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WP£YW ODDZIA£YWAÑ SMARU MASZYNOWEGO
NA W£ACIWOCI MECHANICZNE POW£OK AKRYLOWYCH
O ZRÓ¯NICOWANEJ ZAWARTOCI LOTNYCH
ZWI¥ZKÓW ORGANICZNYCH
Streszczenie. W artykule dokonana jest ocena wp³ywu oddzia³ywañ smaru maszynowego
na wybrane w³aciwoci mechaniczne wodorozcieñczalnych i rozpuszczalnikowych pow³ok
akrylowych przeznaczonych dla przemys³u maszynowego. Szerokie zastosowanie rodków
smarnych w tym sektorze sprawia, ¿e pow³oki zastosowane do ochrony poszczególnych
elementów maszyn i urz¹dzeñ musz¹ byæ odporne na niszcz¹ce dzia³anie tych mediów. Sporód wielu pow³okotwórczych materia³ów organicznych wybrano polimery akrylowe, które
odznaczaj¹ siê dobrymi w³aciwociami fizykochemicznymi oraz dekoracyjnymi. Dodatkowo
w badaniach uwzglêdniono zarówno tradycyjne materia³y rozpuszczalnikowe, jak i wodorozcieñczalne charakteryzuj¹ce siê obni¿on¹ zawartoci¹ lotnych zwi¹zków organicznych.
Wymogi Dyrektywy Europejskiej 99/13/EU w sprawie ograniczenia emisji tych zwi¹zków do
atmosfery powoduj¹, ¿e koniecznoci¹ staje siê coraz szersze wykorzystanie pow³ok ekologicznych szczególnie w przemyle maszynowym.
S³owa kluczowe: Pow³oki organiczne, w³aciwoci mechaniczne, lotne zwi¹zki organiczne.

