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b) prace tworzące cykl publikacji wchodzących w skład rozprawy z bazy 

Journal Citation Reports ( oznacza autora korespondencyjnego): 

1. K. Darowicki, M. Szociński, Local impedance spectroscopy of membranes, 

Journal of Membrane Science 303 (2007) 1. Punktacja MNiSW2018: 45, IF2017: 

6,578. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji publikacji; 

realizacji części doświadczalnej (wykonanie i przygotowanie próbek do badań, 

przeprowadzenie pomiarów); opracowaniu, analizie oraz interpretacji 

uzyskanych wyników; napisaniu wszystkich rozdziałów manuskryptu 

publikacji; przeprowadzeniu publikacji przez proces recenzji w czasopiśmie 

(odpowiedzi na wszelkie uwagi i sugestie recenzentów, wprowadzenie do 

manuskryptu publikacji wymaganych poprawek oraz dopełnienie wszystkich 

formalności związanych z opublikowaniem pracy). Mój udział procentowy 

szacuję na 95%. 

 

2. K. Darowicki, M. Szociński, A. Zieliński, Assessment of organic coating 

degradation via local impedance imaging, Electrochimica Acta 55 (2010) 3741. 

Punktacja MNiSW2018: 40, IF2017: 5,116. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wypracowaniu głównej koncepcji 

badań do publikacji; współudziale w opracowaniu i tworzeniu metodyki 

pomiaru lokalnych właściwości elektrycznych powłok organicznych, 

wykorzystanej w powyższej publikacji; wytypowaniu i wykonaniu obiektów 

poddanych badaniu, pozwalających na zaprezentowanie możliwości 

zaproponowanej metody badawczej; wykonaniu pomiarów; opracowaniu 

otrzymanych wyników oraz współudziale w analizie uzyskanych informacji; 

napisaniu wszystkich rozdziałów publikacji, wraz z przygotowaniem oraz 

wykonaniem wszystkich rysunków i tabel; przeprowadzeniu publikacji przez 

wszystkie etapy recenzji w czasopiśmie, co wiązało się z ustosunkowaniem do 

i udzieleniem odpowiedzi na wszelkie uwagi oraz sugestie recenzentów, 

wprowadzeniem wymaganych poprawek do manuskryptu publikacji oraz 

realizacją wszystkich formalności związanych z opublikowaniem pracy. Mój 

udział procentowy szacuję na 60%. 

 

3. M. Szociński, K. Darowicki, K. Schaefer, Identification and localization of 
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Degradation and Stability 95 (2010) 960. Punktacja MNiSW2018: 35, IF2017: 

3,193. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji publikacji; 

wykonaniu i przygotowaniu obiektów poddanych badaniu; przeprowadzeniu 

pomiarów; dominującym współudziale w opracowaniu, analizie oraz 

interpretacji wyników uzyskanych na drodze pomiarów opartych o technikę 

mikroskopii sił atomowych; napisaniu wszystkich rozdziałów manuskryptu 

publikacji; przeprowadzeniu publikacji przez proces recenzji w czasopiśmie 

(odpowiedzi na wszelkie uwagi i sugestie recenzentów, wprowadzenie do 
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manuskryptu publikacji wymaganych poprawek oraz dopełnienie wszystkich 

formalności związanych z opublikowaniem pracy). Mój udział procentowy 

szacuję na 90%. 

 

4. M. Szociński, K. Darowicki, Local impedance spectra of organic coatings, 

Polymer Degradation and Stability 98 (2013) 261. Punktacja MNiSW2018: 35, 

IF2017: 3,193. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji publikacji; 

wykonaniu i przygotowaniu próbek do badań; przeprowadzeniu pomiarów; 

opracowaniu, analizie i interpretacji otrzymanych wyników; napisaniu 

wszystkich rozdziałów manuskryptu publikacji; przeprowadzeniu publikacji 

przez proces recenzji w czasopiśmie (odpowiedzi na wszelkie uwagi i sugestie 

recenzentów, wprowadzenie do manuskryptu publikacji wymaganych 

poprawek oraz dopełnienie wszystkich formalności związanych z 

opublikowaniem pracy). Mój udział procentowy szacuję na 95%. 

 

5. M. Szociński, K. Darowicki, K. Schaefer, Application of impedance imaging 

to evaluation of organic coating degradation at a local scale, Journal of 

Coatings Technology and Research 10 (1) (2013) 65. Punktacja MNiSW2018: 

25, IF2017: 1,619. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: stworzeniu koncepcji publikacji; 

wykonaniu i przygotowaniu obiektów do badań; realizacji pomiarów; 

dominującym współudziale w opracowaniu, analizie oraz interpretacji wyników 

uzyskanych na drodze pomiarów opartych o technikę mikroskopii sił 

atomowych; napisaniu wszystkich rozdziałów manuskryptu publikacji; 

przeprowadzeniu publikacji przez proces recenzji w czasopiśmie (odpowiedzi 

na wszelkie uwagi i sugestie recenzentów, wprowadzenie do manuskryptu 

publikacji wymaganych poprawek oraz dopełnienie wszystkich formalności 

związanych z opublikowaniem pracy). Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

 

6. M. Szociński, K. Darowicki, Local properties of organic coatings close to 

glass transition temperature, Progress in Organic Coatings 77 (12) (2014) 

2007. Punktacja MNiSW2018: 40, IF2017: 2,955. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji publikacji; 

realizacji części doświadczalnej (wykonanie i przygotowanie próbek do badań, 

przeprowadzenie pomiarów); opracowaniu, analizie oraz interpretacji 

uzyskanych wyników; napisaniu wszystkich rozdziałów manuskryptu 

publikacji; przeprowadzeniu publikacji przez proces recenzji w czasopiśmie 

(odpowiedzi na wszelkie uwagi i sugestie recenzentów, wprowadzenie do 

manuskryptu publikacji wymaganych poprawek oraz dopełnienie wszystkich 

formalności związanych z opublikowaniem pracy). Mój udział procentowy 

szacuję na 95%. 
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7. M. Szociński, AFM-assisted investigation of conformal coatings in 

electronics, Anti-Corrosion Methods and Materials 63 (4) (2016) 289. 

Punktacja MNiSW2018: 20, IF2017: 0,460. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wypracowaniu koncepcji 

publikacji; określeniu obszaru badań eksperymentalnych i praktycznej ich 

realizacji (wytypowanie i przygotowanie próbek do badań, przeprowadzenie 

pomiarów); opracowaniu, analizie i interpretacji uzyskanych wyników; 

napisaniu wszystkich rozdziałów manuskryptu publikacji; przeprowadzeniu 

publikacji przez proces recenzji w czasopiśmie (odpowiedzi na wszelkie uwagi 

i sugestie recenzentów, wprowadzenie do manuskryptu publikacji 

wymaganych poprawek oraz dopełnienie wszystkich formalności związanych z 

opublikowaniem pracy). Mój udział procentowy wyniósł 100%. 

 

8. M. Szociński, Evaluation of organic coatings condition with AFM-based 

method, Surface Innovations 4 (2) (2016) 70. Punktacja MNiSW2018: 25, IF2017: 

1,268. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: stworzeniu koncepcji publikacji; 

zaplanowaniu i przeprowadzeniu eksperymentu (wykonanie i przygotowanie 

próbek do badań, przeprowadzenie pomiarów); opracowaniu, analizie i 

interpretacji uzyskanych wyników; napisaniu wszystkich rozdziałów 

manuskryptu publikacji; przeprowadzeniu publikacji przez proces recenzji w 

czasopiśmie (odpowiedzi na wszelkie uwagi i sugestie recenzentów, 

wprowadzenie do manuskryptu publikacji wymaganych poprawek oraz 

dopełnienie wszystkich formalności związanych z opublikowaniem pracy). Mój 

udział procentowy wyniósł 100%. 

 

9. M. Szociński, K. Darowicki, Performance of zinc-rich coatings evaluated 

using AFM-based electrical properties imaging, Progress in Organic Coatings 

96 (2016) 58. Punktacja MNiSW2018: 40, IF2017: 2,955. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji publikacji; 

realizacji części eksperymentalnej (wykonanie i przygotowanie próbek do 

badań, przeprowadzenie pomiarów); opracowaniu, analizie oraz interpretacji 

uzyskanych wyników; napisaniu wszystkich rozdziałów manuskryptu 

publikacji; przeprowadzeniu publikacji przez proces recenzji w czasopiśmie 

(odpowiedzi na wszelkie uwagi i sugestie recenzentów, wprowadzenie do 

manuskryptu publikacji wymaganych poprawek oraz dopełnienie wszystkich 

formalności związanych z opublikowaniem pracy). Mój udział procentowy 

szacuję na 95%. 

 

10. M. Szociński, K. Darowicki, Impedance evaluation of coatings from 

biobased material, Surface Innovations 6 (4-5) (2018) 286. Punktacja 

MNiSW2018: 25, IF2017: 1,268. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji publikacji; 

realizacji części doświadczalnej (wykonanie i przygotowanie próbek do badań, 
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przeprowadzenie pomiarów); opracowaniu, analizie oraz interpretacji 

uzyskanych wyników; napisaniu wszystkich rozdziałów manuskryptu 

publikacji; przeprowadzeniu publikacji przez proces recenzji w czasopiśmie 

(odpowiedzi na wszelkie uwagi i sugestie recenzentów, wprowadzenie do 

manuskryptu publikacji wymaganych poprawek oraz dopełnienie wszystkich 

formalności związanych z opublikowaniem pracy). Mój udział procentowy 

szacuję na 95%. 
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1. Streszczenie 

Odporność materiałów konstrukcyjnych na degradację uwarunkowana jest przez 

najsłabszy element ich struktury. Proces niszczenia rozpoczyna się w miejscu o 

największej podatności na działanie danego czynnika destrukcyjnego. Identyfikacja 

tych newralgicznych obszarów wymaga zastosowania odpowiednich metod o 

charakterze lokalnym, które dostarczą informacji niedostępnych przy użyciu 

uśredniających technik globalnych. 

W ramach niniejszego wniosku przedstawiona została metodyka lokalnej oceny 

stanu i właściwości powłok organicznych oraz cienkich warstw ochronnych. 

Proponowane podejście jak dotąd nie było stosowane w dziedzinie szeroko pojętych 

powłok ochronnych i w tym świetle stanowi nowatorskie, autorskie osiągnięcie 

naukowe. 

Przedstawiona idea wykorzystuje technikę mikroskopii sił atomowych w trybie 

kontaktowym do współbieżnej akwizycji informacji na temat topografii powierzchni 

badanego materiału oraz jego lokalnej charakterystyki elektrycznej. Rozszerzono 

zastosowanie klasycznego mikroskopu sił atomowych o możliwość realizacji 

pomiarów przemienno- i stałoprądowych dostarczających danych na temat 

miejscowych niehomogeniczności materiałów powłokowych pod kątem ich 

przestrzennej lokalizacji, potencjalnej możliwości przekształcenia się w defekt czy 

charakteru zaobserwowanych zmian z punktu widzenia zabezpieczenia podłoża. 

Dodatkową zaletą, w odróżnieniu od większości stosowanych metod lokalnej oceny 

powłok, jest możliwość realizacji pomiaru w warunkach niewymagających obecności 

elektrolitu. Zaproponowane podejście w sposób szczególny wpisuje się w potrzeby 

badania cienkich warstw ochronnych specjalnego przeznaczenia, często 

stosowanych do zabezpieczania obiektów o niewielkich rozmiarach, w przypadku 

których nie jest możliwe stosowanie metod wykorzystywanych do testowania 

klasycznych powłok przeciwkorozyjnych.  

