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Michał PRZERWA 

OCENA ZU�YWANIA EROZYJNEGO POWŁOK 
POLIMEROWYCH OBIEKTÓW 

TECHNICZNYCH 

Streszczenie 
 W artykule przedstawiono wyniki bada� odporno�ci erozyjnej starzonych klimatycznie powłok 

epoksydowych oraz poliuretanowych modyfikowanych nanocz�stkami krzemionki lub tlenku 
aluminium. Zostały zastosowane statystyczne metody planowania do�wiadcze�. Dokonano oceny 
wpływu nanonapełniaczy oraz rodzaju osnowy polimerowej na odporno�� erozyjn� badanych powłok 
polimerowych. Powłoki poliuretanowe modyfikowane nanonapełniaczem wykazały wi�ksz� odporno��
erozyjn�, ni� powłoki epoksydowe. Wy�sza odporno�� powłok poliuretanowych na uderzenia, 
swobodnie spadaj�cych cz�stek elektrokorundu granulowanego, prawdopodobnie była spowodowana 
wzrostem twardo�ci powłok w wyniku ich starzenia klimatycznego. 

WST�P 
Podczas eksploatacji na obiekty techniczne oddziałuj� ró�nego typu nara�enia 

klimatyczne oraz �rodowiskowe, prowadz�ce do ich zu�ywania. Celem ich ochrony przed 
oddziaływaniem tych czynników, na ró�nego rodzaju podło�a nakładane s� polimerowe 
powłoki ochronne. Obecnie stanowi� one ponad 80% wszystkich powłok, stosowanych w 
ochronie ró�nego typu powierzchni przed destrukcyjnym oddziaływaniem czynników 
otoczenia. Zabezpieczaj� one efektywnie powierzchni� urz�dze� technicznych przed 
oddziaływaniem czynników eksploatacyjnych, w tym cz�stek erozyjnych [9]. 

W miar� upływu czasu eksploatacji powłoki polimerowe ulegaj� starzeniu, na skutek 
destrukcyjnego oddziaływania czynników otoczenia. Poznanie kinetyki procesów destrukcji 
powłok polimerowych, zachodz�cych pod wpływem czynników klimatycznych oraz 
�rodowiskowych wymaga bada�, pozwalaj�cych na ocen� zmian w strukturze polimeru, które 
z kolei determinuj� kinetyk� zu�ywania erozyjnego polimerowych powłok ochronnych [4, 6]. 
Ekspozycja w rzeczywistych warunkach eksploatacji mo�e by�, zatem �ródłem rzetelnych 
informacji zachowania si� powłok polimerowych podczas ich u�ytkowania [2, 11, 13]. 

Odporno�� erozyjna powłok polimerowych, omawianych w niniejszym artykule, zale�y 
od oddziałuj�cych na ni� czynników otoczenia, które wpływaj� po�rednio na zmian�: 
spr��ystych, wytrzymało�ciowych i tribologicznych własno�ci powłok, determinuj�cych ich 
odporno�� erozyjn� [5, 7, 10]. Konieczno�� prowadzenia bada� kinetyki zu�ywania 
erozyjnego powłok polimerowych pod wpływem uderzania twardych cz�stek wynika z faktu, 
�e proces ten dotychczas nie jest wystarczaj�co poznany. Ta forma zu�ycia mechanicznego 
obejmuj�ca deformacj� i zm�czenie materiału jest zło�onym i dynamicznym procesem, 
przebiegaj�cym w stałych lub zmiennych warunkach.  
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Przebieg procesu zu�ywania erozyjnego mo�e mie�, zatem ró�ny charakter. Jest to 
zło�ony proces [1, 3], który istotnie zale�y od mikro- i makrostruktury powłoki, a tak�e od 
wytrzymało�ci poł�czenia adhezyjnego powłoki z podło�em, uwarunkowanej stanem podło�a. 
Natomiast rodzaj erozji (�cinaj�ca, deformacyjna), który przewa�a w danych warunkach, jest 
zdeterminowany w decyduj�cej mierze przez pr�dko�ci cz�stek erozyjnych oraz k�t, pod 
jakim uderzaj� one o powłok� polimerow�. Pomimo, �e głównym procesem jest mechaniczne 
zderzenie spowodowane przez uderzaj�c� w materiał cz�stk�, innymi procesami s�: cieplne, 
chemiczne i fizyczne reakcje pomi�dzy elementami bior�cymi udział w procesie erozji.

