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Praca dotyczy bada� nad stopniem wykorzystania handlu i biznesu 
elektronicznego w przemy�le tekstylno-odzie�owym oraz ich wpływu na 
ten przemysł. W tym celu przeprowadzono badania empiryczne w�ród 
polskich przedsi�biorstw ww. sektora, przeanalizowano uwarunkowania 
prawne dotycz�ce handlu i biznesu elektronicznego mi�dzynarodowych 
organizacji zajmuj�cych si� handlem (takich jak �wiatowa Organizacja 
Handlu – WTO, Unia Europejska, i inne), a tak�e przeanalizowano 
wszystkie dost�pne programy Unii Europejskiej pod k�tem ich 
przydatno�ci w finansowaniu projektów zwi�zanych z handlem 
elektronicznym oraz technologiami ICT (ang. information and 
communication technologies) dla firm sektora tekstylno-odzie�owego. 

1.  WPROWADZENIE 

Gospodarka elektroniczna, oparta na praktycznym wykorzystaniu mo�li-
wo�ci oferowanych przez technologie komputerowe i telekomunikacyjne, 
rewolucjonizuje gospodark� �wiatow�. Technologie te zostały zakwalifikowane 
przez naukowców jako technologie ogólnego u�ytku (ang. general purpose 
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technology – w skrócie GPT), w takim samym stopniu jak np. elektryczno��, czy 
transport kolejowy. Od momentu ich wprowadzenia mówimy o tzw. „Nowej 
Gospodarce”. Zmiany, jakie technologie te przyniosły i jakie ci�gle nios� 
porównuje si� do wpływu, jaki wywarła rewolucja przemysłowa w wieku XIX. 
W erze globalnej wioski handel elektroniczny stał si� niezb�dnym narz�dziem dla 
przedsi�biorstw. Pozwala on na zaprezentowanie pełnej i aktualnej oferty 
klientom oraz umo�liwia zbudowanie bardzo dobrych relacji dostawca – klient. 
Jest to spowodowane praktycznie natychmiastow� mo�liwo�ci� reagowania 
na potrzeby zamawiaj�cych. Pomaga równie� obni�a� koszty działalno�ci 
gospodarczej praktycznie w ka�dej dziedzinie prowadzenia firmy, co mo�e by� 
znacz�ce szczególnie w obliczu trwaj�cego kryzysu gospodarczego na �wiecie, 
który ma wpływ tak�e na polski sektor tekstylno-odzie�owy, co widzimy 
na przykładzie firm, które obecnie maj� kłopoty. Mo�na tutaj poda� takie, 
wydawałoby si� du�e i pr��ne, firmy giełdowe, jak Monnari, którego upadło�� 
ju� ogłosił s�d, czy Redan, który w ostatniej chwili unikn�ł bankructwa, cho� 
nie problemów. Wdra�anie nowoczesnych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych (ICT – ang. information and communication technologies) 
stwarza równie� mo�liwo�ci znacz�cej optymalizacji funkcjonowania 
przedsi�biorstw. 

Aby lepiej zobrazowa� wpływ, jaki na przedsi�biorstwa tekstylno- 
odzie�owe ma handel oraz biznes elektroniczny, konieczne było przeprowadzenie 
bada� na tym polu dla firm z Polski. Firmy polskie były co prawda cz��ci� 
badania zbiorczego dla siedmiu krajów UE przeprowadzonego przez organizacj� 
eBusiness W@tch w 2005 roku, lecz nigdy do tej pory nie analizowano ich 
osobno z tak� dokładno�ci�. 

2. STRUKTURA PRACY 

Struktura pracy została podporz�dkowana poszczególnym celom                        
i hipotezom badawczym. Składa si� ona z czterech rozdziałów oraz zako�czenia. 

Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzaj�cy. Została w nim krótko 
przedstawiona historia internetu oraz podstawowe aspekty dotycz�ce handlu 
elektronicznego (takie, jak jego modele, czy unikalne cechy w odniesieniu 
do handlu tradycyjnego) oraz biznesu elektronicznego. Zostały równie� 
zaprezentowane podstawowe ogólne dane statystyczne dotycz�ce ilo�ci 
u�ytkowników internetu na �wiecie i w Polsce, handlu elektronicznego w Polsce 
na przestrzeni ostatnich lat, w szczególno�ci zostały zaprezentowane dane 
dotycz�ce handlu tekstyliami za pomoc� handlu elektronicznego. Przedstawione 
s� równie� wnioski z raportu dotycz�cego handlu elektronicznego w przemy�le 
tekstylno-odzie�owym, sporz�dzonego na podstawie bada� w siedmiu 
krajach Unii Europejskiej z roku 2005, przygotowanego przez organizacj� 
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eBusiness W@tch, powołan� przez Uni� Europejsk�, wraz z komentarzami 
autora. 

Rozdział drugi całkowicie po�wi�cony jest aspektom prawnym handlu 
elektronicznego. Najpierw przedstawione s� ustalenia organizacji mi�dzyna-
rodowych, takich jak �wiatowa Organizacja Handlu (WTO), OECD oraz 
UNCITRAL wraz z prezentacj�, jak zmieniały si� te ustalenia na przestrzeni lat. 
Nast�pnie dogł�bnie zaprezentowane s� obecnie obowi�zuj�ce dyrektywy 
Unii Europejskiej, jako �e Polska jest cz��ci� tej organizacji i jej wymagania s� 
dla naszego kraju najwa�niejsze. Ostatnia cz��� rozdziału jest po�wi�cona 
dostosowaniom prawodawstwa polskiego do ustale� organizacji mi�dzyna-
rodowych w siedmiu nast�puj�cych obszarach: 

• Ochrona konsumenta, 
• Ochrona danych osobowych, 
• Ochrona prawa własno�ci intelektualnej, 
• Cła, 
• Bezpiecze�stwo i pewno�� obrotu elektronicznego, 
• Podatki, 
• Zawieranie umów przy pomocy internetu. 

 
Rozdział trzeci po�wi�cony jest zaprezentowaniu i przeanalizowaniu 

wyników badania empirycznego, przeprowadzonego metod� ankietow� na 
przedsi�biorstwach polskiego sektora tekstylno-odzie�owego, oraz wyci�gni�ciu 
wniosków. Ma on na celu zbadanie w jakim stopniu w przedsi�biorstwach 
przemysłu tekstylno-odzie�owego jest wykorzystywany handel oraz biznes 
elektroniczny, a tak�e ocena, czy wpływ ten jest pozytywny. Z punktu widzenia 
głównego celu rozprawy jest to jej najwa�niejszy rozdział. 

Rozdział czwarty prezentuje analiz� szerokiej gamy programów opera-
cyjnych Unii Europejskiej pod k�tem ich przydatno�ci dla przedsi�biorstw, 
w szczególno�ci tych z sektora tekstylno-odzie�owego, w celu uzyskania pomocy 
bezpo�redniej (finansowej) oraz po�redniej na projekty zwi�zane z technologiami 
komunikacyjno-informacyjnymi (ICT).  

Ostatnia cz��� rozprawy po�wi�cona jest ko�cowemu podsumowaniu 
przeprowadzonych bada� i analiz. 

3. METODOLOGIA BADA� 

Badania empiryczne przeprowadzone na potrzeby pracy opisano w rozdziale 
trzecim. W celu uzyskania obiektywnych danych firmy zostały wybrane losowo, 
po około 20 z ka�dej gał�zi przemysłu tekstylno-odzie�owego dost�pnej 
na stronach Panoramy Firm w katalogu tematycznym „Odzie� i tekstylia”, 
co pozwala stwierdzi�, �e próba jest reprezentatywna. Dało to ł�czn� liczb� 
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393 firm, do których zostały rozesłane ankiety, wraz z listem przewodnim, drog� 
mailow�. Jedynie do 7 spo�ród tych firm zastosowano wywiad bezpo�redni, 
poniewa� znajdowały si� one w Łodzi. W li�cie przewodnim zawarto podsta-
wowe informacje o autorze oraz o przeprowadzanym badaniu. Zapewniono 
w nim równie� o poufno�ci danych podawanych przez firmy oraz o tym, �e b�d� 
one u�yte jedynie w celu zbiorczego opracowania wyników i wykorzystane 
w celach naukowych, co miało na celu zmniejszenie mo�liwych odmów 
wypełnienia ankiety. Poinformowano równie�, �e po zako�czeniu badania 
i opracowaniu jego wyników zainteresowane firmy otrzymaj� wgl�d do tych 
wyników, co mo�e pozytywnie wpłyn�� na ich rozwój. Miało to te� niew�tpliwie 
wpływ na uzyskanie wi�kszej liczby wypełnionych ankiet. 

 

Tabela 1. Realizacja badania ankietowego 

Odpowiedzi istotne Procent liczony w stosunku do wszystkich 
badanych firm (N = 400) 

1. Kwestionariusze zebrane drog� 
e-mailow� (34) 8,50% 

2. Kwestionariusze dostarczone 
i wypełnione bezpo�rednio 
w siedzibach firm (7) 

1,75% 

Razem 10,25% 

 
Kwestionariusze były rozsyłane do firm w okresie lipiec-sierpie� 2008. 

Wywiady bezpo�rednie równie� były przeprowadzone w tym samym terminie. 
Ł�cznie na 400 firm, do których dostarczono kwestionariusze, uzyskano 
41 wypełnionych ankiet. Daje to 10,25% wska�nika realizacji ankiety. Wynik ten 
jest akceptowalny w przypadku badania drog� elektroniczn�.  

Nale�y równie� wspomnie�, �e dla niektórych pyta� został zastosowany filtr 
odpowiedzi, co jest cz�sto stosowan� praktyk� w badaniach metod� ankietow�. 
Polegał on na tym, �e na pytania odnosz�ce si� bezpo�rednio do handlu 
elektronicznego odpowiadały tylko te firmy, które stosuj� rodzaj sprzeda�y przez 
sklepy internetowe lub te� aukcje. 

4. WYNIKI BADA� I ICH OMÓWIENIE 

Rozkład firm, które poprawnie wypełniły kwestionariusze wygl�da 
nast�puj�co: 
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51,2%

36,6%

12,2%
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Wykres 1. Podział badanych firm ze wzgl�du na liczb� zatrudnianych 
pracowników 

 
Przebadanie firm, których rozkład zaprezentowano na powy�szym wykresie 

pozwoliło na uzyskanie danych statystycznych oraz wyci�gni�cie na ich 
podstawie wniosków, które s� przedstawione poni�ej. 

1. Prawie 1/3 badanych firm ju� sprzedaje za po�rednictwem sklepów 
internetowych i/lub serwisów aukcyjnych, a około 15% zamierza to robi� 
w przyszło�ci. 

2. Pomimo niskich nakładów inwestycyjnych na technologie i opro-
gramowanie ICT (ponad 70% badanych deklaruje, �e ich inwestycje 
w roku 2007 były mniejsze ni� 10.000zł, a kolejne 22%, �e zawierały 
si� w przedziale 10.000-50.000zł) w 76,3% badanych przedsi�biorstw 
po wprowadzeniu handlu elektronicznego zwi�kszyła si� sprzeda�. 
W 86,8% przypadków firmy zyskały równie� nowych klientów, 
a 82,4% firm zyskało dost�p nie tylko do klientów regionalnych, 
ale tak�e krajowych i mi�dzynarodowych. Dla porównania, w 2004 roku 
w 7 najbardziej rozwini�tych krajach Unii Europejskiej, w sektorze 
tekstylnym, �rednia warto�� inwestycji w infrastruktur� i oprogra-
mowanie ICT wynosiła ponad 12309 Euro. 
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Wykres 2. Nakłady na inwestycje w infrastruktur� oraz oprogramowanie ICT 
w roku 2007 poniesione przez ankietowane firmy 

 
 

76,3%

10,5%
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Tak

Nie

Nie w iem

 
 

Wykres 3. Wprowadzenie handlu elektronicznego a zwi�kszenie obrotów/sprzeda�y 
w badanych firmach 
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86,8%

5,3%

7,9%

Tak

Nie
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Wykres 4. Pozyskanie nowych klientów dzi�ki handlowi elektronicznemu 
przez badane firmy 

 
3. Znamienny jest równie� fakt, i� jedynie niecałe 5% badanych firm 

deklaruje, i� w kolejnym roku (2008) zmniejszy swoje nakłady na 
inwestycje w technologie oraz oprogramowanie ICT. 34,1% firm 
zamierza zwi�kszy� te kwoty, a 61% zamierza utrzyma� je na poziomie 
z roku poprzedniego. Fakt ten doskonale obrazuje pozytywne mo�liwo�ci 
i wpływ na prowadzenie działalno�ci gospodarczej płyn�ce z zasto-
sowania handlu elektronicznego oraz e-biznesu w badanych firmach. 
Gdyby wpływ ten był negatywny, to zdecydowanie wi�kszy procent 
firm decydowałby si� na ograniczenie wydatków zwi�zanych z tymi 
technologiami. 

4. W �adnej z badanych firm po wprowadzeniu do oferty handlu 
elektronicznego nie zmniejszyła si� wielko�� zatrudnienia. 23,7% 
badanych firm zwi�kszyło liczb� pracowników, a w 76,3% z nich nie 
zmieniła si� wielko�� zatrudnienia, co �wiadczy pozytywnie o wpływie 
handlu elektronicznego na zatrudnienie w sektorze tekstylno-odzie�owym. 

5. Zdaniem prawie 50% respondentów w przyszło�ci, w handlu elektro-
nicznym w przemy�le tekstylno-odzie�owym, b�d� przewa�a� wyspecja-
lizowane, niszowe sklepy zajmuj�ce si� okre�lon� grup� produktów. 
Trend ten mo�e by� szczególnie wa�ny z punktu widzenia małych 
i �rednich przedsi�biorstw, których jest zdecydowanie najwi�cej w tym 
sektorze. 

6. Ponad 70% respondentów jest bardzo zadowolonych lub raczej 
zadowolonych z osi�ganych wyników sprzeda�y za pomoc� handlu 
elektronicznego. Ł�cz�c ten wynik z faktem, i� prawie 75% ankie-
towanych firm oczekuje wzrostu sprzeda�y w kolejnym roku za po�red-
nictwem tego kanału dystrybucji otrzymujemy bardzo pozytywny obraz 
handlu elektronicznego w przemy�le tekstylno-odzie�owym w Polsce. 
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7. Jedynie 9,8% ankietowanych stwierdziło, �e e-biznes nie ma wpływu 
na funkcjonowanie ich przedsi�biorstwa. 22% z nich uwa�a, �e ma 
on bardzo du�y wpływ, a 68,3%, �e cz��ciowy. W przyszło�ci wpływ ten 
mo�e si� jeszcze powi�kszy�. 

22,0%

68,3%

9,8%

Bardzo du�e
znaczenie dla
funkcjonowania firmy

Cz��ciowe znaczenie
dla funkcjonowania
firmy

Brak znaczenia dla
funkcjonowania firmy

 

Wykres 5. Subiektywna ocena firm na temat znaczenia e-biznesu 
dla ich funkcjonowania 

 
8. Z punktu widzenia nowoczesnych przedsi�biorstw najwa�niejsze s� 

oczekiwania i potrzeby klientów oraz ich efektywne zaspokajanie w celu 
wygenerowania zysków. Doskonale jest to widoczne w badanych firmach 
sektora tekstylno-odzie�owego, które deklaruj�, i� to wła�nie oczekiwania 
klientów s� najcz�stszym powodem, dla którego do swojej oferty sprze-
da�y wprowadziły handel elektroniczny. Prawie 63% respondentów czyn-
nik ten uwa�a za bardzo istotny, a nieco ponad 34% za cz��ciowo istotny. 

 

20,0% 54,3% 25,7%

62,9% 34,3% 2,9%

14,3% 40,0% 45,7%

31,4% 57,1% 11,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Poniewa� konkurencja
ich u�y wa:

Klienci tego oczekuj�:

Dostawcy  tego
oczekuj�:

Aby  zdoby � przewag�
konkurency jn�:

Bardzo istotne

Cz��ciowo
istotne
Nie istotne

 

Wykres 6. Powody, dla których firmy u�ywaj� rozwi�za� e-biznesowych 
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9. Wszystkie wymienione wcze�niej pozytywne aspekty handlu elektro-
nicznego oraz e-biznesu otrzymane w ramach prowadzonych bada� 
s� zauwa�ane w polskich przedsi�biorstwach tekstylno-odzie�owych 
pomimo faktu, i� bardzo słabo s� w nich rozpowszechnione i rzadko 
u�ywane specjalistycznie rozwi�zania ICT. Jako przykład wystarczy 
poda�, �e nieco ponad 50% firm deklaruje, i� nie u�ywa �adnych 
rozwi�za� ICT do wewn�trznych procesów w firmie, ani te� do 
wewn�trznej oraz zewn�trznej współpracy, a a� 73,2% z nich nie u�ywa 
�adnych standardów do wymiany danych mi�dzy sob�. Mo�na 
oczekiwa�, �e w przyszło�ci trend ten ulegnie zmianie, a wtedy handel 
elektroniczny oraz e-biznes b�d� miały dalszy impuls do jeszcze 
szerszego wykorzystania i wi�kszego wpływu na prowadzenie 
działalno�ci gospodarczej w sektorze tekstylno-odzie�owym. 

10. Wszystkie firmy, które zatrudniaj� własnych pracowników do obsługi 
technologii ICT (14,6% badanych) wysyłaj� ich te� na szkolenia 
zwi�zane z t� dziedzin�. �wiadczy to o zrozumieniu przez nie faktu, i� 
aby sprosta� wymaganiom obecnego rynku, w którym technologie 
szybko ulegaj� dynamicznemu rozwojowi nale�y stale inwestowa� 
w pracowników, którzy s� jednymi z najwa�niejszych elementów 
przedsi�biorstw. 

