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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest farba przeznaczona do zabezpieczania powierzchni stalowych 

przed korozją. 

Jedną z powszechnie stosowanych metod ochrony przeciwkorozyjnej wyrobów stalowych jest 

pokrywanie ich powłokami organicznymi zawierającymi proszek cynkowy. Działanie antykorozyjne po-

włoki o wysokiej zawartości cynku opiera się na mechanizmach: a) ochrony katodowej uwarunkowanej 

niższym potencjałem elektrochemicznym cynku od potencjału chronionego podłoża, b) ochrony barie-

rowej polegającej na zapobieganiu penetracji wody i czynników korozyjnych z otoczenia [N. Wheat: 

Protect. Coat. Europe, 3 (1998) 24–30]. 

Ochrony galwaniczna za pomocą powłok zawierających cynk polega na przewodzeniu prądu 

w powłoce, stąd konieczny jest kontakt elektryczny między cząstkami cynku. Wymaga to odpowiednio 

wysokiej zawartości cynku w farbie, zwykle powyżej 80% w stosunku do masy suchej powłoki. Wpływ 

zawartości cynku na czas ochrony katodowej obrazuje eksperyment w którym użyto farbę zawierającą 

cynk o różnym stężeniu, spoiwo polistyrenowe i ksylen jako rozpuszczalnik. Czas po którym pojawiła 

się rdza na powierzchni rysy w powłoce cynkowej zanurzonej w morskiej wodzie odpowiadał 1–2 dni 

przy zawartości 86% wagowych cynku, 10–20 dni przy 91% wagowych cynku i 1–2 lata przy 95% wa-

gowych cynku [J.E.O. Mayne. Trans. Inst. Met. Finish., 41 (1964), 121]. 

Jako substancje powłokotwórcze w farbach zawierających cynk jako pigment anodowy stoso-

wane są spoiwa organiczne (m.in. żywice epoksydowe, epoksyestrowe, akrylowe, poliuretany) oraz nie-

organiczne (na bazie szkła wodnego i krzemianów). 

Farby wysokocynkowe mogą być stosowane jako samodzielne powłoki ochronne lub jako pod-

kład w systemach wielowarstwowych. Przykładem takiego systemu są przedstawione w opisie patento-

wym PL 192028 powłoki złożone z powłoki gruntowej, barierowej i nawierzchniowej, stanowiących dys-

persję pyłu cynkowego, pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych w zawiesinie żywicy 

epoksydowej i rozpuszczalników organicznych, utwardzanych żywicą sieciującą. Również w opisie pa-

tentowym PL 228745 ujawniono składy kompozycji farb zawierających proszek cynkowy, zdyspergo-

wany w spoiwie epoksyestrowym, oraz metody ich otrzymywania. 

Cynk ma znacznie wyższą gęstość właściwą niż pozostałe komponenty farby i przy wysokiej za-

wartości tego metalu może następować jego sedymentacja, która powoduje konieczność ponownego 

wymieszania farby po pewnym okresie przechowywania. 

Niejednorodna lub zbyt niska zawartość cynku w powłoce może znacząco skrócić czas efektyw-

nej ochrony antykorozyjnej. Z tego powodu w celu stabilizacji farb wysokocynkowych stosuje się doda-

tek substancji zagęszczających, modyfikujących reologię kompozycji. Problem ten przedstawiono m.in. 

w patencie PL 48202, gdzie osiadanie cynku ograniczono stosując dodatek długołańcuchowych estrów 

kwasów tłuszczowych rozpuszczonych w węglowodorach z utworzeniem układu o właściwościach tik-

sotropowych. Z kolei według zgłoszeń patentowych CN 101407690 A oraz CN 101892001A do stabili-

zacji kompozycji wysokocynkowych na bazie żywic epoksydowej oraz modyfikowanej żywicy akrylowej 

użyto organofilizowanego bentonitu. Natomiast kompozycje wysokocynkowe na bazie krzemianów alki-

lowych opisane w patencie US 5413628A zabezpieczono przed sedymentacją za pomocą krzemionki 

pirogenicznej Aerosil® z dodatkiem środka zwilżającego Anti-Terra 204®. 

