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Badania odporności pomalowanych powierzchni na warunki 
atmosferyczne. Przyśpieszone badania odporności w Arizonie
Gardein R. i Pietschmann J: Galvanotechnik, 2005, vol. 96, nr 9, s. 2200–2203

Ilościowa ocena odporności malowanych powierzchni musi zawierać 
zdefi niowane warunki ekspozycji na warunki atmosferyczne i promien-
iowanie słoneczne. Intensywność wspomnianych warunków powinna 
być możliwie wysoka w celu zmniejszenia czasu badania. Jednocześnie 
badania takie muszą być prowadzone w możliwie dokładnie zdefi n-
iowanych warunkach w celu umożliwienia porównania z wynikami 
poprzednich testów oraz stosowania takich samych warunków w 
przyszłości. 

Do badania powłok dostępne są odpowiednie stanowiska w Arizo-
nie i na Florydzie. Przeprowadzono próby odtworzenia podobnych 
warunków w laboratoriach Europy. Odtworzenie wyników uzyskano 
tylko w pewnym zakresie. Najlepsze wyniki uzyskano dla układów 
akrylowych. Natomiast dla układów poliestrowych w ekstremalnych 
przypadkach, dla tej samej farby, różnice wynosiły od 1 do 80%.

Referat nagrodzony nagrodą W. R. Whitney’a w 2005 r.: Trwałość 
w warunkach korozyjnych metali pokrytych polimerami – nowa 
koncepcja oparta na zrozumieniu podstaw 
M. Stratmann: Corrosion; 2005, vol. 61, nr 12, s. 1115–1126

Ochrona przed korozją za pomocą powłok polimerowych jest spo-
wodowana głównie elektronową budową przestrzeni międzyfazowej, 
która umożliwia przeniesienie elektronów, ale nie pozwala na prze-
noszenie jonów. Wynikiem tego są znaczne miejscowe różnice poten-
cjału, obserwowane na granicy faz. Potencjał korozyjny konstrukcji 
podziemnych mierzy się rutynowo metodą skanowania sondą Kelvina. 
W oparciu o te pomiary opracowano model reakcji utraty adhezji, obej-
mujący migrację jonów i reakcje przeniesienia elektronów w przestrze-
ni międzyfazowej oraz zachodzące w następstwie reakcje chemiczne 
wewnątrz polimeru, w pobliżu granicy faz. W oparciu o opracowany 
model stwierdzono, że szybkość reakcji przeniesienia elektronów jest 
w znacznym stopniu zmniejszona dzięki półprzewodzącym tlenkom, 
których budowa nie pozwala na przechodzenie elektronów do prze-
strzeni międzyfazowej w przypadku uszkodzenia powłoki. Migracja 
jonów jest zahamowana dzięki dużej gęstości usieciowania polimeru 
i dobrej adhezji do podłoża. 

Badania powłok

Do napisania tego tekstu sprowokowany zostałem kilkoma telefona-
mi, w których zarzucono mi brak odpowiedzialności z powodu dopusz-
czenia do druku reklamy w numerze ósmym Ochrony przed Korozją 
pewnych wyrobów z dziedziny ochrony katodowej. Zdaniem moich 
rozmówców – najogólniej to ujmując – w specjalistycznym czasopi-
śmie nie powinno być miejsca na prezentację rozwiązań mijających się 
z aktualnym stanem techniki i odbiegających  od wymagań powszech-
nie uznanych norm. A na straży takiego porządku powinien stać redak-
tor działowy czasopisma. Trudno z takim stanowiskiem polemizować. 
Jednakże sprawa jest znacznie bardziej złożona, niż to się wydaje na 
pierwszy rzut oka.

Czasopismo Ochrona przed Korozją jest pismem samofi nansującym 
się, podobnie jak większość obecnie wydawanych periodyków nauko-
wo-technicznych, w niewielkiej części dofi nansowywana przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki wysiłkowi poprzednich i obec-
nego zespołu redakcyjnego ukazuje się w sposób ciągły od półwiecza. 
Przy ograniczonej ilości prenumerowanych egzemplarzy czasopismo 
z konieczności musi się utrzymywać z zamieszczanych reklam i artyku-
łów sponsorowanych. W takiej sytuacji treści takich reklam są w zasa-
dzie drugorzędne i nie bez powodu w stopce redakcyjnej znajduje się 
zdanie: „Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada”.

