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Praca naukowa finansowana ze

rodków na nauk  w latach 2007–

2010 jako projekt badawczy roz-

wojowy.

wanie w celu uzyskania korzyst-

nych w a ciwo ci u ytkowych. 

Betony wibroprasowane z past  

bitumiczn  w stosunku do beto-

nów wibroprasowanych bez pasty 

i betonów wibrowanych z past  

charakteryzuj  si  ni sz : wytrzy-

ma o ci  na ciskanie, nasi kli-

wo ci , podci ganiem kapilarnym, 

g boko ci  wnikania wody, poro-

wato ci  ca kowit , zawarto ci  

porów kapilarnych oraz najwy -

sz : zawarto ci  porów elowych 

i drobnych porów kapilarnych jak 

i odporno ci  na agresywne ro-

dowiska korozyjne.
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Obserwacje mikrostruktury beto-

nu pod mikroskopem skaningo-

wym wykaza y, e efektem dzia-

ania pasty bitumicznej w betonie 

jest zajmowanie przez ni  cz ci 

obj to ci stoj cej do dyspozycji 

elu cementowego, hydrofobiza-

cja cianek porów i zablokowanie 

po cze  miedzy nimi, jak równie  

pokrywanie pow ok  asfaltow : 

produktów hydratacji cementów 

(rys. 2), powierzchni ziaren cemen-

tu i kruszywa oraz wn trza porów 

kapilarnych.

Pozosta e w a ciwo ci betonów, 

takie jak wytrzyma o , zginanie, 

g sto  obj to ciowa i w a ciwa, 

skurcz, przyczepno , cieralno , 

krucho  omówiono w pracy [2], 

podobnie jak wyniki analizy ter-

micznej oraz rentgenowskiej anali-

zy dyfrakcyjnej.

4. Podsumowanie

Przeprowadzone badania wskazu -

j  na mo liwo ci wp ywania na

cechy betonów cementowych przez 

modyfikacj  past  bitumiczn  oraz 

zag szczanie przez wibropraso-

Trwa o  pow ok cynkowych i pow ok 
typu duplex w rodowisku agresywnym
Dr in . Dominika D bska

Pow oki cynkowe s  cz sto stosowane do zabezpieczania elementów stalowych poddanych dzia aniu rodowiska zewn trz-

nego. Ze wzgl dów estetycznych, a tak e w celu wyd u enia trwa o ci, powlekane s  dodatkowo pokryciem malarskim.

W artykule przedstawiono wyniki obserwacji zachowania si  pow ok cynkowych z dodatkowym pokryciem malarskim, eks-

ponowanych w nast puj cych rodowiskach: oboj tnej soli, zasadowym i wody destylowanej.

S owa kluczowe: korozja, trwa o , stal ocynkowana, pokrycia malarskie.

Durability of zinc-coated steel and duplex-coated steel exposed to an aggressive medium

Metal coats made of zinc are often used as a protection of steel materials exposed to atmospheric medium. In case of 

aesthetics and longitude protection time, they are covered by paint coat.

The results of examinations of zinc coated steel samples covered by added paint layer to a corrosive medium such as NaCl 

solution, Ca(OH)
2
 solution and distilled water were presented in the paper.

Key words: corrosion, durability, zinc-coated steel, paint coats.
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W celu okre lenia wp ywu ro-

dowiska zewn trznego na trwa-

o  zabezpieczenia typu duplex 

wybrano 4 rodzaje farb. By y to 2 

farby przeznaczone do malowania 

powierzchni cynkowych: akrylowa 

(FA) i poliwinylowa (FPw) oraz ywi-

ca alkidowo-uretanowa z inhibito-

rem korozji (ZA-U), a tak e ywica 

polisiloksanowa z inhibitorem koro-

zji (ZPs). W celu równomiernego 

na o enia pokrycia, elementy prób-

ne ze stali ocynkowanej malowano 

przez zanurzenie. Farb  nak adano 

odpowiednio w jednej lub dwóch 

warstwach.

