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1. Wstęp

Założenia projektu badawczego, realizowanego w Insty-
tucie Kolejnictwa, dotyczącego badania starzeniowego ma-
teriałów stosowanych w taborze szynowym [2] obejmują:

szczegółowy przegląd i analizę literatury oraz norm do-
tyczących zagadnienia badań starzeniowych materia-
łów, w tym powłok lakierniczych stosowanych w trans-
porcie szynowym 
porównanie zasad działania dwóch różnych rodzajów urzą-
dzeń do badań starzeniowych – urządzeń z lampami kseno-
nowymi (z odpowiednio wyposażonymi ' ltrami) i aparatów 
wyposażonych w  lampy * uoroscencyjne w  celu wyboru 
odpowiedniego urządzenia do badań w laboratorium IK,
opracowanie programu badań stopnia degradacji różnych 
typów powłok lakierowych (z dodatkiem oraz bez dodat-
ku fotostabilizatorów UV) badanych w komorze o różnej 
energii promieniowania UV w  połączeniu z  różnymi wa-
runkami klimatycznymi (wilgotność, temperatura),
stworzenie procedury badawczej oraz akredytacja norm 
w zakresie badań starzeniowych,
publikację otrzymanych wyników w  czasopismach 
branżowych.

W Laboratorium Badań Materiałów i  Elementów Kon-
strukcji (LK) Instytutu Kolejnictwa, przeprowadza się wiele 
testów ' zyko-chemicznych i korozyjnych powłok lakierni-

czych. Od wielu lat stosuje się również metodę opartą na 
badaniach odporności powłoki na działanie symulowanych 
zmiennych warunków atmosferycznych w tym światła UV, 
według PB-LK-C14 [27]. Jednak opracowana wiele lat temu 
metoda powinna być udoskonalona i zmody' kowana.

Szczególnie restrykcyjne podejście do zagadnień starze-
nia materiałów jest widoczne w przemyśle motoryzacyjnym, 
gdzie producenci nie mogą pozwolić sobie na szybką de-
gradację materiałów pod wpływem warunków środowisko-
wych. Największe koncerny motoryzacyjne na świecie (GM, 
BMW, Volvo, VW i inne) z powodzeniem opracowały własne 
metody badawcze i kryteria, które muszą być bezwzględnie 
spełnione, aby dać gwarancję, że materiał zachowa swoje 
właściwości użytkowo-estetyczne na wiele lat.

Opracowanie poprawnych wytycznych badań i  kry-
teriów, dotyczących odporności na starzenie materiałów 
przeznaczonych do taboru szynowego, jest bardzo istot-
nym i trudnym wyzwaniem, jednak z całą pewnością przy-
czyni się do polepszenia jakości używanych elementów 
oraz umożliwi późniejszą redukcję kosztów naprawczych 
powstałych wskutek uszkodzeń materiałowych.

2. Czynniki wpływające na starzenie materiału

Starzenie naturalne jest negatywną reakcją materia-
łu na oddziałujący klimat, powodując często niepożądane 
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i przedwczesne awarie (rodzaje uszkodzeń obejmują zmianę 
koloru, utratę połysku, kredowanie, pękanie, pękanie siat-
kowe, zamglenie, powstawanie pęcherzy, wzrost kruchości, 
utratę wytrzymałości, utlenianie itp.), co powoduje straty 
materialne. Aby zapobiegać pogorszeniu i przedwczesnemu 
uszkodzeniu produktu, dokonuje się stabilizacji chemicz-
nej lub mechanicznej oraz prowadzi testy atmosferyczne 
w  celu oceny jego trwałości. Bardzo ważne jest poprawne 
zaprojektowanie i  przeprowadzenie tych badań. Kluczowe 
w tym przypadku jest określenie głównych czynników, które 
powodują degradację badanego materiału. Odporność wy-
robów na działanie warunków klimatycznych można badać, 
poddając próbki starzeniu w naturalnych warunkach, jednak 
zasadniczą wadą tej metody jest długi czas badań mierzony 
w latach. W warunkach laboratoryjnych można przeprowa-
dzać w stosunkowo krótkim czasie badania przyspieszonego 
starzenia, które umożliwiają przewidywanie zachowania ma-
teriałów w naturalnych warunkach.

Wyróżnia się trzy główne czynniki wpływające na na-
turalne starzenie materiału: energia promieniowania sło-
necznego (uściślając zakres, np. UV-A, UV-B, jak i natężenie 
promieniowania), woda (wilgoć) oraz temperatura. Wy-
mienione aspekty, w  połączeniu z  innymi drugorzędnymi 
warunkami, takimi jak zanieczyszczenia w powietrzu, zjawi-
ska biologiczne, kwaśne deszcze, zwiększają stopień skali 
degradacji materiału. Należy pamiętać, że w przypadku te-
stów laboratoryjnych drugorzędne czynniki przeważnie nie 
są uwzględniane, a często mają również swój spory udział 
przy niszczeniu materiału w warunkach naturalnych [8].

Promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni 
ziemi, o długości fali w zakresie od 295 do 3000 nm dzieli się 
na trzy zakresy: promieniowanie ultra' oletowe (UV), widzial-
ne (VIS) i podczerwone (IR). Fale o długości z zakresu od 295 
do 400 nm są uważane za promieniowanie ultra' oletowe, któ-

re stanowi od 4 do 7% całkowitego promieniowania dociera-
jącego do ziemi. Stratosfera pochłania i zasadniczo eliminuje 
energię promieniowania poniżej 295 nm. CIE (Międzynarodo-
wa Komisja Oświetleniowa) dokonała szczegółowego podzia-
łu zakresu ultra' oletowego na 3 części: UV-A (315 do 400 nm), 
UV-B (280 do 315 nm) oraz UV-C (<280 nm). Światło widzialne 
(promieniowanie, które ludzkie oko jest w stanie wykryć) za-
wiera się w zakresie od 400 do 800 nm i stanowi ponad poło-
wę widma słonecznego docierającego do powierzchni ziemi. 
Około 40% promieniowania słonecznego znajduje się w pod-
czerwonej części widma słonecznego (powyżej 800 nm) [33]. 
Rozkład promieniowania słonecznego jest zmienny i  zależy 
od strefy klimatycznej, pory roku, warunków atmosferycznych 
(zachmurzenie, zanieczyszczenia) oraz pory dnia. Naturalne 
promieniowanie, które pada na dany materiał jest składową 
promieniowania bezpośredniego, rozproszonego i odbitego, 
tzw. albedo [8, 33]. Na rysunku 1 przedstawiono, według pu-
blikacji CIE nr 85:1989 (tablica 4), znormalizowaną charaktery-
stykę rozkładu energii słonecznej docierającej do powierzchni 
ziemi w słoneczny dzień [30].

Rodzaj i  liczba uszkodzeń obiektu jest związana z  jego 
wrażliwością widmową, która jest miarą wielkości szkód spo-
wodowanych przez energię świetlną, zmieniającą się w za-
leżności do długości fali promieniowania świetlnego i może 
znacząco różnić się w zależności od rodzaju używanego ma-
teriału (podobnie sformowane materiały do tego samego 
zastosowania mogą mieć znacznie odbiegające od siebie 
wrażliwości). Wrażliwość spektralna materiału określa, czy 
materiał jest czuły na krótkie długości fal, długie czy może 
na obydwa typy. Dla każdego rodzaju wiązania chemicznego 
istnieje krytyczna wartość długości fali, która zawiera wystar-
czającą ilość energii do inicjacji reakcji fotochemicznej.

Światło o  dowolnej długości fali, krótszej niż progowa 
wartość krytyczna, jest w stanie zerwać wiązanie, natomiast 

Rys. 1. Rozkład natężenia promieniowania słonecznego wraz z podziałem na zakresy: UV, VIS, IR [30]
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fala dłuższa niż progowa wartość krytyczna, nie jest w stanie 
tego zrobić niezależnie od intensywności (energia promie-
niowania rośnie odwrotnie proporcjonalnie do długości fali), 
dlatego krótkie fale odgrywają dużą rolę w przyspieszonych 
badaniach starzeniowych. Znaczenie mają również dłuższe 
fale, szczególnie dla takich materiałów jak tusze i  barwniki 
(absorbują one fale z zakresu widzialnego światła). Promie-
niowanie podczerwone IR również może powodować de-
gradację ze względu na gromadzenie się dużej ilości ciepła. 
Dodatkowo, promieniowanie IR może być odpowiedzialne 
za rozkład termiczny w niektórych materiałach. I  choć sam 
zakres IR nie powoduje fotodegradacji, to wyższa tempera-
tura może prowadzić do zwiększenia szybkości reakcji [31].

Na temperaturę materiału wpływa wiele czynników: tem-
peratura powietrza (zależy od szerokości geogra' cznej, pa-
nujących warunków klimatycznych oraz pory roku), dawka 
promieniowania podczerwonego, przepływy powietrza w ob-
rębie próbki (wymiana cieplna materiału z otoczeniem) i wła-
ściwości samego materiału (kolor i współczynnik przewodze-
nia ciepła). Absorpcja promieniowania jest ściśle skorelowana 
z barwą materiału poddanego ekspozycji. Jaśniejsze materiały 
odbijają więcej promieniowania niż ciemniejsze, które je ab-
sorbują. Również w tym przypadku, duże znaczenie ma po-
wierzchnia i struktura materiału (np. jego wypolerowanie).

Wymienione przykłady pokazują, że kontrola temperatu-
ry jest złożonym procesem i  nie wystarczy określenie tem-
peratury otoczenia próbki. Realna temperatura materiału 
jest często nawet o 30°C większa niż zmierzona temperatura 
otoczenia. Należy zdawać sobie sprawę z  tego, że tempe-
ratura w  istotny sposób wpływa na właściwości materiału 
przez zwiększenie szybkości i  liczby reakcji chemicznych 
i  fotochemicznych w  materiale, spowodowanych promie-
niowaniem UV. Zwiększa również szybkość dyfuzji wypełnia-
czy (np. stabilizatorów, plasty' katorów), jak i dodatkowych 
komponentów w  postaci zanieczyszczeń pochodzących 
z atmosfery. Szybkie zmiany temperatur (chłodzenie i pod-
grzewanie) skutkują skurczem i  rozciąganiem materiału, co 
w  konsekwencji powoduje pęknięcia i  złuszczenia. Degra-
dacja materiału może być dalej zwiększana przez absorpcję 

i desorpcję wody, zatem te dwa elementy należy traktować 
jako parametr, który wspólnie zwiększa stopień degradacji 
materiału. Na przykład, woda pochodząca z  deszczu może 
dostarczyć zanieczyszczeń pochodzących z atmosfery i tym 
samym przyspieszyć degradację materiału [8, 33].