Walory i potencjał aplikacyjny proponowanej metodyki zaprezentowano w 

odniesieniu do szerokiego wachlarza materiałów, uwzględniając w nim zarówno 

układy o charakterze dielektrycznym jak i niskorezystancyjnym. Dopełnieniem 

ilustracji praktycznej użyteczności omawianego rozwiązania są pomiary 

przeprowadzone na powłokach i elementach pochodzących z konkretnych gałęzi 

przemysłu. 
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2. Wprowadzenie i uzasadnienie podjęcia tematyki 

Jednym ze sposobów zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania i 

możliwie długiego okresu bezawaryjnej eksploatacji materiałów konstrukcyjnych jest 

odizolowanie ich od środowiska zewnętrznego, a ściślej ujmując od czynników w nim 

zawartych, które mogłyby wywołać degradację materiału. W praktyce zadanie to jest 

realizowane poprzez stosowanie powłok ochronnych, w dużej mierze organicznych, 

na metalach, stopach, elementach betonowych, żelbetowych, drewnianych i innych. 

Barierowe działanie powłok powinno dotyczyć takich czynników degradujących jak 

wilgoć, obecność agresywnych korozyjnie jonów, zanieczyszczenia i osady, 

promieniowanie słoneczne czy oddziaływanie termiczne. 

Oprócz typowych powłok i zestawów powłokowych przeznaczonych do ochrony 

materiałów konstrukcyjnych w warunkach atmosferycznych i przemysłowych, które 

charakteryzują się grubością w przedziale od kilkudziesięciu mikrometrów do nawet 

kilku milimetrów, coraz szersze zastosowanie znajdują tzw. zabezpieczenia 

cienkopowłokowe. Poza działaniem barierowym, często muszą one spełniać szereg 

innych wymagań właściwych konkretnemu zastosowaniu. Przykładami tego rodzaju 

zabezpieczeń są powłoki konformalne wykorzystywane w przemyśle elektronicznym 

do ochrony obwodów drukowanych, czy cienkie warstwy jadalne stosowane w 

przemyśle spożywczym do ochrony warzyw i owoców podczas ich transportu oraz 

przechowywania. Duże wyzwanie stanowi ocena stanu i jakości powyższych powłok, 

ze względu na relatywnie niską grubość warstwy ochronnej oraz gabaryty 

zabezpieczanych obiektów, takich jak zminiaturyzowane elementy elektroniczne lub 

produkty spożywcze. W związku z powyższym, klasyczne metody oceny powłok 

organicznych, wykorzystywane na wielkogabarytowych obiektach przemysłowych, 

stają się trudne czy wręcz niemożliwe do zastosowania. W niektórych przypadkach 

dodatkowym utrudnieniem jest problematyczność wykorzystywania 

elektrochemicznych metod pomiarowych – przykładem może być pomiar stanu 

powłok konformalnych na elementach elektronicznych, gdzie każdy kontakt z 

wilgocią jest niepożądany. 

Bez względu na grubość zabezpieczenia powłokowego istnieją przypadki, w 

których konieczna jest znajomość lokalnej charakterystyki warstwy ochronnej. 

Informacje na temat miejscowego zachowania powłoki mogą przyczynić się do 

poszerzenia wiedzy o mechanizmie działania danego rodzaju zabezpieczenia, 

efekcie wywołanym wprowadzeniem modyfikacji do powłoki, równomierności 
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charakteru barierowego zapewnianego przez warstwę ochronną, lokalizacji i 

rozproszeniu przestrzennym miejsc ulegających degradacji w pierwszej kolejności, a 

więc decydujących o trwałości całego zabezpieczenia. Te informacje również nie są 

w pełni osiągalne poprzez zastosowanie klasycznych metod oceny powłok 

organicznych, które w znakomitej większości dostarczają wyników uśrednionych dla 

stosunkowo dużej powierzchni objętej pomiarem. 

W świetle powyżej przytoczonych faktów zdecydowałem o podjęciu tematyki 

badawczej nakierowanej na opracowanie metodyki identyfikacji lokalnych 

niejednorodności w powłokach ochronnych. Uzyskana na tej drodze charakterystyka 

powinna pozwalać na: 

- otrzymanie informacji o lokalnym zachowaniu powłok pod wpływem działania 

  różnych czynników degradujących,  

- oszacowanie lokalnego stanu powłok i poziomu ochrony jaki zapewniają podłożu,  

  na które zostały nałożone. 

 W zamyśle opracowane podejście powinno być możliwe do zastosowania 

szczególnie w odniesieniu do zabezpieczeń cienkopowłokowych, mających 

praktyczne przełożenie, np. w przemyśle elektronicznym i spożywczym. Wzięto 

również pod uwagę potencjalne korzyści płynące z opracowania metodyki pomiaru 

lokalnych właściwości elektrycznych powłok w warunkach niewymagających 

obecności elektrolitu. 

 

 

3. Dotychczas wykorzystywane sposoby pomiaru lokalnych właściwości 

powłok ochronnych 

Znaczna część pomiarów, w tym również pomiarów elektrycznych i 

elektrochemicznych, wykonywanych w celu oceny stanu i właściwości ochronnych 

powłok organicznych realizowana jest na relatywnie dużych powierzchniach. Obszar 

poddany pojedynczemu badaniu obejmuje powierzchnię od kilku do kilkunastu, lub 

nawet kilkudziesięciu, centymetrów kwadratowych [1-3]. W związku z powyższym, 

uzyskane charakterystyki są uśrednione dla stosunkowo dużej powierzchni. 

Otrzymanie bardziej szczegółowych informacji na poziomie lokalnym wymaga 

zastosowania innych, bardziej wyrafinowanych, technik pomiarowych. 

Taylor i Moongkhamklang wykorzystali mikroskopię fluorescencyjną celem 

sprawdzenia czy transport wody i jonów w powłoce epoksydowej odbywa się poprzez 
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niewielkie, lokalne niehomogeniczności czy jako równomierny front penetrujący 

powłokę na całej powierzchni kontaktu [4,5]. Nguyen i współpracownicy badali wpływ 

wilgotności względnej na fotolizę powłok akrylowo-melaminowych z wykorzystaniem 

spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera [6,7]. Podejście to umożliwiło 

ujawnienie złożonego mechanizmu degradacji, zależnego od lokalnej struktury 

materiału wynikającej z heterogenicznej budowy powłoki. Nierównomierna dyspersja 

jednego ze składników powłoki została zidentyfikowana przez Keene’a i 

współpracowników jako przyczyna obniżonej trwałości sztucznie zestarzonych 

zestawów powłokowych przeznaczonych do eksploatacji w warunkach morskich [8]. 

Do tego celu wykorzystano spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera, 

rentgenowską spektroskopię fotoelektronów, a także skaningową mikroskopię 

elektronową połączoną ze spektroskopią dyspersji energii promieniowania 

rentgenowskiego. Mikroskopia sił atomowych została zastosowana przez 

Raghavan’a i współpracowników do określenia heterogeniczności (identyfikacja 

poszczególnych domen fazowych oraz defektów) cienkich warstw polimerowych – 

mieszanki polistyrenu i polibutadienu w funkcji czasu wygrzewania w podwyższonej 

temperaturze [9] oraz wielofazowej mieszanki polietylenu akrylu i polistyrenu 

eksponowanej na kwaśne środowisko wodne [10]. 

Również techniki elektrochemiczne znalazły szerokie zastosowanie do oceny 

lokalnych właściwości powłok ochronnych. Souto i inni wykorzystali skaningową 

mikroskopię elektrochemiczną do identyfikacji wczesnych etapów degradacji powłoki 

poprzez badanie zjawiska jej pęcherzenia w warunkach ekspozycji na roztwory 

wodne różnych soli [11-14]. Technika skanującej elektrody wibrującej znalazła 

zastosowanie do badania powłok organicznych wysokopigmentowanych cynkiem  

[15]. Park i współpracownicy użyli tej metody do oceny skuteczności modyfikacji 

powierzchni cząstek cynku z użyciem pochodnych kwasów fosforowego i 

fosfonowego [16]. Bastos i inni wykorzystali skanującą elektrodę wibrującą, aby 

oszacować skuteczność działania inhibitorów korozji przeznaczonych do 

zmniejszenia reaktywności pyłu cynkowego w wysokocynkowych powłokach 

gruntowych na elementach poddawanych spawaniu [17]. Defekty występujące na 

granicy pomiędzy sferycznymi cząstkami cynku i spoiwa epoksydowego, wywołane 

obecnością naprężeń rozciągających, zostały zaobserwowane przez Kluppel’a i 

współpracowników, którzy wykorzystali zestaw pomiarowy składający się z 
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elektrochemicznej celki mikrokapilarnej z układem trójelektrodowym do lokalnych 

badań elektrochemicznych [18]. 

W literaturze można także znaleźć liczne doniesienia opisujące różne próby 

realizacji lokalnych pomiarów impedancyjnych na powłokach organicznych. Przegląd 

rozwiązań pomiarowych w tym aspekcie został opisany przez Huang’a i innych [19]. 

Jedno z podejść zostało zaproponowane przez Dehri’ego i współpracowników, którzy 

zastosowali serię cylindrycznych celek pomiarowych, obejmujących powierzchnię 

50,3mm2 każda, umieszczonych jedna obok drugiej na całej powierzchni badanego 

elementu [20]. Celem tego badania była ocena stanu powłoki ochronnej, wykonanej 

w technologii „coil-coating” i nałożonej na stal ocynkowaną, w funkcji odległości od 

miejsca cięcia arkusza blachy. Dong i inni ocenili skuteczność ochrony katodowej w 

hamowaniu reakcji korozyjnej, w miejscach występowania defektów w powłoce, 

stosując lokalną odmianę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjne j [21]. 

Wykorzystywali oni platynową mikroelektrodę umieszczoną w roztworze w odległości 

około 50µm od badanej powierzchni. Ta sama konfiguracja sprzętowa została 

wykorzystana celem wyjaśnienia wpływu rozmiaru lokalnego defektu w powłoce na 

mechanizm korozji zachodzącej na podłożu w miejscu tego defektu w roztworze o pH 

bliskim obojętnemu [22]. 

W dużej części badań stosowano metodę lokalnego pomiaru impedancji opisaną 

przez Lillard’a i współpracowników [23]. Wykorzystuje ona układ pięciu elektrod. 

Napięciowy sygnał pobudzający pomiędzy elektrodą pracującą i elektrodą 

odniesienia jest związany z przepływem prądu przemiennego między elektrodą 

pracującą i elektrodą pomocniczą. Lokalna impedancja jest stosunkiem 

zastosowanego napięcia pobudzającego oraz gęstości lokalnego prądu 

przemiennego przepływającego w roztworze. Ta ostatnia wielkość jest wyznaczana z 

wykorzystaniem: zmierzonej różnicy potencjałów pomiędzy dwiema mikroelektrodami 

zlokalizowanymi tuż nad badanym obszarem podłoża, znajomości odległości 

pomiędzy tymi elektrodami oraz znanego przewodnictwa zastosowanego elektrolitu. 

Zou i Thierry użyli tej metody do oszacowania zjawiska pęcherzenia powłoki [24]. 

