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PROGNOZOWANIE ZMIAN PO£YSKU LUSTRZANEGO
POW£OK ORGANICZNYCH JAKO METODA
SZACOWANIA TRWA£OCI POKRYÆ
Streszczenie. G³ówn¹ intencj¹ artyku³u by³o przedstawienie mechanizmów prognozowania
po³ysku pow³ok jako metody mog¹cej mieæ szersze zastosowanie podczas okrelenia ich
trwa³oci. Po³ysk mo¿e byæ bowiem traktowany jako swego rodzaju miernik degradacji powierzchni pokrycia, poniewa¿ w miarê jego eksploatacji na skutek wilgoci, temperatury, tlenu
atmosferycznego oraz promieniowania UV zdolnoæ pow³oki do odbijania wiat³a ulega obni¿eniu. Prognozy dokonano w oparciu o analizê szeregów czasowych wykorzystuj¹c metodê
ekstrapolacji funkcji trendu.
S³owa kluczowe: Prognozowanie, po³ysk, pow³oki organiczne, trwa³oæ.

ZARYS METODYKI PROGNOZOWANIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO
Ka¿dy cykl zorganizowanego dzia³ania cz³owieka i ka¿de badanie procesu rozwoju,
którego celem jest kszta³towanie tego procesu, rozpoczyna siê od rozpoznania i oszacowania:
 mo¿liwych i po¿¹danych celów (stanowi¹cych wypadkow¹ dowiadczeñ i oczekiwañ cz³owieka);
 skutków realizacji celów;
 mo¿liwych dróg osi¹gniêcia po¿¹danych celów.
W wyniku rozpoznania formu³uje siê s¹dy o przysz³ym przebiegu i rezultatach podejmowanego dzia³ania lub rozwoju danego systemu. Dzia³ania tego typu mo¿na okreliæ jako przewidywanie przysz³oci. Przewidywanie to ujête w formê ukierunkowanej
dzia³alnoci o charakterze probabilistycznym (dotycz¹cym rachunku prawdopodobieñstwa) i kompleksowym nazywane jest prognozowaniem [1].
Wstêpnym etapem prognozowania s¹ prace przygotowawcze polegaj¹ce przede
wszystkim na dokonaniu opisu przedmiotu prognozy poprzez opis jego funkcji, charakteryzuj¹cych go parametrów struktury itp. Etap ten powinien doprowadziæ do systematyzacji zasobów wiedzy o przedmiocie prognozy. Nastêpn¹ faz¹ jest wybór metody prognozowania, czyli narzêdzi, które pos³u¿¹ do prac nad danymi o przedmiocie
prognozy (rys. 1).
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Rys. 1. Model realizacji badania prognostycznego
Opracowanie w³asne na podstawie [1, 3]

Ze wzglêdu na rodzaj sporz¹dzanej prognozy, jej cel oraz charakter przewidywanego zjawiska znajduj¹ zastosowanie ró¿ne metody prognostyczne. W literaturze istnieje
wiele ró¿nych podzia³ów tych metod [1, 3, 12, 14]. Ogólnie metody prognozowania
mo¿na podzieliæ na trzy zasadnicze grupy:
 metody historyczne oparte na zasadzie ekstrapolacji, korelacji lub analogii;
 metody intuicyjne, oparte na badaniach opinii ekspertów i odpowiednich technikach
ewaluacji i przetwarzania danych uzyskanych z tych opinii;
 metody modelowania dynamicznego, w których wystêpuj¹ zarówno elementy intuicyjnego okrelenia wstêpnej struktury modeli, jak te¿ stosowane s¹ dane eksperymentalne z badania trendów.
Innym podzia³em metod prognozowania jest podzia³ na metody matematycznostatystyczne oraz metody niematematyczne (rys. 2).
W prognozowaniu naukowo-technicznym wykorzystuje siê przede wszystkim
metody matematyczno-statystyczne ze szczególnym uwzglêdnieniem metod opartych
na modelach ekonometrycznych. Model ekonometryczny to hipoteza sformu³owana w
sposób matematyczny (odpowiednio w postaci równania), który przedstawia zasadnicze powi¹zania wystêpuj¹ce pomiêdzy rozpatrywanymi zjawiskami (w matematyce i
statystyce budowa takiego modelu jest szacowaniem regresji) [4, 14].
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Rys. 2. Podzia³ metod prognostycznych
Opracowanie w³asne na podstawie [1, 3]

Do jednej z najczêciej wykorzystywanych metod prognozowania naukowo-technicznego opartych na modelu ekonometrycznym zalicza siê metodê ekstrapolacji analitycznej.