WPROWADZENIE
Jednym z najbardziej efektywnych sposobów ochrony powierzchni wyrobów jest
stosowanie cienkich pow³ok organicznych w postaci farb, lakierów i emalii (nosz¹cych
ogóln¹ nazwê materia³ów malarskich). Powszechne stosowanie tego typu ochrony t³umaczy siê tym, ¿e nie jest ona uzale¿niona ani od kszta³tu, ani od rozmiarów obiektu
wymagaj¹cego zabezpieczenia, a dodatkowo pow³oki malarskie mo¿na nanosiæ na ró¿ne
pod³o¿a (metale, pod³o¿a mineralne, tworzywa sztuczne). Technika nanoszenia mo¿liwa jest do realizacji zarówno w systemie zak³adów produkcyjnych, jak i w warunkach
polowych, przy u¿yciu pistoletu lakierniczego lub tylko zwyk³ego pêdzla. Fakt ten ma
istotne znaczenie np. przy zabezpieczaniu antykorozyjnym konstrukcji stalowych, mostów, ruroci¹gów, s³upów wysokiego napiêcia, czy te¿ malowaniu renowacyjnym wszel-
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kiego rodzaju maszyn (obrabiarek, dwignic, przenoników, turbin itp.), których demonta¿ by³by bardzo uci¹¿liwy i nieekonomiczny [13]. Oprócz licznych i unikalnych
zalet omawianych pow³ok jednym z zasadniczych problemów jest to, ¿e sektor organicznych pow³ok ochronnych jest ród³em emisji ogromnej iloci lotnych zwi¹zków
organicznych do atmosfery. Emisja nadmiernej iloci tych zwi¹zków powoduje nie
tylko grone efekty zdrowotne, ale tak¿e na skutek reakcji fotochemicznych degradacjê stratosfery oraz pojawienie siê tzw. smogu letniego w troposferze [7, 9, 14].
Dzia³ania ustawodawcze na wiecie zmierzaj¹ce do zmniejszenia emisji rozpuszczalników organicznych rozpoczê³y siê ju¿ w 1966 roku i trwaj¹ do dzisiaj [4, 12].
W zwi¹zku z tym tradycyjny rynek ochronnych pow³ok malarskich musi sprostaæ
coraz surowszym wymaganiom ochrony rodowiska. St¹d te¿ pojawia siê koniecznoæ zastêpowania szeroko rozpowszechnionych w przemyle maszynowym materia³ów rozpuszczalnikowych, materia³ami o niskiej szkodliwoci dla rodowiska. Uzasadnione jest zatem prowadzenie badañ nad pow³okami uzyskiwanymi z materia³ów okrelanych mianem ekologicznych, a takimi s¹ z pewnoci¹ materia³y wodorozcieñczalne,
które charakteryzuj¹ siê nisk¹ zawartoci¹ lotnych zwi¹zków organicznych [3, 5].
Niestety z powodu braku wystarczaj¹cych danych w wielu przypadkach wystêpuje
obawa przed zastosowaniem pow³ok z tych materia³ów w systemach zabezpieczeñ
antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcji [6]. Zwi¹zane jest to przede wszystkim z tym, i¿ problemy pow³ok tradycyjnych i wodorozcieñczalnych s¹ rozpatrywane
oddzielnie. Brakuje bezporedniego zestawienia i porównania obydwu systemów w
kontekcie ich zastosowañ do ochrony ró¿norodnych konstrukcji, ze szczególnym naciskiem na analizê w³aciwoci mechanicznych, które decyduj¹ w g³ównej mierze o
cechach u¿ytkowych pokrycia. Zmiany tych w³aciwoci w okresie u¿ytkowania wiadcz¹
o stopniu destrukcji spoiwa i zmniejszeniu jego w³aciwoci ochronnych [1, 10]. Tote¿
okrelenie zakresu zmian w³aciwoci mechanicznych jest bardzo wa¿ne ze wzglêdu
na bezpieczn¹ eksploatacjê wodorozcieñczalnych systemów pow³okowych [8].
W przemyle maszynowym du¿¹ rolê odgrywaj¹ polimery akrylowe. Termin ten
okrela wszystkie polimery wytworzone z kwasu akrylowego i metakrylowego. Jako
substancje b³onotwórcze najczêciej stosuje siê kopolimery estrów, amidów i nitryli
tych kwasów [11]. W³aciwoci akrylowych substancji pow³okowych mo¿na przewidzieæ bior¹c pod uwagê takie czynniki, jak obecnoæ lub brak podstawnika przy wi¹zaniu nienasyconym (monomer akrylowy lub metakrylowy), d³ugoæ i stopieñ rozga³êzienia podstawnika alkilowego w grupie estrowej monomeru, czy wreszcie obecnoæ
grup polarnych w ³añcuchu (-COOH, -OH). Obecnoæ tych grup nadaje kopolimerowi
b³onotwórczemu lepsze w³aciwoci adhezyjne i reaktywny charakter który umo¿liwia
uzyskiwanie materia³ów zarówno w postaci dyspersji wodnych, jak i roztworów organicznych. Zmieniaj¹c sk³ad i wzajemny stosunek komonomerów mo¿na otrzymaæ kopolimery o odpowiednich, zaplanowanych w³aciwociach u¿ytkowych.
Do najwa¿niejszych cech decyduj¹cych o zastosowaniu polimerów akrylowych w
przemyle maszynowym nale¿¹: bardzo du¿a odpornoæ na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne, wysoki po³ysk, odpornoæ chemiczna, ma³a aktywnoæ wzglêdem
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pigmentów, mieszalnoæ z wieloma innymi polimerami pow³okotwórczymi oraz dobre
w³aciwoci fizykochemiczne. Dziêki temu materia³y malarskie na ich podstawie s¹
stosowane do otrzymywania wysokiej jakoci pow³ok antykorozyjnych na pojazdy
u¿ytkowe, aparaturê oraz obiekty budowlane, w przypadku których okres u¿ytkowania wynosi do 10 lat [11, 13].
W przypadku ochrony elementów maszyn i urz¹dzeñ pow³oki s¹ szczególnie nara¿one na liczne wp³ywy rodowiskowe i korozyjne. Ponadto pokrycia te musz¹ byæ
odporne na niszcz¹ce oddzia³ywanie czynników mechanicznych oraz ró¿nego rodzaju
chemikaliów. Szczególnie czêsto pow³oki mog¹ stykaæ siê ze smarami maszynowymi.
W przemyle maszynowym spe³niaj¹ one bardzo wiele funkcji, przede wszystkim zmniejszaj¹ tarcie w czasie ruchu mechanizmu i tym samym chroni¹ go przed przedwczesnym zu¿yciem. Dodatkowo smary zabezpieczaj¹ wspó³pracuj¹ce powierzchnie przed
korozj¹ i czêsto odprowadzaj¹ ciep³o wydzielone w wyniku tarcia b¹d procesów spalania [2]. Tak szerokie zastosowanie rodków smarnych w tym sektorze sprawia, ¿e
pow³oki zastosowane do ochrony poszczególnych elementów maszyn musz¹ byæ odporne na niszcz¹ce dzia³anie tych mediów. Poniewa¿ w technice smarowania stosuje
siê ca³y szereg ró¿norodnych zwi¹zków chemicznych, mog¹ one mieæ niekorzystny
wp³yw na w³aciwoci pow³ok.

