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WPŁYW STARZENIA KLIMATYCZNEGO  

NA STAN POWIERZCHNI NANOPOWŁOK EPOKSYDOWYCH 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni powłok epoksydowych. Ocenie zostały poddane konwencjonal-

ne powłoki epoksydowe oraz powłoki epoksydowe z warstwą nawierzchniową modyfikowaną nanocząstkami krzemionki o 

średnim rozmiarze ziarna 12 nm lub 20 nm, których udział wagowy w farbie wynosił 3,5%. Powłoki starzono w naturalnych 

warunkach klimatycznych w okresie 3 lat. Stwierdzono korzystny wpływ nanokrzemionki o ziarnie 20 nm na stan powierzchni 

starzonych powłok. Po trzyletnim okresie starzenia powłoki epoksydowe z warstwą nawierzchniową modyfikowaną nanocząst-

kami krzemionki o średnim rozmiarze ziarna 20 nm charakteryzowały się najmniejszym wzrostem chropowatości oraz naj-

mniejszą utratą połysku ze wszystkich rodzajów badanych powłok. 

 

WSTĘP 

Podczas użytkowania powłok w naturalnych warunkach eks-
ploatacji oddziałują na nie takie czynniki, jak: promieniowanie sło-
neczne, media agresywne (kwaśne deszcze, solanka) oraz cząstki 
erozyjne (grad, kamienie). Dominującym czynnikiem niszczącym 
powłoki polimerowe, stanowiące ochronę powierzchni obiektów 
technicznych przed destrukcyjnym oddziaływaniem otoczenia, jest 
promieniowanie ultrafioletowe, którego źródłem jest Słońce. Czynnik 
ten powoduje utlenianie warstw powierzchniowych powłok, którego 
efektem jest, między innymi, wzrost ich kruchości oraz chropowato-

ści powierzchni [1÷6]. Zwiększanie parametrów chropowatości (Ra, 

Rz) wpływa na pogorszanie dekoracyjności powłok, w wyniku 
zmniejszania ich połysku, blaknięcia koloru oraz pojawiania się 
miejscowych przebarwień. Ponadto w niszach mikro nierówności 
osadzają się mikroorganizmy (wirusy, bakterie, grzyby pleśniowe), 
które sprzyjają rozwojowi korozji biologicznej powłok, powodujących 
powstawanie w nich wżerów (kraterów sięgających do podłoża) oraz 
wytrawień [7]. Ponadto w warstwach powierzchniowych powłok 
rozwijają się pęknięcia srebrzyste. Stanowią one zbiór porów o 
różnych rozmiarach, od nano- do mikroporów. W świetle odbitym 
mikroskopu optycznego takie obszary wyzwalają charakterystyczne 
srebrzyste refleksy i dlatego nazwa sie je pęknięciami srebrzystymi 
[8]. 

Silna destrukcja powłok polimerowych występuje również  
w wyniku ich kontaktu z kwaśnymi deszczami, które pojawiają się 
przede wszystkim na obszarach, narażonych na długotrwałą emisję 
zanieczyszczeń w postaci dwutlenku siarki oraz tlenków azotu. 
Zanieczyszczenia te pochodzą zarówno ze źródeł naturalnych, jak  
i antropogenicznych. Źródłem zanieczyszczeń naturalnych są prze-
de wszystkim wybuchy wulkanów. Zanieczyszczeniami antropoge-
nicznymi są na przykład spaliny, pochodzące z: elektrowni i elektro-
ciepłowni, gospodarstw domowych, a także spaliny samochodowe. 
Wprowadzone do atmosfery spaliny zawierają tlenki siarki oraz 
azotu, które w reakcji z zawartą w powietrzu parą wodną tworzą 
kwas siarkowy lub azotowy, wraz z deszczami docierające do po-
wierzchni Ziemi. Za kwaśne uważa się opady o pH niższym od 5,6 
[5].  

Jednym z pierwszych etapów rozwoju procesów destrukcji po-
włok polimerowych, spowodowanych czynnikami eksploatacyjnymi, 

jest powstawanie w ich strukturze, wspomnianych już wyżej, porów 
o różnych rozmiarach, od nano do makro. W wyniku ich łączenia 
powstają kapilary, które w końcowym etapie rozwoju sięgają do 
podłoża, umożliwiając docieranie doń mediów agresywnych, co 
stwarza warunki sprzyjające rozwojowi korozji podpowłokowej [9]. 