METODA EKSTRAPOLACJI ANALITYCZNEJ WYKORZYSTANA
W BADANIACH
Metoda ekstrapolacji analitycznej wykorzystana w prognozowaniu zmian po³ysku
lustrzanego pow³ok organicznych polega na badaniu zasz³oci poza obrêb potwierdzonych eksperymentalnie i historycznie uszeregowanych danych. Inaczej, mo¿liwoæ
okrelenia przysz³ego zachowania obiektu prognozy jest prób¹ wyd³u¿enia w czasie
jego przesz³ego zachowania siê.
Pierwszym etapem jest sformu³owanie szeregu czasowego. Szeregi czasowe dotyczyæ mog¹ jednej lub wielu zmiennych losowych (y), przy czym ich realizacje charakteryzuj¹ siê nieprzypadkowym porz¹dkiem ze wzglêdu na kolejnoæ czasu t = 1, 2,
...,n-1, n. Zmienna czasowa wystêpuje w formie ci¹gu liczb ca³kowitych, reprezentuj¹cych kolejne okresy czasu, którym odpowiadaj¹ wyrazy szeregu czasowego zmiennej prognozowanej [8]. Wybór parametrów trendu (rzutowanych w przysz³oæ)
jest pierwszym i bardzo wa¿nym krokiem w prognozowaniu naukowo-technicznym.
Z punktu widzenia prognostycznego istotne jest poszukiwanie parametrów i wskaników, które wiadcz¹ o rozwoju systemu. Oczywicie mo¿na dojæ do wniosku, ¿e
istnieje wiele charakterystycznych parametrów. W warunkach ekstrapolacji nale¿y jednak rozpatrywaæ je oddzielnie lub posegregowaæ je wed³ug wzglêdnej wa¿noci. Selekcja parametrów musi odbywaæ siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad [1]:
 parametr musi byæ operatywny  musi byæ mierzalny w maj¹cych obiektywne znaczenie kategoriach ilociowych (np. jednostkach fizycznych);
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 parametr musi odzwierciedlaæ poziom funkcjonalnoci przedmiot lub procesu prognozowania (nie mo¿e dotyczyæ np. cechy, która mo¿e byæ zmieniana w trakcie
projektowania);
 parametr musi daæ siê zastosowaæ do ró¿nych technik (gdy jest charakterystyczny
tylko dla jednej techniki, to za jego pomoc¹ nie mo¿na porównywaæ urz¹dzeñ opartych na ró¿nych technikach);
 parametr musi mieæ odpowiednio d³ugi szereg czasowy. W razie wyboru priorytet
ma ten parametr, który ma wiêcej danych historycznych;
 wszystkie dane historyczne musz¹ dotyczyæ tego samego stanu rozwoju (pierwsze
zastosowanie, rozpoczêcie produkcji). Jeli czêæ danych dotyczy jednego stanu
rozwoju, a czeæ innego, to dopasowany do nich trend mo¿e byæ zniekszta³cony.
Po ustaleniu i wybraniu parametrów (y, t) formuje siê szereg czasowy, przez co
rozumie siê ci¹g par liczby (t, yt) ustawiony wed³ug rosn¹cych wartoci t. Zapis ogólny równania opisuj¹cego taki szereg jest nastêpuj¹cy (1):
yt = f(t) + et

(1)

gdzie: f(t)  funkcja trendu; et  zmienna losowa oddzia³uj¹ca na trend szeregu.
Je¿eli yt oznacza wartoæ zmiennej y (po³ysku lustrzanego pow³oki) zaobserwowanej w okresie t, to kszta³towanie siê wartoci y w kolejnych okresach mo¿na opisaæ w
sposób przybli¿ony za pomoc¹ modelu, którym jest równanie funkcji trendu f(t). Trend
stanowi d³ugookresow¹ sk³onnoæ do jednokierunkowych zmian (wzrostu lub spadku)
wartoci zmiennej prognozowanej (po³ysku). Wyznaczenie równania funkcji f(t) jest
nazywane wyg³adzaniem lub wyrównaniem szeregu czasowego [2]. Najczêstszym
sposobem wyznaczania funkcji trendu jest okrelenie postaci funkcji charakteryzuj¹cej
trend szeregu czasowego i wyznaczenie jej parametrów, czyli zastosowanie modelu
analitycznego. Wyg³adzanie szeregu czasowego w ogólnym ujêciu wi¹¿e siê z pewnymi formami statystycznego lokalnego uredniania danych obliczeniowych, w taki sposób, ¿e niesystematyczne (losowe) sk³adniki szeregu czasowego nawzajem siê znosz¹.
Najpowszechniejsz¹ metod¹ wyg³adzania trendu jest metoda najmniejszych kwadratów, która pozwala wyznaczyæ parametry wybranego typu funkcji tak, ¿e suma kwadratów odleg³oci zaobserwowanych od wartoci obliczonych za porednictwem szacowanej funkcji trendu jest minimalna [1, 4, 7, 8, 12, 14].
Dla funkcji liniowej wykorzystanej w badaniach ze wzglêdu na proporcjonalny spadek zmiennej y do czasu (2):


