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Slovo úvodem o specializaci „nátěrové hmoty a organické povlaky“ 

 

 V České republice je oblast nátěrových hmot a povrchových úprav studována 

na Fakultě chemicko-technologické University v Pardubicích. V rámci této fakulty 

existuje Ústav polymerních materiálů s Oddělením nátěrových hmot a organických 

povlaků. Tradice výzkumu tohoto odvětví sahají do období před více než 40. lety. 

Oborem nátěrových hmot na našem pracovišti se v minulosti zabývali odborníci  jako 

Prof. Rožan, Doc. Tomš a Doc. Jarušek. Ve specializaci zaměřené na nátěrové 

hmoty bylo vyškoleno více než 200 absolventů v inženýrském studiu a desítky 

v postgraduálním, dnes doktorandském studiu.  

 Odborné zaměření Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků 

(ONHOP) je směřováno do oblasti formulací nátěrových hmot, pro které byla řada 

pojiv syntetizována na našem pracovišti. Oddělení nátěrových hmot úzce 

spolupracuje s Oddělením polymerů zvláště v oblasti syntézy pojivových systémů. 

Na této tematice pracuje Prof. Šňupárek, který je významným odborníkem v oblasti 

emulzních polymerací. Kromě syntézy pojiv probíhá také výzkum a syntéza 

speciálních anorganických pigmentů a plniv. Oblastí syntézy pigmentů, koroze a 

korozních testů se zabývá na našem pracovišti skupina doktorandů a studentů 

specializace. Na tomto poli výzkumu  bylo dosaženo řady významných úspěchů. 

V posledních letech je zaměření našeho pracoviště stále více orientováno na 

studium interakcí probíhajících v nátěrových filmech při korozních pochodech. 

V neposlední řadě je významná pozornost věnována i ekologickým aspektům a 

vývoji ekologicky šetrných materiálů. Výsledky prací jsou publikovány v řadě 
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mezinárodních renomovaných časopisů a jsou pravidelně presentovány na domácích 

i zahraničních konferencích. Mezi významné spolupracovníky a konzultanty 

pracoviště patří řada osobností z řady průmyslových podniků a výrobců nátěrových 

hmot, odborníků zastupující výrobce a dovozce primárních surovin, pigmentů, plniv, 

pojivových bází a aditiv, které v České republice neexistují. 

Pracoviště má také úzké napojení na praxi, formou řešení konkrétních úkolů 

jednotlivých podniků vyrábějících nátěrové hmoty, ale i suroviny pro výrobu 

nátěrových hmot. Stále více se uplatňuje i spolupráce s podniky, které nátěrové 

hmoty aplikují.  

Významnou oblastí naší činnosti je pořádání odborných konferencí. 

Konference „Antikorozní pigmenty a nátěrové hmoty“ je prvním ročníkem a  je určena 

pro odborníky z vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu, kteří se zabývají 

protikorozní ochranou kovových materiálů, výrobou nátěrových hmot a povrchovými 

úpravami kovů. V letošním roce byla pořádána již XXXIII. Konference o nátěrových 

hmotách, která má již tedy více než třicetiletou tradici. O tuto konferenci je velký 

zájem jak v naší republice tak i v zahraničí. V minulých letech bylo přítomno přes 220 

účastníků. Též se pracoviště ONHOP podílí na pořádání konference „Anorganická 

plniva a pigmenty“konané v Ústí nad Labem, jejími organizátory jsou Silchem s.r.o. a 

Koma s.r.o.  

Co se týče dalšího odborného vzdělávání, pracoviště pořádá licenční studium 

„Nové poznatky v oboru nátěrových hmot a jejich aplikací“. Jedná se o formu 

vzdělávání pracovníků výzkumu, výroby i aplikací nátěrových hmot, dále jsou zde i 

pracovníci z výroby surovin pro nátěrové hmoty. Frekventanti studia se během 180 

vyučovacích hodin rozdělených do tří semestrů seznamují s nejnovějšími poznatky 

oboru.  

 Aktivity našeho pracoviště jsou poměrně široké a přinášejí jak poznatky 

vědecké, které jsou uznávány na mezinárodním fóru, ale i zaměřené na náš průmysl. 

V tomto dělném prostředí jsou vychováváni studenti všech forem studia. 
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PERSPEKTIVY DALŠÍHO VÝVOJE ANTIKOROZNÍCH PIGMENTŮ 

PERSPECTIVES OF THE FURTHER DEVELOPMENT OF ANTICORROSIVE 
PIGMENTS 

 

Andréa Kalendová  
University of Pardubice, Institute of Polymeric Materials, 532 10 Pardubice, Czech 

Republic 
 

SUMMARY 

The most widely used way of protection of the metallic materials against 
the degradation effects of atmospheric corrosion consists in the 
application of organic coatings, to which the anticorrosive pigments are 
applied. The paper summarizes the hitherto known anticorrosive pigments 
that have been prepared in laboratory-scale so as those available on a 
commercial base. There are discussed the mechanisms of corrosion-
inhibition mechanisms of the action of anticorrosive pigments. Using the 
particular examples the types of chemically, electrochemically, and via 
barrier mechanism acting pigments for the specific applications are 
presented. The factors affecting the development of new anticorrosive 
pigments are analyzed both with respect to the pigment alone, and with 
respect to the character of the binders of advanced types. 
Key words: atmospheric corrosion, anticorrosive pigment, organic coating 
 
 

Introduction 

A majority of metallic and nonmetallic materials, the production of which is 

steadily rising, are exposed, during their application, to ever increasing mechanical 

and chemical loading, which entails their premature deterioration and loss of lifetime. 

A considerable fraction of such premature deterioration effects can be ascribed to 

corrosion, which can be defined as a demage of the material concerned due to 

chemical or physicochemical medium actions. The corrosion-induced damage entails 

conceivably also severe economical impacts. Generally we can say that the amount 

of losses ascribable to the corrosion effects raises with the industrialization degrees 
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of individual countries. A considerable influence can be ascribed, of course, also to 

the conditions overwhelming in individual climatic zones. The most universal way of 

protection against corrosion consists in applying organic coats to the respective 

material surface. The development of new protection systems based on the organic 

coatings and application thereof are affected by a number of factors, the most 

important ones being at present those relating to harmlessness with respect to 

environment and to low demands on energy. The organic coating observed from this 

point of view should satisfy the following requirements: 

• physiological harmlessness 

• low or at all no content of volatile 

organic compounds (VOC) 

• applicability independent on 

surrounding conditions 

• rapid procedures of application 

• no toxic pigments (chromates and 

lead(II) pigments) 

• possibility of rapid loadability of the film 

• low maintenance costs 

The environment protection point of view has become recently a limiting factor 

for usability of individual materials in a highly developed countries. In several recent 

years the attention has been devoted primarily to replacing the toxic and 

environmentally negative pigments. In the early days of ecological conscientiousness 

the attention focused primarily on volatile matters of organic nature present in coating 

compositions. At present the coating compositions as a whole are addressed, special 

attention being directed to the toxic anticorrosive pigments, mainly those based on 

Pb(II) and insoluble chromate compounds.  

The most significant regulation affecting producers and users of inorganic 

pigments who are, or would like to be in the toy business in Europe, is the European 

toy standard, EN 1-1988, Part 3. The standard sets up the limits for soluble metals 

that can be extracted by strong acid materials used in toy manufacturing. The US 

industry has adopted similar standards.  

This trend is likely to continue even though companies are coming up with 

more environmentally acceptable products through lowering the lead bioavailability 
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by pigment encapsulation. The following Table I. summarizes metals that are or 

might be present in inorganic pigments and are regulated by some Federal law.  

 

Table 1. The U.S. several federal regulations. 

Element/Federal 
law* 

Al Ag As Ba Be Cd Co Cr Cu Hg 

RCRA  Y Y Y  Y  Y  Y 
SARA  Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
OSHA      Y     
CWA Y  Y Y Y Y Y Y   
CAA   Y   Y Y Y  Y 

Element/Federal 
law* 

Mn Ni Pb Sb Se Ti Tl Zn Mo  

RCRA   Y Y Y      
SARA Y Y Y Y Y  Y    
OSHA   Y        
CWA  Y Y Y Y Y  Y Y  
CAA Y  Y        

*Resource Conversation and Recovery Art, Occupational Safety and Health 

Administration, Clear Water Act. 

 

Protection against Corrosion Using Organic Coatings 

The corrosion of substrate materials can be retarded or, occassionally, even 

stopped at all by an organic layer placed between the substrate material to be 

protected. This interlayer can act, according to its composition, by the three following 

principles: 

1. The barrier effect, which is an art of the surface protection consisting only in 

physical coating effects. Only a sufficiently strong and inert film, impermeable for the 

external medium, is effective. This art of protection creates an interlayer positioned 

between the surface treated object and the neighboring medium. 

2. The inhibition-action protection is the art of surface protection in which the 

corrosive processes are retarded or, occassionally, stopped due to a chemical 

reaction taking place. In  this art of surface protection the role of active components 



 

 
 

Antikorozní pigmenty a nátěrové hmoty 2002 
 

 

 8 

is assumed with anticorrosive pigments or organic corrosion inhibitors. The 

inhibition-action protection is connected, in almost all cases, with the barrier 

protection. 

3. The electrochemical effect is based on a galvanic-cell principle, in which the 

corrosion processes are transferred due to a change in the electric-current field to an 

additional electrode. Also the electrochemical effect is always connected to the 

barrier effect. The organic coatings protect thus the metal surface in principle via 

mechanisms consisting in barrier-adhesion, inhibition and electrochemical effects. In 

the coatings combinations of these individual mechanisms of protective actions are 

involved quite generallly. At present no such an organic coating is known which 

alone would be absolutely impermeable for water and aqueous solutions. As far as a 

binder exhibits a high barrier efficiency then its protective function can be improved 

by means of corrosion inhibitors. Among the corrosion inhibitors both inorganic and 

organic compounds can be found. 

 

Chemical stability of polymer binders 

When we start with the definition of the corrosion of metals, the chemical 

stability of organic coatings can be defined in the following way: "Physicochemical 

interractions among the filmforming components of the coating and the environment, 

which result in changes of the coating properties". The properties of filmforming 

components are of course affected, to a great extent, by the pigments and fillers, 

which are contained in most coatings. At interaction of the binder formed by a single 

filmorming component or a mixture of filmforming components with the medium, at 

first the sorption of this medium at the coating surface takes place. This meets the 

precondition for the diffusion of medium to the coating layer. On the penetration of 

liquid or gasesous medium the chemical interaction among the binder and the 

diffusing medium can take place. When such a chemical reaction occurs an opposite 

process of diffusion of the reaction products from the coating matrix to the coating 

surface takes place. Further follows the diffusion of the reaction products from the 
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film surface to the environment. As evident from the preceding the acting media can 

be divided in accordance with their actions to the following three groups : 

• purely physically acting media 

• purely chemically acting ones 

• physically-chemically acting ones 
At the physicochemical action of environment definite conditions (e.g. the 

temperature), which define the priority of individual mechanisms are necessary. The 

physically acting medium does not react chemically either with the binder or with the 

pigments and fillers. As far as changes in binder polymers appear, then the changes are 

reversible. Physically active medium leads to quelling, which is one of the stages in 

binder dissolution. The mechanism of action of the physically acting medium starts with 

loosening of the chains of individual macromolecules. This loosening results in 

increasing the mobilities of macromolecules. The resulting effect is then increased 

coating elasticity, reduction of the glass transition (Tg) value and hardness. The binder 

stability to the effects of medium can be expressed on the basis of polarity of both 

components. The polarity of binder (a polymer) and medium, which may be of either 

liquid or gasesous nature, can be judged on the basis of knowledge of the cohesion-

energy density of individual components taking part in mutual interactions. The value of 

cohesion-energy density (wk ) can be expressed on the basis: 

δ R k  =    w  

as a parameter of solubility (δR). It is generally valid that the lower difference between 

the cohesion energy value of polymer and diffusion medium means the higher 

solubility of polymer in the given medium. The temperature has a significant effect on 

the activity of acting medium, and it can be said that the increasing temperature 

entails the growth of action of the physical component on the binder. The chemically 

acting medium reacts with the macromolecular components of binder via chemical 

reactions leading to irreversible changes in properties of the exposed material. The 

chemical reactions running in the coating take place in a heterogenous solid phase-

liquid phase system or solid phase-gaseous phase system. Therefore the reactions 
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are affected to a significant extent by diffusion processes. When no diffusion of 

surrounding medium to the coating film is running, then the chemical reactions take 

place only at the surface of this film. The velocity of chemical degradation reactions 

raises proportionally to the growing temperature of the given corrosive medium. 

 

Pigments in organic coatings 

Roles of the pigments contained in the protective coatings have been 

discussed by a numbere of authors. Generally, the pigment protects the polymer 

matrix by absorbing the ultraviolet component of sun radiation. The photostabilization 

of the system by means of the pigments depends thus on the absorption spectra of 

pigment and further on the photocatalytic activity of the pigment in the degradation of 

the polymers. The dark-shade pigments protecting the polymer due to their high 

absorption capacity for the ultraviolet radiation show the highest treatment, the 

residual impurities, the chemical stability, and the spectrum properties are the main 

characteristics of pigments affecting the selection and optimization of organic 

coatings. The anticorrosive pigments present a separate group of pigments, which 

act due to their specific properties on the prolongation of protective coating service 

life. The chemical pigment composition has an effect on the possibility of chemical 

reactions between pigment and acidic corrosive substances. These substances are 

neutralized on contacting the pigment particle to the substances, the permeability of 

which is reduced and possibility of destructive attacking the binder does not exist 

anymore. This neutralization can run in a submicron layer of air and moisture at the 

interface. A further meaning of the neutralization mechanism consists in tightening 

the pores and empty spaces in the coating; also the mentioned layer can be filled 

with the reaction products. 

 

Classification of anticorrosive pigments  

Efficient protection of metals with respect to the corrosion requires that the 

coating compositions contain anticorrosive pigments. The anticorrosive pigments act 
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in the coating film by various mechanisms. For the corrosion protection of metals a 

neutralizing mechanism is important, providing that the corrosion medium is havily 

contaminated by substances of acidic nature. By the suitable pigmentation not only 

permeation of the medium can be hindered or at least retarded, and the pigment is 

thus able to protect the metallic substrate against the corrosion. The neutralization of 

acidic substances can also effect the prolongation of the lifetime of organic binder, 

which is then not solved, and no degradation of macromolecular networks takes 

place. It is necessary to consider that if the degradation of binder takes place in a 

higher extent, then the way for all liquid and gaseous substances necessary for the 

appearance of corrosion processes is open. 

In principle the anticorrosive pigments (Table II.) can be divided, according to their 

action, to the followin classes: 

1. pigments acting in terms of the barrier mechanism - the pigments characterized by 

a flake-like structure elongating the diffusion path of the medium to the substrate 

surface; 

2. pigments chemically active showing inhibitive activity with respect to the corrosion 

- the pigments reacting with the binder, metal substrate, or diffusing medium in 

terms of giving inhibitively acting compounds; 

3. pigments showing electrochemical activity - the pigments providing with a cathodic 

protection the metal substrate. 

The development of new anticorrosive pigments has undergone a rapid 

upward swing in the recent ten years. This was supported primarily by the prohibition 

of using anticorrosive pigments containing Pb(III) and Cr(VI). High anticorrosive 

efficiency of these pigments, above all in standard solvent coatings, has become a 

limiting factor for the development of new ecological pigments. At present when the 

chromate and lead(II) pigments (zinc yellow, zinc tetraoxychromate, strontium 

chromate, red lead, led suboxide, and calcium plumbate) were abandoned with 

respect to ecological and toxicological reasons the phosphates have become the 

most frequently used pigments.  
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Table 2.  Survey of anticorrosive pigments. 

 Type Name Chemical Composition 
1.  containing lead 

Pb2+ 

Pb4+ 

red lead, lead suboxide, 
calcium plumbate, lead(II) 
silichromate, lead II) 
phosphate, lead(II) 
phosphonate 

Pb2PbO4, PbO + Pb, 
Ca2PbO4, 4 (PbCrO4.PbO)+12 
(SiO2.PbO), Pb3(PO4)2.3H2O, 
2PbO.PbHPO3.0.5H2O  

2. containing 
chromate CrO4

2- 
zinc yellow, zinc 
tetraoxychromate, potasium 
barium chromate, calcium 
chromate, strontium 
chromate 

K2SO43ZnO.K2O.4CrO33H2O, 
Zn(OH)2.2H2O,  ZnCrO4.4Zn(OH)2, 
K2Ba(CrO4)2, CaCrO4, SrCrO4, 

3.1 
 
 
 
 

containing 
phosphates 
PO4

2- 
 
 
 

zinc orthophosphate 
hydrate, chromium(III) 
phosphate, aluminum 
triphosphate 
cyclic condensed 
phosphates 
tetraphosphates, 
diphosphates 

Zn3(PO4)2.xH2O, (x=2-4) 
CrPO4.3H2O,   
AlH2P3O10.2H2O,  
MII

2-xMeII
xP4O10,  

MII
2-xMeII

xP2O7      

3.2 modified 
phosphates 

phosphomolybdates, 
phosphosilicates 

Zn3-xAl2/3x(PO4)2.H2O 
(Zn3-xCax)(PO4)2-y(MoO4)3/2y.zH2O 

3.3 polyphase 
phosphate 
pigments 

mixture of phosphate and 
organic corrosion inhibitor 

Zn-salts of nitroisophthalic acid+ 
+phosphate pigment Zn3(PO4)2.x 
H2O 

4. containing a 
metal powder 

zinc powder, lead powder, 
aluminum powder, 
magnesium powder 

Zn, Zn/ZnO, Pb, Pb/PbO, 
Al, Mg 

5. mixed metal 
oxides 

zinc oxide, zinc ferrite, 
magnesium ferrite, dopped 
rutile piments 

ZnO, ZnO.Fe2O3, MgFe2O4,  
Zn1-xMgxFe2O4 
Tix (M,Me)1-xO2 

6. containing boron 
borates B2O3

3-- 
zinc,barium, calcium, 
strontium, metaborates  

BaO.B2O3.xH2O,2ZnO.3B2O3.3.5H2
O ZnO.xB2O3.yP2O5.2H2O 

7. containing 
molybdates 
MoO4

2- 

calcium, strontium and zinc 
molybdates 
phosphomolybdates  

CaMoO4, SrMoO4, ZnMoO4, 
 
Zn3(PO4)2-y(MoO4)3/2y.zH2O 

 polyphase mixed 
pigments 

borophosphates 
borosilicates 
phosphovanadates, 
phosphocarbonates 

ZnO.xB2O3.yP2O5.2H2O, 
Zn3(PO4)2-x(BO3)x.2H2O 
SrO-ZnO-B2O3-P2O5 pigments 
 

9. containing silica, 
ion exchangers, 
silicates 

silicate carrier enriched wih 
Ca 
borosilicates, 
phosphosilicates 

SiO2↔Ca 
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Conclusion 

The development and progress in the region of organic binders, especially the 

broadening of 1-C polyurethanes, high-solid epoxy resin based coatings, water-

dilutable dispersions and emulsion coating compositions with high-quality application 

parameters created the situation when the properties of binders alone exceeded the 

inhibition properties of anticorrosive pigments. The time when the reactions between 

red lead and unsaturated acids of linseed oil binders gave the products (the so-called 

lead soaps of linoleic, azelaic and other acids), exhibiting in a final effect, the 

inhibition properties comes never again. The present state of the coating-composition 

discipline requires sooner such an inhibitive pigment, which conforms to the binder 

due to its properties, and which shall contribute, at maximum, to the total overall 

protection properties of the pigmented organic coating (i.e. of the protective system). 

Also the 1-C polyurethanes sensitive to the presence of even trace quantities 

of water into which the pigment and filler powders with a certain content of adsorbed 

moisture cannot be dispersed can be given as an exmple. To these coating systems 

the anticorrosive pigments based on mixed metal oxides without any content of 

crystal water can be applied. In such cases zinc powder serving as a barrier, alkaline 

and electrochemically acting pigment in the systems under the CPVC value has 

proved well at present. For particular exposures to media of heavy corrosive effects 

also as a lamellar pigment acting as a barrier can be selected to the protective 

systems based on polyurethane and epoxy-resin based  binders, which contribute to 

improving the adhesion-barrier properties, as a primary prerequisite of active 

anticorrosion protection, provided the PVC value is adjusted as appropriate. 

As effective have shown to be, especially in water-dilutable systems, e.g. 

those based on styrene-acrylate dispersions, the pigments exhibiting alkaline 

reaction, which have their pH values in an alkaline region and shift the conditions of 

organic coating-substrate metal system by the effects of the pigment extract to the 

immunity and passivity region for the appearance of electrochemical corrosion, in 

which iron is not subjected to corrosion (pH at min. 10). The nonisometric pigments of 

lamellar or needle particle shape, improve, in addition to, it the barrier action in the 
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coating system, e.g. that based on epoxy resins, and prevent thus the situation, when 

an unsuitably selected anticorrosive pigment turns in its action to a pigment which 

supports the corrosion. The optimum content of soluble components or the 

dissociable groups can provide the space for appearance of the passivating film at 

the substrate metal surface, with a sensitive boundary which after being passed over 

gives rise to the osmotic blister formations, resulting in a failure of protective system. 

The chemically active pigment supports by the reaction with functional groups of 

binder, e.g. carboxyl groups of styrene-acrylate copolymer dispersion, the cross-

linking of the system and the formation of structure, similarly as in case of a system 

with red lead. A way of the development of anticorrosive pigments leads to the most 

versatile modifications, where in an effort to equal the chromate pigments these 

pigments are chemicaly modified and combined with further elements and groups in 

the cationic and also anionic part especially with the phosphate pigment types. 

Another possibility frequently used by the coating composition manufacturers 

consists in principle in "dilution" of the effective, but expensive pigment, by 

homogenization with a comparatively pigments or, maybe, in covering the surface of 

another inert carrier by precipitation. The result of this discutable process is the so-

called core pigment. In this case the principle is used with pigments containing 

molybdate anions. The toxic pigment surfaces are sometimes coated and 

"encapsulated" by a silicate film, aiming at reducing solubility thereof, which results in 

a disputable reduction of the toxicity thereof. The development of new pigments 

could be purposefully directed to the pigments exhibiting the properties, which find 

specific application. An example involves the development of thermally stable 

pigments based on mixed metal oxides, as zinc, magnesium and other metal ferrites, 

which keep their efficiencies and contribute to the stability of the coating system 

exposed to elevated temperatures (up to 500oC). The synergic effects of the cations 

exhibiting alkaline reaction, such as Zn2+, Ca2+ and Mg2+ ones, increase the 

anticorrosive efficiency by the formation of coating films at the metal substrate. 