Powstawanie na powierzchni metalowego podłoża produktów 
korozji powoduje zanikanie adhezji pomiędzy nim a powłoką polime-
rową. Adhezję fizyczną powłok polimerowych do podłoża determinu-
ją bowiem siły Van der Waalsa, wynikające z międzycząsteczko-
wych oddziaływań bliskiego zasięgu, który wynosi do 0,5 nm. Cien-
kie filmy zanieczyszczeń (fizycznych, chemicznych, biologicznych) 
uniemożliwiają zatem uzyskanie wystarczającej adhezji powłoki do 
podłoża, determinującej ich skuteczność ochronną. Zniszczenie 
połączenia adhezyjnego powłoka-podłoże zachodzi w przypadku, 
gdy siły adhezji są mniejsze zarówno od sił obciążenia zewnętrzne-
go, jak i od sił spójności (kohezji) tworzywa powłokotwórczego [10]. 

Skuteczność ochronną powłok polimerowych można zwiększyć 
w wyniku wprowadzenia do ich struktury nanonapełniaczy [11÷16]. 
Rozwój nauki i techniki w zakresie wytwarzania materiałów w nano-
skali przyczynił się do opracowania wielowarstwowych powłok 
polimerowych (lakierniczych) nowej generacji, o grubości rzędu 

3÷30 µm. Natomiast  tradycyjne powłoki mają grubość średnio 

dziesięć razy większą. Do modyfikacji składu powłok polimerowych 
wystarcza od 3 do 5 % (udziału masowego) nanonapełniacza, 
natomiast w tradycyjnych powłokach udział mikronapełniacze, 
niezbędny do osiągnięcia podobnych własności barierowych 
(szczelności), wynosi 20÷30 %. Należy zauważyć, że rozmiary 
cząstek nanonapełniaczy są mniejsze, niż długość fali promienio-
wania widzialnego, stąd możliwość wytwarzania powłok nawierzch-
niowych o wysokim stopniu przezroczystości. Nanonapełniacze 
stosowane do wytwarzania powłok polimerowych odgrywają znacz-
nie większą rolę w kształtowaniu ich własności eksploatacyjnych, 
niż mikronapełniacze konwencjonalne. Pewnym ograniczeniem  
w powszechnym stosowaniu nanonapełniaczy jest ich stosunkowo 
duży koszt. Powłoki zawierające nanonapełniacze są bowiem na 
ogół droższe o 15% do 200%, od powłok konwencjonalnych. 

Do najczęściej stosowanych nanonapełniaczy powłok polime-
rowych należy nanokrzemionka, zwiększająca w szczególności ich 
odporność na oddziaływanie promieniowania UV, a także zaryso-
wanie [17, 18]. Dlatego używana jest do modyfikacji powłok, zabez-
pieczających nadwozia samochodowe.  
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W niniejszym artykule zawarto wyniki badań powłok epoksy-
dowych, modyfikowanych nanocząstkami krzemionki, o średnich 
rozmiarach ziarna 12 nm lub 20 nm. 

1. METODYKA BADAŃ 

1.1. Przygotowanie próbek do badań 

Badano konwencjonalne powłoki epoksydowe oraz powłoki 
epoksydowe z warstwą nawierzchniową, modyfikowaną nanokrze-
mionką. Powłoki były nałożone na podłoże stalowe metodą natrysku 
pneumatycznego. Najpierw naniesiono dwie warstwy podkładowe, 
wykonane z farby epoksydowej. Następnie nałożono warstwę na-
wierzchniową, wykonaną z farby epoksydowej, do której dodano 
napełniacz w postaci nanocząstek krzemionki. Zawartość nanona-
pełniacza w powłoce wynosiła 3,5% (udziału wagowego). Zastoso-
wano dwa rodzaje krzemionki, o średnich rozmiarach ziarna 12 nm 
lub 20 nm. Przed nałożeniem na powierzchnię próbek stalowych, 
farbę modyfikowaną nanonapełniaczem poddano ultradzwiękowe-
mu mieszaniu, celem uzyskania efektywnego zdyspergowania 
nanonapełniaczy w żywicy epoksydowej.  

Przed nałożeniem powłok epoksydowych, próbki o wymiarach 
170 x 90 x 1,5 mm (wykonane z blachy stalowej S235JR) zostały 
czyszczone metodą obróbki ściernej (w specjalnych bębnach  
z wałeczkami ceramicznymi, a następnie odtłuszczone. Po nałoże-
niu powłok poddano je aklimatyzacji w ciągu 10 dni, w temperaturze 
20 ± 2oC, w otoczeniu o wilgotności względnej 65 ± 5%.  

Zastosowane metody badań powłok epoksydowych wraz apa-
raturą przedstawiono w tabeli 1, natomiast w tabeli 2. zawarto od-
powiednie normy. 

 
Tab. 1. Metody i aparatura badawcza powłok epoksydowych 

Lp. Metoda badań Aparatura 

1. 
Metoda badania grubości powłok 
(PN-EN ISO 2808:2008) 

Czujnik Mega-Check FE. 