11. Nale�y równie� wspomnie�, �e z przeprowadzonej analizy, zapre-
zentowanej w rozdziale drugim rozprawy, wynika i� polskie 
prawodawstwo w odniesieniu do handlu elektronicznego jest dobrze 
dostosowane do wymaga� mi�dzynarodowych. Ponadto wydaje si�, 
�e jest ono te� dobrze dostosowane w odniesieniu do oczekiwa� 
przedsi�biorców, w szczególno�ci tych z sektora tekstylno-odzie�owego, 
co znalazło potwierdzenie w odpowiedziach uzyskanych w badaniu 
ankietowym. Jedynie 2,6% respondentów jako bariery we wprowadzaniu 
handlu elektronicznego wskazało mo�liwe przeszkody prawne, co jest 
bardzo dobrym wynikiem i mo�e �wiadczy� o tym, �e system prawny 
w Polsce jest dobrze przygotowany do obecnych wyzwa� rynkowych. 

5. WNIOSKI KO�COWE 

1. Dzi�ki ró�norodno�ci modeli handlu i biznesu elektronicznego mog� one 
by� stosowane w ka�dym przedsi�biorstwie zarówno w celu uzyskania 
dodatkowego kanału sprzeda�y, jak i optymalizacji szerokiego rodzaju 
procesów wewn�trznych i zewn�trznych w firmie. 

2. Obecnie trwaj�cy kryzys gospodarczy na �wiecie powinien przyczyni� 
si� do jeszcze dynamiczniejszego rozwoju handlu elektronicznego 
z uwagi na fakt, i� pozwala on zdecydowanie obni�y� koszty przepro-
wadzania transakcji zarówno dla konsumenta, jak i przedsi�biorstw. 
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3. Zastosowanie technologii komunikacyjno-informacyjnych nie tylko 
pozwala na znacz�cy wzrost produktywno�ci (produktywno�ci 
całkowitej, pracy ludzkiej i kapitału), ale równie� rekonfiguracj� 
organizacji pracy wewn�trz przedsi�biorstw, pomi�dzy ró�nymi firmami, 
pomi�dzy wszystkimi uczestnikami rynku (konsumentami i produ-
centami) oraz pomi�dzy rz�dami i reszt� gospodarek. Technologie te 
pozwalaj� te� na zmniejszenie kosztów transakcji i zwi�kszenie 
dost�pno�ci do rynków, w tym tak�e mi�dzynarodowego, a co za tym 
idzie umo�liwiaj� zwi�kszenie wydajno�ci handlowej, szczególnie dla 
małych i �rednich przedsi�biorstw. 

4. M�P generalnie maj� nieco gorsze wykorzystanie ICT ni� du�e 
przedsi�biorstwa, jednak technologie te daj� im najwi�kszy potencjał do 
zwi�kszenia produktywno�ci. Dzieje si� tak głównie dzi�ki temu, 
�e M�P posiadaj� pewne cechy, które umo�liwiaj� im szybkie 
implementowanie technologii ICT. Jako przykład – podejmowanie 
decyzji w mniejszych firmach jest zdecydowanie szybsze ni� w du�ych 
organizacjach, co niew�tpliwie ma pozytywny wpływ na wprowadzanie 
wszelkich zmian, w tym tak�e tych zwi�zanych z ICT. Z drugiej jednak 
strony M�P cz�sto maj� problem z pozyskiwaniem kapitału na 
dokonywanie tych zmian. Jednak pozytywne cechy M�P w przypadku 
wprowadzania technologii ICT wydaj� si� mie� zdecydowanie wi�kszy 
wpływ, ni� negatywne, jako �e w jednym z bada� przeprowadzanych 
przez UNCTAD wykazano, �e firmy te były w stanie zwi�kszy� 
przychody o 7%, zmniejszy� koszty o 9,5% (koszty sprzeda�y oraz 
administracyjne) dzi�ki zaadaptowaniu tych wła�nie technologii. 

5. Przeprowadzane badania wskazuj�, i� przedsi�biorstwa przemysłu 
tekstylno-odzie�owego wykorzystuj� handel elektroniczny w coraz 
wi�kszym stopniu ze wzgl�du na przyspieszenie przepływu informacji, 
zwi�kszenie wydajno�ci ła�cucha dostaw, popraw� wewn�trznych 
procesów w firmie, rozszerzenie dost�pu do rynku oraz polepszenie 
obsługi klienta. 

6. Produkty przemysłu tekstylno-odzie�owego według bada� dwóch 
ró�nych, niezale�nych od siebie o�rodków badawczych w Polsce 
stanowiły w roku 2006 oraz 2007 około 13% wszystkich produktów 
sprzedawanych za pomoc� handlu elektronicznego, co stanowi bardzo 
dobry wynik i daje podstawy do dobrych prognoz dla przedsi�biorstw na 
przyszło��. Dzieje si� tak pomimo specyficznego charakteru produktów 
tego sektora. 

7. Jak wida� z zamieszczonego w pracy opisu oraz analizy dost�pnego 
potencjału finansowania projektów zwi�zanych z technologiami ICT, 
dostarczanymi przez Uni� Europejsk� oraz polskie ministerstwa, 
przedsi�biorstwa, a w szczególno�ci polskie firmy sektora tekstylno- 
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odzie�owego, maj� bardzo szeroki wybór mo�liwo�ci aplikowania 
o dofinansowanie oraz pomoc. Praktycznie w ka�dym z opracowanych 
przez UE programów znajduj� si� działania oraz priorytety dotycz�ce 
społecze�stwa informacyjnego lub te� technologii ICT. W pozostałych 
natomiast istnieje mo�liwo�� zawierania tych�e obszarów we wnioskach 
dotycz�cych innych projektów (np. badania i rozwoju). Niezmiernie 
szeroki jest równie� zakres obszarów, których dotyczy� mog� aplikacje; 
od infrastruktury (sprz�t komputerowy, urz�dzenia peryferyjne itp.), 
przez szkolenia, kursy i studia, a� do dofinansowania samego dost�pu do 
internetu dla niektórych firm, zale�nie od tego, w jakim programie firma 
zdecyduje si� ubiega� o dofinansowanie. 

8. Wart zauwa�enia jest równie� fakt, i� Unia Europejska w ramach 
ogólnych ram projektowych przewidzianych na lata 2007-2013 
bardzo du�� uwag� przywi�zuje do rozwoju społecze�stwa informa-
cyjnego oraz do przygotowania przedsi�biorstw pod k�tem technologii 
komunikacyjno-informacyjnych, aby były one w stanie prowadzi� 
działalno�� w nowych warunkach gospodarczych. Wyniki uzyskane 
w ramach bada� przeprowadzonych na potrzeby przedstawionej tu pracy 
i ich analiza zaprezentowana w jej Rozdziale III, dotycz�ce u�ywania 
handlu elektronicznego i innych obszarów ICT w przedsi�biorstwach 
tekstylno-odzie�owych  s� bardzo obiecuj�ce, pomimo niskich nakładów 
inwestycyjnych przez nie ponoszonych. Ł�cz�c ten fakt z szerokim 
wachlarzem mo�liwo�ci dofinansowania projektów oferowanym przez 
Uni� Europejsk� mo�na wysnu� wniosek, i� przedsi�biorstwa tego� 
sektora, w przypadku dobrego wykorzystania dost�pnych �rodków Unii 
Europejskiej, mog� osi�ga� lepsze wyniki i korzysta� z handlu 
elektronicznego oraz technologii komunikacyjno-informacyjnych do ich 
wewn�trznych procesów na lepszym poziomie ni� obecnie. 

Poza wnioskami wynikaj�cymi z analiz przedstawionych w pracy mo�na 
pokusi� si� o zaprezentowanie ogólnych uwag autora dotycz�cych wykorzystania 
technologii ICT w przedsi�biorstwach, szczególnie małych i �rednich.  

Przede wszystkim mo�na zauwa�y�, i� internet, dzi�ki swoim unikalnym 
cechom, umo�liwia M�P zaistnienie na rynku dost�pnym dla szerszego odbiorcy, 
co wcze�niej z powodu du�ych kosztów (promocja, wynaj�cie pomieszcze�, 
zatrudnienia pracowników i innych kosztów), niemo�liwych do poniesienia przez 
te przedsi�biorstwa, było niewykonalne. Obecnie wystarczy posiada� w miar� 
ciekawy adres internetowy, kojarz�cy si� z firm�, stworzy� własn� stron� 
internetow�, która zapewnia dobre zaprezentowanie oferty oraz dobr� obsług� 
klienta (płatno�ci, kontakt ze sprzedawc�, czyli ogólnie cał� obsług� transakcji), 
nast�pnie zapewni� jej promocj� niewielkimi kosztami, poprzez na przykład 
odpowiednie pozycjonowanie, czy cho�by zało�enie profilu w serwisie 
aukcyjnym typu Allegro i wystawienie w nim cz��ci swojej oferty wraz 
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z podaniem strony adresu internetowego sklepu, a klienci sami odnajd� nas 
w sieci. Nie musimy nawet fizycznie posiada� własnego sklepu, czy magazynu. 
Przy działalno�ci na niewielk� skal� na pocz�tku cz�sto wystarcza nawet własne 
mieszkanie.  

Mo�na wymieni� niezliczon� liczb� firm, które wła�nie dzi�ki internetowi 
odniosły sukces. Redukcja wielu kosztów, przy jednoczesnym zwi�kszeniu 
efektywno�ci promocji, jest tego głównym powodem. Jednym z przykładów 
mo�e by� tutaj firma Andrej’s European Pastry ze Stanów Zjednoczonych, 
sprzedaj�ca tradycyjne czeskie ciasto, które nazywa si� Potica, za pomoc� 
wła�nie handlu elektronicznego. Wydawa� by si� mogło, �e jest to do�� 
nietypowy produkt dla nowoczesnego medium, jakim jest internet, tym bardziej, 
i� firma specjalizuje si� w wytwarzaniu tylko jednego rodzaju tego ciasta. 
Powstała ona jako malutka firma rodzinna, a dzi�ki handlowi elektronicznemu 
i jego cechom, jej produkty mog� nabywa� osoby z całych Stanów 
Zjednoczonych. Jak wiadomo kraj ten jest wielkim tyglem kultur i w wielu 
miejscach znajduj� si� osoby, które ch�tnie kupuj� produkt przypominaj�cy im 
ojczyzn�. Na tym wła�nie bazuje pomysł na biznes wymienionej firmy. Sama jej 
strona internetowa nie przedstawia niczego niezwykłego. Jest raczej jedynie 
form� reklamy oraz zaistnienia w sieci (http://www.poticawalnut.com/). Mo�na 
na niej znale�� histori� oraz rozwój firmy, kontakt z wła�cicielami oraz 
bardzo ogólny opis wytwarzanego produktu, a tak�e link do pod-strony tej�e 
firmy na portalu obsługuj�cym cały proces transakcji kupna. Jest to portal 
http://www.gourmetfoodmall.com/, który oferuje firmom mo�liwo�� posiadania 
własnej oferty na podobie�stwo serwisów aukcyjnych oraz umo�liwia klientom 
znalezienie wielu produktów w jednym miejscu, i na którym zaprezentowana jest 
mi�dzy innymi pełna oferta, wcze�niej wymienionej firmy. W ten sposób 
niewielkimi nakładami nawet niewielka firma, która ma ciekaw� ofert�, 
w dzisiejszych czasach mo�e obsługiwa� tak wielki rynek jak całe Stany 
Zjednoczone, czy Unia Europejska. 

Uzyskane przez autora wyniki bada� teoretycznych i empirycznych 
zawartych w rozprawie pozwoliły na pełn� weryfikacj� i potwierdzenie 
sformułowanych hipotez badawczych. Pomimo tego, i� analizie został 
poddany szeroki obszar, jakim jest cała gał�� przemysłu – czyli cały sektor 
tekstylno-odzie�owy, mo�liwe było zbadanie go pod k�tem zastosowania handlu 
elektronicznego. Wymagało to jednak specjalnego podej�cia, wymagaj�cego 
poł�czenia wielu aspektów, takich jak marketing, organizacja i zarz�dzanie, 
finanse, prawo, czy informatyka, co sprawiło, �e praca nabrała charakteru 
interdyscyplinarnego. Mo�na równie� stwierdzi�, i� co prawda cz��� z badanych 
elementów została potraktowana ogólnie, to jednak dzi�ki tak szerokiemu 
podej�ciu do zagadnienia mo�na było otrzyma� wnioski mo�liwe do 
wykorzystania przez wiele firm i organizacji.  
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ELECTRONIC COMMERCE IN THE TEXTILE AND CLOTHING 
INDUSTRY IN THE WORLD AND IN POLAND 

 
Summary 

 
The structure of the thesis was subordinated to the specific goals and research 

hypotheses. It consists of four main chapters and conclusions. 
Chapter one is of an introductory character. It presents a short history of 

internet, basic aspects of electronic commerce and business, such as its models or 
unique features with respect to traditional commerce. Basic statistical data 
concerning the electronic commerce with particular reference to trade of products 
from textile and clothing sector, as well as those concerning the number of users 
of internet in the world and in Poland are given. The conclusions from the report 
concerning the electronic commerce in the textile and clothing sector in the 
European Union prepared by the eBusiness W@tch organization in 2005 with the 
comments of the author, and the new ICT paradigm are also presented.  

Chapter two is devoted to the legal aspects of electronic commerce. At first 
the regulations of the international organizations such as the WTO, OECD and 
UNCITRAL are presented. In the next part of this chapter the EU directives are 
thoroughly described, as Poland is a member of this organization and its 
regulations are the most important for our country. The last part of the chapter is 
devoted to the analysis of Polish legal system and its adjustments to the 
regulations of international organizations. 

Chapter three is dedicated to presenting and analyzing the empirical research 
carried out on the basis of questionnaires among enterprises from Polish textile 
and clothing sector, and drawing conclusions from those results. The research 
was aimed at checking the level of utilization of electronic commerce and 
business in those companies and evaluation if their influence on the firms was 
positive. From the point of view of the main goal of the thesis it is the most 
important chapter. 

Chapter four presents the analysis of a wide range of the EU programs 
with respect to their usefulness for companies from textile and clothing sector 
in order to achieve direct (financial) and indirect assistance for projects connected 
with ICT. 

The last part of the thesis is dedicated to the final conclusions and summary 
of the performed researches and analyses. 
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Celem podj�tych w pracy bada� było sprawdzenie, czy barwniki 
stosowane zwyczajowo do nadania wyrobom włókienniczym este-
tycznego wygl�du, mog� na tyle poprawi� ich wła�ciwo�ci barierowe 
wobec szkodliwego promieniowania UV, �e wyrób mo�na by klasy-
fikowa� jako ochronny. 

Jednocze�nie uznano, �e nale�y zweryfikowa� tez�, spotykan� 
w literaturze, wskazuj�c� na istnienie zwi�zku mi�dzy barw� wyrobu a jego 
barierowo�ci�. Zało�ono, �e decyduj�ce znaczenie w tym wzgl�dzie ma 
budowa chemiczna barwnika i polimeru włóknotwórczego. 

Wybór klasy badanych barwników (monoazowe barwniki zawiesinowe 
– pochodne p-amino-p’-nitro-azobenzenu) i polimerów włóknotwórczych 
(poliamidi poliester) pozwalał zało�y�, �e barwniki te tworz� we włóknie 
roztwór stały. W oparciu o to zało�enie opracowano matematyczno-
fizyczne modele wybarwionego wyrobu tekstylnego jako filtru optycznego, 
pochłaniaj�cego i rozpraszaj�cego promieniowanie UV. Analiza transmi-
tancji wybarwionych tekstyliów przy wykorzystaniu opracowanych modeli 
pozwoliła sklasyfikowa� badane barwniki jako absorbery promienio- 
wania UV. Potwierdzono, �e zdolno�� barwnika do powi�kszania 
barierowo�ci tekstyliów w obszarze UV zale�y przede wszystkim od budowy 
chemicznej barwnika i polimeru włóknotwórczego. 
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Opracowanie modeli matematyczno-fizycznych wybarwionych 
tekstyliów jako filtrów promieniowania UV pozwoliło zrealizowa� 
utylitarny cel pracy. Jest nim stworzenie podstaw automatycznego 
recepturowania barwy tekstyliów o okre�lonych wła�ciwo�ciach bariero-
wych wobec promieniowania UV oraz mo�liwo��  ich prognozowania. 

1. WPROWADZENIE 

Według danych Mi�dzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) [1] ka�dego 
roku odnotowuje si� około 2,2 mln chorych na nowotwory skóry, z tego 
około 200 tys. na najbardziej gro�n� form� tego nowotworu, to jest czerniaka. 
WHO szacuje, �e liczba chorych ro�nie co roku o 5-10%. 

     Jako przyczyn� stanu, przedstawionego wy�ej, a przybieraj�cego coraz 
wyra�niej form� epidemii uwa�a si� zwi�kszon� ekspozycj� na promieniowanie 
ultrafioletowe, w tym pochodz�ce głównie ze �ródła naturalnego, to jest ze 
sło�ca. Rosn�ca emisja szkodliwego promieniowania UV jest spowodowana 
malej�c� systematycznie naturaln� osłon� – warstw� ozonow�. 

Szczególnie nara�one na zwi�kszon� ekspozycj� s� niektóre grupy 
zawodowe ludzi pracuj�cych na dworze, np. ogrodnicy,  rolnicy, pracownicy 
budowlani, drogowi, elektromonterzy linii wysokiego napi�cia,  policjanci itp.       

W przypadku tych kategorii osób konieczne wydaje si� stosowanie 
specjalnej ochrony dla skóry przed nadmiernym promieniowaniem. 

Zwyczajowo do najcz��ciej stosowanych ochron zalicza si� kosmetyki 
(kremy) chroni�ce skór�, specjalne zasłony, okulary, parasole, odzie�. 

W�ród materiałów, stosowanych do wytwarzania ochron zabezpieczaj�cych 
przed szkodliwymi nast�pstwami oddziaływania promieniowania UV na skór�, 
szczególne miejsce zajmuj� tekstylia. Produkuje si� z nich elementy odzie�y 
ochronnej, kapelusze, zasłony, parasole itp. 