Further possibilities for the implementation appear to be the development of 

pigments exhibiting expressive lamellar shape, which in addition to their alkaline and 

puffration properties contribute to increases in the barrier and, at the same time, 
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inhibition mechanisms of the protective coating system action. Prospective 

anticorrosive pigment should meet certain criteria, namely the following ones: 

• high corrosion-inhibition efficiency 

• ecological and hygienic harmlessness (zero content of toxic elements) 

• anticorrosive efficiency already at low PVC values 

• tolerance to various organic binder types and the stability of the pigmented 
systems in a liquid state 

• optimum pigment application and processing parameters, to which the linseed 
oil, eventually, the binder sorption generally, easy dispersibility in the binder, low 
moistability of the pigment powder belong 

• chemical reactivity, defined in a certain manner, sufficiently low with respect to 
hindering undesirable reactions with the components of liquid coating 
composition prior to application and sufficiently high for the reactions leading to 
corrosion protection in a final effect 

• positive effect on the physicomechanical and barrier properties of the coating 
films created (hardness, elasticity, toughness, or increased adhesion to the 
substrate) 

• without undesirable affecting the coating film properties (this means the color 
shade, gloss, resistance to diffusion or decceleration in drying) 

• morphological, surface properties and certain special properties (high heat 
stability, chemical stability and others) 

• such physicochemical properties, which affect positively the properties of coating 
composition and created coating films (density, low content on water-soluble 
compounds, neutral or sooner alkaline pH value of the extract, narrow distribution 
of particle sizes) and many others, depending on the combination and resulting 
values of the preceding parameters (bulk and tap density, low content on 
volatiles, low resistivity of water extract etc.) 
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FOSFOREČNANOVÉ PIGMENTY A MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ ANTIKOROZNÍ 
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PHOSPHATE BASED PIGMENTS AND POSSIBILITIES OF THE 
INCREASING OF THE ANTICORROSIVE EFFICIENCY  
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Polymeric Materials, nám. Cs. Legií 565, 532 10 Pardubice, Czech 
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SUMMARY 
The paper deals with the study of modified phosphate compounds from 
their anticorrosion action point of view. The pigments start with zinc 
orthophosphate, the modification of which can give phosphosilicates, 
phosphomolybdates, or basic phosphates. In the region of cations the 
combination of zinc with calcium, strontium, barium, or aluminum are 
possible. The modified anticorrosive pigments differ in water solubility, 
inhibition efficiency of the aqueous extracts and anticorrosion actions in 
organic coatings. The various types of modified phosphates were studied. 
The effect of organic inhibitor in presence of anticorrosive inorganic 
pigments in coatings was determined. 
Key words: phosphate, pigment, zinc orthophosphate , organic inhibitor 

 
 

Introduction 

Zinc orthophosphate is presently the most widely used anticorrosive pigment 

for coatings determined to protecting steel to corrosion. Broadening this pigment in 

the region of organic coatings was strengthened by the ecological opinion regarding 

chromate and lead(II) anticorrosive pigments [1]. Zinc orthophosphate is, however, 

not a universal anticorrosive pigment and requires definite conditions [2]. The binder 

should contain carboxyl groups for securing the reaction between the pigment and 

the polymer chain, a result being the formation of an inhibition complex [3]. It is also 

important that zinc orthophosphate contains a definit amount of crystal water. Efforts 

to increase the anticorrosion efficiency of zinc orthophosphate lead to modifying this 
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pigment by means of cations and also in the anionic part [4]. The modification can be 

applied also for adapting the pH value to an alkaline region [5]. Zinc orthophosphate 

in an untreated form exhibits a mild acidic nature in aqueous extracts. The modified 

form is represented by double orthophosphates, in which one of the cations is 

represented by zinc [6, 7]. This concerns primarily the Zn-Al, Zn-Ca, but also Zn-K, 

Zn-Fe, Zn-Ca-Sr or Ba-Ca and Sr-Ca combinations. In the anion part it is possible to 

combine the phosphate anion with further anticorrosively efficient anions, such as 

silicate, molybdate, or borate [8,9]. The  modified phosphate pigments (as in the 

region of cations, so as in that of anions) can be modified by organic corrosion 

inhibitors in interest of increasing the anticorrosion efficiency [10]. The modified 

phosphate pigments can be exemplified by the following compounds: aluminum(III) 

zinc(II) phosphate, basic zinc phosphate, zinc phosphomolybdate, zinc calcium 

phosphomolybdate, zinc borophosphate. On combining the phosphate anion with 

silicates the combinations of cations giving the following pigments are used: zinc 

strontium phosphosilicate, calcium barium phosphosilicate, calcium strontium zinc 

phosphosilicate [11]. As an organic inhibitor for modifying and increasing the 

anticorrosion efficiency of the pigment the following compounds can be used: zinc 5-

nitroisophthalate, calcium 5-nitroisophthalate, calcium cyanurate, metal salts of 

dinonylnaphthalene sulfonic acids [12]. 

 

Experimental part 

Table 1 and Figure 1 give some characteristic properties and morphology of 
pigment particles tested. 

 
Preparation of coatings 

The coatings were prepared by dispersing anticorrosive pigments in a styrene-

acrylate binder. All the pigmented systems were formulated to a pigment volume 

concentration (PVC) value = 10 vol. %. The test coatings were prepared on standard 

steel panels. The coating film thicknesses fluctuated in a range of 75 - 80 μm in a dry 

paint film. The coatings were conditioned at standard conditions for 30 days. 
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Laboratory tests 

The mass steel losses in aqueous pigment extracts 

The steel panels were exposed to aqueous extracts prepared in 10% 

anticorrosive phosphate pigments in water. 

 
Type A/2 (10. 000x) Type A/6 (10. 000x) 

 
Type C/2 (10. 000x) Type B/1 (10. 000x) 
 

Figure 1. Morphology of pigment particles tested (SEM, Jeol 5600 LV). 
 

Following a 800 h exposure the panels were freed of the corrosion products 

(using etching solution) and gravimetrically the mass loss (K), the corrosion velocity 

(vk), and the corrosion loss (X) calculated to blank experiment (corrosion in pure 

water) were determined as follows: 

 

( ) [ ]2-21 g.m     
S

10000 . m  -  m    K =      
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[ ]d .g.m     
t
K    v 2-

1
k =        

[ ]%      100  .  
K

K    X
OH 2

=       

m1 mass of steel panel prior to exposure [g] 
m2 mass of steel panel after the exposure [g] 
S surface area of steel panel [m2] 
t1 time of exposure [d] 
 

Corrosion tests 

Determination of the corrosion resistance in a condensation chamber 

The test was performed according to ISO 6988 in a medium of 100% relative 

humidity and a temperature of 35oC. The coatings were exposed for 500, 1000, and 

2100 h. 

 

Determination of the corrosion resistance in a neutral salt fog 

The testing principle consists in exposing the coatings to a fog of neutral 5% 

aqueous sodium chloride (NaCl) solution at a temperature of 35oC. The test starts 

with ISO 9227. The samples were exposed for 100 and 200 h. 

 

Prohesion test 

The method is a modification of salt-chamber test using the aqueous solution 

spray of 0.35% (NH4)2SO4 and 0.05% NaCl. The samples were exposed also for 100 

and 200 h. 
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Table 1. Characterization of anticorrosive pigments tested. 

 
Type 

  
Chemical 

composition 
% 

 Loss 
on 

ignition
a) 

% 

Oil 
absorp.b)

g 

 
Density
g/cm3 

 
Water 
abs. 

g 

  
CPVC

c) 
% 

          
Phosphosilicate anticorrosive pigments 

A/1  ZnO 55%,SiO2 
24%, P2O5 21% 

 0.05 40.4 3.5 41.1  39.7 

A/2  ZnO 35.5%,SiO2 
7.3%, PO4 24.2%, 
BaSO4 29%, MgO 
4% 

 0.09 30.1 3.3 34.3  48.4 

A/3  SiO2 39.7%, PO4 
8.8%, SrO 12.5%, 
CaO 39% 

 0.17 43.8 2.9 34.4  42.3 

A4  SiO2 41.1%, P2O5 
7.1%, BaO 
14.4%, 
CaO37.4% 

 0.14 36.5 3.0 41.0  46.2 

A/5  SiO2 45.7%, PO4 
5.4%, K2O 2.6%, 
CaO 19.4%, Al2O3 
11.9%, BaO 
5.4%, Na2O 3.9%, 
Sb2O3 2.4%, ZnO 
1.4%, org. 1,9% 

 0.08 37.6 2.8 35.5  47.4 

A/6  ZnO 42%, SrO 
7%, P2O5 19%, 
CaO 16.5%, SiO2 
15.5% 

 0.11 39.1 3.1 43.0  43.4 

Anticorrosive phosphomolybdate pigments 
B/1  ZnO 55.8%, MoO3 

1.7%, PO4 42.5% 
 0.16 24.2 3.5 30.3  52.3 

Anticorrosive phosphate pigments 
C/1  ZnO 40%,Al2O3 

4.5%, PO4 55.5%. 
 0.10 46.4 2.8 48.5  41.7 

C/2  ZnO 52.5%,PO4 
47.5% 

 0.30 27.6 3.2 35.6  51.3 

a) Determination of loss on ignition at 200oC   
b) Determination of oil absorption for pigments (DIN ISO 787/2) 
c ) critical pigment volume concentration calculated by linseed oil consumption  
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Evaluation of the results 

The overall evaluation of the anticorrosion protection of coatings was 

performed according to the already described method [13]. The result is expressed 

as a numerical value giving all the followed corrosion manifestations. The relation for 

the complete degree of corrosion (anticorrosion protection) after the salt chamber 

test and to the condensation chamber test: 

 

[ ] [ ] [ ]
4

3 Rating x 2    2 Rating    1 Rating     rating Overall ++
=     

 

[ ] [ ]
3

3 Rating x 2   1 Rating     rating Overall +
=       

 
[Rating 1] evaluation of the blistering degree with the coatings acording to  
  ASTM D 714/87 
[Rating 2] evaluation of the failure in a cut with the coatings according to  
  ASTM D 1654/92 
[Rating 3] evaluation of the corrosion degree with a steel substrate according to 
  ASTM D 610/85 
 

Results and discussion 

Table 2 shows that the anticorrosive pigments based on phosphosilicates 

(types A) have an alkaline extract at a pH value in a range of 7-9. Phosphomolybdate 

and phosphate pigments exhibit slightly acidic extracts with pH values of 6-7. The 

results show that at the corrosion steel losses in aqueous pigment extracts, the 

anticorrosion properties are positively affected by the organic inhibitors. The A/1 type 

exhibits a corrosion velocity of 1.52 g/(m2.h) compared to the A/2 type with a value of 

0.17 g/(m2.h).  
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Table 2.  The properties of phosphate anticorrosive pigments. 

Type 
 

pHa)  Conductivit
y 

μS/cm 

 Water-soluble 
matterb) 

% 

Km 
g/m2 

vk 
g/(m2.h) 

 X 
% 

     at 20 
oC 

at 100 oC     

A/1 8.40  774  1.51 1.82 54.7 1.52  79.60
A/2 7.08  337  0.24 0.31 6.1 0.17  8.86
A/3 9.10  240  0.30 0.53 50.7 1.41  73.77
A/4 8.93  190  0.19 0.55 82.9 2.30  120.54
A/5 8.18  2270  2.51 2.41 3.4 0.10  4.99
A/6 7.19  97  0.10 0.16 49.7 1.38  72.33
B/1 6.89  154  0.14 0.16 65.1 1.81  94.59
C/1 6.28  75  0.08 0.11 55.8 1.64  89.63
C/2 6.44  94  0.06 0.06 54.9 1.49  79.87

Water -  -  - - 62.3 1.83  100.00
a) Determination of the pH value of water extracts for pigments (DIN ISO 787/9) 
b) Determination of water soluble matter for pigments (CSN EN ISO 787/3, CSN EN 
ISO 787/9 ) 

 
The inhibition efficiency of zinc phosphosilicate containing an organic inhibitor 

is thus by10 times higher than with zinc phosphosilicate alone. The A/4 type pigment 

(barium-calcium phosphosilicate) and an A/5 type pigment (barium-calcium 

phosposilicate + organic inhibitor) exhibit similar differences. The organic corrosion 

inhibitor increases the conductivity of extract from a value of 190 μS/cm up to a value 

of 2270 μS/cm. Water-soluble compounds in both the pigments A/4 = 0.1% and A/5 = 

2.51% give also a testimony of such a system, in which the organic inhibitor 

considerably increases the anticorrosion efficiency in an aqueous extract, but in the 

coating film the formation of osmotic blisters or an increase of film permeability to 

water and water vapor can take place. Comparing the anticorrosive pigments without 

any content of organic inhibitor (types: A/1, A/3, A/4, A/6, B/1, C/1, C/2) from the 

corrosion inhibition in an aqueous extract point of view shows clearly a comparatively 

nonexpressed anticorrosion effect. It is thus evident that the synergic effect 

accompanying the action of cations takes place. The anions in the followed 

anticorrosive pigments affect the inhibition properties of extracts in such a way that 

they create a series starting with the most efficient ones: phosphosilicates > 
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phosphates > phosphomolybdates.  

The results obtained after the exposure of coatings to a condensation 

chamber medium of 100% relative humidity do not give too expressive differences 

after 500 h between the anticorrosive pigments tested. 1000 h and 2100 h exposures 

to these conditions allow already to take conclusions from the state of coatings and 

steel corrosion under the coatings. If we consider the overall anticorrosion coating 

efficiencies in dependence on the solubilities of anticorrosive pigments in or the 

conductivities of the extracts thereof we find a striking agreement (Tab. 3). 

The anticorrosively most efficient pigments comprise zinc-aluminum 

phosphate, zinc orthophosphate, calcium-strontium-zinc phosphosilicate, and zinc 

phosphomolybdate. It is surprising that always the compounds are concerned, which 

contain zinc as a cation. The effect of anion on the anticorrosion properties is of low 

demonstration ability. The contrary to following the corrosion inhibition in aqueous 

extracts whereat the better soluble pigments manifest themselves. A high pigment 

solubility or the content of water soluble compounds in the pigment lead to the 

increase in water penetration, when the pigments are used in coatings. 

In the most simple case the blisters and subsequently the corrosion of 

substrate metal appear just in the blister places. Having this in mind the pigments 

containing organic inhibitors do not manifest themselves in the test of exposure to a 

condensation chamber medium. 

 

Table 3. Order of anticorrosive pigment efficencies in a condensation chamber after 

2100 h of exposure. 

Pigment type  C/1 C/2 A/6 B/1 A/4 A/3 A/2 A/1 A/5
Overall 
anticorrosion 
efficiency 

97 83 82 70 68 57 65 65 63

Conductivity of 
water extract 
μS/cm  

75 94 97 154 190 240 337 774 2270
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Having this in mind the pigments containing organic inhibitors do not manifest 

themselves in the test of exposure to a condensation chamber medium. These 

pigments are characterized by a higher water solubility. In studying the inhibition 

effects of anticorrosive pigments it was necessary to derive a model which allows 

application in more porous binder matrix and which can demonstrate its inhibition 

properties. Owing to these reasons the coatings were subjected at first to 200 hour 

ultravioleght (UV) radiation of xenone arc. This exposure disturbs the coating 

surface, and at the same time, the hardening of binder takes place. The coating 

samples were after the irradiation transferred to a condensation chamber, salt spray 

chamber, and exposed for 500, 1000, and 2100 h. These modified test results give 

an image of that how a reaction of steel with pigment extract appears. The coatings 

are more permeable for water, and the amounts of water and water vapor having 

passed through the coating film are higher than at the preceding test in a 

condensation chamber. This corrosion test with a UV radiation also better reproduces 

the real atmospheric conditions which the coatings meet in practice.  

Fig. 2 gives the results of corrosion tests performed with the coatings 

containing the pigments studied. A similar trend was observed in both test types 

without exposure to UV radiation and also after this exposure. 

The evaluation of anticorrosion efficiencies of the studied pigments was 

executed on the basis of all performed corrosion tests. Tab. 4 brings for every 

corrosion test the order of pigments in a series from the most efficient one to the 

pigments of low efficiency. The addition of anticorrosion efficiency values (in every 

test the max. value equals 100) for all five performed accelerated corrosion tests a 

value of ≤ 500 was obtained.  
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Figure 2. Overall anticorrosion coating efficiency in dependence on the type of 
anticorrosive pigment after a two-stage corrosion exposure for 200h to UV radiation 
and a subsequent 200h exposure to a salt chamber medium with the expression of 
blistering degrees. 
 

Table 4. The order of anticorrosive pigment efficiencies for all the corrosion tests 

performed. 

Corrosion test 
 

Pigment type / order of efficiency 
 

n1 Condensation chamber 2100 
h 

C/1 C/2 A/6 B/1 A/4 A/3 A/2 A/1 A/5

n2 200 h UV + condensation 
chamber 2100 h 

A/6 A/4 B/1 A/2 A/5 A/1 C/2 A/3 C/1

n3 Salt chamber  200 h A/6 B/1 A/1 A/2 C/1 A/3 A/5 A/4 C/2
n4 200 h UV + salt chamber  200 

h  
B/1 A/1 A/2 A/6 C/1 C/2 A/4 A/3 A/5

n5 200 h UV + Prohesion test 
200 h 

A/1 B/1 A/4 A/2 C/2 C/1 A/5 A/3 A/6

Example of evaluation: Pigment A/1 has in the test n1 the anticorrosion efficiency 
     of or the test n2 = 43, n3 = 81, n4 = 78, n5 = 83. 

∑
=

==
5i

i 350    n    efficiencyion Anticorros  
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The value 350 expresses the anticorrosion efficiency of pigment A/1 for all the 

performed corrosion tests. Table 5 reports the summary results for each anticorrosive 

pigment from the anticorrosion efficiency point of view in all the corrosion tests. 

 

Table 5. Resulting anticorrosion efficiency values for the tested pigments. 

Anticorrosive pigment type A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 B/1 C/1 C/2
∑
=5i

i  n   efficiencyion Anticorros  350 338 198 313 214 349 389 261 263

 

 

Conclusion 

In the conclusion we can say that the pigments based on modified phosphates 

are effective corrosion inhibitors in the coatings. The results obtained allow to 

conclude: 

• From the studied anticorrosive pigments the most effective one is zinc 

 phosphomolybdate. 

• Highly efficient pigments comprise also phosphosilicates containing zinc cation 

 either alone or in combination with further elements such as strontium and 

 calcium in their molecules.  

• Zinc orthophosphate in comparison with modified phosphates exhibits only 

 average anticorrosion properties.  

• The combination of zinc and aluminum in orthophosphate brings no 

 improvement of the anticorrosion properties. 

•  Phosphosilicates which do not contain zinc (barium-calcium and strontium-

 calcium phosphosilicates) are characterized by inferior anticorrosion properties 

 to zinc orthophosphate.  

• The effect of organic inhibitor in modified phosphate anticorrosive pigments is 

 not too significant. 
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USING OF ZINC POWDER IN ANTICORROSIVE COATINGS 

POUŽITÍ ZINKOVÉHO PRACHU V ANTIKOROZNÍCH NÁTĚROVÝCH 
HMOTÁCH 

 

Andrea Kukačková, Andrea Kalendová 

University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Institute of Polymeric 

Materials, nám.Cs. legií 565, 532 10 Pardubice, Czech Republic 

 

SUMMARY 

The paper deals with morphology and physicochemical aspects of zinc 
powder in anticorrosive coatings. The lamellar and isometric particle 
shapes affect by the pigmentation mode and height especially the barrier 
action and physicomechanical properties of the coating. 
Key words: zinc powder, coatings, pigmentation 

 

 

Introduction 

The zinc metal was used in coating compositions [1] in the year 1840, when 

zinc metal was applied for its high covering capacity without knowledge of its high 

anticorrosion efficiency. The zinc pigmented coatings were considered until recently 

for the coatings acting above all by the electrochemical mechanism, as the layer 

creating the so-called sacrificed electrode. The cathodic protection [2] of steel is 

secured by the time when the pores are sealed, and the electrochemical 

mechanisms passes to the barrier mechanism. The highest electric conductivity is 

reached at a concentration of zinc particles in a range of 92-95%.[3] In applications to 

the corrosion protection, two types of zinc particle shapes are used most often. 
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Experimental 

The coating formulations were prepared in such a way that the systems with 

volume content of spherical zinc, a pigment volume concentration (PVC) value = 0, 

10, 20, 30, 40, 50, 60, critical pigment volume concentration (CPVC) value, and PVC 

value = 70% were obtained. The PVC = 0 denotes the nonpigmented binder - a 

transparent lacquer; the zinc content at CPVC relates to individual types of zinc 

pigment. On using the lamellar zinc a concentration, defined as PVC = 5, 10, 15, 20, 

30, 40, and as CPVC50.6 = 60% was used.  

Pigments delivered by various zinc producers were used for the study of 

shape and primarily of the particle sizes of zinc pigments (Table 1.). For further 

studies of the effect of zinc powder in anticorrosive coatings the zinc pigments, can 

be divided to two groups: 

1. zinc with isometric - spherical particles  

2. zinc with nonisometric - lamellar particles 

 

Results 

Table 2 brings the selected results of mechanical tests performed in coatings 

with spherical zinc particles (Type 5) and lamellar zinc particles (Bend test, ISO 1519, 

and Cross cut test, ISO 2409).  

The barrier created by the coating film to water vapor can be realized on the 

basis of a model shown in Figure 1 for the lamellar and spherical zinc particles. The 

photos are a result of the scanning electrone microscopy (SEM) coating analysis 

(Jeol, JSM 5 600 LV) of both types pigmented to a PVC=50%.  

 The results given in Figure 2. offer an idea of the anticorrosion efficiencies of 

coatings pigmented with zinc in an amount corresponding to the CPVC value (salt-

spray test ISO 7253). 
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Table 1. Characterization of types of zinc powder tested. 

Type of 
zinc 
powder 

Mean 
particle size 

μm 

Specific 
surface

m2/g 

Characterization of zinc particles by 
SEM  
 

CPVC
% 

Type 1 
Spherical 

5.0 0.240 Zinc particles under 1 μm are freely 
present, particles are not 
significantly covered by oxidation 
products 

66.6 

Type 2 
Spherical 

4.2 0.29 Zinc particles forming 
agglomerates, particles are partially 
covered by oxidation zinc products 

65.9 

Type 3 
Spherical 

2.9 1.427 The surfaces of many particles are 
covered by oxidation products, 
large representation of rather small 
particles forming agglomerates 

58.1 

Type 4 
Spherical 

3.9 0.519 Many zinc particles of irregular 
shape, overhelming content of 
particles smaller than 2μm 

65.7 

Type 5 
Spherical 

5.6 0.443 The pigment particles are of 
precisely spherical shape, the 
surface of particles is not oxidized 

66.3 

Type 6 
Lamellar 

25.6 2.079 A large representation of particles 
smaller than 1μm, and with the 
largest particles round 50 μm 

50.6 

 

The Figure 2 shows clearly that the spherical zinc particles (types 1, 2, 3, 4, 

and 5) in epoxyester coatings exhibit anticorrosion efficiencies in a range of 64-88%. 

Thus the difference between followed zinc types represents a 24% anticorrosion 

efficiency. The smaller zinc powder particles (Type 3), mean the higher anticorrosion 

efficiency in the coating. It can be concluded, that at an 800-hour exposure to salt 

chamber conditions the results of anticorrosion efficiency on using the lamellar zinc 

are almost by 40% worse than those obtained on using the spherical particles. The 

situation looks out quite differently at a lower concentration of lamellar zinc. At a 

PVC=20% the efficiency of lamellar zinc-pigmented coating reaches already 97%. If 

we compare the coating efficiency at a zero content of lamellar particles of an 

efficiency at a PVC=20% and at a PVC=CPVC=50% it is evident that already at low 

concentrations a rapid growth of anticorrosion efficiency takes part. 
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Table 2. Mechanical properties of coatings pigmented with lamellar and spherical 

zinc particles in dependence on the zinc volume concentration. 