Wadą rozwiązań ze stanu techniki jest konieczność wprowadzania do powłoki substancji nieprze-

wodzących prądu elektrycznego, które mogą niekorzystnie wpływać na ciągłość struktury przewodzącej 

wymaganej dla zapewnienia długiego czasu ochrony katodowej. 

Zagęszczenie kompozycji wysokocynkowej ograniczające sedymentację metalu można również 

osiągnąć zastępując częściowo proszek cynkowy o rozmiarach mikrometrycznych nanocynkiem o roz-

miarach około 0.1 mikrona [P. Verbiest, L. Hochmannova, Properties of Anti-Corrosion Paints based on 

Nano Zinc Metal Powder, Conference: European Coating Congress 2007, Nürnberg]. Wadami tego roz-

wiązania są: wysoki koszt nanocynku, długie czasy mieszania w celu uzyskania jednorodnej dyspersji, 

oraz względy bezpieczeństwa i higieny pracy związane ze stosowaniem nanoproszków. 

Farba antykorozyjna według wynalazku, zawierająca roztwór spoiwa polimerowego epoksyestro-

wego w rozpuszczalniku organicznym, korzystnie w ksylenie, oraz proszek cynkowy w ilości 80–85% 

wagowych, korzystnie w postaci pyłu cynkowego o średnim rozmiarze ziaren 1–5 m, charakteryzuje 

się tym, że zawiera dodatek sproszkowanego cynku otrzymanego metodą elektrolityczną w postaci czą-

stek o wielkości od 500 nm do 10 m w ilości od 5 do 10% wagowych, w stosunku do masy suchej 

powłoki. 
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Farba zawiera cynk elektrolityczny w postaci aglomeratów (cząstek) o wielkości korzystnie od 

1 do 5 mikrometrów, złożonych z cząstek pierwotnych o wymiarach od 50 do 150 nanometrów. Średnia 

wielkość cząstek cynku elektrolitycznego zależy od stężenia soli cynku wprowadzonych do elektrolizera. 

Otrzymywanie cząstek o najmniejszych rozmiarach wymaga użycia niskich stężeń i nie jest ekono-

miczne, natomiast cząstki o zbyt dużych rozmiarach są mniej korzystne jako pigment antykorozyjny 

z uwagi na sedymentację w farbie. 

Korzystnie cynk elektrolityczny w farbie według wynalazku charakteryzuje się zawartością czy-

stego metalu na poziomie co najmniej 90%. 

Korzystnie farba według wynalazku zawiera cynk elektrolityczny otrzymany przez jego elektroli-

tyczne wydzielanie z roztworu elektrolitu o stężeniu jonów cynku od 0,1 g dm-3 do 100 g dm-3 i pH od 

0,5 do 5, poddanego pulsowej elektrolizie z kontrolowanym potencjałem bez zmiany kierunku prądu lub 

ze zmianą kierunku prądu, ewentualnie z zastosowaniem przerw miedzy pulsami potencjałowymi, przy 

wartości potencjału katody w zakresie od -2,0 V do -10,0 V, przy czym proces prowadzi się w tempera-

turze 18–70°C, jako katodę stosuje się obrotową lub statyczną elektrodę z blachy z aluminium, ze stali 

kwasoodpornej, miedzi, niklu, porowatego węgla szklistego, kadmu, grafitu lub inną o niskiej adhezji 

cząstek cynku do podłoża, zaś jako anodę stosuje się blachę ołowianą, ołowiano-cynową, tytanową, 

platynowo-tytanową, irydową, tytanowo-irydową lub inną inertną. 

