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Odpornoœæ na zu¿ycie nanopow³ok polimerowych

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badañ wp³ywu modyfikacji sk³adu pow³ok akrylowych nanocz¹st-
kami miedzi na ich odpornoœæ na zu¿ycie. Udzia³ masowy nanocz¹stek miedzi w materiale pow³okotwórczym wyno-
si³ 3,5%, a ich maksymalne wymiary nie przekracza³y 66 nm. Badana modyfikacja przyczyni³a siê do wzrostu sprê-
¿ystoœci pow³ok, a tak¿e spowodowa³a redukcjê objêtoœci zawartych w nich porów, co skutkowa³o podwy¿szeniem
odpornoœci pow³ok na erozjê oraz zarysowanie. Obserwowano korzystny wp³yw zawartoœci nanocz¹stek miedzi w
pow³okach na ich odpornoœæ erozyjn¹, szczególnie wyraŸny dla k¹tów padania (�) cz¹stek erozyjnychpowy¿ej 45°.

WEAR RESISTANCE OF POLYMER NANOCOATINGS
Summary. The paper presents examination results of influence of acrylic coating composition modification with
copper nanoparticles on their wear resistance. The mass share of copper nanoparticles in coating forming material
was 3.5 % and their maximum size did not exceed 66 nm. Examined modification contributed to increase of coating
elasticity and to reduction of pores volume in coating material which was the reason of coating erosive resistance as
well as scratch resistance increase. An advantageous influence was observed of copper nanoparticles content in coa-
tings on their erosive resistance what was especially clear in the case of erosive particles impact angles exceeding
45°.

1. WSTÊP

Zgodnie z powszechnie przyjêt¹ definicj¹ nanopo-
w³okami nazywa siê warstwy, zawieraj¹ce w swym sk³a-
dzie nanocz¹stki (w postaci nanonape³niaczy i/lub pig-
mentów), które maj¹ przynajmniej jeden z wymiarów
nieprzekraczaj¹cy 100 nm. Nanomateria³y wykazuj¹
w³aœciwoœci znacznie ró¿ni¹ce siê od tych samych mate-
ria³ów, wystêpuj¹cych w skali makro, czy te¿ mikro. Roz-
miary cz¹stek nape³niaczy istotnie determinuj¹ w³asnoœci
fizykochemiczne pow³ok [1, 5, 18]. Zazwyczaj efekt tego
oddzia³ywania jest tym wiêkszy, im mniejsze s¹ rozmiary
cz¹stek [15].

Rozwój nanotechniki przyczyni³ siê do opracowania
pow³ok polimerowych nowej generacji (tzw. nanopo-
w³ok), o gruboœci rzêdu 3-30 µm. Tradycyjne pow³oki
maj¹ gruboœæ œrednio dziesiêæ razy wiêksz¹ [1, 16, 18].
Nanopow³oki polimerowe zbudowane s¹ z matrycy poli-
merowej, do której wprowadzane s¹ nanonape³niacze
(nanopigmenty) [2÷6, 16÷18]. Nale¿y podkreœliæ, ¿e do
modyfikacji sk³adu pow³ok polimerowych wystarcza od
3 do 5% (udzia³u masowego) nanonape³niacza, podczas
gdy w tradycyjnych pow³okach udzia³ mikronape³niacza
stanowi 20÷30%, dla osi¹gniêcia podobnych w³asnoœci
barierowych (szczelnoœci) [1, 5, 11, 16].

Wp³yw nanonape³niaczy na w³asnoœci fizykochemicz-
ne pow³ok zale¿y od: rodzaju materia³u nape³niacza, jego
stê¿enia oraz od stopnia zdyspergowania w pow³oce [12],
a tak¿e od oddzia³ywañ adhezyjnych miêdzy powierzch-
ni¹ nape³niacza a matryc¹ polimerow¹. Nale¿y podkreœliæ,
¿e powierzchnia w³aœciwa nanonape³niaczy jest œrednio
ponad 1000 razy wiêksza, ni¿ powierzchnia w³aœciwa mi-
kronape³niaczy. Zapewnia to wyst¹pienie silnych oddzia-
³ywañ adhezyjnych, miêdzy powierzchni¹ nanonape³nia-
czy (pigmentów), a powierzchni¹ tworzywa pow³oko-
twórczego, otaczaj¹cego cz¹stki nape³niacza [17].