Elementy próbne eksponowano 

w temperaturze pokojowej w nast -

puj cych rodowiskach: 5% roztwór 

NaCl, nasycony roztwór Ca(OH)
2
, 

woda destylowana. Ka dy element 

próbny by  w ca o ci zanurzony 

w zdefiniowanym medium korozyj-

nym. Ponadto, w celu przyspiesze-

nia procesów korozyjnych, próbki 

pokryte pojedyncz  pow ok  malar-

sk  by y zanurzone do po owy wyso-

ko ci w ka dym rodzaju medium 

korozyjnego. rodowisko reakcji 

by o ka dorazowo wymieniane 

w terminie wykonywania oznacze : 

zmiany wygl du powierzchni oraz 

zmiany grubo ci pow oki i masy 

próbki, czyli w odst pach dwuty-

godniowych. T o dla tych oznacze  

stanowi y próbki z blachy ocynko-

si  sytuacje awaryjne [4], o tyle 

– jak pokazuje praktyka – nieza-

mierzone b dy przyczyniaj  si  

do szybkiego uszkodzenia pow ok 

na stali w obiektach mieszkanio-

wych. Pocz tkowo bia e, a nast p-

nie rdzawe plamy na elementach 

obróbki blacharskiej wiadcz ce

o wskro nym uszkodzeniu ca ego 

zabezpieczenia, pojawiaj  si  oko o 

12–18 miesi cy od oddania obiektu 

do eksploatacji. Przeci tnie gru-

bo  ca o ci zabezpieczenia (war-

stwa „ocynku” i pokrycia malarskie-

go) w obserwowanych obiektach 

waha a si  w przedziale 37–58 m. 

Elementy w okolicy miejsca znisz-

czenia zabezpieczenia poddawane 

by y zwi kszonemu oddzia ywaniu 

wody opadowej.

W badaniach podj to prób  obser-

wacji zachowania si  zabezpiecze -

nia typu duplex na elementach sta-

lowych w odniesieniu do trwa o ci 

zabezpieczenia pow ok  cynkow  

w wymuszonych warunkach znisz-

czenia.

2. Opis przeprowadzonych 
bada

Próbki do bada  stanowi y elemen-

ty o wymiarach 4 × 4 cm wyci te 

ze stalowej blachy ocynkowanej, 

które pokryto warstw  pokrycia 

malarskiego.

1. Wprowadzenie

Stal w glowa, jako materia  budow-

lany, jest cz sto wykorzystywana 

do wykonywania zarówno elemen-

tów konstrukcyjnych, jak i wyko cze-

niowych. W rodowisku atmosferycz-

nym, stal pokrywa si  warstw  rdzy. 

W celu zabezpieczenia przed szyb-

kim zniszczeniem elementów stosu-

je si  ró ne metody ochrony. Jedn  

z takich metod, uzasadnion  ekono-

micznie, jest cynkowanie. Grubo  

pow oki cynkowej jest uzale niona 

zarówno od grubo ci arkusza stalo-

wego, od metody nanoszenia cynku 

na stal, jak i od klasy potencjalnej 

agresywno ci rodowiska. W rodo-

wiskach o zwi kszonym zagro eniu 

korozyjnym wymagane jest cz sto 

zastosowanie dodatkowej pow o-

ki malarskiej na stali ocynkowanej

[1, 2, 3].

W ostatnim czasie w nowo budo-

wanych obiektach, zabezpiecze-

nia w postaci pokrycia malarskie-

go na stali ocynkowanej spotyka 

si  na elementach tzw. obróbki 

blacharskiej. W tym przypadku, 

dominuj cym celem takiego roz-

wi zania jest zazwyczaj estetyka 

obiektu. O ile w obiektach pra-

cuj cych w wyra nie zdefiniowa-

nym rodowisku agresywnym przy 

zaplanowanym czasie trwa o ci 

zabezpieczenia, rzadko spotyka 

Tabela 1. Rodzaj i rednia grubo  zabezpieczenia w momencie rozpocz cia badania

Table 1. Protection coatings – type and average thickness in time of beginning of examinations