METODYKA BADAÑ
Pow³oki przeznaczone na elementy ró¿norodnych konstrukcji powinny charakteryzowaæ siê szeregiem korzystnych w³aciwoci fizykochemicznych i mechanicznych
oraz du¿¹ odpornoci¹ korozyjn¹ i chemiczn¹. Wszystkie te w³aciwoci powinny oczywicie iæ w parze z nisk¹ szkodliwoci¹ dla rodowiska. Analizuj¹c literaturê, normy
oraz rynek materia³ów malarskich do badañ zakwalifikowano systemy pow³okowe o
okrelonych przyjêtych oznaczeniach i pokazanych na rysunku 1 i w tabeli 1.
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Rys. 1. Podzia³ badanych systemów pow³okowych
x2  pow³oka dwuwarstwowa (gruboæ pojedynczej warstwy 25±5 µm)
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Tabela 1. Charakterystyka poszczególnych materia³ów malarskich tworz¹cych warstwy wchodz¹ce w sk³ad badanych systemów pow³okowych
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Zgodnie z rysunkiem 1 przyjmuj¹c za kryterium podzia³u rodzaj rozpuszczalnika
substancji b³onotwórczej mo¿na wyodrêbniæ system pow³okowy oparty na rozpuszczalnikach organicznych (rozpuszczalnikowy) oraz system wodorozcieñczalny o niskiej zawartoci VOC.
Badane systemy pow³okowe oznakowano przyjmuj¹c symbole pow³ok nawierzchniowych, czyli AR dla rozpuszczalnikowego akrylowego systemu pow³okowego, AW
dla wodorozcieñczalnego akrylowego systemu pow³okowego. Obydwa systemy pow³okowe przyjête do badañ nak³adano zarówno na pod³o¿e stalowe, jak i pod³o¿e stalowe ocynkowane. Ze wzglêdu na to, ¿e emalie akrylowe nie posiada³y w³aciwoci
antykorozyjnych zastosowano warstwy pomocnicze  podk³ady. W przypadku pod³o¿a
stalowego by³ to podk³ad akrylowy typu HS (PAR). Natomiast w wodorozcieñczalnym systemie pow³okowym zastosowano antykorozyjny podk³ad akrylowy (PAWkor).
W przypadku pod³o¿a ocynkowanego rozpuszczalnikowy system pow³okowy nie wymaga³ pok³adu antykorozyjnego, natomiast dla wodorozcieñczalnego systemu pow³okowego zgodnie z wymaganiami producenta zastosowano klasyczny podk³ad akrylowy
zwiêkszaj¹cy przyczepnoæ warstwy wierzchniej (PAW).
W badaniach jako medium agresywne zastosowano litowy smar plastyczny £T 43
o konsystencji mazistej. Jest on powszechnie wykorzystywany podczas eksploatacji
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elementów maszyn (smarowanie ³o¿ysk tocznych) charakteryzuj¹cy siê temperatur¹
pracy w granicach od -30°C do +130°C. Smar ten by³ nak³adany na badane systemy
pow³okowe za pomoc¹ ³opatki, przy czym gruboæ warstewki smaru wynosi³a oko³o
1mm. Czas zetkniêcia pow³oki z czynnikiem agresywnym wynosi³ 12 godzin. Po tym
okresie smar by³ usuwany z powierzchni pow³ok za pomoc¹ tamponów. W nastêpnej
kolejnoci dokonywano oceny w³aciwoci mechanicznych: twardoci, odpornoci na
zarysowanie, przyczepnoci oraz cieralnoci pow³ok (tab. 2).
Tabela 2. Metody badañ w³aciwoci mechanicznych pow³ok
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W celu oceny zmiennoci badanych wielkoci wprowadzono wspó³czynnik K, stanowi¹cy w procentach stosunek wartoci bie¿¹cej pochodz¹cej z danego pomiaru yn
do wartoci pocz¹tkowej y0 opisany zale¿noci¹ (1):
K=

