres natężenia promieniowania pozwala 
na uzyskanie znacznego przyspieszenia reakcji na światło – według danych 
firmy Atlas przy ustawionym natężeniu 600 W/m w zakresie długości fal 
300–800 nm, ekwiwalent energii naturalnego promieniowania w ciągu mie-
siąca w Europie Środkowej w aparacie Suntest uzyskuje się w ciągu 79 godz.

Warunki prowadzenia testu przyspieszonego starzenia podano w tabeli 1.



Tabela 1. Parametry procesu starzenia

Parametr Wartość Jednostka

Czas badania 200 h

Kontrola natężenia 300–800 nm

Strumień promieniowania 700 W/m2

Temperatura komory 65 °C

Dawka końcowa promieniowania 431 952 kJ/m2

System filtrów Daylight −

Źródło: opracowanie własne

Opierając się na długoletnich pomiarach parametrów promieniowania 
słonecznego, prowadzonych od 1961 r. przez IMiGW, można podać uśred-
nione dane o promieniowaniu dla wybranych obszarów w Polsce. Sumy 
roczne promieniowania całkowitego w Warszawie wahają się od 3161 MJm-2 
w 1980 r. do 4013 MJm-2 w 1994 r. W ciągu roku do podłoża w Warszawie 
dociera 3477 MJm-2 energii słonecznej w postaci promieniowania całkowitego, 
obejmującego bezpośrednie promieniowanie Słońca i rozproszone nieba [6]. 
Wartość średniej sumy rocznej promieniowania całkowitego dla Polski to  
3600 MJ·m-2. Zatem analizując dawkę promieniowania, na którą narażone 
zostały próbki tkanin w czasie procesu przyspieszonego starzenia w czasie  
200 godz., można przyjąć, że odpowiada ona 44 dniom oddziaływania promie-
niowania słonecznego na tkaninę zewnętrzną ubrania specjalnego strażaka.

Do badań wytrzymałościowych wybrano dwa rodzaje tkanin:
• pierwsza, to tkanina o składzie 59% Paraaramid, 39% PBI, 2% Antistatic 

o gramaturze 205g/m2 w kolorze gold,
• druga, to tkanina o składzie 98% Aramid, 2% Antistatic o gramaturze 

190g/m2, w kolorze blue.
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Zastosowane w mieszance surowcowej tkaniny pierwszej włókna poli-
merowe (Polybenzimidazole) PBI charakteryzują się wyższą odpornością 
mechaniczną w porównaniu do włókien aramidowych, z których wykonano 
tkaninę drugą oraz doskonałą odpornością na wysoką temperaturę.

Z każdego rodzaju tkaniny pobrano po cztery próbki o średnicy 100 mm.
Po skończonym cyklu przyspieszonego starzenia, próbki zostały poddane 

ponadnormatywnemu badaniu wytrzymałości metodą przebicia tkaniny kul-
ką o średnicy 20 mm. Podczas badania rejestrowano siłę potrzebną do prze-
bicia próbki wyrobu włókienniczego kulką metalową o określonej średnicy, 
skierowaną prostopadle do powierzchni badanego wyrobu, zgodnie z normą 
PN-EN ISO 9073-5:2008 Tekstylia – Metody badania włóknin – Część 5: 
Odporność na przebicie mechaniczne (metoda wypychania kulką) [8].

3. Wyniki badań

Podczas badań wytrzymałościowych odporności na przebicie mechaniczne 
(metodą wypychania kulką) materiału zewnętrznego ubrania specjalnego 
strażaka stwierdzono, że przyspieszone starzenie ma znaczny wpływ na właś-
ciwości badanych tkanin. 

Przykładowe wykresy siły w funkcji wydłużenia próbek tkanin w stanie 
surowym i po badaniach starzeniowych przedstawiono na rys. 1 i 2. 

Rys. 1. Siła w funkcji wydłużenia dla tkaniny z włókien paraaramid/PBI w stanie 

surowym i po badaniach starzeniowych

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Siła w funkcji wydłużenia dla tkaniny z włókien aramidowych w stanie 

surowym i po badaniach starzeniowych

Źródło: opracowanie własne

W tabeli 2 zestawiono otrzymane wyniki wytrzymałości na przebicie kul-
ką dla wybranych tkanin. Próbki o numerach od 1 do 4 pochodzą z tkaniny 
pierwszej. Próbki o numerach od 5 do 8 wycięto z tkaniny drugiej. 

Tabela 2. Maksymalna siła przebicia kulką badanych tkanin
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Źródło: opracowanie własne
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Na wykresie przedstawionym na rys. 3 pokazano porównanie średnich 
wartości sił odporności na przebicie kulką wybranych tkanin w stanie suro-
wym i po procesie starzenia. 

Rys. 3. Porównanie średnich wartości odporności na przebicie kulką badanych 

tkanin

Źródło: opracowanie własne

Wnioski

Analizując wpływ promieniowania słonecznego na wytrzymałość badanych 
tkanin zewnętrznych ubrania specjalnego strażaka, można zauważyć, że:
1) właściwości tkanin poddanych procesowi starzenia uległy częściowej 

degradacji, co ma odzwierciedlenie w spadku ich wytrzymałości mecha-
nicznej na przebicie kulką (metoda wypychania kulki);

2) dla tkaniny z włókien paraaramid/polimer PBI odnotowano największy 
spadek wytrzymałości podczas próby wypychania kulki − redukcja od-
porności tej tkaniny na przebicie po procesie przyspieszonego starzenia 
w czasie 200 godz. wyniosła 78% wartości początkowej;

3) dla tkaniny z włókien aramidowych redukcja wytrzymałości była mniej-
sza i wyniosła 32% wytrzymałości w stanie surowym;

4) włókna aramidowe oraz polimerowe (Polybenzimidazole) PBI są wrażliwe 
na działanie promieniowania UV, które zmienia wytrzymałość tkanin na 
bazie tych włókien po długiej ekspozycji na światło;
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5) proces fotodegradacji (starzenia) tkanin z włókien polimerowych i ara-
midowych wymaga dalszych badań oraz prób modyfikacji składu su-
rowcowego tkanin poprzez stosowanie odpowiednich stabilizatorów 
lub apertur redukujących negatywne oddziaływanie światła na tkaniny;

6) należy informować użytkowników ubrań specjalnych o degradacji pa-
rametrów tkanin pod wpływem promieniowania słonecznego, tak, aby 
chronili swoje ubrania w procesie czyszczenia czy przechowywania przed 
jego długotrwałym, destrukcyjnym oddziaływaniem. 
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