3. Laboratoryjne badania starzeniowe

Obecnie, przyspieszone starzenie obiektów najczęściej 
symuluje się w urządzeniach wyposażonych w lampy wyła-
dowcze ksenonowe lub lampy * uoroscencyjne UV. Należy 
jednak zaznaczyć, że istnieje również wiele innych rodzajów 
źródeł światła sztucznego stosowanego w urządzeniach sta-
rzeniowych, między innymi łukowe lampy węglowe i lampy 
metalohalogenkowe. Lampy węglowe były jednym z pierw-
szych rodzajów lamp stosowanych w  procesach starzenio-
wych, jednak zostały wyparte przez lampy ksenonowe i * uoro-
scencyjne UV z powodu słabego odwzorowania spektralnego. 
Lampy metalohalogenkowe nie są zalecane do stosowania 
w  laboratoryjnych przyśpieszonych testach starzeniowych, 
jednak ze względu na swoją wysoką wydajność znajdują za-
stosowanie do badań przedmiotów złożonych z dużej liczby 
komponentów, np. całych pojazdów mechanicznych [8, 33].

Konstrukcja urządzeń badawczych aparatu wyposażo-
nego w  lampy ksenonowe umożliwia realizowanie badań 
w dwojaki sposób. Pierwszy z nich zakłada, że próbki umiesz-
czane w  uchwytach tworzących okrąg obracają się wokół 
centralnie umieszczonego źródła światła (tzw. konstrukcja 
bębnowa). Drugi sposób zakłada możliwość umieszczania 
próbek na płaskim stoliku (tzw. konstrukcja stolikowa), gdzie 
światło pada z góry, a w komorze jest zastosowany specjal-
ny system re* ektorów i  luster oraz jest konieczna ustalona 
ręczna rotacja próbek w czasie trwania badania. W konstruk-
cji stolikowej jest mniej dokładny rozkład promieniowania 
docierający do powierzchni próbek, ale możliwe jest bada-
nie elementów większych o  nieregularnych kształtach. Na 
rysunku 2 przedstawiono dostępną konstrukcję urządzeń 
starzeniowych wyposażonych w lampy ksenonowe.

Rys. 2. Konstrukcja urządzeń wyposażonych w lampy ksenonowe [4]: a) konstrukcja bębnowa, b) konstrukcja stolikowa
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W obu przypadkach, źródłem światła jest palnik kseno-
nowy lub układ takich palników (w konstrukcji stolikowej 
są najczęściej 3 palniki, w konstrukcji bębnowej 1 lub 2 pal-
niki), otoczony zestawem ' ltrów optycznych symulujących 
różny rozkład promieniowania świetlnego. Lampa kseno-
nowa, zaopatrzona w odpowiedni system ' ltrów, wytwarza 
światło o stabilnym rozkładzie energii, najwierniej odtwa-
rzające naturalne światło słońca w całym zakresie widma.

Stosuje się różne rodzaje ' ltrów, jednak najpowszech-
niejsze są te, które symulują naturalne promieniowanie 
słoneczne na zewnątrz pomieszczeń lub wewnątrz po-
mieszczeń przez szybę okienną. W urządzeniach z lampami 
ksenonowymi możliwa jest regulacja natężenia promienio-
wania oraz jego ciągła kontrola. Do pomiaru natężenia pro-
mieniowania służą czujniki, które mogą mierzyć natężenie 

promieniowania w zakresie wąskiego pasma (np. o długo-
ści fali 340 nm 420 nm) lub w zakresie szerokiego pasma 
(np. zakres 300 400 nm lub 300 800 nm).

Aparaty starzeniowe z lampami ksenonowymi są zaopa-
trzone w mechanizmy do zraszania próbek wodą, a  także 
są przystosowane do utrzymywania w  komorze wyma-
ganej wilgotności względnej w  tzw. okresie „suchym". 
Umożliwiają także utrzymywanie wymaganej temperatury 
wewnątrz komory lub temperatury powierzchniowej na 
poziomie próbek – służą do tego tak zwane czarne wzorce 
(izolowany BST – Black Standard Temperature lub nieizolo-
wany BPT – Black Panel Temperature). Lampy ksenonowe 
mogą być chłodzone powietrzem lub wodą (tzw. wezero-
metry)  [28,  29,  33]. Na rysunkach 3 i  4 pokazano rozkład 
promieniowania słonecznego z użyciem najpowszechniej-

Rys. 3. Porównanie promieniowania słonecznego z laboratoryjnym przy zastosowaniu ' ltru Xenochrome symulującego światło dzienne dla urządzeń 
z lampami ksenonowymi chłodzonymi powietrzem [8]

Rys. 4. Porównanie promieniowania słonecznego z laboratoryjnym przy zastosowaniu ' ltrów S borokrzemianowy / S borokrzemianowy symulujących 
światło dzienne dla urządzeń z lampami ksenonowymi chłodzonymi wodą [8]
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szych ' ltrów symulujących światło dzienne dla lamp kseno-
nowych chłodzonych powietrzem oraz lamp chłodzonych 
wodą [8].

Charakterystyki widmowe z rysunków 3 i 4 dla aparatów 
starzeniowych wyposażonych w lampy ksenonowe z ' ltra-
mi, w  stosunku do naturalnego promieniowania słonecz-
nego, pokazują bardzo dobre odwzorowanie spektralne, 
szczególnie w zakresie fal krótkich, które mają najistotniej-
szy wpływ na degradację większości materiałów.

Zestawienie przeprowadzonych badań porównaw-
czych urządzeń starzeniowych konstrukcji bębnowej oraz 
stolikowej wykazało, że dla 9 przebadanych różnych mate-
riałów (między innymi tworzywa sztuczne, tekstylia, farby), 
odwzorowanie wyników badań obydwóch konstrukcji jest 
na zadawalającym poziomie (badano takie parametry jak 
zmiana koloru, połysku oraz przepuszczalności materia-
łów), o ile wszystkie parametry pracy komór są odpowied-
nio kontrolowane w  czasie ich pracy. Stwierdzono tylko 
nieznaczne przyspieszenie degradacji materiałów dla nie-
których ' ltrów w bębnach obrotowych chłodzonych wodą, 
zwłaszcza w kombinacji borokrzemian / borokrzemian, co 
może prawdopodobnie wynikać z  przepuszczania niena-
turalnego, krótkiego promieniowania UV  [3]. Przy ocenie 
parametru jednorodności degradacji próbek dla dwóch 
rożnych systemów, otrzymane wyniki sugerują, że dla jed-
nych materiałów lepsze wyniki osiąga system konstrukcji 
bębnowej, dla innych konstrukcji stolikowej. Przy braku 
ręcznej rotacji próbek w  systemie konstrukcji stolikowej, 
otrzymywano zdecydowanie gorszą jednorodność degra-
dacji próbek, dlatego jest to rekomendowana praktyka 
przy używaniu tego typu urządzeń [4].