Modyfikacja pow³ok polimerowych nanonape³nia-
czami wp³ywa na: poprawê w³asnoœci mechanicznych,
zwiêkszenie w³asnoœci barierowych, podwy¿szenie sta-
bilnoœci cieplnej oraz ognioodpornoœci, zmniejszenie
wspó³czynnika rozszerzalnoœci liniowej, wzrost odpor-
noœci na rozpuszczalniki organiczne, zwiêkszenie prze-
zroczystoœci, a tak¿e czystoœci barwy pow³ok [1÷6, 10, 16,
18, 19].

Wprowadzone do sk³adu pow³ok nanoglinokrzemia-
ny warstwowe (np. montmorylonit) poprawiaj¹ w³asnoœ-
ci mechaniczne oraz barierowe pow³ok, jak równie¿ za-
pewniaj¹ im przezroczystoœæ, co ma istotne znaczenie dla
nawierzchniowych pow³ok lakierowych nadwozi pojaz-
dów [18, 19]. Stosunkowo du¿e zastosowanie do modyfi-
kacji pow³ok polimerowych znalaz³a nanokrzemionka
[2, 3, 19, 20].

Wœród nanonape³niaczy metalowych, dodawanych
do pow³ok polimerowych, wyró¿nia siê nape³niacze
w postaci nanocz¹stek metali (takich, jak: srebro, miedŸ,
pallad) lub zwi¹zków metali (do których zalicza siê: tle-
nek cynku, tlenki ¿elaza, ditlenek tytanu, ditlenek cyrko-
nu, tritlenek diglinu, wêglan wapnia) [6, 10, 17]. Popra-
wiaj¹ one w³asnoœci fizykochemiczne pow³ok, determi-
nuj¹ce ich w³asnoœci ochronne. Pow³oki polimerowe, za-
wieraj¹ce w swym sk³adzie nanocz¹stki miedzi lub sreb-
ra, wykazuj¹, ponadto, wysok¹ odpornoœæ na oddzia³y-
wanie czynników mikrobiologicznych, takich jak: wirusy,
bakterie, grzyby [1].

2. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH POW£OK
AKRYLOWYCH

Badano pow³oki akrylowe o œredniej gruboœci 185±1
µm oraz twardoœci Buchholtza, zawieraj¹cej siê w prze-
dziale 79±3. Pow³oki akrylowe oraz pow³oki akrylowe
modyfikowane nanonape³niaczem nak³adano metod¹
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natrysku pneumatycznego na powierzchniê próbek ze
stali S235JRG2 (dawne oznaczenie St 3S). Celem zwiêk-
szenia odpornoœci pow³ok akrylowych na zarysowanie

oraz na zu¿ycie erozyjne do ich modyfikacji zastosowano
nanocz¹stki miedzi. Udzia³ masowy nanocz¹stek
w strukturze pow³ok wynosi³ 3,5%, a ich maksymalne
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Rys. 2. Widma rentgenograficzne: a) pow³oki akrylowej, b) pow³oki akrylowej modyfikowanej nanocz¹stkami miedzi

Rys. 1. Morfologia nape³niaczy badanej pow³oki akrylowej: aglomeratów nanocz¹stek miedzi (1), siarczanu baru (2) oraz bieli tytanowej (3) (SEM)



wymiary nie przekracza³y 66 nm. Nanocz¹stki miedzi
wykazywa³y wysok¹ podatnoœæ do tworzenia aglomera-
tów, które jednak podczas mieszania ultradŸwiêkowego
ulega³y rozbiciu. Pow³oki akrylowe zawiera³y w swym
sk³adzie tak¿e tradycyjne nape³niacze, których œrednica
nie przekracza³a 35 µm, takie jak: mikrotalk, siarczan
baru, biel tytanowa (Rys. 1).