\Q
 
\

(1)

Wspó³czynnik ten pozwala na ocenê stopnia zmian badanych w³aciwoci systemów pow³okowych w odniesieniu do wartoci pocz¹tkowej, otrzymanej w chwili rozpoczêcia cyklu badañ (pow³oki nowe). Osi¹gaj¹c wartoci mniejsze od 100% wspó³czynnik K wskazuje na zmniejszanie siê wartoci badanej w³aciwoci w stosunku do
wartoci pocz¹tkowej. Wzrost tego wspó³czynnika powy¿ej 100% oznacza, ¿e wartoæ badanej w³aciwoci wzros³a na skutek oddzia³ywania smaru maszynowego.
Dodatkowo w pracy zastosowano tak¿e graficzn¹ metodê prezentowania danych statystycznych.

WYNIKI BADAÑ
Twardoæ

W przypadku pomiaru twardoci ze wzglêdu na specyfikê metody badañ ocenie
poddano wy³¹cznie pow³oki nawierzchniowe (próba na pod³o¿u szklanym). W wyniku
pomiarów i obliczeñ uzyskano rednie wartoci twardoci wzglêdnej pow³ok, które s¹
zebrane w tabeli 3.
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Tabela 3. Wyniki pomiarów twardoœci pow³ok przed i po ich ekspozycji na dzia³anie smaru
maszynowego
Twardość – Tśr
przed ekspozycją

po ekspozycji

Grubość –
Gśr [µm]

AR

0,28

0,13

29

AW

0,31

0,23

23

Rodzaj powłoki

Twardoœæ pow³ok nie poddanych oddzia³ywaniu medium agresywnego kszta³towa³a siê na porównywalnym poziomie w granicach 0,28 – 0,31. Po 12 godzinnej ekspozycji i ponownym pomiarze twardoœci mo¿na zaobserwowaæ, i¿ wyraŸnemu obni¿eniu uleg³a œrednia twardoœæ pow³oki AR (rys. 2).
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Rys. 2. Twardoœæ pow³ok przed i po próbie ze smarem maszynowym

Oprócz wartoœci œredniej dodatkowo zosta³y oznaczone miary dyspersji – wariancja i odchylenie standardowe, 95% przedzia³y ufnoœci, wspó³czynnik zmiennoœci oraz
b³¹d standardowy œredniej arytmetycznej.
Analizuj¹c wspó³czynnik K mo¿na zauwa¿yæ, ¿e twardoœæ pow³oki AR po ekspozycji na smar maszynowy wynios³a zaledwie 46,4% wartoœci pocz¹tkowej (przed cyklem badawczym). Z kolei twardoœæ pow³oki AW obni¿y³a siê w stosunku do twardoœci pocz¹tkowej o ponad 25% (tab. 4). Na podstawie wstêpnych wyników mo¿na
domniemywaæ, i¿ pow³oka rozpuszczalnikowa AR charakteryzuje siê ni¿sz¹ odpornoœci¹ chemiczn¹ w stosunku do pow³oki wodorozcieñczalnej.
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Tabela 4. Wartoci podstawowych wielkoci statystycznych
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Odpornoæ na zarysowanie