Drugi typ urządzeń jest wyposażony w  lampy * uoro-
scencyjne UV, które nie wymagają optycznych ' ltrów i sy-
mulują tylko promieniowanie w  zakresie fali UV, a  nie jak 
lampy ksenonowe dla całego spektrum promieniowania 
świetlnego. W przypadku urządzeń z lampami * uoroscen-
cyjnymi UV stosuje się tylko jeden rodzaj urządzenia mini-
malizujący koszty badań starzeniowych, ale jednak z pew-
nymi ograniczeniami. W urządzeniu zamontowano 8 lamp 
(po 4 z każdej strony), a próbki umieszcza się na wprost tych 
lamp na specjalnych uchwytach (możliwy montaż płaskich 
próbek o niewielkich grubościach). Na rysunku 5 przedsta-
wiono przykładową konstrukcję urządzenia wyposażone-
go w lampy * uoroscencyjne UV.

Wyróżnia się trzy rodzaje lamp * uoroscencyjnych: 
UVA-340 (używane do symulacji światła na zewnątrz po-
mieszczeń), UVA-351 (używane są do symulacji światła 
wewnątrz pomieszczeń po przejściu przez szybę okienną) 
oraz lampy UVB-313 (emitują promieniowanie, którego 
w naturalnym promieniowaniu słonecznym nie ma). Roz-
kład promieniowania lamp zmienia się w  czasie, jednak 
urządzenie jest wyposażone w  czujniki i  automatycznie 
koryguje ewentualne zmiany. Urządzenia UV oferują cykle 
kondensacyjne (w cyklach ciemnych), nadeszczanie, jed-
nak bez możliwości kontroli wilgotności względnej oraz 
opcję automatycznej regulacji temperatury powierzch-

niowej względem czarnej płytki wzorcowej. Testy UV są 
użyteczne do względnego porównania między materia-
łami w  konkretnych warunkach, ale porównywanie tego 
typu badań w odniesieniu do naturalnego, zewnętrznego 
starzenia materiału niekoniecznie musi być dobrze skore-
lowane. Wiele norm, szczególnie z  zakresu motoryzacji, 
rekomenduje stosowanie tego typu lamp przy symulacji 
zmiennych warunków atmosferycznych, co wynika z  ich 
silnie niszczącego działania materiału [28, 29, 33]. Na ry-
sunku 6 przedstawiono charakterystykę rozkładu promie-
niowania dla lamp * uoroscencyjnych UV.

Rys. 5. Schemat aparatu wyposażonego w lampy * uoroscencyjne UV [29]

Charakterystyki widmowe z  rysunku 6 dla aparatów 
starzeniowych wyposażonych w  lampy * uoroscencyjne 
UV, przedstawiają bardzo dobre odwzorowanie spektralne 
fal krótkich dla lamp UVA-340 w  stosunku do naturalne-
go światła słonecznego (290 350 nm) oraz lamp UVA-351 
w  stosunku do naturalnego światła słonecznego ' ltrowa-
nego przez szybę okienną (310 350 nm). Lampy UVB-315 
charakteryzują się nienaturalnym rozkładem promienio-
wania (mogą emitować promieniowanie o  długości do 
254  nm), co z  kolei może zainicjować procesy starzenia, 
które nigdy nie występują w warunkach użytkowania koń-
cowego. Lampy * uoroscencyjne UV nie emitują promienio-
wania widzialnego ani podczerwonego.

Przy badaniach starzeniowych z symulacją światła, naj-
większe znaczenie mają krótkie fale UV, gdyż to one wywie-
rają największy wpływ na degradację większości materia-
łów, jednak część materiałów również wykazuje absorbcję 
promieniowania z zakresu światła widzialnego, a światło IR 
może powodować gromadzenie się dużej ilości ciepła w te-
stowanym materiale i  tym samym przyspieszyć szybkość 
zachodzących reakcji [31]. W tablicy 1 zestawiono zbiorczo 
porównanie specy' kacji oraz ogólnej charakterystyki i pro-
ponowanego zastosowania obu typów urządzeń.
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Zestawione w tablicy 1 dane wykazują, że urządzenia wy-
posażone w lampy ksenonowe są bardziej uniwersalne i z ich 
pomocą można przetestować z lepszym rezultatem większą 
liczbę próbek materiałów, niż za pomocą aparatów wyposa-
żonych w lampy * uoroscencyjne UV. Ponadto, lampy kseno-
nowe charakteryzują się lepszym odwzorowaniem spektral-
nym światła, w  porównaniu z  lampami * uoroscencyjnymi 
UV emitującymi tylko wąski zakres światła słonecznego prze-
suniętego w  kierunku krótkich fal UV. Ceny urządzeń oraz 
koszty eksploatacyjne przemawiają na korzyść urządzeń 
z  lampami * uoroscencyjnymi UV, jednak niektóre modele 
urządzeń ksenonowych, szczególnie tych ze zoptymalizo-
wanym działaniem, mają porównywalny koszt eksploatacji. 
Urządzenia UV-test lepiej sprawują się w badaniach zmiany 
właściwości wytrzymałościowych pod wpływem ich działa-
nia niż urządzenia ksenonowe, które są bardziej przydatne 
w badaniach zmiany barwy / połysku materiału. 