Wittmann i współpracownicy wykorzystali układ pięciu elektrod do uzyskania map 

impedancyjnych układów powłoka/podłoże stalowe [25]. W ten sposób 

zidentyfikowali różne rodzaje, celowo wprowadzonych do badanych obiektów, 

lokalnych niehomogeniczności, takich jak obecność oleju zaabsorbowanego w 

powłoce, pęcherze podpowierzchniowe w powłoce, osady soli na podłożu stalowym, 
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lokalne defekty w powłoce czy korozja podpowłokowa. Układ pięciu elektrod został 

również opisany przez Taylora jako umożliwiający lokalizację miejscowych defektów 

w powłoce, zarówno pochodzenia zewnętrznego tzn. wywołanych procesem 

wytwarzania i przygotowania powłoki, jak i pochodzenia wewnętrznego, które 

związane są ze strukturą i składem powłoki [26]. Jorcin i inni zastosowali lokalne 

elektrochemiczne pomiary impedancyjne z wykorzystaniem układu 

pięcioelektrodowego celem zbadania postępu procesu odspajania się powłoki 

organicznej wokół celowo wykonanego nacięcia [27]. Postęp delaminacji powłoki 

oceniano w odniesieniu do czasu ekspozycji w komorze solnej. Metoda ta została 

również wykorzystana przez Macedo i współpracowników do wykrycia lokalnych 

zmian impedancji powłok epoksydowych, alkidowych i poliuretanowych w funkcji 

czasu ekspozycji na roztwór chlorku sodu [28]. Lokalne mapowanie impedancji użyto 

także do badania korozji podpowłokowej aluminium pod wpływem roztworu 

zawierającego chlorki [29,30]. Celem identyfikacji aktywności elektrochemicznej i 

właściwości chemicznych w miejscach lokalnych defektów zastosowano również 

elektroforezę kapilarną, lokalne pomiary pH i potencjału jako techniki uzupełniające. 

W rezultacie zaobserwowano silną korelację między charakterystyką chemiczną w 

miejscach defektów w powłoce, wielkością zmierzonej impedancji oraz oglądem 

wizualnym pęcherzy.  

W obszarze elektrolitów polimerowych Layson i współpracownicy zastosowali 

połączenie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej i mikroskopii sił 

atomowych, co pozwoliło na ujawnienie niejednorodności badanego materiału pod 

kątem przewodnictwa jonowego – lokalne pomiary impedancyjne umożliwiły 

wskazanie obszarów amorficznych o większym przewodnictwie oraz mniej 

przewodzących rejonów krystalicznych [31]. Podobne obserwacje stały się udziałem 

Bhattacharyya i innych, którzy użyli lokalnej spektroskopii impedancyjnej do badania 

różnic w miejscowym przewodnictwie elektrolitów polimerowych [32]. 

Analiza danych literaturowych pokazuje, że miejscowa ocena stanu powłok i 

cienkich warstw polimerowych w dużej części wykorzystuje lokalne pomiary 

impedancyjne o charakterze elektrochemicznym. Jednakże ich realizacja wymaga 

umieszczenia badanych obiektów w środowisku elektrolitycznym, co nie w każdym 

przypadku jest wymaganiem akceptowalnym, pożądanym lub możliwym do 

zrealizowania, np. podczas badania powłok na elementach elektronicznych. 

Stosowane układy pomiarowe są również stosunkowo skomplikowane w budowie, co 
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przejawia się obecnością licznych elektrod. Ponadto, otrzymanie jednoznacznych 

wyników przy użyciu lokalnych pomiarów elektrochemicznych we wspomnianych 

konfiguracjach możliwe jest w przypadku bezpośredniej ekspozycji podłoża 

metalowego na działanie elektrolitu. W praktyce ma to miejsce tylko w przypadku 

obecności defektów w powłoce biegnących na jej wskroś, aż do podłoża, co może 

stanowić pewne ograniczenie co do potencjalnych zastosowań tego rodzaju 

pomiarów. 

 

 

4. Proponowana metodyka badawcza 

Proponowana metodyka badawcza jest rozwinięciem i zaadaptowaniem na grunt 

powłok organicznych i cienkich warstw ochronnych podejścia wykorzystującego 

konfigurację mikroskopu sił atomowych do uzyskania lokalnej charakterystyki 

impedancyjnej, które zostało opisane przez Shao i współpracowników [33]. Badali oni 

zjawisko transportu w obszarze ziaren i granic ziaren polikrystalicznego tlenku cynku. 

W późniejszym etapie O’Hayre i inni weryfikowali możliwość przeprowadzenia 

obrazowania impedancyjnego z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych na 

zdefiniowanych obiektach pomiarowych [34,35]. Stanowiły je wzorce o rozmiarach 

rzędu mikrometrów składające się z obszarów wykonanych ze złota i azotku krzemu, 

a więc materiałów wyraźnie różniących się charakterystyką elektryczną. Obiektem 

badań były również warystory zbudowane z polikrystalicznego tlenku cynku. W tym 

przypadku wykazano przejście z charakterystyki pojemnościowej przy niskich 

wartościach napięcia polaryzującego do charakterystyki przewodzącej dla wysokich 

napięć polaryzujących. Możliwości pomiaru impedancyjnego z użyciem mikroskopu 

sił atomowych zostały również zweryfikowane w obszarze stałych elektrolitów 

polimerowych, gdzie zbadano lokalną aktywność membrany wykonanej z Nafionu w 

odniesieniu do zjawiska absorpcji protonów. 

Osiągnięciem naukowym będącym przedmiotem niniejszego wniosku jest 

opracowanie koncepcji nowego, kompleksowego podejścia do oceny stanu i 

właściwości powłok organicznych oraz cienkich warstw ochronnych w ujęciu 

lokalnym. Zakłada ona wykorzystanie mikroskopu sił atomowych w konfiguracji 

umożliwiającej współbieżne pozyskanie informacji nie tylko o topografii powierzchni, 

ale również o jej charakterystyce przemiennoprądowej, jak i stałoprądowej. Podejście 

to zapewnia duży ładunek informacji o niejednorodnościach występujących w 
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badanym materiale i pozwala określić czy stanowią one defekty grożące zanikiem 

działania ochronnego warstwy. Jak dotąd tego typu koncepcja nie była stosowana do 

oceny powłok i w tym aspekcie stanowi osiągnięcie nowatorskie i autorskie. 

Proponowana metodyka opiera się o pomiar realizowany za pomocą mikroskopu 

sił atomowych w trybie kontaktowym. Typowym wynikiem tego rodzaju badania są 

obrazy topograficzne, względnie również obrazy konturowe analizowanej 

powierzchni. W moim podejściu postanowiłem wzbogacić zakres uzyskiwanych 

informacji o lokalne charakterystyki elektryczne badanych powłok i cienkich warstw 

ochronnych. Charakterystyki te mogą być zarówno przemienno-, jak i stałoprądowe w 

zależności od zastosowanego sygnału pomiarowego. Szczegółowy opis niniejszej 

metodyki został przeze mnie zawarty w jednej z publikacji [36]. 

W przypadku wykorzystania przemiennoprądowych sygnałów pobudzających 

można przeprowadzić: 

a) obrazowanie impedancyjne powierzchni – wykonywane dla pobudzenia o 

jednej, wybranej częstotliwości, 

b) spektroskopię impedancyjną powierzchni – pobudzenie stanowi seria sygnałów 

o częstotliwościach w wybranym zakresie.  

Lokalny pomiar impedancji wykonywany jest pomiędzy dwiema elektrodami, z 

których jedną stanowi przewodząca igła mikroskopu sił atomowych, a drugą jest 

metalowe podłoże pokryte badaną powłoką. W wariancie obrazowania 

impedancyjnego pobudzenie stanowi sinusoidalnie zmienny sygnał napięciowy o 

określonej częstotliwości. Rejestrowany jest sinusoidalnie zmienny prądowy sygnał 

odpowiedzi. Podczas nakładania sygnału pobudzającego igła mikroskopu sił 

atomowych może przemieszczać się w sposób ciągły po badanej powierzchni lub 

poruszać się za pomocą dyskretnych skoków pomiędzy kolejnymi punktami 

pomiarowymi. W ten sposób tworzona jest lokalna mapa impedancyjna badanego 

obszaru próbki. Jest ona uzyskiwana równolegle z klasycznym obrazem 

topograficznym, przez co obie charakterystyki mogą być ze sobą skonfrontowane 

celem identyfikacji potencjalnych korelacji między nimi. Rysunek 1 przedstawia 

schemat realizacji lokalnego pomiaru impedancyjnego (w trybie obrazowania 

impedancji) z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych. 
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Rysunek 1. Schemat realizacji lokalnego pomiaru impedancyjnego (w trybie obrazowania impedancji) 

z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych. 

 

Rozdzielczość pomiaru wykonywanego opisywaną metodą zależy od kilku 

czynników, w tym od wielkości promienia krzywizny zastosowanej igły mikroskopu sił 

atomowych oraz od częstotliwości sygnału pobudzającego i szybkości przesuwu igły. 

Im mniejszy jest promień krzywizny igły mikroskopu, tym wyższa jest 

rozdzielczość pomiaru, gdyż uzyskujemy bardziej lokalną odpowiedź impedancyjną, 

pochodząca od objętości materiału pozostającego w bezpośredniej bliskości 

mniejszej powierzchni kontaktu pomiędzy igłą a próbką. Z drugiej strony sytuacja ta 

wiąże się z występowaniem wysokich wartości impedancji, które są trudne do 

zmierzenia z punktu widzenia technicznej realizacji pomiaru. O’Hayre i 

współpracownicy oszacowali lokalną odpowiedź jako wielkość rezystancji 

rozproszenia (RSR) wokół punktu kontaktu pomiędzy próbką a igłą mikroskopu o 

promieniu r [34]: 

napięciowy sygnał pobudzający 

U =U0 exp (jt) 
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                     (1) 

 

gdzie ρ oznacza rezystywność materiału, z którego wykonana jest próbka. W 

praktyce obszar powierzchni i objętość materiału od którego pochodzi lokalna 

odpowiedź impedancyjna nie są dokładnie znane. Można jedynie założyć, że są one 

zbliżone dla kolejnych położeń igły na badanej powierzchni. W związku z powyższym 

należy podkreślić, iż lokalne pomiary impedancyjne, czy ogólnie ujmując elektryczne, 

realizowane z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych nie dostarczają 

bezwzględnych wartości impedancji badanego materiału w miejscu lokalizacji igły, 

ale pokazują względne zmiany impedancji materiału w funkcji przestrzennego 

położenia igły mikroskopu. Istotę pomiaru względnych zmian impedancji badanego 

układu potwierdza również fakt, iż mierzona impedancja jest sumą impedancji 

materiału, z którego wykonana jest igła mikroskopu, impedancji kontaktu igła/materiał 

badany oraz lokalnej impedancji materiału w miejscu położenia igły. Zjawisko to 

zostało zilustrowane na Rysunku 2. W praktyce wyznaczenie poszczególnych 

składowych zmierzonej impedancji jest bardzo trudne, o ile nie niemożliwe w wielu 

przypadkach. Dlatego też uzyskane wyniki należy interpretować w kategoriach 

względnych zmian impedancji. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Schemat ilustrujący elementy składające się na wartość impedancji zmierzonej z 

wykorzystaniem igły mikroskopu sił atomowych. RI – rezystancja igły mikroskopu sił atomowych, RK – 

rezystancja kontaktu igła/próbka, CK – pojemność kontaktu igła/próbka, RP – rezystancja materiału 

próbki, CP – pojemność materiału próbki. 
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W przypadku pomiarów elektrycznych wykonywanych bez obecności elektrolitu 

układ powłoka/podłoże metalowe można zamodelować obwodem zastępczym 

przedstawionym na Rysunku 3, w skład którego wchodzą równolegle połączone 

rezystancja powłoki (Rc) i pojemność powłoki (Cc). W związku z wcześniej 

przytoczonymi informacjami należy pamiętać, iż w omawianym przypadku pod 

umownym pojęciem rezystancji powłoki kryje się suma rezystancji igły mikroskopu sił 

atomowych, rezystancji kontaktu igła/próbka oraz rezystancji badanego materiału 

powłoki. Analogicznie, umowne pojęcie pojemności powłoki obejmuje pojemność 

kontaktu igła/próbka oraz pojemność badanej powłoki. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Obwód zastępczy ilustrujący układ powłoka/podłoże metalowe dla pomiarów 

wykonywanych bez obecności elektrolitu, gdzie RC oznacza rezystancję powłoki, a CC opisuje 

pojemność powłoki. 

