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WPŁYW ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA
NA STARZENIE NANOPOWŁOK EPOKSYDOWYCH
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu czynników środowiskowych na zmiany starzeniowe w strukturze chemicznej
powłok epoksydowych. Oceny destrukcji powłok epoksydowych podczas trzyletnich badań w naturalnych warunkach klimatycznych dokonano na podstawie charakterystyk IR, uzyskanych podczas badań spektroskopowych w podczerwieni (FTIR). Przeprowadzone badania wykazują, że modyfikacja składu powłok epoksydowych nanocząstkami krzemionki znacznie poprawia ich
odporność na starzenie klimatyczne.

WSTĘP
Powłoki polimerowe, chroniące powierzchnię obiektów technicznych, podczas eksploatacji poddawane są jednoczesnemu wpływowi
czynników klimatycznych w postaci promieniowania słonecznego [18,
19] oraz wilgoci [26], a także oddziałują na nie czynniki związane z
rodzajem środowiska eksploatacji. Zalicza się do nich cząstki erozyjne
(pył, żwir, kamienie, grudki ziemi) oraz media agresywne (kwaśne
deszcze, solanka, nawozy naturalne i sztuczne, odchody ptasie, żywica z drzew), jak również mikroorganizmy (wirusy, bakterie, grzyby)
[2, 6].
Z uwagi na problematyczną złożoność procesów destrukcji powłok polimerowych kinetyka ich destrukcji pod wpływem czynników
eksploatacyjnych (klimatycznych i zanieczyszczeń środowiska) nie
jest wystarczająco poznana.
Jednym z groźniejszych czynników niszczących powłoki polimerowe jest oddziaływanie promieniowania słonecznego. Destrukcja
tworzywa powłokotwórczego rozpoczyna się procesem fotolizy [4].
Podczas której polimer, absorbując promieniowanie ultrafioletowe
(UV), przechodzi w stan wzbudzenia (do wyższego stanu energetycznego). Skutkuje to rozrywaniem w jego strukturze kowalencyjnych
wiązań chemicznych i powstawaniem reaktywnych wolnych rodników. Generują one dalsze przemiany chemiczne. Podatność wiązań
kowalencyjnych na rozerwanie, jest uwarunkowana wartością energii
tych wiązań [3, 4].
Proces samoutleniania jest kolejnym etapem fotochemicznego
niszczenia polimeru, który zachodzi w wyniku reakcji wolnych rodników z tlenem – przy równoczesnym tworzeniu się rodników nadtlenkowych. Dalsze reakcje przebiegają według ogólnego schematu reakcji wolnorodnikowych. Rodniki nadtlenkowe (atakując atomy wodoru w łańcuchach polimerowych) reagują z cząsteczkami polimeru.
Skutkuje to powstawaniem wodoronadtlenków oraz wolnych rodników innego rodzaju. Następnie wodoronadtlenki (o dużej podatności
na fotolizę) ulegają rozpadowi, a powstające w czasie całego procesu
niszczenia materiału powłokotwórczego wolne rodniki uszkadzają
cząsteczki polimeru. Wolne rodniki mogą w szczególności powodować: depolimeryzację związków wielkocząsteczkowych, rozszczepianie łańcuchów i utlenianie się mniejszych cząsteczek [4, 24, 25].
Pod wpływem promieniowania UV następuje również pogorszenie własności dekoracyjnych powłok na skutek: zmiany ich barwy,
a także utraty połysku oraz przezroczystości warstwy nawierzchniowej
[15, 18, 20, 21].