Cynk elektrolityczny zastosowany w farbie według wynalazku można otrzymać sposobem według 

polskiego zgłoszenia patentowego P-427456, co stanowi korzystny wariant wynalazku. Dodatek cynku 

elektrolitycznego powoduje zagęszczenie farby ograniczające sedymentację pigmentu cynkowego bez 

konieczności użycia jako dodatków substancji nieprzewodzących prądu elektrycznego. Działanie za-

gęszczające cynku elektrolitycznego wynika z mniejszego rozmiaru cząstek metalu tworzących ziarna 

o średnicy w zakresie od kilkuset nanometrów do kilku mikrometrów oraz bardziej rozwiniętej po-

wierzchni niż w przypadku dostępnego na rynku sferycznego proszku cynkowego otrzymywanego me-

todą kondensacji par cynku (zawierającego przeważnie cząstki o rozmiarze kilku mikrometrów). W prze-

ciwieństwie do metalu uzyskiwanego metodą kondensacji par, cynk otrzymywany elektrolitycznie za-

wiera na powierzchni pewną ilość produktów utlenienia (tlenek i wodorotlenek cynku). Analiza termo-

grawimetryczna cynku elektrolitycznego wykazuje w zakresie temperatur 150–400°C ubytek masy 

rzędu 2–3% wagowych, co jest efektem rozkładu wodorotlenku cynku. 

Nieoczekiwanie okazało się, że pomimo utlenionej powierzchni metalu dodatek cynku elektroli-

tycznego do kompozycji wysokocynkowej nie powoduje istotnego skrócenia czasu ochrony katodowej, 

równocześnie modyfikując właściwości reologiczne farby przez jej zagęszczenie i utrudnienie sedymen-

tacji. Umożliwia to uzyskanie stabilnych przy przechowywaniu farb antykorozyjnych wysokocynkowych 

bez konieczności wprowadzania do powłoki substancji nieprzewodzących prądu elektrycznego, przy-

czyniających się do skrócenia czasu ochrony katodowej. Ponadto, użycie cynku elektrolitycznego otrzy-

mywanego metodą według zgłoszenia P-427456 pozwala także na uniknąć problemów związanych 

z zagęszczaniem farby przy użyciu handlowych nanocząstek cynku, takich jak NOZIP® (konieczność 

kilkugodzinnego mieszania w celu uzyskania jednorodnej dyspersji, oraz potencjalne ryzyko związane 

ze stosowaniem nanoproszków). 

Cynk elektrolityczny w farbie według wynalazku występuje w postaci mikronowej wielkości aglo-

meratów (korzystnie 1–5 mikronów) złożonych z submikronowych cząstek pierwotnych, a przy tym po-

winien wykazywać zawartość czystego metalu co najmniej 90%. 

Jako spoiwo można stosować handlową żywicę epoksyestrową (np. CHS-Epoxy 101–60, firmy 

Spolchemie), korzystnie w ksylenie. 

Farba według wynalazku dla skutecznego działania antykorozyjnego nie wymaga stosowania in-

nych substancji. W razie potrzeby można ją modyfikować za pomocą innych pigmentów, czy dodatków 

ułatwiających aplikację lub poprawiających określone właściwości powłoki, których dodatek nie będzie 

pogarszał właściwości produktu końcowego. 

Wynalazek przedstawiono w przykładach wykonania. 

Przykłady obejmują zarówno farbę zawierającą dodatek cynku elektrolitycznego (otrzymanego 

metodą wg zgłoszenia P-427456), jak i farbę zawierającą jedynie handlowy proszek cynkowy o budowie 

sferycznej. Podano również przykład farby zagęszczanej konwencjonalną metodą (dodatkiem hydrofo-

bizowanej krzemionki). 

Różnicę w strukturze i rozmiarach proszku cynkowego zobrazowano za pomocą mikrofotografii 

SEM (rys. 1a i b). Cynk handlowy zawiera kuliste cząstki, przeważnie o rozmiarach kilkumikronowych, 



 PL 241 542 B1 4 

natomiast cynk elektrolityczny składa się z aglomeratów cząstek pierwotnych o wymiarach od 100 na-

nometrów tworzących ziarna mikronowej wielkości. 

