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Ocena odpornoœci na uderzenia pow³ok epoksydowych, poliestrowych

i polietylenowych na stalowych pod³o¿ach

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badañ odpornoœci na uderzenia wybranych pow³ok polimerowych
naniesionych na powierzchnie stalowe. Wybrano trzy pod³o¿a stalowe o ró¿nej gruboœci, na które nak³adane by³y
pow³oki epoksydowe, poliestrowe i polietylenowe. Przeprowadzone badania wykaza³y istotny wp³yw rodzaju pow³o-
ki oraz jej gruboœci, a tak¿e gruboœci pod³o¿a stalowego na odpornoœæ na uderzenia.

EVALUATION OF THE IMPACT RESISTANCE OF EPOXY, POLYESTER AND POLYETHYLENE COA-
TINGS ON STEEL SUBSTRATES.
Summary. The article presents the results of the impact resistance of selected polymer coatings deposited on steel
surfaces. Were selected three steel substrates of different thicknesses, which were applied epoxy, polyester and poly-
ethylene. The study showed a significant effect of the type of coating and its thickness, and the thickness of the sub-
strate steel on impact resistance.

1. WSTÊP

Pow³oki z tworzyw sztucznych s¹ stosowane w elek-
tronice i elektrotechnice, w celu uzyskania izolacji elek-
trycznej, jako zabezpieczenia przed uszkodzeniami me-
chanicznymi, dzia³aniem atmosfery, czynników biologicz-
nych i atmosferycznych. Pow³oki z polietylenu du¿ej gês-
toœci (PE-HD) znalaz³y zastosowanie do wytwarzania
pe³nych pokryæ na silnikach, cewkach, kondensatorach,
opornikach oraz na urz¹dzeniach o du¿ej mocy. W elektro-
nice cewki, oporniki, kondensatory i termistory s¹ elemen-
tami o ma³ych rozmiarach, o delikatnej budowie i ma³ej
pojemnoœci cieplnej, które nie mog¹ byæ podgrzane do
temperatury powy¿ej 150°C. Dzia³anie tych podzespo³ów
jest zale¿ne od odpowiedniego zabezpieczenia przed
szkodliwym dzia³aniem czynników zewnêtrznych, zwiêk-
szenia wytrzyma³oœci na wstrz¹sy, wzmocnienia mecha-
nicznego i odpornoœci na uderzenia. Równie¿ pow³oki
epoksydowe zapewniaj¹ dobr¹ ochronê elementów elek-
trycznych. Charakteryzuj¹ siê dobr¹ odpornoœci¹ ciepln¹,
twardoœci¹, przyczepnoœci¹ do pod³o¿y, szczelnoœci¹,
a tak¿e zachowaniem parametrów elektrycznych [1-4].

2. POW£OKI POLIMEROWE
I METODY ICH NAK£ADANIA

Do badañ wykorzystano trzy ró¿ne materia³y pow³oko-
twórcze, których w³aœciwoœci zosta³y zestawione w tabeli 1.

Pow³oki poliestrowe na³o¿ono metod¹ elektrostatycz-
n¹, która polega³a na pokryciu powierzchni stalowej na³a-
dowanym elektrycznie tworzywem polimerowym w pos-
taci proszku o wielkoœci ziaren 10 µm. Zastosowanym po-
limerem by³ poli(tereftalan etylenu) – PET. Kolejn¹ po-
w³okê otrzymano z ¿ywicy epoksydowej (Epidian 5)
zmieszan¹ w odpowiednich proporcjach z utwardza-
czem Z1 (trietylenotetramin¹), która nak³adana by³a me-
tod¹ rêczn¹ na pod³o¿a stalowe. Natomiast pow³oki poli-
etylenowe otrzymano metod¹ fluidyzacyjn¹. Fluidyza-
cyjne nanoszenie pow³oki polega³o na wytworzeniu za-
wiesiny sproszkowanego tworzywa w strumieniu gazu –
z³o¿a fluidalnego i wprowadzeniu do niego stalowej p³yt-
ki o gruboœci 0,5 mm; 1,0 mm oraz 3 mm uprzednio na-
grzanej w temperaturze 300°C. Czasy wygrzewania wy-
nosi³y kolejno 10 i 15 min. Po wyjêciu przedmiotu ze z³o-
¿a, poddano go kolejnemu nagrzaniu do temperatury
120°C, przez odpowiednio 10 lub 3 min. W tabeli 2 zesta-
wiono oznaczenia otrzymanych pow³ok polietyleno-
wych.