Obecnie ilo�ciowe badania oceny odporno�ci erozyjnej powłok polimerowych, ostatnio 
rozwini�te dla wielu rodzajów powłok, to przede wszystkim znormalizowane metody 
badawcze [15]. Poniewa� nie zawsze s� one wystarczaj�ce, ocena zmian w strukturze powłok 
polimerowych, wymaga prowadzenia niekonwencjonalnych bada� powłok. Do bada� tych 
zalicza si�: badania spektroskopowe w podczerwieni, badania za pomoc� mikroskopów 
elektronowych, badania rentgenograficzne oraz badania z wykorzystaniem spektrometrii 
masowej [8, 9, 14]. 

1. METODYKA BADA�
Badano trójwarstwowe powłoki epoksydowe (EP) i poliuretanowe (PUR). Podło�e 

stalowe próbek (o wymiarach 160 x 80 x 2 mm), było czyszczone w b�bnach rotacyjnych, 
pod wpływem oddziaływania wałeczków ceramicznych. Przed nało�eniem powłok podło�e 
stalowe zostało odtłuszczone. Oznaczenia badanych powłok zawarto w tabeli 1. 

Tab. 1. Rodzaje badanych systemów powłokowych i ich odporno�� erozyjna (powłok niestarzonych)

Oznaczenie 
systemu 

powłokowego
Nazwa warstwy Rodzaj warstwy

Odporno�� erozyjna S [kg/μm]
system 

powłokowy 
trójwarstwowy 

warstwa 
nawierzchniowa 

EP 
podkładowa epoksydowa I 

1,28 1,21 mi�dzywarstwa epoksydowa II 
nawierzchniowa epoksydowa  

EP/Al2O3

podkładowa epoksydowa I 

1,21 1,17 mi�dzywarstwa epoksydowa II 

nawierzchniowa epoksydowa modyfikowana 
nanocz�stkami Al2O3 (d = 20 nm) 

EP/SiO2

podkładowa epoksydowa I 

1,02 0,98 mi�dzywarstwa epoksydowa II 

nawierzchniowa epoksydowa modyfikowana 
nanocz�stkami SiO2 (d = 12 nm) 

PUR 
podkładowa epoksydowa I 

0,62 0,7 mi�dzywarstwa epoksydowa II 
nawierzchniowa poliuretanowa 

PUR/Al2O3

podkładowa epoksydowa I 

0,64 0,73 mi�dzywarstwa epoksydowa II 

nawierzchniowa poliuretanowa modyfikowana 
nanocz�stkami Al2O3 (d = 20 nm) 

PUR/SiO2

podkładowa epoksydowa I 

0,63 0,74 mi�dzywarstwa epoksydowa II 

nawierzchniowa poliuretanowa modyfikowana 
nanocz�stkami SiO2 (d = 12 nm) 

W przypadku powłok modyfikowanych do farby epoksydowej lub poliuretanowej dodano 
nanonapełniacz w postaci nanocz�stek: tlenku aluminium (Al2O3), o �rednicy ziarna 20 nm 
lub nanoncz�stek krzemionki (SiO2) o �rednicy ziarna 12 nm, celem poprawy własno�ci 



��������			
���

mechanicznych powłok (odporno�ci erozyjnej). Zawarto�� nanonapełniacza w powłoce 
wynosiła 3,5% (udziału wagowego). Celem rozbicia aglomeratów nanonapełniacza farby 
poddano mieszaniu w ci�gu 18 godzin. 