 

Impedancja obwodu przedstawionego na Rysunku 3 opisana jest wzorem: 

  

                                                                                                                                   (2) 

 

Dla wysokich częstotliwości sygnału pobudzającego wzór (2) przyjmuje postać: 

 

                                                                                                                                   (3) 

 

Analogicznie, dla niskich częstotliwości sygnału pobudzającego wzór na impedancję 

obwodu upraszcza się do postaci: 

RC 

CC 

CCj
jZ






1
)(lim 





18 
 

 

                                                                                                                                   (4) 

 

W świetle powyższych zależności widać, iż zastosowana częstotliwość i amplituda 

sygnału pobudzającego winny być dostosowane do spodziewanej wielkości 

impedancji badanego materiału. Pomiary materiałów dielektrycznych, przykładem 

których mogą być szczelne powłoki organiczne o silnym charakterze barierowym, 

wymagają zastosowania sygnałów pobudzających o wysokiej częstotliwości i 

amplitudzie. W tym przypadku sygnał odpowiedzi prądowej na pobudzenie 

sinusoidalnym sygnałem napięciowym opisany jest wzorem: 

 

                                                     ECjI                                                             (5) 

 

gdzie  jest częstotliwością sygnału, ∆E opisuje amplitudę sygnału, a C oznacza 

pojemność badanego materiału. Tak więc dla wysokich częstotliwości sygnału 

pobudzającego odpowiedź prądowa opisuje cechy pojemnościowe materiału. 

Badanie układów niskoimpedancyjnych, do których można zaliczyć powłoki 

zdefektowane, wymaga użycia sygnału o niskiej częstotliwości i amplitudzie. 

Wówczas sygnał odpowiedzi prądowej może być określony wzorem: 

 

                                                       E
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                                                             (6) 

 

gdzie ∆E opisuje amplitudę sygnału, a R oznacza opór badanego materiału. W tej 

sytuacji uzyskana odpowiedź charakteryzuje właściwości rezystancyjne 

analizowanego materiału. 

W związku z powyższym dobór odpowiedniej częstotliwości i amplitudy sygnału 

pobudzającego uwarunkowany jest rodzajem i stanem badanego materiału. 

W przypadku pomiarów impedancyjnych, realizowanych w trakcie skanowania 

powierzchni, ważnym elementem, który determinuje uzyskaną rozdzielczość 

przestrzenną pomiaru jest wzajemne powiązanie częstotliwości sygnału 

pobudzającego i szybkości przesuwu igły. Zgodnie z zasadą nieoznaczoności 

Heisenberg’a [37] zależność między rozdzielczością czasową (∆t) i częstotliwościową 

(∆f) opisana jest wzorem: 
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Dla szybkości przesuwu igły  wzór (7) przyjmuje postać: 
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gdzie 
f
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K


  opisuje względną rozdzielczość częstotliwościową, a tvx  jest 

rozdzielczością przestrzenną. Zależność (8) pokazuje, że rozdzielczość przestrzenna 

pomiaru zależy od szybkości przesuwu igły oraz częstotliwości sygnału 

pobudzającego. Dla danej, stałej szybkości przesuwu igły wzrost rozdzielczości 

przestrzennej można uzyskać poprzez zastosowanie sygnału pomiarowego o 

wysokiej częstotliwości. Rozwiązanie to jest korzystne w sytuacji badania materiałów 

o właściwościach dielektrycznych. Prądowy sygnał odpowiedzi może być stosunkowo 

łatwo zmierzony i odzwierciedli charakterystykę pojemnościową badanego materiału. 

W tym przypadku pewne trudności pomiarowe mogą wynikać z faktu, iż 

zastosowanie wysokich częstotliwości sygnału pobudzającego skutkuje znaczną 

ilością danych zebranych podczas pomiaru, co stanowi wyzwanie w aspekcie zapisu 

i obróbki tak dużej ilości informacji. Z drugiej strony pomiary materiałów 

wykazujących charakter rezystancyjny wymagają wykorzystania sygnału 

pobudzającego o niskiej częstotliwości. W tym przypadku należy obniżyć szybkość 

przesuwu igły, aby zapewnić wysoką rozdzielczość przestrzenną. 

 

Jak już wspomniano, proponowane podejście do oceny lokalnych właściwości 

elektrycznych powłok organicznych i cienkich warstw ochronnych umożliwia również 

pomiar w trybie spektroskopii impedancyjnej, wynikiem którego jest rejestracja 

lokalnych widm impedancyjnych. W tym przypadku seria sinusoidalnie zmiennych 

napięciowych sygnałów pobudzających o różnych częstotliwościach przykładana jest 

pomiędzy igłę mikroskopu sił atomowych, zlokalizowaną stacjonarnie w danym 

miejscu próbki, a metalowe podłoże pokryte powłoką. Rejestracja prądowych 

sygnałów odpowiedzi umożliwia wyznaczenie lokalnych widm impedancyjnych w 
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zadanym zakresie częstotliwości sygnału pobudzającego. Powtórzenie tej procedury 

pomiarowej dla różnych lokalizacji igły mikroskopu umożliwia określenie względnych 

zmian impedancji w poszczególnych miejscach badanego układu powłoka/podłoże. 

W zależności od zastosowanej konfiguracji zestawu pomiarowego pobudzenie może 

mieć charakter paczki sygnałów napięciowych o różnych częstotliwościach, które są 

nakładane na badany układ w sposób jednoczesny lub pobudzenie może 

następować sekwencyjnie za pomocą pojedynczych sygnałów o określonych 

częstotliwościach – tzw. metoda częstotliwość po częstotliwości. W przypadku badań 

opisywanych w niniejszym wniosku habilitacyjnym wykorzystano metodę pobudzenia 

paczką sygnałów napięciowych wygenerowaną przez osobną stację 

elektrochemiczną skonfigurowaną w układzie dwuelektrodowym – jedno z 

wyprowadzeń połączone było z podłożem metalowym badanej próbki, drugie 

kontaktowało się z przewodzącą igłą mikroskopu sił atomowych za pomocą 

dedykowanego uchwytu. 

 

Oprócz pomiarów przemiennoprądowych zaproponowana metodyka oparta o 

mikroskop sił atomowych umożliwia także uzyskanie lokalnej charakterystyki 

stałoprądowej powłok organicznych i cienkich warstw ochronnych nałożonych na 

podłoża metalowe. W tym przypadku pomiędzy przewodzącą igłę mikroskopu a 

podłoże pokryte powłoką przykładane jest stałe napięcie polaryzujące o zadanej 

wartości. Wielkość lokalnego prądu stałego przepływającego między igłą a podłożem 

uzależniona jest od miejscowego stanu powłoki ochronnej. Obecność ciągłej, 

nienaruszonej warstwy materiału dielektrycznego, jakim jest powłoka organiczna 

stanowi barierę dla przepływu prądu stałego. Miejsca zdefektowane w powłoce, w 

których dochodzi do odsłonięcia podłoża metalowego lub obecność ścieżek 

przewodzących w objętości powłoki nie stanowią bariery dla prądu stałego. Wobec 

powyższego, lokalizacja igły na takich obszarach wiąże się z rejestracją większych 

wartości prądu przepływającego między igłą mikroskopu a podłożem metalowym. W 

ten sposób uzyskiwane są mapy lokalnego rozkładu prądu stałego dla skanowanego 

obszaru, które można porównywać z równolegle otrzymanymi obrazami 

topograficznymi i charakterystykami przemiennoprądowymi. Alternatywnym 

sposobem prezentacji wyników może być powiązanie zarejestrowanych wartości 

prądu stałego z napięciem polaryzującym i przedstawienie lokalnej charakterystyki 

stałoprądowej za pomocą tzw. map rezystancji rozproszenia. Niezależnie jednak od 
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sposobu prezentacji wyników pomiar ten należy uznać za rodzaj lokalnego pomiaru 

szczelności powłok w skali mikrometrowej, którego ideę można porównać z 

pomiarami szczelności powłok wykonywanymi w skali makroskopowej zgodnie z 

normową metodą wysokonapięciową [38]. Rysunek 4 w sposób poglądowy ilustruje 

identyfikację defektów w powłoce organicznej za pomocą pomiaru stałoprądowego 

realizowanego z użyciem mikroskopu sił atomowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4. Schemat pomiarów stałoprądowych realizowanych z użyciem mikroskopu sił atomowych w 

celu identyfikacji lokalnych defektów biegnących na wskroś powłoki ochronnej i sięgających do 

podłoża metalowego. 

 

Należy podkreślić, iż wszystkie typy pomiarów przedstawione w tym rozdziale i 

wykorzystane w moich badaniach zaprezentowanych w dalszej części autoreferatu 

mają charakter elektryczny, a nie elektrochemiczny, gdyż odnoszą się do sytuacji 

zakładającej brak elektrolitu. W praktyce istnieje możliwość wykonania opisywanych 

rodzajów pomiarów również w warunkach zanurzenia w elektrolicie, jednakże ten 

podłoże metalowe 
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wariant nie był przeze mnie wykorzystywany w badaniach stanowiących podstawę 

niniejszego wniosku habilitacyjnego. 

 

Podsumowując, zaproponowana metodyka oceny lokalnego stanu oraz 

właściwości powłok organicznych i cienkich warstw ochronnych umożliwia 

jednoczesne uzyskanie informacji na temat topografii badanej powierzchni oraz 

miejscowej charakterystyki przemienno- oraz stałoprądowej. Pozwala to na 

poszukiwanie ewentualnej korelacji cech fizycznych i elektrycznych analizowanego 

materiału. Rozwiązania sprzętowe związane z realizacją pomiaru są znacznie mniej 

skomplikowane niż dotychczas używane i dominujące podejścia korzystające z 

układów wieloelektrodowych, których stosowalność ograniczona jest do pomiarów w 

elektrolicie, a co za tym idzie do identyfikacji i badania jedynie wybranych rodzajów 

defektów w powłokach związanych z aktywnością elektrochemiczną. Proponowane 

rozwiązanie opiera się o klasyczną strukturę mikroskopu sił atomowych pracującego 

w trybie kontaktowym. Podlega ona jedynie relatywnie niewielkim modyfikacjom 

celem umożliwienia przyłożenia elektrycznych sygnałów pobudzających pomiędzy 

igłę a metalowe podłoże pokryte powłoką. 