Projekt badawczy realizowany w Instytucie Kolejnictwa [2], 
opiera się w największej części na pomiarze właściwości zmiany 

barwy / połysku materiału, z naciskiem na systemy powłok la-
kierniczych, w związku z tym najlepszym urządzeniem do tego 
typu badań jest urządzenie zaopatrzone w lampy ksenonowe.

4. Czas prowadzenia testów w laboratorium

Nie ma prostej odpowiedzi dotyczącej czasu wykonywania 
testów, gdyż teoretycznie nie można dokładne określić liczby 
godzin testu laboratoryjnego, symulującego czas ekspozycji na 
zewnątrz. Wynika to z nieodłącznej zmienności i złożoności wa-
runków panujących na zewnątrz. Do tych zmiennych zalicza się:

szerokość geogra' czną miejsca, gdzie dochodzi do 
ekspozycji (im bliżej równika tym więcej promienio-
wania UV),
wysokość bezwzględna (większa wysokość, tym więcej 
promieniowania UV),
miejscowe cechy geogra' czne, takie jak wiatr powodu-
jący osuszanie próbek lub bliskość akwenów wodnych 
powodujących powstawanie rosy,

Rys. 6. Porównanie promieniowania słonecznego z laboratoryjnym przy 
zastosowaniu różnych typów lamp * uoroscencyjnych UV [8]
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losowe roczne zmiany pogodowe, trudne do przewidzenia,
zmiany sezonowe (ekspozycja na próbki zimą, może być 
tylko w 1/7 tak silna, jak np. latem),
orientację ustawienia próbki,
izolację próbki (próbki na zewnątrz, z izolowanym pod-
łożem, często degradują o 50% szybciej niż próbki nie-
izolowane).

Wpływ na odtwarzalność wyników również wynika ze 
zmienności warunków testów laboratoryjnych. Do zmien-
nych można zaliczyć:

cykl pracy urządzenia laboratoryjnego (godziny światła 
i godziny wilgotności),
temperaturę pracy urządzenia (cieplej, znaczy szybciej),
właściwości badanego materiału,
źródło światła (zakres spektralny).

Biorąc pod uwagę wymienione zagadnienia, w  celu 
wyznaczenia czasu prowadzenia przyspieszonych badań 
laboratoryjnych w  odniesieniu do ekspozycji godzinowej 

na zewnątrz, wymagane jest przyjęcie pewnych założeń 
i uproszczeń, ale dzięki temu jest możliwe uzyskanie prak-
tycznych danych dotyczących trwałości badanych elemen-
tów na podstawie przyspieszonych testów laboratoryjnych. 
Najlepszą odpowiedzią jaką można uzyskać ze starzenio-
wych badań laboratoryjnych, jest uzyskanie rankingu wy-
trzymałości materiału w porównaniu z  innym materiałem. 
Test w  warunkach naturalnych na zewnątrz, również do-
starcza tylko poglądowych wyników badań, ponieważ nikt 
nie wie, jakie warunki na danym obszarze, będą panowały 
w ciągu kolejnych lat.

Pomimo trudności określenia wspólnej zależności cza-
sowej badań laboratoryjnych i  naturalnych, wiele labora-
toriów pomyślnie opracowało własne wewnętrzne wyli-
czenia umożliwiające przekształcenie godzin ekspozycji 
warunków laboratoryjnych na zewnętrzne naturalne go-
dziny ekspozycji. Opracowanie przelicznika godzinowego 
pracy urządzenia na naturalne starzenie jest możliwe, jeżeli 
laboratorium posiada wiedzę na temat zachowania dane-
go typu materiału na zewnątrz, np. przez przeprowadzone 

Tablica 1

Zestawienie specy! kacji urządzeń wyposażonych w lampy & uoroscencyjne UV oraz lampy ksenonowe [29, 32]

Parametry i cechy Przydatność do badań
Urządzenia z lampami 

& uroscecyjnymi UV
Urządzenia z lampami 

ksenonowymi

Promieniowanie

Całkowite spektrum światła (UV, VIS, IR) X **

Spektrum UV dla zakresu 295-360 nm *** **

Stabilność UV *** **

Stabilność VIS - **

Temperatura

Wysoka temperatura *** ***

Codzienne wahania temperatury * *

Kontrola temperatury *** ***

Szok termalny (z deszczu) *** ***

Wilgotność

Deszcz i rosa *** *

Erozja (z deszczu) *** **

Kontrola RH X ***

Ogólna 
charakterystyka

Szybkość otrzymania wyników *** **

Łatwość użycia *** **

Cena urządzenia *** **

Koszty operacyjne *** **

Zastosowanie

Powłoki, kolor ** ***

Powłoki, właściwości wytrzymałościowe *** **

Powłoki, architektura / przemysł *** **

Powłoki, motoryzacja ** **

Farby i tynki fasadowe *** ***

Farby do wnętrz * ***

Pigmenty ** ***

Tworzywa sztuczne, kolor ** ***

Tworzywa sztuczne, właściwości 
wytrzymałościowe

*** **

Pokrycia dachowe *** ***

Tekstylia, blaknięcie * ***

Tekstylia, właściwości wytrzymałościowe ** **

Farmaceutyka, kosmetyki X ***

***Bardzo dobry, **Dobry, *Może być używany, X – Niezalecany, – Nie dotyczy
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naturalne badanie starzeniowe. Jeżeli laboratorium nie ma 

takich danych, może posłużyć się pracami zawierającymi 

informacje o  konkurencyjnych materiałach dostępnych 

w literaturze naukowej [5].