Po uzyskaniu powłok poddano je aklimatyzacji w ci�gu 10 dni, w temperaturze 20 ± 2ºC, 
w otoczeniu o wilgotno�ci 65 ± 5%. Po aklimatyzacji powłok i wykonaniu bada� wst�pnych 
(grubo�ci, twardo�ci, chropowato�ci oraz połysku powłok) próbki umieszczono na stojakach, 
usytuowanych na stacji klimatycznej w pobli�u Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn  
w Radomiu. Badania te powtórzono po trzech latach starzenia powłok. Parametry badanych 
powłok epoksydowych (EP) oraz poliuretanowych (PUR) przedstawiono w tabeli 2. 

Tab. 2. Parametry powłok epoksydowych i poliuretanowych, starzonych pod wpływem czynników 
klimatycznych w ci�gu trzech lat

Lp. Rodzaj systemu 
powłokowego 

Twardo��
wg Buchholza H 

Parametr chropowato�ci Ri, [µm] 

Ra Rz Rt Rm
1. EP 89 0,68 5,07 7,18 6,71 
2. EP/Al2O3 91 0,65 4,25 6,42 5,93 
3. EP/SiO2 89 1,07 6,63 9,06 7,98 
4. PUR 92 0,24 1,55 2,37 2,22 
5. PUR/Al2O3 91 0,24 1,43 2,07 1,90 
6. PUR/SiO2 93 0,55 2,99 4,24 4,01 

Twardo�� powłok polimerowych badano metod� Buchholza (PN-EN ISO 2815:2004). Do 
pomiaru chropowato�ci powierzchni badanych powłok zastosowano profilometr firmy 
Hommel-Werke T500 z głowic� T5E (zgodnie z normami: PN-87/M-04251, PN-ISO 8501-
1:1996, PN-ISO 8501-1:1998). 

1.1. Plan bada�
Skład fazowy próbek powłok oraz liczba wykonywanych do�wiadcze�� (N = 8) zostały 

ustalone na podstawie przyj�tego planu bada�, reprezentowanego przez ortogonaln� macierz 
pełnoczynnikow� I rz�du typu 23 z powtórzeniami (tab. 3) [11]. 

Tab. 3. Pełnoczynnikowa macierz planowania I rz�du typu 23 z powtórzeniami
j x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 jy
1 + - - - + + + -  
2 + + - - - - + +  
3 + - + - - + - +  
4 + + + - + - - -  
5 + - - + + - - +  
6 + + - + - + - -  
7 + - + + - - + -  
8 + + + + + + + +  

b0 b1 b2 b3 b12 b13 b23 b123  

Numer do�wiadczenia (warto�� „j”) jest jednocze�nie oznaczeniem próbek powłok danego 
typu, o okre�lonym układzie zmiennych xi (i – numer zmiennej; i = {1, 2, 3}). Trzema 
parametrami wej�ciowymi xi o warto�ciach kodowych na dwu poziomach (dolnym  
-1 i górnym +1) były: 
a) rodzaj materiału warstwy nawierzchniowej (x1); 
b) rodzaj materiału nanonapełniacza (x2); 
c) powłoka poddana badaniu odporno�ci erozyjnej (x3). 