W świetle powyższych spostrzeżeń proponowaną metodykę można uznać za 

podejście nowe, jak dotąd niestosowane w badaniach nad powłokami organicznymi, 

stanowiące atrakcyjną alternatywę dla dotychczasowych rozwiązań oraz będące 

istotnym krokiem w kierunku opisu lokalnego zachowania i degradacji warstw 

ochronnych na podłożach metalowych. 

 

 

5. Demonstracja możliwości wykorzystania proponowanej metodyki 

badawczej 

Możliwość zastosowania proponowanej metodyki badawczej, opartej o 

mikroskop sił atomowych, do detekcji i przestrzennej lokalizacji defektów w 

powłokach organicznych i cienkich warstwach ochronnych na podłożach metalowych 

została zweryfikowana i zademonstrowana poprzez wykonanie serii badań, których 

wyniki opublikowano w artykułach zebranych w Załączniku nr 4 do niniejszego 

wniosku habilitacyjnego. Skuteczność i zalety omawianego podejścia badawczego 

oceniono dla szerokiego spektrum przypadków, obejmujących obiekty o 
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charakterystyce dielektrycznej, układy charakteryzujące się relatywnie niską 

rezystancją, a także konkretne typy powłok stosowanych w praktyce przemysłowej. 

 

 

5.1 Charakterystyka topograficzna i elektryczna membran 

Pierwszymi obiektami, które scharakteryzowano na drodze lokalnego pomiaru 

impedancyjnego były membrany wykonane z polichlorku winylu i domieszkowane 

jonoforem boranowym [39]. Badaniu poddano membrany o różnych zawartościach 

jonoforu. Z uwagi na fakt, iż były to badania pionierskie, które miały między innymi 

zweryfikować zasadność kontynuowania podjętej tematyki, pomiary wykonano nie z 

użyciem mikroskopu sił atomowych, ale z wykorzystaniem dedykowanej 

mikroelektrody o promieniu krzywizny końcówki równej 50µm. Wykorzystując 

analizator transmitancji o wysokiej impedancji wejściowej zmierzono lokalne widma 

impedancyjne w układzie dwuelektrodowym – dedykowana mikroelektroda/podłoże 

stalowe pokryte membraną – dla kolejnych położeń mikroelektrody na powierzchni 

membrany. 

 

 

 

Rysunek 5. Przykładowe mapy lokalnego rozkładu rezystancji otrzymane dla membrany z polichlorku 

winylu z dodatkiem 0,25mg jonoforu boranowego, uzyskane na bazie lokalnego pomiaru 

impedancyjnego (a) oraz klasycznego pomiaru impedancyjnego uśrednionego dla całej badanej 

powierzchni (b) [39]. 
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Uzyskane wyniki pozwoliły na wykrycie i zobrazowanie lokalnych zmian rezystancji 

badanej membrany, co było niemożliwe w przypadku klasycznego pomiaru 

impedancyjnego, dostarczającego wyników uśrednionych dla całego badanego 

obszaru (Rysunek 5). Zastosowane podejście ujawniło różnice w rozkładzie 

przewodnictwa membrany w zależności od zawartości jonoforu, a co za tym idzie 

różnice w równomierności jego dystrybucji w matrycy membrany z polichlorku winylu. 

Przedstawiony sposób oceny lokalnych właściwości membran stanowił nowe, nie 

wykorzystywane dotychczas w tej dziedzinie podejście, pozwalające na oszacowanie 

jakości i przestrzennej równomierności przewodzenia przez materiał membrany. 

Ocena ta była możliwa bez konieczności przeprowadzania pomiaru w warunkach 

zanurzenia w elektrolicie, co znacznie ułatwiło i przyspieszyło proces oszacowania 

stanu membrany. 

 

 

5.2 Identyfikacja korozji zachodzącej pod powłoką organiczną 

Kolejnym krokiem w rozwoju proponowanej metodyki badawczej była analiza 

zachowania układu powłoka akrylowa/stal w warunkach ekspozycji na 3% roztwór 

chlorku sodu [36]. Postęp procesu degradacji powłoki śledzony był przy użyciu 

klasycznych pomiarów makroskopowych, realizowanych techniką elektrochemicznej 

spektroskopii impedancyjnej. Ich wyniki były konfrontowane z przeprowadzanymi 

równolegle pomiarami z wykorzystaniem proponowanej metody opartej o 

mikroskopię sił atomowych – obrazowano lokalne zmiany topografii, impedancji i 

rezystancji rozproszenia. 

W pierwszym etapie ekspozycji powłoka wykazywała odporność na działanie 

elektrolitu, co znalazło odzwierciedlenie w globalnych widmach impedancyjnych, 

które wykazywały silny charakter pojemnościowy i sugerowały wysoką impedancję, 

rzędu GΩcm2, badanego układu. Potwierdzeniem szczelności powłoki i niewielkiej 

absorbcji przez nią elektrolitu były lokalne obrazy topograficzne i mapy amplitudy 

przemiennoprądowego sygnału odpowiedzi uzyskane proponowaną metodą opartą o 

mikroskopię sił atomowych. Zauważono, że dla wysokich częstotliwości sygnału 

pobudzającego, rzędu kilku kHz, zachodziła korelacja topografii i prądowego sygnału 

odpowiedzi. Zgodnie ze wzorem (5), w tym przypadku odpowiedź prądowa 

charakteryzowała właściwości pojemnościowe układu. Zaobserwowano, iż amplituda 

prądowego sygnału odpowiedzi była odwrotnie proporcjonalna do grubości powłoki. 
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Nie zauważono natomiast wpływu związanego z absorpcją elektrolitu, która powinna 

skutkować wzrostem wypadkowej stałej dielektrycznej powłoki. Było to 

potwierdzeniem utrzymania dobrych właściwości barierowych powłoki w pierwszym 

etapie ekspozycji. 

Szczególną przydatność proponowanej metodyki badawczej wykazano w drugim 

etapie zachowania powłoki w warunkach ekspozycji na roztwór elektrolitu. Na 

globalnych widmach impedancyjnych zaobserwowano wówczas tymczasowy wzrost 

impedancji powłoki. Tego typu zjawisko odnotowuje się niejednokrotnie podczas 

pomiarów realizowanych za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjne j 

[40]. Jednym z wyjaśnień jest hipoteza, nie zawsze uwiarygadniana dodatkowymi 

badaniami i analizami, o tymczasowym mechanicznym blokowaniu mikroporów w 

powłoce poprzez powstające produkty korozji podłoża metalowego. W przypadku 

moich badań zastosowane lokalne pomiary przemiennoprądowe i ich korelacja z 

obrazami topograficznymi pozwoliły na potwierdzenie powyższego przypuszczenia. 

Mimo zwiększenia nierówności powierzchni powłoki, zachowana została odwrotna 

proporcjonalność pomiędzy grubością powłoki a amplitudą prądowego sygnału 

odpowiedzi (Rysunek 6). Ponadto, wielkość amplitudy sygnału odpowiedzi pozostała 

na poziomie zbliżonym do tego, który zarejestrowano na początku ekspozycji. Efekt 

ten można przypisać początkowej fazie zjawiska korozji podpowłokowej, w 

przypadku której nagromadzenie produktów korozji podłoża powoduje wzrost 

nierówności powierzchni, zilustrowany na obrazie topograficznym. Jednocześnie, na 

tym etapie ekspozycji powłoka pozostaje na tyle elastyczna, iż podlega jedynie 

deformacjom, podążając za zmianą profilu podłoża, ale nie ulega rozerwaniu. 

Dlatego też wciąż pozostaje zachowana wielkość amplitudy prądowego sygnału 

odpowiedzi. Ostatecznym dowodem na poprawność takiej analizy była 

charakterystyczna zmiana zabarwienia podłoża stalowego (wynikająca z obecności 

produktów korozji) pod przezroczystą powłoką akrylową w punkcie wykonania 

lokalnego pomiaru proponowaną metodą. 

Trzeci etap zachowania powłoki w warunkach ekspozycji na elektrolit obejmował 

jej degradację, co zostało udokumentowane globalnym widmem impedancyjnym 

ukazującym impedancję rzędu kilkudziesięciu kΩcm2, co jest wartością o jeden rząd 

wielkości niższą od wartości progowej, uważanej za oddzielającą powłoki 

zdegradowane od powłok zapewniających ochronę podłożu metalowemu [41]. 

Degradacja powłoki akrylowej została również potwierdzona na poziomie lokalnym 



26 
 

poprzez znaczny wzrost nierówności powierzchni na obrazie topograficznym, 

pięciokrotne zwiększenie amplitudy przemiennoprądowego sygnału odpowiedzi oraz 

pojawienie się wyraźniej granicy pomiędzy obszarem defektu a nienaruszoną 

powłoką na mapie obrazującej przepływ prądu stałego pomiędzy igłą mikroskopu a 

podłożem metalowym. 

 

a) b) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6. Przykładowy obraz topograficzny (a) oraz odpowiadająca mu mapa amplitudy 

przemiennoprądowego sygnału odpowiedzi (b) zarejestrowane przy użyciu mikroskopu sił atomowych 

w miejscu wystąpienia korozji podpowłokowej. Widoczna jest odwrotna proporcjonalność pomiędzy 

grubością powłoki a amplitudą prądowego sygnału odpowiedzi [36]. 

 

Podsumowując, proponowane podejście do pomiaru lokalnej charakterystyki 

powłok pozwoliło na rozróżnienie trzech etapów odpowiedzi powłoki akrylowej na 

ekspozycję w 3% roztworze chlorku sodu. Lokalne obrazowanie impedancyjne 

połączone z lokalną charakterystyką topograficzną pozwoliły na: identyfikację etapu 

odporności powłoki na absorpcję elektrolitu, następnie potwierdzenie rozwoju korozji 

podpowłokowej oraz w końcowej fazie na ujawnienie defektu umożliwiającego dostęp 

elektrolitu do podłoża (wraz z uzupełniającym pomiarem map lokalnego rozkładu 

prądu stałego). Otrzymane wyniki lokalne wykazywały zgodność i komplementarność 

z globalną charakterystyką uzyskaną za pomocą elektrochemicznych pomiarów 

impedancyjnych, dostarczając również dodatkowych informacji niedostępnych na 

drodze uśrednionych pomiarów globalnych. 
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5.3 Identyfikacja i przestrzenna lokalizacja miejsc inicjacji defektów w powłoce 

organicznej 

Następnym etapem demonstrującym korzyści płynące z wykorzystania nowego 

sposobu pomiaru lokalnych właściwości układów powłoka/podłoże metalowe były 

badania nad identyfikacją oraz przestrzenną lokalizacją defektów w powłokach 

wystawionych na działanie różnych czynników degradujących [42,43]. Metodyka 

badawcza polegała na okresowej ocenie stanu eksponowanych powłok z 

wykorzystaniem globalnych elektrochemicznych pomiarów impedancyjnych oraz 

lokalnych pomiarów topograficznych i elektrycznych z użyciem mikroskopu sił 

atomowych. Przewaga lokalnych pomiarów w proponowanym ujęciu ujawniła się już 

na stosunkowo wczesnych etapach ekspozycji na czynniki niszczące. Obrazy 

topograficzne i mapy amplitudy przemiennoprądowego sygnału odpowiedzi 

wskazywały na obszary o obniżonej grubości warstwy ochronnej, stanowiące 

potencjalne miejsca inicjacji defektów. Pojawiające się zaczątki degradacji pod 

postacią niewielkich pęknięć były weryfikowane pod kątem szczelności poprzez 

rejestrację lokalnych map obrazujących przepływ prądu stałego. Tylko w ten sposób 

możliwe było określenie, iż na tym etapie ekspozycji miejsca te nie stanowią 

defektów biegnących na wskroś powłoki aż do podłoża metalowego, przez co 

powłoka jeszcze stanowi barierę chroniącą podłoże przed czynnikami korozyjnymi. W 

praktyce naukowo-badawczej związanej z opracowywaniem i doskonaleniem 

różnych formulacji powłokowych taka możliwość identyfikacji defektów na wczesnym 

etapie ich wystąpienia daje sposobność do podjęcia ewentualnych działań 

korygujących, nakierowanych na polepszenie jakości, odporności i trwałości powłoki. 