2. 
Metoda badania twardości (Buchholza) 
powłok (PN-EN ISO 2815:2004) 

Aparat Erichsena 

3. 
Metoda badania chropowatości powłok 
(PN-EN ISO 4287:1999/ A1:2010)  

Mikroskop interferometryczny 
Talysurf CCI  

4. 
Badania mikroskopowe struktury po-
wierzchni powłok 

Skaningowy mikroskop elektro-
nowy S 2460 N, Hitachi.  

5. 
Oznaczanie wartości połysku powłok pod 
kątem:  20,  60,  85 stopni 

Połyskomierz NOVO-GLOSS 
firmy Elcometer 

 
Średnia grubość trójwarstwowych powłok epoksydowych (EP) 

wynosiła 160 µm, zaś grubość warstwy nawierzchniowej 55 µm.  
 

Tab. 2. Normy PN-EN ISO stosowane w badaniach  
powłok epoksydowych 

Lp. Nazwa metody badań Nr normy 

1. Metoda badania grubości powłok PN-EN ISO 2808:2008 

2. 
Metoda badania twardości  (Buchhol-
za) powłok 

PN-EN ISO 2815:2004 

3. 
Metoda badania chropowatości 
powłok 

PN-EN ISO 4287:1999/ 
A1:2010 

4 
Oznaczanie wartości połysku pod 
kątem: 20,  60, 85 stopni 

PN-EN ISO 2813:2014-11 

5. Metoda badań klimatycznych powłok PN-EN ISO 2810:2005 

6. Aklimatyzacja powłok PN-EN 23270: 1993 

 

1.2. Metoda starzenia powłok 

Powłoki epoksydowe starzono w naturalnych warunkach klima-
tycznych w okresie 3 lat, na stacji klimatycznej Instytutu Eksploatacji 
Pojazdów i Maszyn, UTH w Radomiu (rys.1). 

 

 
Rys. 1. Powłoki epoksydowe usytuowane na stojakach umiejsco-
wionych na stacji klimatycznej  

2. WYNIKI BADAŃ 

Zmiany parametrów Ra i Rz chropowatości powierzchni powłok 
epoksydowych w wyniku starzenia przedstawiono na rysunkach  
2 i 3. Wykresy słupkowe dokumentują dużą stabilność – podczas 
starzenia klimatycznego w ciągu 3 lat - parametrów Ra i Rz powłok 
z warstwą nawierzchniową modyfikowaną nanokrzemionką o ziarnie 
20 nm. Podobnego efektu nie uzyskano w przypadku powłok mody-
fikowanych krzemionką o ziarnie 12 nm, czego należy upatrywać w 
tendencji ziarna (o mniejszych rozmiarach) do aglomeracji. Uwarun-
kowane to było prawdopodobnie zbyt małą ilością żywicy epoksy-
dowej, by otoczyć efektywnie każde ziarno nanonapełniacza. 

 
Na rysunkach 2 i 3, a także na rysunku 8 wprowadzone zostały 

następujące oznaczenia powłok: 
EP - powłoka  epoksydowa, 
EP - 12SiO2  - powłoka epoksydowa z warstwą nawierzchniową 
modyfikowaną SiO2,   o średnim rozmiarze ziarna 12 nm, 
EP - 20SiO2  - powłoka epoksydowa z warstwą nawierzchniową 
modyfikowaną SiO2,   o średnim rozmiarze ziarna 20 nm. 
 

 

 
Rys. 2. Parametr Ra chropowatości powierzchni powłok   epoksy-
dowych 
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Rys. 3. Parametr Rz chropowatości powierzchni powłok epoksydo-
wych 
 

Starzenie powłok epoksydowych w naturalnych warunkach kli-
matycznych wpłynęło na obniżenie ich połysku. Obniżenie połysku 
spowodowała również sama modyfikacja powłok nanokrzemionką. 
Stwierdzono jednak, że starzenie sprawiło relatywnie mniejszą 
utratę połysku powłok epoksydowych modyfikowanych (tabele 3 i 4). 
 

Tab. 3. Połysk powłok epoksydowych niestarzonych 

Lp. Rodzaj powłoki 
Okres 

starzenia 

[lata] 

Wymiary 
ziarna 

krzemionki 
[nm] 

Połysk dla kąta 
padania światła 

[GU] 

20° 60° 85° 

1. Epoksydowa 0 − 0,4 68,9 78,9 

2. 
Epoksydowa mo-
dyfikowana nano-
krzemionką 

0 
12 0,3 13,2 25,4 

20 0,6 14,8 29,7 

 
Tab. 4. Połysk powłok epoksydowych starzonych w naturalnych 

warunkach klimatycznych w ciągu 3 lat 

Lp. Rodzaj powłoki 
Okres 

starzenia 

[lata] 

Wymiary 
ziarna 

krzemionki 
[nm] 

Połysk dla kąta 
padania światła 

[GU] 