Rzeczywiste składy fazowe, wraz z ich zapisem kodowym, badanych systemów 
powłokowych zaprezentowano w tabeli 4. 
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Tab. 4. Zapis zmiennych kodowych i rzeczywiste składy fazowe badanych systemów powłokowych
Numer 
próby 

rodzaj materiału warstwy 
nawierzchniowej 

(x1) 

rodzaj materiału 
nanonapełniacza 

(x2) 

powłoka podanna badaniu 
odporno�ci erozyjnej 

(x3) 
1 - EP - Al2O3 

(d = 20 nm) 
- 

warstwa 
nawierzchniowa 

2 + PUR - - 
3 - EP + SiO2 

(d = 12 nm) 
- 

4 + PUR + - 
5 - EP - Al2O3 

(d = 20 nm) 
+ 

system powłokowy 
trójwarstwowy 

6 + PUR - + 
7 - EP + SiO2 

(d = 12 nm) 
+ 

8 + PUR + + 

Składow� funkcji odpowiedzi y (parametrem wyj�ciowym) jest odporno�� erozyjna  
S kg/μm. Współczynniki regresji: b1, b2, b3 oraz interakcji b12, b13, b23, b123 okre�laj��wpływ 
danej wielko�ci wej�ciowej na warto���wyj�ciow��funkcji obiektu bada��[13]. 

Dla przyj�tego planu bada� pierwszego rz�du obliczone warto�ci współczynników regresji 
pozwalaj� oceni� wpływ poszczególnych zmiennych (jako�ciowych) niezale�nych na 
warto�ci składowej funkcji odpowiedzi (odporno�ci erozyjnej) oraz daj� mo�liwo��
identyfikacji rodzaju tego wpływu. 

Współczynniki regresji: b1, b2, b3 oraz interakcji: b12, b13, b23, b123 okre�laj� wpływ danej 
wielko�ci wej�ciowej na y , czyli warto�� wyj�ciow� według równania (1): 

3211233223311321123322110 xxxbxxbxxbxxbxbxbxbby +++++++= .               (1) 
Warto�ci współczynników regresji oblicza si� z relacji (2): 

                                               
j

j
iji yx

N
b �

=

⋅=
8

1

1 ,        i = 0, 1, 2, 3.                                    (2)  

Celem przeprowadzenia statystycznej analizy otrzymanych wyników jest ustalenie progu 
istotno�ci współczynników regresji bi i oceny ich wpływu na warto�� funkcji odpowiedzi  
y  według poni�szych zale�no�ci. Wariancja (3) oraz bł�d wyznaczenia współczynników 
regresji (4) obliczane s� według zale�no�ci: 

( )
N
d

ys j

2

2Σ
= ,                                                            (3) 

( ) ( )
N

ysbs i

2

= ,                                                          (4) 

gdzie: dj = y  – yjk ( y  – warto�� �rednia z k pomiarów; jky – warto�� k-tego pomiaru w j-tym 
do�wiadczeniu; k = 1, 2; N – liczba do�wiadcze�). 

Po sprawdzeniu warunku (5), po przekształceniach otrzymuje si� (6) i (7): 

( ) .obl
i t

ys
Nb =⋅ ,                                                          (5) 

( )
N

ysbi
⋅= 306,2 ,                                                         (6) 

( ) ( )ysysbb iistot ⋅=⋅=≥ 8153,0
8

306,2 ,                                    (7) 

gdzie: dla rozkładu t-Studenta; tablobl tt >>  ( 306,2=tablt  przy liczbie stopni swobody f = 8  
i prawdopodobie�stwie P = 95%).  
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Celem niniejszych bada� jest opisanie: ilo�ciowego i jako�ciowego wpływu wybranych 
parametrów wej�ciowych (x1, x2, x3) na odporno�� erozyjn� powłok polimerowych oraz 
prawdopodobnych zale�no�ci indywidualnego i wzajemnego oddziaływania z czynnikami 
klimatycznymi. 