PVC  
% 

Bend test 
mm 

Cross cut test  
Degree 

Lamellar zinc particles (Type 6) 
0 < 4 0 
5 < 4 0 
10 4 0 
15 4 0 
20 4 0 
30 5 0 
40 5 0 

CPVC 10 1 
60 15 2 

Spherical zinc particles (Type 5) 
0 < 4 0 
30 < 4 0 
40 < 4 0 
50 < 4 1 
60 6 2 

CPVC 15 4 
70 25 4 
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Figure 2. Effect of the zinc particle types on the overall anticorrosion coating 

.efficiency following a 800 h exposure to a salt chamber. 
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Lamellar zinc particles-pigmented 
coating (1.000x) 

Isometric zinc particles-pigmented 
coating 
(1.000x) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corrosion products of lamellar zinc 
(1.000x) 

Corrosion products of isometric zinc 
(3.000x) 

 

Figure 1. Ilustrative scheme of water vapor penetration through the coatings. 
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Conclusion 

It was found that the size of zinc particles considerably affected the 

anticorrosion properties of coatings. Better results were found on applying small zinc 

particles to coatings. Large spherical particles offer a lower anticorrosion efficiency. 

This phenomenon can be explained by easier filling free spaces among zinc spheres 

of smaller sizes. At larger particles the filling of pores by means of oxide is 

incomplete and the leakages can lead to more easy liquid and gas penetrations 

through paint film. At zinc powder of lamellar type the sealing of rather voluminous 

pores at CPVC is connected with problems, and the coatings exhibit a lower 

anticorrosion efficiency. The most appropriate concentration of lamellar zinc particles 

is round a PVC=20 vol %, whereat by up to one third higher anticorrosion properties 

in comparison with a series of isometric zinc particles can be reached. 
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SUMMARY 
The paper deals with using lamellar pigments for anticorrosive barrier 
coatings. By depositing a ferric oxide layer on a muscovite particle a 
pigment is obtained, which being applied to coatings improves the 
mechanical properties thereof, resistance to UV radiation and acts as an 
anticorrosion barrier. The optimum concentration of lamellar surface-
treated muscovite in the coatings amounts to 20 vol. %. 
Key words: lamellar pigments, muscovite, coating, ferric oxide, 
anticorrosion barrier 

 

 

Introduction 

Nonisometric lamellar pigments are used in anticorrosive coatings for a series 

of years. The most widely used lamellar pigment for this purpose is ferric mica [1]. 

From the chemical point of view it is a ferric oxide in crystalline lamellar structure 

(specularite). For the designation of natural-origin lamellar pigment the name 

„micaceous iron oxide“ (MIO) has become popular in time. Specularite (also the so 

called iron mica) modified to the pigment form is characterized by a typical metal-

gray color of sparking appearance. Practical experience and published papers 

concerning the application of MIO pigments to coatings destined to metal protection 

show the outstanding results [2]. The anticorrosive coatings pigmented with a MIO 
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pigment show excellent barrier properties - they hinder the permeation of corrosive 

substances and water through the film, increase the adhesion of coating to the 

substrate, and the particles protect also binder to ultravioleght (UV) radiation. The 

MIO pigments are of natural origin and the deposits of specularite will be exhausted 

in the future and are also not rather broadened. In the first stage a path of preparing 

synthetic specularite (synthetic MIO pigment) was selected [3]. The synthetic MIO 

pigment preparation was performed at high temperatures and pressures in an 

autoclave. The pigment obtained is characterized by rather regular lamellar particles, 

color and chemical composition identical with the MIO pigment of natural origin [4]. 

When a synthetic MIO pigment is used, the anticorrosive barrier properties reach 

high values in the coatings. The economic evaluation is not favorable for the 

synthetic preparation of MIO pigment. With respect to this reason the synthetic 

pigment cannot compete with a cheeper starting material of natural origin. On the 

basis of preceding papers published in this research region a path of using mica was 

selected [5], which has also the lamellar structure. Mica is chemically an 

aluminosilicate, occurring in large amounts in natural deposits and is more easily 

available than specularite. From a broad pallet of aluminosilicate minerals the 

potassium aluminosilicate K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O, designated as muscovite is an 

especially appropriate compound for coatings. Muscovite has compared to MIO 

pigments an advantage consisting in a lower specific density (2.9 g.cm-3) and thus a 

lower tendency to sedimentation in a liquid medium. Papers published already in the 

past indicate a lower anticorrosion barrier efficiency in the coatings in comparison to 

MIO pigments [6]. A contribution to solving this disproportion between two types of 

lamellar pigments consists in forming a ferric oxide layer on a muscovite particle. The 

chip of muscovite is a carrier and offers to a particle a lamellar shape. On the particle 

surface a thin ferric oxide layer (hematite) is precipitated, which nears a surface 

treated muscovite particle also from the properties point of view to a specularite 

particle - a MIO pigment.  
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Experimental part 

Preparation of the surface-treated muscovite (Fe-muscovite) 

The preparation of surface-treated muscovite (the so called surface-treated 

Fe-muscovite) was performed by a controlled hydrolysis with urea, at which a mixture 

of iron oxides-hydroxides is precipitated at the lamellar particle surface [7]. Figure 1 

shows the scanning electrone micrographs (SEM) of the sections of surface-treated 

Fe-muscovite. Tables 1-2 give physicochemical properties of pigments tested. 

 

Preparation of coatings 

To enable determining the most appropriate concentration of surface-treated 

muscovite in coatings the samples on a binder base of epoxyester resin were 

prepared. A concentration series of 5 to 30 vol. % pigments in the binder was 

prepared. The pigment component was replenished by titanium dioxide to an overall 

pigment volume concentration (PVC) of 60%. The formulation of model coating 

contains in addition to it bentonite to improve the rheological properties, and organic 

and inorganic corrosion inhibitors.  

Morphology of the natural muscovite 
particles in detail 

Morphology of the particle in detail 
(15.000x, Jeol 5600 LV) 

 
Figure 1. Natural muscovite and morphology of surface-treated Fe-muscovite. 
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Table 1. Characterization of lamellar pigments used. 

Lamellar 
pigment 

Composition  
Density

 
pHa) 

Specific 
surfaceb) 

Oil 
absorptionc) 

  g/cm3  m2/g g/100g 
Muscovite 
(white color) 

Potassium 
aluminosilicat
e 

2.92 9.51 5.83 28.0 

Fe-muscovite 
(red color) 

Potassium 
aluminosilicat
e  
Fe2O3 (5%) 

3.31 7.23 34.28 30.0 

 

a) Determination of the pH value of water extracts for pigments (DIN ISO 787/9) 
b) Specific surface calculated by BET isotherm (ASAP 2000) 
c) Determination of oil absorption for pigments (DIN ISO 787/2) 
 

Table 2. Characterization of lamellar pigments used. 

Lamellar 
pigment 

CPVCa) 

(linseed oil) 
Solubility in waterb) Particle size 

distributionc)  
at 23 oC 

% 
at 100 oC 

% 
90% 
μm 

50% 
μm 

10% 
μm 

Muscovite 53.04 0.291 0.314 22.51 11.85 2.46 
Fe-Muscovite 47.95 0.185 0.266 26.36 11.56 1.57 

 

a) critical pigment volume concentration calculated by linseed oil consumption  
b) Determination of water soluble matter for pigments (CSN EN ISO 787/3) 
c) by laser beam difraction (Coulter LS 100) 
 

Figure 2 shows morphology of lamellar pigments used (Jeol, JSM 5 600 LV). 
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Muscovite (4.500x) Fe – muscovite (4.500x) 
 
Figure 2. Morphology of lamellar pigments used. 
 

Results  

Effects of lamellar pigment concentrations on the coating properties 

With the prepared coatings the development of coating hardnesses in 

dependence on the pigment concentration was followed. The measurements were 

performed by means of a pendulum instrument of the Perzos type (Pendulum 

damping test, ISO 1522). Figure 3 shows the dependence of coating hardnesses on 

the lamellar muscovite pigment concentrations (PVC). The dependences given in 

Figure 3 indicate that the coating hardnesses raise with the increasing concentration 

of lamellar muscovite in a range of 0 - 30 vol. %. The difference between the surface-

treated muscovite and nontreated muscovite is minimal. Both the dependences show 

the same trend, and the difference can be caused by more porous structure of 

surface-treated muscovite. The porous structure appearing at the surface of a Fe2O3-

mica particle consumes probably a higher amount of binder. The results indicate that 

the differences will appear at a concentration round PVC=20%. Practically the 

differences in coatings tested between both lamellar pigment types can be seen in 

the SEM photos (Fig. 4.).  
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Figure 3. Dependence of the hardnesses of coatings pigmented with lamellar 
pigments on the pigment volume concentrations;   = muscovite,  = Fe-muscovite. 
 

The lamellar mica particles positively affect the coating property, which is the 

coating adhesion to the substrate metal. Also affecting the cohesion of the coating 

alone is positive. Testing the coatings with all concentrations of both lamellar 

pigments was always connected with 100% cohesion fracture in the coating film [8]. 

Figure 5 quantifies the cohesion coating strengths in dependence on lamellar 

pigment amounts. As shown clearly by the dependence represented in Figure 5, the 

surface muscovite treatment by ferric oxide exhibits a positive effect on the cohesion 

in the coating. The surface treatment of lamellar particles contributes at a 

concentration of 20 vol. % in the coating with 0.5 MPa. At a pigment volume 

concentration of 30% the contribution to the cohesion strength equals 0.6 MPa. For 

the increase of film strength the Fe2O3 structure at the muscovite surface is 

responsible. 
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Fe-muscovite at PVC=20 %  Fe-muscovite at PVC=30 %  

Muscovite at PVC=20 % Muscovite at PVC=30 %  
 
Figure 4. Structure of epoxyester coatings pigmented with lamellar pigments tested 
at a content of 20 and 30 vol. % (1.500x). 
 

The corrosion testing results obtained with epoxyester coatings pigmented 

with surface-treated and untreated muscovite show the outstanding improvement of 

coating resistances to osmotic blistering. The appearance of blisters in the coating 

film is a reason of reduced adhesion of the film to substrate and local corrosion under 

the blister arch. The evaluation of blister sizes and frequencies was performed 

following the corrosion exposure by means of the ASTM D 714-87 Standard, and the 

obtained results were transformed to a numeric expression in a scale (0-100). The 

quantification method for evaluating the corrosion testing results was described 

already in the paper [9,10]. 
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Figure 6 brings the results of coating corrosion resistances after a 500 hour 

exposure to a salt spray chamber (Resistance to neutral salt spray, ISO 7253). The 

evaluation is directed to the appearance of osmotic blisters for the coatings with a 

fluctuating concentration of lamellar muscovite particles. 
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Figure 5. The cohesion component of the coating adhesion in dependence on the 
lamellar pigment concentrations;  = muscovite,  = Fe-muscovite. 
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Figure 6. Manifestations of osmotic blisters in dependence on the lamellar pigment 
concentrations after a 500 hour exposure to a salt spray chamber (dg. 100 - without 
any blisters, dg. 0 - blisters of the type 2D);  = muscovite,  = Fe-muscovite. 
 

As indicated in Figure 6, reproducing the dependence of osmotic blister 

appearances on the muscovite and Fe-muscovite concentrations, at a PVC value of 

20% no changes are observed with both pigments anymore. The surface-treated Fe-

muscovite in the coating at a PVC value of 20% hinders totally the appearance of 

blisters. At the same concentration of non-treated muscovite in the coating only a 

state can be reached, when the blisters of size number eight and frequency few (8F) 

type appear. With both the lamellar pigment types in the coating in a PVC range of 

20 - 30% the blister type does not suffer a change. For muscovite without any 

surface treatment the blister type 8F is considered, with the surface-treated Fe-

muscovite no blisters appeared at all. The overall anticorrosion efficiency of the 

coatings containing particles of both muscovite types is, as it was already described, 

considerably affected by the ability of these coatings to affect the appearance of 

osmotic blisters. Less affected appears to be the overall result of subcorroding under 
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a coating, which manifests itself with the coatings containing a low amount of lamellar 

particles of both muscovites at a PVC of 5 - 10%. Also at higher particle 

concentrations there appears a state when no homogeneous coating is formed, but 

the pores enabling permeation of water or chloride solutions, and this results in 

subcorroding of steel under the coating. The effect of coating resistances to corrosion 

in an artificially prepared cut is really problematic for barrier pigments to be 

evaluated, as already from the principle of mechanism of anticorrosion action of 

lamellar particles this property is not afected in any way. The corrosion in cut values 

fluctuate round 2 mm without any respect to the concentration or type of muscovite in 

the coating film. Figure 7 brings the dependences of overall anticorrosion coating 

efficiency on the muscovite and Fe-muscovite concentrations. In the evaluation the 

following factors were considered: osmotic blisters, subcorroding under the coating in 

surface, and subcorroding in the place of cut scribe. The results quite unambiguously 

indicate the positive effect of surface-treated muscovite on the anticorrosion barrier 

properties in the coating. The tests with a natural non-treated muscovite have shown 

that the effect of particles in the coating is not of such a significance as on using the 

surface-treated Fe-muscovite. 

Both pigments show as the most suitable concentration for the coatings with 

respect to anticorrosion properties a PVC of 20%.[9] For the comparison of observed 

results at a PVC of 0% (pure epoxyester binder) and a PVC of 20% (an optimum 

concentration) the growth of protection anticorrosion efficiency was shown: 

- non-treated muscovite an 18% improvement 

- treated Fe-muscovite a 39% improvement 
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Figure 7. Dependence of the overall anticorrosion coating efficiencies on the 
muscovite and Fe-muscovite particle concentrations;  = Fe-muscovite,  = 
muscovite. 
 

Conclusion 

It was found that the surface muscovite treatment by controlled hydrolysis and 

precipitating a hematite layer on the lamellar natural-muscovite particles 

appropriately affects the properties of pigment particles. The surface treatment of 

muscovite by ferric oxide gives the pigments for the anticorrosive coatings acting as 

corrosion barriers. The surface-treated muscovite really advantageously causes a 

reduction of the formation of osmotic blisters in the coatings. From the anticorrosion 

efficiency point of view the surface-treated muscovite is more effective than the same 

muscovite type without any surface treatment. Also the mechanical coating 

properties show an advantageous effect of the surface-treated muscovite. A 

significant factor is connected with the improved cohesion coating strength. Also the 
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film appearance and coating resistance prior to effects of the ultravioleght radiation 

which acts in the sense of degradation is better on using the treated Fe-muscovite. 

The optimum concentration of such lamellar anticorrosive pigment in the coating is a 

PVC value of 20%. At this concentration the best properties are reached in the 

coatings. 
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TEORIE A PRAXE V OBORU ANTIKOROZNÍCH PIGMENTŮ 

THEORY AND PRACTICE IN ANTICORROSIVE PIGMENT BRANCH 

 

Petr Antoš 

Silchem s.r.o., U Tonasa 2, 403 31 Ústí nad Labem, Česká republika 

 

SUMMARY 

The production of silicas and silicates is well formed one of the major parts of the 
inorganic chemical industry. These materials are used in a wide variety of 
applications. Silicate fillers (pyrogenic SiO2, precipitated SiO2, aluminiumsilicates, 
calciumsilicates) and silicate pigments (ionexchange silicon dioxide, mixed spinel-
silica pigments and surface treatment silica) are used as special pigments for 
production of protective  paints. 
Key words: silica, silicate filler, pigment 
 

 

Úvod 

 Alkalické křemičitany ve formě vodního skla a produkty jeho hlubšího 

zpracování představují zajímavou komoditu s širokou škálou použití v různých 

segmentech  průmyslu. Nezanedbatelnou oblastí je ochrana povrchu  různých 

materiálů (kovy, dřevo, stavební materiály) modifikovanými roztoky alkalických 

křemičitanů nebo nátěrovými hmotami, kde je využito buď pojivových vlastností  

vodních skel, nebo fyzikálně-chemických vlastností speciálně upraveného oxidu 

křemičitého. Typ použitého vodního skla, přídavek pigmentů nebo aditiv určuje 

způsob ochrany materiálu (přechodná nebo trvalá ochrana, antikorozní účinky, 

nehořlavá úprava apod.). Alkalické křemičitany slouží jako základní surovina při 

výrobě aktivních křemičitých plniv na bázi amorfního oxidu křemičitého, amorfních 

hlinitokřemičitanů a antikorozních pigmentů určených pro zpracování v nátěrových 
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hmotách, a to jako aktivní plniva (úprava fyzikálních vlastností nátěrových hmot), 

nebo jako speciální pigmenty. 

 

Povrchová úprava SiO2 antikorozními pigmenty 

 Experimentálně byla ověřena povrchová úprava oxidu křemičitého 

anorganickými sloučeninami vykazujícími antikorozní účinky, čímž dojde 

k synergickému působení oxidu křemičitého, který vykazuje účinky proti korozi (závisí 

na typu SiO2) a antikorozních pigmentů. Úprava oxidu křemičitého byla řešena jak 

v kapalné fázi (úprava suspenze SiO2), tak i v pevné fázi (mechanická úprava při 

mletí). Výsledkem vývoje byla realizace dvou typů směsných (jádrových) pigmentů 

na bázi oxidu křemičitého, které jsou vyráběny pod obchodním označením Silkorin. 

Silkorin 1235 je netoxický antikorozní pigment obsahující účinné látky na bázi 

feritu vápenatého (v ověřovací výrobě byl použit také ferit zinečnatý). Mechanismus 

antikorozního působení Silkorinu 1235 je obdobný působení suříku. Reakcí 

s karboxylovými skupinami alkydových a olejových pojiv nátěrových hmot jsou 

vytvářena kovová mýdla, která působí vysoce inhibičně na proces koroze. Mírně 

alkalická reakce vede k neutralizaci difundující vody popř. kyselých látek organickým 

povlakem. Vápenaté ionty umožňují výměnu s ionty H+ uvolňující se při korozních 

procesech. Tím je pasivován již korodující povrch kovu pod nátěrem. Vzhledem 

k synergickému působení Silkorinu 1235 je tento pigment vhodný jak pro 

rozpouštědlové tak i pro vodouředitelné nátěrové hmoty. Ve srovnání s ostatními 

pigmenty např. fosforečnanového typu, obsahuje Silkorin 1235  látky vysoce tepelně 

odolné a patří mezi pigmenty, které je možno velmi úspěšně aplikovat do  pojiv na 

bázi silikonových pryskyřic, které se používají jako pojivo NH pro vyšší teploty (500-

700 oC).  

Silkorin 1236 je netoxický antikorozní pigment působící inhibičním 

mechanismem, s antikorozním působením v anodické i katodické oblasti koroze 

kovů. Vzhledem k svému chemickému složení je účinný ve vodouředitelných 

disperzních a emulzních nátěrových hmotách i v  rozpouštědlových nátěrových 

hmotách. Mechanismus antikorozního působení spočívá v pasivaci povrchu kovu 
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fosforečnanovým aniontem, v posunutí hodnoty pH vody difundující filmem do 

neutrální až mírně alkalické oblasti, v které již koroze neprobíhá a v neposlední řadě 

v chemickém vázání látek stimulujících korozi (SO2, Cl-). Silkorin 1236 se používá 

pro přípravu vysoce kvalitních antikorozních základních nátěrových hmot pro 

povrchovou úpravu oceli a lehkých kovů. Je vhodný především pro pojivové systémy 

alkydové, olejové, epoxidové, vodné disperze a emulze akrylátové, alkydové a 

epoxidové. Dávkování antikorozního pigmentu je v množství 10-12 hm.%. Je vhodný 

i do antikorozních tmelů na bázi styren-akrylátových a akrylátových disperzí i 

nenasycených polyesterů.  

 

Tabulka 1. Jádrové antikorozní pigmenty. 

Technické parametry Silkorin 
1235 

Silkorin 1236 

Skutečná měrná hmotnost (g.cm-3) 2,457 2,213 
Měrný povrch (m2.g-1) 65 51,1 
Sypná měrná hmotnost (g.dm-3) 333 161 
Střední velikost částic (μm) 5-6 5-6 
Spotřeba oleje (g.100g-1) 55,8 102,3 
Zbytek na sítě 0,045 mm  (hm.%) 0,08 0,15 
pH vodné suspenze 7,5 7,0 
Obsah vodorozpustných látek 
(hm.%) 

0,6 0,95 

Měrná vodivost výluhu (mS.cm-1) 0,78 0,84 
Ztráta žíháním 600 oC (hm.%) 3,0 3,0 
Ztráta sušením 105oC (hm.%) max. 3,0 max. 3,0 
Obsah SiO2  (hm.%) 78 82,1 
Obsah ZnO  (hm.%) 10,1 12,3 
Obsah CaO (hm.%) 0,66 0,85 
Obsah Fe2O3  (hm.%) 10,1 - 
Obsah P2O5  (hm.%) - 3,04 
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Tabulka 2. Výsledky expozice nátěrů  po 500 hodinách v atmosféře SO2 a 

kondenzace vody (alkydové pojivo, dávkování pigmentu 5 %hm.) 

Pigment Selhání na 
řezu 

Stupeň 
puchýřovatění 

Koroze 
podkladu 

Celková 
účinnost 
pigmentu 

(mm) st. Heubach st. Heubach st. Heubach 
Silkorin 1235 0,5-1 55 70 65 
Silkorin 1236 1-2 30 70 63,3 

 

Tabulka 3 :  Výsledky expozice nátěrů po 500 hodinách v atmosféře 5%-ního 

roztoku NaCl (alkydové pojivo, dávkování pigmentu 5 %hm.) 

Pigment Selhání na 
řezu 

Stupeň 
puchýřovatění 

Koroze 
podkladu 

Celková 
účinnost 
pigmentu 

(mm) st. Heubach st. Heubach st. Heubach 
Silkorin 1235 1-2 55 80 68 
Silkorin 1236 1-2 50 80 51,7 

 

 

Antikorozní pigment SiO2(Ca2+) 

Antikorozní pigment působící iontovýměnným mechanismem na bázi oxidu 

křemičitého s vázanými vápenatými ionty je vyráběn srážením vodního skla sodného 

kyselinou chlorovodíkovou a chloridem vápenatým v Silchem s.r.o. Ústí nad Labem. 

Na rozdíl od výroby sráženého SiO2 je srážení vedeno pouze v alkalické oblasti což 

zajišťuje to, že v  produktu zůstane část vápenatých iontů vázana na křemík, 

pravděpodobně ve formě křemičitanu vápenatého. Ve srovnání s technologiemi, 

které využívají jako základní surovinu již vyrobený srážený oxid křemičitý a provádějí 

dodatečnou úpravu hydroxidem vápenatým poskytuje vyvinutá technologie určité 

výhody. Při zkouškách v solné a kondenzační komoře pigment vykázal srovnatelné 

antikorozní účinky s podobnými typy pigmentů. Pro průmyslové aplikace je vhodná 

kombinace tohoto pigmentu s např. zinkfosfátem. 
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Tabulka 4. Výsledky urychlené korozní zkoušky (600 hod. v mlze 5%-ního NaCl). 

Nátěrová 
hmota 

tloušťka   
(μm) 

osmotické 
puchýřky  

(st.) 

koroze 
v řezu (mm)

koroze 
podkladu  

(%) 

Celková 
účinnost 
pigmentu 

disperzní 56 3 5-7 16 34 
alkydová 60 5 2-3 16 41 
epoxidová 62 8 0,5-1 10 59 
chlorkaučuk 65 6 1-2 16 45 

 

Tabulka 5. Výsledky urychlené korozní zkoušky (600 hod. v kondenzační komoře). 

Nátěrová 
hmota 

tloušťka   
(μm) 

osmotické 
puchýřky  

(st.) 

koroze 
v řezu (mm)

koroze 
podkladu  

(%) 

Celková 
účinnost 
pigmentu 

disperzní 55 7 2-3 16 45 
alkydová 60 6 2-3 10 52 
epoxidová 61 8 0-0,5 3 63 
chlorkaučuk 60 8 0-0,5 10 58 

 

 

Křemičité mikrodestičky 

Problematika výroby křemičitých mikrodestiček určených jako pigment do 

nátěrových hmot  působící bariérovým mechanismem byla řešena ve dvou krocích. 

