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METODA BADANIA POROWATOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań oddziaływania wodnego 20% roztworu chlorku sodu na rozwój porów w struktu-

rze powłok epoksydowych. Do badań zastosowano metodę porozymetrii rtęciowej. Zawartość, jak i rozmiary porów w materia-

le powłok, ulegały zmianie w zależności od okresu ich starzenia, którego maksymalna długość wynosiła 1380 godzin. W po-

czątkowym etapie starzenia (t ≤ 360 h) obserwowano zwiększanie średnicy porów, a także zmniejszanie ich skumulowanej 

objętości oraz całkowitej powierzchni właściwej porów, co można wytłumaczyć zamykaniem nano- i mikroporów. Proces za-

mykania tych porów zachodzi prawdopodobnie w efekcie oddziaływania narastających w materiale powłoki naprężeń starze-

niowych. W dalszym okresie starzenia powłok (t › 360 h) rosła w nich liczba nano- i mikroporów, o czym świadczyła (stwier-

dzona w badaniach porozymetrycznych) zmniejszająca się średnia średnica porów, przy zauważalnym wzroście zarówno sku-

mulowanej objętości porów, jak również całkowitej powierzchni właściwej porów. Spowodowane to było zmianami starzenio-

wymi (zachodzącymi pod wpływem destrukcyjnego oddziaływana wodnego 20% roztworu chlorku sodu) w strukturze chemicz-

nej powłok (takimi jak: pękanie wiązań chemicznych, utlenianie), przyczyniającymi się do pogorszenia ich własności mecha-

nicznych (wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie, twardości). Pogarszanie się własności mechanicznych wpłynęło na zwięk-

szanie podatności powłok na intensywny rozwój w nich nowych (wspomnianych powyżej) nano- i mikroporów, jak również 

wzrost rozmiarów porów istniejących. Na przykład, po starzeniu powłok epoksydowych w ciągu 1380 godzin objętość porów 

wzrosła dwukrotnie, zaś ich powierzchnia właściwa trzykrotnie. Ponadto, w wyniku przeprowadzonych badań udowodniono, 

że system porów w badanych powłokach epoksydowych ma charakter fraktalny dla dwóch obszarów średnic porów. Pierwszy 

obszar występuje w przypadku porów o średnicy d >10 μm, zaś drugi dotyczy porów o średnicy 0,025 μm ‹ d ‹ 10 μm.  

 

WSTĘP 

Badania porowatości materiałów prowadzone są od kilkudzie-
sięciu lat i dotyczą głównie zagadnień, związanych  
z: geotechniką, katalizą czy filtracją [4]. Natomiast rzadko obejmują 
problematykę badania porowatości powłok polimerowych. Należy 
podkreślić, że badania porowatości powłok polimerowych są skom-
plikowane, ze względu na złożoną ich strukturę, a także naturę 
porów. Wyróżnia się bowiem w nich pory pierwotne [14], generowa-
ne podczas procesu wytwarzania powłok, jak również pory wtórne 
(starzeniowe) [15], powstające pod wpływem czynników eksploata-
cyjnych. Występujące w użytkowanych powłokach polimerowych 
pory są heterogeniczne (otwarte, zamknięte) i występują w różnych 
rozmiarach (nano-, mezo-, makropory). Jedną z przyczyn powsta-
wania porów w powłokach polimerowych są media agresywne w 
tym sól (NaCl), stosowana do odmrażania jezdni, a także występu-
jąca jako składnik mgły solnej w klimacie morskim [12, 15].  

Niniejszy artykuł dotyczy wpływu wodnych roztworów chlorku 
sodu na rozwój porów w strukturze powłok epoksydowych, po-
wszechnie stosowanych w zabezpieczaniu powierzchni obiektów 
technicznych, przed destrukcyjnym oddziaływaniem czynników 
eksploatacyjnych. 

W przypadku powłok polimerowych bez widocznych defektów 
(np. w postaci zarysowań, lub pęknięć), narażonych na oddziaływa-
nie wodnych roztworów chlorku sodu, destrukcja przebiega stop-
niowo [12, 19, 20]. W pierwszym etapie oddziaływania tego medium 
w powłoce powstają nanopory, które powiększają się do makropo-
rów, w miarę upływu okresu starzenia powłok [10]. W rezultacie 
połączenia się porów w powłoce polimerowej powstają ścieżki 
przewodzące, sięgające do podłoża. Determinują one trwałość 
eksploatacyjną ochronnych powłok polimerowych [5÷9, 16]. 