\W = a·t + b
Q
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b = \W  a· W

(4)



gdzie: \  wartoci przewidywane na podstawie dopasowanego modelu,
W
yt  wartoci obserwowane,
n  liczba pomiarów (obserwacji),
t  czas,


W rednia arytmetyczna z rosn¹cych wartoci t,
\W  rednia arytmetyczna wartoci zaobserwowanych.
Dopasowuj¹c model do wartoci zaobserwowanych wprowadza siê do równania
(2) parametr zt,


\W = a·t + b + zt

(5)

Parametr ten reprezentuje zmiennoæ nie wyjanion¹ przez model. Im lepiej model
oddaje strukturê danych tym reszty s¹ mniejsze (6):


zt = yt  \W

(6)

gdzie: zt  reszta, ró¿nica miêdzy wartociami obserwowanymi yt, a obliczonymi
(przewidywanymi) na podstawie dopasowanego modelu.
W nastêpnej kolejnoci oblicza siê b³êdy standardowe oceny parametrów liniowej
funkcji trendu oraz b³¹d standardowy wartoci przewidywanej (7):
Q
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gdzie: sz  odchylenie standardowe resztowe wyra¿one wzorem (8):
sz =

V ]

(8)
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gdzie: V ]  wariancja resztowa wyra¿ona wzorem (9):
W

Q



V] =

¦]
W 


W

(9)

Q
B³¹d standardowy wartoci przewidywanej (10):
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Kolejnym etapem analizy szeregów czasowych jest obliczenie wspó³czynnika korelacji. Miar¹ korelacji zastosowan¹ podczas badañ by³ wspó³czynnik korelacji liniowej
tzw. wspó³czynnik korelacji Pearsona - r. Okrela on stopieñ wzajemnej proporcjonalno

ci (zale¿noci liniowej) wartoci dwóch zmiennych (w przypadku badañ \W oraz t).
Wspó³czynnik przyjmuje wartoci z przedzia³u od -1 do 1. Przy czym wartoæ -1
reprezentuje doskona³¹ korelacje ujemn¹ natomiast wartoæ 1, doskona³¹ korelacje dodatni¹. Wartoæ 0 wyra¿a brak korelacji. Wspó³czynnik korelacji liniowej obliczano ze
wzoru (11):
ryt =

FRY \W

(11)

V \ V W

gdzie: covyt  kowariancja; sy, st  odchylenia standardowe dwóch zbiorów danych.
Kowariancja pozwala stwierdziæ, czy dwa zakresy danych zmieniaj¹ siê jednoczenie  to jest, czy du¿e wartoci w jednym zbiorze odpowiadaj¹ du¿ym wartociom z
drugiego zbioru (kowariancja dodatnia), czy ma³e wartoci w jednym zbiorze odpowiadaj¹ du¿ym wartociom z drugiego zbioru (kowariancja ujemna), albo czy wartoci w
dwóch zbiorach s¹ od siebie niezale¿ne (kowariancja bliska zeru). Jest ona wyra¿ona
wzorem (12):


 Q §
·
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(12)

Reasumuj¹c, okrelenie funkcji trendu metod¹ analityczn¹ polega na znalezieniu
funkcji f(t), która z najmniejszym b³êdem aproksymuje (przybli¿a) wyrazy szeregu
czasowego zmiennej prognozowanej.
Ostatnim etapem jest budowa prognozy dla wybranego okresu ekspozycji badanych pow³ok na stacji korozyjnej, przy czym oblicza siê prognozê punktow¹ (13):
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\ W Q  wa

w = 1, 2, 3, ...