Jako pod³o¿a pow³ok polimerowych zastosowano
nastêpuj¹ce blachy stalowe:
— gruboœci 0,5 mm oznaczone symbolem X6Cr17. Jest to

stal odporna na korozjê, nierdzewna, posiadaj¹ca do-
bre w³aœciwoœci mechaniczne, odporna na dzia³anie
kwasu azotowego, co umo¿liwia jej szerokie zastoso-
wanie w produkcji elementów nara¿onych na dzia³a-
nie szkodliwego, kwaœnego œrodowiska chemicznego.
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Tabela 1. W³aœciwoœci zastosowanych polimerów pow³okotwórczych

Polimer
pow³okotwórczy

Polietylen
[PE-LD]

Poli(tereftalan etylenu)
[PET]

¯ywica epoksydowa –
Epidian 5 (nazwa handlowa)

Utwardzacz Z1

Postaæ polimeru Cia³o sta³e – proszek Cia³o sta³e – proszek Ciecz jasno¿ó³ta Ciecz jasno¿ó³ta

Gêstoœæ 0,92 g/cm3 1,51 g/cm3 1,17 g/cm3 0,981 g/cm3

Wielkoœæ ziaren 120 µm 10 µm – –

Producent Basell Orlen Pulverit Organika-Sarzyna Organika-Sarzyna



— gruboœci 1,0 mm oznaczon¹ symbolem DC01. Jest to
stal jakoœciowa niestopowa, przeznaczona do wyro-
bów walcowanych na zimno. Stale zimnowalcowane
najczêœciej stosowane s¹ w przemyœle motoryzacyj-
nym, elektronicznym, urz¹dzeniach gospodarstwa
domowego oraz in¿ynierii mechanicznej.

— gruboœci 3,0 mm oznaczone symbolem S235JR. Jest to
stal niestopowa konstrukcyjna [5].

Pod³o¿e stalowe przed na³o¿eniem pow³ok zosta³o
oczyszczone papierem œciernym oraz odt³uszczone aceto-
nem.

Dokonano pomiaru gruboœci pow³ok zgodnie z nor-
m¹ PN-EN ISO 2808:2008 [6] stosuj¹c metodê magnetycz-
n¹ przy u¿yciu miernika Minitest 700 firmy Anticorr, wy-
korzystuj¹cego indukcjê magnetyczn¹ i pr¹dy wirowe.
Wyniki pomiarów gruboœci otrzymanych pow³ok poli-
merowych zosta³y przedstawione na rysunku 1.

3. ODPORNOŒÆ NA UDERZENIA

Badania odpornoœci na uderzenia wykonano wed³ug
wytycznych zawartych w normie EN ISO 6272-1: 2004 [7].

W metodzie tej wyznacza siê minimaln¹ wysokoœæ, z któ-
rej spada ciê¿arek, powoduj¹c mechaniczne uszkodzenie
(pêkniêcie, z³uszczenie) badanej pow³oki naniesionej na
pod³o¿e stalowe. Miejsce, w którym pow³oka zostaje
odkszta³cona (uszkodzona) poddaje siê obserwacjom
przy u¿yciu mikroskopu stereoskopowego w powiêksze-
niu 10-krotnym [8].

G³ównym elementem przyrz¹du do badania odpor-
noœci na uderzenia jest obci¹¿nik zakoñczony kulistym
wg³êbnikiem o œrednicy 20 mm, który ustawia siê na
odpowiedniej wysokoœci na prowadnicy rurowej. Maksy-
malna wysokoœæ prowadnicy rurowej, z której mo¿na
opuœciæ obci¹¿nik o masie 1 kg lub 2 kg wynosi 1m.

Badania przeprowadzono dla pow³ok poliestrowych
(PET), polietylenowych (PE) oraz epoksydowych (EP) na-
³o¿onych na stalowe pod³o¿a o gruboœci 0,5; 1,0; 3,0 mm.
G³ównym celem by³o wyznaczenie minimalnej wysokoœ-
ci, z której opuszczony ciê¿arek powoduje uszkodzenie
pow³oki oraz obliczenie energii potencjalnej, przy której
nastêpowa³o pêkniêcie pow³oki.

Pow³oki po uderzeniu poddano obserwacjom mikro-
skopowym w powiêkszeniu 10-krotnym. W przypadku
pow³ok z poli(tereftalanu etylenu) naniesionych na pod-
³o¿a o gruboœci 0,5 mm (Rys. 2a), 1,0 mm (Rys. 2b) oraz
3 mm (Rys. 2c) nie nast¹pi³o uszkodzenie mechaniczne na
powierzchni, pomimo zastosowania odwa¿nika o maksy-
malnej masie 2 kg i maksymalnej wysokoœci spadku 1m.
Pow³oki z polietylenu na pod³o¿ach o gruboœci 0,5 mm
(Rys. 3a) oraz 1,0 mm (Rys. 3b) po uderzeniu z maksymal-
n¹ energia 19,62 J nie uleg³y pêkniêciu, natomiast na pod-
³o¿ach o gruboœci 3 mm ulega³y one rozerwaniu i nastê-
powa³o ods³oniêcie powierzchni stalowej widoczne na
rysunku 3c. W pow³okach epoksydowych na pod³o¿u
stalowym o gruboœci 0,5 mm pojawia³o siê pêkniêcie po
opuszczeniu obci¹¿nika o masie 1 kg z wysokoœci 30 cm
(Rys. 4a). Na pod³o¿u o gruboœci 1,0 mm po opuszczeniu
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Rys. 1. Gruboœæ otrzymanych pow³ok polimerowych