Wstępną kalkulację czasu trwania testu laboratoryjnego 

(kalkulowany współczynnik teoretyczny) można przeprowa-

dzić na podstawie dostępnych danych literaturowych rocz-

nej dawki napromienienia na danym obszarze. W tablicy 2 

przedstawiono informację na temat napromienienia dla 

różnych typów klimatów spotykanych na ziemi. Kalkulacja 

bazuje jedynie na pomiarze napromienienia świetlnego i za-

kłada osiągnięcie takiej samej dawki napromienienia w labo-

ratorium w krótszym czasie. Taka kalkulacja nie obejmuje in-

nych czynników klimatycznych (temperatura, deszcz itp.) [7].

Pomocny w obliczaniu czasu ekspozycji próbki w aparacie 

starzeniowym jest eksperymentalny współczynnik przyspiesze-

nia czasowego, czyli stosunek jednego roku ekspozycji starze-

niowej danego miejsca do czasu testu laboratoryjnego, który 

należy przeprowadzić, aby otrzymać taki sam stopień degrada-

cji materiału jak w warunkach naturalnych. Czas trwania testu 

określa się na podstawie przyjętych, akceptowalnych kryteriów 

zmiany danej właściwości materiału, np. zmiany barwy lub po-

łysku. Dane literaturowe pokazują pewną rozbieżność wyników 

dla współczynnika kalkulowanego i eksperymentalnego w za-

leżności od miejsca, jak i testowanego materiału.

W przypadku przyspieszonego współczynnika czaso-

wego dla Florydy, otrzymuje się zbliżoną korelację współ-

czynnika kalkulowanego i  eksperymentalnego dla więk-

szości badanych materiałów, jednak dla Europy Centralnej 

obliczony współczynnik przyspieszenia na podstawie da-

nych literaturowych, zawierających informacje o napromie-

nieniu rocznym danego miejsca, jest 2 3 razy mniejszy niż 

współczynnik eksperymentalny dla przebadanych powłok 

i pigmentów i praktycznie taki sam dla materiałów tekstyl-

nych. Wynika z tego, że czas prowadzenia badania laborato-

ryjnego powinien być 2 3 razy krótszy niż obliczony teore-

tycznie. Istnieje możliwość przyspieszenia testów laborato-

ryjnych przez intensy+ kację jednego lub wielu parametrów 

pogodowych jednocześnie. Możliwe jest zwiększenie na-

tężenia promieniowania lub / oraz użycie promieni o dłu-

gości fali krótszej niż naturalnie występujące. Zwiększenie 

intensywności można również osiągnąć przez zwiększenie 

temperatury oraz stopnia wilgotności. Najczęściej, w prak-

tyce stosuje się intensy+ kację przez zwiększenie natężenia 

promieniowania, a rzadziej przez jednoczesne zwiększenie 

natężenia promieniowania oraz temperatury [7].

Przy intensy+ kacji składowych pogodowych i ich wpły-

wu na przebieg badania, można posłużyć się przyjętymi 

ogólnymi prawami, które w większości przypadków spraw-

dzają się. Prawo Bunsena i  Roscoe’a  [7] określa zależność 

wydajności chemicznych  reakcji  fotochemicznych  od  na-

tężenia światła  powodującego zajście tej reakcji i  mówi, 

że masa produktu reakcji inicjowanej fotochemicznie jest 

proporcjonalna do iloczynu natężenia oświetlenia i  czasu 

naświetlania. Dla parametru temperatury można posłużyć 

się koncepcją Arrheniusa [7], która zakłada, że wzrost tem-

peratury o  10°C powoduje podwojenie szybkości reakcji. 

Zdarza się jednak, że ta zależność bywa nieprawdziwa, po-

nieważ wzrost temperatury może przyspieszyć degradację, 

ale może również spowodować zmianę rodzaju ścieżki za-

chodzących zmian, np. osiągnięcie temperatury zeszklenia 

dla badanego polimeru, a  tym samym całkowitą zmianę 

właściwości danej substancji. W celu zintensy+ kowania sta-

rzenia przez parametr wilgotności, należy stosować dużą 

zmienność procesu (przemienne cykle suche i mokre) lub 

wydłużyć długość trwania cyklu mokrego [7].

W badaniach laboratoryjnych stosuje się również stan-

dardowy materiał odniesienia, tzw. SRM (Standard Material 

Reference). Jest to próbka materiału o znanej optyce, wyglą-

dzie lub + zycznej zmianie właściwości, która jest wystawiona 

na działanie określonych warunków testowych. Koncepcja 

stosowania SRM polega na tym, że taki certy+ kowany ma-

teriał de+ niuje zmiany właściwości (zwykle kolor), które od-

powiadają konkretnemu promieniowaniu w określonym ze-

stawie warunków ekspozycji. Taki standardowy materiał jest 

eksponowany jako jedna z próbek w teście i oceniany w cza-

sie na podstawie certy+ katu w  odniesieniu do ustalonej 

wartości ekspozycji. Jeżeli wielkość zmian lub właściwości 

w czasie jest porównywana z dopuszczalną zmianą z certy+ -

katu i jeżeli mieści się ona w zakresie tolerancji, można uznać 

że przyrząd do badania starzeniowego pracuje prawidłowo. 

Najczęściej spotykanymi rodzajami materiałów referencyj-

nych jest SRM polistyrenu i  tzw. niebieska wełna barwiona 

dwoma niestabilnymi niebieskimi barwnikami [8].