Nr
Rodzaj 

zabezpieczenia
rodowisko 
korozyjne

Zabezpieczenie pow ok  Zn Zabezpieczenie typu „duplex”

rednia grubo  
[ m]

odchyl. stand.
[ m]

rednia grubo  
pokrycia [ m]

odchyl. stand.
[ m]

masa
[g]

1
Zn+FPw

H2O 22 6 85 9 10,282
2 Ca(OH)2 25 3 86 8 10,019
3 NaCl 26 3 84 6 10,061
4

Zn+FA
H2O 23 2 100 12 9,622

5 Ca(OH)2 26 4 103 8 9,008
6 NaCl 22 5 100 13 9,230
7

Zn+ZA-U
H2O 24 2 83 7 9,792

8 Ca(OH)2 26 5 81 10 9,992
9 NaCl 25 3 83 7 10,215

10
Zn+ZPs

H2O 25 6 126 6 10,562
11 Ca(OH)2 23 4 119 13 10,385
12 NaCl 25 7 118 12 9,904
37

Zn
H2O 24 4 – – 8,264 (Zn)

38 Ca(OH)2 24 6 – – 8,250 (Zn)
39 NaCl 26 5 – – 8,575 (Zn)
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w oki [5, 6]; pomiar wykonano za 

pomoc  grubo ciomierza minitest 

600, na obu powierzchniach próbki 

zak adaj c 10 punktów pomiarowych 

w cz ci zanurzonej i ponad lini  

wody; przed pomiarami grubo cio-

mierz ka dorazowo kalibrowano,

– zmian  masy elementów prób-

nych; pomiar wykonywano na wa-

dze z dok adno ci  do 0,001 g.

W tabeli 1 przedstawiono redni  

grubo  pow oki cynkowej oraz 

redni  grubo  ca o ci zabezpie-

czenia w momencie rozpocz cia 

oddzia ywania rodowiska agre-

sywnego.

Jako cechy diagnostyczne przyj to:

– zmian  wygl du powierzchni 

ocenian  wizualnie,

– zmian  grubo ci naniesionej po-

wanej bez dodatkowego pokrycia 

malarskiego, w ca o ci zanurzone 

w odpowiednim medium korozyj-

nym.

W dalszej cz ci b d  przedsta-

wione wyniki zmian cech diagno-

stycznych otrzymane w uk adzie 

blaszek zanurzonych do po owy 

w medium agresywnym na tle ele-

mentów wiadkowych.
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Rys. 1. rednia wzgl dna zmiana grubo ci pow ok oznaczana w cz ci nie zanurzonej w medium agresywnym
Fig. 1. Relative average changes of coatings’ thickness measured on dry part of examined specimens

Rys. 2. redni wzgl dny przyrost grubo ci pow ok próbek oznaczony w cz ci zanurzonej w medium agresywnym
Fig. 2. Relative average changes of coatings’ thickness measured on wet part of examined specimens

Rys. 3. redni wzgl dny przyrost masy próbek
Fig. 2. Relative average changes of examined specimens’ mass
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dalszej korozji zale a a od rodza-

ju jonów w roztworze, najszybciej

w obecno ci Cl– i kolejno H
2
O 

i Ca(OH)
2
. Pow oki malarskie wyko-

nane z FPw i FA nie wykaza y odpor-

no ci na dzia anie roztworu oboj t-

nej soli. Oko o 6 tygodnia nast pi-

o uszkodzenie ci g o ci pow oki, 

co wp yn o na stopniow  zmian  

charakteru dalszego niszczenia 

cynku z chemicznego na elektro-

chemiczny [7]. Przyrost produktów 

korozji objawia  si  p cherzeniem 

pokrycia malarskiego, a oznaczany 

by  jako wzrost grubo ci pow o-

ki i wzrost masy próbki. Pierwsze 

oznaki niszczenia pow ok ywicz-

nych w rodowisku NaCl zacz y 

si  pojawia  oko o 10 tygodnia eks-

pozycji.

rodowisko wody destylowanej 

i Ca(OH)
2
 przyczynia o si  przede 

wszystkim do zmian wizualnych 

przedmiotowych pow ok – odbar-

wienia w cz ci zanurzonej w roz-

tworze oraz pojawiania si  trudne-

go do zmycia osadu wapniowego. 