Tabela 2. Oznaczenia pow³ok polietylenowych

Oznaczenie
pow³oki

Gruboœæ
pod³o¿a

[mm]

Czas wy-
grzewania

[min]

Czas
fluidyzacji

[s]

Czas do-
grzewania

[min]

0,5 PE10 0,5 10 3 10

0,5 PE15 0,5 15 5 3

1 PE10 1,0 10 3 10

1 PE15 1,0 15 5 3

3 PE10 3,0 10 3 10

3 PE15 3,0 15 5 3



obci¹¿nika z wysokoœci 85 cm widoczne by³o pêkniecie
po ca³ym obwodzie (Rys. 4b), a w przypadku tych sa-
mych pow³ok na pod³o¿u o gruboœci 3 mm minimalna
wysokoœæ, z której opuszczony ciê¿arek spowodowa³
odpryœniecie pow³oki wynosi³a tylko 15 cm (Rys. 4c).

Po wyznaczeniu minimalnej wysokoœci, z której
opuszczony obci¹¿nik powodowa³ uszkodzenie po-
w³oki obliczono energiê potencjaln¹, której wartoœci
dla poszczególnych pow³ok zosta³y przedstawione na
rysunku 5.
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Rys. 3. Pow³oka polietylenowa PE po uderzeniu (pow.10×): a) na pod³o¿u o gruboœci 0,5 mm, b) na pod³o¿u o gruboœci 1,0 mm, c) na pod³o¿u o gru-

boœci 3,0 mm

Rys. 2. Pow³oka z poli(tereftalanu etylenu) PET po uderzeniu (pow. 10×): a) na pod³o¿u o gruboœci 0,5 mm, b) na pod³o¿u o gruboœci 1,0 mm, c) na

pod³o¿u o gruboœci 3,0 mm



4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Rodzaj polimeru pow³okotwórczego, gruboœæ pow³o-
ki oraz gruboœæ pod³o¿a, na które nanoszona jest dana
pow³oka wp³ywa na jej odpornoœæ na uderzenia. ¯ywica
Epidian 5 utwardzona trietylenotetramin¹ jest tworzy-
wem bardzo kruchym, dlatego te¿ wartoœæ energii, przy

której uleg³a uszkodzeniu mia³a najni¿sze wartoœci spo-
œród badanych pow³ok. Natomiast gruboœæ pow³oki poli-
merowej zale¿y od metody jak¹ jest nak³adana na pod³o-
¿e. Zwykle w procesie elektrostatycznego nanoszenia
pow³ok otrzymuje siê warstwy o gruboœci 80÷150 µm. W
przypadku fluidyzacyjnego nanoszenia gruboœæ pow³ok
polietylenowych zale¿na by³a od czasu fluidyzacji, a mia-
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Rys. 5. Zale¿noœæ rodzaju pow³oki od wartoœci energii potencjalnej, przy której ulega³a uszkodzeniu

Rys. 4. Pow³oka epoksydowa EP po uderzeniu (pow. 10×): a) na pod³o¿u o gruboœci 0,5 mm, b) na pod³o¿u o gruboœci 1,0 mm, c) na pod³o¿u o gruboœ-

ci 3,0 mm



nowicie im d³u¿szy czas, tym wiêksza gruboœæ warstwy.
W wyniku przeprowadzonych badañ sformu³owano nas-
têpuj¹ce wnioski:

Najwiêksz¹ odpornoœci¹ na uderzenia o energii
19,62 J charakteryzuj¹ siê pow³oki polietylenowe na pod-
³o¿u o gruboœci 0,5 i 1,0 mm, dla których nie zaobserwo-
wano uszkodzenia, pomimo zastosowania odwa¿nika o
masie 2 kg, opuszczonego z maksymalnej wysokoœci 1m.
Natomiast dla pow³ok z polietylenu nanoszonych na
pod³o¿e stalowe o gruboœci 3 mm, minimalna wysokoœæ,
dla której nast¹pi³o uszkodzenie pow³oki wynosi³a 0,45
m (gruboœæ pow³oki 428 µm) i 0,30 m (gruboœæ pow³oki
529 µm).

Pow³oki z poli(tereftalanu etylenu) o gruboœci od 42,2
do 84,6 µm nie uleg³y uszkodzeniu po uderzeniu z ener-
gi¹ 19,62 J.

Pow³oki epoksydowe, do których zastosowano
utwardzacz Z1 (trietylenotetraminê) posiadaj¹ najmniej-
sz¹ odpornoœæ na uderzenia, a mianowicie uleg³y uszko-
dzeniu po uderzeniu z energi¹: 2,94 J na pod³o¿u stalo-
wym o gruboœci 0,5 mm, 8,34 J na pod³o¿u o gruboœci 1,0
mm i 1,47 J na pod³o¿u o gruboœci 3,0 mm.
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