1.2. Metodyka badania odporno�ci erozyjnej 
Metoda oznaczania odporno�ci erozyjnej powłok polimerowych za pomoc� swobodnie 

spadaj�cych cz�stek erozyjnych, polega na poddaniu powłoki oddziaływaniu strumienia 
materiału �ciernego. W badaniach procesu erozyjnego zu�ywania powłok wykorzystano 
aparat zalecany w polskiej normie PN-76/C-81516 (rys. 1). 
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Rys. 1. Urz�dzenie do badania zu�ywania erozyjnego powłoki polimerowej: 1-pojemnik na  materiał 
erozyjny, 2-rura transportuj�ca materiał erozyjny, 3-mikroskop; 4-uchwyt obrotowy do 
mocowania próbki metalowej z powłok� polimerow�; 5-pojemnik zbieraj�cy przesypany 
materiał erozyjny

Do oceny odporno�ci powłok polimerowych na zu�ycie erozyjne przyj�to kryterium  
S wyra�aj�ce stosunek całkowitej masy cz�stek erozyjnych M, powoduj�cych zu�ycie 
powłoki w badanym obszarze (odsłoni�cie przez start� powłok� fragmentu powierzchni 
stalowego podło�a o kształcie elipsy o mniejszej �rednicy d = 3,6 ± 0,1 mm), do grubo�ci 
powłoki G. 

     
G
MS = ,                                                             (8) 

gdzie: S – odporno�� erozyjna [kg/μm], M – masa cz�stek erozyjnych [kg], G – �rednia 
grubo�� badanej powłoki [μm]. 

Materiał erozyjny stanowiły cz�stki elektrokorundu szlachetnego, granulowanego 99A 
(wg PN-76/M-59111), o numerze ziarna 30 wg PN-ISO 8486-2. Rozmiary ziaren 
elektrokorundu wynosiły 0,60 ÷ 0,71 mm. Głównym składnikiem materiału erozyjnego jest 
trójtlenek glinu (minimum 99%), za� pozostałe składniki to: dwutlenek krzemu, trójtlenek 
�elaza, tlenek wapnia i tlenek sodu (rys. 2). 
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Rys. 2. Morfologia ziarna elektrokorundu granulowanego 99A

Badana próbka z powłok� polimerow� nachylona była pod k�tem 	 = 45°. Oznaczenie 
wykonano w temperaturze 20 ± 2°C, w otoczeniu o wilgotno�ci wzgl�dnej 65 ± 5%. 

2. WYNIKI BADA� ODPORNO�CI EROZYJNEJ 
Wyniki bada� odporno�ci erozyjnej przedstawiono w tabeli 5, a ich graficzn� interpretacj�

na rysunkach 3 i 4. Dla ułatwienia ewidencji powłok i omówienia wyników bada�, dla 
powłok niemodyfikowanych przyj�to j = (A ÷ D). Poszukiwano takiego systemu 
powłokowego, dla którego odporno�� erozyjna przyjmuje�warto�� najwi�ksz�. Warunki te 
dobrze spełnia próbka z powłok� poliuretanow�, modyfikowan� nanokrzemionk�. Twardo��
badanych powłok przedstawiono na rysunkach 5 i 6. 

Tab. 5. Wyniki bada� odporno�ci erozyjnej

Parametr 
Powłoki modyfikowane 

Numer próby / Oznaczenie powłok 
1 2 3 4 5 6 7 8 

materiał 
warstwy 

nawierzchniowej 
EP PUR EP PUR EP PUR EP PUR 

rodzaj 
nanonapełniacza Al2O3 Al2O3 SiO2 SiO2 Al2O3 Al2O3 SiO2 SiO2

rozmiar ziarna 
[nm] 20 12 20 12 

powłoka 
poddana badaniu 

odporno�ci 
erozyjnej 

warstwa nawierzchniowa system powłokowy trójwarstwowy 

S [kg/μm] 0,39 0,41 0,34 0,62 0,45 0,48 0,42 0,49 

Parametr 
Powłoki niemodyfikowane 

Numer próby / Oznaczenie powłok 
A B C D 

materiał 
warstwy 

nawierzchniowej 
EP EP PUR PUR 

rodzaj 
nanonapełniacza - - - - 

powłoka 
poddana badaniu 

odporno�ci 
erozyjnej 

system powłokowy 
trójwarstwowy 

warstwa 
nawierzchniowa 

system powłokowy 
trójwarstwowy 

warstwa 
nawierzchniowa 

S [kg/μm] 0,44 0,44 0,47 0,36 
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Rys. 3. Odporno�� erozyjna trójwarstwowych powłok epoksydowych i poliuretanowych 
(niemodyfikowanych oraz modyfikowanych) poddanych starzeniu pod wpływem 
czynników klimatycznych w ci�gu 3 lat 