Zmiana grubo ci wszystkich pow ok 

w obu mediach korozyjnych znajdu-

je si  na podobnym sta ym pozio-

mie. Inicjacja procesów korozyjnych 

zwi zana jest z utrat  szczelno ci 

agresywnego. Powy sze pomiary 

i obserwacje odnoszono do zacho-

wania si  pow ok cynkowych bez 

dodatkowego pokrycia malarskie-

go, eksponowanych w analogicz-

nych warunkach rodowiska (rys. 

2, 3, 8).

Analizuj c otrzymane wyniki nale-

y zauwa y , e w pocz tkowym 

okresie ekspozycji korozyjnej ka de 

zabezpieczenie malarskie wp ywa o 

na popraw  odporno ci korozyjnej 

pow ok cynkowych. Obserwowane 

zmiany grubo ci wszystkich 

pow ok malarskich po stronie nie 

zanurzonej w roztworze, niezale -

nie od rodzaju dzia aj cego me-

dium, mie ci y si  w granicach 

b du, st d uznano je za ma o 

istotne. Zniszczenie pow ok malar-

skich rozpoczyna o si  od tzw. 

linii wody, przy czym szybko  

Przeprowadzono 5 dwutygodnio-

wych cykli eksponowania próbek 

w rodowiskach agresywnych. 

Przed ka dym pomiarem, próbki 

dok adnie umyto ci gaj c lu no 

zwi zane produkty korozji i osusza-

no. W przypadku próbek zanurzo-

nych do po owy wysoko ci, przy-

rost grubo ci pow oki okre lano 

oddzielnie dla cz ci zanurzonej 

i nie zanurzonej w roztworze. Wyniki 

pomiaru zmiany grubo ci pokrycia 

przedstawiono na rysunkach 1 i 2, 

a redniej zmiany masy elementów 

próbnych na rysunku 3. Pomiary 

korelowano z obserwacjami zmia-

ny wygl du pokrycia malarskiego.

Na rysunkach 4–7 pokazano wyg-

l d pow ok w momencie zako cze-

nia eksperymentu. Uwzgl  dniono 

rodzaj pow oki malarskiej oraz 

charakter dzia aj cego medium 

Rys. 5. Pow oka Zn+PA po 10 tygodniach eksperymentu
Fig. 5. Duplex coat on steel (type “Zn+PA” ) after 10 weeks 
of examination in corrosive medium

Rys. 4. Pow oka Zn+Pw po 10 tygodniach eksperymentu
Fig. 4. Duplex coat on steel (type “Zn+Pw” ) after 10 weeks 
of examination in corrosive medium

Rys. 6. Pow oka Zn+ZA-U po 10 tygodniach eksperymentu
Fig. 6. Duplex coat on steel (type “Zn+ZA-U” ) after 10 
weeks of examination in corrosive medium

Rys. 7. Pow oka Zn+ZPs po 10 tygodniach eksperymentu
Fig. 7. Duplex coat on steel (type “Zn+ZPs” ) after 10 weeks 
of examination in corrosive medium

Rys. 8. Pow oka 
Zn po 10 tygo-

dniach ekspery-
mentu

Fig. 8. Zinc coat 
on steel (“Zn” ) after 
10 weeks of exami-
nation in corrosive 

medium

NaCl

NaCl

NaCl

NaCl

NaCl

Ca(OH)
2

Ca(OH)
2

Ca(OH)
2

Ca(OH)
2

Ca(OH)
2

H
2
0

H
2
0

H
2
0

H
2
0

H
2
0



PRZEGL D BUDOWLANY 6/201036

KONTRA 2010

A
R

T
Y

K
U

Y
 
P

R
O

B
L

E
M

O
W

E

stalowych za pomoc  ochronnych systemów 

malarskich. Cz  1: Ogólne wprowadzenie

[2] PN-EN ISO 12944-2:2001, Farby 

i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji 

stalowych za pomoc  ochronnych systemów 

malarskich. Cz  2: Klasyfikacja rodowisk

[3] PN-EN ISO 14713:2000, Ochrona przed 

korozj  konstrukcji stalowych i eliwnych. 