Powłoki polimerowe są powszechnie stosowane w ochronie 
obiektów technicznych przed korozją [1, 2, 17, 23]. Jednak mimo 

dużego postępu w technologii wytwarzania brak jest naukowych 
podstaw odnośnie zasad, uzyskiwania powłok o wymaganej trwało-
ści i niezawodności. Istnieje bowiem wiele prac z zakresu rozwoju 
procesów korozyjnych stalowego podłoża powłok, natomiast niewie-
le prac dotyczy destrukcji i prognozowania trwałości układu powłoka 
polimerowa – metalowe podłoże w realnych warunkach eksploatacji 
[11, 13]. Przyczyny tego należy upatrywać w braku dostatecznych 
informacji o zmianach w strukturze powłok i ich kinetyce pod wpły-
wem czynników eksploatacyjnych, w tym rozwoju porów w powło-
kach, zależnego od rodzaju i intensywności oddziaływających nara-
żeń. Poprawę trwałości eksploatacyjnej powłok polimerowych moż-
na uzyskać w wyniku uszczelnienia ich struktury nanonapełniaczami 
(nanopigmentami) [18]. 

Wyniki badań porowatości powłok epoksydowych, poddanych 
oddziaływaniu wodnych roztworów chlorku sodu, przedstawione  
w niniejszym artykule, poszerzają wiedzę o kinetyce destrukcji tego 
rodzaju powłok, w wyniku rozwoju w ich strukturze porów.  

1. METODA BADANIA POROWATOŚCI POWŁOK 
POLIMEROWYCH 

Spośród wielu technik badania porowatości materiałów ważną 
 i szeroko stosowaną techniką jest porozymetria rtęciowa (MI – 
Mercury intrusion porosimetry) [22]. Porozymetria rtęciowa jest 
metodą względnie szybką, a pomiary są wykonywanie automatycz-
nie i trwają około 30÷45 minut. Umożliwia ona badanie porów w 
dużym zakresie ich średnic (3 nm÷200 μm). Powierzchnia próbki 
wynosi około 1 cm2 i musi być ona sucha, gdyż obecność innych 
cieczy uniemożliwia wtłaczanie rtęci.  

Podczas pomiarów, wysokie ciśnienie wtłaczania rtęci może 
powodować deformację próbki. Efekt ten, szczególnie widoczny jest 
przy badaniu próbek z dużą ilością zamkniętych porów. Ujawnia się 
on jako zawyżanie powierzchni i objętości porów małych oraz śred-
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nich, przesuwając rozkład porów w stronę porów małych. Zjawisko 
to obserwuje się także dla materiałów z porami o kształcie butelko-
wym, które są wypełniane dopiero przy wysokim ciśnieniu wtłacza-
nia rtęci i rejestrowane jako mniejsze, niż w rzeczywistości.  

 
Podczas badań porowatości powłok polimerowych metodą  po-

rozymetrii rtęciowej, w odgazowaną próbkę stopniowo wtłacza się 
(w warunkach próżni) rtęć, rejestrując w sposób ciągły jej objętość  
w funkcji ciśnienia wtłaczania. Rtęć, jako ciecz niezwilżająca, przy 
ciśnieniu atmosferycznym wypełnia puste przestrzenie o średnicach 
większych od φ=6 µm. Do efektywnego wypełnienia (wtłoczenia) 
rtęci w coraz to mniejsze pory, należy użyć coraz to większego 
ciśnienia zewnętrznego. Na przykład, przy ciśnieniu 414 MPa  rtęć 
wypełnia pory o średnicy φ=3 nm. Z otrzymanych wartości pomia-
rowych wyznacza się, takie parametry, jak: gęstość pozorną i szkie-
letową, objętość całkowitą, powierzchnię właściwą, średnią średnicę 
porów, rozkład objętości porów, objętość skumulowaną porów, 
rozkład powierzchni oraz powierzchnię skumulowaną porów.  

