OKNA

Oddzia³ywanie zwi¹zków
chemicznych na krawêd
szyby zespolonej
W obliczu coraz wiêkszej iloci ró¿norodnych rodków chemicznych,
zawartych w pó³produktach stosowanych przy produkcji okien, pojawia
siê zagro¿enie maj¹ce skutki w braku zgodnoci chemicznej
zastosowanych materia³ów.
Przedstawione poni¿ej informacje kierowane s¹ przede wszystkim
do producentów okien i firm monta¿owych zajmuj¹cych siê
montowaniem szyb zespolonych w oknach, w celu wyjanienia
zachodz¹cych zjawisk i unikniêcia w przysz³oci reklamacji z powodu
wyst¹pienia wad na krawêdzi uszczelnienia szyb.

Okno z zastosowan¹ szyb¹ zespolon¹ z punktu widzenia budowy powinno
traktowaæ siê jako jeden z³o¿ony system, poniewa¿ w ramie okiennej oddzia³uj¹ na krawêd szyby zespolonej
zastosowane materia³y jak podk³adki,
uszczelki,
dodatkowe
materia³y
uszczelniaj¹ce, kleje, farby itp. Najwa¿niejszym kryterium doboru stosowanych materia³ów pod wzglêdem chemicznym jest oddzia³ywanie zawartych
w nich zwi¹zków chemicznych na
uszczelnienie krawêdzi szyby.
W celu oceny danego komponentu
nale¿y pos³u¿yæ siê definicj¹ 
Materia³y s¹ wzajemnie zgodne, je¿eli
pomiêdzy nimi nie zachodzi szkodliwe
oddzia³ywanie. Definicja ta nie wyklucza wzajemnego oddzia³ywania, dopóki
nie jest ono szkodliwe. Maj¹c na myli
oddzia³ywanie mówimy o procesach
fizycznych czy fizyko-chemicznych które mog¹ zachodziæ w dwóch ró¿nych
materia³ach, doprowadzaj¹c do zmiany
ich struktury, koloru, konsystencji itd.
Wzajemne oddzia³ywanie zwi¹zków
chemicznych potocznie nazywa siê
równie¿ migracj¹. Proces migracji nast¹pi wtedy, je¿eli u¿yje siê co najmniej
dwóch ró¿nych materia³ów. W co najmniej jednym z nich w jego strukturze
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molekularnej musz¹ wystêpowaæ komponenty zdolne do migracji. Natomiast w drugim z nich musz¹ wyst¹piæ
warunki, które pozwol¹ na przyjêcie migruj¹cych komponentów. Co wa¿niejsze, aby zachodzi³a reakcja obydwa
materia³y nie musz¹ wystêpowaæ w
bezporednim kontakcie, mog¹ mieæ
równie¿ ró¿ne stany skupienia.
Jednym z przyk³adów fizyko-chemicznego oddzia³ywania na siebie
zwi¹zków chemicznych jest tzw.
wêdrówka plastyfikatorów. Je¿eli
w jednym materiale zawarte s¹ plastyfikatory, których brak jest w drugim, wtedy mo¿e nast¹piæ proces ich migracji.
Uk³ad bêdzie d¹¿y³ do wyrównania stê¿eñ plastyfikatorów. Szybkoæ zachodz¹cych zmian jest tym wiêksza im wy¿sza jest temperatura otoczenia.
Plastyfikatory to zwi¹zki chemiczne
dodawane do tworzyw sztucznych,
uszczelniaczy silikonowych, czy wielu
innych materia³ów, które wp³ywaj¹ na
ich cechy mechaniczne. Jak sama nazwa wskazuje plastyfikatory mog¹ wykazywaæ dzia³anie podobne do rozpuszczalników.
Wêdrówka plastyfikatorów traktowana jest jako szkodliwe oddzia³ywanie
wtedy, kiedy pod ich wp³ywem materia-