Istnieje do�� powszechne przekonanie, �e odzie� w przeciwie�stwie do 
innych ochraniaczy, np. kremów stanowi doskonał� ochron�. W rzeczywisto�ci 
wła�ciwo�ci barierowe tekstyliów bywaj� cz�sto znacznie gorsze ni� cienkich 
warstw kosmetyków ochronnych. 

Testowanie odzie�y pod wzgl�dem wła�ciwo�ci barierowych nie jest 
jeszcze rozpowszechnione. W zasadzie brak jest przekrojowych, systema-
tycznych bada� jak wygl�da pod tym wzgl�dem rynek odzie�y letniej. 
Nieliczne, wyrywkowe badania przeprowadzili specjali�ci z Uniwersytetu 
w Bochum w Niemczech [2] oraz wspólnie ze specjalistami z Belgii [3]. 
W pierwszej z wymienionych publikacji wzmiankuje si� o podobnych badaniach 
przeprowadzonych w Szwajcarii i Australii. Z bada� tych wynika, �e typowa, 
letnia podkoszulka w pastelowych kolorach w zasadzie nie chroni przed 
intensywniejsz� operacj� słoneczn� [4, 5]. Według innych bada� [6], jedna 
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trzecia asortymentu odzie�y letniej nie klasyfikuje si�, pod wzgl�dem 
parametrów barierowych, jako odzie� chroni�ca przed promieniowaniem UV. 

Problem barierowych wyrobów  tekstylnych jest bardzo zło�ony, poniewa� 
wpływ na barierowo�� tekstyliów ma wiele czynników, takich jak: budowa 
chemiczna tworzywa włókna, wyst�puj�ce we włóknie substancje uszlache-
tniaj�ce, w tym barwniki, ale tak�e konstrukcja tych wyrobów.  

Badania zawarte w pracy zmierzaj� do analizy mo�liwo�ci zwi�kszenia 
barierowo�ci  tekstyliów przez wykorzystanie zdolno�ci UV-absorbcyjnych  
barwników. 

2. CEL PRACY 

Celem podj�tych bada� było sprawdzenie, czy barwniki stosowane 
zwyczajowo do nadania wyrobom włókienniczym estetycznego wygl�du, mog� 
na tyle poprawi� ich wła�ciwo�ci barierowe, �e wyrób mo�na by klasyfikowa� 
jako ochronny. Jednocze�nie uznano, �e nale�y zweryfikowa� tez�, spotykan� 
w literaturze, wskazuj�c� na istnienie zwi�zku mi�dzy barw� wyrobu a jego 
barierowo�ci�. 

Zało�ono, �e decyduj�ce znaczenie w tym wzgl�dzie ma budowa chemiczna 
barwnika i polimeru włóknotwórczego. 

3.  METODYKA  BADA� 

Wybór parametrów oceny barierowo�ci wyrobu tekstylnego w obszarze UV 

W odniesieniu do oceny wła�ciwo�ci barierowych absorberów w literaturze 
nie spotyka si� opracowa� podejmuj�cych to zagadnienie, ze wskazaniem 
obiektywnych parametrów charakteryzuj�cych te substancje. Ocena absorbera 
odbywa si� po�rednio poprzez ocen� barierowo�ci tekstyliów, do których został 
zaaplikowany. 

W tym zakresie wykorzystano  tak�e do�wiadczenia zebrane w bran�y 
kosmetycznej. Badania nad �rodkami chroni�cymi przed promieniowaniem 
słonecznym podj�to w tej bran�y znacznie wcze�niej ni� w bran�y tekstylnej. 
Mimo to wci�� pracuje si� nad ujednoliceniem zasad ocen opracowanych 
i stosowanych w ró�nych o�rodkach i krajach. W pracy dokonano przegl�du 
metod oceny barierowo�ci kosmetyków i tekstyliów. Najwa�niejsze wnioski, 
wypływaj�ce z dokonanego przegl�du mo�liwo�ci badawczych, s� formułowane 
poni�ej. 
– Nie ulega w�tpliwo�ci, �e ocen� barierowo�ci tekstyliów nale�y rozszerzy� 

na obszar UVA.  
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– Poniewa� w obecnej chwili nie ma jednej metody oceny barierowo�ci 
produktu wobec całego zakresu promieniowania UV, stosowana metoda 
powinna by� co najmniej dwuparametryczna.   

– Z uwagi na czasochłonno�� i kosztochłonno�� bada� nie wydaje si� 
konieczne stosowanie w standardowych badaniach metod in-vivo. Równie� 
europejska norma przyj�ta w Polsce [7] bazuje jedynie na pomiarach  
spektrofotometrycznych in-vitro, wskazuj�c jako istotne dwa parametry: 
wska�nik UPF oraz �redni� transmitancj� w obszarze UVA.                
W pracy przyj�to nast�puj�ce parametry: warto�� parametru UPF 

obliczanego wg wzoru (1)  w w��szym przedziale widmowym, tj. w zakresie 
od � = 300 nm do � = 350 nm oraz jako sprawdzian wła�ciwo�ci barierowych 
w obszarze UVA – �redni�  transmitancj� w obszarze od 320 nm do 350 nm 
(tak�e w w��szym zakresie)  oraz zgodnie z zaleceniami normy australijskiej [8], 
warto�ci transmitancji w zakresie od 320 nm do 350 nm (norma przewiduje górn� 
granic� 360 nm). 

Zaw��enie zakresu pomiarów transmitancji i oblicze� wska�ników barie-
rowo�ci tekstyliów uzasadniono przeprowadzaj�c przegl�d literatury traktuj�cej 
o szkodliwym wpływie promieniowania UV na ludzk� skór�. Stwierdzono, 
�e promieniowanie o długo�ciach fali powy�ej 340 nm działa jedynie termicznie. 
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gdzie: Eλ – widmowe nat��enie napromieniowania (w W/m
2 · nm), 

           Sλ – widmowa wzgl�dna skuteczno�� biologiczna, 
           Tλ – widmowa przepuszczalno�� �rodka ochronnego, 
           ∆λ – przedziały długo�ci fali (np. 5 nm lub 10 nm). 
 

Jak wida� z przytoczonego wzoru, sumowania pełni� rol� całkowania po 
interesuj�cych obszarach widmowych, w tym przypadku jest to zakres widmowy 
od 290 nm do 400 nm. W badaniach widmowe rozkłady nat��enia napro-
mieniowania zast�piono widmowymi g�sto�ciami promieniowania, które dla 
ró�nych typów promienników zawarto w zał�czniku do normy [9]. W zał�czniku 
tym  podano wzgl�dne rozkłady widmowe  energii promieniowania najcz��ciej 
spotykanych promienników UV, tj. lamp rt�ciowej, ksenonowej, wodorowej 
i fluorescencyjnej typu „sło�ce”. Uwa�a si�, �e lampa ksenonowa najlepiej 
imituje �wiatło słoneczne, st�d dane dla tej lampy s� szczególnie wa�ne dla 
pracy. 
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Widmowe rozkłady skuteczno�ci biologicznych, a wi�c erytemalnej, 
koniunktywalnej, witaminalnej oraz zalecanej przez organizacj� IRPA – 
International Radiation Protection Association, uzyskane w toku wieloletnich 
bada� statystycznych, dost�pne s� w postaci stabelaryzowanej. Rozkład zalecany 
przez IRPA [10] słu�y do oceny ryzyka dla zdrowia w nara�eniu zawodowym. 

Nale�y zwróci� uwag�, �e powszechnie stosowany rozkład skuteczno�ci 
erytemalnej jest konstruowany dla �redniej skóry, tj. uwzgl�dniaj�cy wszystkie 
fototypy skóry. 

A�eby zorientowa� si�, w jakim zakresie nale�y przeprowadzi� całkowania, 
z wzoru (1) oblicza si� warto�ci iloczynów E*S dla ka�dej długo�ci fali. Dla 
pewnych długo�ci fali iloczyny te staj� si� tak małe, �e nie wnosz� ju� istotnych 
przyczynków do warto�ci całek. Obliczenia przeprowadzone dla ró�nych 
faz �wiatła dziennego wskazuj�, �e najwi�ksze znaczenie ma  tu obszar od 
305-315 nm. 

W sumowaniu (całkowaniu) wg wzoru (1) przyjmuje si�, �e nat��enie 
promieniowania E jest  stałe w czasie. 

Analiza literaturowa kryteriów [11, 12, 13, 14, 15] pozwalaj�cych ocenia� 
tekstylia jako chroni�ce skór� w sposób bardzo dobry, skłania do wniosku, 
�e warto�� wska�nika UPF dla wyrobu powinna by� wi�ksza ni� 30.  

	rednia transmitancja w obszarze UVA powinna by� mniejsza ni� 5% 
[7, 16]. Według normy australijskiej warto�ci transmitancji zmierzone w obszarze 
UVA powinny by� mniejsze ni� 10% [8]. 
 

Pomiar  promieniowania  przechodz�cego przez wyrób tekstylny 
 
Klasyczny pomiar spektrofotometryczny transmitancji wyrobu tekstylnego 

prowadzi do du�ych rozbie�no�ci mi�dzy warto�ciami otrzymanymi z takich 
pomiarów a warto�ciami uzyskanymi z bada� in-vivo [17]. Pomiary te obci��one 
s� bowiem metodycznym bł�dem. Jednym z nich jest nieuwzgl�dnianie faktu, �e 
tkanina nie jest klasycznym, prostym filtrem optycznym (rys. 1). Szczególnie 
wa�ne wydaje si� by� nieuwzgl�dnianie w klasycznej technice pomiarowej 
rozprosze� promieniowania w niejednorodnej strukturze wyrobu tekstylnego. 

Uwzgl�dnienie promieniowania rozproszonego, wychodz�cego z na�wietla-
nego bezpo�rednio przez promiennik wyrobu tekstylnego ma miejsce w spektro-
fotometrycznych pomiarach, z wykorzystaniem integruj�cej kuli Ulbrichta 
(rys. 2) [17].  

Promiennikiem w spektrofotometrach zaopatrzonych w kul� Ulbrichta jest 
wysokoci�nieniowa lampa ksenonowa, emituj�ca promieniowanie o rozkładzie 
widmowym bardzo zbli�onym do promieniowania słonecznego. Pomiary tran-
smitancji w takim układzie, wykonane dla wyrobu tekstylnego w obszarze 
nadfioletu, np. co 10 nm lub dokładniej co 5 nm, wykorzystywane s� np. 
we wzorze (1) w celu obliczenia warto�ci UPF. 
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Rys. 1.  Tkanina  jako optyczny  filtr rozpraszaj�cy 

J   –  strumie� promieniowania padaj�cego 
Jok –  strumie� promieniowania odbitego kierunkowo 
Jor –  strumie� promieniowania odbitego dyfuzyjnego 
Jpk –  strumie� promieniowania przechodz�cego kierunkowo przez prz�dz� 
Jpr –  strumie� promieniowania przechodz�cego dyfuzyjnie przez prz�dz� 
Jpk

’ – strumie� promieniowania przechodz�cego przez kanaliki 
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Rys. 2. Ilustracja techniki pomiaru  przepuszczania  promieniowania przez tkanin� 
z wykorzystaniem kuli Ulbrichta 

 
Parametry tekstyliów a ich wła�ciwo�ci barierowe 

 
Cechy, które maj� du�e znaczenie dla wła�ciwo�ci barierowych tekstyliów 

wobec promieniowania UV mo�na podzieli� na dwie grupy. Pierwsz� grup� 
stanowi� wła�ciwo�ci zwi�zane z architektur� wyrobu, za� drug� wła�ciwo�ci 
chemiczne wyrobu. W literaturze spotyka si� rozbie�no�ci co do tego, która 
grupa wła�ciwo�ci ma znaczenie dominuj�ce. Cz��ciej rozwa�a si� wpływ 
struktury wyrobu tekstylnego i czynników deformuj�cych t� struktur� na 
własno�ci barierowe. 
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Budowa chemiczna włókna a barierowo�� 
Wybór surowca na zastosowane w badaniach wyroby tekstylne 

Problem wpływu na barierowo�� budowy chemicznej wyrobu jest zło�ony. 
Rozwa�ania nale�y zacz�� od wpływu budowy chemicznej surowca. 
Promieniowanie docieraj�ce do wyrobu tekstylnego nie tylko ulega odbiciu, 
ale tak�e wnika do włókna. Dla tej cz��ci promieniowania du�e znaczenie maj� 
wła�ciwo�ci absorbcyjne polimeru włóknotwórczego. Badania [14] przepro-
wadzane w ostatnich latach pozwalaj� sformułowa� poni�sze wnioski. 
– Najbardziej popularne w zastosowaniu do letniej odzie�y wyroby bawełniane 

(włókna celulozowe) charakteryzuj� si� stosunkowo du�� przenikliwo�ci� dla 
całego zakresu promieniowania UV. Nieco wi�ksz� absorbcj� wykazuje 
bawełna w obszarze UVB wobec UVA. 

– Nieco lepsze wła�ciwo�ci absorbcyjne dla promieniowania UV wykazuje 
jedwab naturalny (włókno białkowe). 

– Najsilniej  z naturalnych włókien absorbuje promieniowanie UV wełna 
(włókno białkowe), szczególnie w zakresie UVB. 

– Z włókien chemicznych zdecydowanie najlepsze wła�ciwo�ci absorbcyjne 
wykazuj� włókna poliestrowe, co wi��e si� z obecno�ci� struktur aroma-
tycznych w budowie chemicznej tych włókien [18, 19]. 
Wyniki bada� wskazuj�, �e włókna chemiczne lepiej absorbuj� 

promieniowanie UV ni� włókna naturalne [18]. 
      Celem zbadania wzajemnych interakcji mi�dzy cz�steczk� barwnika 

a makrocz�steczk� polimeru, badane barwniki  zaaplikowano do tekstyliów 
wytworzonych z włókien poliestrowych z polietylenotereftalanu (PET) oraz 
włókien poliamidowych z poliamidu 6 (PA). 

Włókna z PA 

Dla ró�nych rodzajów włókien podaje si� tzw. krytyczny zakres absorpcji, 
w którym najintensywniej zachodzi fotodegradacja. Dla poliamidu niektóre 
�ródła podaj�, �e le�y on poni�ej 340 nm [20]. W innych �ródłach autorzy 
stwierdzaj�c, �e wszystkie materiały włókniste pochłaniaj� promieniowanie 
nadfioletowe, podaj� konkretne długo�ci fali, przy których degradacja post�puje 
najszybciej np. 260 nm i 275 nm [21] lub 230nm i 290 nm [22].  

Polimer b�d�cy tworzywem danego włókna ma charakterystyczne pasma 
absorpcji zwi�zane z jego budow� chemiczn�. W obszarze nadfioletu pasma te 
mog� pokrywa� si� cz��ciowo ze wzmiankowanymi ju� krytycznymi zakresami 
absorpcji procesu fotodegradacji. 

U�ycie wła�ciwych barwników do danego rodzaju włókna oraz wybór 
odpowiednich warunków barwienia zale�� od budowy molekularnej i nadmole-
kularnej włókna oraz budowy chemicznej barwnika. 
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W przypadku włókien poliamidowych szczególnie podkre�la si� znaczenie 
obecno�ci w strukturze chemicznej włókna grup: -NH2, -COOH i ugrupowania 
peptydowego -NH·CO. 

Z jednej strony obecno�� tych ugrupowa� poprawia higroskopijno�� 
włókna, a z drugiej strony pozwala zabarwia� je barwnikami z trzech grup 
aplikacyjnych, tj. barwnikami anionowymi (kwasowymi), bezpo�rednimi oraz 
dyspersyjnymi. 

Włókna z PET 

Odporno�� na działanie promieni słonecznych jest dla włókien poliestrowych 
wy�sza ni� dla włókien poliamidowych. 

W literaturze podaje si� nast�puj�ce krytyczne długo�ci fali dla włókien 
PET: 280 nm, 285nm, 310 nm [20]. W pracy [21] przyjmuje si� do bada� szeroki 
obszar widmowy poni�ej 310 nm. Powy�sze dane potwierdzaj� wysokie 
odporno�ci na fotoliz� włókna osłoni�tego szkłem (które absorbuje 
promieniowanie o długo�ciach fal poni�ej 310 nm). 

Niekorzystnymi cechami z punktu widzenia efektów barwienia s�: du�a 
zwarto�� tworzywa włókna, wynikaj�ca z symetrycznej budowy ogniw 
merowych makrocz�steczek oraz wysoki stopie� krystaliczno�ci. O wysokiej 
hydrofobowo�ci włókna decyduje jednak budowa molekularna polimeru, 
tj. praktyczny brak podstawników hydrofilowych. Na ko�cach ła�cuchów 
polimerowych wyst�puje niewielka ilo�� grup hydroksylowych i karbo-
ksylowych. 

Brak grup solotwórczych ogranicza wachlarz mo�liwych do stosowania 
rodzajów barwników. 

Do barwienia włókien z PET praktycznie mo�na stosowa� jedynie barwniki 
zawiesinowe i to aplikowane w wysokich temperaturach. 

Szczególna rola barwników w pochłanianiu szkodliwego promieniowania 
przez  wybarwione tekstylia 

Szczególnym rodzajem absorberów promieniowania elektromagnetycznego 
s� barwniki. Główne zainteresowanie wła�ciwo�ciami absorbcyjnymi barwników 
było skierowane na widzialny obszar widma, co wynika z faktu, �e podstawowa 
rola barwników to nadawanie tekstyliom wizualnych efektów. Jak stwierdzono 
barwniki w mniejszym lub wi�kszym stopniu absorbuj� równie� promieniowanie 
nadfioletowe [11, 12, 15, 18, 23, 19].  