Model wypełniania rtęcią kapilary pod wpływem ciśnienia ze-
wnętrznego przedstawiono na rysunku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1. Model wypełniania rtęcią kapilary pod wpływem ciśnienia 
zewnętrznego: p – ciśnienie;  Hg – rtęć; Θ – kąt zwilżania próbki 
przez rtęć  

Porozymetria rtęciowa opiera się na równaniu Washburna: 

 cos2 rp  (1) 

gdzie:  r - promień poru do którego wtłaczana jest rtęć, [m]; 
p– ciśnienie wtłaczania rtęci, [Pa];  
γ - napięcie powierzchniowe rtęci, [N m-1];  
Θ - kąt zwilżania próbki przez rtęć, [o]. 

  
Wartość napięcia powierzchniowego (γ) rtęci wynosi  

10-3 480 [N m-1], zaś kąt zwilżania (Θ ) przez rtęć powierzchni próbki 
stanowi 141,3 [o]. Istnieją prace wskazujące, że w zakresie nanopo-
rów należy stosować bardziej zaawansowane modele, uwzględnia-
jące zmienność kąta zwilżania, w funkcji ciśnienia oraz zróżnicowa-
nie między fazami intruzji (wtłaczania rtęci w pory, pod wpływem 
rosnącego ciśnienia) oraz ekstruzji rtęci (opuszczania przez rtęć, 
zajętych porów - przy malejącym ciśnieniu). 

Całkowita objętość porów (Vs) to całkowita objętość wtłoczonej 
rtęci w próbkę powłoki, przy zadanym ciśnieniu, przypadająca na 1g 
masy próbki (adsorbentu). 

 
Całkowita powierzchnia porów jest obliczana z równania Roo-

tare i Prenzlow (2): 
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Dla otwartych porów o cylindrycznym kształcie, średnią średnicę 
porów wyznacza się ze wzoru (3): 

S

V
d s

śr  4  (3) 

gdzie, S – pole powierzchni otwartego poru. 
 

Niekiedy wyznacza się również dmed - jako średnicę porów, 
dla przypadku gdy 50% całkowitej objętości rtęci zostało wtłoczone 
w próbkę.  

Rozkład objętości porów DV(d) jest definiowany jako objętość 
porów, odniesiona do ich średnicy i bazuje na cylindrycznym mode-
lu porów, co zapisano zależnością (4): 

dp

dV

d

p
dDV )(  (4) 

 
Niekapilarna struktura porów oraz ograniczenia równania 

Washburna w badaniu małych porów są powodem różnic w rozkła-
dach rozmiarów porów, otrzymanych metodami porozymetrii rtęcio-
wej i adsorpcji azotu. Należy zauważyć, że kształt przekroju porów 
nie ma wpływu na: całkowitą ich powierzchnię oraz objętość. Nato-
miast różnorodność i mnogość informacji o ciele porowatym, do-
starczanych w eksperymencie rtęciowym nie utrudnia porównanie 
różnych próbek, co jest ważne zwłaszcza w przypadku badań pró-
bek materiałów, poddanych oddziaływaniu czynników eksploatacyj-
nych. Stąd naturalna tendencja rozwijania metodyki opartej na 
porozymetrii, pozwalającej lepiej zrozumieć chaotyczną, nieregular-
ną budowę materiałów. Jednym z kierunków rozwoju analizy wyni-
ków badań porozymetrycznych jest stosowanie modeli fraktalnych 
[25]. 

2. BADANIA POROWATOŚCI POWŁOK 
EPOKSYDOWYCH STARZONYCH POD WPŁYWEM 
20%  WODNEGO ROZTWORU CHLORKU SODU 

Badania wpływu mediów agresywnych na porowatość powłok 
epoksydowych przeprowadzono metodą porozymetrii rtęciowej,  
z zastosowaniem aparatu Autopore II 92 220 firmy Micromeritics. 

2.1. Materiały i przygotowanie próbek powłok epoksydowych 

Materiał powłokowy otrzymano w wyniku zmieszania farby 
epoksydowej z utwardzaczem poliaminoamidowym, o udziale ma-
sowym ~30%. Powłoki epoksydowe nałożono metodą natrysku 
pneumatycznego na podłoże pozorne, którym była folia poliestrowa 
(PN-79/C-81514).  