(13)

a nastêpnie okrela prognozê przedzia³ow¹, uwzglêdniaj¹c¹ przedzia³ liczbowy, który
z prawdopodobieñstwem 95% pokrywa wartoæ szacowanego parametru (14):
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\ W Q  wa) ± ta · YpT (14)

gdzie: ta  zmienna standaryzowana (wyznaczana z tablic rozk³adu t  Studenta [13]);
YpT  redni b³¹d prognozy liniowej.
W celu wyznaczenia prognozy przedzia³owej dodatkowo dokonuje siê oceny dok³adnoci prognozy polegaj¹cej na obliczeniu redniego b³êdu prognozy okrelanego
jako miernik dok³adnoci ex post (15):
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(15)

Do analizy szeregów czasowych oraz budowy prognozy mo¿e byæ wykorzystany
dowolny pakiet oprogramowania statystycznego i analitycznego. Podczas obliczeñ
Wykorzystano program Statistica, modu³: regresja wielokrotna, który umo¿liwi³
analizê danych oraz zapewni³ wizualizacjê wyników analizy oraz generowanie raportów. Poszczególne etapy ekstrapolacji analitycznej wykorzystanej w badaniach trwa³oci pow³ok organicznych przedstawia rysunek 3.



Rys. 3. Schemat logiczny ekstrapolacji analitycznej wykorzystanej podczas badañ
Opracowanie w³asne na podstawie [1]

PO£YSK LUSTRZANY A DESTRUKCJA POW£OKI ORGANICZNEJ
Po³ysk lustrzany jest to zjawisko optyczne charakteryzuj¹ce zdolnoæ pow³oki organicznej do odbijania wiat³a w sposób zwierciadlany [9]. Natê¿enie wiat³a odbitego
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przez pow³okê malarsk¹ wi¹¿e siê bezporednio z wygl¹dem pow³oki. Wzrost po³ysku
nastêpuje w zale¿noci od:
 rodzaju i iloci pigmentu w pow³oce;
 stopnia zdyspergowania pigmentu przy za³o¿eniu sta³ego sk³adu pow³oki.
Oprócz natê¿enia wiat³a odbitego jako obiektywnej miary po³ysku oko ludzkie przyjmuje impuls wietlny odbity od pow³oki w niejednakowych warunkach. Dlatego wra¿enie po³ysku odbierane przez oko zale¿y dodatkowo od takich czynników, jak:
 k¹t padania wiat³a oraz k¹t obserwacji;
 ostroæ kontrastu przedmiotu widocznego jako odbicie na polakierowanej powierzchni. Przy tej samej intensywnoci odbitego wiat³a i danym k¹cie padania
ostroæ kontrastu mo¿e byæ ró¿na. Ten efekt zale¿y od g³adkoci pow³oki. Jeli
pow³oka jest mikroporowata lub spêkana, to efekt kontrastu zmienia siê na niekorzyæ po³ysku zaobserwowanego, gdy¿ czêæ odbitych promieni ulega rozproszeniu i nie trafia do ludzkiego oka.
Miar¹ po³ysku lustrzanego jest wyra¿ony liczbowo stosunek strumienia wietlnego
odbitego zwierciadlanie od badanej pow³oki do strumienia padaj¹cego na tê pow³okê dla
okrelonych k¹tów padania [10]. Charakterystyczn¹ cech¹ jest to, ¿e po³ysk pow³oki
zmienia siê w okresie jej eksploatacji na skutek powolnej destrukcji. Jest ona sum¹
powolnych strukturalnych zmian spowodowanych wp³ywami zewnêtrznymi. Zachodz¹ce zmiany nie zawsze jednak prowadz¹ do pogorszenia w³aciwoci, niekiedy bowiem w³aciwoci z up³ywem czasu mog¹ ulec poprawie.
Pod wp³ywem czynników destrukcyjnych w materia³ach organicznych mo¿e zachodziæ dalsza polimeryzacja i sieciowanie substancji b³onotwórczej jak równie¿ jej
rozk³ad. Je¿eli przewy¿szaj¹ reakcje miêdzycz¹steczkowe, nastêpuje wzrost ciê¿aru
cz¹steczkowego substancji b³onotwórczej, wskutek czego staje siê ona bardziej sztywna, krucha, trudniej rozpuszczalna. Jeli natomiast przewy¿sza proces destrukcji, wówczas ciê¿ar cz¹steczkowy substancji b³onotwórczej zmniejsza siê wp³ywaj¹c na szereg
w³aciwoci u¿ytkowych pow³oki [4, 6]. Do objawów starzenia zalicza siê tak¿e przemiany fizyczne, np. ulatnianie siê plastyfikatorów jako sk³adników pow³ok, zmiany
pochodzenia biologicznego spowodowane dzia³aniem pleni. Nastêpuj¹ tak¿e zmiany
(powstawanie wolnych rodników) zachodz¹ce w wyniku degradacji spowodowanej
dzia³aniem promieniowania UV, czy wilgoci¹ z powietrza [15]. Na rysunku 4 przedstawione s¹ czynniki bior¹ce udzia³ w procesie niszczenia pow³oki.
Wskutek oddzia³ywañ tych wszystkich czynników pow³oka traci sw¹ spoistoæ,
nastêpuje jej os³abienie. W punktach s³abszego przylegania pow³oka nie mo¿e przystosowaæ siê do zmian zachodz¹cych z powodu rozszerzania i kurczenia pod³o¿a pod
wp³ywem temperatury i nastêpuje jej pêkanie. Zmiany wewn¹trz pow³oki przejawiaj¹
siê w pierwszej fazie utrat¹ po³ysku i zmian¹ barwy (rys. 5 a). W drugiej fazie charakter
zniszczeñ uwidacznia siê stopniowym wzrostem twardoci pow³oki, co czêsto prowadzi do wyzwalania siê napiêæ zmniejszaj¹cych wewnêtrzn¹ spoistoæ pokrycia. Przejawia siê to czêsto w zmniejszeniu przyczepnoci oraz powstawaniu rys i pêkniêæ w
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Rys. 4. Czynniki powoduj¹ce niszczenie pow³ok organicznych [15]