³y zmieniaj¹ swe w³aciwoci. Materia³
oddaj¹cy plastyfikatory staje siê twardszy, ³amliwy i kurczy siê, natomiast
materia³, który je przyjmuje staje siê
miêkki, elastyczny czy wrêcz siê rozpuszcza.
Typowym przyk³adem opisanych
procesów jest oddzia³ywanie silikonów
zawieraj¹cych plastyfikatory lub inne
zwi¹zki o podobnej budowie chemicznej na butyl  pierwotne uszczelnienie szyby zespolonej. Butyl zostaje rozpuszczony, widoczny wewn¹trz szyby
w postaci zacieków i wtedy taka szyba
traci swe pierwotne w³aciwoci. Nale¿y podkreliæ, ¿e reakcja ta zachodzi
zawsze, bez wzglêdu na to, czy jako
uszczelnienie wtórne zastosowano poliuretan, polisulfid czy silikon. Proces
ten mo¿e byæ w ró¿nych przypadkach
jedynie rozci¹gniêty w czasie.
Rozwi¹zaniem tego problemu jest
stosowanie materia³ów, które s¹ kompatybilne tzn. nie wchodz¹ ze sob¹
w szkodliw¹ reakcjê. W tym celu wykonuje siê testy laboratoryjne, z których
jasno wynika czy sk³ad chemiczny danej substancji pozwala zastosowaæ j¹
w kontakcie z uszczelnion¹ krawêdzi¹
szyby zespolonej. Testy wykonuje siê
np. metod¹ termograwimetrii, gdzie badan¹ próbkê poddaje siê oddzia³ywaniu
temperatury w zakresie 0-1000oC
w okrelonym czasie i rejestruje siê jednoczenie jej wagê z tolerancj¹ 1 mg.
Utrata masy próbki nastêpuje w temperaturach charakterystycznych dla wyparowania okrelonych zwi¹zków chemicznych.
Sposób wykonania szyby zespolonej
w naszych firmach i dobór materia³ów
uszczelniaj¹cych jest standardem zapewniaj¹cym wieloletni¹ jej trwa³oæ
popart¹ badaniami w kraju jak i w kilku
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Przyk³ady reakcji wynikaj¹cych z zastosowania tzw. materia³ów wzajemnie niezgodnych.
Na zdjêciach przedstawione zosta³y fragmenty okien ze zdjêt¹ wewnêtrzn¹ listw¹ os³onow¹. Zaprezentowane zdjêcia przedstawiaj¹ skutki reakcji
pomiêdzy silikonami stosowanymi do klejenia podk³adek (klocków) szklarskich do profili PCV a uszczelnieniem szyby zespolonej.

krajach europejskich jak w Niemczech,
Szwecji, Danii czy Holandii. Uszczelniacz pierwotny i wtórny zawsze pochodzi od tego samego dostawcy i zgodnoæ tych materia³ów jest pod sta³¹
kontrol¹ producenta.
Butyl  pierwotny uszczelniacz szyby zespolonej  nie zawiera plastyfikatorów w pojêciu chemicznym i je¿eli wyst¹pi¹ one w jakimkolwiek materiale
w ramie okiennej to bêd¹ mu dostarczone i od tego momentu zaczn¹
zachodziæ degraduj¹ce reakcje w uszczelnieniu szyby zespolonej. Czas degradacji uszczelnienia szyby uzale¿niony bêdzie od powierzchni kontaktu
z krawêdzi¹ uszczelnienia, koncentracji
plastyfikatorów i temperatury otoczenia.
Jak ju¿ wczeniej wspomniano, okno jest produktem, w którym w obrêbie
szyby zespolonej stosuje siê materia³y,
które pochodz¹ od ró¿nych producen-
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tów. Zgodnoæ pod wzglêdem chemicznym stosowanych komponentów
wp³ywa na jakoæ okna, która gwarantowana jest przez jego producenta.
Producent szyb zespolonych gwarantuje jakoæ swoich wyrobów, ale nie
ma wp³ywu na to, jakie materia³y stosuje producent lub monter okien i z tego
powodu nie mo¿e odpowiadaæ za ich
wp³yw na swój wyrób. W przypadku zastosowania niew³aciwych pod wzglêdem zgodnoci chemicznej materia³ów,
zachodz¹ opisane powy¿ej reakcje.
W wyniku braku unormowañ co do
wymagañ pod wzglêdem chemicznym
poszczególnych komponentów u¿ywanych przy produkcji okien, pozostaje jedynie stosowaæ siê do ogólnej zasady:
Stosowaæ tylko materia³y zbadane
na zgodnoæ z uszczelniaczami w szybie zespolonej. Badania powinny byæ
wykonane przez producentów pó³produktów tj. podk³adek, silikonów czy in-

nych uszczelniaczy stosowanych w ramach okiennych na zgodnoæ z
uszczelnieniem krawêdzi szyb. Wyniki
badañ obliguj¹ wtedy producentów do
zachowania sta³ego sk³adu chemicznego swych wyrobów, a tym samym braku
zagro¿eñ dla innych produktów.
Zasada ta funkcjonuje w wielu krajach europejskich i stosowanie siê do
niej pozwala unikn¹æ kosztownej wymiany szyb i zachowaæ dobr¹ markê
swojego wyrobu.
Miros³aw Radomski
PRESS-GLAS SA
Artyku³ opracowano na podstawie:
1. Materialverträglichkeit rund um
das Isolierglas  Bundesverband Flachglas
2. Materia³ów producentów mas
uszczelniaj¹cych
3. Publikacji w czasopimie Glaswelt
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