Powłoki utwardzono w dwu etapach: w temperaturze 20°C  

w ciągu 24 h, a następnie 0,5 h w temperaturze 120°C. Aklimatyzo-

wano je w okresie 10 dni, w temperaturze 20 ± 2°C, przy wilgotno-
ści względnej powietrza 65 ± 5% (zgodnie z PN-EN 23270: 1993).  

Przed przystąpieniem do badań starzeniowych, powłoki epok-
sydowe w postaci folii oddzielono od podłoża pozornego. Następnie 
dokonano pomiaru ich: grubości (wg PN-EN ISO 2808:2007), twar-
dości (wg Buchholtza, PN-EN ISO 2815:2003) oraz chropowatości 
powierzchni powłok (wg PN-M- 042251:1987, PN-ISO 8501-1: 
2007). Badano trójwarstwowe powłoki epoksydowe o średniej gru-
bości 120 μm. Próbki powłok epoksydowych przygotowano zgodnie 
z zaleceniami normy PN-EN ISO 1513:2010. 

2.2. Metodyka badań starzeniowych powłok epoksydowych 

Badania starzeniowe powłok pod wpływem wodnych 20% roz-
tworów chlorku sodu przeprowadzono poprzez zanurzenie ich w 
mediach agresywnych, według zaleceń norm: PN EN ISO 2812-
1:2007. Temperatura otoczenia wynosiła 20°C. Maksymalny okres 
badań starzeniowych wynosił 1380 godzin. 

 Hg 
p 
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2.3. Ocena porowatości powłok epoksydowych starzonych 
pod wpływem 20%  wodnego roztworu chlorku sodu 

Wyniki badań wpływu wodnych 20% roztworów chlorku sodu 
na porowatość powłok epoksydowych zawarto na rysunkach 2÷4 
[12, 15, 19]. 
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Rys. 2. Średnia średnica porów powłok epoksydowych starzonych 
pod wpływem wodnego 20% roztworu: chlorku sodu (NaCl) 
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Rys. 3. Całkowita objętość porów w powłoce epoksydowej starzo-
nej pod wpływem wodnego 20% roztworu: chlorku sodu (NaCl) 
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Rys. 4 Całkowita powierzchnia właściwa porów w powłoce epok-
sydowej starzonej pod wpływem wodnego 20% roztworu: chlorku 
sodu (NaCl) 

 
Można zauważyć, że w początkowym etapie starzenia powłok 

epoksydowych pod wpływem wodnych 20% roztworów chlorku sodu 
(t ≤ 360 h) zachodzi zamykanie porów, ponieważ ulega zwiększeniu 
ich średnia średnica (rys. 2), co skutkuje zmniejszeniem ich obję-
tość (rys. 3) oraz całkowitej powierzchni właściwej porów (rys. 4). 
Natomiast po wstępnym okresie starzenia rośnie zawartość małych 
porów, ponieważ maleje średnia średnica porów, przy zauważalnym 
wzroście, zarówno skumulowanej objętości porów, jak również 
całkowitej powierzchni właściwej porów [12, 15]. 

3. ZASTOSOWANIE MODELI FRAKTALNYCH DO OPISU 
POROWATOŚCI POWŁOK EPOKSYDOWYCH 

3.1. Istota fraktali 

Wiele materiałów naturalnych i sztucznych charakteryzuje się 
porami o strukturze statystycznie identycznej pod względem geome-
trycznym, a różniącymi się jedynie rozmiarami. Ten typ geometrii 
ma własność „samopodobnych” konstrukcji fraktalnych [21, 24]. 
Oznacza to, że dowolna część systemu porów wygląda podobnie do 
tego systemu, a próbki oglądane pod pewnym powiększeniem 
mogłyby pochodzić z innego miejsca badanego materiału, obser-
wowanego w innym powiększeniu. Ta niezależność od skali jest 
charakterystyczna dla fraktali matematycznych, uzyskiwanych przez 
nieskończoną procedurę zastępowania części odcinka/figury czy 
bryły (tzw. inicjatora), odpowiednio zmniejszoną wersją początkową. 
Niektóre z fraktali matematycznych do złudzenia przypominają 
twory naturalne (drzewo fraktalne -  rys. 5.1, paproć Barnsleya-  rys. 
5.2). 