Wyra�any jest pogl�d, �e wska�niki UPF tekstyliów zale�� nie tylko od 
gł�boko�ci wybarwienia, ale tak�e od odcienia barwy. 
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W publikacjach spotyka si� ró�ne opinie na temat wzajemnych relacji 
mi�dzy barw� wyrobu a jego zdolno�ci� do chronienia przed promieniowaniem 
UV. 

Najcz��ciej wyra�ane s� spostrze�enia, �e ciemne i intensywne kolory 
stanowi� silniejsze bariery ni� jasne, pastelowe [24, 25]. Ten wniosek jest 
powszechny i intuicyjnie łatwy do uzasadnienia, poniewa� wzrost st��enia 
absorbera, nawet słabego, zawsze jest zwi�zany ze zwi�kszeniem jego 
efektywno�ci.  

Je�li chodzi o odcie� wybarwie�, to wg naukowców z Bochum mocne 
zielenie i czerwienie s� tu najbardziej efektywne [26]. Najpowszechniejsza jest 
jednak opinia [5, 6], �e gł�bokie bł�kity, a zwłaszcza czernie nadaj� wyrobom 
tekstylnym najwy�sze warto�ci UPF. 

Stosunkowo niedawno zacz�to odchodzi� od przypisywania barwie 
tekstyliów znacz�cej roli w ich barierowo�ci. Zauwa�ono, �e wybarwienia 
o zbli�onym odcieniu i intensywno�ci, wykonane na wyrobie o tej samej 
strukturze barwnikami pochodz�cymi z dwu ró�nych grup aplikacyjnych, 
znacznie si� ró�ni� wła�ciwo�ciami ochronnymi [27].  

Dokonuj�c przegl�du literatury, dotycz�cej bada� wpływu barwników na 
warto�ci UPF barwionych tekstyliów mo�na stwierdzi�, �e tylko sporadycznie 
podejmowany jest problem wpływu budowy chemicznej barwnika na jego 
zdolno�� do absorbcji promieniowania ultrafioletowego. 

 
Wybór klasy barwników do bada� 

 
Aby zminimalizowa� wpływ wi�zania barwnik-włókno na wła�ciwo�ci 

absorbcyjne barwników wytypowano do bada� grup� barwników o mo�liwie 
niewielkim poziomie tych oddziaływa�. Z tego punktu widzenia najwła�ciwsze 
jest u�ycie barwników nie wi���cych si� z tworzywem włókna wi�zaniem 
chemicznym, lecz tworz�cych w polimerze roztwór stały [28].  

Tak� grup� barwników s� barwniki zawiesinowe. Barwniki zawiesinowe 
wyst�puj� w k�pielach wodnych w formie zawiesin, z uwagi na bardzo mał� ich 
rozpuszczalno�� w wodzie. Mała rozpuszczalno�� tych barwników w wodzie ma 
zwi�zek z ich budow� chemiczn�, tj. brakiem grup zjonizowanych, takich jak: 
grupa sulfonowa czy te� hydroksylowa. Obecno�� dyspergatorów anionowych 
zapewnia dyspersji wodnej barwników odpowiedni stopie� rozdrobnienia. 

Poni�ej przedstawiono wzory strukturalne u�ytych w badaniach barwników 
zawiesinowych. Barwniki usystematyzowano w układzie tabelarycznym bior�c 
pod uwag� podobie�stwa w poło�eniu okre�lonych podstawników (rys. 3). 
W tablicy podano przy ka�dej strukturze nazw� handlow� przyj�tych 
w badaniach barwników syntenowych oraz ich numer wg  Color Index. 

W badanej klasie barwników trzon azobenzenowy z podstawnikami 
donorowym (podstawiona amina) i akceptorowym (grupa nitrowa) w poło�eniu 
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para posiada dodatkowo podstawniki: R3, R4, R5 (rys. 4). Podstawniki te 
odpowiadaj� głównie za barw�, a w mniejszym stopniu za wła�ciwo�ci u�ytkowe 
barwnika [29]. Podstawnik donorowy R4 oraz podstawniki akceptorowe R3 
i R5 wywołuj� efekt batochromowy. Wi�kszy efekt batochromowy wywołuje 
podstawnik R4, b�d�cy w sprz��eniu z wi�zaniem azowym [29]. 

Wzory na rys. 3 uło�ono w rz�dach, kieruj�c si� rodzajem podstawnika R5.  
Rz�d nr 1 – u góry – grupa – CN, rz�dy �rodkowe nr 2 i 3 – atom – Cl, rz�d 

dolny nr 4 – atom – H, lub w pozycjach R5 i R3 atom chloru. 
Uło�enie struktur w kolumnach determinuje charakter podstawników R1 i R2.  

W kolumnie I z prawej strony R1 = CN i R2 = H.  
W kolumnie II  �rodkowej R1 = CN, a R2 = OCOCH3 lub OH.  
W kolumnie III z lewej strony R4 = CH3 i R1 = R2 = OCOCH3 lub 

R1 = R2 = OH. 
 

 
Rys. 3. Klasa badanych barwników zawiesinowych 
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Rys. 4. Schemat struktury badanych barwników zawiesinowych 

4. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADA� 

Badania spektroskopowe barwników wytypowanej klasy w zakresie UV/VIS 
– w o�rodkach spełniaj�cych warunki prawa Lamberta-Beera 

W celu weryfikacji rozwa�a� nad struktur� kwantow� badanej klasy 
barwników zawiesinowych wykonano pomiary absorbancji roztworów ciekłych 
barwników w metanolu i heksanie.  

Wybrano dwa rozpuszczalniki ró�ni�ce si� pod wzgl�dem potencjalnych 
oddziaływa� mi�dzycz�steczkowych barwnik – rozpuszczalnik. 

Na rysunku 5 poni�ej zestawiono dla porównania widma trzech barwników: 
oran�u PRL, rubinu P5B i �ółcieni P2R. 

Barwniki  ró�ni� si� skrajnie budow� chemiczn� i odcieniem. 
ółcie� jest 
barwnikiem nie nale��cym do badanej klasy.  

Struktur� �ółcieni pokazano na rys. 6. 
W odró�nieniu do pozostałych barwników, w badanej �ółcieni brak jest 

sprz��enia azowego mi�dzy pier�cieniami benzenowymi, co skutkuje niewielkim 
pochłanianiem w obszarze VIS. Mostek iminowy izoluje pier�cienie. 

Lewostronny fragment szerokiego, silnego pasma, w obszarze widzialnym –
rys. 5 – (decyduj�cego o kolorze), mo�e mie� wpływ na absorbancj� roztworów 
w obszarze długofalowego ultrafioletu w okolicy � = 400 nm. W interesuj�cym 
nas zakresie UV, tj. od 300 nm do 340 nm wpływ tego pasma jest bardzo mały 
i zmniejszaj�cy si� wraz ze zmniejszaniem długo�ci fali, tj. z przemieszczaniem 
si� w obszar UVB.  



Krzysztof Krysiak 
 

 

35 

Rys. 5. Widma UV/VIS �ółcieni P2R, oran�u PRL i rubinu P5B w metanolu 

 

 

  
Rys. 6.  Budowa chemiczna �ółcieni syntenowej P2R 

      Wydaje si�, �e w obszarze 300 nm – 340 nm, a zwłaszcza w zakresie 
UVB znaczenie dla barierowo�ci mo�e mie� prawostronny fragment pasma, 
którego �max jest zlokalizowane poni�ej � = 300 nm. Jest to wysokoenergetyczne 
pasmo azobenzenu (�max = 230 nm – 240 nm), przesuni�te batochromowo 
w kierunku długofalowego nadfioletu. Działanie podstawników na przesuni�cie 
tego pasma jest mniejsze. 

 
Badania spektroskopowe przepuszczalno�ci wybarwionych tkanin 

w obszarze UV 
 
Na rysunku 7 zilustrowano widma tkaniny PA i tkaniny PA wybarwionej 

w ró�nych st��eniach w obszarze UV/VIS. 
W obszarze UV pochłania sam poliamid, poni�ej � = 340 nm (krzywa 0%), 

co sygnalizowano charakteryzuj�c jego wła�ciwo�ci. 
Jest to powa�ne utrudnienie w interpretacji widm wybarwie�, poniewa� 

ogranicza lub nawet uniemo�liwia okre�lenie �max dla wybarwionych tekstyliów 
w obszarze UV. Analiza przepuszczalno�ci niebarwionego wyrobu PA w obszarze 

NH OH

NO 2

O 2N
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UV wskazuje na silniejsze pochłanianie tego promieniowania w zakresie 
poni�ej 340 nm.   

Wzrastaj�ce st��enie barwnika obni�a przepuszczalno�� wybarwionego 
wyrobu w tym obszarze, w tym wi�kszym stopniu im mniejsza jest długo�� fali. 
Zakres obni�enia zale�y od  struktury chemicznej u�ytego barwnika. 

Wst�pna analiza pomierzonych warto�ci wskazuje na zmniejszanie si� 
transmitancji wybarwie� przy malej�cej długo�ci fali, a zatem na lokalizacj� �max 
poni�ej 300 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Zale�no�� przepuszczalno�ci promieniowania optycznego tkaniny PA  
niebarwionej (0% linia) i wybarwie�  szkarłatem P3GL dla obszaru UV/VIS 

w funkcji �  (procentowo�ci wybawie� wynosz� 0,1%, 0,2%, 0,4%, 0,8% i 1,6%) 
 

Analiza wyników bada� przepuszczalno�ci wybarwionych tkanin PA 
w obszarze UV w oparciu o modele 

Opracowanie dwuparametrycznego modelu matematyczno-fizycznego, 
wybarwionego wyrobu tekstylnego jako filtru optycznego – 

stanowi�cego podstaw� do u�ci�lenia wnioskowania 
odno�nie do wła�ciwo�ci barierowych tekstyliów 

Zło�ono�� struktury wyrobu włókienniczego i wynikaj�ca st�d trudno�� 
wnioskowania o wpływie obecno�ci w wyrobie barwników na jego wła�ciwo�ci 
barierowe w stosunku do promieniowania UV, stworzyła konieczno�� 
posługiwania si� okre�lonym wyobra�eniem modelowym. Ze wzgl�du na 
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charakter prowadzonych bada�, wyrób tekstylny potraktowano jako porowaty 
filtr optyczny. W sposób schematyczny mo�na zatem wyrób tekstylny (tkanin�, 
dzianin�) traktowa� jako porowaty prostopadło�cian (przypominaj�cy kuwet�), 
w którego  tworzywie włókna znajduj� si� cz�steczki barwnika. Jest to obiekt 
pochłaniaj�cy i odbijaj�cy (rozpraszaj�cy) promieniowanie UV, podobnie jak 
kuweta z barwnym roztworem. „Rozpuszczalnik” nie wypełnia w sposób ci�gły  
całej przestrzeni prostopadło�cianu, lecz zajmuje mniej lub wi�cej dost�pnej jego 
obj�to�ci, w zale�no�ci od zwarto�ci struktury wyrobu. U�yty barwnik jest 
rozpuszczony (czasem u�ywa si� poj�cia – roztworzony)  w stałym, porowatym 
filtrze. Wykorzystuj�c klasyczne prawo Bouguera-Lamberta-Beera dla takiego 
filtru i podstawiaj�c charakterystyczne wielko�ci, otrzymuje si� zale�no��: 
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gdzie:  Abs – absorbancja wybarwionego wyrobu ( )
1

log(
T

Abs = ),  

T – transmitancja wybarwionego wyrobu wyra�ona w ułamku, 
A – absorbancja niebarwionego wyrobu, 
e – współczynnik ekstynkcji wła�ciwej danego barwnika w tworzywie 

   włókna, 
h – grubo�� filtra, 
c – st��enie barwnika, 

m – masa barwnika, 
V – obj�to�� filtra, 
S – powierzchnia filtra, 

mt – masa wyrobu, 
ρ – masa powierzchniowa wyrobu (obliczana jako mt/S). 

 
Absorbancja barwionego wyrobu zale�y, wg przyj�tego modelu, od 

ekstynkcji wła�ciwej barwnika, gramatury wyrobu oraz stosunku masy barwnika 
do masy wyrobu. 

Dla danego wyrobu i danego barwnika iloczyn dwóch pierwszych 
czynników e · ρ jest wielko�ci� stał� B (wzór 3), warto�� stosunku x = m/mt 
zmienia si� wraz z procentowo�ci� wybarwienia. Tak wi�c badaj�c zale�no�� 
absorbancji Abs danego wyrobu wybarwionego okre�lonym barwnikiem w kilku 
st��eniach zakłada si�, �e zale�no�� ma charakter liniowy, w której wyst�puje  
wyraz wolny A prostej. 
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       AxBAbs +⋅=               (3) 

Warto�� A to warto�� absorbancji niebarwionej tkaniny (dla x = c = 0). 
Zatem wyraz wolny A to logarytm z odwrotno�ci transmisji dyfuzyjnej 
niebarwionego wyrobu. 

Badaj�c dokładniej relacje mi�dzy promieniowaniem przepuszczonym przez 
niezabarwion� tkanin� oraz promieniowaniem odbitym od niej okazuje si�, 
�e  cz��� tego promieniowania nie tyle jest absorbowana przez polimer, lecz 
odbijana i rozpraszana od włókien wyrobu.  

Natomiast współczynnik kierunkowy B = e · ρ prostej (wzór 3) okre�la 
zdolno�� do pochłaniania promieniowania przez dany barwnik w wyrobie 
tekstylnym. Im jego warto�� jest wi�ksza, tym szybciej wzrasta absorpcja 
promieniowania przez dany wyrób ze wzrostem st��enia barwnika. 

Jak pokazano w przyj�tym modelu – wyra�onym przez równanie (wzór 2) – 
współczynnik B zale�y zarówno od wła�ciwo�ci barwnika (poprzez współ-
czynnik e), jak te� od wła�ciwo�ci wyrobu (poprzez współczynnik ρ). Na 
rysunku 8 pokazano przykładowo przebieg  modelowej prostej dla wybarwie� 
tkaniny z PA, wykonanych oran�em PRL (dla  � = 350 nm). 

 

 
 

Rys. 8. Zale�no�� absorbancji w funkcji procentowo�ci wybarwienia dla wybarwie� 
oran�em PRL (λ = 350 nm) na tkaninie poliamidowej 
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Warto�ci współczynników B, otrzymane dla oran�u PRL, dla poszcze-
gólnych długo�ci fali przedstawia rys. 9. 

Wzrost warto�ci B dla malej�cej długo�ci fali wskazuje zbli�anie si� do �max, 
znajduj�cego si� poni�ej warto�ci 300 nm. 

 

 
 

Rys. 9. Zmiany warto�ci parametru B dla oran�u PRL na tkaninie PA 
w funkcji długo�ci fali 

Warto�ci parametru B dla wszystkich badanych w obszarze UV  barwników 
przedstawiono w tabeli 1. Badane barwniki uszeregowano w kolejno�ci wg 
malej�cej warto�ci B, a wi�c malej�cej zdolno�ci barwnika do nadawania 
tekstyliom z włókna PA barierowo�ci.  

Analiza zale�no�ci B = f(�) wskazuje, na rosn�cy, w miar� zbli�ania si� do 
� = 300 nm, wpływ �max le��cego poni�ej 300 nm. Jednocze�nie w długofalowym 
kra�cu badanego przedziału widmowego zaznacza si� słabo, dla niektórych 
barwników, wpływ absorbcji w obszarze VIS.   

Dla �ółcieni P2R, z uwagi na to, �e �max z obszaru VIS znajduje si� 
praktycznie ju� w długofalowym zakresie UV, a �max z obszaru UV le�y znacznie 
gł�biej w nadfiolecie, wpływ na barierowo�� ma pochłanianie promieniowania 
z obszaru widzialnego. W oparciu o obliczone warto�ci parametru B (tabela 1) 
mo�na klasyfikowa� barwniki jako absorbery UV w tekstyliach z włókien PA. 
Im wi�ksza warto�� parametru B, tym wi�ksza warto�� ekstynkcji barwnika, 
a zatem tym silniejszym absorberem promieniowania UV jest dany barwnik. 
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Tabela 1. Warto�ci parametru B z modelu log(1/T) = B*c + A dla badanych 
barwników w funkcji długo�ci fali. (tkanina PA) 

Barwnik 

λ [nm] 
P-3GL P-5B P-GBL 2G P-2GL P-3B P-RL P-3GRL P-GL P-2RL P-2R 

300 2,74 2,87 2,21 2,17 2,13 1,91 1,69 1,60 1,58 1,26 0,87 

310 2,36 2,22 1,82 1,82 1,73 1,52 1,47 1,35 1,28 1,10 0,85 

320 2,09 1,77 1,50 1,49 1,57 1,29 1,21 1,19 1,11 0,98 1,05 

330 1,73 1,49 1,30 1,21 1,35 1,15 0,92 0,98 0,97 0,82 1,31 

340 1,49 1,28 1,09 1,01 1,18 1,07 0,69 0,84 0,87 0,82 1,56 

350 1,36 1,18 1,00 0,85 1,17 0,99 0,60 0,77 0,80 0,98 2,25 

360 1,25 1,22 1,00 0,90 1,01 1,01 0,65 0,78 0,81 1,27 2,25 

W tabeli 2 porównano klasyfikacj� badanych barwników jako UV 
absorberów w dwu �rodowiskach, tj. w metanolu i włóknie poliamidowym. 
Porównanie klasyfikacji podanych w tabeli 2 wskazuje, �e w obszarze nadfioletu 
istniej� ró�nice mi�dzy oddziaływaniem polimeru z cz�steczkami barwników  
a analogicznym oddziaływaniem z metanolem.  