5. Korelacja wyników badań starzeniowych 

naturalnych i laboratoryjnych

Korelacja, jest to współzależność, która występuje po-

między dwoma zjawiskami, jednak korelacja zjawisk nie 

musi koniecznie oznaczać ich związku przyczynowo-skut-

Tablica 2

Średnie napromienienie roczne dla różnych typów klimatu na ziemi [7, 30]

Rejon
Globalne 

295–3000 nm 
[MJ/m2]

UV+VIS
295–800 nm

[MJ/m2]

UV
295–400 nm 

[MJ/m2]

UV
340 nm [MJ/m2]

Floryda (klimat gorący i wilgotny) 6588 3235 353 3.0

Arizona (klimat gorący i suchy) 8004 3931 429 3.6

Europa Centralna (klimat umiarkowany) 3700 1817 198 1.7

Południe Francji (klimat śródziemnomorski) 5500 2701 295 2.5
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kowego (innymi słowy, że A jest przyczyną B). Do określania 
korelacji pomiędzy badaniami starzeniowymi i naturalnymi 
mogą posłużyć narzędzia statystyczne, w  tym najczęściej 
współczynnik korelacji liniowej Pearsona oraz współczyn-
nik rang Spearmana. 

Korleacja Persona lepiej sprawdza się w przypadku zbio-
rów danych o rozkładzie normalnym: dla podobnych mate-
riałów, podobnej wrażliwości na czynniki degradujące, bez 
wrażliwości ekstremalnej lub materiałów niewrażliwych. 
Korelacja Spearmana natomiast, jest mniej czuła na warto-
ści odstające i może być stosowana dla różnych materiałów 
o różnym stopniu starzenia. Czynniki, które mogą zmniej-
szać stopień korelacji, to: ekspozycja na krótkie fale  UV, 
duże różnice dystrybucji promieniowania laboratoryjnego 
w stosunku do słonecznego, duża intensywność natężenia 
promieniowania, ciągłe cykle jasne, nierealistyczna tempe-
ratura próbek, jakość użytej wody i inne [6, 7].

6. Normy przedmiotowe i program badań 
własnych

Do chwili obecnej opracowano wiele norm zawierają-
cych wytyczne prowadzenia badań starzeniowych w warun-
kach naturalnych oraz laboratoryjnych. Zostały one stwo-
rzone przez międzynarodowe (ISO, IEC), regionalne (CEN, 
CENELEC), jak i  państwowe (DIN, AFNOR, BSI, ANSI, JISC, 
SAC) organizacje standaryzacyjne z udziałem największych 
na świecie stowarzyszeń branżowych (SAE, VDA, FAKRA,

AATCC) i korporacji (Ford, GM, VW, Ikea). Opracowane wy-
tyczne mogą dostarczyć ogólnych informacji na temat 
warunków ekspozycji lub zawierać szczegółowe wytyczne 
dotyczące badanego materiału, w  tym informacje na te-
mat: przygotowania próbek, czasu trwania badania, kon-
kretnych właściwości podlegających ocenie oraz kryteriów 
dopuszczenia produktu do eksploatacji. 

Istnieje też trzeci rodzaj norm, który zawiera informa-
cje na temat urządzeń do badań. Normy tego typu mogą 
zawierać szczegółowe opisy wyposażenia zastosowanego 
w  badaniu, w  tym oznaczenie typu aparatu, danych kon-
taktowych do producenta itp. Te normy charakteryzują się 
dobrą powtarzalnością, jeżeli określono tylko jeden typ 
przyrządu, a w tym jego ustawienia. Tego typu standardy 
są stosowane w  starszych normach i  w  indywidualnych 
specy' kacjach ' rmowych. Częściej spotyka się normy, któ-
re koncentrują się na celu samego badania, nie zawierają 
szczegółowych opisów urządzeń, a jedynie cały niezbędny 
opis techniczny wyszczególniony w celu przeprowadzenia 
rzetelnych testów [7].

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO dostar-
cza informacji dotyczących badań starzeniowych w  odnie-
sieniu do naturalnego promieniowania oraz laboratoryjnego 
źródła światła. Dostępne normy dotyczące planowanych w la-
boratorium badań materiałów przedstawiono w tablicy 3.

Normy przywołane w  tablicy 3 dotyczące laboratoryj-
nych przyspieszonych badań starzeniowych, zawierają 
szczegółowe wytyczne prowadzenia starzenia materiału. 
Zawierają one między innymi następujące informacje:

Tablica 3
Zestawienie norm PN-EN ISO dotyczących badań starzeniowych naturalnych i laboratoryjnych dla wybranych materiałów

Źródło promieniowania Farby i lakiery Tworzywa sztuczne Tekstylia

Promieniowanie 
naturalne

PN-EN ISO 2810 [21]
Powłoki w naturalnych warunkach at-
mosferycznych – Ekspozycja i ocena

PN-EN ISO 877 [29]
Metody ekspozycji na promienio-
wanie słoneczne
Część I: Ogólne wytyczne
Część II: Bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych i eks-
pozycja za szkłem okiennym
Część III: Zintensy' kowanie dzia-
łania czynników atmosferycznych 
za pomocą wzmocnionego pro-
mieniowania słonecznego

PN-EN ISO 105-B03 [13]
Badania odporności wybarwień – 
Odporność wybarwień na pogo-
dę: Ekspozycja zewnętrzna (bez-
pośrednia i zza szyby)

Laboratoryjne
 źródło światła

PN-EN ISO 16474 [18]
Metody ekspozycji na laboratoryj-
ne źródła światła
Część I: Uwagi ogólne
Część II: Lampy ksenonowe łukowe
Część III: Lampy * uorescencyjne UV
Część IV: Łukowe lampy węglowe

PN-EN ISO 4892 [26]
Metody ekspozycji na laboratoryj-
ne źródła światła
Część I: Zasady ogólne
Część II: Lampy ksenonowe łukowe
Część III: Lampy * uorescencyjne UV
Część IV: Łukowe lampy węglowe