Rys. 4. Odporno�� erozyjna warstwy nawierzchniowej powłoki epoksydowej i poliuretanowej 
(niemodyfikowanej oraz modyfikowanej) poddanej starzeniu pod wpływem czynników 
klimatycznych w ci�gu 3 lat 
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Rys. 5. Twardo�� powłok epoksydowych (niemodyfikowanych oraz modyfikowanych) poddanych 
starzeniu pod wpływem czynników klimatycznych w ci�gu 3 lat 

Rys. 6. Twardo�� powłok poliuretanowych (niemodyfikowanych oraz modyfikowanych) poddanych 
starzeniu pod wpływem czynników klimatycznych w ci�gu 3 lat
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2.1. Analiza statystyczna wyników bada�
Na podstawie uzyskanych wyników bada� odporno�ci erozyjnej, wykorzystuj�c wzory 

(2), (3), (4) i (7) obliczono: współczynniki regresji, wariancj�, bł�d wyznaczania oraz poziom 
istotno�ci współczynników regresji. Wyniki oblicze� przedstawiono w tabeli 6. 

Tab. 6. Współczynniki równania (1)
yS

[kg/μm]
b0 b1 b2 b3 b12 b13 b23 b123 s( y ) s (bi) bistot

0,45 0,05 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 

Dla odporno�ci erozyjnej powłok starzonych klimatycznie w ci�gu trzech lat otrzymujemy 
wielomian, b�d�cy funkcj� odpowiedzi (S): 

321323121321 03,002,002,004,001,002,005,045,0 xxxxxxxxxxxxyS −−−++++= .     (9) 

Analizuj�c warto�ci współczynników bi oraz znaków wyst�puj�cych przed nimi mamy 
mo�liwo�� oceny wpływu udziału poszczególnych zmiennych niezale�nych xi na warto��
danej wyj�ciowej (funkcji odpowiedzi). 

Na podstawie przeprowadzonych bada� mo�na stwierdzi�, �e modyfikacja składu powłok 
nanonapełniaczem miała korzystny wpływ na zwi�kszenie odporno�ci erozyjnej powłok 
poliuretanowych, dla ka�dego rodzaju nanonapełniacza, poniewa� b12 = +0,04. Natomiast 
rodzaj nanonapełniacza miał istotny wpływ na warto�� odporno�ci erozyjnej powłoki. 

PODSUMOWANIE
Najwi�kszy wpływ na odporno�� erozyjn�, dla przyj�tych zmiennych niezale�nych, ma 

zmienna x1 determinuj�ca materiał warstwy nawierzchniowej (b1 = +0,05). Powłoki 
poliuretanowe wykazały wi�ksz� odporno�� erozyjn�, ni� powłoki epoksydowe, niezale�nie 
od rodzaju zastosowanego nanonapełniacza. Wi�ksza odporno�� erozyjna starzonych powłok 
poliuretanowych mo�e by� tłumaczona zwi�kszeniem ich twardo�ci. 

Na warto�� odporno�ci erozyjnej najwi�kszy wpływ ma modyfikacja powłok 
nanokrzemionk�, o czym �wiadczy interakcja zmiennych x1x2. Zarówno odporno�� erozyjna 
trójwarstwowych powłok poliuretanowych oraz ich warstwy nawierzchniowej, była 
najwi�ksza dla modyfikacji krzemionk� (SiO2). Warstwa nawierzchniowa powłoki 
poliuretanowej (PUR) starzonej z tym dodatkiem, charakteryzowała si� wi�ksz� odporno�ci�
erozyjn� S o ponad 51%, w porównaniu z nawierzchniow� warstw� powłoki poliuretanowej 
modyfikowan� tlenkiem aluminium (Al2O3).  