pow³oce. Zjawiskom tym towarzyszy niekiedy kredowanie pokrycia w warstwie wierzchniej (rys. 5 b). Utrata po³ysku i g³adkoci oraz brak ci¹g³oci warstwy wierzchniej
sprzyjaj¹ osadzaniu siê kurzu, py³ów, sadzy i innych zanieczyszczeñ (rys. 5 c). Na
powierzchni pow³oki pojawiaj¹ siê wypuk³oci i wg³êbienia jako nastêpstwo postêpuj¹cych zmian erozyjnych, a pod pow³ok¹ powstaj¹ pierwsze produkty korozji, które
stopniowo przebijaj¹ siê przez ni¹ (rys. 5 d) [5].
Reasumuj¹c w miarê degradacji powierzchni pow³oki na skutek wilgoci, temperatury, tlenu atmosferycznego oraz promieniowania UV zdolnoæ pow³oki do odbijania
wiat³a ulega obni¿eniu. St¹d te¿ w³aciwoæ tê czêsto bada siê w trakcie ekspozycji
pow³ok na stacji korozyjnej w celu ustalenia dynamiki degradacji pokrycia.
a) 

b) 

c) 

d) 

Rys. 5. Widok powierzchni pow³oki  poszczególne fazy degradacji [6]
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Pomiar po³ysku lustrzanego dokonuje siê za pomoc¹ przyrz¹du pomiarowego (po³yskomierza) sk³adaj¹cego siê z g³owicy pomiarowej oraz uk³adu pomiarowego. ród³em wiat³a w g³owicy jest ¿arówka, a odbiornikiem ogniwo fotoelektryczne reaguj¹ce na strumieñ wiat³a odbitego. Ca³e urz¹dzenie musi spe³niaæ okrelone warunki geometryczne (rys. 6).


Rys. 6. Schemat po³yskomierza pokazuj¹cy podstawowe k¹ty pomiarowe [10]

O strumienia wiat³a padaj¹cego powinna tworzyæ z prostopad³¹ do badanej powierzchni jeden z trzech k¹tów: 20, 60 lub 85°. Odbiornik powinien byæ umieszczony
na osi cile odpowiadaj¹cej kierunkowi lustrzanego odbicia strumienia padaj¹cego.
Ka¿dorazowo przed rozpoczêciem pomiaru przyrz¹d nale¿y wykalibrowaæ zgodnie z
zaleceniami producenta lub oznaczon¹ norm¹. Pomiar przeprowadza siê w co najmniej
trzech punktach powierzchni próbki w kierunku równoleg³ym do kierunku nak³adania
pow³oki. Wynik jest redni¹ arytmetyczn¹ z pomiarów. Je¿eli wartoæ po³ysku pow³oki
zmierzonego przy u¿yciu g³owicy o k¹cie padania 60° przekracza 70 jednostek, wówczas
nale¿y powtórzyæ procedurê sprawdzania przyrz¹du jak i sam pomiar przy u¿yciu g³owicy pomiarowej 20°. Podobnie je¿eli wartoæ po³ysku o k¹cie padania 60° jest poni¿ej 30
jednostek, nale¿y powtórzyæ ca³¹ procedurê przy u¿yciu g³owicy 85° [10].