Popularnym fraktalem jest „dywan Sierpińskiego”, powstający  
z kwadratu podzielonego na dziewięć mniejszych kwadratów,  
z których usuwa się środkowy (rys. 5.3). Do każdego z pozostałych 
ośmiu stosuje się tę samą procedurę – dzieli się na dziewięć kwa-
dratów i usuwa z nich środkowy.  

Liczba elementów, o rozmiarze r, wynosi (5): 
 

N(r) = k*r-D, (5) 

gdzie  D jest wymiarem fraktala (zwanym wymiarem fraktalnym) 

     

    
Rys. 5. Fraktale: 1 – drzewo fraktalne, 2-  paproć Barnsleya,  
3 - dywan Sierpińskiego, 4 - gąbka (kostka) Mengera 

 
Przestrzennym odpowiednikiem „dywanu Sierpińskiego” jest 

gąbka Mengera (kostka Mengera) (rys. 5.4). Inicjatorem jest sze-
ścian, z którego - po podziale na dwadzieścia siedem sześcianów - 
usuwa się sześciany, leżące na środkach ścian oraz sześcian we-
wnętrzny. Do każdego z pozostałych sześcianów stosuje się taką 
samą procedurę, a wymiar fraktalny D gąbki Mengera wynosi  2,73, 
zaś dywanu Sierpińskiego D = 1, 893 [21]. 

Wymiar fraktalny wyznacza się na podstawie wyników badań. 
Podstawowe techniki ustalania wymiaru fraktalnego opierają się na 
wyznaczeniu cech, wyrażających się w elementarnych, regularnie 
ukształtowanych jednostkach, o charakterystycznym rozmiarze l. 
Jeśli taka cecha ma charakter fraktalny, liczba takich jednostek N(l) 

1 2 

3 4 
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o rozmiarze l jest proporcjonalna do l-D a wartość takiej cechy (dłu-
gości, powierzchni lub objętości) wynosi  (6): 

N(l)lDt  lDt-D (6) 

gdzie Dt jest wymiarem topologicznym (odpowiednio 1, 2 lub 3 dla: 
linii, płaszczyzny i objętości).  

W badaniach fraktalnych przestrzeni porów często stosuje się 
gąbkę Mengera, jako wyjściowy inicjator fraktala. 

3.2. Wyznaczanie wymiaru fraktalnego fraktalnego D 
przestrzeni porów w powłoce epoksydowej w funkcji 
czasu starzenia 

Dla cylindrycznego modelu porów analizę fraktalną wyników 
badań porozymetrii rtęciowej można zastosować, jeśli charaktery-
styki porozymetryczne (objętość skumulowana, objętość dostępna, 
rozkład objętości) w funkcji ciśnienia (lub rozmiaru porów)-przy 
zastosowaniu skali logarytmicznej na obu osiach – mają co najmniej 
jeden fragment liniowy [3, 24].  

Dla modelu zakładającego istnienie sieci porów cylindrycznych 
o różnych rozmiarach, połączonych ze sobą jak w gąbce Mengera, 
wymiar fraktalny rozkładu wielkości porów wyznacza się  
z zależności (7): 

 

Vd(r)  r3-D (7) 

w której Vd jest względną objętością porów, o rozmiarach nie prze-
kraczających r, zaś D jest wymiarem fraktalnym. Zastosowanie skali 
logarytmicznej dla obu osi pozwala wyznaczyć wartość D  
z nachylenia prostej, interpolującej dane empiryczne dla wybranego 
zakresu. 

Na rysunku 6. przedstawiono skumulowaną objętość porów  
w powłoce epoksydowej (odniesionej do 1 g powłoki), w funkcji 
zastosowanego ciśnienia rtęci, które wraz ze wzrostem wypełnia 
coraz to mniejsze pory. 
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Rys. 6. Skumulowana objętość porów w powłoce epoksydowej, 
w funkcji zastosowanego ciśnienia rtęci:(przyjęto dla obu osi skalę 
logarytmiczną):1 - dla próbki niestarzonej, 2 - dla próbki starzonej 
20% wodnym roztworem NaCl w czasie 360 h, 3 - dla próbki starzo-
nej 20% wodnym roztworem NaCl w czasie 1320 h 
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Rys.7. Udział procentowy dostępnej objętości porów Vd w powłoce 
epoksydowej, w funkcji rozmiaru poru (przyjęto dla obu osi skalę 
logarytmiczną):1 - dla próbki niestarzonej, 2 - dla próbki starzonej 
20% wodnym roztworem NaCl w czasie 360 h, 3 - dla próbki starzo-
nej 20% wodnym roztworem NaCl w czasie 1320 h 