Tabela 2. Klasyfikacja zdolno�ci barierowych badanych barwników w PA 
i w metanolu 

Klasa 
absorbera 

Poliamid Metanol 

1 P3GL, P5B 2G, P3B, P5B, PGL 

2 PGBL, 2G, P2GL,  P3B PGBL, P3GL, PRL 

3 PRL, P3GRL,PGL P2GL 

4 P2RL P2RL 

5 P2R P2R 

 
Dla przebiegu widma w obszarze nadfioletu, wydaje si�, �e nie ma tak 

du�ego, korzystnego znaczenia podstawnik metylowy w pozycji orto- do 
wi�zania azowego (2G, P3B, P5B rys. 3) oraz podstawnik cyjanowy w podobnej 
pozycji, ale podstawiony przy drugim pier�cieniu benzenowym (P5B, PGBL, 
PGL rys. 3).  

W konsekwencji, trzy wymienione na pocz�tku barwniki (2G, P3B, P5B) 
w PA, rozproszone s� w trzech klasach (1, 2 i 3).  
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Dla roztworów w metanolu ulokowane s� one w jednej, tj. pierwszej klasie.  
Druga, wy�ej wspomniana, trójka barwników (P5B, PGBL, PGL) równie� jest 
rozproszona w trzech klasach, dla  wybarwionej tkaniny PA.  

Dla roztworów w metanolu lokuje si� ona, obok siebie, w czołówce.  
Ciekawy jest efekt działania dwóch atomów chloru, ulokowanych w pozycji 

orto do wi�zania azowego w pierwszym pier�cieniu benzenowym (P2RL rys. 3).  
W obu rozpuszczalnikach, silne przesuni�cie hipsochromowe widma 

(tj. w kierunku krótszych długo�ci fal) dla brunatu P2RL (wobec widma 
barwnika PRL), zarówno w VIS, jak i UV, powoduje zmniejszenie zdolno�ci 
absorbcyjnych wybarwie�, w istotnym dla barierowo�ci zakresie UV 
(300 nm – 340 nm). �max jest przesuni�te gł�biej, w kierunku krótkofalowego 
zakresu UV.  

 Barwnik P3GL zajmuje wysok� pozycj� w hierarchii zdolno�ci 
barierowych. Pod wzgl�dem budowy chemicznej ró�ni go od pozostałych 
barwników z grupy trzech: P3GL, P3GRL i P2GL, konstrukcja podstawnika R2 
(w podstawionej aminie). 

Opracowanie trójparametrycznego modelu matematyczno-fizycznego 
wybarwionego wyrobu tekstylnego jako filtru optycznego 

– stanowi�cego podstaw� do u�ci�lenia wnioskowania 
odno�nie do wła�ciwo�ci barierowych tekstyliów 

U podstaw zale�no�ci  uj�tej wzorem 2  stoi prawo Bouguera-Lamberta- 
Beera. Wła�ciwo�ci absorpcyjne o�rodka opisuje absorbancja (nazywana te� 
g�sto�ci� optyczn�). 

Pierwotnie prawo Bouguera uwzgl�dniało jedynie zale�no�� nat��enia 
promieniowania przechodz�cego przez warstw� pochłaniaj�c� od grubo�ci tej 
warstwy. Zakładano, �e zmniejszenie nat��enia promieniowania dI po przej�ciu 
przez warstw� o grubo�ci dx jest proporcjonalne do nat��enia pocz�tkowego 
promieniowania i grubo�ci warstwy (pomija si� efekt odbicia). Zatem w ka�dej 
kolejnej, cienkiej warstwie o grubo�ci dx, tworz�cej filtr, promieniowanie traci t� 
sam� cz��� swej warto�ci  (równanie 4): 

 

        dxa
I

dI ⋅−=                                                     (4) 

Obustronne całkowanie równania 4 prowadzi do prawa Bouguera-Lamberta 
w wersji z logarytmem naturalnym: 
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       xa
I
I ⋅=
0

ln                                                  (5) 

Wprowadzenie logarytmu dziesi�tnego zmienia tylko współczynnik 
proporcjonalno�ci – a. 

       We wzorze 5 nie wyst�puje w sposób jawny zale�no�� absorbancji  od 
st��enia  substancji absorbuj�cej c. Zostało to uwzgl�dnione w prawie Beera.      
Ze wzgl�du na symetri� prawa Bouguera-Lamberta-Beera (wzór 2) wobec 
grubo�ci warstwy absorbuj�cej i wobec st��enia substancji absorbuj�cej, mo�na 
znale�� podobn� interpretacj� dla oceny wpływu powi�kszania st��enia dc 
(analogicznie do powi�kszania grubo�ci dx – wzór 5) na zmian� nat��enia 
promieniowania dI/I0 przechodz�cego przez warstw� o ustalonej grubo�ci. 
Zwi�kszanie st��enia o t� sam� warto�� dc powoduje kolejne zmniejszanie 
nat��enia promieniowania I0  o t� sam� cz��� swej pierwotnej warto�ci. 

Skutkiem przyj�cia zało�enia istnienia rozprosze� wewn�trz struktury 
porowatego filtru, jakim jest wyrób tekstylny, mo�e by� modyfikacja zale�no�ci 
uj�tej wzorem 4. 

Przechodzeniu promieniowania przez filtr, w którym maj� miejsce 
rozproszenia w strukturze wewn�trznej, mo�e towarzyszy� utrata nie tyle tej 
samej cz��ci promieniowania (wzór 4 – dI/I), co utrata tej samej cz��ci nat��enia 
podniesionej do pot�gi n: 

            dxanI
dI ⋅−=                                                (6) 

Całkowanie równania (6) i jego uogólnienie, stosowne do prawa Beera, 
wprowadzaj�ce jawn� zale�no�� od st��enia, prowadzi do równania podobnego 
do 2, w którym absorbancja przyjmuje posta� wykładnicz� zamiast 
logarytmicznej: 

     Achen
T

Abs +⋅⋅== )
1

(                                  (7) 

Prowadz�c przekształcenia analogiczne jak w równaniu 2, mo�na otrzyma� 
zale�no�� od procentowo�ci wybarwienia z t� ró�nic�, �e absorbancja Abs 
wyra�ona zostaje w formie wykładniczej. Pojawia si� wi�c dodatkowy, 
poza B i A, parametr, tj. wykładnik n: 

AcBn
T

+⋅=)
1

(                                        (8) 
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Na rysunku 10 pokazano przykładowo przebieg modelowej prostej dla 
wybarwie� tkaniny z PA, wykonanych oran�em PRL (dla  � = 350 nm). Warto�ci 
współczynników B, otrzymane dla oran�u PRL, dla poszczególnych długo�ci fali, 
przy zastosowaniu modelu wykładniczego przedstawia rys. 11.  

Wzrost warto�ci B dla malej�cej długo�ci fali wskazuje, podobnie jak 
w modelu wykładniczym, na zbli�anie si� do �max, znajduj�cego si� poni�ej 
warto�ci 300 nm. 

 

 

Rys. 10.  Zale�no�� absorbancji w funkcji procentowo�ci wybarwienia 
dla wybarwie� oran�em PRL (λ = 350 nm) na tkaninie poliamidowej (model wykładniczy) 

 

Rys. 11.  Zmiany warto�ci parametru B dla oran�u PRL na tkaninie PA w funkcji 
długo�ci fali (model wykładniczy) 
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Warto�ci parametru B dla długo�ci fali λ = 300 nm, dla wszystkich badanych 
w obszarze UV  barwników, przedstawiono na rys. 12. Badane barwniki 
uszeregowano w kolejno�ci wg malej�cej warto�ci B, a wi�c malej�cej zdolno�ci 
barwnika do nadawania tekstyliom z włókna PA barierowo�ci. 

 

Rys. 12.  Warto�ci parametru B (model wykładniczy) dla badanych barwników 
na tkaninie PA 

Z odcieniem wybarwienia zwi�zana jest długo�� fali dominuj�cej λmax 
w obszarze widzialnym, któr� podano pod słupkiem odpowiadaj�cym danemu 
barwnikowi. 

Analiza zale�no�ci pokazanych na rys. 12 skłania do wniosku, �e nie 
mo�na jednoznacznie powi�za� ze sob� odcienia wybarwienia z poziomem jego 
barierowo�ci w ultrafiolecie. 

Klasyfikacja badanych barwników jako UV-absorberów oparta na 
obliczeniach z wykorzystaniem modelu wykładniczego pokrywa si� w zasadzie 
z klasyfikacj� przedstawion� w tabeli 2 (opart� o model logarytmiczny). 

Model wykładniczy jeszcze bardziej podkre�la najlepsze wła�ciwo�ci 
barierowe szkarłatu P3GL. Przy jego stosowaniu nieco „awansuje” w klasyfikacji 
czerwie� 2G. 

W wi�kszo�ci przypadków ró�nice mi�dzy barwnikami s� na tyle małe, 
�e mo�na uzna� przynale�no�� poszczególnych barwników do podobnych klas, 
wg jednego i drugiego modelu. 
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Analiza wyników bada� przepuszczalno�ci wybarwionych tkanin PET 
w obszarze UV w oparciu o modele 

Na rysunku 13 pokazano przykładowo pełne widma transmitancji w obszarze 
UV/ VIS dla wybarwie� na tkaninie z włókna PET.  

Bardziej widoczne w widmie surowca (PET) jest obni�enie transmitancji 
w obszarze UV. Najsilniejsze obni�enie transmitancji lokalizuje si� w okolicy 
� = 310 nm – 320 nm. Silna absorbcja PET koreluje w tym obszarze z warto�ci� 
krytycznej długo�ci fali, podan� przy charakterystyce włókna z  PET . 

 

Rys. 13.  Transmitancja wybarwionych tkanin z PET w obszarze UV/VIS 

Wzrastaj�ce st��enie barwnika powoduje obni�enie przepuszczalno�ci 
wyrobu barwionego w obszarze UV. Zakres tego obni�enia zale�y od u�ytego 
barwnika – jego struktury chemicznej. 

Podobnie, jak miało to miejsce dla tkaniny PA, wyznaczono parametry 
modelu logarytmicznego dla tkaniny PET, dla kilku wybranych barwników. 
Obliczenia wykonano dla barwników, dla których spodziewano si� najlepszych 
i najgorszych wła�ciwo�ci barierowych (wg przesłanek przyj�tych w badaniach 
dla tkanin z włókien PA). 

Wykonano tak�e obliczenia parametrów wg modelu wykładniczego. Z uwagi 
na du�e ró�nice, w optymalnych warto�ciach wykładników pot�g – n dla 
poszczególnych barwników, trudniej jest porówna� barwniki mi�dzy sob�.  
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Tabela 3 przedstawia klasyfikacj� wybranych barwników jako UV-
absorberów, otrzyman� za pomoc� oblicze� wykonanych w oparciu o dwa 
rozpatrywane modele. 

Tabela 3. Klasyfikacja niektórych barwników, aplikowanych na tkaninie PET, 
pod wzgl�dem wła�ciwo�ci barierowych, wg modelu logarytmicznego 

(Abs = log(1/T)) oraz wykładniczego (Abs = (1/T)n) 
Klasa absorbera Model  Abs = log(1/T) Model   Abs = (1/T)n 

1 P3GL, P3GRL P3GL, P3GRL 

2 PGL, P5B, P2RL PGL, P5B, P2RL 

Badania wybarwie� ró�nymi barwnikami tkanin PA i PET, wykonane przy 
u�yciu obu modeli, tj. wykładniczego i logarytmicznego, pozwalaj� zauwa�y� 
wpływ budowy chemicznej polimeru na działanie barierowe barwników. 
Porównuj�c klasyfikacj� zdolno�ci barierowych barwników w tkaninie z włókien 
PA z t�, otrzyman� dla włókien PET mo�na zauwa�y�, �e barwnik P3GL 
zachowuje wysok� pozycj� wzgl�dem pozostałych. 

Odwrotnie barwniki PGL i P2RL cechuje niska pozycja wzgl�dem innych. 
Barwniki P3GRL i P5B zmieniaj� swoje miejsce w hierarchii, przy zmianie 

�rodowiska chemicznego (z PA na PET), do którego zostały zaaplikowane. 
Barwnik P5B istotnie poprawia barierowo�� wyrobów z PA, a znacznie 

słabiej wyrobów z PET, za� barwnik P3GRL staje si� mniej skuteczny w PA. 
Niemniej dla wybarwie� wyrobów PET, dwa modele potwierdzaj� 

podobie�stwo wła�ciwo�ci barierowych szkarłatów: P3GL i P3GRL (tabela 3).  
Podsumowuj�c spostrze�enia dotycz�ce zdolno�ci barwników do pod-

wy�szania barierowo�ci tekstyliów mo�na stwierdzi�, �e wpływ na t� zdolno�� ma: 
– budowa chemiczna polimeru włóknotwórczego,  
–  budowa chemiczna barwnika. 

Zatem istotne s� oddziaływania mi�dzy cz�steczkami barwnika i makro-
cz�steczkami tworzywa włókna. Dla badanej klasy barwników zawiesinowych 
aplikowanych do PA i PET s� to oddziaływania słabe, nie prowadz�ce do zmiany 
budowy chemicznej barwnika. 

Zarysowuj� si� ró�nice w efektach oddziaływa� ze strony makrocz�steczek 
PA  i makrocz�steczek PET na widma zaaplikowanych barwników. 

W obszarze UV mo�na spodziewa� si� przesuni�� batochromowych pasma 
pochłaniania zlokalizowanego poni�ej � = 300 nm. Pasmo to jest maskowane 
przez efekt pochłaniania promieniowania UV przez makrocz�steczki polimeru. 

Poniewa� to pasmo kształtuje absorbcj� w zakresie odpowiedzialnym 
za  barierowo�� wobec nadfioletu słonecznego (300 nm – 340 nm), zatem 
wielko�� przesuni�cia batochromowego ma wpływ na barierowo�� wybarwio-
nych tekstyliów. 
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Na wielko�� przesuni�cia ma wpływ budowa chemiczna barwnika.  
Ma ona równie� wpływ na efekt hypo- lub hyperchromowy, a wi�c na wzrost 

lub obni�enie intensywno�ci absorbcji dla �max . 
 Oddziaływanie barwnik – włókno ma tak�e wpływ na szeroko�� pasma 

oraz mo�liwo�� generacji dodatkowych pasm pochłaniania pochodz�cych 
np. od wi�za� wodorowych wewn�trzcz�steczkowych lub mi�dzycz�stecz-
kowych.  

  Poł�czenie wy�ej wspomnianych efektów kształtuje efektywno�� barwnika 
w powi�kszaniu zdolno�ci barierowej wyrobu tekstylnego. 

Prognozowanie wła�ciwo�ci barierowych wybarwionych wyrobów 
tekstylnych w oparciu o opracowane modele 

Jednym z celów pracy nad modelami pochłaniania promieniowania przez 
wybarwione tekstylia jest stworzenie mo�liwo�ci prognozowania ich wła�ciwo�ci 
barierowych.  

Jedyne badania nad opracowaniem modelu, słu��cego do prognozowania 
barierowo�ci wyrobu tekstylnego przy aplikowaniu �rodków absorbuj�cych 
promieniowanie UV, podj�to w Hiszpanii [30, 31]. W badaniach analizowano 
wpływ rozja�niaczy optycznych aplikowanych do wyrobów bawełnianych na 
warto�ci UPF tych�e wyrobów. 

Modele matematyczne okre�laj�ce warto�� parametru UPF wyrobu 
uwzgl�dniały: warto�� UPF wyrobu nietraktowanego, rodzaj i procentowo�� 
u�ytego rozja�niacza. 

Otrzymywano skomplikowane formuły matematyczne, w których wy�ej 
wspomniane zmienne wyst�puj� w postaci wyrazów w pierwszej i drugiej 
pot�dze oraz w postaci iloczynów wi���cych  ze sob� kwadraty i wyrazy liniowe 
tych zmiennych. 

W  badaniach zaprezentowanych w pracy zastosowano inne podej�cie do 
problemu. Podj�to badania nad modelowaniem parametru, który u�yty jest 
w obliczeniach wszystkich wska�ników charakteryzuj�cych barierowo��, 
w tym równie� wska�nika UPF. Tym parametrem jest transmitancja tekstyliów.  
Dopiero w oparciu o warto�ci transmitancji otrzymane z oblicze� modelowych 
mo�na  szacowa� warto�ci wska�ników barierowo�ci tekstyliów. 

Modelowanie jest zatem bardziej uniwersalne, gdy� nie ogranicza si� tylko 
do wybranego wska�nika, a zatem do scharakteryzowania tylko jednego zakresu 
promieniowania UV, np. UVB. Przy u�yciu opracowanej metody modelowania 
mo�na optymalizowa� jednocze�nie wła�ciwo�ci barierowe wyrobu w obszarach 
UVB i UVA. 

Poni�ej przedstawiono zale�no�ci parametrów charakteryzuj�cych bariero-
wo�� w funkcji st��enia (procentowo�ci) wybarwienia. Zale�no�ci te otrzymano 
z modelu wykładniczego. 
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Na rysunku 14 przedstawiono barierowe efekty działania brunatu P2RL 
aplikowanego na tkanin� PA. 

Brunat P2RL wykazuje najsłabsze, z badanych barwników, działanie 
barierowe. Z oblicze� modelowych wynika, �e nawet dla ekstrapolowanej 
procentowo�ci 3,2%, tkanina nie osi�ga nawet dobrych wła�ciwo�ci barierowych 
w obszarze UVB (UPF < 15).  

W obszarze UVA spełnia ona wymogi normy australijskiej (TUVA<10%) 
dopiero przy procentowo�ci  wybarwienia 3,2%. 

Rysunek 15 przedstawia zale�no�� UPF i UVA�red. dla tej samej tkaniny 
PA,  wybarwionej szkarłatem P3GL.  

Warto�� UPF = 15, okre�lan� jako minimum w kategorii – „dobra” – osi�ga 
ta tkanina przy procentowo�ci wybarwienia około 1,6%.  

Warto�ci UVA�red., lokuj�ce si� w okolicy 10% (dla procentowo�ci 
wybarwienia 1,6%), czyni� zado�� zaleceniom australijskim. 

