
Testy własności fizycznych 
– grubość powłoki

Standardem jest pomiar grubo-
ści powłoki i należy przeprowadzać 
go regularnie. Warto pamiętać 
o prawidłowym doborze przyrzą-
du tak pod względem metody (Fe, 
nFe), jak i dokładności pomiaru 
i odporności miernika na zakłó-
cenia przemysłowe. Warto również 
zwrócić uwagę na geometrię deta-
li i jej wpływ na odczyty grubości 
w różnych punktach kontrolnych. 
Stosujmy statystykę – uśrednianie 
wyników, badanie odchyłki stan-
dardowej jako parametru oceny 
jednorodności powłoki, a także 
wiarygodności pomiarów. Nowo-
czesne mierniki grubości oferują 
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Dobra robota 
lakiernicza oznacza 
dbałość o środowisko, 
szacunek dla wysiłku 
współpracowników 
i partnerów, a także 
wyższą rentowność 
naszego zakładu.

często przydatne pomiary dodatko-
we: wilgotność względną, temperaturę 
i związany z tymi wielkościami punkt 
rosy. Alternatywnie, tam gdzie to moż-
liwe, możemy zastosować zniszcze-
niowy pomiar grubości powłoki – ma 
oczywistą wadę, ale wielką zaletą jest 
to, że widać więcej!

 Urządzenie byko cut universal do pomiaru 
grubości, adhezji i twardości.

 Grubościomierz 
byko-test Lite 
do pomiarów na 
podłożach Fe i nFe. 
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Przyczepność powłoki to 
jedna z podstawowych 
cech dobrego pokrycia

Test siatki nacięć wymaga doboru 
odpowiednich noży ze względu na licz-
bę ostrzy oraz odstępy między ostrza-
mi. Szczegóły przeprowadzania testu 
oraz interpretacje wyników opisują 
normy DIN EN ISO 2409 oraz ASTM 
D 3002 D 3359. Do wyboru mamy noże 
pojedyncze (jedna wieloostrzowa kra-
wędź tnąca) lub krążkowe, gdzie na 
walczaku ze stali narzędziowej nacię-
tych jest sześć krawędzi tnących. Wy-
bór ma aspekt ekonomiczny: jeśli test 
wykonujemy sporadycznie, wystarczy 
nóż pojedynczy; jeśli testujemy często, 
kupmy nóż krążkowy – w cenie dwóch 
otrzymujemy sześć noży. W prakty-
ce wykonywania testu siatki nacięć 
należy zwrócić uwagę na przyłożenie  
odpowiedniej siły przy wykonywaniu 
nacięcia krzyżowego: nóż powinien 
przeciąć powłokę do podłoża. Zarów-
no zbyt lekka, jak i zbyt ciężka ręka nie 
jest tu dobrze widziana.

Alternatywę stanowią testy odry-
wowe pull-off – bardziej pracochłonne, 
ale dające liczbowy wynik podciśnie-
nia, przy którym następuje oderwanie 
powłoki od podłoża. 

Kolejnym rodzajem testu do okre-
ślenia adhezji jest zdrapywanie – test 
Scrape Adhesion. Ten rodzaj testu 
określa przyczepność powłok orga-
nicznych, takich jak farby, żywice, la-
kiery nakładanych na gładkie, płaskie 
powierzchnie. Materiał testowany na-
kładany jest równomiernie na płaską 
płytkę, zazwyczaj metalową o jedna-
kowej teksturze. Po wyschnięciu płyt-
ki są umieszczane pod rysikiem, na 
który nakłada się zdefiniowany ciężar. 
Przyczepność określana jest w wyniku 

zdrapania warstwy przy określonym 
obciążeniu. Tester odporności warstwy 
na zarysowanie firmy BYK Gardner 
używany jest do określania zarówno 
odporności warstwy na zarysowanie 
oraz odporności na niszczenie. Przy-
rząd łączy w sobie dwa rodzaje te-
stowania dlatego odpowiada takim 
normom jak: ASTM D2197, D2248, 
D2454, D5178, FTMS 141a Method 
6303.1, GECS F50TF7-S1, MIL-P-7788A.

 Tester adhezji metodą siatki nacięć. 

 Tester twardości metodą 
Koeniga-Persoza.

Test twardości metodą 
Buchholza to również 
powszechny standard

Można wyposażyć się w zestaw 
dedykowany, wykonujący tylko ten 
test, lub przyrząd uniwersalny, gdzie 
test Buchholza jest jednym z kilku. 
Dobry przykład takiego rozwiąza-
nia to byko-cut Universal – przyrząd 
spełniający cztery użyteczne funkcje. 
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W wersji najprostszej to mikroskop 
o powiększeniu 50X z oświetleniem 
LED i podziałkami do wymiarowa-
nia. Na rewolwerze przyrządu może-
my zainstalować dodatkowo: noże do 
testu siatką nacięć (cross-cut), noże do 
zniszczeniowego pomiaru grubości 
powłoki oraz akcesoria twardościo-
mierza metodą Buchholz’a (zgodnie 
z DIN EN ISO 2815). Metoda alter-
natywna to test ołówkowy według 
Wolfa-Wilburna, możemy tu jednak 
napotkać trudności z utrzymaniem 
powtarzalności twardości grafitów 
przez producentów ołówków, nawet 
tych renomowanych. Wady tej nie ma 
Dur-O-Test: elementem roboczym jest 
tu trzpień stalowy a jego napór na po-
włokę wyznacza skalowana sprężyna. 
Ta ostatnia cecha, w przeciwieństwie 
do testów wg Buchholza i testera 
ołówkowego, gdzie główną rolę gra 
grawitacja, umożliwia testowanie na 
płaszczyznach skośnych, pionowych 
lub sufitach. Laboratoria często sięgają 
po metodę wahadła według Koeniga-
-Persoza, uwzględniającą własności 
elastyczne powłoki.

Testy elastyczności i udaru

Służą one do oceny odporności po-
włoki na pękanie lub odłączenie od 
podłoża w wyniku deformacji. Test 
gięcia polega na zginaniu polakiero-
wanej cienkiej metalowej płytki na 
kształtce. Pozwala on ocenić rozcią-
gliwość oraz przyleganie do podło-
ża warstwy malarskiej. Do wyboru 
mamy tester gięcia na trzpieniu cy-
lindrycznym  (według  DIN EN ISO 
1519) stosowany do szybkich i pro-
stych testów elastyczności powłoki 
malarskiej lub lakierniczej przez gię-
cie jej na trzpieniu o znanej średnicy, 
a następnie analizie jej powierzchni 
ze szczególnym uwzględnieniem pęk-
nięć, odprysków i innych uszkodzeń. 
Tester gięcia na trzpieniu stożkowym 
(według ASTM D 522, ASTM D 1737, 
DIN EN ISO 6860) działa na zasadzie 
zmiany w sposób ciągły średnicy trz-
pienia (od 3,2 do 38,1 mm), co powo-
duje powstanie gradientu napięcia 
w materiale powłoki i pozwala na 
dokładne określenie charakterystyki 
przyczepności.

Kolejnym ważnym badaniem ela-
styczności jest test udarności (test 
opadającej masy). Rynek oferuje bo-
gatą gamę testerów elastyczności 
metodą udarową do badań zgod-
nie z normami DIN EN ISO 6272-1,  
ASTM D 3281 i innymi. Testery te sto-
sowane są do dynamicznego badania 
powłok lakierowych na podłożach 
metalowych.                                  

Autoryzowanym dystrybutorem wszystkich 
opisanych w artykule urządzeń jest firma  
PTH Eurotom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 Tester udarności.
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