 
Na przebiegu krzywej dostępnej objętości porów Vd w powłoce 

epoksydowej (rys. 7) zauważa się trzy charakterystyczne obszary. 
Można zauważyć, że system porów w badanych powłokach epok-
sydowych ma charakter fraktalny dla dwóch obszarów średnic 
porów, które charakteryzują się prostoliniowym przebiegiem krzywej 
ln(Vd) w funkcji ln(d). Pierwszy obszar występuje w przypadku po-
rów o średnicy d >10 μm, zaś drugi dotyczy porów o średnicy (0,025  
‹ d ‹ 10) μm.  

Natomiast obszar - dla średnicy porów d < 0,025 μm - ma cha-
rakter nieliniowy. Istnienie „niefraktalnego” przedziału (rys. 7) na 
krzywych ln(Vd)=f ln(d) - dla średnicy porów mniejszej od 0,025 μm -  
można uzasadnić starzeniową destrukcją powłok. 

Przebiegi prostoliniowe krzywych (rys. 7) świadczą o fraktal-
nym charakterze porów, a istnienie wyraźnej granicy dla d=10 μm 
spowodowane jest istnieniem dwóch struktur fraktalnych, odpowie-
dzialnych za dwie fazy wypełniania rtęcią. Pierwsza faza związana 
jest z geometrią powierzchni porów i poszukiwaniem przez rtęć 
ścieżek przewodzących, zaś  oraz druga faza związana jest z siecią 
wewnętrznych porów w powłoce i optymalizacją przepływu [5]. 
Podczas badań porozymetrycznych powłok epoksydowych, stosując 
coraz wyższe ciśnienie rtęci, wypełniane są pory o coraz mniejszych 
rozmiarach. Do penetracji porów o średnicy mniejszej niż 0,025 μm 
wymagane jest ciśnienie ponad 50 MPa. Jest to ciśnienie rzę-
du wytrzymałości na rozciąganie zestarzonych powłok epoksydo-
wych. Dlatego nieliniowy charakter krzywych, przedstawionych na 
rysunku 7. jest wynikiem destrukcji próbki, a nie pojawieniem się 
nowej struktury sieci porów. W związku z tym badania porowatości 
powłok polimerowych od tego momentu nie powinny być dalej kon-
tynuowane. 

Do oszacowania wartości wymiaru fraktalnego D, zastosowano 
metodę najmniejszych kwadratów. Wymiar fraktalny rozkładu wiel-
kości porów wyznaczono z zależności (7) (rys. 8). 
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Rys. 8. Wymiar fraktalny przestrzeni porów w powłoce epoksydowej 
w funkcji czasu starzenia (granice przedziałów na poziomie ufności 
95%) 

PODSUMOWANIE 

Oddziaływanie wodnego 20% roztworu chlorku sodu przyczyni-
ło się do rozwoju w strukturze powłok porów o różnych rozmiarach. 
Zawartość jak i rozmiary porów ulegały zmianie w zależności od 
długości okresu ich starzenia.  

Zawartość, jak i rozmiary porów w materiale powłok, ulegały 
zmianie w zależności od okresu ich starzenia, którego maksymalna 
długość wynosiła 1380 godzin. W początkowym etapie starzenia 
 (t ≤ 360 h) obserwowano zwiększanie średnicy porów, a także 
zmniejszanie ich skumulowanej objętości oraz całkowitej po-
wierzchni właściwej porów, co można wytłumaczyć zamykaniem 
nano- i mikroporów. Proces zamykania tych porów zachodzi praw-
dopodobnie w efekcie oddziaływania narastających w powłoce 
naprężeń starzeniowych. W dalszym okresie starzenia powłok  
(t › 360 h) rosła w nich liczba nano- i mikroporów, o czym świadczy-
ła (stwierdzona w badaniach porozymetrycznych) zmniejszająca się 
średnia średnica porów, przy zauważalnym wzroście zarówno sku-
mulowanej objętości porów, jak również całkowitej powierzchni 
właściwej porów. Spowodowane to było zmianami starzeniowymi 
(zachodzącymi pod wpływem destrukcyjnego oddziaływana wodne-
go 20% roztworu chlorku sodu) w strukturze chemicznej powłok 
(takimi jak: pękanie wiązań chemicznych, utlenianie), przyczyniają-
cymi się do obniżenia ich własności mechanicznych (wytrzymałości 
na rozciąganie i ściskanie, twardości). Pogarszanie się własności 
mechanicznych wpłynęło na zwiększanie podatności powłok na 
intensywny rozwój w nich nowych (wspomnianych powyżej) mikro- i 
nanoporów, jak również wzrost rozmiarów porów istniejących. Na 
przykład, po starzeniu powłok epoksydowych w ciągu 1380 godzin 
objętość porów wzrosła dwukrotnie, zaś ich powierzchnia właściwa 
trzykrotnie.  