Pow oki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne

[4] D bska D., XV Konferencja Nauk.-Techn. 

KONTRA’2006, Ochrona przed korozj , 

5s/A/2006, 2006, 33–38

[5] PN-EN 13523-1:2002, Metale powlekane 

metod  ci g . Metody bada . Cz  1:

Grubo  pow oki

[6]NPN-EN ISO 2178:1998, Pow oki 

niemagnetyczne na pod o u magnetycznym. 

Pomiar grubo ci pow ok. Metoda 

magnetyczna

[7] PN-EN ISO 8044:2002, Korozja metali 

i stopów. Podstawowe terminy i definicje.
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kaza o rodowisko oboj tnej soli 

w stosunku do pokry  z farb akry-

lowej i poliwinylowej. Pow oki wyko-

nane z ywic alkidowo-uretanowej 

i polisiloksanowej wykaza y si  

wi ksz  odporno ci . W tej cz -

ci do wiadczenia nie potwierdzi o 

si  przypuszczenie, e przy utracie 

szczelno ci pow oki malarskiej spo-

wodowanej dzia aniem rodowiska 

ciek ego, obecno  jonów powodu-

j cych zasadowy charakter cieczy 

spowoduje wzrost szybko ci korozji 

cynku, a  do zupe nego przebicia 

objawiaj cego si  rdzawymi plama-

mi na wymalowaniach elementów.

Do wiadczenie pokaza o równie , 

jak wa ne jest prawid owe zdefinio-

wanie rodowiska zewn trznego, 

a tym samym odpowiednie dobra-

nie grubo ci ca o ci zabezpieczenia 

[1, 2].
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i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji 

pow oki, co jest widoczne w postaci 

pierwszych p cherzy.

W niewielkim stopniu, zdolno  

do zatrzymywania trudnej do usu-

ni cia wilgoci obrazuj  wysokie piki 

na wykresie zmiany masy (rys. 3). 

Nale y zauwa y , e oznaczona 

maksymalna ró nica masy pokrycia 

wynosi a 0,5 g.

Zestawiaj c obliczone wyniki zmia-

ny masy z obserwacjami wizualnymi 

i pomiarem grubo ci zabezpiecze-

nia zauwa ono, e zmiana masy 

nie mo e by  cech  diagnostyczn  

w ocenie zniszczenia pow ok typu 

duplex, gdy  prowadzi do b dne-

go przekonania o zupe nej niece-

lowo ci stosowania dodatkowego 

zabezpieczenia malarskiego.

4. Podsumowanie

Jak pokaza y badania (pkt. 2), 

zgodnie z oczekiwaniem, najbar-

dziej korozyjne oddzia ywanie wy-

Badania i ocena wyrobów malarskich
stosowanych do zabezpieczania 
stalowych wyrobów budowlanych 
– Rekomendacja Techniczna ITB
In . W odzimierz Gromek

W artykule podano podstawy prawne Aprobat i Rekomendacji Technicznych oraz przedstawiono wymagania i zakres bada  wyro-

bów malarskich stosowanych do ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych dla potrzeb Rekomendacji Technicznej ITB.

S owa kluczowe: farby, pow oki malarskie, rekomendacja techniczna.

ITB Technical Recommendation – testing and assessment of paints for anticorrosion protection 
of steel building products

This paper presents the technical requirements and range of testing of paints for anticorrosion protection of steel

building products, necessary for adequate ITB Technical Recommendation. The legal basis of ITB Technical Recommendation 

were also presented.

Key words: paints, paints coatings, steel construction, technical recommendation.