Ekstrapoluj�c t� zale�no�� poza procentowo�ci wybarwie� u�yte w badaniach, 
obliczono, �e dla procentowo�ci około 3% uzyska si� wybarwienie chroni�ce 
skór� w sposób doskonały przed promieniowaniem UV. Parametr UPF osi�gnie 
wtedy warto�ci powy�ej 50, za� UVA�red. warto�ci zdecydowanie mniejsze 
ni� 5%. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Rys. 14.  Warto�ci UPF i UVA�red. obliczone dla wybarwie� tkaniny PA  
brunatem syntenowym P2RL 
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Rys. 15. Warto�ci  UPF i UVA�red. dla wybarwie� tkaniny PA szkarłatem P3GL 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W przedstawionej pracy podj�to problem zwi�kszania barierowo�ci 
tekstyliów w odniesieniu do promieniowania UV przez wykorzystanie zdolno�ci 
absorbcyjnych barwników. 

Jednocze�nie zweryfikowano tez�, spotykan� w literaturze, wskazuj�c� na 
istnienie zwi�zku mi�dzy barw� wyrobu a jego barierowo�ci�.  

Analiza transmitancji wybarwionych wyrobów przy u�yciu opracowanych 
modeli pozwoliła oceni� zdolno�ci barwników do podwy�szania poziomu 
barierowo�ci wyrobu tekstylnego wobec promieniowania UV. Podstaw� takiej 
oceny stała si� warto�� jednego z  współczynników wyst�puj�cych w modelu – 
parametru B. W oparciu o warto�� tego parametru sklasyfikowano badane 
barwniki jako absorbery. 

Najlepszym absorberem UV w�ród badanych barwników okazał si� szkarłat 
syntenowy P3GL, za� najgorszym brunat syntenowy P2RL. Pozycje tych dwóch 
barwników s� jednakowe dla wybawionych wyrobów PA i PET. Kolejno�� 
pozostałych badanych barwników, jako UVabsorberów, zale�y od rodzaju 
wyrobu tekstylnego, do którego zostały zaaplikowane. 

Wyniki bada� wskazuj� wi�c, �e istnieje wpływ struktury chemicznej 
barwnika i polimeru włóknotwórczego na zdolno�� barwnika do zwi�kszania 
barierowo�ci tekstyliów w obszarze UV.  

W pracy zrealizowano utylitarny cel, którym było stworzenie podstaw do 
automatycznego recepturowania barwy tekstyliów o okre�lonych wła�ciwo�ciach 
barierowych wobec promieniowania UV oraz mo�liwo�� ich prognozowania. 

Niezb�dna do rozwi�zania powy�szego problemu jest znajomo�� rozpatry-
wanych w pracy zagadnie�: 
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– zakresu widmowego promieniowania ultrafioletowego, istotnego ze wzgl�du 
na wra�liwo�� skóry na promieniowanie UV – (300 nm < � < 340 nm), 

– sposobu pomiaru charakterystyk widmowych badanych absorberów UV,  
– (w szczególno�ci barwników) – (pomiar spektrofotometryczny transmitancji 

z wykorzystaniem kuli Ulbrichta), 
– zestawu optymalnych parametrów, charakteryzuj�cych barierowo�� wyrobu 

tekstylnego w obszarach UVB – (UPF) i UVA – (UVA�red); parametry te 
mog� stanowi� tzw. funkcj� celu w procesie automatycznego recepturowania, 

– sposobu precyzyjnego prognozowania przepuszczalno�ci wybarwionego 
wyrobu w zale�no�ci od procentowo�ci wybarwienia – (posta� matematyczna 
opracowanego modelu wyrobu tekstylnego jako filtru optycznego). 
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THE DYES INFLUENCE ON BARRIER PROPERTIES 
OF TEXTILES AGAINST UV RADIATION 

Summary 

The objective of the research that was undertaken in PhD thesis, was to test 
out whether dyes, usually applied in order to bestow esthetic look of the textiles, 
can improve their barrier properties against harmful UV radiation, in a way that 
the product could be considered as UV protective. At the same time it was 
admitted that the theory, often encountered in the literature, that indicates the 
relation between the colour of the final product and its barrier properties, needs to 
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be verified. It was assumed that decisive meaning in this case has the chemical 
structure of the dye and fibreformating polymer.  

The choice of the class of investigated dyes (monoazo disperse dyes- 
derivative of p-amino-p-nitroazobenzene) and fiberformating polymer (polyamid 
and polyester) allowed to assume that those dyes create a solid solution inside the 
fiber. Basing on that assumption the mathematically-physical models of dyed 
textile product used as an optical filter, absorbing and dispersing UV light were 
created. The transmittance analysis of dyed textile product, that used elaborated 
models, allowed to classify investigated dyes as UV radiation absorbents. 

It was confirmed that the ability of the fiber to increase the barrier properties 
of the textiles in UV zone, first of all depends on chemical structure of the dye 
and fiberformating polymer. The elaboration of mathematically-physical models 
of dyed textiles as a UV  radiation filters, enables to put into effect the utilitarian 
purpose of the PhD research. That is the creation of the basis of automatic textile 
colour reciping of already determined permeability properties against UV 
radiation and the opportunity of their prognosis. 

Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes in Toru� 
Department of Dyes and Organic Products in Zgierz 
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W pracy zaj�to si� problemem modelowania, analizy i projektowania 
optymalnych struktur kompozytów włóknistych obci��onych termicznie tak, 
aby element konstrukcyjny wykonany z tego materiału spełniał stawiane 
wymagania w zakresie okre�lonych własno�ci termicznych. Problem ten 
rozpatrzono z uwagi na orientacj� oraz kształt osi włókien wypełniaj�cych 
w poszczególnych warstwach materiału kompozytowego oraz kształt 
przekroju poprzecznego włókien. Do poszukiwania optymalnych rozwi�za� 
opracowano system optymalizacyjny b�d�cy poł�czeniem algorytmów 
ewolucyjnych i gradientowych rozszerzonych o metod� elementów 
sko�czonych analizy układów termicznych oraz analiz� wra�liwo�ci. 
Efektywno�� opracowanej techniki optymalizacyjnej została zweryfikowana 
w pracy w postaci numerycznych przykładów obliczeniowych. 

 

1. WPROWADZENIE 

Problemy przewodzenia i wymiany ciepła s� zagadnieniami uniwersalnymi, 
maj�cymi zastosowanie praktyczne w wielu dziedzinach techniki, w tym równie� 
w wyrobach i konstrukcjach kompozytowych. Wynika ono ze znacznej liczby 
rzeczywistych problemów wymiany ciepła, ró�norodno�ci ich przebiegu oraz 
narastaj�cej tendencji do numerycznego modelowania przepływu ciepła 
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w wyrobach i konstrukcjach kompozytowych. Rozwi�zanie tych problemów 
mo�e doprowadzi� do podwy�szenia warto�ci u�ytkowej i handlowej oma-
wianych wyrobów i konstrukcji przewodz�cych ciepło oraz przynie�� efekty 
ekonomiczne.  

Rozwój nowych technologii powoduje, �e współczesny in�ynier-konstruktor 
dostaje do swej dyspozycji nowe materiały o własno�ciach znacznie 
odbiegaj�cych od własno�ci tradycyjnych materiałów konstrukcyjnych. Do grupy 
takich materiałów nale�� m.in. kompozyty włókniste b�d�ce mieszanin� 
materiału matrycy i wzmocnienia w postaci włókien, z których obecnie 
wytwarzane s� najró�niejsze wyroby stosowane praktycznie we wszystkich 
dziedzinach techniki i �ycia codziennego. Kompozyty włókniste wykazuj� 
najlepsze własno�ci termiczne i wytrzymało�ciowe przy najmniejszym ci��arze 
wła�ciwym spo�ród wszystkich materiałów kompozytowych oraz charakteryzuj� 
si� wzgl�dnie nisk� cen�. Dlatego te� materiały te s� coraz powszechniej 
u�ywane w zastosowaniach technicznych oraz znajduj� coraz wi�ksze 
zastosowanie w ró�nego rodzaju konstrukcjach, dla pracy których własno�ci te 
maj� ogromne znaczenie. 

Jednym z istotnych zjawisk fizycznych zachodz�cych w kompozycie jest 
zjawisko przepływu ciepła. Jest ono bardzo istotne przy projektowaniu 
optymalnych izolatorów lub radiatorów. W przypadku konstrukcji wykonanych 
z materiałów kompozytowych, analiza ich zachowania si� pod obci��eniem 
cieplnym  jest nierozł�czna od analizy kompozytu i cech charakterystycznych 
jego budowy, gdy� termiczne charakterystyki materiałowe kompozytowego 
elementu konstrukcyjnego s� �ci�le zwi�zane z budow� kompozytu. Mo�na wi�c 
powiedzie�, �e ka�da konstrukcja wymaga indywidualnego zaprojektowania 
optymalnego dla niej materiału kompozytowego, poprzez dobór najlepszego 
zestawu parametrów strukturalnych, takich jak: własno�ci termiczne matrycy  
i włókien, obj�to�ciowy udział i kształt przekroju włókien wypełniaj�cych 
w warstwach, orientacja i uło�enie włókien w analizowanym elemencie 
konstrukcyjnym, czy te� liczba i grubo�� warstw. Kompozyty stosowane 
w konstrukcjach musz� charakteryzowa� si� wi�c odpowiednimi własno�ciami 
termicznymi, zarówno w niskiej, jak i wysokiej temperaturze. Od tych 
parametrów, przede wszystkim, zale�y ich jako�� i długotrwało��. Ze wzrostem 
temperatury obni�aj� si� własno�ci wytrzymało�ciowe, ro�nie plastyczno��, 
a odwrotnie z obni�eniem temperatury zwi�ksza si� skłonno�� do kruchego 
p�kania. Rozwa�enie zagadnienia przepływu ciepła w materiale kompozytowym 
ma wi�c szerokie zastosowanie praktyczne i wpływa na bezpiecze�stwo 
u�ytkowników konstrukcji wykonanych z tych materiałów.  
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2. OBIEKT BADA� 

W pracy zostały rozpatrzone płaskie, dwuwymiarowe elementy konstruk-
cyjne obci��one termicznie (rys. 1), wykonane z mikroskopowo niejednorodnego 
materiału kompozytowego w postaci jedno lub wielowarstwowego laminatu 
składaj�cego si� z warstw matrycy wypełnionych włóknami o ró�nych od 
matrycy własno�ciach termicznych.  

Mikroskopowo niejednorodny materiał kompozytowy został zast�piony, 
dla celów analizy zjawiska przepływu ciepła w elemencie konstrukcyjnym, 
w skali makroskopowej, jednorodnym materiałem ortotropowym. Własno�ci 
termiczne takiego materiału zale�� od własno�ci termicznych matrycy i włókien 
wypełniaj�cych oraz liczby warstw wytwarzanego materiału hk oraz od udziału 
obj�to�ciowego i kształtu przekroju i osi wypełniaj�cych włókien w poszczegól-
nych warstwach laminatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Kompozytowy element konstrukcyjny  
 
W pracy zało�ono, �e matryca jest jednorodna, izotropowa o okre�lonym 

współczynniku przewodzenia ciepła λm, za� włókna s� długie, jednorodne, 
izotropowe o współczynniku przewodzenia ciepła λw oraz równomiernie 
i jednokierunkowo rozło�one w matrycy, a ich udział obj�to�ciowy 
w poszczególnych warstwach kompozytu wynosi ρw

(k). 

3. PRZEWODZENIE CIEPŁA 

W pracy zostało rozpatrzone zagadnienie dwuwymiarowego ustalonego 
przewodnictwa cieplnego w materiale kompozytowym. Zagadnienie to opisano 
równaniem ró�niczkowym ustalonego przewodnictwa ciepła, które uzupełniono 
odpowiednimi warunkami brzegowymi. 

Przewodzeniem ciepła w ciałach stałych i nieruchomych cieczach rz�dzi 
prawo Fouriera [1], zgodnie z którym nat��enie strumienia przewodzonego ciepła 

włókna (λw ; ρw
(k)) 

matryca (λm) 

hk 
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jest proporcjonalne do gradientu temperatury mierzonego wzdłu� kierunku 
przepływu ciepła: 

 T∇−= �q , (1) 

gdzie: q  – nat��enie strumienia przewodzonego ciepła, T∇  – gradient pola 
temperatury, �  – macierz współczynników przewodzenia. 

Zagadnienie dwuwymiarowego ustalonego przewodzenia ciepła, w przy-
padku gdy parametry fizyczne ciała nie zale�� od temperatury, sprowadza si� do 
rozwi�zania w obszarze � równania (2) z odpowiednimi warunkami brzegowymi 
panuj�cymi na brzegu � (rys. 2): 

 0fdiv =+q  (2) 

gdzie: f  – wewn�trzne 	ródło ciepła. 
 
 
 
 

 

 

 

Rys. 2. Płaski materiał kompozytowy poddany warunkom brzegowym 

Warunki brzegowe s� sformułowane w ogólnej postaci jako pewne wielko�ci 
fizyczne okre�lone na konkretnych fragmentach brzegu rozpatrywanego ciała, 
opisuj�ce wymian� ciepła i mog� by� zadane na trzy sposoby: 
� warunki brzegowe pierwszego rodzaju, tzw. warunki Dirichleta, 

okre�lone s� przez rozkład temperatury T = Tº na brzegu �T, 
� warunki brzegowe drugiego rodzaju, tzw. warunki Neumanna, 

okre�lone s� przez warto�� nat��enia strumienia cieplnego qn = qn
0 

na brzegu ciała �q,   
� warunki brzegowe trzeciego rodzaju, tzw. warunki Henkela, okre�lone 

s� poprzez temperatur� otaczaj�cego o�rodka oraz zale�no��, która 
opisuje wymian� ciepła mi�dzy ciałem a tym o�rodkiem qn = h(T –T∞) 
na brzegu �c. 

(3) 

y2 

y1 

x2 

Γc 

To 

Γq 

ΓT 
Obszar Ω: λλλλ, f 

qn 0
nq  
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Równanie (2), uwzgl�dniaj�c (1) w układzie współrz�dnych prostok�tnych 
w kierunku głównych osi ortotropii materiału, ma nast�puj�c� posta�: 
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Transformuj�c równanie (4) do globalnego układu współrz�dnych Oy1Oy2, 
mo�na napisa� [2]: 
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Równanie ró�niczkowe przewodzenia ciepła (5) wraz z warunkami 
brzegowymi (3) pozwala na okre�lenie pola temperatury w obszarze kompo-
zytowego elementu konstrukcyjnego, tzn. warto�ci temperatury we wszystkich 
punktach rozpatrywanego wyrobu.  

4. MODELOWANIE MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH 
Z UWAGI NA ICH CIEPLNE WŁASNO�CI 

4.1.  Cieplne współczynniki materiału kompozytowego 

Własno�ci cieplne materiałów kompozytowych charakteryzuj� zarówno stałe 
materiałowe macierzy i włókien, jak i sposób uło�enia włókien w macierzy. 
Materiały kompozytowe zbudowane z powtarzalnych elementów zwykle traktuje 
si� dla celów analizy jako jednorodne, czyli homogeniczne ciała o u�rednionych 
cieplnych współczynnikach wyznaczonych w oparciu o bilans cieplny oraz 
podstawowe prawo Fouriera [3, 4]. W wyniku homogenizacji (u�rednienia 
własno�ci termicznych materiałów okresowo zmiennych, pozwalaj�cego na 
traktowanie materiału niejednorodnego jako jednorodnego) otrzymuje si� 
wielko�ci opisuj�ce charakter i szybko�� przewodzenia ciepła wewn�trz 
materiału, opisywane przede wszystkim współczynnikami przewodno�ci cieplnej.  

Własno�ci cieplne takiego zast�pczego materiału zale�� od własno�ci 
termicznych macierzy i włókien wypełniaj�cych oraz od obj�to�ciowego udziału 
i kształtu przekroju włókien wypełniaj�cych w warstwach laminatu.  

W pracy zaproponowano metod� obliczania zast�pczych współczynników 
przewodno�ci cieplnej w kierunku wzdłu�nym i poprzecznym do włókien 
dla elementu konstrukcyjnego wykonanego z wielowarstwowego materiału 
kompozytowego wypełnionego włóknami o ró�nym kształcie przekroju 
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poprzecznego (prostok�tny, kołowy, eliptyczny). Został równie� zbudowany 
jednorodny model zast�pczy kompozytu, który stanowił punkt wyj�cia do 
sformułowania zadania optymalizacji w procesie jego projektowania. 
W niniejszej pracy zostanie przedstawiona metoda obliczania zast�pczych 
współczynników przewodno�ci cieplnej w kierunku wzdłu�nym i poprzecznym 
do włókien dla elementu kompozytowego wypełnionego włóknami o kołowym 
kształcie przekroju poprzecznego. 