Nejprve bylo zvládnuto mechanické rozrušení suroviny-dutých skleněných 

mikrokuliček v kulovém mlýnu (suché mletí). Chemické složení produktu je dáno 

složením suroviny, která obsahuje kromě SiO2 jako hlavní složky, také značné 

množství Na2O a v malé míře oxid boritý a organosilan z povrchové úpravy 

mikrokuliček. Vzhledem k minimálnímu obsahu oxidu sodného cca 20 hm.% 

vykazuje produkt silně alkalický výluh a má nižší odolnost vůči hydrolýze. Takto 

vyrobený pigment je použitelný ve většině pojivových systémů, zejména 

rozpouštědlových. Sporná je otázka stability v disperzních systémech, kde může 

docházet po určitém čase k hydrolýze pigmentu, jeho částečnému rozpouštění a 

změně pH hodnoty nátěrové hmoty. Pigment nelze aplikovat v NH na bázi 1K-PUR. 
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 Za účelem zvýšení inertnosti pigmentu vůči vodným systémům byl nalezen 

způsob chemické úpravy křemičitých mikrodestiček. Při zpracování pigmentu ve 

zředěném roztoku minerální kyseliny po dobu několika hodin dojde k reakci mezi 

kyselinou a křemičitanem sodným  za vzniku rozpustné sodné soli příslušné 

minerální kyseliny (sírany, chloridy apod.). Produktem je takřka 100 %-ní amorfní 

oxid křemičitý, jehož výluh reaguje mírně kysele a je aplikovatelný do všech typů 

pojiv NH.    

 

Tabulka 6. Parametry křemičitých mikrodestiček.  

Parametr Glass Flakes Glass Flakes 
extra 

Obsah SiO2 (hm.%) max. 60 min. 96,5 
Obsah CdO (hm.%) < 0,001 < 0,001 
Obsah PbO (hm.%) < 0,001 < 0,001 
Ztráta žíháním (800oC) 
(hm.%) 

5,0-6,5 5,0-6,5 

 Hodnota pH vodného 
výluhu 

max. 12 5,5-7,0 

Sypná hustota   (g.dm-3) 350-450 350-450 
Zdánlivá hustota (g.cm-3) 1,8-1,9 1,8-1,9 
Spotřeba oleje (g.100g-1) 65 65 

 

 

Závěr  

Záměr kombinace sráženého oxidu křemičitého jako nosiče či jádra pro 

antikorozní pigmenty na bázi feritu či fosforečnanu zinečnatého byl úspěšně splněn. 

Podařilo se využít synergického efektu  antikorozního působení oxidu zinečnatého 

s fosforečnanem zinečnatým nebo oxidu zinečnatého s feritem vápenatým nebo 

zinečnatým. Nezanedbatelný je i antikorozní účinek oxidu křemičitého v případě 

použití oxidu křemičitého s vázanými Ca2+ na křemíku, který působí iontovýměnným 

mechanismem. 

 Jako doplněk sortimentu antikorozních pigmentů a zajímavé využití dutých 

skleněných mikrokuliček jako suroviny byly vyvinuty pigmenty lamelární struktury 
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působící bariérovým mechanismem ochrany kovového podkladu. Do výrobního 

programu společnosti Silchem s.r.o. Ústí nad Labem byly zavedeny dva typy 

lamelárního pigmentu pod obchodním názvem „Glass Flakes“ a „Glass Flakes extra“, 

lišící se od sebe chemickým složením a odolností vůči kyselému prostředí. Ve 

srovnání s přírodními lamelárními pigmenty (slída, železitá slída, vermikulit) mají 

bílou barvu, nízký obsah těžkých kovů a úzkou distribuci rozdělení tloušťky 

mikrodestiček. Další výhodou je nízká zdánlivá měrná hmotnost částic ve srovnání 

s přírodními plnivy, takže nedochází k sedimentaci pigmentu v nátěrové hmotě.  

 Antikorozní pigmenty na bázi oxidu křemičitého sráženého a křemičitých 

mikrodestiček vhodně doplňují sortiment výroby antikorozních pigmentů v Silchem 

s.r.o. Tato firma kromě výše uvedených pigmentů produkuje fosforečnan zinečnatý 

dihydrát a antikorozní pigment Corton, kde účinnou složkou je molybdenanový 

aniont.  
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NANODESTIČKY TITANIČITÉHO IONEXU PRO ANTIKOROZNÍ PIGMENTY 

TITANATE IONEX NANOPLATES FOR ANTICORROSIVE PIGMENTS 
 

Zdeněk Kváčaa , Andrea Kalendováb, Petr Kalendab, Jan Šubrta 

a Institute of Inorganic chemistry, Academy of Sciencies, Rez near Praque, 

bUniversity of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Institute of Polymeric 
Materials, nám. Cs. Legií 565, 532 10 Pardubice, Czech Republic, Česká republika 

 

SUMMARY 

The basis for advanced technical materials consists in functional 
nanostructure realization. The main task is the formulation of chemical 
composition, combinations and thickness values of ionex pigment particles 
and reflection photostabilizer nanolayers. As a nanostructure element the 
nanolayer of compounds with a layered structure can be used, which have 
the ionex polyelectrolyte properties. 
Key words: nanoplate, ionex, anticorrosive pigment 

 

 

Nanostruktury  nanodestiček titaničitého ionexu a polymerního reflektantu 

Základem pro nové technické materiály je realizace funkčních nanostruktur, 

samovolně skládaných z  nadmolekulárních struktur, podle vzoru  molekulární  

biologie. Nové vlastnosti nejsou způsobené novou chemickou sloučeninou, ale 

uspořádáním struktury. Nadmolekulární mikrostruktury vznikají na nanopovrších 

samoskládáním ionogenních PAV, skládáním vrstev polymerních PAV, 

polyelektrolytů,  polykationtů, polárních polymerů. Templátové mikrostruktury na 

základě otisku molekul v anorganických mesostrukturách  vnášejí do hostitele 

selektivitu pro hosta a molekulární rozpoznávání u umělých enzymů. Vrstevnaté 

mikrostruktury ve spojení s polyelektrolytovým nebo polovodičovým charakterem 

způsobují membránový transport iontů či kaskádový přenos elektronů v umělé 

fotosyntéze. Polyasociované mikrostruktury (trubice, destičky, vlákna) anorganických 
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polymerů přinášeji nové  vlastnosti (kvantové kapky, jednoelektronové přenosy) 

zapřičiněné 1D nanorozměrem. Současné mikrostrukturované technické materiály 

nejsou slučitelné s okolním prostředím, a proto jsou degradované jak přírodním 

prostředím, tak i agresivitou technických odpadů. Hlavním úkolem je formulace   

vrstvy s obsahem nanostruktur na klasickém materiálu. 

Jako prvek nanostruktury lze použít nanovrstvu sloučenin s vrstevnatou 

strukturou, které mají ionexové vlastnosti polyelektrolytů spojené s tvorbou 

interkalačních nových fází. Nejrozšířenějšími  iontově výměnnými přírodními minerály 

jsou hlinitokřemičitany (zeolity, montmorillonit, vrstevnaté jíly, slída, hydroslída, 

vermiculit, hectorit, biotit, muscovit) a nejjednoduššími ionexy s technickým 

charakterem jsou vrstevnaté oxidy přechodných kovů. V praxi je vhodné využít 

podobnosti Si a Ti (spirálový křemen α,β, enantiotropní anatas α,β). Ionexové 

titaničitany je možné použít ve formě polytitaničitanů, s aniontově vakantní strukturou 

typu lepidokrocitu nebo ve formě vrstevnatých perovskitů, ze srostlých struktur, fáze 

Dion-Jacobsonovy (Ca-Nb), Ruddlesden-Popperovy (La-Ti) a  Aurivilliusovy (Bi-Ti). 

Ionexové vlastnosti a vrstevnatá struktura se vyskytuje také u fosforečnanů titanu a 

zirkonia. Nejen vrstevnaté oxidy přechodných kovů, ale i vrstevnaté přírodní minerály  

byly interkalovány, na základě kritického rozepnutí vrstev byly vrstvy odloupnuty a 

pevná látka delaminována na nanodestičky, u vrstevnatých polyniobičnanů svinutých 

v nanotrubičky. Nanovrstvy byly opětně sestaveny do nových heterovrstevnatých 

pevných látek, spojovány vazbou organických   polykationtů s aniontovými skupinami 

anorganických nanodestiček. 

Vrstevnaté nanokompozity jsou v buňce složeny z vrstev s transportními 

fyzikálními vlastnostmi - elektroaktivními, tedy výměnou iontů  a fotoaktivními, tedy 

přeměnou záření. Při sestavování nanovrstev pomocí vrstev organických polymerů je 

nutná přeměna záření, která nezpůsobuje fotoredoxní reakce, zejména fotooxidaci a 

řetězovou degradaci polymeru. Je možné použít technické vrstvy s UV reflexí  ve 

formě dielektrických vrstev polymerů, jež blokují transport fotoelektronů ze 

senzibilátoru na fotopolovodič a tím fotostabilizují barvivo. Anebo vrstvy 

anorganického dielektrika, používané v optických uzávěrech peroskvitových 
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feroelektrik a  v  laserových  rezonátorech  pro  rezonanční  odraz  generovaného  

záření. Nové vrstevnaté struktury budou postupně skládány z anorganických i 

organických polymerů, z vrstev iontoměničových i fotostabilizačních ve složení 

OfAiOf, AfAiAf, OfOiOf, AfOiAf,  nebo z vrstevnatých perovskitů s oběma vlastnosti 

v jedné vrstvě, iontoměniče i feroelektrika. 

 

Multifunkční fotostabilizované elektroaktivní antikorozní pigmenty 

Základními funkcemi nanokompozitu na bázi nanodestiček titaničitého ionexu 

a polymerního reflektantu je zabránění (elektro)chemické korozi a (foto)chemické 

degradaci - aktivní odstraňování akceptorů e- korozivního prostředí iontovou 

výměnou oxóniových iontů za bazické kationty, prodloužení dráhy průniku UV, vody, 

kyslíku a iontů bariérovým efektem způsobeným neizometrickou destičkovitou 

strukturou pigmentu, ochrana polymerní matrice nátěrového filmu UV absorbcí a 

vrstvou polymerního reflektantu. Byl patentován nejen převod vody k ionexové 

katodě, ale také regenerace ionexu/odstranění vody fotolýzou přes systém katex-

anex s polovodičovými přechody (1%, nevýměnné vícemocné ionty). Heterovalentně 

substituované perovskity a tunelové polytitaničitany jsou pevné elektrolyty s 

kyslíkovou iontovou  vodivostí a mohou odlučovat rozpuštěný kyslík (akceptor e-) 

elektrolytu. 

Ovšem pro tyto funkce nanokompozitu nelze blokovat níže uvedené přenosy 

e- a bude nutno objevit jak směrovat přenos náboje pro fotopotenciál a ne pro 

fotooxidaci polymeru. 

Jako iontoměničový antikorozní pigment se komerčně používá  vápenná forma 

katexu na bázi hydratovaného oxidu křemičitého, Shiedex s 6% Ca (stechiometrie 

CaO·7SiO7) a patentovány jsou ionexové soli alkalických zemin pravděpodobně na 

bázi  hydratovaných polykřemičitanů a polyhlinitanů. Každá použitá bazická sůl může 

mít určité (ne) výhody, některé tvoří rozpustné soli (SOx
2-), a mechanicky nenaruší 

nátěrový film (Li, Mg), ale zvyšují elektrolytovou vodivost, jiné tvoří nerozpustné soli 

(Ca, Sr – SOx
2-), ale mohou tvořit i toxické rozpustné soli (BaCl2), nebo jsou či budou 

ekologicky nepřijatelné (Pb či Zn). Je možné také odstraňovat agresivní sulfátové a 
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chloridové anionty výměnou za fosforečné, ale anorganické anexy jsou málo 

prostudované a používané, byť byly připraveny jak ve formě templátové, jako 

nelaminární mesoporézní hlinotofosforečnan, tak i jako směsné hydroxidy titanu a 

zinku, jsou patentované kombinace kationtu kovů M3+-M4+, M4+-M5+, M5+-M6+ (M3+=Al, 

Ga,In, Cr, Fe,Co,  M4+=Ti,Zr,Hf, Ge,Sn,Pb,  M5+= V,Nb,Ta, Sb M6+=Cr,Mo,W). 

Jako absorbant UV záření se v praxi osvědčily polymerní UV fotostabilizátory 

připravené - zavedením polymerizovatelných skupin do molekul fotostabilizátorů,  

zavedením fotostabilizujích skupin do molekul monomerů, nebo Friesovým 

fotopřesmykem polymerů, kterým se tvoří samoochranné a samostabilizující 

polymery. Existují rovněž UV stabilní polymery, které lze použít i jako kopolymery 

(PMMA, PTFE, PMP, PVDF, PCTFE). Fotooxidace organických látek je 

fotokatalyticky urychlována polovodivým charakterem titaničitanů (n-CsxTi2-x/4O4, p-

BaTiO3) a je jí možné zamezit přerušením přenosu e- uzavřením jak nanočástic 

fotopolovodiče do dielektrické bariéry polymeru, tak nanovrstev titaničitého 

polyaniontu do bariéry polykationtu. Elektronovou nebo děrovou vodivost titaničitanů 

lze blokovat nanovrstvou iontového vodiče se zanedbatelnou elektronovou vodivostí, 

snížit ji lze zvýšením aktivity mobilních kationtů, jež zvýší iontovou vodivost 

tunelových či vrstevnatých titaničitanů (Krogerův-Vinkův graf závislosti koncentrací F 

poruch v oxidech na tlaku O2). 

Jako reflektant UV záření byly patentovány multivrstvy (λi~0.15µm) na bázi UV 

stabilních polymerů (PVDF/PMMA) s 50% propustností UV (300-400 nm) a indexem 

lomu ni=0.03, vrstev bylo 200 ve složení ABCB, reflektance 80%, kdy optická 

tloušťka di=25 nm. Vzhledem k tomu, že reflektance je sumarizací odrazů nm i µm 

vrstev dle λi=2·Σni·di (i=1-m),  tak stejným způsobem působí i homogenní naplnění 

polymerní matrice (C=Pm) nátěrového filmu neizometrickým pigmentem (T) 

s mezidestičkovou polymerní vrstvou PmBATABPm . V nátěrovém filmu mají klasické 

µm destičkovité pigmenty málo vrstev a nízkou reflektanci. 
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Ionexové antikorozní pigmenty pro ekologické nátěrové systémy 

Hlavním úkolem je formulace chemického složení, kombinací a tloušťek 

nanovrstvy ionexového pigmentu a reflexního fotostabilizátoru. 

Klasickým nejúčinnějším řešením protikorozní ochrany kovů je vytváření 

komplexních ochranných nátěrových systémů, tvořených základní nátěrovou hmotou 

s obsahem ekologických antikorozních pigmentů  anorganické povahy a vrchním 

ekologickým nátěrem působícím vysoce bariérově, který obsahuje látky zamezující 

degradaci pojiva vlivem UV záření. Některé anorganické pigmenty jako železitá slída 

nebo slídový pigment mají také bariérový efekt proti průniku UV záření, převážně 

dané černou absorbancí. 

Výzkum na Univerzitě Pardubice FCHT Ústavu polymerních materiálů, 

oddělení ODNHOP byl v minulých letech zaměřen na studium antikorozních a UV 

bariérových vlastností organických povlaků s obsahem železité slídy a rámci 

Konsorcia MPO FDK-005 bude v roce 2003 ukončeno řešení aplikace slídových 

pigmentů do organických povlaků. Obdobně v rámci PZCH006 v Akademii Věd, 

Ústavu anorganické chemie, oddělení PL byla vyřešena syntéza slídových pigmentů 

na bázi destiček slídy pokrytých vrstvou oxidů kovů. V ústavu je dále v běhu Grant 

Ministerstva školství na přípravu a studium fotoaktivního TiO2. 

Logickým pokračováním a zúročením získaných zkušeností se tedy jeví 

přechod k titaničitým nanodestičkám a pokrytí polymery, konstrukce Inteligentního 

materiálu: zabudování funkcí - nejúčinnější UV reflexe a nejúčinnější antikorozní 

vlastnosti - iontoměničové (katexové). Po získání zkušeností z tohoto výzkumu bude 

možno využít i fotovoltaických vlastností těchto materiálů, pokud bude objeveno jak 

bránit fotooxidaci polymerní matrice a využít fotopotenciál k odstraňování zbylých 

dvou korozivních látek aktivní dehydratací a detoxidací. 

Jako ekologický nátěrový systém je vhodné použít disperze polymeru typu 

PMMA, neboť se používá jako UV stabilní polymer a je ekologicky nezávadný. Film 

z titaničitých nanodestiček je buď rozpustný nebo nerozpustný ve vodě, podle síly 

destiček a druhu stabilizujícího polykationtu, a lze z nich připravit nátěrový systém 

s obdobnými vlastnostmi. Další možnou variací polykationtu je jeho použití jako 
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monomeru pro přípravu nanokompozitu ve tvaru šňůry, plochy, sítě  nanodestiček (i 

forma nanoemulzní polymerace), postup byl  patentován pro přípravu nanokompozitů 

na bázi vrstevnatých hlinitokřemičitanů. Ekologickou samozřejmostí je použití 

netoxických kationtů jen alkalických kovů (zemin). Zajímavé se jeví i přímé použití 

nesmytelného filmu nanostruktur bez polymerního pojiva, umožněné obsahem 

pigmentové i polymerní složky již v nanostrukturované destičce. Základní cestou 

ekologizace nátěrových systémů je použití bariérových destičkovitých pigmentů, 

které podstatně zvyšují antikorozní účinnost nátěrových systémů, čímž se nakonec 

snižuje spotřeba organických rozpouštědel. Ekologickým cílem je odstranění 

organických rozpouštědel  novou polymerní matricí, což lze nejpřesněji realizovat u 

nanokompozitů. 

Klasickým účinným snížením propustnosti porézním nátěrovým filmem je 

použití destičkovitých pigmentů, ovšem tyto nadmikrometrové částice primárně 

neutěsňují póry. Ty jsou jak malé velikosti 1-5 nm, vznikají a zanikají při pohybu 

segmentů řetězců polymeru při teplotách nad teplotou skelného přechodu Tg. 

Pohyblivost řetězců můžeme snížit jak zaplněním izometrickými nanočásticemi, tak 

imobilizací řetězců na strukturách nanodestiček. Jsou přítomny i velké póry kapilární, 

jež by se vhodně plnily nanotyčinkami. Přestože již malé póry propouští korozivní 

molekuly a ionty, tak největší podíl proniká velkými póry, nepohyblivými ve struktuře 

polymerní matrice a velikostně v oblasti nanodestiček 10-50 nm. Použití 

nanodestiček je tedy  novým způsobem snížení propustnosti nátěrových filmů. 

 

Příprava nanostruktur titaničitého ionexu 

Byly popsány dvě základní možnosti optimalizace přípravy nanodestiček a to 

buď použití běžných vrstevnatých polytitaničitanů a nových interkalačních činidel, 

jejichž molekuly natolik zvyšují osmotický tlak mezi vrstvami, že podstatně větší část 

krystalického materiálu podlehne delaminaci, anebo aplikací ultrazvuku pro zrychlení 

běžné delaminace titaničitanů se strukturou lepidokrocitu a to ze dnů na hodiny. 
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Dva základní rozdíly jsou ve způsobu vazby vody u vrstevnatých a lepidokrocitních 

titaničitanů, u prvých je vázána ve formě OH- iontů a u druhých ve formě H+, resp. 

H3O+ . 

Podle druhu a obsahu vázaných iontů se liší tyto ionexové pigmenty v tepelné 

stabilitě a nestechiometrická ionexová výměna těchto iontů je způsobena jejich 

iontovým poloměrem. Při delaminaci se využívá interkalace amóniových iontů, které 

se váží na nanodestičku titaničitanů a lze je degradovat fotochemickou oxidací stejné 

jako u samočisticího TiO2. 

Při přípravě mikrodestičkovitého BaTiO3 byla využita přeměna struktury 

lepidokrocitu na peroskitovou při hydrotermální iontové výměně protonizované fáze 

TiO2 se strukturou lepidokrocitu připravené protonizací titaničitanu cesného, lze tedy 

usuzovat na omezenou stabilitu této struktury i při měkkých chemických podmínkách, 

avšak na druhou stranu lze připravit titaničitan césný se strukturou lepidokrocitu i 

hydrotermálním rozpouštěním titanu v hydroxidu césném a to v publikovaném 

rozmezí fázového diagramu. 

Produkty delaminace se v praxi separovaly pouze odstřeďením 

nedelaminované fáze a použitím surfaktantu obsahujícího titaničité nanodestičky 

stabilizované amóniovými kationty. 

Vzhledem k polyiontové podobnosti s peptidy, aminokyselinami se jeví 

zajímavou možnost chromatografického dělení velikosti destiček, neboť dle molekuly 

interkalátu lze nadefinovat tloušťku i přesně na jednu nanovrstvu. 

Výměnná kapacita se  u lepidokrocitních titaničitanů jeví největší u nejmenších 

iontů, a u vrstevnatých polytitaničitanů se snižuje se stupněm polykondenzace 

oktaedrů TiO6/3. Potenciometrická měření ukazují, stejně jako DTA, na různost 

vázaných iontů H+. 

Jen HRTEM je schopen zobrazovat jednotlivé vrstvy projektovaných 

nanostruktur a  obdobně transmisní spektra hladkosti nanopovrchu lze zobrazovat 

pouze metodou AFM. 
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Pro ekonomickou výrobu ionexových titaničitanů je nutno použít nové 

technologie pro zpracovaní dostupných surovin – ilmenitu a rutilu. V patentech byly 

popsány jak metody vysokoteplotního (cca 300 – 800ºC) hydrotermálního 

rozpouštění těchto surovin v HCl nebo NaOH, tak i účinné (80-90%) rozpouštění 

v NaOH za přítomnost KSCN (150- 200ºC). 

Pro získání krystalických fází titaničitanů je nutné buď hydrotermální zpracování 

amorfních srážených fází, nebo kalcinace prekurzorů při vysoké teplotě (800-

1050ºC). 

I při využití alkoxidových metod příprav prekurzorů je nutná kalcinace pro 

získání lepidokrocitního titaničitanu. 

Byla patentována příprava nanokompozitů na bázi vrstevnatých křemičitanů 

(jílů) interkalací monomeru mezi vrstvy s následnou polymerací a částečnou 

delaminací. Byly připraveny i nanostruktury nanodestiček titaničitanů s polykationty, a 

jeví se možnou i polymerace kationtů monomerů na nanokompozity. V mikroměřítku 

se využívá efekt zabránění fotooxidace organického barviva zapuzdřením částice n-

TiO2 v polymerním obalu. 

Pro zabránění fotodegradace organického pojiva fotojevy na povrchu 

polovodivých nanodestiček  titaničitanů je nutná polymerace jejich stabilizačního 

kationtového obalu a pro zvýšení adheze až možnost kopolymerace s organickým 

polymerním pojivem. 

Vrstevnaté titaničitany vykazují nejen elektronovou, vyjímečně po dotování 

např. ionty Cu2+ děrovou vodivost ale i různě velkou iontovou vodivost ( a tunelovou 

strukturu), která je závislá na teplotě (adsorbci IR záření) a jež má vliv na iontovou 

pohyblivost při výměně iontů a funkci jako antikorozní membránový ionoměnič. 