Warstwa nawierzchniowa powłok poliuretanowych równie� wykazała wi�ksz� odporno��
erozyjn� o 5% i 82%, ni� nawierzchniowa warstwa powłoki epoksydowej, modyfikowanej 
odpowiednio tlenkiem aluminium (Al2O3) i krzemionk� (SiO2). 

BIBLIOGRAFIA
1. Barkoula N.-M., Review processes and influencing parameters of the solid particle 

erosion of polymers and their composites. Journal of Materials Science 2002, Vol. 37,  
p. 3807÷3820. 

2. Deflorian F., Rossi S., Fedrizzi L., Zanella C., Comparison of organic coating accelerated 
tests and natural weathering considering meteorological data. Progress in Organic 
Coatings, 2007, Vol. 59, p. 244÷250. 

3. Characterization and failure analysis of plastics, ASM International, 2003, ISBN  
0-87170-789-6. 




���			��������

4. Kotnarowska D., Erozja powłok polimerowych. Monografia Nr 134, Wydawnictwo 
Politechniki Radomskiej, Radom 2009. 

5. Kotnarowska D., Examination of dynamics of polymeric coatings erosive wear process. 
Materials Science 2006, Vol. 12, p. 138÷143. 

6. Kotnarowska D., Kotnarowski A., Influence of ageing on kinetics of epoxy coatings 
erosive wear. International Journal of Applied Mechanics and Engineering 2004, Vol. 9, 
p. 53÷58. 

7. Kotnarowska D., Wojtyniak M., Influence of ageing on mechanical properties of epoxy 
coatings. Solid State Phenomena 2009, Vols. 147÷149, p. 825÷830. 

8. Kotnarowska D., Wojtyniak M., Metody bada� jako�ci powłok ochronnych. 
Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007, 236 s. 

9. Kotnarowska D., Powłoki ochronne. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 
2010. 

10. Kotnarowska D., Wpływ czynników otoczenia na własno�ci eksploatacyjne ochronnych 
powłok epoksydowych urz�dze� technicznych. Monografia Nr 40, Wydawnictwo 
Politechniki Radomskiej, Radom 1999. 

11. Malshe V.C., Waghoo G., Weathering study of epoxy paints. Progress in Organic 
Coatings, 2004, Vol. 51, p. 267÷272. 

12. Pola�ski Z., Planowanie do�wiadcze� w technice. Warszawa, PWN 1984. 
13. Santos D., Costa M.R., Santos M.T., Performance of polyester and modified polyester coil 

coatings exposed in different environments with high UV radiation. Progress in Organic 
Coatings, 2007, Vol. 58, p. 296÷302. 

14. Sekine I., Yuasa M., Hirose N., Tanaki T., Degradation evaluation of corrosion protective 
coatings by electrochemical, physicochemical and physical measurements. Progress in 
Organic Coatings, 2002, Vol. 45, p. 1÷13. 

15. PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie �cieralno�ci powłok lakierowych. 

ASSESSEMENT OF THE EROSIVE WEAR  
OF POLYMER COATINGS OF TECHNICAL 

OBJECTS 

Abstract 
The paper presents examination results of erosive resistance of epoxy and polyurethane coatings 

with silica or alumina nanoparticles addition, aged climatically. Statistic methods of experiment 
planning were applied. Influence of nanofillers and polymer matrix kind on erosive resistance of 
polymer coatings were evaluated during the research. Polyurethane coatings modified with nanofiller 
showed higher erosive resistance than the epoxy coatings. The higher resistance of polyurethane 
coatings to the impact of falling freely particles of granulated alundum, probably was caused by the 
increase of coatings hardness as a result of their climatic ageing.  
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