Skuteczność ochronną powłok polimerowych można zwiększyć
w wyniku wprowadzenia do ich struktury nanonapełniaczy [1, 3, 6, 7,
11÷14, 22, 30, 31]. Do najczęściej stosowanych nanonapełniaczy powłok polimerowych należy nanokrzemionka, głównie poprawiająca
ich odporność na oddziaływanie promieniowania UV, a także na zarysowanie [12, 23, 29, 31, 33, 34].
Ponadto wykazano, że powłoka epoksydowa modyfikowana nanokrzemionką wykazuje zwiększoną: twardość, wytrzymałość na rozciąganie oraz wydłużenie względne przy zerwaniu. Dodatek nanokrzemionki poprawia także stabilność parametrów chropowatości powierzchni powłok epoksydowych. [20, 21, 36].
Obecnie tego typu nanopowłokami zabezpiecza się nadwozie samochodów.
Poznanie kinetyki procesów starzeniowych powłok wymaga prowadzenia badań niekonwencjonalnych, umożliwiających ocenę
zmian chemicznych i fizycznych w strukturze warstw powierzchniowych powłok, zachodzących pod wpływem czynników eksploatacyjnych [9, 10, 16÷19, 27, 34]. Do tego rodzaju badań zalicza się badania spektroskopowe w podczerwieni, które w zastosowano do oceny
destrukcji powłok epoksydowych starzonych klimatycznie w ciągu 3
lat, prezentowanych w niniejszym artykule.

1. METODYKA BADAŃ
1.1.

Przygotowanie próbek do badań
Płytki o wymiarach 160 x 80 x 2 mm, na które nanoszono powłoki, wykonano za stali S235JR. Podłoże stalowe oczyszczono za
pomocą obróbki ściernej (w specjalistycznych bębnach), pod wpływem oddziaływania wałeczków ceramicznych, a następnie odtłuszczono. Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożono metodą natrysku pneumatycznego trzy warstwy powłoki epoksydowej: podkładową, międzywarstwową i nawierzchniową. Średnia grubość trójwarstwowych powłok epoksydowych wynosiła 155 µm, w tym grubość
warstwy nawierzchniowej 40 µm.
Próbki poddano aklimatyzacji w temperaturze 20 ± 2oC, w ciągu
10 dni, w otoczeniu o wilgotności względnej 65 ± 5%
(PN-EN 23270:1993).
1.2.

Metoda starzenia powłok
Otrzymane próbki powłok epoksydowych umieszczono na stojakach, usytuowanych na terenie Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
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(rys. 1). Próbki poddano starzeniu klimatycznemu (wg PN-EN ISO
2815:2004). Maksymalny okres starzenia wynosił trzy lata.

Tab. 1. Charakterystyczne pasma powłok epoksydowych niemodyfikowanych których intensywność wzrosła po starzeniu klimatycznym
w ciągu 3 lat
Liczba falowa
piku charakteryRodzaj drgań charakterystycznych grup
stycznego pa-1
sma, [cm ]
3302
Drgania rozciągające grup O-H
Drgania rozciągające symetryczne
2924
i asymetryczne grup CH2 i CH3
2853
Drgania rozciągające grup CH2
1718
Drgania rozciągające grup C=O (eterowe)
1606
Drgania rozciągające grup C=C pierścienia aromatycznego
1508
Drgania rozciągające grup C-C aromatyczne
1465
Drgania zginające grup CH2 i CH3
1239
Drgania rozciągające grup C-O
Drgania rozciągające grup C-O
1181
pierścienia aromatycznego
Drgania rozciągające grup C-O-C
826
pierścienia oksiranowego

Rys. 1. Starzenie powłok epoksydowych na stacji klimatycznej
(usytuowanej na terenie Instytutu Eksplotacji Pojazdów i Maszyn,
UTH w Radomiu)
1.3.

Metoda badania powłok
Badania spektrofotometryczne w podczerwieni (FTIR) powłok
epoksydowych przeprowadzono za pomocą spektrofotometru FT-IR
6200 firmy Jasco. Spektrofotometrem sterowano komputerowo z zastosowaniem oprogramowania Spectra Manager, które umożliwia
graficzno-matematyczną obróbkę widm. Uzyskane widma IR rejestrowano metodą odbiciową z użyciem jednoodbiciowej przystawki
(z kryształem diamentowym).
Badania spektroskopowe w podczerwieni (FTIR) przeprowadzono w zakresie liczby falowej 4000÷600 cm-1 stosując rozdzielczość 4 cm-1. Liczba skanów wynosiła 20.