Na tym etapie ekspozycji powłoki na czynniki degradujące klasyczne globalne 

elektrochemiczne pomiary impedancyjne nie pozwoliły na identyfikację miejsc 

występowania, rozkładu przestrzennego i gęstości potencjalnych obszarów 

mogących przekształcić się w defekty powłok. 

Kolejny etap ekspozycji skutkujący degradacją powłok potwierdził, że 

newralgiczne miejsca, uprzednio zobrazowane w ramach pomiarów lokalnych, 

przekształciły się w defekty, przez które czynniki korozyjne uzyskały dostęp do 

podłoża metalowego. Również ta informacja była osiągalna jedynie na drodze 

lokalnych pomiarów topografii, obrazowania impedancyjnego i map lokalnego 

rozkładu prądu stałego. Najbardziej spektakularnym przykładem demonstrującym 

unikalne możliwości proponowanego podejścia jest identyfikacja różnych trybów 
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degradacji powłoki akrylowej na stali pod wpływem dwóch odmiennych rodzajów 

czynników niszczących – ekspozycji na 3% roztwór chlorku sodu oraz wystawienia 

na działanie promieniowania ultrafioletowego. Przykładowe obrazy powłoki akrylowej 

zdegradowanej w powyższych warunkach zaprezentowano na Rysunkach 7 i 8.  

 

a)                                           b)                                                    c) 

 

Rysunek 7. Przykładowe obrazy – topograficzny (a), mapa amplitudy przemiennoprądowego sygnału 

odpowiedzi (b), mapa lokalnego rozkładu prądu stałego (c) – ilustrujące powłokę akrylową 

zdegradowaną pod wpływem ekspozycji na 3% roztwór chlorku sodu [43]. 

 

a)                                           b)                                                    c) 

 

 

Rysunek 8. Przykładowe obrazy – topograficzny (a), mapa amplitudy przemiennoprądowego sygnału 

odpowiedzi (b), mapa lokalnego rozkładu prądu stałego (c) – ilustrujące powłokę akrylową 

zdegradowaną pod wpływem działania promieniowania ultrafioletowego [43]. 

 

Tylko lokalne pomiary zrealizowane proponowaną techniką bazującą na mikroskopie 

sił atomowych pozwoliły na ujawnienie różnych przebiegów degradacji tej samej 

powłoki akrylowej w zależności od rodzaju ekspozycji. Kontakt z elektrolitem skutkuje 

degradacją w postaci punktowych defektów, zachodzących w prawdopodobnie 

najsłabszych miejscach powłoki. Na obrazie topograficznym widoczne są one jako 

zagłębienia powierzchni, które w końcowym etapie ekspozycji sięgają podłoża 
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metalowego, co zostało udowodnione na mapach lokalnego rozkładu prądu stałego. 

W przypadku promieniowania ultrafioletowego degradacja przyjmuje formę pęknięć 

biegnących poprzez cały obszar poddany badaniu. Jest to prawdopodobnie efektem 

zmniejszenia elastyczności powłoki, zwiększenia jej twardości i kruchości wskutek 

procesów starzenia wymuszonych działaniem promieniowania ultrafioletowego. Z 

czasem pęknięcia te propagują w głąb powłoki na tyle, że pozwalają na dostęp 

czynników korozyjnych do podłoża, co również zostało potwierdzone mapami 

lokalnego rozkładu prądu stałego. Należy podkreślić, iż wiedza ta nie byłaby 

dostępna, gdyby do badania użyto jedynie techniki elektrochemicznej spektroskopii 

impedancyjnej w klasycznym, globalnym ujęciu. Kształty widm uzyskanych tą metodą 

są bardzo zbliżone w obu przypadkach, ujawniając co prawda obecność więcej niż 

jednej stałej czasowej, ale nie mówiąc nic o różnicy w trybie degradacji i 

przestrzennej lokalizacji defektów. 

Na tym etapie badań wprowadzono również dodatkowe narzędzie oceny 

miejscowego stanu powłok, jakim są lokalne widma impedancyjne. Rysunek 9 

przedstawia przykładowy obraz topograficzny powłoki epoksydowej na stali poddanej 

degradacji pod wpływem promieniowania ultrafioletowego [44]. Cyframi oznaczono 

miejsca lokalizacji igły mikroskopu sił atomowych, w których zarejestrowano lokalne 

widma impedancyjne. 

  

 

Rysunek 9. Przykładowy obraz topograficzny powłoki epoksydowej na stali zdegradowanej pod 

wpływem promieniowania ultrafioletowego. Cyfry oznaczają miejsca rejestracji lokalnych widm 

impedancyjnych [44]. 

 

Impedancja widoczna na widmie odpowiadającym położeniu igły na nienaruszonym 

fragmencie powłoki (Rysunek 10a) jest o około trzy rzędy wielkości większa niż 
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impedancja na widmie wykonanym wewnątrz pęknięcia (Rysunek 10b). Fakt, iż 

pęknięcie to stanowiło defekt biegnący aż do podłoża stalowego został potwierdzony 

poprzez zarejestrowanie lokalnego widma impedancyjnego na czystym, niepokrytym 

powłoką fragmencie podłoża. W tym przypadku impedancja była tego samego rzędu 

co impedancja zarejestrowana wewnątrz pęknięcia w powłoce. Eksperyment 

powyższy pokazuje, że lokalne widma impedancyjne stanowią kolejne narzędzie 

możliwe do zastosowania w ramach proponowanej metodyki badawczej, które 

dostarcza informacji na temat miejscowych różnic w poziomie ochrony 

przeciwkorozyjnej zapewnianej podłożu metalowemu przez powłokę ochroną. 

 

a)                                                           b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 10. Przykładowe lokalne widma impedancyjne uzyskane dla położenia igły na 

nienaruszonym obszarze powłoki epoksydowej (a) – miejsce oznaczone jako 1 na Rysunku 9 oraz dla 

położenia igły wewnątrz pęknięcia w powłoce (b) – miejsce oznaczone jako 2 na Rysunku 9 [44]. 

 

 

5.4 Charakterystyka zachowania powłoki organicznej w wysokiej temperaturze 

Jednym z obszarów, na których zademonstrowano możliwości detekcyjno-

pomiarowe proponowanej metodyki badawczej opartej o mikroskopię sił atomowych 

był wpływ wysokiej temperatury na zachowanie termoplastycznej powłoki ochronnej 

na podłożu metalowym [45]. Prowadzenie badań w takich warunkach było między 

innymi podyktowane chęcią sprawdzenia czy proponowana metodyka mogłaby 
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znaleźć zastosowanie w ocenie zjawiska zamykania defektów w materiałach 

polimerowych pod wpływem podniesienia ich temperatury do wartości bliskich 

temperaturze zeszklenia (Tg). Jest to jeden z mechanizmów wykorzystywanych w 

tzw. powłokach samozaleczających się [46]. W tym celu relatywnie cienką (około 

13µm grubości) i posiadającą liczne defekty powłokę akrylową na podłożu 

miedzianym poddano ekspozycji w różnych temperaturach, w zakresie od 25°C do 

150°C. Docelowa temperatura przekraczała Tg badanej powłoki akrylowej, która 

wynosiła 125°C. Zmiany zachodzące w powłoce pod wpływem wzrostu temperatury 

określano przy użyciu warsztatu pomiarowego opisanego we wcześniejszych 

podrozdziałach. Obejmował on odzwierciedlenie topografii powierzchni, pomiar map 

lokalnego rozkładu prądu stałego oraz rejestrację lokalnych widm impedancyjnych w 

wybranych miejscach na powierzchni. To właśnie pomiary lokalne wykonane 

proponowaną metodą ujawniły zjawisko zamykania licznych defektów obecnych w 

powłoce wskutek zwiększenia jej plastyczności i płynności po przekroczeniu 

temperatury zeszklenia. Dowodem wystąpienia i sugestywną ilustracją tego 

swoistego efektu samozaleczania były zarejestrowane mapy lokalnego rozkładu 

prądu stałego, pokazujące znaczny spadek liczby miejsc wykazujących obecność 

defektów biegnących na wskroś powłoki aż do podłoża miedzianego. Rysunek 11 

przedstawia porównanie map lokalnego rozkładu prądu stałego zarejestrowanych w 

temperaturze 125°C i 150°C, na których widoczny jest spadek liczby defektów w 

powłoce wskutek zjawiska samozaleczania. 
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a)                                                                      b) 

 

Rysunek 11. Przykładowe mapy lokalnego rozkładu prądu stałego uzyskane dla powłoki akrylowej na 

miedzi w temperaturze 125°C (a)  oraz  150°C (b) [45]. Widoczny jest wyraźny spadek liczby defektów 

w powłoce wywołany efektem samozaleczania powyżej temperatury zeszklenia materiału 

powłokowego. 

 

Wyniki uzyskane za pomocą proponowanego nowego podejścia do oceny 

lokalnych właściwości powłok i cienkich warstw ochronnych pokazały jego zdolność 

do śledzenia oraz szacowania postępu zjawiska zamykania lokalnych defektów w 

powłoce. Stawia to proponowaną metodykę w rzędzie potencjalnych narzędzi, które 

mogą być zastosowane do oceny cieszących się ostatnio znacznym 

zainteresowaniem powłok samozaleczających, działających na zasadzie 

uplastycznienia samego materiału polimerowego pod wpływem podwyższonej 

temperatury [46] lub uwalniania dedykowanych substancji zawartych w 

mikrokapsułkach wprowadzonych do materiału powłokowego [47]. 
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5.5 Zmiany w mechanizmie działania powłok wysokopigmentowanych cynkiem 

pod wpływem ekspozycji w warunkach wysokiej wilgotności 

Proponowana metodyka oceny lokalnego stanu powłok i cienkich warstw 

ochronnych opiera się o pomiar względnych różnic we właściwościach elektrycznych 

układów powłoka/podłoże metalowe. W przypadku degradacji powłok dochodzi do 

zmiany charakterystyki elektrycznej – od stanu dielektrycznego do przewodzącego, 

co zostało ukazane w poprzednich podrozdziałach. Moją intencją była również 

demonstracja i weryfikacja skuteczności proponowanego podejścia w odniesieniu do 

układów zachowujących się w sposób odwrotny tzn. zmieniających swój charakter od 

przewodzącego do wysokorezystancyjnego. W dziedzinie powłok ochronnych takie 

zmiany cechują powłoki organiczne wysokopigmentowane cynkiem, które w 

pierwszym etapie działają zgodnie z mechanizmem elektrochemicznym. Jest on 

możliwy dzięki przewodzącemu charakterowi powłoki, wynikającemu z obecności 

dużej ilości pyłu cynkowego. Z czasem dochodzi do stopniowej zmiany mechanizmu 

działania z elektrochemicznego na barierowy, wskutek pokrycia cząstek cynku 

nieprzewodzącymi tlenkami i/lub wodorotlenkami. Zapewniają one doszczelnienie 

takiej powłoki i jednocześnie skutkują zmianą jej charakteru elektrycznego – z 

przewodzącego na nieprzewodzący. W związku z powyższym, podjęto próbę 

wykorzystania proponowanej metodyki, bazującej na pomiarze opartym o 

mikroskopię sił atomowych, do identyfikacji momentu oraz oszacowania 

równomierności przestrzennej zmiany mechanizmu działania poliwinylowej powłoki 

wysokopigmentowanej cynkiem [48]. Przejście z mechanizmu elektrochemicznego 

na barierowy wywołano ekspozycją na atmosferę o wilgotności rzędu 97% przez 

okres 40 dni. 
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a)                                                                          b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)                                                                                  d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 12. Przykładowe obrazy topograficzne oraz odpowiadające im mapy lokalnego rozkładu 

prądu stałego dla poliwinylowej powłoki wysokopigmentowanej cynkiem: przed (a,b) oraz po (c,d) 40-

dniowej ekspozycji na atmosferę o wilgotności względnej 97% [48]. 