Badania rentgenograficzne (Rys. 2a, b) potwierdzi³y
zawartoœæ miedzi w strukturze modyfikowanych pow³ok
akrylowych (Rys. 2b).

Nanocz¹stki miedzi, zastosowane do modyfikacji po-
w³ok akrylowych, przyczyniaj¹ siê do uszczelnienia
struktury pow³ok, bowiem objêtoœæ porów w pow³okach
modyfikowanych, oceniana metod¹ porozymetrii azoto-
wej, ulega zmniejszeniu œrednio o 29% [15]. Ponadto,
w badaniach metod¹ dynamicznej analizy mechanicz-
no-termicznej (DMTA lub w skrócie DMA) stwierdzono,
¿e zawartoœæ nanonape³niacza w pow³oce akrylowej
przyczyni³a siê do wzrostu temperatury zeszklenia Tg

(odpowiadaj¹cej pikowi krzywej tg �) tworzywa akrylo-
wego (Rys. 3). W zakresie temperatury od –20°C do +20°C
obserwowano równie¿, wy¿sze wartoœci modu³u zacho-
wawczego E’ w przypadku pow³oki modyfikowanej
nanocz¹stkami miedzi, ni¿ w przypadku pow³oki niemo-
dyfikowanej (Rys. 4), co œwiadczy o poprawie dziêki tej

modyfikacji w³asnoœci sprê¿ystych pow³oki w powy¿-
szym zakresie temperatury [6, 7].

Dziêki modyfikacji pow³ok akrylowych nanocz¹stka-
mi miedzi ich twardoœæ (wg Buchholza, PN-EN ISO
2815:2004) wzros³a o 7%. Natomiast parametr chropowa-
toœci Ra uleg³ prawie piêciokrotnemu zmniejszeniu. Mia-
³o to korzystny wp³yw na zwiêkszenie odpornoœci po-
w³ok na oddzia³ywanie czynników mechanicznych [8, 9,
13].

3. BADANIA ODPORNOŒCI NA ZU¯YCIE
POW£OK AKRYLOWYCH

Informacji na temat wp³ywu dodatku nanocz¹stek
miedzi do materia³u pow³okotwórczego na odpornoœæ na
zu¿ycie pow³ok akrylowych dostarczy³y badania ich od-
pornoœci erozyjnej oraz odpornoœci na zarysowanie. Ba-
dania odpornoœci na zarysowanie pow³ok akrylowych
wykonano dwiema metodami. Pierwsza metoda, w któ-
rej wykorzystano aparat zalecany w normie PN-EN ISO
1518:2000, polega³a na zarysowaniu powierzchni pow³o-
ki rylcem, posiadaj¹cym ostrze o szerokoœci ~1,5 mm, wy-
konane z wêglika spiekanego H 10 (wolframowo-kobal-
towego). Rylec podczas badania obci¹¿any by³ kr¹¿kami,
o masie wzrastaj¹cej o 100 g, od 600 g do 2000 g. Prêdkoœæ
przesuwu rylca po powierzchni pow³oki by³a sta³a i wy-
nosi³a 40 mm/s. W drugiej metodzie pow³oki zosta³y pod-
dane zarysowaniu papierem œciernym, który by³ przesu-
wany ze sta³ymi prêdkoœci¹ i naciskiem (934 Pa) po po-
wierzchni pow³oki. Zastosowano papier œcierny (800 A),
który zawiera³ na swej powierzchni ziarna wêglika krze-
mu, o wielkoœci cz¹stek od 20,8 do 22,8 µm.

Wyniki badañ odpornoœci pow³ok akrylowych na za-
rysowanie œwiadcz¹ o wiêkszej odpornoœci pow³ok mo-
dyfikowanych nanocz¹stkami miedzi. Podczas próby za-
rysowania pow³ok rylcem (obci¹¿onym ciê¿arkami
o ³¹cznej masie 2 kg) stwierdzono tylko powierzchniowe
zarysowanie pow³ok akrylowych modyfikowanych na-
nocz¹stkami miedzi, natomiast pow³oki akrylowe niemo-
dyfikowane zosta³y przetarte do stalowego pod³o¿a ju¿
przy obci¹¿eniu wynosz¹cym 1,5 kg (Rys. 5).