20° 60° 85° 

1. Epoksydowa 3 − 0,3 8,6 13,2 

2. 
Epoksydowa mo-
dyfikowana nano-
krzemionką 

3 
12 0,2 1,4 10,7 

20 0,3 1,9 12,5 

 

Przedstawione na rysunkach 4÷7 topografie powierzchni ba-

danych powłok epoksydowych dokumentują niejednorodne starze-
nie ich powierzchni, co wpływa na tworzenie kraterów i wytrawień  
w miejscach o większym stopniu zestarzenia (utlenienia). Pod 
wpływem czynników eksploatacyjnych, a zwłaszcza promieniowania 
UV, obserwuje się powstawanie grup karbonylowych, których za-
wartość rośnie wraz z upływem okresu starzenia powłok w natural-
nych warunkach klimatycznych [3, 4]. 
 
 
 
 
 
 
 

µm

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

 
Rys, 4. Topografia powierzchni powłoki epoksydowej niestarzonej  
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Rys, 5. Topografia konwencjonalnej powierzchni powłoki epoksy-
dowej starzonej klimatycznie w okresie 3 lat 
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Rys, 6. Topografia powierzchni powłoki epoksydowej modyfikowa-
nej nanokrzemionką o ziarnie 12 nm, starzonej klimatycznie w 
okresie 3 lat 
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Rys, 7. Topografia powierzchni powłoki epoksydowej modyfikowane 
nanokrzemionką o ziarnie 20 nm, starzonej klimatycznie w okresie  
3 lat 
 

Badania twardości powłok epoksydowych udokumentowały ko-
rzystny wpływ udziału krzemionki na zwiększenie twardości powłok, 
ale jedynie w przypadku powłok niestarzonych (rys. 8) 
 

 
Rys. 8. Twardość powłok epoksydowych 
 

Wpływ starzenia na morfologię powierzchni powłok dokumentu-

ją rysunki 9÷11. 

 
Rys. 9. Morfologia powierzchni powłoki epoksydowej starzonej  
w okresie 3 lat  

 

 
Rys. 10. Morfologia   powierzchni   powłoki   epoksydowej modyfi-
kowanej nanocząstkami SiO2 o ziarnie 12 nm, starzonej w okresie 3 
lat  

 

 
Rys. 11. Morfologia powierzchni powłoki epoksydowej modyfikowa-
nej nanocząstkami SiO2 o ziarnie 20 nm starzonej w okresie 3 lat  

WNIOSKI 

1. Oddziaływanie na powłoki czynników środowiskowych, charak-
terystycznych dla naturalnych warunków klimatycznych, w okre-
sie 3 lat spowodowało zmniejszenie połysku ich powierzchni 
powłok. W przypadku powłok modyfikowanych nanokrzemionką 
utrata połysku była relatywnie mniejsza.  

2. Powłoki epoksydowe z warstwą nawierzchniową modyfikowaną 
nanokrzemionką o ziarnie 20 nm wykazały dużą stabilność pa-
rametrów chropowatości powierzchni (Ra i Rz) – podczas sta-
rzenia klimatycznego w okresie 3 lat. Efektu tego nie uzyskano 
w przypadku powłok modyfikowanych krzemionką o ziarnie  
12 nm. Zwiększona chropowatość powierzchni takich powłok, 
spowodowana była znaczną skłonnością tego napełniacza do 
tworzenia globul (w porównaniu z nanocząstkami krzemionki o 
ziarnie 20 nm). Prawdopodobną przyczyną tego zjawiska była 
niewystarczająca ilość żywicy epoksydowej do powleczenia nią 
wszystkich ziaren napełniacza, co w efekcie doprowadziło do 
aglomeracji ziaren nieotoczonych żywicą.  

3. Starzenie klimatyczne powłok epoksydowych spowodowało 
zanikanie połączeń adhezyjnych między tworzywem epoksydo-
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wym a powierzchnią ziaren napełniaczy i pigmentów, które ule-
gały wykruszaniu z powierzchni powłok, powodując powstawa-
nie na nich bruzd i kraterów o różnych rozmiarach. 
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Influence of climate ageing on surface state  
of epoxy nanocoatings 

The paper presents investigation results of surface state 

of epoxy coatings. Evaluations made in the purpose involved 

conventional epoxy coatings as well as epoxy coatings with 

surface layer modified using silica nanoparticles of medium 

grain size equal 12 nm or 20 nm which weight share in ap-

plied paint was 3.5%. The coatings are aged for 3 years in 

natural climatic conditions. The positive influence was stated 

of nanosilica of medium grain size equal 20 nm on surface 

state of aged coatings. After 3 year ageing the epoxy coatings 

with surface layer modified using silica nanoparticles of 

medium grain size equal 20 nm showed the lowest increase of 

roughness and the lowest gloss loss of all investigated coat-

ings.  
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