 

Na Rysunku 12a,c widać zmiany w topografii powierzchni powłoki, na których 

kontury cząstek pyłu cynkowego po 40 dniach ekspozycji na atmosferę o wilgotności 

względnej 97% stały się mniej wyraźne, co wynikało z pokrycia ich powierzchni 

nieprzewodzącymi produktami korozji. Obserwacja ta znalazła potwierdzenie w 

korelacji topografii z wynikami lokalnych pomiarów elektrycznych. Również w tym 

przypadku mapy lokalnego rozkładu prądu stałego dostarczyły najbogatszych 

informacji na temat momentu i równomierności przestrzennej zmian charakteru 

powłoki z przewodzącej na nieprzewodzącą. Na początku prawie cała powierzchnia 

wykazywała charakter przewodzący (Rysunek 12b), świadcząc o funkcjonowaniu 

powłoki zgodnie z mechanizmem elektrochemicznym. Mapa prądowa zarejestrowana 
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po 40 dniach ekspozycji (Rysunek 12d) wskazała na około 50-procentowy spadek 

obszaru przewodzącego, co pokazało, iż w tych miejscach powłoka działała już 

zgodnie z mechanizmem barierowym wskutek doszczelnienia nieprzewodzącymi 

produktami korozji cynku. Słuszność tych obserwacji została potwierdzona obrazami 

ze skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z analizą składu pierwiastkowego 

powłoki przed i po ekspozycji. 

Osiągnięciem wynikającym z zastosowania proponowanego podejścia 

badawczego jest możliwość oszacowania jaki fragment obszaru powierzchni 

odpowiada danemu mechanizmowi działania powłoki. Przyjmując progowe kryterium 

wartości prądu stałego przepływającego między igłą mikroskopu a podłożem 

pokrytym powłoką, możliwe jest oszacowanie na jakim ułamku powierzchni doszło do 

zmiany mechanizmu z elektrochemicznego na barierowy na danym etapie 

ekspozycji. Informacja ta może stanowić cenną wskazówkę na temat równomierności 

roztwarzania tego rodzaju powłoki i skuteczności ewentualnych modyfikacji 

wprowadzanych celem polepszenia sprawności działania powłoki, chociażby na 

drodze poprawy kontaktu elektrycznego pomiędzy cząstkami pyłu cynkowego [49]. Z 

tego punktu widzenia przedstawione podejście lokalne zapewnia przewagę nad 

pomiarami potencjału układu powłoka/podłoże i/lub klasycznymi, globalnymi 

elektrochemicznymi pomiarami impedancyjnymi. Ich wyniki są często 

niejednoznaczne i trudne w interpretacji, choćby za względu na obecność wielu 

stałych czasowych na widmach impedancyjnych, co również miało miejsce w 

przypadku wykonywanych przeze mnie badań. 

 

 

5.6 Degradacja powłok konformalnych wykorzystywanych w przemyśle 

elektronicznym 

Dopełnieniem demonstracji i weryfikacji możliwości aplikacyjnych oferowanych 

przez proponowaną metodykę badawczą opartą o mikroskopię sił atomowych były 

pomiary przeprowadzone na powłokach i elementach wykorzystywanych w praktyce, 

w konkretnych gałęziach przemysłu.  

Pierwszymi obiektami tego typu były elektroniczne obwody drukowane fabrycznie 

zabezpieczone cienkimi epoksydowymi powłokami konformalnymi [50]. Badaniom 

poddano dwa elementy – fragment nowego obwodu drukowanego i odpowiadający 

mu obwód po 6-ciu latach użytkowania w komputerze klasy PC, pracującym jako 
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kontroler w warunkach przemysłowych. Do porównania stanu powłok na obu 

elementach wykorzystano wszystkie możliwości pomiarowe oferowane przez 

proponowaną metodę – pomiar topografii powierzchni, obrazowanie impedancyjne, 

mapy lokalnego rozkładu prądu stałego oraz lokalne widma impedancyjne. Pomiary 

te wykonane zostały na powierzchniach miedzianych ścieżek przewodzących, 

pokrytych ochronną powłoką epoksydową. Wszystkie wyniki jednoznacznie ujawniły 

degradację powłoki po sześcioletniej eksploatacji, najprawdopodobniej wywołaną 

podwyższoną temperaturą podczas pracy urządzenia oraz zmianami temperatury 

związanymi z włączaniem i wyłączaniem kontrolera, a także oddziaływaniem 

mechanicznym, zapyleniem i zanieczyszczeniem chemicznym atmosfery 

przemysłowej. Degradacja ta przyjęła formę lokalnych defektów, często pod postacią 

zarysowań i pęknięć sięgających ścieżek miedzianych, co eliminowało badany 

element z dalszej eksploatacji. Dla porównania, powłoka konformalna na nowym 

elemencie pozostawała szczelna. Przykładowe mapy lokalnego rozkładu prądu 

stałego dla elementu nowego i eksploatowanego przedstawiono na Rysunku 13. 

 

a)                                                           b) 

  

Rysunek 13. Przykładowe mapy lokalnego rozkładu prądu stałego zarejestrowane dla epoksydowej 

powłoki konformalnej zabezpieczającej elektroniczny obwód drukowany: element fabrycznie nowy (a), 

element po 6 latach eksploatacji w warunkach przemysłowych (b) [50]. 

 

W ramach niniejszych badań jednoznacznie wykazano przydatność 

proponowanego podejścia w identyfikacji defektów, ocenie stanu oraz jakości powłok 

konformalnych chroniących obwody drukowane stosowane w elektronice i 

elektrotechnice. Niekwestionowaną zaletą jest możliwość diagnostyki elementów o 
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niewielkich rozmiarach – badany fragment obwodu drukowanego charakteryzował się 

wymiarami 1cm x 1cm. W tym przypadku stosowanie klasycznych, globalnych metod 

pomiarowych do oceny powłok, jak choćby elektrochemicznej spektroskopii 

impedancyjnej, jest niewykonalne. Dodatkowym atutem proponowanej metodyki 

opartej o mikroskopię sił atomowych jest możliwość realizacji pomiarów bez 

obecności elektrolitu, co w przemyśle elektronicznym jest warunkiem wysoce 

pożądanym. 

 

 

5.7 Ocena stanu cienkich warstw stosowanych do ochrony produktów 

spożywczych 

Kolejnym przykładem, na którym zademonstrowano walory i użyteczność 

proponowanej metodyki badawczej, była ocena efektywności działania modyfikacji 

wprowadzonych do warstwy ochronnej stosowanej w przemyśle spożywczym [51]. 

Przedmiotem badań była powłoka z kazeinianu sodu, która jest częstym 

rozwiązaniem wykorzystywanym do zabezpieczania owoców i warzyw na etapie ich 

transportu oraz składowania. Ze względu na specyfikę przemysłu spożywczego tego 

typu powłoki muszą sprostać wielu nietypowym, często wzajemnie sprzecznym 

wymaganiom. Z jednej strony powinny one tworzyć półprzepuszczalną barierę 

względem tlenu, wilgoci, rozpuszczalników i mikroorganizmów pochodzenia 

zewnętrznego [52]. Jednocześnie nie mogą one stanowić zagrożenia dla zdrowia 

potencjalnych konsumentów produktów spożywczych, a więc powinny być jadalne 

lub łatwe do usunięcia przed spożyciem [53,54]. Powłoki stosowane w przemyśle 

spożywczym mają także zapewnić produktowi odpowiednie walory estetyczne, stąd 

wymóg przezroczystości i zapewnienia odpowiedniego połysku [55]. W przypadku 

kazeinianu sodu poszukuje się sposobów na zwiększenie barierowości tego rodzaju 

zabezpieczenia [56]. W związku z powyższym, zaproponowałem domieszkowanie 

warstwy kazeinianu sodu za pomocą propolisu oraz opcjonalne wygrzewanie tak 

zmodyfikowanej powłoki celem dalszego doszczelnia występujących w niej porów. 

Wybór ten podyktowany był faktem, iż propolis jest produktem naturalnym, 

ekologicznym, jadalnym, znanym ze swoich właściwości uszczelniających 

wykorzystywanych przez pszczoły przy budowie uli, a więc spełnia wszystkie 

wymagania stawiane komponentom powłok dla przemysłu spożywczego. 
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Celem oceny efektywności zaproponowanego rozwiązania, powłokę 

domieszkowaną propolisem i powłokę referencyjną z czystego kazeinianu sodu 

nałożono na podłoża stalowe, co umożliwiło oszacowanie ich właściwości 

barierowych w sposób analogiczny do typowych powłok przeciwkorozyjnych. 

Wprowadzona modyfikacja okazała się skuteczna, co znalazło swoje 

odzwierciedlenie w o rząd wielkości większych wartościach impedancji powłoki w 

porównaniu z niedomieszkowaną warstwą kazeinianu sodu. Informacje te uzyskano 

wykonując globalne widma impedancyjne w regularnych odstępach czasu podczas 

ekspozycji powłoki w zanurzeniu w wodzie. Jednakże ukazanie mechanizmu 

odpowiadającego za poprawę właściwości barierowych powłoki z kazeinianu sodu 

wskutek domieszkowania propolisem możliwe było jedynie przy wykorzystaniu 

proponowanej metodyki pomiaru lokalnych właściwości elektrycznych, opartej o 

konfigurację mikroskopu sił atomowych. Rysunek 14 przedstawia obrazy 

topograficzne i odpowiadające im mapy lokalnego rozkładu prądu stałego ilustrujące 

powłokę referencyjną z kazeinianu sodu, powłokę domieszkowaną propolisem i 

powłokę domieszkowaną poddaną dodatkowemu wygrzewaniu. 
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a)                                          b)                                                     c) 

 

d)                                          e)                                                     f) 

 

Rysunek 14. Przykładowe obrazy topograficzne oraz odpowiadające im mapy lokalnego rozkładu 

prądu stałego dla: powłoki referencyjnej wykonanej z kazeinianu sodu (a,d), powłoki z kazeinianu sodu 

domieszkowanej propolisem (b,e), powłoki z kazeinianu sodu domieszkowanej propolisem i 

dodatkowo wygrzewanej (c,f) [51]. 