Wzdłu�na przewodno�� cieplna 

Rozpatrzmy powtarzalny element warstwy kompozytu przedstawiony na 
rys. 3. Zast�pczy współczynnik przewodno�ci cieplnej wzdłu� włókien mo�na 
otrzyma� z bilansu strumienia ciepła płyn�cego w kierunku pokrywaj�cym si� 
z osi� włókna, dla zało�onego takiego samego gradientu temperatury we włóknie, 
macierzy i zast�pczym materiale:  

 ( ) ( )
1

mwx

1

mmwwx dx
dT

FF
dx
dT

FFq
11

+λ−=λ+λ−=  (6) 

gdzie: Fw, Fm – pole przekroju poprzecznego włókna, macierzy, �w, �m –

współczynnik przewodno�ci włókna, macierzy, 
mw

w
w FF

F
+

=ρ – obj�to�ciowy 

udział włókna. 
Uwzgl�dniaj�c warto�ci współczynników przewodno�ci cieplnej włókna 

i macierzy oraz udział obj�to�ciowy poszczególnych faz z równania (6), uzyskuje 
si� zale�no�� okre�laj�c� zast�pczy wzdłu�ny współczynnik przewodno�ci 
cieplnej:  

 ( ) mmwwx1
λ+λ−λρ=λ  (7) 

 

 
  

 
Rys. 3. Powtarzalny element warstwy kompozytowej: a) powtarzalny element,  

b) zast�pczy ortotropowy materiał 

 

 

a) b) 
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Poprzeczna przewodno�� cieplna 

Przepływ ciepła w kierunku poprzecznym do włókien w elemencie 
przedstawionym na rys. 3a, zale�y od kształtu poprzecznego przekroju włókna. 
W ka�dej warstwie materiału kompozytowego ciepło przepływa w jednej cz��ci 
warstwy szeregowo przez macierz i włókno, w drugiej tylko przez macierz, jak 
schematycznie pokazano na rys. 4. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Rys. 4. Proces modelowania przepływu ciepła w warstwie materiału kompozytowego: 
a) rzeczywisty materiał, b) przepływ ciepła przez warstwy kompozytu, c) zast�pczy 

ortotropowy materiał 

Poprzeczna przewodno�� cieplna dla włókien kołowych 

Dla włókna o kołowym przekroju poprzecznym rozpatruje si� w prosto-
k�tnym przekroju poprzecznym materiału zast�pczego włókno o promieniu r 
(rys. 5). Podobnie jak dla włókna o prostok�tnym przekroju poprzecznym, 
strumie� ciepła przepływa w jednej cz��ci szeregowo tylko przez macierz, 
w drugiej cz��ci zarówno przez macierz, jak i włókno, przy czym drogi 
strumienia s� zale�ne od k�ta ϕ  i wynosz�:  

dla macierzy  ( )ϕ−+=′ cos1raa 22     dla włókna    ϕ=′ cosrb 2  (8)                        

Bilans ciepła w warstwie o grubo�ci dx3 mo�na zapisa� nast�puj�c� 
zale�no�ci�: 

 ( ) 3

2

CA
23

2

BA
m3

CB
w dx

ra
TT

xdx
cos1ra
TT

dx
cosr

TT
+
−λϕ−=

ϕ−+
−λ−=

ϕ
−λ−  (9) 

Podstawiaj�c powy�sze odległo�ci (8) do wzoru (9), współczynnik przewodno�ci 
cz��ci warstwy okre�lonej k�tem ϕ  wynosi: 
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gdzie przez u oznaczono stał�: ,1
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r
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2

x 2 +
=′ , (rys. 5). 

 
Rys. 5. Prostok�tny przekrój poprzeczny materiału zast�pczego wypełnionego włóknami 

o kołowym kształcie przekroju poprzecznego: a) powtarzalny element, b) ¼ cz��� 
warstwy, c) obie cz��ci warstwy kompozytu, d) zast�pczy ortotropowy materiał 

Całkowity strumie� ciepła w cz��ci warstwy, składaj�cej si� z macierzy 
i włókna poł�czonych ze sob� równolegle zale�y od k�ta ϕ. Strumie� ciepła 
płyn�cy przez t� cz��� warstwy mo�na wyrazi� nast�puj�c� zale�no�ci�:  
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0
32

2

CA dxx
ra

TT
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Poniewa� dx3 = rcos(ϕ)dϕ, równanie (11) mo�na przedstawi� w nast�puj�cej 
postaci: 

 1Q =
( )

( ) ϕ
ϕ+

ϕλ
+

−
�

π

d
cosu1

cos
r

ra
TT2/

0
m

2

CA  (12) 

Traktuj�c t� warstw� jako materiał jednorodny (rys. 5c), u�redniony całkowity 
strumie� ciepła w tej warstwie mo�na przedstawi� w postaci: 
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Porównanie (12) z (13) pozwala na wyznaczenie zast�pczego współczynnika 
przewodno�ci cieplnej 

2ACxλ  w postaci: 
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Drug� typow� warstw�, przez któr� płynie ciepło w zast�pczym ciele jest 
macierz. Bilans ciepła w tej cz��ci warstwy mo�na zapisa� nast�puj�c� 
zale�no�ci�: 

 2Q = �
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−3ar
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2

CA dx
ra

TT
 (15) 

Ostatecznie bilans ciepła w obu cz��ciach warstwy, a tym samym przepływ 
ciepła w zast�pczym materiale kompozytowym, mo�na zapisa� w postaci 
nast�puj�cej zale�no�ci: 

 QQQ 21 =+  (16) 

 ( )ra
ra

TT
a

ra
TT

r
ra

TT
3

2

CA
x3

2

CA
m

2

CA
ACx 22

+
+
−λ−=

+
−λ−

+
−λ−  (17) 



Komputerowo zorientowana analiza i optymalne projektowanie…  62

Zast�pczy współczynnik przewodno�ci cieplnej warstwy materiału kompo-
zytowego w kierunku osi x2  mo�na przedstawi� zatem w postaci zale�no�ci: 
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gdzie przez 
3xr ′ oznaczono wzgl�dn� długo�� drogi strumienia w macierzy i włóknie: 

 
ra

r
r

3

x 3 +
=′  (19) 

Z uwagi na podobny kształt w kierunku osi x2 i x3 zast�pczy współczynnik 
przewodno�ci cieplnej w kierunku x3 wyprowadza si� analogicznie, zgodnie z 
powy�szymi wzorami, odpowiednio zamieniaj�c w nich wska	niki wzgl�dnych 
wymiarów, przy czym wzgl�dne drogi strumienia s� zale�ne od k�ta (90-ϕ). 

4.2.  Modelowanie materiału kompozytowego 

W pracy rozpatrzono dwuwymiarowe płaskie elementy konstrukcyjne 
obci��one termicznie, wykonane z wielowarstwowego materiału kompozytowego 
w postaci laminatu składaj�cego si� z warstw macierzy wypełnionych włóknami, 
w którym górna i dolna warstwa była izolowana cieplnie.  

Do celów analizy pracy elementu konstrukcyjnego, mikroskopowo 
niejednorodny materiał kompozytowy jest zast�powany w skali makroskopowej 
jednorodnym materiałem ortotropowym (rys. 6), którego własno�ci termiczne 
zale�� od własno�ci termicznych matrycy λm i włókien wypełniaj�cych λw,, 

kształtu przekroju poprzecznego włókien i udziału obj�to�ciowego włókien )(k
wρ  

oraz ich orientacji θk w poszczególnych warstwach, a tak�e liczby n i grubo�ci 
warstw hk. 

 

 
Rys. 6. Modelowanie materiału kompozytowego: a) rzeczywisty materiał, 

b) zast�pczy ortotropowy materiał 
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Dla tak okre�lonego materiału istniej� dwie wzajemnie prostopadłe 
płaszczyzny symetrii, których kraw�dzie przeci�cia si� wyznaczaj� główne osie 
ortotropii x1-x2 materiału, przy czym o� x1 ma kierunek zgodny z kierunkiem 
włókna, a o� x2  jest prostopadła do kierunku włókna (rys. 8). 

W pracy przeprowadzono proces modelowania (homogenizacji) takich 
kompozytów w dwóch etapach. Najpierw poddano procesowi homogenizacji 
warstwy kompozytu składaj�ce si� z włókna i macierzy, nast�pnie modelowano 
wielowarstwowy materiał kompozytowy, zast�puj�c go jednorodnym materiałem 
ortotropowym [5, 6]. 

Zgodnie z przyj�tymi zało�eniami, ka�da k-ta warstwa kompozytu jest 
modelowana jednorodnym makroskopowo, płaskim materiałem o wła�ciwo�ciach 
ortotropowych (rys. 7). 
 

 
 

Rys. 7. Modelowanie k-tej warstwy kompozytu 

Budowa kompozytu sprawia, �e orientacja włókien w ka�dej k-tej warstwie 
mo�e by� inna w stosunku do dowolnie przyj�tego globalnego układu odniesienia 
(rys. 8). W oparciu o odpowiednie relacje transformacyjne macierz zast�pczych 
współczynników przewodno�ci cieplnej dla ortotropowej warstwy kompozytu, 
okre�lona w globalnym układzie współrz�dnych, jest wyra�ona zale�no�ci� [3, 7]: 
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Rys. 8.  Kierunki główne i dowolne k-tej warstwy kompozytu 
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Zgodnie z przyj�tymi zało�eniami, wielowarstwowy kompozyt jako cało�� 
tworzy makroskopowo jednorodny materiał ortotropowy o własno�ciach b�d�-
cych wypadkow� własno�ci tworz�cych go warstw. Mo�na wykaza�, �e cieplne 
współczynniki przewodno�ci wielowarstwowego materiału kompozytowego 
opisuj� nast�puj�ce zale�no�ci [3]: 

                �
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λ=λ
n

1k

kk
yy h

h
11

              �
=

λ=λ
n

1k

kk
yy h
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1212

          �
=

λ=λ
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gdzie: �
=

=
n

1i
khh oznacza grubo�� kompozytu, hk grubo�� k-tej warstwy kompo-

zytu, za� n liczb� warstw. 
Tak wi�c głównym celem modelowania kompozytu obci��onego termicznie 

jest wyznaczenie zast�pczych współczynników przewodno�ci cieplnej dla 
wielowarstwowego materiału kompozytowego, dla ró�nych kształtów przekroju 
poprzecznego włókien wypełniaj�cych matryc�, a nast�pnie okre�lenie macierzy 
przewodno�ci tego materiału konstrukcyjnego w funkcji parametrów 
materiałowych i geometrycznych opisuj�cych jego struktur�. 

Otrzymany ortotropowy model kompozytu stanowi punkt wyj�cia do 
sformułowania zadania optymalizacji w procesie projektowania optymalnej 
struktury kompozytowych elementów konstrukcyjny pracuj�cych pod 
obci��eniem cieplnym. 

5. SFORMUŁOWANIE ZADANIA OPTYMALIZACJI 

Mo�liwo�� kształtowania budowy kompozytów pozwala uzyska� ��dane 
własno�ci tych materiałów konstrukcyjnych poprzez optymalne zaprojektowanie 
ich struktury, a przede wszystkim wła�ciwe rozmieszczenie i zorientowanie 
włókien wypełniaj�cych w macierzy w poszczególnych warstwach. Własno�ci 
termiczne materiału kompozytowego, jak wspomniano wcze�niej, zale�� 
od własno�ci termicznych matrycy i włókien wzmacniaj�cych oraz od 
obj�to�ciowego udziału i kształtu przekroju włókien wzmacniaj�cych w war-
stwach laminatu oraz orientacji i uło�enia włókien w analizowanym elemencie 
konstrukcyjnym, a tak�e liczby i grubo�ci warstw. 

Ka�dy z wymienionych parametrów w ró�nym stopniu decyduje o własno-
�ciach termicznych kompozytu, a w konsekwencji tak�e wykonanego z niego 
elementu konstrukcyjnego i mo�e by� traktowany jako zmienna decyzyjna 
w procesie projektowania jego struktury. Jednak pełne zalety takich materiałów 
konstrukcyjnych uzyskuje si� w przypadku optymalnego rozmieszczenia 
i zorientowania włókien w matrycy w poszczególnych warstwach kompozytu 
z punktu widzenia przyj�tej w procesie optymalizacji miary jako�ci kompozytu. 
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W zwi�zku z tym z grupy parametrów opisuj�cych struktur� kompo-
zytowego materiału w procesie jej optymalnego projektowania przyj�to jako 
znane parametry deterministyczne własno�ci termiczne włókien i matrycy oraz 
liczb� i grubo�� warstw, za� jako zmienne projektowe przyj�to orientacj� i/lub 
kształt włókien w ka�dej warstwie. 

Jak pokazano na rys. 9, orientacja włókien wzmacniaj�cych θk jest okre�lona 
poprzez k�t zawarty pomi�dzy osi� włókien w dowolnym „i-tym” punkcie „k-tej” 
warstwy kompozytu a osi� y1 globalnego układu odniesienia [8]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rys. 9. Orientacja włókna w warstwie kompozytu 

W obszarze warstwy parametr ten mo�e by� stały i wówczas włókna s� 
uło�one prostoliniowo w matrycy lub mo�e by� zmienny i wtedy włókna 
w matrycy s� rozmieszczone krzywoliniowo. W tym drugim przypadku 
orientacja włókien zale�y od zbioru parametrów kształtu sk okre�laj�cych krzyw� 
przyj�t� do opisu kształtu osi tzw. „włókna wzorcowego” w k-tej warstwie 
kompozytu. Reasumuj�c, rozmieszczenie włókien w materiale kompozytowym 
mo�na wi�c okre�li� poprzez zbiór parametrów kształtu sk definiuj�cych uło�enie 
włókien w ka�dej warstwie, tj. orientacj� i/lub ich kształt. Wymienione parametry 
stanowi� wektor zmiennych projektowych b = {sk }. 

Projektowanie optymalnych struktur kompozytowych zostało rozpatrzone 
pod k�tem uzyskania przez element konstrukcyjny wykonany z tego materiału 
okre�lonych własno�ci termicznych. W zwi�zku z tym jako funkcjonał celu 
przyj�to pewn� lokaln� lub globaln� miar� jako�ci, opisuj�c� zachowanie si� 
elementu konstrukcyjnego pod wpływem działaj�cych obci��e� z uwagi na 
przyj�te zmienne projektowe. W ogólnej formie funkcjonał celu Fc został 
wyra�ony jako [9,10]: 

 ( ) ( )� � Γγ+Ω∇Γ= ∞ dT,q,Tdf,,T,TF nc q  (22) 

gdzie Γ i γ s� ci�głymi i ró�niczkowalnymi funkcjami swoich argumentów.  
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Optymalne projektowanie wymaga ponadto wprowadzenia ograniczenia, 
którym mog� by� nało�one ograniczenia termiczne, parametry strukturalne 
materiału kompozytowego (g�sto�� włókien) lub koszt wykonania materiału 
konstrukcji kompozytowej, które zale�� od warto�ci zmiennych projektowych.  

Zadanie optymalnego projektowania mo�na wi�c okre�li� ogólnie jako 
poszukiwanie minimum lub maksimum funkcjonału celu w odpowiedniej postaci 
z wprowadzonym ograniczeniem.  

Ostatecznie, rozpatrywany problem projektowania optymalnych struktur 
kompozytowych został zapisany w postaci nast�puj�cego zadania opty- 
malizacji: 

 )(
c

F.max(
c

F.min b   b) lub  (23) 

przy spełnieniu ogranicze� termicznych: 0R)(R 0i ≤−b  lub ograniczonym koszcie 
materiału: 0K)(K 0 ≤−b , gdzie R0 jest nało�on� z góry pewn� własno�ci� 
termiczn� konstrukcji, za� K0 zadanym maksymalnym kosztem kompozytowej 
struktury. 

Reasumuj�c, zadanie optymalizacyjne b�dzie rozpatrywane przede 
wszystkim z uwagi na kształt i orientacje włókien wypełniaj�cych w matrycy, 
które to cechy przyj�to jako zmienne parametry projektowania. Jako funkcjonał 
celu zostanie zbadana maksymalna lub minimalna warto�� strumienia ciepła lub 
rozkład temperatury na brzegu oraz w obszarze ciała. 

6. HYBRYDOWY SYSTEM OPTYMALIZACJI 
STRUKTURY MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH 

Do rozwi�zania sformułowanego zadania optymalnego projektowania 
struktury materiałów kompozytowych opracowany został tzw. hybrydowy system 
optymalizacyjny, składaj�cy si� z dwóch współpracuj�cych ze sob� algorytmów: 
ewolucyjnego i gradientowego (rys. 10). 
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Rys. 10. Hybrydowy system optymalizacyjny 

Hybrydowy system optymalizacyjny został dodatkowo rozszerzony o metod� 
elementów sko�czonych, słu��c� do rozwi�zywania zadania analizy układów 
termicznych kompozytowych elementów konstrukcyjnych oraz metod� bezpo-
�redni� analizy wra�liwo�ci, przeznaczon� do wyznaczania pochodnych pól stanu 
powstaj�cych w konstrukcji z uwagi na przyj�te zmienne projektowe.  

Pierwszy etap optymalizacji stanowi algorytm ewolucyjny, który oparty jest 
na na�ladowaniu naturalnych procesów zachodz�cych w przyrodzie [11]. 

Algorytm ewolucyjny startuje z losowo wybranego punktu pocz�tkowego, 
generuj�c w kolejnych pokoleniach rozwi�zanie bli�sze rozwi�zaniu opty-
malnemu. W kroku oceny populacji algorytm współpracuje z metod� elementów 
sko�czonych [2], w której zostaj� wyznaczone pola stanu obci��onej termicznie 
kompozytowej konstrukcji z uwagi na wygenerowane w aktualnej populacji 
warto�ci zmiennych projektowych, a w konsekwencji tak�e warto�� rozpa-
trywanego funkcjonału celu. 

W celu zwi�kszenia efektywno�ci oblicze� zastosowano jedn� z gradien-
towych technik optymalizacyjnych, a mianowicie metod� zmiennej metryki [12],  
przy czym algorytm startuje z punktu wygenerowanego w ko�cowej fazie 
algorytmu ewolucyjnego. 

Zastosowanie metody zmiennej metryki w procesie optymalizacji struktury 
kompozytowych elementów konstrukcyjnych wymagało obliczenia gradientu 
(wra�liwo�ci pierwszego rz�du) funkcjonału mierz�cego jako�� konstrukcji  
wzgl�dem zmiennych projektowych. Dla funkcjonału celu Fc, okre�lonego 
zale�no�ci� (22), jego wra�liwo�� pierwszego rz�du z uwagi na i-t� składow� 
wektora zmiennych projektowania bi (gdzie: i = 1, ... , p) ma posta�: 
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 �� Γγ+Γγ+ΩΓ+ΩΓ= ])(dd[])(dd[F pppppc,
 (24) 

i wymaga znajomo�ci pochodnych pól stanu. Do ich wyznaczenia zastosowano 
metod� bezpo�redni� analizy wra�liwo�ci [9, 10]. W metodzie tej, nieznane 
pochodne pól stanu obliczane s� przez rozwi�zanie pewnych dodatkowych 
problemów przewodzenia ciepła, opisanych równaniami otrzymanymi w wyniku 
zró�niczkowania równa� problemu podstawowego wzgl�dem ka�dego elementu 
wektora zmiennych projektowych.  