Do oceny efektywności ochrony elektrochemicznej podłoża stalowego przez powłokę wysoko-

cynkową stosowano pomiary potencjału obwodu otwartego (OCP) blachy stalowej pokrytej obustronnie 

testowaną powłoką i zanurzonej w roztworze solanki względem elektrody odniesienia. Metoda ta została 

opisana m.in. w H. Marchebois,; C. Savall,; J. Bernard; S. Touzain; Electrochim. Acta. 2004. 49, 2945. 

Potencjał OCP, określany też jako potencjał korozyjny, wyznacza się w funkcji czasu obserwując jego 

zmiany wynikające z postępującego procesu utleniania cynku. Ochronie katodowej stali odpowiada war-

tość potencjału korozyjnego poniżej -0.8 V względem elektrody kalomelowej. 

P r z y k ł a d  1 

Farbę antykorozyjną, zawierającą pył cynkowy o budowie sferycznej i średnim rozmiarze ziaren 

3–4 m w ilości 85% wagowych oraz cynk elektrolityczny o rozmiarze cząstek 1–5 m w ilości 5% 

wagowych (w odniesieniu do masy suchej powłoki), przygotowano poprzez zdyspergowanie cynku za 

pomocą mieszadła mechanicznego w roztworze żywicy epoksyestrowej CHS-Epoxy 101–60 w ksylenie. 

Farbę nakładano obustronnie na odtłuszczoną płytkę stalową o wymiarach 100 x 20 x 0.8 mm za po-

mocą aplikatora o rozmiarze szczeliny 90 m. Aby uzyskać powłoki o większej grubości nakładano ko-

lejne warstwy farby w odstępie 24 h. Lepkość farby określona metodą dynamiczną odpowiada 3.5 Pa·s 

przy szybkości ścinania 100 s-1. 

Liczby nałożonych warstw farby i odpowiadające im czasy ochrony katodowej wyznaczone me-

todą pomiaru potencjału korozyjnego zestawiono w Tabeli 1. 

P r z y k ł a d  2  (farba zagęszczana krzemionką hydrofobizowaną) 

Farbę antykorozyjną, na bazie spoiwa epoksyestrowego w ksylenie (jak w przykładzie 1), zawie-

rającą pył cynkowy o budowie sferycznej i średnim rozmiarze ziaren 3–4 m w ilości 85% wagowych 

oraz cynk elektrolityczny o rozmiarze cząstek 1–5 m w ilości 5% wagowych oraz dodatek krzemionki 

hydrofobizowanej Aerosil R 974 w ilości 0.75% wagowych (w odniesieniu do masy suchej powłoki) na-

kładano na odtłuszczoną płytkę stalową za pomocą procedury opisanej w Przykładzie 1. Lepkość farby 

określona metodą dynamiczną odpowiada 5.1 Pa s przy szybkości ścinania 100 s-1. 

P r z y k ł a d  3 (farba zagęszczana cynkiem elektrolitycznym) 

Farbę antykorozyjną, na bazie spoiwa epoksyestrowego w ksylenie (jak w przykładzie 1), zawie-

rającą pył cynkowy o budowie sferycznej i średnim rozmiarze ziaren 3–4 m w ilości 80% wagowych 

oraz cynk elektrolityczny o rozmiarze cząstek 1–5 m w ilości 10% wagowych (w odniesieniu do masy 

suchej powłoki) nakładano na odtłuszczoną płytkę stalową za pomocą procedury opisanej w przykładzie 1. 

Lepkość farby określona metodą dynamiczną odpowiada 4.5 Pa·s przy szybkości ścinania 100 s-1. 