Znaczne obni¿enie twardoci pow³ok akrylowych mia³o wp³yw równie¿ na ni¿sz¹
odpornoæ akrylowych systemów pow³okowych na zarysowanie (twardoæ zarysow¹)
(tab. 5).
Tabela 5. Wyniki pomiarów odpornoci systemów pow³okowych na zarysowanie
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Najni¿sz¹ odpornoci¹ wykaza³ siê wodorozcieñczalny akrylowy system pow³okowy, którego wartoæ odpornoci na zarysowanie wynios³a nieco ponad 200 g (rys. 3).
Porównuj¹c natomiast uzyskane wartoci w zale¿noci od rodzaju pod³o¿a, to najwiêksza ró¿nica wyników pomiarów dotyczy³a systemu pow³okowego AR. W przypadku pod³o¿a stalowego rednia odpornoæ na zarysowanie tego systemu wynios³a
706 g, a w przypadku pod³o¿a ocynkowanego zaledwie 325 g, co stanowi oko³o 46%
tej wartoci. Przyczyna tej ró¿nicy tkwi w tym, ¿e w przypadku pod³o¿a stalowego w
sk³ad systemu pow³okowego wchodzi³ dwusk³adnikowy, chemoutwardzalny podk³ad
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Rys. 3. lady zarysowania systemu pow³okowego AW na pod³o¿u stalowym (pow. x 10)

akrylowy (system trzywarstwowy), a w przypadku pod³o¿a ocynkowanego na powierzchni znajdowa³a siê wy³¹cznie emalia AR (system pow³okowy dwuwarstwowy)
(rys. 4).
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Rys. 4. Odpornoæ pow³ok na zarysowanie przed i po próbie ze smarem maszynowym

Porównuj¹c wielkoæ zmian odpornoci systemów pow³okowych na zarysowanie
w stosunku do wartoci pocz¹tkowej nale¿y przeanalizowaæ wspó³czynnik K, a tak¿e
mieæ na wzglêdzie gruboæ pow³ok, która ma znacz¹cy wp³yw na uzyskiwane wartoci (tab. 6).
Analizuj¹c tabelê 6 mo¿na zauwa¿yæ, ¿e odpornoæ na zarysowanie systemu pow³okowego AW kszta³tuje siê w granicach 62÷66 % wartoci pocz¹tkowej. Wynik ten
nie w pe³ni odzwierciedla rzeczywisty spadek odpornoci na zarysowanie, ze wzglêdu
na to, ¿e gruboæ tego systemu pow³okowego jest o oko³o 15% mniejsza w stosunku
do gruboci oznaczonej podczas badañ pow³ok przed ekspozycj¹ na smar maszynowy.
Ró¿nica redniej gruboci naniesionych pow³ok wynika z tego, ¿e badania odpornoci
systemów pow³okowych na zarysowanie maj¹ charakter badañ niszcz¹cych, st¹d te¿
ka¿dorazowo przygotowywano nowe próbki do oceny twardoci zarysowej.
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Tabela 6. Wartoci podstawowych wielkoci statystycznych
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Przyczepnoæ

Smar maszynowy wp³yn¹³ w najwiêkszym stopniu na przyczepnoæ rozpuszczalnikowego pow³okowego systemu akrylowego AR (tab. 7).
Przyczepnoæ systemu pow³okowego AR do pod³o¿a stalowego, dziêki podk³adowi PAR by³a bardzo wysoka, natomiast wyranemu obni¿eniu uleg³a przyczepnoæ
miêdzywarstwowa. Stopieñ przyczepnoci emalii akrylowej do podk³adu PAR wyniós³
Tabela 7. Stopnie przyczepnoci do pod³o¿a i przyczepnoci miêdzywarstowej poszczególnych systemów pow³okowych po próbie ze smarem maszynowym wg normy
PN-EN ISO 2409:1999
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1, a po próbie z tam¹ klej¹c¹  2. Obni¿eniu uleg³a równie¿ przyczepnoæ emalii akrylowej do pod³o¿a ocynkowanego (rys. 5).