Při využití obětovaného p-katodového akceptoru děr nebo přímo obětovaných 

elektrod je možná regenerace katexového iontoměniče uvolňovanými OH- ionty, 

avšak fotooxidace organických molekul, které by pronikly k povrchu p-nanodestiček 

uvolní korozivní H+ ionty, 
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ale absorbce světla nezpůsobuje automaticky fotoefekt a fotolýzu, je nutné překonat  

energetickou bariéru, a pro fotoreakce se musí vybudit fotopotenciál, určený 

redoxním potenciálem. 

Vzhledem k realizaci přeměny titaničitanu se strukturou lepidokrocitu na 

strukturu perovskitu a to u mikrodestiček se jeví důležitou aplikace u nanodestiček, 

které poté získají vlastnosti feroelektrik s možností buď svinování do trubiček jako u 

niobičnanů nebo naopak elektrostatickou vazbou a stabilizací nanodestiček proti 

ohýbání. Také možnost změny optických parametrů na úroveň elektrooptického  

vícevrstvého úplného odrazu UV záření je použitelná pro zesílení bariérového efektu 

vůči UV záření. 

 

Příprava a vlastnosti titaničitého ionexu. 

Hydratovaný oxid titaničitý, chovající se jako kyselina titaničitá, tvoří řadu 

polytitaničitanů se strukturami vrstevnatými a tunelovými, z nichž jen typ lepidocrocitu 

může být interkalací delaminován na nanodestičky, v závislosti na reakčních 

podmínkách na tloušťky 1-10 vrstev. Laminární antikorozní pigmenty mají antikorozní 

vlastnosti zesílené bariérovým efektem, nanometrové  destičky anorganického 

pigmentu zaplňují submikrometrové póry nátěrového filmu, způsobené vysycháním 

gelovité struktury a tvorbou nadmolekulárních globulí. Nátěrový film s obsahem 

alkalických iontoměničových částic se pak chová jako iontoměničová membrána, kdy 

je korozivní membránový transport H+ k povrchu kovu aktivně obrácen k povrchu 

nátěrového filmu výměnou iontů H+ za ionty M2+. 

Polytitaničitany K+ dotované p-CuO jsou typu lepidocrocitu a p-fotopolovodiči, 

kdy je z vody v přítomnosti p-katodového akceptoru děr uvolňován fotoredukcí vodík 

a OH- ionty. Vrstevnaté polytitaničitany jsou n-fotopolovodiči, kdy je voda fotolýzou 

rozkládána na O2/H2 v přítomnosti p-fotopolovodiče, čímž se odstraňuje aktivně H2O, 

další z podmínek koroze. 

V literatuře je popsáno využití hydratovaných polytitaničitanů pro separaci 

radiostróncia, ale pro výměnu Sr2+ nebyl studován typ lepidocrocitu a nebyly 
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připraveny v tuhém stavu. V tuhém stavu byly připraveny pouze směsné katexové 

soli Na+- M2+ (M=Mg, Ca, Sr, Ba) a řada fází MxTiyOx+2y  (x,y=1,2) byla připravena 

v tuhém dehydratovaném stavu pro dielektrika. U typu Lepidocrocitu byly připraveny 

v pevném stavu pouze titaničitany alkalických kovů, a byly studovány jejich ionexové 

, interkalační, M+ a e- vodivostní, a fotochemické  vlastnosti. 

Pro přípravu ionexových titaničitanů alkalických kovů je v publikacích popsána 

buď kalcinace prekurzoru, TiO2 s M2CO3 (M=Li, Na, K, Rb, Cs, Mg) při 800-1100°C, 

2-20h, kdy se prekurzor přípraví také sol-gelově hydrolýzou směsi  Ti(i-PrO)4 a 

NaOH , Cs2CO3, nebo hydrotermální reakce TiO2 (ze sol-gelu) s NaOH, (Ti s CsOH, 

KOH) při 150-350°C, 2h, s následnou iontovou výměnou M+ za H+, a poté výměna za 

kationty alkalických zemin, Zn2+. 

Titaničitany alkalických kovů struktury Lepidocrocitu byly přímo připraveny od 

cesia, a to kalcinací i hydrotermálně jako výše uvedené ionexové titaničitany 

alkalických kovů, ostatní alkálie výměnou iontů, směsné soli K-Li, Rb-Li, Cs-Li jen 

kalcinací TiO2 a M2CO3 a stejně byly připraveny titaničitany alkalických zemin typu 

Lepidocrocitu jako sůl K-Mg. 

Pro přípravu keramických titaničitanů alkalických zemin je v publikacích 

popsána buď kalcinace směsi prekurzoru (M=Mg, Ca, Sr, Ba) při 800-1100°C, 2-20h, 

kdy se prekurzor  připraví sol-gelově hydrolýzou  směsi Ti(RO)4 a MX 

(X=(RO)2,CO3,(OAc)2, (NO3)2) nebo peroxidovou metodou z TiX4 (X=RO, Cl) a H2O2 

a MX2 (X=Cl, NO3, M= Mg,Ca, Ba), nebo oxalátovým srážením z K2TiO(Ox)2 a MCl2 

(M=Ca, Sr, Ba). 

Titaničitany alkalických zemin byly také připraveny mletím TiO2 a M(OH)2    

(M=Mg, Ca). Mechanoreakce se podobají hydrotermálním, neboť se jich účastní 

voda slabě vázaná v hydratovaných prekurzorech za podmínek vysokých tlaků a 

teplot, způsobených mletím, a stejné jevy se pozorují při sonoreakci,  které jsou 

iniciovány ultrazvukovými kmity. 

Průmyslově se vyrábí hydratovaný oxid titaničitý hydrolýzou titaničitých solí 

roztoky alkálií, a hydrotermálním zvýšením krystalinity a iontové kapacity titaničitanů 

alkáliemi. 
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Aplikace nanokompozitních pigmentů ve světě 

Zajímavou se jeví nabídka firmy Nano-x, www.nano-x.com , která vyrábí a 

prodává nanokompozitní pigmenty (3 US patenty) s vlastnostmi samočištění, proti 

otiskům prstů, antikorozivními, antitermokorozivními, antiabrazivními, 

antimikrobiálními, fotokatalytickými, hydrofóbními. 

 

 

 

Obrázek 1. Fotostabilizace organických molekul polymerní vrstvou. 
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Obrázek 2. Vrstevnaté struktury pigmentů. 
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TYPY A ÚČINNOST ZINKOVÉHO PRACHU V ANTIKOROZNÍCH 
NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 

 TYPES AND EFFICIENCY OF ZINC DUST IN ANTICORROSION 
COATINGS 

 

Andrea Kukačková, Andréa Kalendová 

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Oddělení nátěrových hmot a 

organických povlaků, Ústav polymerních materiálů, Česká republika 

 

SUMMARY 

This paper deals with study of influence of Pigment Volume Concentration (PVC), 

particle size and shape of zinc dust on a corrosion resistance of coatings. Different 

types of zinc dust were used. The main aim was comparison of properties of lamellar 

and spherical type of zinc dust. 

Key words: zinc dust, Pigment Volume Concentration (PVC), anticorrosive pigment, 

lamellar and spherical particle shape  

 

 

Teoretická část  

 

Mechanismus práškového zinku  

Práškový zinek patří mezi tzv. obětované pigmenty, tzn. pigmenty, které se při 

anodickém procesu koroze přednostně spotřebovávají a zabraňují tak spotřebování 

ocelového podkladu. Jsou tedy obětovány korozním procesům místo vlastního 

chráněného materiálu. 
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Co se týká ochranného mechanismu, potom mluvíme o katodické ochraně. Při 

velkém obsahu Zn (vodivý kontakt mezi jednotlivými částicemi a chráněným 

ocelovým podkladem) v nátěru se uplatní činnost elektrochemického korozního 

článku zinek – ocel, který vzniká v důsledku rozdílu potenciálů. Koroze kovu pak 

nastává na místech s negativnějším potenciálem (anodická místa). Ionty kovů 

přecházejí do roztoku a uvolňují se elektrony, které putují k elektropozitivnějším 

katodickým místům. Tam jsou spotřebovány k redukci kationtů přítomných 

v systému, nejčastěji H+, či O2 rozpuštěný ve vodě. 

V elektrochemickém článku je tedy ocel korozní katodou (nerozrušuje se) a 

zinek (Zn) částice korozními anodami. Katodická ochrana je ale účinná pouze v první 

fázi, později dochází k utěsnění pórů v nátěru korozními produkty zinku a katodická 

ochrana přechází v ochranu bariérovou. 

 

Experimentální část 

Od každého pigmentu bylo připraveno několik epoxyesterových nátěrů, které 

se lišily v objemové koncentraci (OKP). Všechny nátěry byly podrobeny fyzikálně-

mechanickým zkouškám a urychleným korozním zkouškám. Z fyzikálně-

mechanických zkoušek byl pozorován průběh tvrdosti a lesku v závislosti na OKP, 

stanoveny difúzní odpory a mechanická odolnost. 

 

Výsledky a diskuse 

Z výsledků měření tvrdosti vyplynulo, že s rostoucím OKP tvrdost nátěrů klesá 

(zhruba do OKP 50%) a poté nastává opětovný vzrůst.  Tento průběh (obr.1.) lze 

vysvětlit tím, že při nižší OKP se uplatňuje tvrdost samotného pojiva, poté s rostoucí 

OKP se na tvrdosti podílí pigment uložený v pojivu – částice zde vyčnívají nad rovinu 

filmu (nerovný povrch působí tlumícím efektem) a konečně nad hodnotou kritické 

objemové koncentrace pigmentu - KOKP (malé množství pojiva) se uplatňuje tvrdost 

zinku. Tvrdost byla měřena po 35 a 60 dnech od nanesení vzorků. 
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Dále byly stanoveny difúzní odpory nátěrových hmot (NH). Zjišťoval se 

hmotnostní přírůstek vodní páry prošlé filmem v závislosti na čase. Pozorováno bylo 

chování při OKP nižší než KOKP a při KOKP. Při OKP nižší než KOKP byla 

pozorována nižší propustnost. Při KOKP už je množství pojiva malé, takže mezi 

částicemi vznikají póry, které zvyšují propustnost. Na obrázku 2 je pak srovnána 

propustnost Zn kulovitého a lamelárního. Je vidět, že propustnost izometrického 

(kulovitého) Zn je větší než u neizometrického - lamelárního (čím vyšší je 

propustnost, tím nižší je difúzní odpor). Lamelární Zn má tedy větší hodnoty 

difúzního odporu. Je to způsobeno právě tvarem a velikostí jeho částic, kdy částice 

lamelárního zinku vytváří ve srovnání s kulovitým značnou bariéru difundujícímu 

systému.  

Z mechanických zkoušek byla pozorována odolnost ohybu, úderu, hloubení a 

přilnavost nátěru. Mechanické vlastnosti se s rostoucí OKP zhoršovaly až nad 

hodnotu KOKP, kdy už je množství pojiva vůči pigmentu tak malé, že je porušena 

soudržnost částic a tím usnadněn proces mechanického poškození. Ve srovnání 

lamelárního a kulovitého Zn dopadl lépe lamelární. To lze odůvodnit tím, že lamelární 

částice laminují – vyztužují pojivo a i při nízkém obsahu pojiva se může projevovat 

jejich pružnost a tím i mechanická odolnost nátěru. Kulovité částice pak mají naopak 

značný sklon k rozpadání celého systému. 

 

Urychlené korozní zkoušky   

U nátěrů byla pozorována odolnost vůči SO2 a 100% relativní vlhkosti 

v kondenzační komoře a vůči mlze rozprašovaného 5% - ního vodného roztoku NaCl 

v solné komoře. Opět bylo pozorováno chování nátěrů v závislosti na OKP. Obecně 

se pod hodnotou KOKP uplatňuje bariérový mechanismus a nad KOKP 

elektrochemický mechanismus. Dvě krajní situace by byly bariérové působení 

samotného pojiva, které sice nepropouští kapaliny, ale současně také nezamezuje 

korozi v místech jeho poškození a elektrochemické působení samotného pigmentu, 

kdy není přítomno pojivo, které působí jako izolant, je tak tedy zajištěno vytvoření 

elektrochemického článku vodivým spojením Zn částic a oceli, ale tento systém by 



 

 
 

Antikorozní pigmenty a nátěrové hmoty 2002 
 

 

 70 

měl minimální adhezi k chráněnému podkladu. Úkolem korozních zkoušek bylo tedy 

zjistit, zda převládá bariérové či elektrochemické působení.  

V kondenzační komoře byly výsledky pozorovány po 500 a 1000 hodinách 

expozice. Zn nátěry zde vykazovaly maximální antikorozní účinnost i po 1000 h. Na  

tyto výsledky jistě měla vliv tloušťka nátěrů (150-200 μm).  

 

 

Obrázek 1. Tvrdost  epoxyesterových nátěrů  v závislosti  na OKP Zn izometrického. 

 

Obrázek 2. Srovnání závislosti hmotnostního přírůstku absorbentu na čase pro 

izometrický  práškový zinek a zinek lamelární. 
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V solné komoře vykazovaly Zn nátěry mnohem horší odolnost. Zde tedy bylo 

možno porovnat jednotlivé Zn pigmenty. Nátěry byly pozorovány po 200, 500 a 800 

hodinách expozice (obr.3.). Z výsledků vyplynulo, že u Zn nátěrů se uplatňuje spíše 

bariérový mechanismus (hodnoty celkové antikorozní účinnosti byly větší pod 

hodnotou KOKP). Co se týká porovnání lamelárního a kulovitého pigmentu, potom u 

lamelárního Zn byla po 800 h nad hodnotou KOKP zjištěna nulová antikorozní 

účinnost, což poukazuje na čistě bariérové působení lamelárních částic, zatímco u 

kulovitého byla ještě jistá účinnost v elektrochemické oblasti. Z porovnání velikostí 

částic u kulovitých zinků bylo zjištěno, že čím větší jsou částice, tím méně se 

uplatňuje elektrochemické působení a opět převládá ochrana bariérová. 

U Zn nátěrů byla mimo koroze podkladu, řezu a stupně puchýřkovatění 

hodnocena ještě míra tzv. „bílé rzi“ (obr.4.), tedy míra vzniku bílých korozních 

produktů, které ucpávají póry filmu a napomáhají tak bariérovému působení. Míra 

bílé rzi rostla až zhruba do KOKP, film se pokrýval bílým povlakem. 

 

Obrázek 3. Závislost antikorozní účinnosti lamelárního práškového zinku na OKP 

v solné komoře. 
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Obrázek 4. Detail „bílé koroze“ zinkem plněných nátěrů 

 

 

 

 

Obrázek 5. Detail póru s korozními zplodinami zinkového prachu. 
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Obrázek 6. Difúze kapalného prostředí nátěrovým filmem s různými typy pigmentů. 
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Lamelární zinek OKP 60% Kulovitý zinek OKP 70% 

 

Obrázek 7. Srovnání epoxyesterových nátěrů pigmentovaných zinkovým prachem 

lamelárním a sférickým  po 800 hodinách expozice v solné komoře. 
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Závěr 

Výsledkem této práce je zjištění, že v případě zinkového prachu je 

upřednostňována ochrana bariérová před elektrochemickým působením. Bariérové 

působení převládá u lamelárního zinku a u kulovitých zinků s větší velikostí částic, 

kde je ale ještě částečně pozorována možnost elektrochemické ochrany. Dané 

nátěry vykazují horší výsledky při testech v korozním prostředí typu NaCl než 

v kondenzační komoře, jelikož projevují značnou tendenci k puchýřkovatění a jsou 

velmi brzy pokryty bílou vrstvičkou korozních produktů zinku. 
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OPTIMÁLNÍ KONCENTRACE BARIÉROVĚ PŮSOBÍCÍCH PIGMENTŮ 
V ANTIKOROZNÍCH NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 

OPTIMAL CONCENTRATION OF BARRIER PIGMENTS IN ANTICORROSIVE 
COATINGS 

 

Petra Tamchynová, Andrea Kalendová 

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Oddělení nátěrových hmot a 

organických povlaků, Česká republika 

 

SUMMARY 
The present work deals with preparing coating compositions with various 
pigment volume concentration of lamellar pigments. On the basis of laboratory 
mechanical and corrosion tests optimal value of pigment volume concentration 
was selected. There have been compared coatings with iron mica and surface-
colored mica on the basis of muscovit. As binders for the coatings silicon, 
epoxyester, single and double-component polyurethane and double-component 
waterborne epoxy resin were used. The pigmented coatings tested were 
exposed to the effects of corrosion media of the salt-fog and the condensation 
chamber. The results obtained were evaluated in graphical form. 
Key words: coating, lamellar pigments, muscovite, silicon, epoxyester, single- 
component polyurethane, double-component waterborne epoxy resin 

 

 

Úvod 

Působením agresivní atmosféry dochází vlivem koroze ke znehodnocování všech 

kovových materiálů. Nejrozsáhlejším i ekonomicky nejvýhodnějším způsobem ochrany 

proti koroznímu procesu je aplikace organických povlaků vytvářených pomocí nátěrových 

hmot. Na nátěrové hmoty jsou dnes kladeny vysoké požadavky z hlediska zajištění 

dostatečné ochrany systémů, ale také stále větší důraz je kladen na biologickou 

nezávadnost. 
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Jedním ze způsobů nahrazení klasických antikorozních pigmentů na bázi sloučenin 

olova a chrómu je použití tzv. bariérových pigmentů. Pro tuto práci byly zvoleny dva druhy 

bariérových pigmentů. Prvním z nich byla slída na bázi muskovitu, což je křemičitan 

hlinito-draselný K2O.3Al2O3 .6SiO2 .2H2O. Hlavní výhodou tohoto pigmentu je chemická 

stabilita, snadná aplikace a možnost dosažení různých barevných efektů. Přírodní slída je 

biologicky inertní a má velký rozsah použití. Tento pigment byl použit ve dvou formách a 

sice jako povrchově upravený a povrchově neupravený (Obrázek 1.). Povrchově upravená 

slída byla připravena řízenou hydrolýzou síranů přechodných kovů za přítomnosti 

močoviny. Vlastnosti upravené slídy závisí na stupni delaminace, na tloušťce vyloučené 

vrstvy a na typu použitého kovu. Výsledná barva pigmentu je potom závislá na teplotě a 

době žíhání. Takto upravený pigment si zachovává vlastnosti přírodní slídy; tj. laminární 

profil, zvýšenou nepropustnost UV záření, zvýšenou odolnost vůči kyselinám a zásadám, 

hydrofóbnost a větší smáčivost. 

 

                  

                         MICA N neupravená                    MICA N upravená, žíhaná 300 OC             

Obrázek 1.  Částice slídy, typ muskovit. 

 

Druhým pigmentem byla železitá slída (Obrázek 2.). Železitá slída je přírodní forma 

výskytu hematitu v krystalické lístkové formě. Obsah oxidu železitého je kolem 92-93 %. 

V krystalické formě a tvaru se odlišuje od běžných železitých pigmentů, v chemickém 

složení se odlišuje od slídy.  



 

 
 

Antikorozní pigmenty a nátěrové hmoty 2002 

 
 

 78

                       

                typ spekularit Heucorox FL-P610                typ syntetický spekularit 

Obrázek 2. Částice železité slídy. 

 

Oba pigmenty mají společný lamelární tvar částic, a proto jsou nazývány jako tzv. 

bariérové pigmenty. Principem bariérové ochrany je orientace pigmentových částic do 

roviny rovnoběžné s podkladem (Obrázek 3.) a vytvoření navzájem se překrývajících 

vrstev. Díky tomuto uspořádání je prodlužována cesta pro difuzi korozních médií, nátěrový 

film působí mechanicky a při dostatečné tloušťce se stává inertní a nepropustný pro vodu 

a plyny.  

 

                                                 

Obrázek 3.  Pronikání vlhkosti filmem s pigmentem kulovitého a lamelárního tvaru. 

 

Experimentální část 

V první fázi byly připraveny nátěrové hmoty na bázi epoxyesteru. Byly použity výše 

zmíněné pigmenty a jejich koncentrace se pohybovala od 5 do 30% OKP. Tyto zkušební 
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vzorky byly vystaveny v laboratorních podmínkách zesíleným vlivům rozhodujících 

korozních činitelů, jako je zesílený vliv teploty, vysoké relativní vlhkosti vzduchu a 

koncentrace korozních látek. Při porovnání celkové antikorozní účinnosti epoxyesterových 

nátěrů lišících se typem pigmentu jsou patrné některé rozdíly. V kondenzační komoře 

projevily nejlepší antikorozní účinnost nátěry pigmentované syntetickou železitou slídou, 

které při 30% OKP odolaly tomuto koroznímu prostředí i po 1200 hodinách expozice. 

V případě nátěrů pigmentovaných povrchově upravenou Garmikou žlutou je při 15% OKP 

celková antikorozní účinnost po 1200 hodinách expozice také velmi vysoká, ale s rostoucí 

hodnotou OKP dochází k výraznému poklesu této antikorozní účinnosti (Obrázek 5.). Zde 

se pravděpodobně projevuje vliv větší velikosti částic pigmentu a také vliv poměru 

pigmentu a pojiva v neprospěch pojiva (Obrázek 4.). 

 

                      

Obrázek 4. Snímky povrchů a řezů lamelárního pigmentu -epoxyesterového nátěrového 

filmu (garmica žlutá - OKP slídy 30%). 
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Obrázek 5.  Závislost celkové antikorozní účinnosti garmiky žluté(epoxyester) na OKP 
v kondenzační komoře. 
 

Koroznímu prostředí solné komory nejlépe odolávaly nátěry pigmentované 

garmikou bílou (Obrázek 6.), jejichž celková antikorozní účinnost byla vyšší než účinnost 

nátěrů s obsahem synt. železité slídy.  

Zkoušky v kondenzační i solné komoře byly provedeny také v kombinaci s UV 

zářením. Tato kombinovaná korozní zkouška se svým charakterem blíží podmínkám 

přírodní povětrnosti. V porovnání s výsledky zkoušek, kterým nepředcházela expozice UV 

zářením, došlo u nátěrů obsahujících vyšší objemovou koncentraci slídy na bázi muskovitu 

ke zhoršení antikorozní účinnosti. Pravděpodobně je to ovlivněno nepřítomností TiO2 , 

která má schopnost odrážet UV záření. V důsledku toho zřejmě došlo k částečné 

degradaci pojiva. 
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Obrázek 6. Epoxyesterové nátěry pigmentované garmicou bílou – 500 hodin expozice 

v solné komoře 

 

Porovnáme-li výsledky korozních zkoušek ze solné a kondenzační komory, zjistíme, 

že celková antikorozní účinnost je nižší v prostředí kondenzační komory. Zásadní rozdíl 

mezi zkouškou v kondenzační a solné komoře je ve snazší difuzi molekul SO2 než Cl- 

iontů do organického povlaku. 

U těchto nátěrových filmů byly hodnoceny také fyzikálně-mechanické vlastnosti. 

Z grafu (Obrázek 7.) je patrný počáteční pokles tvrdosti nátěrových filmů v oblasti nízkých 

hodnot OKP až do určité hodnoty a poté opětovný nárůst. Je to způsobeno tím, že při 

nízké OKP se projevuje tvrdost samotného pojiva a s narůstajícím obsahem pigmentu se 

začíná projevovat tvrdost samotných pigmentových částic. 
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Obrázek 7. Závislost povrchové tvrdosti nátěrového filmu na OKP. 

 

Lesk nátěrových filmů dosahoval nejvyšších hodnot při nízké OKP (slídy), kdy 

nátěry obsahovaly velké množství TiO2. S klesajícím množstvím TiO2 klesal i lesk 

nátěrového filmu. Nátěry, které neobsahovaly TiO2 vůbec, měly hodnoty lesku od počátku 

nízké a v závislosti na čase téměř konstantní.  