Ponadto, w wyniku przeprowadzonych badań udowodniono, że 
system porów w badanych powłokach epoksydowych ma charakter 
fraktalny dla dwóch obszarów średnic porów. Pierwszy obszar 
występuje w przypadku porów o średnicy d >10 μm, zaś drugi doty-
czy porów o średnicy (0,025  ‹ d  ‹ 10) μm. W fazie pierwszej wypeł-
niania rtęcią wnętrza porów o największej średnicy (d>10 μm) odno-
towano znaczące zróżnicowanie wymiarów fraktalnych, w funkcji 
czasu starzenia powłok. Natomiast faza druga wypełniania porów o 
mniejszych rozmiarach charakteryzuje się wysoką jednorodnością. 

Wymiar fraktalny przestrzeni porów może być używany jako je-
den z parametrów ocenowych kinetyki starzenia powłok, zmieniają-
cych się na skutek rozwoju procesów starzeniowych w powłoce 

polimerowej. Jednak parametr ten nie zastąpi dotychczas używa-
nych opisów przestrzeni porów za pomocą znanych rozkładów. 
Może jednak pełnić dodatkową, bardzo wartościową rolę, różnicują-
cą stopień destrukcji (zestarzenia, zużycia) powłok polimerowych. 
Wyznaczenie wymiaru fraktalnego D przestrzeni porów w powłoce 
polimerowej jest stosunkowo proste, a obliczeń można dokonać 
wykorzystując standardowo rejestrowane dane badań porozyme-
trycznych, bez nakładów na dodatkowe badania. Może być zatem 
stosowany jako jedno z kryteriów w prognozowaniu trwałości eks-
ploatacyjnej ochronnych powłok polimerowych.  
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Method of porosity investigation of polymer coatings 

The paper presents investigations results of aqueous 20% 

solution of natrium chloride influence on pores development 

in epoxy coatings structure. Investigations were carried out 

using mercury porosimetry method. The sizes of pores and 

their content in coating material underwent changes depend-

ing on the ageing period which maximum duration was 1380 

hours. In initial stage of ageing (t ≤ 360 h) pores diameter 

increase was observed as well as decrease of their cumula-

tive volume and specific total surface which can be explained 

by the fact of nano- and micropores closing. The process of 

pores closing undergo probably as an effect of increasing 

ageing stresses action in coating material. In subsequent 

period of coatings ageing (t › 360 h) the quantity of nano- 

and micropores increased which evidence was mean diame-

ter of pores decrease (revealed by porosimetry) accompanied 

by noticeable increase of cumulative pores volume as well as 

total pores surface. It was caused by ageing changes (occur-

ring under the destructive action of aqueous 20% solution of 

natrium chloride) in coating chemical structure (like break-

ing of chemical bonds, oxidation) contributing to their me-

chanical properties deterioration (tensile and compressive 

strength, hardness). Deterioration of mechanical properties 

caused increase of coatings susceptibility to intensive devel-

opment in their volume of new (above mentioned) nano- and 

micropores as well as increase of existing pores dimensions. 

For example, after epoxy coatings ageing for 1380 hours the 

pores volume increased two times whereas the specific sur-

face of pores increased three times. Moreover, as a result of 

carried out investigations it was proved that pore system in 

examined coatings has fractal mode in two areas of pores 

diameters. First area occurs in the case of pores of diameter 

d >10 μm whereas the second pertains to the pores of diame-

ter 0,025 μm ‹ d ‹ 10 μm. 
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