Czy jest to sytuacja zdrowa – oczywiście, że nie. Ochrona przed Ko-
rozja jest czasopismem specjalistycznym, naszpikowanym informacja-
mi z całego świata odzwierciedlającymi ciągły postęp technologiczny 
w walce z korozją w przemyśle i gospodarce. Zakres tych informacji 
jest olbrzymi, bo oprócz oryginalnych opracowań naukowych i na-
ukowo-technicznych, zawiera skróty artykułów obcojęzycznych, omó-
wienie technologii, norm i patentów, a także dane z życia środowiska 
ludzi zawodowo związanych z ochroną przeciwkorozyjną. Przy ciągłym 
braku dostępu do literatury światowej, informacje te, podane ponadto 
w języku polskim, stanowią dla wielu podstawowe źródło wiedzy. W ta-
kiej sytuacji redakcja powinna brać odpowiedzialność za prawdziwość 
i wiarygodność zamieszczanych w piśmie informacji. Reklam oczywi-
ście też – analogicznie jak za reklamę cudownej maści na porost wło-
sów w czasopiśmie medycznym, chociaż ta sama reklama w kolorowym 
tygodniku nikogo nie dziwi.

Jeśli więc tak jest, że czasopismo jest bardzo przydatne w funkcjono-
waniu określonej grupy zawodowej, stanowi dla niej źródło informa-
cji (a więc i pieniędzy), to czyż nie byłoby naturalne, aby o kondycję 
pisma dbali sami czytelnicy? To właśnie oni, poprzez popularyzację 
czasopisma, poprzez zamieszczanie w nim własnych doświadczeń, ar-
tykułów i reklam wspomagaliby wydawnictwo. Także w sposób ofi cjal-
ny czasopismo może być dofi nansowane przez fi rmy branżowe. Tylko 
mając pewną i ustabilizowaną sytuację fi nansową można zamawiać 
i drukować wybrane oraz wartościowe materiały. Wtedy także reklamy 
odzwierciedlałyby poszukiwane na rynku najnowsze rozwiązania tech-

niczne. Warto o tym pamiętać w przeddzień obchodów 50-lecia istnie-
nia czasopisma „Ochrona przed Korozją”. Warto pamiętać, że wszyscy 
– czytelnicy tego czasopisma – jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za 
jego los.

Wracając do sprawy, tj. reklamowanego rozwiązania technicznego, 
to jest ono klasycznym przykładem przerostu formy nad treścią, która 
jest akceptowana i opłacana przez nieświadomego inwestora, ufające-
go, że zastosowana nowoczesna technika (kolorowe kontrolki, komuni-
katy SMS) jest w jego interesie i służy prawidłowej eksploatacji ochrony 
katodowej. I w oczach laika taki obraz tworzy się po przeczytaniu rekla-
my, podczas gdy rozwiązanie to jest sprzeczne nie tylko z normami, ale 
także podstawowymi kanonami wiedzy z zakresu technologii ochrony 
katodowej. Przecież po to się stosuje systemy ochrony katodowej z wy-
korzystaniem anod galwanicznych, aby nie było potrzeby stosowania 
ich ciągłej kontroli! To dlatego w normach (PN-EN 13636) okres oceny 
skuteczności działania takiego systemu wynosi od roku do trzech lat 
- więc po co prowadzić kontrolę ciągłą? 

Odrębną kwestią jest ocena poprawności działania ochrony kato-
dowej, która w przyjętym rozwiązaniu też jest technicznie niewłaściwa 
i nie może być akceptowana bez przeprowadzenia pomiarów zgodnie 
z procedurą normową. Jeśli jeszcze dodać do tego, że układ wymaga 
doprowadzenia z zewnątrz zasilania w energię elektryczną, to jest to 
nie tylko nieuzasadniona komplikacja, ale także kolejne rozwiązanie 
sprzeczne z normami. Jednym słowem, zastosowane „gadżety” nicze-
mu nie służą, poza tym, że mogą przyczynić się do niewłaściwej in-
terpretacji i oceny skuteczności ochrony przeciwkorozyjnej zbiorników 
podziemnych oraz zwiększyć niebezpieczeństwo (zbędna sieć zasilająca 
230V, sygnały GSM) na stacjach paliwowych. I są na to dowody w po-
staci pomiarów.

Miałem sposobność już pisać na powyższy temat wykazując na różne 
sposoby absurdalność zaprezentowanych w omawianej reklamie pomy-
słów. Dochodzę do wniosku, że przyczyną takiego stanu jest brak wiedzy 
(pewnie obu stronach: sprzedającego i kupującego) doskonale dający 
się pokryć blaskiem współczesnej techniki. Bo przecież nie znajdzie na-
bywcy na przykład dobrze reklamowana prezerwatywa podziurawiona 
w misterne serduszka i motylki za pomocą najnowszej generacji lasera. 
Dzisiaj wiedzę o całkowitej nieprzydatności takiego produktu mają już 
dzieci. Ale inne gadżety sprzedają się dobrze!

Czy przedstawione wyżej fakty mają jakiekolwiek znaczenie? Widać 
nie, bo z reklamy wynika, że zastosowano kilkaset tego rodzaju urzą-
dzeń. „Nabici w butelkę” to między innymi poważne przedsiębiorstwa 
w tej reklamie wymienione. Ale, jak to się mówi, bogatemu wszystko 
wolno. Także bezwstydnie reklamować „gadżety” w Ochronie przed 
Korozją.
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CZY REKLAMOWAĆ GADŻETY?