Badania odporności wybarwień (bez-
pośrednio)
PN-EN ISO 105-B04 [13] – Lampy 
ksenonowe łukowe
PN-EN ISO 105-B10 [13] – Lampy 
ksenonowe łukowe
Badania odporności wybarwień (zza 
szyby okiennej)
PN-EN ISO 105-B02 [13] – Lampy 
ksenonowe łukowe
PN-EN ISO 105-B06 [13] – Lampy 
ksenonowe łukowe

[Opracowanie własne]
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ogólne na temat badań starzeniowych i możliwych róż-
nic wynikających z  porównywania względem natural-
nego starzenia,
o specy' kacji technicznej urządzenia umożliwiającego 
realizację zaplanowanych cykli badawczych,
o dokładnym dopuszczalnym rozkładzie procentowym 
promieniowania w  odniesieniu do zakresów długości 
fali (zakres UV) dla różnych rodzajów lamp lub stosowa-
nych ' ltrów (np. promieniowanie dzienne, promienio-
wanie przez szybę),
o zakresie wymaganej jednorodności promieniowania,
na temat przygotowania, przechowywania oraz bada-
nia próbek poddawanych starzeniu,
na temat kontroli temperatury próbek za pomocą spe-
cjalnych wzorców temperaturowych,
o wymaganej wilgotności względnej panującej podczas 
badania,
na temat czasu ekspozycji na poszczególne symulowane 
warunki pogodowe, np. cykl ciemny i czas nadeszczania,
na temat oceny próbek po badaniu.

Celem badań projektu [2] realizowanego w Laboratorium 
Badań Materiałów i  Elementów Konstrukcji IK jest opraco-
wanie metodyki badań oraz kryteriów oceny właściwości 
barierowych dla promieniowania słonecznego i  warunków 
pogodowych (temperatura, wilgoć, deszcz) dla materiałów 
wyposażenia pojazdów szynowych w  szczególności powłok 
lakierniczych. Podłożem dla badanych powłok są metale (stal, 
aluminium) oraz tworzywa sztuczne (stosowane na czoła 
pociągów). Badaniom będą poddane następujące powłoki 
lakierowe (jedno- i wieloskładnikowe renomowanych produ-
centów farb stosowanych w  taborze szynowym): alkidowe, 
poliwinylowe, akrylowe, epoksydowe, poliuretanowe. Stopień 
degradacji powłok oraz skuteczność działania stosowanych 
fotostabilizatorów będzie określony przez badanie zmian:

połysku [19],
koloru [20, 24],
zmatowienia i  wybarwienia, spęcherzenia, zardzewie-
nia, spękania, złuszczenia oraz odwarstwienia i  skoro-
dowania wokół rysy [21],
właściwości ' zyko-chemicznych.

Następujące właściwości ' zyko-chemiczne będą bada-
ne – zarówno przed naświetlaniem, jak i  po naświetlaniu 
w celu określenia zmiany właściwości ' zyko-chemicznych 
pod wpływem promieniowania UV:
1) grubość powłoki lakierowej [16],
2) odporność powłoki na działanie obojętnej mgły solnej [26],
3) odporność powłoki na odrywanie od podłoża [13, 15].
4) powłoki na uderzenie [23],
5) powłoki na wytłaczanie [12],
6) powłoki na zginanie na sworzniu cylindrycznym [11],
7) powłoki na zarysowanie – metoda ołówkowa [10],
8) powłoki na działanie mediów agresywnych [18],
9) skuteczność powłoki antygra_  ti [1] (w przypadku po-

krycia materiału takim zabezpieczeniem).

Normy przytoczone w tablicy 3 będą bazą do opraco-
wywania procedury  badawczej, dotyczącej odporności 
materiałów stosowanych w  kolejnictwie na symulowane 
zmienne warunki atmosferyczne.

7. Podsumowanie

Na podstawie analizy literatury naukowej, dokumentacji 
technicznej, jak i  udziału w  szkoleniach dotyczących przy-
spieszonych badań starzeniowych materiałów, Laborato-
rium Badania Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu 
Kolejnictwa, podjęło decyzję o  wyborze i  zakupie nowego 
urządzenia do testów starzeniowych wyposażonego w wy-
ładowcze lampy ksenonowe chłodzone powietrzem o kon-
strukcji bębnowej. Wybór tego typu aparatu był podyktowa-
ny jego wszechstronnością, która umożliwia badanie prawie 
każdego rodzaju materiału bez konieczności ręcznej rotacji 
próbek, a  tym samym pełnej automatyzacji badania. Urzą-
dzenie daje również możliwość prowadzenia badań zgod-
nych z założeniami realizowanego projektu badawczego [2], 
w  tym oceny powłok pod względem zmiany właściwości 
' zykochemicznych. Koszty eksploatacyjne wybranego urzą-
dzenia oscylują na średnim poziomie, co również miało zna-
czący udział przy wyborze modelu urządzenia.

W dalszej części badawczego tematu będzie opraco-
wany program badań stopnia degradacji różnych typów 
powłok lakierowych, badanych w  komorze o  różnej ener-
gii promieniowania świetlnego w  połączeniu z  różnymi 
warunkami klimatycznymi (wilgotność, temperatura). Na 
podstawie otrzymanych wyników i danych literaturowych, 
będzie opracowana nowa procedura badawcza wraz z kry-
teriami dopuszczenia materiałów do stosowania w polskim 
kolejnictwie. Normami wiodącymi przy opracowywaniu 
procedury badawczej będą wytyczne Międzynarodowej 
Organizacji Standaryzacyjnej ISO według przywołanych 
norm z tablicy 3 niniejszego artykułu.
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