Badania odporności na sedymentację metodą wirowania wykazały, że farba opisana w przykła-

dzie 1 wykazuje stabilność w czasie 5 minut wirowania przy szybkości 1000 obrotów na minutę, a farby 

z przykładów 2 i 3 wykazują stabilność w czasie 5 minut wirowania przy szybkości 3000 obrotów na 

minutę. 

P r z y k ł a d  4  (farba niezagęszczana, bez dodatku cynku elektrolitycznego) 

Farbę antykorozyjną, na bazie spoiwa epoksyestrowego w ksylenie (jak w przykładzie 1), zawie-

rającą pył cynkowy o budowie sferycznej i średnim rozmiarze ziaren 3–4 m w ilości 90% wagowych 

nakładano na odtłuszczoną płytkę stalową za pomocą procedury opisanej w Przykładzie 1. Lepkość 

farby określona metodą dynamiczną odpowiada 2.4 Pa·s przy szybkości ścinania 100 s-1. 
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T a b e l a  1 

 

Czasy ochrony katodowej, określające zdolność farby do działania antykorozyjnego w oparciu 

o mechanizm protektorowy (utlenianie cynku zamiast stali) w przypadku farb zagęszczanych 5% wago-

wych dodatku cynku elektrolitycznego są dłuższe (dla określonej liczby nałożonych warstw powłoki) niż 

czasy wyznaczone dla farby niezagęszczanej, zawierającej jedynie cynk handlowy. Ze wzrostem za-

wartości cynku elektrolitycznego do 10% wag. czas ochrony katodowej się zmniejsza, ale pozostaje 

porównywalny z czasem wyznaczonym dla farby niezagęszczanej. Z kolei powłoka uzyskana za po-

mocą farby zagęszczanej krzemionką Aerosil R974 wykazuje bardzo krótki czas ochrony katodowej 

(poniżej 24 h). 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Farba antykorozyjna do podłoży stalowych, zawierająca roztwór spoiwa polimerowego epok-

syestrowego w rozpuszczalniku organicznym, korzystnie w ksylenie, oraz proszek cynkowy 

w ilości 80–85% wagowych, korzystnie w postaci pyłu cynkowego o średnim rozmiarze ziaren 

1–5 m, znamienna tym, że zawiera dodatek sproszkowanego cynku otrzymanego metodą 

elektrolityczną w postaci cząstek o wielkości od 500 nm do 10 m w ilości od 5 do 10% wago-

wych, w stosunku do masy suchej powłoki. 

2. Farba antykorozyjna według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera cynk elektrolityczny w po-

staci aglomeratów o wielkości od 1 do 5 mikrometrów, złożonych z cząstek pierwotnych o wy-

miarach od 50 do 150 nanometrów. 

3. Farba antykorozyjna według zastrz. 1, znamienna tym, że cynk elektrolityczny charakteryzuje 

się zawartością czystego metalu na poziomie co najmniej 90%. 

4. Farba antykorozyjna według zastrz. 1, znamienna tym, że zawiera cynk elektrolityczny otrzy-

many przez jego elektrolityczne wydzielanie z roztworu elektrolitu o stężeniu jonów cynku od 

0,1 g dm-3 do 100 g dm-3 i pH od 0,5 do 5, poddanego pulsowej elektrolizie z kontrolowanym 

potencjałem bez zmiany kierunku prądu lub ze zmianą kierunku prądu, ewentualnie z zasto-

sowaniem przerw miedzy pulsami potencjałowymi, przy wartości potencjału katody w zakresie 

od -2,0 V do -10,0 V, przy czym proces prowadzi się w temperaturze 18–70°C, jako katodę 

stosuje się obrotową lub statyczną elektrodę z blachy z aluminium, ze stali kwasoodpornej, 

miedzi, niklu, porowatego węgla szklistego, kadmu, grafitu lub inną o niskiej adhezji cząstek 

cynku do podłoża, zaś jako anodę stosuje się blachę ołowianą, ołowiano-cynową, tytanową, 

platynowo-tytanową, irydową, tytanowo-irydową lub inną inertną. 
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Rysunki 
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