Analogicznie, podczas badañ odpornoœci na zaryso-
wanie za pomoc¹ papieru œciernego, stwierdzono brak
œladów zarysowañ na pow³oce modyfikowanej nanona-
pe³niaczem. Natomiast na powierzchni pow³oki niemo-
dyfikowanej zaobserwowano wystêpowanie równoleg-
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Rys. 4. Modu³ zachowawczy E’ pow³oki akrylowej niemodyfikowanej

(1) oraz modyfikowanej nanocz¹stkami miedzi (2)

Rys. 3. Tangens k¹ta przesuniêcia fazowego dla pow³oki akrylowej nie-

modyfikowanej (1) oraz modyfikowanej nanocz¹stkami miedzi (2)

Rys. 5. Powierzchnia pow³oki akrylowej niemodyfikowanej (1) oraz mo-

dyfikowanej nanocz¹stkami miedzi (2) poddanych oddzia³ywaniu rylca

(powiêkszono 10×)



³ych rys, œwiadcz¹cych o zarysowaniu jej ziarnami wêgli-
ka krzemu, podczas przesuwania papieru œciernego po
badanej pow³oce (Rys. 6).

W badaniach procesu erozyjnego zu¿ywania pow³ok
polimerowych zastosowano urz¹dzenie zalecane w pol-
skiej normie PN-C-81516:1976. Jako materia³ erozyjny
zastosowano cz¹stki elektrokorundu granulowanego 99A
(wg PN-76/M-59111), o wielkoœci ziarna 0,60÷0,70 mm.
G³ównym sk³adnikiem (minimum 99%) tego materia³u
erozyjnego jest tritlenek diglinu (Al2O3), zaœ pozosta³e
sk³adniki to: tlenek wapnia, tlenek sodu, ditlenek krze-
mu, tritlenek ¿elaza.

Norma przedmiotowa przewiduje badanie zu¿ywa-
nia erozyjnego pow³ok polimerowych przy k¹cie padania
cz¹stek elektrokorundu (�" wynosz¹cym 45°. Celem
przeanalizowania wp³ywu k¹ta uderzenia cz¹stki erozyj-
nej na proces zu¿ywania pow³ok wykonano specjalny
uchwyt, mocowany w powy¿szym urz¹dzeniu, pozwala-
j¹cy na ustawienie próbki pod dowolnym k¹tem � zawar-
tym w przedziale (15÷80°).

Do oceny odpornoœci erozyjnej pow³oki zastosowano
wskaŸnik S [kg/µm] (zdefiniowany w PN-C-81516:1976),
wyra¿aj¹cy stosunek ca³kowitej masy M [kg] cz¹stek ero-
zyjnych – powoduj¹cych zu¿ycie pow³oki w badanym
obszarze – do gruboœci pow³oki G [µm]. Jako kryterium
zu¿ycia erozyjnego pow³oki przyjêto osi¹gniêcie przez
mniejsz¹ œrednicê elipsy (z której w wyniku erozji zosta³a
ca³kowicie usuniêta pow³oka, ods³aniaj¹c pod³o¿e) wy-
miaru d = (3,6 ± 0,1) mm.

Badania potwierdzi³y hipotezê, ¿e dla ostrych k¹tów
padania (�) cz¹stek erozyjnych przewa¿a erozja œcina-
j¹ca, zaœ dla k¹tów � # 45° dominuje erozja deformacyjna.
Wiêksz¹ intensywnoœæ zu¿ywania dla mniejszych k¹tów
padania cz¹stki erozyjnej nale¿y t³umaczyæ silniejszym
oddzia³ywaniem si³ stycznych, które rosn¹ w miarê
zmniejszania siê wartoœci tego k¹ta (Rys. 7), powoduj¹c
mikroskrawanie pow³oki.