Problem dodatkowy przewodzenia ciepła stowarzyszony z p-tym 
parametrem projektowania jest opisany równaniem przewodzenia, warunkami 
brzegowymi, których posta� wynika z odpowiednich równa� dla problemu 
podstawowego.  

Równanie przewodzenia dla problemu dodatkowego okre�lamy ró�niczkuj�c 
równanie przewodzenia w układzie podstawowym wzgl�dem parametru 
projektowania b. Warunki brzegowe na fragmentach  brzegu zewn�trznego, w 
układzie dodatkowym stowarzyszonym z p-tym parametrem projektowania, 
mo�na otrzyma� przez zró�niczkowanie równa� dla układu podstawowego. 
Ka�dy z problemów dodatkowych jest definiowany przez ró�niczkowe równanie 
przewodzenia w układzie dodatkowym oraz warunki brzegowe na okre�lonych 
cz��ciach brzegu zewn�trznego [10]. 

Ró�niczkuj�c zatem równania (1-3), opisuj�ce zachowanie si� konstrukcji 
podstawowej (rys. 2), wzgl�dem zmiennej bi, otrzymujemy: 
� równanie przewodzenia w układzie dodatkowym: 
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� warunki brzegowe w układzie dodatkowym: 
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Otrzymany układ równa� (25-26) opisuje tzw. „i-t� konstrukcj� dodatkow�”  

o takim samym kształcie i wykonan� z materiału kompozytowego o takich 
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samych parametrach termicznych jak konstrukcja podstawowa, ale poddan� 
działaniu dodatkowego wst�pnego strumienia cieplnego q* (rys. 11).  

 

 

 

 

 

Rys. 11. Problem dodatkowy ustalonego przewodzenia ciepła dla i-tej konstrukcji 
dodatkowej rozpatrywanej w analizie wra�liwo�ci 

Szukane pochodne pól konstrukcji podstawowej wyra�aj� si� zatem przez 
odpowiednie pola stanu i-tej konstrukcji dodatkowej i s� otrzymywane  
w wyniku rozwi�zania układu równa� (25-26). W praktyce analityczne wyra�enia 
na wra�liwo�� poddaje si� dyskretyzacji i oblicza numerycznie przy 
wykorzystaniu metody elementów sko�czonych [2]. Rozwi�zanie problemu 
podstawowego pozwala wyznaczy� w�złowe warto�ci temperatury w analizo-
wanej konstrukcji kompozytowej oraz ich kolejne pochodne, potrzebne w etapie 
syntezy do wyznaczenia wra�liwo�ci pierwszego rz�du lokalnych i/lub 
globalnych miar jako�ci konstrukcji, ze wzgl�du na parametry projektowania, 
potrzebnych w procesie optymalizacji konstrukcji kompozytowej. 

7. NUMERYCZNE PRZYKŁADY OBLICZENIOWE 

W rozdziale tym przedstawiono praktyczne rozwi�zanie rozpatrywanego  
w pracy problemu projektowania optymalnych struktur kompozytowych 
obci��onych termicznie.  

 
Optymalne projektowanie trójwarstwowej prostok�tnej tarczy 

wzmocnionej włóknami o przekroju kołowym 
 

W przykładzie tym rozpatrywana jest prostok�tna tarcza o wymiarach  
400 x 200 mm, izolowana cieplnie wzdłu� trzech brzegów i poddana działaniu 
obci��enia cieplnego w postaci konwekcji wzdłu� brzegu CD (rys. 12), 
oraz punktowemu obci��eniu  cieplnemu w punkcie E o okre�lonej warto�ci. 
Tarcza wykonana jest z kompozytu w postaci laminatu zbudowanego z 3 warstw 
epoksydowej matrycy, wypełnionych  jednokierunkowo włóknami szklanymi 

Γc 

Tp = Top 

Γq 

ΓT 
Obszar Ω: λλλλ, f p, q* 

 

p
nq  0p

nq  
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o kołowym przekroju poprzecznym włókien i okre�lonych poni�ej danych 
materiałowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 12. Element konstrukcyjny poddany warunkom brzegowym 

Problem optymalnego projektowania tarczy rozpatrzono dla trzech ró�nych 
funkcjonałów celu, uwzgl�dniaj�c prostoliniowy kształt osi włókien wypeł-
niaj�cych. Przykład ten ma pokaza� w jaki sposób kryterium optymalizacyjne 
wpływa na wyniki przy zachowaniu tych samych warunków brzegowych.  

Do poszukiwania optymalnych rozwi�za� zastosowano ewolucyjny system 
optymalizacyjny. Zadanie rozwi�zano dla modelu dyskretnego, dziel�c obszar 
tarczy na trójk�tne, trójw�złowe elementy sko�czone.  

Jako zmienne projektowe przyj�to dwa niezale�ne parametry: k�ty θ1 i θ2  
opisuj�ce uło�enie jednej rodziny prostoliniowych włókien wypełniaj�cych 
odpowiednio w warstwach zewn�trznych kompozytowego materiału i warstwie 
�rodkowej. Zakres zmienno�ci dla ka�dego parametru przyj�to w granicach 
od  0o  do 180o . 

W wyniku przeprowadzonej optymalizacji, przy u�yciu ewolucyjnego 
systemu, uzyskano optymalne warto�ci zmiennych projektowych dla nast�-
puj�cych problemów [9, 10]: 

 

1) Funkcjonał celu uwzgl�dniaj�cy strumie� ciepła na brzegu konstrukcji lub 
jego cz��ci, który ma nast�puj�c� posta�:  

 �
Γ

Γ= dqF nc  (27) 

W zale�no�ci od wymaga�, które stawiamy kompozytowi (projektujemy 
optymalny izolator cieplny lub przewodnik uwzgl�dniaj�c przyj�te warunki 
brzegowe) funkcjonał (27) powinien odpowiednio osi�ga� warto�� minimaln� lub 
maksymaln�.  

Dane materiałowe 
konstrukcji: 
włókna:  
λw  = 0.04 W/(mK) 
matryca:  
λm = 0.3 W/(mK) 
ρw = 0.3 
h = 50 
T∞ = 25°C 
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2) Funkcjonał celu b�d�cy miar� temperatury, okre�lony na cało�ci lub cz��ci 
brzegu kompozytowej konstrukcji, mo�na okre�li� nast�puj�co:  

 

n
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c d
T
T
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�
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Γ��
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�
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 (28) 

gdzie T0 oznacza górny poziom dopuszczalnej temperatury, za� n parzyst� liczb� 
całkowit�. Przy n → ∞ minimalizacja powy�szego funkcjonału daje wyrównanie 
rozkładu temperatury na swobodnym brzegu i minimalizacj� jej maksymalnych 
lokalnych warto�ci.  
3) Funkcjonał celu b�d�cy miar� temperatury, okre�lony w całej lub cz��ci 

obj�to�ci kompozytowej konstrukcji, maj�cy posta� opisan� nast�puj�c� 
zale�no�ci�:             
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Minimalizacja powy�szego funkcjonału daje wyrównanie rozkładu 
temperatury wewn�trz optymalizowanej konstrukcji. 

Otrzymane warto�ci zmiennych projektowych: θ1 i θ2, dla okre�lonych 
zale�no�ciami (27), (28) oraz (29) funkcjonałów celu, uzyskane w wyniku 
przeprowadzonej optymalizacji oraz odpowiadaj�ce im warto�ci funkcjonałów 
celu, zostały zestawione w tabeli 1.    

Tabela 1. Wyniki procesu optymalizacji przy u�yciu systemu ewolucyjnego 

Zmienne projektowe Funkcjonał celu 

ΓΓΓΓFc Warstwy 
zewn�trzne 

Warstwa 
�rodkowa 

Fcmin  lub Fcmax 

θ1 = 46o θ2 = 46o Fcmax = 12.76 W Problem I 

funkcjonał (27) θ1 =  136o θ2 = 136o Fcmin = 11.47 W 

θ1 = 118o θ2 = 118o Fcmin = 0.84 Problem II 

funkcjonał (28) θ1 = 0o θ2 = 0o Fcpor = 0.83 

θ1 = 20o θ2 = 20o Fcmin = 0.97 Problem III 

funkcjonał (28) θ1 = 0o θ2 = 0o Fcpor = 1.00 
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Optymalne uło�enie prostoliniowych włókien w poszczególnych warstwach 
kompozytowego materiału tarczy dla analizowanych problemów przedstawiono 
odpowiednio na rys. 13,  14 oraz 15. 

Aby zobaczy� jaki wpływ mo�e mie� optymalne uło�enie włókien na 
własno�ci konstrukcji, porównano optymalny element konstrukcyjny z identy-
cznym elementem konstrukcyjnym wykonanym z tego samego materiału, 
ale w postaci warstwy kompozytu wzmocnionej jednokierunkowo włóknami 
uło�onymi równolegle do osi y1 lub z  najgorszym rozwi�zaniem dla danego typu 
konstrukcji. 

Problem I  

 
Rys. 13. Uło�enie włókien dla tarczy: a) realizuj�cej maksimum funkcjonału 27,  

b) realizuj�cej minimum funkcjonału 27 

 

Rys. 14. Rozkłady strumienia ciepła na swobodnym brzegu 
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Problem II 

 

Rys. 15. Uło�enie włókien w tarczy optymalnej i porównawczej 

Problem III 

 

Rys. 16. Optymalne uło�enie włókien w tarczy optymalnej i porównawczej 

Rozkład temperatur dla analizowanej konstrukcji kompozytowej, dla której 
nast�puje wyrównanie rozkładu temperatury wewn�trz obszaru, przedstawiono 
na rys. 17.  
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Rys. 17. Rozkład temperatur w obszarze tarczy optymalnej a) i porównawczej b) 

We wszystkich prezentowanych przykładach rozpatrywano problem 
wła�ciwo�ci termicznych konstrukcji, które mog� mie� wpływ na jej własno�ci 
u�ytkowe. W zale�no�ci od wybranego kryterium optymalizacyjnego, definiu-
j�cego u�yteczno�� konstrukcji w wybranych warunkach eksploatacyjnych, 
otrzymano diametralnie ró�ne uło�enie włókien w kompozycie. Fakt ten 
wskazuje na konieczno�� precyzyjnego doboru kryteriów jako�ci, które pozwol� 
na wła�ciwe dobranie parametrów materiałowych konstrukcji do warunków 
eksploatacyjnych. 

Projektowanie konstrukcji kompozytowej z wypełnieniem 
włóknami prostoliniowymi i parabolicznymi 

Problem optymalnego projektowania tarczy kompozytowej jako przewod-
nika cieplnego, sformułowany w postaci (30), rozpatrzono dla dwóch ró�nych 
klas kształtu osi włókien wypełniaj�cych: prostoliniowych oraz krzywoliniowych 
o osi opisanej zadan� funkcj� parabol�: 

 �
Γ

Γ=
Fc

qdFc → max (30) 

Wektor zmiennych projektowania b jest wektorem parametrów kształtu 
przyj�tych do opisu kształtu osi włókna wzorcowego w poszczególnych 
warstwach kompozytu. 

Optymalnemu projektowaniu został poddany materiał kompozytowy 
elementu konstrukcyjnego przedstawionego na rys.18. Tarcza wykonana jest 
z kompozytu w postaci laminatu zbudowanego z 3 warstw epoksydowej matrycy 
wypełnionych  jednokierunkowo włóknami szklanymi o kołowym przekroju 
poprzecznym włókien i okre�lonych poni�ej danych materiałowych. 
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Rys. 18. Element konstrukcyjny poddany warunkom brzegowym 

Obliczenia wykonano dla ustalonego przepływu ciepła. W pracy przyj�to, 
�e na dwóch brzegach kompozytowego k�townika  spełnione s� okre�lone 
warunki brzegowe, pozostałe kraw�dzie przyj�to, �e s� izolowane cieplnie qn = 0. 
Na brzegu obci��onym cieplnie mniejsz� temperatur� obliczono warto�� 
funkcjonału celu (30).  

Zadanie rozwi�zano dla modelu dyskretnego, dziel�c obszar tarczy na 
trójk�tne, trójw�złowe elementy sko�czone. 

 

Włókna prostoliniowe 

W pierwszym z przypadków jako zmienne projektowe przyj�to dwa 
niezale�ne parametry: k�ty θ1 i θ2. Dla ka�dego z parametrów przyj�to 
przedział zmienno�ci w granicach od 0o do 180o opisuj�cy uło�enie jednej 
rodziny prostoliniowych włókien wypełniaj�cych odpowiednio w warstwie 
�rodkowej i warstwach zewn�trznych kompozytowego materiału przedsta-
wionego na rys. 18. 

 

 

Rys. 19. Zmienne projektowe dla prostoliniowego włókna wzorcowego 
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W wyniku przeprowadzonej optymalizacji przy u�yciu systemu ewolu-
cyjnego uzyskano nast�puj�ce warto�ci dla przyj�tych zmiennych projektowych: 
θ1 = 33o i θ2 = 85o, dla których to warto�ci, funkcjonał celu (30) wyniósł 
Fc  = 10,91[W]. 

Optymalne uło�enie prostoliniowych włókien w poszczególnych warstwach 
kompozytowego k�townika przedstawiono na rys. 20. 

Włókna krzywoliniowe 

Problem optymalnego projektowania kompozytowego elementu 
konstrukcyjnego przedstawionego na rys.18 rozpatrzono nast�pnie dla przypadku 
wypełnienia warstw kompozytu rodzin� parabolicznych włókien. W rozpatry-
wanym zadaniu przyj�to szczególne postacie równa� opisuj�cych kształt włókna 
wypełniaj�cego, a mianowicie: 2

1112 )py(ay −=  w warstwie �rodkowej dla 
ϕ1 = 0o parabola o ramionach symetrycznych wzgl�dem osi y2, 2

2221 )py(ay −=  
w warstwach zewn�trznych dla ϕ2 = 90o parabola o ramionach symetrycznych 
wzgl�dem osi y1. Parametrami projektowymi były zatem cztery niezale�ne 
współczynniki a1,  p1 oraz a2,  p2. 

W wyniku przeprowadzonej optymalizacji maksymalna warto�� funkcjo- 
nału celu (30) wyniosła Fc = 13,16 [W]. Uło�enie włókien w poszczególnych 
warstwach kompozytowego materiału konstrukcji po optymalizacji rodzinami 
prostoliniowych i parabolicznych włókien przedstawiono na rys. 20.  

warstwy zewn�trzne 

  
warstwa �rodkowa 

  

Rys. 20. Element konstrukcyjny po optymalizacji rodzin� prostoliniowych 
i parabolicznych włókien 
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Porównuj�c optymalne warto�ciami funkcji celu uzyskane w rozpatrywanych 
klasach kształtu osi włókien wypełniaj�cych, stwierdzono około 21% wzrost 
nat��enia strumienia cieplnego na brzegu obci��onym cieplnie mniejsz� 
temperatur� po optymalizacji rodzinami włókien parabolicznych, co pozwala na 
zaprojektowanie konstrukcji kompozytowej o wy�szych własno�ciach przewo-
dz�cych ciepło ni� w przypadku konstrukcji wypełnionej rodzin� włókien 
prostoliniowych.  

8. PODSUMOWANIE 

Wyniki przedstawione w rozprawie pozwalaj� stwierdzi�, �e dobór 
odpowiedniego kształtu osi włókien wypełniaj�cych w kompozycie wpływa 
istotnie na uzyskiwane własno�ci termiczne wykonanego z niego elementu 
konstrukcyjnego. Projektowanie całkiem dowolnego, a czasami skompli-
kowanego kształtu włókien wypełniaj�cych jest niewskazane z technologicznego 
punktu widzenia. Tak wi�c mo�na stwierdzi�, �e pełne zalety kompozytowych 
materiałów konstrukcyjnych mo�na uzyska� w przypadku optymalnego 
projektowania ich struktury, a przede wszystkim wła�ciwego rozmieszczenia 
i zorientowania włókien wypełniaj�cych w matrycy z punktu widzenia przyj�tej 
w procesie optymalizacji miary jako�ci kompozytu.   

Zaproponowana technika optymalizacyjna, polegaj�ca na poł�czeniu 
algorytmu ewolucyjnego z algorytmem gradientowym, jest efektywnym narz�-
dziem w rozwi�zywaniu zada� projektowania optymalnych struktur kompozytów 
włóknistych. 

Uzyskane wyniki mog� stanowi� punkt wyj�cia do projektowania struktury 
materiału kompozytowego stanowi�cego tworzywo konkretnej konstrukcji 
pracuj�cej pod zadanym obci��eniem, pozwalaj�c tym samym unikn�� 
kosztownych i pracochłonnych bada� do�wiadczalnych, które mo�na ograniczy� 
do ko�cowych bada� eksperymentalnych gotowej konstrukcji. 
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THE COMPUTER ORIENTED ANALYSIS AND OPTIMAL 
DESIGN OF FIBRE COMPOSITES SUBJECTED 

TO THERMAL LOAD  

Summary 

The dissertation is devoted to the problem of optimal design of two-
dimensional structures made of filling fibre composite materials subjected to 
thermal loading. The problem of optimal design of fibre shape or orientation 
in the composite so that that the structural element made from this material 
fulfils the requirements imposed on its thermal properties. A homogeneous 
orthotropic model of the composite material is introduced for the purposes 
of structural analysis and optimal design of the most profitable orientation 
of fibers arrangement for the assumed structural behavior.  The hybrid 
optimisation algorithm, consists of a sequence of evolution and gradient-
oriented procedures, is applied during design process and it is supplemented 
with finite element method of heat transfer analysis. 
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