Rys. 5. Widok siatki naciêæ po próbie z tam¹ klej¹c¹  system pow³okowy AR na pod³o¿u
ocynkowanym po próbie ze smarem maszynowym (pow. x 10)

Analizuj¹c rysunek 5 mo¿na zauwa¿yæ, ¿e pow³oka jest odpryniêta wzd³u¿ krawêdzi naciêæ, a tak¿e w punktach przeciêcia linii siatki (odpryniêta powierzchni stanowi
oko³o 10 % powierzchni siatki).
W przypadku analogicznego wodorozcieñczalnego systemu pow³okowego przyczepnoæ do obu rodzajów pod³o¿a by³a bardzo wysoka, natomiast przyczepnoæ emalii AW do podk³adu PAW by³a nieco ni¿sza (rys. 6).



Rys. 6. Widok siatki naciêæ po próbie z tam¹ klej¹c¹  system pow³okowy AW na pod³o¿u
ocynkowanym po próbie ze smarem maszynowym (pow. x 10)

cieralnoæ

Ocena odpornoci na cieranie by³a dokonana wy³¹cznie dla próbek na pod³o¿u
stalowym. Po próbie ze smarem maszynowym najwy¿szym wspó³czynnikiem cieralnoci odznacza³ siê rozpuszczalnikowy system pow³okowy AR, którego wartoæ obliczona dla 105 kg materia³u ciernego (wartoæ graniczna) wynios³a 1,62 kg/µm (system nie uleg³ przetarciu, rys. 7).
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Rys. 7. Widok obszaru oddzia³ywania materia³u ciernego (janiejsze pole) - system
pow³okowy AR po próbie ze smarem maszynowym (pow. x 10)

Na podstawie pomiarów i obliczeñ uzyskano wartoci wspó³czynnika cieralnoci
dla poszczególnych systemów pow³okowych (tab. 8, rys. 8).
Dla systemu pow³okowego AR nie szacowano b³êdów pomiarów, natomiast w
przypadku systemu wodorozcieñczalnego wyznaczone zosta³y wielkoci statystyczne
przedstawione w tabeli 9.
Tabela 8. Wyniki pomiarów i obliczeñ dotycz¹cych cieralnoci systemów pow³okowych
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Rys. 8. Odpornoæ na cieranie badanych systemów pow³okowych przed i po ekspozycji
na smar maszynowy
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Tabela 9. Wartoci podstawowych wielkoci statystycznych
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Analizuj¹c wspó³czynnik K z tabeli 9 mo¿na zauwa¿yæ, ¿e odpornoæ na cieranie
wodorozcieñczalnego systemu pow³okowego uleg³a znacznemu zwiêkszeniu o prawie
90% w stosunku do odpornoci pocz¹tkowej. Tak istotne zmiany mog³y byæ prawdopodobnie spowodowane tym, ¿e pomimo starannego usuniêcia smaru maszynowego z
pow³oki przed dokonywaniem pomiarów mog³a pozostaæ mikrometryczna warstewka
tego zwi¹zku na powierzchni pokrycia.