Mechanické vlastnosti nátěrových filmů byly stanoveny pomocí zkoušky hloubením, 

ohybem, přilnavosti a úderem. Zde bylo potvrzeno, že rostoucí obsah pigmentu 

s lamelární strukturou zlepšuje fyzikálně-mechanické vlastnosti filmů. 

Propustnost nátěrových filmů byla měřena gravimetrickou metodou, kdy byl 

zjišťován hmotnostní přírůstek absorbentu (Obrázek 8.). Jeho hmotnost se zvyšovala o 

množství látky prošlé nátěrovým filmem. Nátěry s obsahem slídy na bázi muskovitu mají 

podobný časový průběh křivek, kromě 30% OKP. U této koncentrace pravděpodobně 

velké množství pigmentu a nedostatek pojiva vytváří póry ve filmu, které jsou snadnou 

cestou k pronikání vodních par a v důsledku toho dochází vyššímu přírůstku hmotnosti 

absorbentu.  
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Obrázek 8. Závislost hmotnostních přírůstků absorbentu na čase, při t=220C (epoxyester 
s garmicou bílou). 

 

Na základě těchto zkoušek byla vybrána 15%ní OKP, která se zdála být optimální a 

s touto koncentrací byly formulovány nátěrové hmoty na různé pojivové bázi. Byly 

připraveny silikonové, epoxyesterové, jednosložkové a dvousložkové polyurethanové 

nátěrové hmoty a dvousložkový vodou ředitelný epoxid. Všechny pojivové systémy byly 

pigmentovány čtyřmi různými pigmenty s neizometrickým tvarem částic. 
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                                        A                                                                                 B 

Obrázek 9.  Celková antikorozní účinnost pigmentu GAMICA žlutá (A) a železitá slída 

P610 (B) v různých pojivech. 
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V grafech (Obrázek 9.) je znázorněna celková antikorozní účinnost povrchově 

upravené slídy na bázi muskovitu a železité slídy v jednotlivých pojivech. 

 

Závěr 

Z dosažených výsledků vyplývá, že nejlepší antikorozní účinnost i fyzikálně – 

mechanické vlastnosti měly nátěry pigmentované železitou slídou (přírodní i syntetickou) 

při 15%OKP. Téměř srovnatelné výsledky však prokázaly i nátěrové filmy obsahující 

povrchově upravenou slídu na bázi muskovitu. Nevýhodou železité slídy je předem určená 

tmavě šedá barva a také sedimentace pigmentových částic v pojivu v důsledku jejich 

vysoké hmotnosti. Naopak u slídy na bázi muskovitu nedochází k sedimentaci částic a 

díky povrchové úpravě oxidy přechodných kovů lze docílit celé škály barevných odstínů. 

Tyto dekorativní vlastnosti pigmentu umožňují jeho široké použití.     
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PŘÍPRAVA A VLASTNOSTI ORGANICKÝCH INHIBITORŮ KOROZE NA 
BÁZI CITRONANŮ 

PREPARATION AND PROPERTIES OF CORROSION ORGANIC 
INHIBITORS BASED ON CITRATES 

 

Michal Petrášek, Jaroslav Holeček, Petr Kalenda 
Univerzita Pardubice,Fakulta Chemicko-technologická,nám. Čs.legií 565, 532 10 

Pardubice, Česká republika 
 

SUMMARY 

This paper deals with preparation and aplication of zinc and calcium salt of 
citric acid in a model anticorrosive paints. Concerning the water solubility 
of such salts, it was suggested to use them as a co-inhibitors in 
combination with zinc phosphate anticorrosive pigment. The aim was to 
find the most effective citrate/phosphate weight ratio. Such solid mixtures 
were dispersed in styrene acrylate dispersion. Coated metal samples were 
tested on durability to filiform corrosion and salt fog enviroment. The 
corrosion extent was determined by the digital image analysis. 
Key words: anticorrosive, pigment, zinc salt of citric acid zinc phosphate, 
filiform corrosion 

 

 

Úvod 

Vývoj v oboru antikorozních organických povlaků a jejich aplikací dnes 

ovlivňuje mnoho činitelů, z nichž nejdůležitější jsou požadavky na cenu, účinnost a 

šetrnost k životnímu prostředí. Komponenty organických povlaků obsahující olovo, 

šestimocný chrom, kadmium, rtuť, arsen, baryum a další jedovaté látky jsou v 

současné době nepřijatelné. Zdroji těchto látek byly převážně antikorozní pigmenty. 

Neméně náročné jsou i požadavky na obsah organických těkavých látek, zejména 

aromatických. Je tedy třeba hledat nové koncepce organických povlaků, které by se 

vyrovnaly svými vlastnostmi původním, často velice účinným a někdy i zatím 

nepřekonaným systémům. Z hlediska pojiv je trendem přechod na vodouředitelné, 
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vysokosušinové a práškové systémy nebo alespoň používání nearomatických 

rozpouštědel. Z hlediska antikorozních pigmetů potom aplikace ekologicky 

vyhovujících typů na bázi např. fosforečnanů, boritanů, molybdenanů, křemičitanů a 

také aplikace organických inhibitorů koroze. 

Používání organických inhibitorů koroze má poměrně dlouhou historii. 

V poslední době vzrůstá jejich použití v nátěrových hmotách a to hlavně v oblasti 

vodouředitelných nátěrových hmot, kde se někdy vyskytovaly problémy 

s kompaktibilitou nebo účinností tradičních antikorozních pigmentů. V současnosti 

jsou již produkovány komerční produkty s dostatečnou účinností, které mají navíc i 

některé  nové vlastnosti charakteristické pro aditiva [1]. Kromě vlastní inhibice koroze 

jsou mnohdy schopny inhibovat bleskovou korozi, zlepšovat adhezi povlaku, 

zlepšovat smáčení povrchu, snižovat vodonasákavost a permeabilitu povlaku a tím 

zvyšují jeho celkovou ochrannou účinnost. Organické inhbitory koroze určené pro 

aplikaci v organických povlacích lze z hlediska funkce obecně rozdělit na inhibitory 

pro dočasnou ochranu a na inhibitory pro dlouhodobou ochranu. 

Hlavní rozdíl mezi těmito druhy je jejich rozpustnost ve vodě a obsah ve 

formulaci. Inhibitory pro dočasnou ochranu jsou ve vodě dobře rozpustné látky a 

dávkují se v malých koncentracích. Jejich funkcí je ochrana kovového obalu 

vodouředitelné nátěrové hmoty a inhibice bleskové koroze. Inhibitory pro 

dlouhodobou ochranu jsou naopak ve vodě málo rozpustné a jejich funkcí je inhibice 

koroze pod organickým povlakem po jeho vytvoření a zaschnutí. Často jsou také 

označovány jako organické antikorozní pigmenty. Na rozdíl od první skupiny mohou 

být aplikovány i v rozpouštědlových systémech a jejich obsah ve formulaci je vyšší.  

Inhibitory pro dlouhodobou ochranu mohou tedy být jedinou antikorozní 

komponentou a v praxi jsou jejich koncentrace v povlakovém systému nižší než při 

aplikaci tradičních anorganických ekvivalentů. Další možností aplikace je vhodná 

kombinace anorganického pigmentu a organického inhibitoru koroze. Tím může být 

docíleno zajištění dostatečné koncentrace korozně-inhibičních látek v elektrolytu 

přítomném na rozhraní povlak-substrát již od počátku vlivu korozního prostředí nebo 

reakce pigmentu a inhibitoru za vzniku produktu s inhibičními vlastnostmi. Výhodou 
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kombinace organického inhibitoru s antikorozním pigmentem je, že stačí často jen 

malý přídavek inhibitoru k výraznému zlepšení ochranných vlastností povlaku. 

Tématem tohoto příspěvku je právě studium vlivu organických inhibitorů 

koroze na bázi citronanů vápenatého a zinečnatého na účinnost modelové 

antikorozní nátěrové hmoty na pojivové bázi styrenakrylátové vodné disperze 

(Acronal S-760) pigmentované ortofosforečnanem zinečnatým (Heucophos ZP 10). 

 

Ortofosforečnan zinečnatý 

Antikorozní pigmenty na bázi ortofosforečnanů patří k nejdéle používaným 

netoxickým pigmentům, Heucophos ZP-10 vyráběný firmou Heubach je zástupcem 

první generace těchto fosforečnanových pigmetů jejichž složení je udáváno 

následovně [2]: 

Zn3(PO4)2.xH2O  (x = 2-4) 

Podle obsahu krystalické vody se rozlišují tři druhy pigmentů: 

• typ 1, tvořený většinou dihydrátem 

• typ 2, tvořený směsí dihydrátu a tetrahydrátu 

• typ 3, tvořený převážně tetrahydrátem 

Jako antikorozní pigmenty jsou označovány včechny tři typy, ale jejich 

účinnost se liší. Nejúčinější  je dihydrát, který však při 85%-ní vlhkosti přechází na 

tetrahydrát.  

Aby se projevily inhibiční vlastnosti fosforečnanů, musí korozní prostředí 

obsahovat vodu a kyslík. V nepřítomnosti kyslíku jsou inaktivní, protože nemají 

oxidační vlastnosti a jsou pouze schopny vyplňovat póry vrstvy přirozeného 

oxidického filmu na povrchu substrátu. Přítomnost vody je nutná k uvolnění 

fosforečnanového aniontu do roztoku. Jeho rozpustnost je však velice nízká. Nejlepší 

rozpustnosti je dosaženo při hodnotách pH 3-4, kde poskytuje nejlepší inhibiční 

vlastnosti. V oblastech pH>5 se chová spíše jako inertní pigment. 
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V prostředí tvořeném pouze čistým železem vodou a fosforečnanem 

zinečnatým je předpokládaným inhibičním mechanismem tvorba zásaditého 

fosforečannu železitého ve formě kompklexu v anodické oblasti [3]. Vezme-li se 

v úvahu i interakce s pojivem je navržen jiný model. Předpokladem je obsah 

krystalické vody v molekule fosforečnanu. Ten je schopen disociovat na basickou 

komplexní kyselinu: 

Zn3(PO4)2 . 2H2O + 2H2O → (H+)4 [Zn3(PO4)2(OH)4]4- 

Reakcí této komplexní kyseliny s karboxylovými skupinami pojiva vede ke 

vzniku inhibičního komplexu, reakcí s hydroxylovými skupinami tvoří stabilní inertní 

komplexy a rovněž může probíhat i reakce s případně přítomnými anionty jako 

například s chromanem, které rovněž vedou k tvorbě inhibičního komplexu. 

Adhezivně inhibiční komplex s karboxylovou skupinou a železitým iontem má 

složení: 

(Fe3+)4([Zn3(PO4)2(RCOO)4]4-)3 

Výhodou fosforečnanu zinečnatého je jeho netoxičnost a ekologická 

nezávadnost. Také jeho poměrně nízká reaktivita a malá rozpustnost umožňuje jeho 

aplikovatelnost v široké škále pojiv. Nevýhodou je však poměrně malá inhibiční 

účinnost v prvních fázích koroze, která souvisí úzce s jeho malou rozpustností. Tento 

problém se řeší buď modifikací samotného pigmentu nebo přídavkem dalších 

inhibitorů do formulace. Známa je také jeho nedostatečná účinnost v přítomnosti 

chloridových a síranových iontů. 

 

Inhibiční vlastnosti citronanů zinečnatého a vápenatého 

Karboxyláty jsou známou skupinou organických inhibitorů koroze. Jejich 

účinek je přičítán tvorbě nerozpustných solí s ionty železa v anodické oblasti. 

Vícesytné kyseliny mají lepší účinek, protože jimi tvořené soli jsou méně rozpustné. 

Některé látky schopné tvořit komplexy nebo cheláty mají také korozně-inhibiční efekt. 

Obě tyto vlastnosti má kyselina citronová, respektive její aniont. Kyselina citronová 

monohydrát je navíc netoxická, má bílou barvu a je to základní vyráběná surovina. 
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Z hlediska ekologického i ekonomického to jsou příznivé faktory. Pro účely této práce 

byl syntetyzován citronan vápenatý a zinečnatý z kyseliny citronové a příslušného 

uhličitanu za účelem zjištění jejich případných korozně-inhibičních vlastností. Obě 

soli vykázaly korozně inhibiční účinek ve vodném roztoku. Jejich rozpustnosti ve 

vodě však byly poměrně vysoké v porovnání s antikorozními pigmenty (Tab.1). Proto 

bylo navrženo zjistit, zda jsou schopny v kombinaci s ortofosforečnanem zinečnatým 

poskytnout synergický efekt založený na principu kombinace dvou rozdílně 

rozpustných látek [4].  

 

Tabulka 1. Vybrané vlastnosti inhibitorů koroze a jejich vodných roztoků. 

 
látka 

 
rozpustnost 

[g/l] 

korozní úbytek oceli  
v nasyceném roztoku 

 [g/m2] 

 
pH 

výluhu* 

voda - 22 6,50 
citronan zinečnatý 0,0354 3 6,77 
citronan vápenatý 0,0131 10 8,47 
komerční produkt 0,0041 38 7,64 

* po 26 dnech 

 

Modelové nátěrové hmoty 

Pojivem modelových nátěrových hmot byla styrenakrylátová disperze Acronal 

S 760 (výrobce BASF) a ortofosforečnan zinečnatý Heucophos ZP-10 (výrobce Dr. 

Hans Heubach). Jako inhibitory koroze, které by měly zlepšit účinek 

ortofosforečnanu, byly zkoušeny postupně citronan zinečnatý, citronan vápenatý a 

pro srovnání komerční produkt na bázi zinečnaté soli 5-nitroisoftalové kyseliny 

Alcophor S 827 (výrobce Coagnis) používaný v praxi pro tyto účely. Obsah inhibitoru 

byl v rozmezí 0 – 5% na hmotnost ortofosforečnanu zinečnatého s krokem 0,5% 

(Tab.č.2). 
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Tabulka 2. Formulace modelových nátěrových hmot. 

Surovina hmot. dílů 
Acronal S 760 45 
Heucophos ZP-10 5 
inhibitor 0 až 0,25 
voda 20 

 

Pro zamezení možných interakcí inhibitoru s aditivy a pro co nejvyšší odolnost 

povlaku agresivním podmínkám korozních testů nebylo použito koalescentů ani 

odpěnovače. Důvodem bylo dosažení co nejvyšší odolnosti povlaku, aby bylo možné 

co nejpřesněji pozorovat závislost koncentrace inhibitoru na korozní odolnosti. 

Povlak proto také sestával ze tří vrstev, aby výsledná tloušťka povlaku byla na 120 ± 

10 μm. Povlaky nanesené na ocelový plech třídy 11 zasychaly při 30°C.  

 

Korozní testy a metody vyhodnocení 

Ocelové panely opatřené modelovými povlaky byly v části plochy uměle 

poškozeny vrypem dosahujícím až na povrch substrátu. Cílem bylo pozorovat 

odolnost systému jak v ploše, tak i v okolí defektu jako je vryp.Vystaveny byly jednak 

prostředí solné mlhy (5% NaCl, 100% rel. vlh., 35°C), dále pak byly testovány na 

odolnost nitkové korozi v kondenzační komoře s upraveným režimem (80% rel. vlh, 

40°C, SO2 0,03 g/dm3 vody). Doba trvání obou testů byla 840 hodin.  

Vyhodnocení zkorodované plochy bylo provedeno počítačovou analýzou 

obrazu. Tato metoda umožnuje velmi přesné určení zkorodované plochy. Testované 

vzorky byly po ukončení testu naskenovány a byl tak získán jejich digitální obraz. 

Pomocí softwaru Image Tool 3.0 byl barevný obraz zkorodované plochy převeden do 

šedé škály. Stupně šedi odpovídající zkorodované ploše byly v obrazu vyznačeny a 

obraz byl převeden do binárního modu. Vznikl tak černobílý obraz vzorku, kde černá 

barva odpovídá zkorodované ploše. Nakonec byla pomocí softwaru spočítána plocha 

zkorodované oblasti.  
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Výsledky a diskuse 

U žádného ze vzorků nebylo pozorováno po ukončení obou testů podrezivění 

povlaku v ploše. Koroze se projevila pouze v okolí umělého poškrození povlaku. 

Samotný film tedy poskytoval dobré bariérové vlastnosti. Důvodem může být jednak 

nízká hodnota OKP, dále dostatečná tloušťka povlaku, počet vrstev, kvalitní interakce 

pojivo-pigmenty a také podmínky zasychání, kdy při dané teplotě došlo 

k dokonalému slinutí částic disperze a byl tak vytvořen homogenní film. Daná 

formulace a podmínky aplikace modelových povlaků se tedy ukázala jako nevhodná 

pro pozorování rozdílu projevu koroze v nepoškozené ploše povlaku. Jiná situace 

nastala v okolí řezu, kde se u všech sledovaných látek projevilo korozní napadení 

závislé na koncentraci sledované látky v povlaku. Projevilo se vždy napadení v řezu 

a ve většině případů také tvorba puchýřků, ale pouze v oblasti v okolí řezu.  

Účinnost jednotlivých inhibitorů v závislosti na jejich obsahu v povlaku je 

znázorněna v grafech na obr.1-3. Pro každý inhibitor jsou v grafu uvedeny závislosti 

z obou prováděných korozních testů. Na ose y  je vynesena relativní hodnota 

zkorodované plochy (poměr ke vzorku obsahujícího pouze ortofosforečnan) vztažená 

na jednotku délky řezu, na ose x potom poměr hmotnosti inhibitoru ku hmotnosti 

ortofosforečnanu Heucophos ZP 10. 
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Obrázek 1. Koncentrační závislost inhibiční schopnosti Alcophoru. 

 

 

Obrázek 2. Koncentrační závislost inhibiční schopnosti citronanu vápenatého. 
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Obrázek 3. Koncentrační závislost inhibiční schopnosti citronanu zinečnatého. 

 

Z grafů je patrné, že nejlepší odolnost proti korozi poskytly povlaky s obsahem 

citronanu zinečnatého, dále pak povlaky s obsahem citronanu vápenatého a nejhůře 

dopadly vzorky s přídavkem Alcophoru. Stejné pořadí platí i pro hmotnostní úbytky 

ocelových vzorků v roztocích daných látek. 

Alcophor je ze sledovaných látek nejméně rozpustný. Ve sledovaných 

koncentracích neprojevil významné zvýšení inhibičních účinků povlaků. Faktem je, 

pro aplikace v reálných formulacích je tento přídavek doporučován v daleko větších 

množstvích a to okolo 10% na hmotnost ortofosforečnanu zinečnatého. 

Přídavkem citronanu vápenatého se až do 2% výrazně zlepšovaly inhibiční 

schopnosti povlaku a podle výsledků obou korozních testů je to ve sledované oblasti 

obsahu inhibitoru nejlepší výsledek (obr.2). V další oblasti křivka jeví střídavý průběh.  

Při porovnání křivek z obou korozních testů lze konstatovat, že poloha minim a 

maxim koncentračních závislostí je shodná, ale jejich hodnoty si nejsou navzájem 

úměrné. 

Podobná je situace  v případě přídavků citronanu zinečnatého. Již malé 

přídavky výrazně snížili hodnotu zkorodované plochy (0,5-1%). Křivka poté stoupá do 

jistého maxima, avšak na rozdíl od závislosti citronanu vápenatého poté klesá a 
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hodnota relativní zkorodované plochy se ustavuje na víceméně konstantní hodnotě 

(od 2 až2,5%), která činí u výsledků z testu odolnosti nitkové korozi 0,5 a u výsledků 

ze solné komory 0,2 (Obr.3).  

Otázkou je, proč podobné látky, jakými citronany obou kovů bezesporu jsou, 

nejeví podobný (ač posunutý) průběh koncentrační závislosti. Ten lze pozorovat 

pouze v počátcích průběhu. Konkrétně je to téměř lineární pokles na určité první 

minimum a následující výrazné maximum. Odpovědi mohou napomoci výsledky 

měření korozních úbytků oceli v jednotlivých roztocích inhibitorů. Citronan zinečnatý 

poskytoval ve svém roztoku vyšší ochranu oceli. Ta však nebyla zapříčiněna jeho 

vyšší rozpustností, neboť překonával citronan vápenatý i v případě, kdy koncentrace 

citronanových aniontů byla stejná jako v nasyceném roztoku citronanu vápenatého. 

Je to tedy kation, který ovlivňuje inhibiční chování citronanů. 

Kationt kovu také ovlivňuje pH výluhu. Vodný výluh nasyceného roztoku 

citronanu zinečnatého má pH  6,77 u vápenaté soli je to 8,47 Známým faktem je, že 

samotný ortofosforečnan zinečnatý je rozpustnější v kyselejším prostředí. Vyšší 

koncentrace fosforečnanových iontů by zvýšila inhibiční účinnost. Zároveň se ale 

udává, že tento pigment se při pH nad 5 chová spíše inertně. 

Charakter korozních produktů a stav povrchu oceli v prostředí citronanu 

vápenatého by mohl vysvětlovat zhoršování protikorozní ochrany modelových 

povlaků s jeho vyšším obsahem. Ocel se v prostředí roztoku citronanu vápenatého 

pokrývá černozelenou špatně přilnavou a křehkou vrstvičkou korozních produktů, na 

rozdíl od citronanu zinečnatého, v jehož roztoku nedocházelo ke změnám vzhledu 

povrchu oceli. Pokud by docházelo k tvorbě takových korozních produktů pod 

povlakem, snižovala by se patrně adheze povlaku a docházelo by k většímu 

napadení koroze. To právě bylo v případě povlaků s obsahem citronanu vápenatého 

pozorováno. 
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Závěr 

Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že přídavkem obou ze 

zkoušených látek v kombinaci s antikorozním pigmentem ortofosforečnanového typu  

Heucophos ZP 10 došlo ke zlepšení protikorozní účinnosti modelových povlaků. 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo při aplikaci citronanu zinečnatého, kdy celková 

zkorodovaná plocha v okolí umělého poškození povlaku poklesla až o 80%. Výhodou 

tohoto postupu je poměrně nízká efektivní kocncentrace sledovaných látek v 

povlaku, což by usnadnilo potenciální reformulaci povlakových systémů s obsahem 

ortofosforečnanu zinečnatého. Další výhodou je nízká toxicita derivátů citronové 

kyseliny, snadná příprava vycházející z masově vyráběné suroviny, minimální obsah 

chloridových a síranových iontů, bílá barva a v případě uvedených modelových 

nátěrových hmot žádný vliv na stabilitu koloidního systému. 

Kombinace nejlevnějšího antikorozního pigmentu Heucophos ZP 10 

s citronanem zinečnatým by mohla být dobrou alternativou aplikací dražších 

modifikovaných fosforečnanových pigmentů. 
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POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ POVRCHOVĚ UPRAVENÝCH LAMELÁRNÍCH 
PIGMENTŮ V NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 

COMPARISON OF PROPERTIES OF SURFACE TREATED LAMELLAR 
PIGMENTS IN COATINGS 

 

Kateřina Rašková, Andréa Kalendová 

Ústav polymerních materiálů, FCHT Univerzity Pardubice, Oddělení nátěrových 

hmot, Česká republika 

 

SUMMARY 
The contibution deals with testing of the coatings with various size and 
shape of surface treated lamellar pigments. The coatings were evaluated 
from the point of physical-mechanical properties as well as from the point 
of accelerated corrosion tests. 
Key words: coating, lamellar pigment, surface treatment, corrosion test 

 

 

Úvod 

Neizometrické lamelární pigmenty jsou využívány pro jejich výbornou 

bariérovou antikorozní ochranu kovových materiálů. Mezi nejdůležitější minerály patří 

křemičitany s vrstevnatou strukturou (slída a mastek). 