PROGNOZA TRWA£OCI BADANYCH POW£OK
Program badañ

W badaniach wykorzystano pow³oki organiczne oparte na akrylowych substancjach b³onotwórczych. Do najwa¿niejszych cech decyduj¹cych o zastosowaniu polimerów akrylowych w przemyle farb i lakierów nale¿¹: bardzo du¿a odpornoæ na
promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne, odpornoæ chemiczna, ma³a aktywnoæ
wzglêdem pigmentów, mieszalnoæ z wieloma innymi polimerami pow³okotwórczymi
oraz dobre w³aciwoci fizykochemiczne. Cech¹ charakterystyczn¹ dekoracyjnoochronnych pow³ok akrylowych jest ich wysoki po³ysk. G³ównym sk³adnikiem decy-
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duj¹cym o po³ysku s¹ pigmenty oraz sk³adniki substancji b³onotwórczej, przede wszystkim monomery z podstawnikami aromatycznymi i styren. Materia³y malarskie na ich
podstawie s¹ stosowane do otrzymywania wysokiej jakoci pow³ok antykorozyjnych
na pojazdy u¿ytkowe, aparaturê oraz obiekty budowlane. Uwzglêdniaj¹c rosn¹c¹ popularnoæ pow³ok ekologicznych z uwagi na zaostrzaj¹ce siê przepisy ochrony rodowiska naturalnego w badaniach zastosowano zarówno pow³okê opart¹ na rozpuszczalnikach organicznych oraz pow³okê wodorozcieñczaln¹ (tab. 1)
W pierwszej fazie badañ oznaczono po³ysk obydwu badanych pow³ok a nastêpnie
próbki umocowano w stojaku stacji klimatycznej. P³ytki pod k¹tem 45° (klimat umiarkowany) by³y skierowane na po³udnie, przy czym nie zastosowano ¿adnej os³ony przed
czynnikami destrukcyjnymi [11].
Czas ekspozycji na stacji klimatycznej wynosi³ 6 miesiêcy (180 dób  od padziernika do kwietnia), przy czym p³ytki z badanymi pow³okami by³y eksponowane w atmosferze przemys³owej l¹ska (w Zabrzu).
W przedziale czasowym, w którym prowadzono badania od chwili rozpoczêcia
ekspozycji raz w miesi¹cu (raz na 30 dób) przeprowadzano obserwacjê stanu powierzchni
pow³ok oraz oceniano ich po³ysk. Za³o¿ono, ¿e zgodnie z za³o¿eniami punktu 2 po³ysk
mo¿e byæ traktowany jako swego rodzaju miernik degradacji powierzchni pokrycia,
poniewa¿ w miarê jego eksploatacji na skutek wilgoci, temperatury, tlenu atmosferycznego oraz promieniowania UV zdolnoæ pow³oki do odbijania wiat³a ulega obni¿eniu.
St¹d te¿, wartoæ po³ysku mówi o stopniu zniszczenia powierzchni pokrycia, przy
czym za³o¿ono, ¿e spadek po³ysku poni¿ej 50% wartoci pocz¹tkowej oznacza degradacje pow³oki dyskwalifikuj¹c¹ j¹ do dalszej eksploatacji.
W celu wykrycia natury badanego zjawiska w czasie (zmian po³ysku), a nastêpnie
przeprowadzenia prognozy wykorzystano statystyczn¹ analizê szeregów czasowych.
Zastosowano metodê ekstrapolacji liniowej funkcji trendu. Z kolei na podstawie zale¿noci matematycznych podanych w punkcie 2 wyznaczono wartoci liczbowe prognozy
zmian po³ysku. Przy czym prognoza ta zosta³a okrelona na okres 3 miesiêcy (90 dób).
Po³ysk lustrzany pow³ok by³ oznaczony zgodnie z norma PN-EN ISO 2813:2001
pod k¹tem 85°. Ze wzglêdu na mo¿liwoæ wyst¹pienia korozji podpow³okowej próbek,
Tabela 1. Charakterystyka badanych pow³ok organicznych
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co wi¹za³oby siê z nadmiernym spadkiem po³ysku pow³ok, by³ on oznaczany na próbkach stalowych ocynkowanych. Podczas badañ zastosowano po³yskomierz brytyjskiej
firmy Evans Elektroselenium Ltd (rys. 7).
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Rys. 7. Widok stanowiska pomiarowego