 

Uzyskane obrazy topograficzne pokazują zmniejszenie liczby i średnicy porów w 

powłoce wskutek domieszkowania propolisem. Efekt ten jest jeszcze silniejszy po 

zastosowaniu dodatkowego wygrzewania. Hipoteza o doszczelnieniu powłoki przez 

propolis została zweryfikowana dzięki rejestracji map lokalnego rozkładu prądu 

stałego, na których można ewidentnie dostrzec spadek liczby obszarów 

przewodzących po dodaniu propolisu, a także po wygrzewaniu. W ten sposób 

uzyskano dowód na prognozowany mechanizm działania domieszki propolisu. 

Informacje te nie mogły być uzyskane w oparciu o klasyczne, globalne pomiary 

impedancyjne. 

Powyższe badania wykazały przydatność proponowanej metodyki badawczej w 

ocenie stanu zabezpieczeń cienkowarstwowych oraz określeniu skuteczności i 

mechanizmu działania wprowadzanych modyfikacji w obszarze tak newralgicznym 

jak powłoki ochronne na produkty spożywcze. 
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6. Podsumowanie 

Istotą osiągnięcia naukowego, będącego podstawą niniejszego wniosku 

habilitacyjnego, jest opracowanie nowego podejścia do pomiaru lokalnych 

właściwości powłok organicznych oraz cienkich warstw ochronnych na metalach i 

stopach. Proponowana metodyka lokalnej oceny stanu tego rodzaju zabezpieczeń 

oparta jest o pomiary wykonywane techniką mikroskopii sił atomowych w trybie 

kontaktowym. Elementem nowości jest wysoka kompleksowość pozyskiwanych 

informacji przejawiająca się możliwością otrzymania, równolegle z obrazami 

topografii powierzchni, które stanowią typowy wynik pomiaru techniką mikroskopii sił 

atomowych, lokalnych charakterystyk elektrycznych, rejestrowanych w układzie 

przewodząca igła mikroskopu sił atomowych/metalowe podłoże pokryte powłoką. 

Charakterystyki te są wynikiem zarówno pomiarów przemiennoprądowych – 

obrazowania impedancyjnego powierzchni oraz rejestracji lokalnych widm 

impedancyjnych – jak i pomiarów stałoprądowych, dostarczających map lokalnego 

rozkładu prądu stałego. W efekcie zastosowania proponowanego podejścia 

znacząco zwiększa się ilość i rozszerza zakres informacji na temat stanu powłoki, 

pozyskanych podczas pomiaru techniką mikroskopii sił atomowych. Możliwa staje się 

korelacja topografii powierzchni powłoki z lokalnymi zmianami jej właściwości 

elektrycznych. Zabieg ten pozwala na identyfikację oraz przestrzenną lokalizację 

defektów obecnych w powłoce i/lub potencjalnych miejsc, które mogą ulec 

przekształceniu w defekt na późniejszym etapie eksploatacji. Konfrontacja obrazów 

topograficznych z lokalnymi obrazami elektrycznymi, w szczególności z mapami 

rozkładu prądu stałego, umożliwia weryfikację czy lokalne ubytki i/lub zagłębienia w 

powłoce są defektami sięgającymi już podłoża metalowego, a co za tym idzie 

pozbawiają powłokę właściwości barierowych, czy są one jedynie defektami 

powierzchniowymi, jeszcze zapewniającymi ochronę podłoża na tym etapie 

eksploatacji. 

Niezaprzeczalną zaletą proponowanej metody oceny lokalnych właściwości 

elektrycznych powłok jest możliwość realizacji pomiaru w warunkach braku 

elektrolitu. Znakomita większość stosowanych dotychczas technik lokalnego pomiaru 

stanu powłok ma charakter elektrochemiczny, a więc wymaga obecności elektrolitu. 

Ponadto, z ich użyciem detekcji mogą zostać poddane jedynie defekty biegnące na 

wskroś powłoki aż do podłoża metalowego. Co więcej, tego rodzaju pomiary wiążą 

się ze stosowaniem skomplikowanej aranżacji samego układu pomiarowego, 
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wykorzystującej systemy wieloelektrodowe. Natomiast, w proponowanym podejściu 

układ pomiarowy jest w znacznej mierze tożsamy z konfiguracją klasycznego 

mikroskopu sił atomowych. Pomiar o charakterze elektrycznym, bez elektrolitu, jest 

również łatwiejszy i szybszy w realizacji, a także pożądany w wielu dziedzinach nauki 

i technologii, czego przykładem może być badanie komponentów stosowanych w 

przemyśle elektronicznym. 

Proponowana metodyka umożliwia uzyskanie lokalnych charakterystyk powłok i 

cienkich warstw ochronnych w skali co najmniej mikrometrowej. W ten sposób jest 

ona źródłem informacji niedostępnych na drodze klasycznych, globalnych technik 

pomiarowych, które dostarczają wyników o charakterze uśrednionym dla relatywnie 

dużych powierzchni, rzędu centymetrów kwadratowych. 

Obszar cienkich warstw ochronnych specjalnego przeznaczenia, jak choćby 

zabezpieczenia w przemyśle elektronicznych i spożywczym, jawi się jako szczególny 

potencjalny beneficjent zaproponowanego podejścia. Badania tego rodzaju cienkich 

powłok wymagają subtelnego, nieniszczącego pomiaru, wykonanego na relatywnie 

małym obiekcie. Większość technik dotychczas wykorzystywanych do testowania 

klasycznych powłok przeciwkorozyjnych nie wykazuje kompatybilności w tym 

aspekcie. 

Skuteczność proponowanego nowego podejścia do pomiaru lokalnych 

właściwości powłok organicznych oraz cienkich warstw ochronnych na metalach i 

stopach została zademonstrowana i pozytywnie zweryfikowana na licznych 

przykładach. Stosując omawianą metodykę wykryto obecność produktów korozji 

podłoża pod organiczną powłoką ochroną, zidentyfikowano i przestrzennie 

zlokalizowano miejsca inicjacji defektów w powłokach eksponowanych na różne 

warunki degradujące, rozpoznano odmienny tryb degradacji tej samej powłoki pod 

wpływem różnych czynników niszczących, ujawniono zjawisko doszczelniania 

defektów w powłoce wskutek jej uplastycznienia wywołanego wysoką temperaturą, 

określono ułamek powierzchni powłoki wysokopigmentowanej cynkiem, na którym 

doszło do zmiany mechanizmu jej działania z elektrochemicznego na barierowy pod 

wpływem ekspozycji na atmosferę o podwyższonej wilgotności. Ponadto, wykazano 

wyjątkową przydatność proponowanej metodyki w ocenie konkretnych powłok 

stosowanych w praktyce, w tak ważnych i newralgicznych dziedzinach jak przemysł 

elektroniczny i spożywczy. W pierwszym przypadku zidentyfikowano i zlokalizowano 

defekty w powłoce konforemnej, pokrywającej obwód drukowany, wywołane jej 
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długoletnią eksploatacją. W przypadku powłoki stosowanej do ochrony warzyw i 

owoców podczas ich transportu oraz składowania udokumentowano mechanizm 

działania i skuteczność zaproponowanej przeze mnie modyfikacji, mającej na celu 

poprawę właściwości barierowych warstwy zabezpieczającej. 

Wykonane badania i uzyskane wyniki pokazują, że proponowane podejście do 

pomiaru lokalnych właściwości powłok organicznych oraz cienkich warstw 

ochronnych na metalach i stopach stanowi nową alternatywę w tej dziedzinie. Jego 

skuteczność, duży ładunek uzyskiwanych informacji oraz komplementarność z 

technikami klasycznymi, dotychczas stosowanymi w tym obszarze, sprawiają, iż 

zasługuje ono na ważne miejsce pośród metod dostarczających wiedzy na temat 

lokalnych właściwości organicznych powłok ochronnych. Zaprezentowane podejście 

do pomiarów lokalnych oparte o technikę mikroskopii sił atomowych ma unikalny 

charakter w obszarze powłok organicznych i cienkich warstw ochronnych, a co za 

tym idzie stanowi moje autorskie osiągnięcie naukowe.  
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych.  

Oprócz badań wykonywanych w ramach głównego nurtu mojej działalności, 

związanego z identyfikacją lokalnych niejednorodności w powłokach ochronnych z 

wykorzystaniem techniki opartej o mikroskopię sił atomowych, byłem również 

zaangażowany w realizację unikatowego na skalę światową, trzyletniego projektu 

pt. „Badania nad konserwacją i zabezpieczeniem żelbetu występującego w 

obiektach na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”. 

Był on wynikiem współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w 

Oświęcimiu oraz międzynarodową Fundacją Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w 

Oświęcimiu. W ramach powyższego projektu zespół, którego byłem członkiem 

dokonał identyfikacji i inwentaryzacji typów zniszczeń oryginalnych elementów 

żelbetowych występujących na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau. 

Następnie zaproponowano metody konserwacji i zabezpieczenia konstrukcji 

żelbetowych, z uwzględnieniem szczególnego charakteru tego miejsca oraz 

rygorystycznych wymogów konserwatorskich, jakim podlegają obiekty dziedzictwa 

historycznego i kulturowego. Opracowane sposoby zabezpieczenia przyczynią się 

do zachowania dla przyszłych pokoleń reliktów poobozowych na terenie Miejsca 

Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, które jest jednym z niewielu, o ile nie 

jedynym w skali światowej miejscem, gdzie pozostałości byłego niemieckiego 

nazistowskiego koncentracyjnego obozu zagłady zostały zachowane w stanie 

omal niezmienionym od czasu II Wojny Światowej. Jednym z licznych efektów 

realizacji wzmiankowanego projektu są trzy publikacje uwzględnione w 

zestawieniu przedstawionym poniżej [1-3]. 

Ponadto, do istotnych osiągnięć naukowo-badawczych zaliczam 

przeprowadzenie wstępnych badań nad możliwością zastosowania techniki 

lokalnych pomiarów właściwości elektrycznych opartej o mikroskopię sił 

atomowych do oceny jakości pokrycia powierzchni metalu inhibitorem korozji [4] 

oraz do oszacowania odporności powłoki z polimetakrylanu metylu, w warunkach 

ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, w aspekcie potencjalnego jej 

wykorzystania w ogniwach słonecznych sensybilizowanych barwnikami [5]. W obu 

przypadkach uzyskano obiecujące rezultaty świadczące o przydatności 

proponowanej techniki w tego typu badaniach. 

Moja działalność obejmowała również współpracę w ramach badań nad 

korozyjnością wód południowego obszaru przybrzeżnego Morza Bałtyckiego oraz 
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nad zjawiskiem tworzenia się osadów wapiennych, wpływających na wielkość 

zapotrzebowania prądowego, na chronionych katodowo elementach  

eksponowanych na wody powyższego akwenu [6,7]. 

Współpracując z Katedrą Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego 

Politechniki Gdańskiej brałem udział w badaniach nad zjawiskiem agregacji oraz 

procesem powstawania amyloidów z lizozymu białka jaja kurzego w warunkach in-

vitro. Amyloidy są liniowymi agregatami białek, których obecność sprzyja m.in. 

rozwojowi choroby Alzheimera, choroby Parkinsona czy choroby Huntingtona. 

Badano wpływ różnych związków chemicznych, w tym N-tlenku trimetyloaminy [8], 

na przebieg procesu agregacji w aspekcie identyfikacji potencjalnych 

destabilizatorów tworzenia się amyloidów. Kolejnym krokiem było oszacowanie 

wpływu kationów sodu, magnezu i glinu na proces formowania się amyloidów [9]. 
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