Slída se objevuje jako výsledek pozdní krystalizace ve vyvřelých horninách v 

podobě minerálů muskovitu. Dále jsou rozlišovány flogopit (Mg - slídu); mastek 

(talek) - jenž se skládá z elektroneutrálních vrstev bez vložených kationů; železitou 

slídu (γ-Fe2O3) - označovanou jako MIO (Micaceous Iron Oxid). Slída je dobrým 

materiálem, u něhož lze obměňovat různé vlastnosti např. dielektrickou, tepelnou a 

mechanickou pevnost, pevnost v tahu a ohybu, dobrou rozměrovou a tvarovou 

odolnost. Slída zlepšuje odolnost proti vlhkosti, zlepšuje adhezi k povrchům a 

nátěrům. 
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Povrchově upravené lamelární pigmenty se připravují řízenou hydrolýzou 

síranů přechodných kovů (např. Ti, Cr, Fe, Ni, Mn, Zn, Al a Sb) za přítomnosti 

močoviny a následné tepelné úpravy. Takto upravené lístkovité pigmenty mají 

vlastnosti přírodní slídy - lamelární profil zaručující bariérovou ochranu povrchu, 

nepropustnost ultrafialovému UV záření, hydrofóbnost a větší odolnost vůči 

kyselinám a zásadám. Řízenou hydrolýzou se vyloučí na povrchu laminární slídy 

směs oxido-hydroxidů přechodných kovů, které po vyžíhání přecházejí na směsné 

oxidy přechodných kovů s pevnou chemickou vazbou se slídovitým nosičem. 

 

Experimentální část 

Ke stanovení byly použity tyto pigmenty: muskovit (s označením Slída MUM 

2/1 a Slída MU-N 101), hlinitokřemičitany (Plastorit OO a Plastorit Micro), mastek 

(Talek A-60, Talek E-60, Talek H-60 a Talek ST-60). K těmto lamelárním pigmentům 

byly připraveny povrchově upravené pigmenty. Dále byly vybrány spekularit - 

Portafer AP(γ-Fe2O3) a červený oxid železitý Bayferrox 225. 

S jednotlivými pigmenty byly vytvořeny nátěrové systémy s objemovou 

koncentrací neizometrického pigmentu OKP = 20 % a doplněny oxidem titaničitým na 

formulační kvocient Q = 60%. Ke všem nátěrovým hmotám byly přidány: Bentone SD 

1 (0,5 hmot. %) - rheologické aditivum; Alcophor (0,5 hmot. %) – inhibitor koroze a 

ZMP (3,5 hmot.%) – inhibitor koroze. 

U jednotlivých nátěrových hmot byly stanoveny fyzikálně-mechanické 

vlastnosti (stanovení tvrdosti a lesku, odolnost nátěrového filmu při ohybu, při úderu, 

odolnost nátěrového systému hloubením v Erichsenově přístroji, stanovení 

přilnavosti mřížkovou metodou a stanovení difuzního odporu). 

Dále byly provedeny zrychlené korozní zkoušky (v atmosféře SO2, v roztoku 

mlhy NaCl a při expozici UV záření). 
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Závěr 

Lepší odolnost jednotlivých systému proti mechanickému namáhání 

vykazovaly nátěry s povrchově neupravenými neizometrickými pigmenty (výjimku 

tvořil nátěr s Talkem A-60). Z hlediska urychlených korozních zkoušek se spíše jevily 

odolnější nátěry s povrchově upravenými pigmenty. Nejvhodnější nátěr, jenž 

vykazoval jak z hlediska fyzikálně-mechanických vlastností, tak i z hlediska 

urychlených korozních zkoušek dobrých vlastností, obsahoval povrchově neupravený 

pigment Talek E-60. 
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PŘÍPRAVA TITANIČITANŮ PRO IONEXOVÉ ANTIKOROZNÍ PIGMENTY 

PREPARATION OF TITANATES FOR ANTICORROSIVE IONEX PIGMENTS 

 

Zdeněk Kváčaa, Andrea Kalendováb, Petr Kalendab, Jan Šubrta 

a Institute of Inorganic chemistry, Academy of Sciencies, Rez near Praque 
bUniversity of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Institute of Polymeric 

Materials, nám. Cs. Legií 565, 532 10 Pardubice, Czech Republic, Česká republika 

 

SUMMARY 

The present microstructured technical materials are not compatible with 
environment and thus they are degraded due to nature environment so as 
the aggressivity of technical wastes. As ion-exchange anticorrosive 
pigment the commercially available lime form of catex based on hydrated 
silicon dioxide , Shiedex with 6% Ca (having a stoichiometric composition 
of CaO.7SiO2) is used. The ionex salts of alkaline earth metals probably 
on the basis of hydrated polysilicates and polyaluminates are protected by 
patents. The main task is the formulation of  a layer with a nanostructure 
content on the standard material. 
Key words: hydrated polysilicates, nanostructure, titanate 

 

 

Teoretická část 

Základem pro nové technické materiály je realizace funkčních nanostruktur, 

samovolně skládaných z  nadmolekulárních struktur, podle vzoru  molekulární  

biologie. Nové vlastnosti nejsou způsobené novou chemickou sloučeninou, ale 

uspořádáním struktury. Nadmolekulární mikrostruktury vznikají na nanopovrších 

samoskládáním ionogenních PAV, skládáním vrstev polymerních PAV, 

polyelektrolytů,  polykationtů, polárních polymerů. 

Jako prvek nanostruktury lze použít nanovrstvu sloučenin s vrstevnatou 

strukturou, které mají ionexové vlastnosti polyelektrolytů spojené s tvorbou 
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interkalačních nových fází. Nejrozšířenějšími  iontově výměnnými přírodními minerály 

jsou hlinitokřemičitany (zeolity, montmorillonit, vrstevnaté jíly, slída, hydroslída, 

vermiculit, hectorit, biotit, muscovit) a nejjednoduššími ionexy s technickým 

charakterem jsou vrstevnaté oxidy přechodných kovů. V praxi je vhodné využít 

podobnosti Si a Ti (spirálový křemen α,β, enantiotropní anatas α,β). 

 

Experimentální část 

Byly popsány dvě základní možnosti optimalizace přípravy nanodestiček a to 

buď použití běžných vrstevnatých polytitaničitanů a nových interkalačních činidel, 

jejichž molekuly natolik zvyšují osmotický tlak mezi vrstvami, že podstatně větší část 

krystalického materiálu podlehne delaminaci, anebo aplikací ultrazvuku pro zrychlení 

běžné delaminace titaničitanů se strukturou lepidokrocitu a to ze dnů na hodiny. 

Pro ekonomickou výrobu ionexových titaničitanů je nutno použít nové 

technologie pro zpracovaní dostupných surovin – ilmenitu a rutilu. V patentech byly 

popsány jak metody vysokoteplotního (cca 300 – 800ºC) hydrotermálního 

rozpouštění těchto surovin v HCl nebo NaOH, tak i účinné (80-90%) rozpouštění 

v NaOH za přítomnost KSCN (150- 200ºC). 

 

Prvek Li 

a) solid-state, oxid titaničitý 

AxTi2-x/3Lix/3O4 (A=K,Rb,Cs) (x=0.8, 0.75, 0.7) 

A2CO3 (A=K,Rb,Cs), Li2CO3 a TiO2 byly smíchány v molárním poměru 

3x:x:(12-2x), x=0.6-1.0 a zahřívány při 800°C 30min, produkt mlet a kalcinován při 

800°C - 1100°C 20h. Výměnné reakce byly provedeny u protonizace 1M HCl, u 

alkalizace 1M MOH  a u přípravy n-alkylamóniových komplexů 0.1M RNH3OH 

(50%EtOH) roztoky v poměru 100cm3/g. Delaminace na nanodestičky je iniciována 

působením kvartérních alkylaminů, výsledné nanodestičkové krystalinity mají odlišné 

optické vlastnosti oproti objemnému TiO2. Výměnné reakce byly provedeny u 
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protonizace 1M HCl v poměru 20g/dm3, u přípravy interkalačních komplexů 

s pyridinem plynným Py, kapalným Py a 50%Py v poměru 10g/dm3 . Z alkalických 

titaničitanů byly připraveny protonované polytitaničitany a typ lepidocrocitu 

H2Ti3O7·H2O, H2Ti4O9·1.2H2O, H2Ti5O11·3H2O, H0.7Ti1.8250.175ڤO4·H2O a změřeno 

XRD, IR. 

 

b) hydrotermálně, chlorid titaničitý 

Li1.81H0.19Ti2O5 

Amorfní hydratovaný oxid titaničitý byl získán hydrolýzou vodného roztoku 

TiC4 roztokem NaOH, louhován  roztokem HNO3 pro odstranění Na+, sušen na 

vzduchu. Suchý prekurzor byl HT zpracován roztokem MOH+MCl (M=Li, Na,K) při 

30, 90, 145, 190°C. K isopropoxidu titanu byl přidán 10x nadbytek vody a gel byl 

nechán zrát 2 dny při 5C, promyt, cenrifugován a nesušen. Roztok LiOH byl přidán 

k mokrému gelu a HT zpracován. Určeny titrační křivky kyseliny titaničité neutralizací  

MCl+MOH nebo HCl (M=Li, Na,K), neutrální roztok byl louhován v katexu do H+ 

formy a pak titrace roztokem NaOH. Z křivek závislosti kapacity na pH MOH+MCl 

plyne, že při HT zpracování se u suchého prekurzoru přijímají alkalické ionty do 90°C 

a nad pH 10, při 145-190°C a PH<12 minimálně. XRD dokazuje, že zde probíhá 

krystalizace hydratovaného oxidu titaničitého na anatas. Příjem alkalických kovů 

podle diagramu opět probíhá při 190°C až při pH 12.5-13, dle XRD se tvoří anatas-Li, 

brookit-Na, anatas-K a u Li velký příjem Li,XRD =nová fáze Li titaničitan. 

Z mokrého prekurzoru byl syntetizován jednofázový produkt při Li/Ti 0.75-0.85 

a pod 200°C, pod 0.7/nad 0.9 a nad 200°C anatas a Li2TiO3, zobrazuje diagram 

oblasti tvorby fáze Li-Ti. 

 

Prvek Na 

a) hydrotermálně, oxid titaničitý 

Na4Ti9O20 
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Směs hydratovaného oxidu titaničitého typu anatasu s hydroxidem sodným 

reagovala HT. Produkt se chová obdobně jako produkty získané varem z anatasu, 

sol-gelově z izopropoxidu. Vodíková forma byla připravena iontovou výměnou 

v roztoku HCl., iontová výměna s alkáliemi (Li,K,Cs) a alkalickými zeminami (Mg, Ca, 

Sr,Ba) byla testována na Na+ a Cl-. Byla studována hlavně iontová výměna Sr, proto 

byl připraven ionex Sr2Ti9O20xH2O. Produkt: katexy na bázi polytitaničitanů  alkálií a 

alkalických zemin. 

 

b) hydrotermálně, alkoxid titanu 

Na4Ti9O20 

Směs isopropoxidu titanu a hydroxidu sodného v rozpouštědle byla HT 

zpracována při 250°C. Rovnovážné konstanty a distribuční koeficienty fce pH 

výměny Sr2+ za Na+ byly změřeny. Produkt: katex na bázi polytitaničitanu sodném 

Na4Ti9O20.  

 

c)sol-gel, alkoxid titanu 

Na4Ti9O20 

Isopropoxid titanu byl pomalu přidán k 10% roztoku NaOH v methanolu, směs 

byla hydrolyzovaná přídavkem 10% roztoku vody v acetonu za vzniku produktu 

Na:Ti=0.5. Byly připraveny titaničitany sodné naplněné niklem promytím produktu 

roztokem Ni(NO3)2, při různém pH, obsahující 1 mol NI/ 2 moly Na, tedy kompletní 

stechiometrická výměna. 

 

d)solid-state, oxid titaničitý 

Na2Ti3O7 

Stechiometrická směs oxidu titaničitého a uhličitanu sodného byla kalcinována 

při 900°C. U produktu byla provedena iontová výměna pomocí HCl. Testována 

interkalace pyridinu.  



 

 
 

Antikorozní pigmenty a nátěrové hmoty 2002 
 

 

 103 

Prvek K 

a) hydrotermálně, titan 

KTiO2(OH) 

Titanový prach <45µm byl vnesen do roztoku KOH, HT zahříváno až k 250°C 

za míchání 2h Podle teploty a koncentrace hydroxidu získán fázový diagram  tvorby 

draselných.titaničitanů. Śedivá barva reakční směsi ukazuje na přítomnost nižších 

mocenství titanu. Na základě IR a XPS spekter byla odvozena struktura - přítomnost 

OH  a O - Ti – O vazby. SEM a XRD ukazuje na 24 µm zrna a šesterečnou strukturu, 

oproti jednoklonné u K2TixOy. Iontoměnič má tunelovou strukturu, byla odvozena 

superstruktrura s posicemi všech atomů. 

 

b) solid-state, oxid titaničitý 

K2Ti4O9 

Směs oxidu titaničitého a uhličitanu draselného byla kalcinována při 1050°C 

po dobu 3h. Produkt byl vařen ve vroucí vodě 10h, a pak byla provedena iontová 

výměna pomocí HCl. Další vláknitý K2Ti80O17 byl získán žíháním polovyměněného 

KHTi4O9 na 250-500°C po 3h. Parametry whiskrů jsou 125 µm délka a 1 µm šířka. 

V případě K2Ti60O13 jsou 20 µm a 1 µm. Z vláken K2Ti4O9 lze připravit iontovou 

výměnou a žíháním na 900-1050°C vlákna TiO2. 

 

Prvek Rb 

a) z taveniny, oxid titaničitý Rb2Ti4O9 

Produkt: katex na bázi vláknitých titaničitanů K a Rb. 

b) solid-state, oxid titaničitý 

RbxTi2-x/4ٱ x/4O4 (x ~ 0,7)21 
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Prvek Cs 

a) solid-state, oxid titaničitý 

b) hydrotermálně, titan 

CsxTi2-x/4ٱ x/4O4 

c) sol-gel, alkoxid titanu 

Cs0.68Ti1.83ٱ 0.17O4 

Produkt: iontově výměnný tenký film 

 

Prvek Mg 

a) sol-gel, alkoxid titanu 

MgTiO3 

b) mechanoreakce, chlorid titaničitý 

MgTiO3 

Chlorid titaničitý byl přidán do nadbytku studené vody a vzniklý gel byl 

smíchán s hydroxidem hořečnatým v acetonu, a směs byla sušena při 50°C, mleta ve 

vibračním mlýnu 1h, žíhána pod dusíkem při 480°C a 880°C . Snižuje se teplota 

krystalizace gelu na anatas, anatasu na rutil při předběžné mechanické aktivaci, 

probíhá mechanochemická dehydratace hydroxidu hořečnatého. Produkt: titaničitan 

hořečnatý  

 

c) hydrolýza, síran titanylu 

MgTiO3 

Směsný roztok síranu titanylu a síranu hořečnatého byl přikapáván za 

prudkého míchání do roztoku hydroxidu sodného, pH reakční směsi bylo poté 

zvýšeno nad 12 roztokem hydroxidu. Bílá sraženina byla odfiltrována a promyta 

vodou do negativní reakce na sírany a měřením konduktometrií bylo doloženo, že 
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také sodné ionty byly odstarněny promýváním. Precipitát byl sušen při 100°C a 

sintrován při 600 a 900°C. Jako srážedla je nevhodné KOH a NH4OH. Produkt: 

mikrovlnný keramický materiál. 

 

d) hydrolýza peroxidu, alkoxid titanu 

MgxTiyOx+2y   x,y=1,2  

e) nanokompozitní, oxid titaničitý 

Produkt: nedefinováno použití 

d) solid-state, oxid titaničitý 

Mg2TiO4 

Produkt: vrstevnatý analog lepidocrocitu 

 

Prvek Ca 

a) sol-gel, alkoxid titanu 

CaTiO3 

Uhličitan vápenatý byl přidán do roztoku ethoxidu titanu a citrónové kyseliny 

v ethylenglykolu, sráženo pomocí kyseliny dusičné. Uhličitan vápenatý byl připraven 

z dusičnanu vápenatého a uhličitanu amonného. Sušeno při 250°C, žíháno při 

600°C, mleto, lisováno a sintrováno při 1400°C Produkt: mikrovlnná dielektrická 

keramika. 

Ca2Ti5O12 

Dusičnan vápenatý byl rozpuštěn v isopropanolu a byl přidán do roztoku 

isopropoxidu titanu v isopropanolu, viskózní sol v uzavřené nádobě geluje až za 2 

měsíce.  Sušeno na vzduchu a žíháno při 750°C, SEM - mikrometrová zrna. Produkt: 

povlaky na titanové bioprotéze. 
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Ca3Ti2O7 

Oxid vápenatý byl rozpuštěn v kyselině octové a přidán methanol a tato směs 

byla pomalu přidávána za míchání do roztoku isopropoxidu titanu v n-butanolu, pak 

byla přidána voda pro hydrolýzu a po následném pomalem odpaření byl získán 

průhledný gel, který byl usušen při 110°C na vzduchu a pak kalcinován při 900°C na 

vzduchu. Čtyři různé soli - poměry Ti:Ca. 

Obdobně byly připraveny i Ba a Sr titaničitany. V meziproduktu 

Ti(OPr)x(OAc)y hydrolyzují rychleji alkoxidové skupiny než acetátové. Produkt má 

měrný povrch od 150 do 20 m2/g a SEM ukazuje na submikrometrové částice od 10 

nm při 200°C do 80 nm  při 900°C. 

Čistý prášek 0.1 – 0.5 µm z krystalitů lze připravit hydrotermálně 

z hydratovaného oxidu titaničitého a vodné kašovité suspenze oxidu vápenatého. 

Preparace i peroxidovou cestou. Produkt: elektrokeramické prvky, CaTiO3 se 

strukturou perovskitu je n-polovodič. 

 

b) mechanoreakce, oxid titaničitý 

CaTiO3 

Směs µm komerčního anatasu nebo rutilu  s oxidem vápenatým byla mleta 2h 

až 5h. Nejvhodnější použití anatasu, vzhledem ke své metastabilitě a tím vyšší 

reaktivitě. 

Získán produkt o velikosti zrn 20 nm /TEM/, 0.27 nm mřížka po 5h /HR-TEM/, 

po 2h 5 nm. Produkt: titaničitan vápenatý 

Tvorba fáze CaTi4O9 aq ukazuje na shodu procesů při reakci v zásaditém 

vodném prostředí, protože však výchozí anatas je nerozpustný ve vodě, lze usuzovat 

na reakci iontové výměny. 

Mechanoreakce se podobají hydrotermálním, neboť se jich účastní voda slabě 

vázaná v hydratovaných prekurzorech a to za podmínek vysokých tlaků a 

teplot,způsobených mletím.Produkt: titaničitan vápenatý. 
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c) hydrolýza, chlorid titaničitý 

CaTiO3 

Sol hydroxidu titanu obsahující 300g/l TiO2 a 30g/l HCl z ilmenitových 

koncentrátů byl smíchán s roztokem hydroxidu vápenatého, resp. uhličitanu a poté 

žíhán na 800°C 4h. 

 

d) hydrolýza peroxidu, alkoxid titanu 

Produkt: uniformní submikronové částice titaničitanu 

 

e) solid-state, štávelan draselno titanylový 

CaTiO3 

Dusičnan vápenatý byl připraven reakcí uhličitanu s přesným množstvím 

kyseliny dusičné, a smíchán s roztokem šťavelanu draselno titanylovým, iniciační pH 

0.5 upraveno zřeďeným amoniakem na různé pH od 0.5 do 10, sraženiny dle DTA 

jsou pro CaTiO3 vhodné při pH 2.5 Jako prekurzor se používá jak TiCl4, tak i 

odvozený TiO(NO3)2, zde homogenní komplex. 

 

Prvek Sr 

a) solid-state, štávelan draselno titanylový 

SrTiO3 

Roztok K2TiO(Ox)2 byl propuštěn katexem v H+ formě, eluent má pH 2 a byl 

kapán do roztoku SrCl2, přímo vzniká objemná bílá sraženina SrTiO(Ox)2, XRD. 

Směs SrTiO(Ox)2 a methoxyoctové kyseliny byla zahřívána pod refluxem na 202C, 

postupně se rozpustí na žlutavý roztok za 12h s malým nerozpustným zbytkem, 

filrace, vakuově odpařeno na nepatrně lepkavou bledě žlutou látku SrTiO(MEA)4 

(MEAH)2(H2O)3, NMR, IR. Oxalát je nerozpustný v organických rozpouštědlech a 

rozkládá se nad 180°C, proto snadná substituce MEA s navíc koordinovanou MEAH 
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odpovědnou za rozpustnost. Příprava filmu SrTiO3 narotováním či namáčením a 

žíháním na 700°C. 

 

Prvek Ba 

a) sol-gel, alkoxid titanu 

BaTiO3 

Kovové bárium bylo rozpuštěno v 2-methoxyethanolu a přidán isopropoxid 

titanu, pak reflux při 135C pod dusíkem, hydrolýza vodou  3:1, gel usušen při 150°C 

a kalcinován při 700°C. Hydroxid barnatý byl rozpuštěn v kyselině octové při 90°C, 

roztok vařen v argonu na 110°C pro odpaření vody. Do roztoku octanu barnatého 

v kyselině octové byl přidán ethylenglykol a za míchání botoxid titanu, pak ředěno 

butanolem,pak hydrolýza vodou,gel žíhán na 700°C/1h Submikrometrové velikosti 

částic dle SEM 0.1 µm, měrný povrch 10 m2/g. Produkt: elektrokeramický materiál 

pro kondenzátory. 

 

a) solid-state, štávelan draselno titanylový 

BaTiO3 

Roztok K2TiO(Ox)2 byl propuštěn katexem v H+ formě, eluent má pH 2 a byl 

kapán do roztoku BaCl2, přímo vzniká objemná bílá sraženina BaTiO(Ox)2 Směs 

BaTiO(Ox)2 a methoxyoctové kyseliny byla zahřívána pod refluxem na 202C, 

postupně se rozpustí na žlutavý roztok za 12h s malým nerozpustným zbytkem, 

filrace, vakuově odpařeno na nepatrně lepkavou bledě žlutou látku 

BaTiO(MEA)4(MEAH)2. Lze připravit i z kovových karboxylátů, citrátů, směsí 

s alkoxidy. 