Analiza wyników badañ

Badane pow³oki akrylowe charakteryzowa³y siê po³yskiem pocz¹tkowym na poziomie 57 60%. Po pó³rocznej ekspozycji wartoæ po³ysku spad³a o niemal 4% w stosunku do po³ysku z badañ wstêpnych zarówno dla pow³oki rozpuszczalnikowej, jak i wodorozcieñczalnej (tab. 2, rys. 8).
Sumaryczne oddzia³ywanie czynników klimatycznych przyczyni³o siê zgodnie z przewidywaniami do spadku zdolnoci odbijania wiat³a przez powierzchnie badanych systemów pow³okowych, co wiadczy o postêpuj¹cym procesie degradacji pokryæ. Równomierny spadek po³ysku dla obu rodzajów systemów pow³okowych wiadczy tak¿e o
tym, ¿e pomimo wiêkszej wra¿liwoci pow³oki AW na czynniki klimatyczne (szczególnie
wodê) zmiany na powierzchni obu pow³ok przebiega³y z jednakow¹ intensywnoci¹.
W celu przeprowadzenia prognozy a tym samym oszacowania trwa³oci pow³ok
po³ysk by³ mierzony raz w miesi¹cu przez okres ekspozycji na stacji korozyjnej. Na
podstawie pomiarów sformu³owano szereg czasowy oraz dokonano jego wyrównania
poprzez okrelenie postaci funkcji charakteryzuj¹cej trend szeregu czasowego i wyznaczenie jej parametrów (tab. 3).
Przeciêtny miesiêczny spadek po³ysku zarówno rozpuszczalnikowego, jak i wodorozcieñczalnego akrylowego systemu pow³okowego kszta³towa³ siê w granicach
0,650,68%. Wspó³czynnik korelacji Pearsona wykaza³ bardzo siln¹ jednakow¹ dla
obydwu rodzajów systemów pow³okowych korelacjê liniow¹ miêdzy zmian¹ po³ysku i
czasem ekspozycji.
Analizuj¹c tabelê 4 mo¿na zauwa¿yæ, ¿e dynamika spadku po³ysku dla obydwu
systemów pow³okowych jest jednakowa. Jedyn¹ ró¿nic¹ jest wartoæ pocz¹tkowa
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Tabela 2. Porównanie po³ysku badanych pow³ok przed ekspozycj¹ na stacji klimatycznej i po
ekspozycji
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Rys. 8. Porównanie po³ysku pow³ok przed ekspozycj¹ po pó³rocznej ekspozycji na stacji
klimatycznej
Tabela 3. Zestawienie oszacowañ liniowego modelu trendu
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po³ysku w przypadku systemu pow³okowego AW. Minimalne wartoci reszty sugeruj¹,
i¿ model liniowy bardzo dobrze oddaje strukturê danych zarówno w przypadku wodorozcieñczalnego, jak i rozpuszczalnikowego systemu pow³okowego.
W tabeli 5 przedstawiona jest prognoza punktowa po³ysku oraz prognoza przedzia³owa, przy za³o¿onym poziomie ufnoci 0,95.
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Tabela 4. Wartoci przewidywane obliczone na podstawie liniowego modelu trendu
2NUHV
HNVSR]\FML
W

%á GVWDQGDUGRZ\
ZDUWR FL
SU]HZLG\ZDQHM

1XPHU
SU]\SDGNX
OLF]ED
REVHUZDFML 
Q

:DUWR ü
REVHUZRZDQD
\W

 W 





 W 









 W 









 W 









 W 









:DUWR ü
SU]HZLG\ZDQD


\W



5HV]WD
]W



V


\W



2NUHVSRPLDURZ\ SD G]LHUQLN±NZLHFLH 

6\VWHPSRZáRNRZ\$5




 W 









 W 









 W 







6\VWHPSRZáRNRZ\$:


 W 









 W 









 W 









 W 









 W 









 W 










Tabela 5. Wyniki rachunku prognostycznego zmian po³ysku pow³ok dla okresu 3 miesiêcy
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Przy utrzymaniu liniowego trendu nale¿y siê spodziewaæ, ¿e po³ysk systemu pow³okowego AR wynosiæ bêdzie po kolejnych trzech miesi¹cach ekspozycji na stacji
klimatycznej 51,5% a systemu pow³okowego AW  53,6% (rys. 9). Precyzja prognozy
jest wysoka. Wartoci redniego b³êdu prognozy dla obu systemów pow³okowych s¹
identyczne i kszta³tuj¹ siê na poziomie 0,17%.
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Rys. 9. Przebieg szeregu czasowego z trendem liniowym dla rozpuszczalnikowej i wodorozcieñczalnej pow³oki akrylowej

WNIOSKI I ZAKOÑCZENIE
Przyjmuj¹c krótkookresow¹ prognozê z wyrównaniem liniowym oraz kryterium
dopuszczalnego 50% obni¿enia siê po³ysku, mo¿na szacowaæ, ¿e badane pow³oki osi¹gnê³yby minimalny za³o¿ony po³ysk (w granicach 2830%) po 45 miesi¹cach ekspozycji na stacji klimatycznej. Oznacza to blisko 4 lata bezpiecznej eksploatacji. W badaniach tego typu nale¿y jednak pamiêtaæ o pewnych ograniczeniach:
 badana pow³oka musi charakteryzowaæ siê doæ wysokim po³yskiem (niski po³ysk
pow³oki powoduje generowanie znacznych b³êdów wskazania miernika po³yskomierza  powy¿ej 5%, a w efekcie ni¿sz¹ precyzjê prognozy);
 badania takie odnosz¹ siê wy³¹cznie do pow³ok eksploatowanych w okrelonym
rodowisku korozyjnym (najczêciej w warunkach naturalnych  na otwartym powietrzu). Zalet¹ jest jednak to, ¿e badana pow³oka jest nara¿ona na rzeczywiste
czynniki destrukcyjne;
 istotn¹ wad¹ jest d³ugi czas trwania badañ (przy czym im d³u¿szy czas ekspozycji
tym ni¿szy b³¹d prognozy). Jednak skrócenie czasu ekspozycji lub intensyfikacja
czynnika destrukcyjnego czêsto wymagaj¹ znajomoci cis³ej korelacji pomiêdzy
wynikami badañ w warunkach naturalnych a wynikami badañ przyspieszonych;
 w badaniach nale¿y uwzglêdniæ rodzaj pod³o¿a i gruboci samej pow³oki, gdy¿ te
czynniki tak¿e istotnie wp³ywaj¹ na okres jej eksploatacji.
W odpowiedzi na problem zawarty w tytule niniejszego opracowania mo¿na stwierdziæ, ¿e na podstawie prognozowania zmian po³ysku lustrzanego pow³ok organicznych
mo¿liwe jest oszacowanie ich trwa³oci. Szacowanie takie jest jednak obarczone znacznym b³êdem i mo¿e byæ traktowane jako metoda uzupe³niaj¹ca badania kompleksowe
lub pomocnicza dziêki której mo¿na tylko w sposób przybli¿ony wyznaczyæ czas eks-
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ploatacji pow³ok Wskazane by by³o aby badania prognostyczne uzupe³niæ analiz¹ fotograficzn¹ powierzchni pow³ok oraz pomiarem innych w³aciwoci, które wp³ywaj¹ na
ich trwa³oæ, szczególnie w³aciwoci mechanicznych, takich jak: twardoæ, udarnoæ
czy cieralnoæ. Trwa³oæ jest bowiem t¹ cech¹ pow³ok, która najbardziej interesuje
zarówno u¿ytkownika, projektanta, jak i producenta materia³u malarskiego.
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FORECASTING OF GLOSS OF ORGANIC COATINGS AS A METHOD
OF ESTIMATING OF THE COVERS DURABILITY
Summary
The main intention of the article was to present forecast mechanisms of gloss of coatings as
a method of wide application to determine durability of coatings. The gloss can be treated as
a kind of degradation meter for a coat surface because within the wear from humidity, temperature, atmospheric oxygen and UV radiation, the surface reduces its ability to reflect light.
The durability forecast has been performed on the basis of analyses of time series with the
use of trend function extrapolation.
Keywords: Forecasting, gloss, organic coatings, durability.
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