2. WYNIKI
Starzenie powłok epoksydowych usytuowanych na stacji klimatycznej w okresie 3 lat generowało zmiany w strukturze chemicznej
powłok, co znalazło odbicie w przebiegach charakterystyk IR (zakresie liczby falowej 753 cm-1 ÷3600 cm-1) (rys. 2÷3). W szczególności
obserwowano zwiększenie intensywności charakterystycznych pasm
o piku, odpowiadającym liczbie falowej: 3302, 2924, 2853, 1718,
1607, 1508, 1460, 1181, 1107, 1038, 949, 826 cm-1. Rodzaj drgań
charakterystycznych grup tworzywa epoksydowego opisano w tabeli
1.
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Na uzyskanych charakterystykach IR powłok epoksydowych obserwowane szerokie pasmo, którego pik odpowiada liczbie falowej
3302 cm-1. Pasmo to związane jest z drganiami rozciągającymi grup
hydroksylowych –OH. Natomiast pasma o piku 826 cm-1 i 949 cm-1
odpowiadają drganiom grup epoksydowych. W widmie IR zarejestrowano również pasma o liczbie falowej 2925 cm-1 oraz 2853 cm-1 ,
które przypisane są symetrycznym i asymetrycznym wiązaniom CH2
i CH3 [18, 24, 25].
Zwiększenie intensywności pasm o piku 1508 cm-1
oraz 1607 cm-1, dokumentuje powstanie nowych grup karbonylowych
C=O. Świadczy to o zachodzących w starzonych powłokach procesach utleniania tworzywa epoksydowego [18].
Obserwowany wzrost pasm w zakresie 1480÷1300 cm-1 odpowiada zwiększonej zawartości grup CH2, sąsiadujących z grupami
karbonylowymi, co również dowodzi zachodzenia dynamicznego rozwoju procesów utleniania tworzywa epoksydowego.
Starzenie klimatyczne spowodowało także zrywanie wiązań chemicznych, bowiem zwiększeniu uległa również zawartośc grup CH3.
Ponadto wzrosła intensywność pasma o wierzchołku 3302 cm-1,
które pochodzi od drgań rozciągających grupy hydroksylowej [18,
25].
Zwiększenie Intensywność pasma o piku 826 cm-1 w wyniku starzenia klimatycznego powłok epoksydowych dokumentuje ubytek
grup epoksydowych, prawdopodobnie pod wpływem destrukcyjnego
oddziaływania promieniowania UV [18, 24].
Intensywność charakterystycznych pasm obserwowanych w
widmie IR w bardzo szerokim zakresie (1740 ÷ 600 cm-1), dokumentujących starzenie powłok epoksydowych, maleje w wyniku modyfikacji ich składu nanokrzemionką.

I

Eksploatacja i testy

Rys. 2. Widma FTIR powłoki epoksydowej niemodyfikowanej.
Oznaczenia:
charakterystyka fioletowa – powłoka epoksydowa niestarzona
charakterystyka czerwona – powłoka epoksydowa starzona klimatycznie w okresie 3 lat.

Rys. 4. Widma FTIR powłoki epoksydowej modyfikowanej nanocząstkami krzemionki (rozmiar ziarna 12 nm).
Oznaczenia:
- charakterystyka niebieska – powłoka epoksydowa niestarzona
- charakterystyka czerwona – powłoka epoksydowa starzonej klimatycznie w okresie 3 lat.
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PODSUMOWANIE
W wyniku przeprowadzonych badań spektroskopowych w podczerwieni (FTIR) stwierdzono korzystny wpływ modyfikacji nanokrzemionką składu powłok epoksydowych, na ich odporność na starzenie
klimatyczne. Zaobserwowano bowiem zmniejszenie intensywności
charakterystycznych pasm (na widach IR), dokumentujących starzenie powłok epoksydowych. Badania wykazały, że w powłokach epoksydowych modyfikowanych nanocząstkami krzemionki procesy utleniania zachodzą w zdecydowanie mniejszym stopniu, niż w powło-
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The paper presents investigations results of environmental
factors influence on ageing changes occurred in epoxy coatings chemical structure. Evaluation of the coatings destruction, in time of 3-year ageing in natural climatic conditions,
was made on the basis of IR characteristics obtained during
FTIR examinations. Acquired results show that modification
of epoxy coatings composition with silica nanoparticles significantly improve coatings resistance to climatic ageing.
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