WNIOSKI I USTALENIA KOÑCOWE
Na podstawie przeprowadzonych badañ wp³ywu medium agresywnego w postaci
smaru maszynowego na pow³oki akrylowe mo¿na sformu³owaæ wnioski koñcowe.
Mianowicie oddzia³ywanie smaru maszynowego wp³ynê³o na:
1. obni¿enie twardoci, a co za tym idzie odpornoci na zarysowanie, a tak¿e przyczepnoci pow³oki rozpuszczalnikowej AR do podk³adu i pod³o¿a ocynkowanego;
2. zmiêkczenie wodorozcieñczalnej pow³oki AW, co wi¹za³o siê tak¿e z obni¿eniem
twardoci zarysowej ca³ego systemu pow³okowego ale nie by³o przyczyn¹ gorszej
przyczepnoci;
3. zwiêkszenie odpornoci na cieranie badanych systemów pow³okowych;
Wyniki uzyskane podczas tych prób pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e zastosowanie badanych akrylowych systemów pow³okowych, szczególnie emalii AR na elementy, które
mog¹ stykaæ siê ze smarem maszynowym powinno byæ ograniczone. Przyczyn¹ niskiej odpornoci rozpuszczalnikowej pow³oki akrylowej na ten czynnik destrukcyjny
jest budowa ¿ywicy na której opiera siê ta pow³oka. Liniowa nieusieciowana struktura
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polimeru, która prawdopodobnie zawiera w swoim sk³adzie g³ównie akrylany etylu i nbutylu (miêkkie i elastyczne) powoduje nisk¹ odpornoæ chemiczn¹ emalii AR. Dodatkowo do s³abej odpornoci tej pow³oki na smar maszynowy mo¿e przyczyniaæ siê ma³y
ciê¿ar cz¹steczkowy ¿ywicy oraz brak w sk³adzie akrylonitryli czy akryloamidów. Inaczej prezentuje siê pow³oka wodorozcieñczalna AW, która równie¿ charakteryzuje siê
liniow¹ struktur¹, ale w sk³ad ¿ywicy wchodz¹ prawdopodobnie dodatkowo takie kopolimery jak: metakrylan metylu, kwas metakrylowy, czy poliakryloamid, który dziêki
polarnym grupom amidowym, ³atwo rozpuszcza siê w wodzie. Zawartoæ tych kopolimerów wp³ywa przede wszystkim na wiêkszy ciê¿ar cz¹steczkowy, a tym samym
wy¿sz¹ twardoæ, wy¿sz¹ temperaturê miêknienia i wiêksz¹ odpornoæ na chemikalia
zastosowanej ¿ywicy.
Na podstawie przeprowadzonych badañ porównawczych oraz przedstawionych
uwag mo¿na stwierdziæ, ¿e wodorozcieñczalny akrylowy system pow³okowy dorównuje, a niekiedy przewy¿sza w³aciwociami mechanicznymi system rozpuszczalnikowy. Mo¿na wiêc przewidywaæ, ¿e tego typu pow³oki z roku na rok bêd¹ mog³y zastêpowaæ w okrelonych obszarach niekorzystne dla rodowiska, szczególnie szeroko
rozpowszechnione w przemyle maszynowym pow³oki rozpuszczalnikowe. Niemniej
jednak, ze wzglêdu na wiêksz¹ wra¿liwoæ pow³ok ekologicznych na wodê, celowe jest ci¹g³e udoskonalanie receptur materia³ów malarskich oraz dalsze badania w
tym kierunku, tak aby obszar ich stosowania sukcesywnie siê powiêksza³. Mo¿e to
byæ jednym ze sposobów redukcji emisji rozpuszczalników organicznych zgodnie z
najnowszymi przepisami i wymaganiami odnonie ochrony rodowiska (Dyrektywa
99/13/UE), a z czasem wyeliminowania pow³ok rozpuszczalnikowych z sektora maszyn i urz¹dzeñ.
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INFLUENCE OF MACHINE GREASE ON THE MECHANICAL PROPERTIES
OF ACRYLIC COATINGS WITH DIFFERENT CONTENT
OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS
Summary
In the article was assessed the influences of machine grease on selected mechanical properties of waterborne and solventborne acrylic coatings for machine industry. The widespread
use of greases in the sector that makes the coating applied to protect the individual components of machinery and equipment must be resistant to the damaging effects of these media.
Of the many film-forming organic material was selected acrylic polymers, which have good
physicochemical and decorative properties. In addition, the study included the traditional
solventborne materials and waterborne characterized by reduced content of volatile organic
compounds. The requirements of European Directive 99/13/EU on the limitation of emissions
of these compounds into the atmosphere mean that the need to become increasingly use of
coatings ecological especially in the machine industry.
Keywords: organic coatings, mechanical properties, volatile organic compounds.
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