Przeprowadzone badania odpornoœci erozyjnej po-
w³ok akrylowych udowodni³y istotny wp³yw zawartoœci
nanonocz¹stek miedzi na zwiêkszenie odpornoœci erozyj-
nej, modyfikowanych nimi pow³ok akrylowych, zw³asz-
cza przy wiêkszych k¹tach padania cz¹stek elektrokorun-
du [15, 17]. Dla wartoœci k¹ta padania (�) cz¹stek erozyj-

nych powy¿ej 60° obserwowano wyraŸnie wy¿sz¹ odpor-
noœæ erozyjn¹ akrylowych pow³ok modyfikowanych. Na
przyk³ad, w przypadku k¹ta padania �=15°,odpornoœæ
erozyjna pow³oki niemodyfikowanej wynios³a 0,2 kg/µm,
by przy k¹cie �=80° osi¹gn¹æ wartoœæ 2,7 kg/µm. Nato-
miast w przypadku pow³ok modyfikowanych odpornoœæ
erozyjna dla k¹ta padania �=15o wynios³a 0,3 kg/µm, by
dla �=80o ulec znacznemu zwiêkszeniu (w porównaniu z
pow³ok¹ niemodyfikowan¹) do wartoœci 5 kg/µm [6, 14].

4. WNIOSKI

1. Modyfikacja sk³adu pow³ok akrylowych nanocz¹st-
kami miedzi przyczyni³a siê do poprawy ich w³asnoœ-
ci fizykochemicznych. Wzros³a szczelnoœæ pow³ok,
bowiem badania porowatoœci (wykonane metod¹ po-
rozymetrii azotowej) udowodni³y obni¿enie – dziêki
modyfikacji – objêtoœci w³aœciwej porów o prawie
30%. Natomiast badania DMA udokumentowa³y
zwiêkszenie w wyniku modyfikacji sprê¿ystoœci (mo-
du³u zachowawczego E’) pow³ok. Zwiêkszenie sprê-
¿ystoœci pow³ok modyfikowanych, a tak¿e zmniejsze-
nie objêtoœci zawartych w nich porów skutkowa³o
podwy¿szeniem odpornoœci pow³ok na erozjê oraz
zarysowanie.

2. Podczas próby zarysowania pow³ok rylcem wolfra-
mowo-kobaltowym, obci¹¿onym kr¹¿kami o masie
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Rys. 6. Powierzchnia pow³oki akrylowej (1) oraz akrylowej modyfiko-

wanej (2) nanocz¹stkami miedzi poddanej oddzia³ywaniu papieru œcier-

nego, o symbolu 800 (powiêkszono 100×)

Oznaczenia:
P – si³a styczna do powierzchni pow³oki (P1>P2),
L – si³a normalna do powierzchni pow³oki (L1<L2),
Q – ciê¿ar cz¹stki erozyjnej,
� – k¹t padania cz¹stki erozyjnej,
�1 < 45°, �2 > 45°

Rys. 7. Si³y dzia³aj¹ce na pow³okê polimerow¹ w chwili uderzenia twar-

dej cz¹stki erozyjnej w jej powierzchniê



2 kg, stwierdzono tylko powierzchniowe zarysowanie
pow³oki akrylowej, modyfikowanej nanocz¹stkami
miedzi, natomiast pow³oki akrylowe niemodyfikowa-
ne zosta³y przetarte do stalowego pod³o¿a na znacz-
nej powierzchni kontaktu z rylcem, ju¿ przy obci¹¿e-
niu wynosz¹cym 1,5 kg. W przypadku badañ odpor-
noœci na zarysowanie pow³ok za pomoc¹ papieru
œciernego, stwierdzono brak œladu zarysowañ na po-
wierzchni pow³ok modyfikowanych, zaœ na powierz-
chni pow³ok niemodyfikowanych zaobserwowano
wystêpowanie licznych rys.

3. Zauwa¿ono silny wp³yw zawartoœci nanocz¹stek
miedzi w pow³okach akrylowych na zwiêkszenie ich
odpornoœci erozyjnej dla wartoœci k¹ta padania (�)
cz¹stek erozyjnych, powy¿ej 60°. Zwi¹zane to by³o
z efektywniejszym t³umieniem energii uderzaj¹cych
w pow³okê cz¹stek erozyjnych (elektrokorundu),
przez zawarte w strukturze pow³ok nanocz¹stki mie-
dzi.
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