 

Prvek Zn 

a) solid-state, oxid titaničitý 
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Kx Ti2-xZnO4  

Alkalický uhličitan a oxid titaničitý a zinečnatý byly zahřívány v Pt kelímku při 

800°C 1h, Místo oxidu zinečnatého byly použity i další oxidy Ni,Cu,Zn, Fe3+,Mn3+ 

při 900-1100°C při 800°C 24h. 
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INHIBITORY BLESKOVÉ KOROZE NA BÁZI KŘEMIČITANŮ 
ALKALICKÝCH KOVŮ 

FLASH RUST INHIBITORS BASED ON ALKALI METAL SILICATES 

 

Veronika Čechalová, Andrea Kalendová 

Ústav polymerních materiálů, FCHT Univerzity Pardubice, Oddělení nátěrových 

hmot, Česká republika 

 

SUMMARY 

The paper deals with the possibilities of affecting the fash rust of water 
dilutable dispersion by flash corrosion inhibitors. Methods for evaluating 
pigmented and non pigmented coatings are suggested. The tests for 
pigmented films can become a base for a standard procedure of 
evaluation of dispersion binders and compounds showing an inhibitive 
effect on flash corrosion. 
Key words: flash corosion, corrosion inhibitor, styrene-acrylic dispersion 

 

 

Úvod 

Vodouředitelné nátěrové hmoty splňují ekologické požadavky na ochranu 

ovzduší. Organická rozpouštědla jsou přítomna v minimálním množství a z tohoto 

hlediska je jejich použití velice progresivní. Komplikace nastávají vlivem obsahu 

vody, která je jednou z prvotních podmínek vzniku koroze. Až do úplného odpaření 

tohoto ředidla zasychajícího nátěru je podkladový materiál - kov v přímém kontaktu 

s vodným prostředím přesněji s elektrolytem. Působením na podkladový kov mohou 

Nastat a to nejčastěji při použití vodných polymerních disperzí - latexů na bázi 

akrylátů nebo styren - akrylátových kopolymerů defekty, které jsou označovány jako 

blesková koroze. 
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Blesková koroze 

 Jedná se o defekt vznikající výhradně při aplikaci vodou ředitelných 

nátěrových hmot. Koroze tohoto typu nevzniká pokaždé, ale pouze za určitých 

podmínek a to jak bylo již pozorováno, pokud je nátěrový film během zasychání 

vystaven vysoké relativní vlhkosti ovzduší. Blesková koroze je také pozorována 

tehdy, když je podklad dokonale otryskán, na rozdíl od kovových podkladů s okujemi 

na jejich povrchu. Kvalita čištění podkladu má tedy za následek vznik bleskové 

koroze. Nelze ovšem zjednodušit problém a aplikovat záměrně nátěrové hmoty na 

špatně očištěný kovový podklad. To by zhoršilo ostatní vlastnosti nátěrů. 

 Tvorba filmu u vodouředitelných nátěrových hmot probíhá při odpařování 

vody, koalescencí polymerních částic, jejich deformací a nakonec difuzí polymerních 

řetězců jednotlivých částic. Pokud se zpomalí odpařování vody z nátěrového filmu 

např. vlivem  vysoké relativní vlhkosti atmosféry, pak dochází ještě před koalescencí 

k vymývání rozpustných solí železa do nátěrového filmu. Účinným řešením bleskové 

koroze je použití inhibitorů, které tento proces zpomalují. Je nutné si uvědomit, že 

antikorozní anorganické pigmenty nemají žádnou schopnost bleskovou korozi 

inhibovat a jejich funkce je v nátěrovém filmu jiná. 

 Bylo zjištěno, že při aplikaci samotné vodné kopolymerní disperze na ocelový 

podklad, dochází ke vzniku bleskové koroze v celé ploše a podklad se typicky zbarví 

do červenohnědého odstínu. Při aplikaci pigmentovaného nátěru na stejné pojivové 

bázi dojde pouze ke vzniku místních ostře ohraničených defektů, jejichž velikost a 

četnost může záviset na tloušťce a pórovitosti nátěrového filmu. 

 

Experimentální část 

 Pro testování vzorků z hlediska průběhu bleskové koroze se osvědčily 

metody:  
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• jodometrické stanovení barvy (nepigmentovaný film) 

• spektrofotometrické stanovení barvy  (nepigmentovaný film) 

• metoda podle ASTM D 610  (pigmentovaný film) 

• metoda skenování plochy videokamerou  (pigmentovaný film) 

• stanovení korozních úbytků (pro kapalné disperze) 

 

 Z výčtu metod je zřejmé, že se jedná kromě poslední metody vždy o dvojice 

testů a to subjektivní a objektivní. Tyto postupy byly použity jak pro nepigmentované, 

tak i pigmentované filmy. Změna odstínu - barvy pod nepigmentovaným filmem je 

poměrně přesně zachycena metodou porovnávací s roztoky jodu o různé 

koncentraci, což dokazuje velice přesná metoda spektrofotometrická.  

 

Výsledky 

Tabulka 1. Korozní změny pigmentované disperze na bázi Sokrat 2431 bez inhibitoru 

(test Early Rust Resistance, hodnoceno dle ASTM D 610). 

Pigmentovaná 
disperze, 
[hm. % TiO2] 

5 10 20 30 40 50 

Napadená 
plocha [%] 

50 33 10 3 16 33 

Poz. Acronal S760-beze stop koroze 
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Tabulka 2. Korozní změny v % napadené plochy pigmentované disperze na bázi 

Sokrat 2431 s inhibitorem (Lithné vodní sklo o modulu 3-3.5). 

Pigmentovaná 
disperze, 
[hm. % TiO2] 

 
 

5 10 20 30 40 50 

Koncentrace 
Inhibitoru [% ] 

1 33 16 3 1 16 33 
5 16 16 10 0.01 10 33 

10 - - - - - - 

Poz. Ser A Fa 179 (0.5%) -beze stop koroze 

 

Tabulka 3. Korozní změny v % napadené plochy pigmentované disperze na bázi 

Sokrat 2431 s inhibitorem (Draselné vodní sklo o modulu 3.7). 

Pigmentovaná 
disperze, 
[hm. % TiO2] 

 5 10 20 30 40 50 

Koncentrace 
Inhibitoru [%] 

1 100 100 50 16 10 33 
5 33 33 33 16 10 0.03 

10 - - - - - - 

 

 

Závěr 

 Z dosažených výsledků vyplývá, že existuje možnost použít vodní skla na bázi 

alkalických křemičitanů jako inhibitorů bleskové koroze pro vodouředitelná pojiva. 

Touto problematikou se zabývá v současnosti probíhající diplomová práce. 
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MODIFIKACE A ANTIKOROZNÍ ÚČINNOST  

PIGMENTŮ NA BÁZI FOSFOREČNANŮ 

MODIFICATIONS AND ANTICORROSION EFFICIENCY OF PIGMENTS 
BASED ON PHOSPHATES 

 

Michal Poledno, Andrea Kalendová, Zdenek Kváča 

 FCHT Univerzita Pardubice, Ústav polymerních materiálů, Oddělení nátěrových hmot 

a organických povlaků, Česká republika 

 

SUMMARY 

The paper deals with an essential anticorrosion pigments, especially with 
a pigments based on the phosphates. There are also a crucial features 
and effects of these anticorrosion pigments desribed.  
Keywords: anticorrosive pigment, phoshates, corrosion 

 

 

Úvod 

Pro bývalé Československo byly škody způsobené korozí v celém v roce 1990 

vyčísleny na 18 miliard korun. Nejrozšířenějším způsobem ochrany kovových 

materiálů před korozí je nanášení nátěrů, které tvoří bariéru mezi kovem a vnějším 

prostředím způsobujícím korozi. Antikorozní nátěry jsou heterogenní dvoufázové 

systémy, které nejčastěji obsahují organické pojivo a v něm rozptýlenou anorganickou 

fázi, z níž nejdůležitější úlohu pro ochranu před korozí hraje antikorozní pigment. 

Mezi tradiční antikorozní pigmenty v minulosti nejvíce používané patřily 

sloučeniny na bázi olova a šestimocného chromu. Tyto látky mají vynikající účinnost 

při ochraně kovového podkladu před korozí. To bylo také dříve hlavním kritériem při 

výběru antikorozního pigmentu. Ne však v současné době, kdy se klade mnohem 

větší důraz na ekologické aspekty, a kdy se ukázalo, že tyto sloučeniny mají negativní 
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vliv na lidské zdraví a na životní prostředí obecně. Dnes jsou již dokonce zařazovány 

mezi látky toxické. Z tohoto důvodu bylo nutné zajistit náhradu za tyto antikorozní 

pigmenty, najít látky, jejichž antikorozní účinnost by byla  srovnatelná, a to za 

předpokladu jejich zdravotní nezávadnosti. Pro svou účinnost i cenu se nejčastěji 

používají antikorozní pigmenty fosforečnanového typu, a to především zinkfosfáty. 

Antikorozní pigmenty na bázi fosforečnanů můžeme rozdělit na: 

1. orthofosforečnany (dihydrát, tetrahydrát) 

2. modifikované fosforečnany 

 fosforečnany modifikované organickými komponenety 

 fosforečnany modifikované kationty (Ca2+, Sr2+, Al3+) 

 fosforečnany modifikované anionty (molybdenany, křemičitany) 

3. modifikované polyfosforečnany a kondenzované fosforečnany 

 

Fosforečnany 

Fosforečnany jsou anodickým typem inhibitoru koroze Fe a Al. Mechanismus 

inhibice těchto pigmentů je závislý na kyslíku. Použití fosforečnanů, které jsou 

částečně rozpustné, je velmi široké. Kvůli hydrolýze je mechanismus působení 

orthofosfátů závislý na pH. Iontové formy vykazují inhibiční aktivitu v alkalickém 

prostředí, pokud [HPO4
2-] < [PO4

3-].  Fosforečnanové anionty stabilizují ochrannou 

oxidickou vrstvu mechanismem „uzavírání pórů“ za vzniku nerozpustného FePO4. 

Mechanismus „uzavírání pórů“, pravděpodobně probíhá podle reakce: 

 

Fe2+ +H2PO4
- → FeH2PO4

+ +2H2O → FePO4 . 2H2O + 2H+ + e- 

 

S ohledem na korozní účinnost PO4
3-, je dobré říci, že ochranné vrstvy 

modifikovaného složení, které vznikají při mechanismu „uzavírání pórů“ poskytují 

slabší stabilitu než modifikované komplexní vrstvy charakteristické pro CrO4
2-. 
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Z pigmentů na bázi fosforečnanů má v současné době největší význam pro aplikace 

v antikorozních nátěrových hmotách fosforečnan zinečnatý, který se svými 

antikorozními  vlastnostmi blíží inhibičně účinným chromanovým pigmentům. Inhibiční 

efekt fosforečnanu zinečnatého, ale i ostatních fosfátových pigmentů, je založen na 

působení vlhkosti, díky níž dochází k pomalé, postupné hydrolýze fosfátu, přičemž 

vznikají hydroxid zinečnatý a sekundární fosfátové ionty, které mají schopnost vytvářet 

ochranné vrstvy především v anodické oblasti koroze. Příprava fosforečnanu 

zinečnatého je založena na srážení zinečnatých solí v kyselině fosforečné nebo na 

srážení zinečnatých solí a rozpustných fosforečnanů. Získaný produkt má složení:  

Zn3(PO4)2.xH2O (x = 2-4).  Pro antikorozní účinky fosforečnanu zinečnatého je velice 

důležitá krystalová voda, pomocí které pigment vytváří komplexní heterokyseliny, 

které reakcí s hydroxylovými nebo karboxylovými skupinami pojiva a povrchem kovu 

(Fe) tvoří těžce rozpustné inhibiční komplexy.  

V některých literárních pramenech je uváděn Zn3(PO4)2.4H2O jako méně 

antikorozně účinný pigment ve vztahu k Zn3(PO4)2.2H2O. Vysvětlení bylo nalezeno 

v tom, že většina průmyslově vyráběných pigmentů nejsou čisté látky, ale obsahují 

vedle sebe dihydrát i tetrahydrát, popř. i ZnO a další látky.  Inhibiční efekt 

fosforečnanu zinečnatého, ale i ostatních fosfátových pigmentů, je založen na 

působení vlhkosti, díky níž dochází k pomalé, postupné hydrolýze fosfátu, přičemž 

vznikají hydroxid zinečnatý a sekundární fosfátové ionty, které mají schopnost vytvářet 

ochranné vrstvy především v anodické oblasti koroze. 
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Obrázek 1. Chemický a elektrochemický mechanismus působení fosforečnanu 
zinečnatého v korozním prostředí. 
 

Modifikované fosforečnany 

Vývoj fosforečnanů je veden snahou o zlepšení nedostatků dnes 

nejrozšířenějšího netoxického antikorozního pigmentu – fosforečnanu zinečnatého.  

Modifikace spočívají především v náhradě kationtů (Zn→Ca, Sr, Al…), v modifikacích 

aniontů, (fosfomolybdenáty, fosfovanadáty, fosfokarbonáty, fosfokřemičitany…), 

v předúpravě povrchu pigmentu organickými sloučeninami, v optimalizaci velikosti 

částic a ve využití synergických  efektů.  

Vlastnosti modifikovaných fosfátů mají vylepšit především účinnost 

v počátečních fázích procesu koroze. Tyto pigmenty navíc nabízejí zdokonalenou 

antikorozní ochranu za snížených koncentrací pigmentu v nátěru.  

Mezi v dnešní době nejpoužívanější typy modifikovaných fosforečnanů patří 

tyto pigmenty : 

Hydrát fosforečnanu zinečnato-hlinitého, který se připravuje společným 

srážením Zn3(PO4)2 a AlPO4. Tato látka má vyšší obsah fosfátu než fosforečnan 
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zinečnatý, a to díky přídavku fosforečnanu hlinitého. Z toho vyplývá jeho vyšší 

rozpustnost a zlepšené korozní chování. Nepřítomnost bazických složek umožňuje 

jeho všestranné využití jako antikorozního pigmentu pro mnohé aplikace.  Přídavkem 

asi 1,5% zinkmolybdenátu k fosforečnanu zinečnatému dojde ke zlepšení chování 

pigmentu. Molybdenanové anionty pravděpodobně chrání povrch kovu podobným 

mechanismem jako vysoce účinné chromany. Výhodou tohoto pigmentu je i jeho 

bezproblémová aplikace do vodou ředitelných systémů jako jsou např. styren-

akrylátové disperze.   

Dalším typem modifikovaného zinkfosfátu může být hydrát 

křemičitofosforečnanu zinečnatého. Tento produkt obsahuje přídavky síranu 

barnatého, oxidu křemičitého, oxidu hořečnatého a dichromanu sodného. Předpokládá 

se, že největší podíl na zlepšení chování pigmentu má přítomnost stopových množství 

šestimocného chromu přidaného k pigmentu. Přestože jsou tato množství chromu 

nízká, mohou způsobovat problémy při odstraňování odpadu. 

Úprava fosforečnanu zinečnatého může být založena i na modifikaci 

organickou složkou. Princip zlepšení účinnosti pigmentu tohoto typu je v synergickém 

účinku  anorganických fosfátů s organickými inhibitory koroze. Příkladem mohou být 

systémy:  

fosforečnan zinečnatý-zinečnatá sůl kyseliny 5-nitroisoftalové 

fosforečnan zinečnatý-vápenatá sůl kyseliny 5-nitroisoftalové 

Z fosforečnanů modifikovaných vápníkem se jako nejvhodnější pro antikorozní 

využití jeví hydrogenfosforečnan vápenatý, protože dihydrogenfosforečnan je příliš 

rozpustný, což by mělo nežádoucí vliv na puchýřkování nátěrů. Fosforečnan vápenatý 

je nepatrně rozpustný v téměř neutrálních vodných výluzích nátěrových filmů, což 

neposkytuje záruku dostatečné koncentrace iontů vápníku v hmotě nátěru.  Inhibiční 

účinek vápenatých mýdel je asi 6krát vyšší než zinečnatých mýdel. Tato skutečnost 

vyvolává potřebu věnovat pozornost vápenatým sloučeninám jako potenciálním 

antikorozním pigmentům.  
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Do této skupiny vápenatých inhibičně působících fosforečnanů můžeme 

zařadit také pigment fosfomolybdenan vápenatý, který je vhodný pro vodouředitelné i 

rozpouštědlové nátěrové hmoty. Výhody fosforečnanů vápníku jsou v jejich ekologické 

nezávadnosti a v relativně nízké ceně surovin pro jejich přípravu, což  je dáno i velkým 

rozšířením těchto sloučenin v zemské kůře. Tyto modifikované verze fosforečnanu 

zinečnatého se v univerzálnosti formulací vyrovnají nemodifikovanému zinkfosfátu. 

Speciálním typem fosforečnanů je fosforečnan hlinitý. Jedná se především o hydrát 

aluminium zinkfosfátu a aluminium trifosfátu s obsahem zinku. Pigmenty na bázi 

hydrátu aluminium zinkfosfátu jsou připravovány reakcí kyselého roztoku aluminium 

hydrogen fosfátu s oxidem zinečnatým a alkalickým hlinitanem. Pigmenty typu 

aluminium trifosfátu obsahují ionty trimerní kyseliny fosforečné, která tvoří stabilní 

fosfátové komplexy železa a hliníku. Trifosforečnan hlinitý reaguje na korozní anodě s 

ionty železa za tvorby ochranného filmu tvořeného trifosforečnanem železitým. Tento 

ochranný film není ve vodě rozpustný a má dobrou adhezi k podkladovému kovu. Na 

tomto místě je nutné poznamenat, že při korozi se na anodických místech uvolňují 

železnaté ionty, které pouze v přítomnosti oxidačně působící látky (vzdušný kyslík) 

přecházejí na ionty železité. Při vzájemném působení dihydrogenfosforečnanu 

hlinitého a vody dochází ke vzniku fosforečnanových aniontů, které také napomáhají 

vytvořit ochranný film na povrchu kovu (oceli). Na následujícím obrázku je uvedeno 

schéma antikorozního působení aluminium trifosfátu.  

 

Obrázek 2: Mechanismus působení aluminium trifosfátu v organickém povlaku. 
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Trifosforečnan hlinitý zpomaluje proces koroze oceli, ale jeho antikorozní 

účinnost je významně ovlivněna celkovým složením pigmentu. Přirozená kyselost 

trifosforečnanu hlinitého musí být neutralizována, aby bylo dosaženo vytvoření 

efektivní ochranné vrstvy. Neutralizující sloučeniny musí být zvoleny pečlivě. Např. 

volba MgO není vhodná, protože vysoké hodnoty pH vodných suspenzí mohou vést 

ke ztrátě adheze na rozhranní nátěr-kov, a tak usnadnit vznik a průběh podkorodování 

filmu. Tento pigment lépe pracuje v nižších množstvích. 10% OKP se ukazuje jako 

optimální pro dostatečnou ochranu oceli proti korozi ve většině případů. Nedoporučuje 

se používat tento pigment ve vinylových (polymerátových) nátěrech. Trifosforečnan 

hlinitý se uplatňuje jako pigment pro high-tech (vysoce náročné) aplikace např. pro 

nátěry v leteckém průmyslu. 

 

HO P O P O P OH

O O O

O O O

Al3+2H2O  

 

Obrázek 3: strukturní vzorec aluminium trifosfátu. 

 

Ochranná vrstva, kterou vytváří fosforečnan zinečnatý chemickými reakcemi, 

je tvořena fosforečnanem železitým ve formě komplexu. Výše uvedený mechanismus 

uvažuje však pouze systém tvořený železem jako podkladem, fosforečnanem 

zinečnatým a difundující vodou. Není zde brán zřetel na aktivní účast organického 

pojiva, tedy možnost účasti některých funkčních skupin makromolekulárních látek 

s fosforečnanem zinečnatým nebo produkty jeho reakce. 

Při uvažování systému s chemicky aktivním pojivem, které se účastní procesu 

přes své karboxylové a hydroxylové skupiny, dochází k reakcím vedoucím k inhibici 

koroze. Fosforečnan zinečnatý s obsahem krystalové vody (n = 2-4) je schopen 
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nejprve disociovat na bazickou komplexní kyselinu. Předpokladem pro průběh těchto 

reakcí ovšem zůstává přítomnost krystalové vody v molekule fosforečnanu 

zinečnatého.  

Reakce na obr. 4 řady (a) s karboxylovými skupinami vedou ke vzniku 

inhibičního komplexu. Reakce řady (b) vytvářejí stabilní komplexy, které se dále 

nezúčastňují inhibice koroze. Přítomnost jiných aniontů, např. chromanových, má za 

následek vznik rovněž korozně inhibičního komplexu: 

 

Zn3(PO4)2.2H2O + 2H2O → [Zn3(PO4)2(OH)4]4- (H+)4 

    

Tento komplex může dále reagovat : 

a) s karboxylovými skupinami pojiva 

b) s hydroxylovými skupinami rozpouštědla (s alkoholy) 

c) s možným přítomným pasivačním aniontem (chromátovým aniontem) 

 

 Výhodnější ovšem jsou reakce s karboxylovými skupinami pojiva, jednak 

s ohledem na ekologii a také pro zvýšení adheze povlaku ke kovovému podkladu. Jak 

reakcemi s RCOOH, tak s anionty, může být dosaženo síťování a vytvrzování pojiv 

obsahujících karboxylové skupiny. Síťování pojiv se může projevit jak pozitivně (větší 

míra vytvrzení pojivového systému způsobí vznik pevnější a nepropustnější bariéry 

pro difundující aktivátory koroze-voda, soli, kyslík), tak i negativně (gelování směsi při 

dispergaci).  

 Při zmýdelňování kyselých složek pojiv fosforečnanem zinečnatým dochází 

k uvolňování malých množství kyseliny fosforečné a ta vylepšuje ochranné vlastnosti 

nátěru. 
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Obrázek  4.  Schéma reakcí fosforečnanu zinečnatého s a)pojivem, b)rozpouštědlem, 

c)s jiným aniontem. 

 

V oblastech kolem neutrálního pH fosfáty působí hůře, protože jsou málo 

rozpustné. Naopak, jejich chování dosahují nebo překračují účinnost chromátů, pokud 

je srovnáváme v prostředí průmyslové atmosféry s kyselým deštěm. Je to dáno tím, 

že při nižších hodnotách pH mají větší rozpustnost.  

Obecně lze očekávat aktivní inhibici korozních procesů, pokud má díky difůzi nutné 

množství fosfátových iontů šanci dosáhnout kovového povrchu a zasahovat do 

elektrochemických procesů na povrchu, hlavně při kyselém pH. V neutrálním prostředí 

převáží bariérový účinek. 

Polyfosforečnany jsou látky odvozené od kondenzovaných fosforečnanů. Tyto 

polyfosforečnany mohou být nejen zinečnaté, ale často obsahují ještě další 

dvojmocné nebo trojmocné kovy, jako jsou např. Ca2+, Sr2+ a Al3+. Modifikace se 

 
[Zn3(PO4)2(OH)4]4- (H+)4 

 
                   + 4RCOOH                                       + 4ROH           chromanový anion 
                   - 4H2O             a)                           b)(rozpouštědlo)        c) 
 
 
 
[Zn3(PO4)2(RCOO)4]4- (H+)4                                                           [Zn3(PO4)2(CrO4)2]4- (H+)4 
        komplexní kyselina                                                                        komplexní kyselina 
 
      + 4Fe(OH)2                                                                                                                +4Fe(OH)2               

- 4H2O                                                                                                                     
                                      + 4 ROH(pojivo)             + 4 ROH(pojivo) 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fe3+)4{[Zn3(PO4)2(RCOO)4]4-}3 
adhezivní inhibiční komplex 

[Zn3(PO4)2(RCOO)4]4- - R4
síťujíci komplex 

[Zn3(PO4)2(OH)4]4- - R4
stabilní komplex 

[Zn3(PO4)2(CrO4)2]4-- R4 
síťující komplex 

(Fe3+)4{[Zn3(PO4)2(CrO4)2]4-}3 
inhibiční komplex 
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provádí i tak, že se do složení pigmentu přidá křemičitanový anion. Kondenzované 

polyfosforečnany mohou mít různou strukturu. Podle ní je dělíme na lineární, cyklické, 

izocyklické a rozvětvené. 

Následující obrázky ukazují strukturu některých pigmentů fosforečnanového 

typu: 

 

 
Obrázek 5. Částice pigmentu 
fosforečnanového typu s obsahem 
kationtů hliníku.  

 
Obrázek 6. Částice pigmentu 
fosforečnanového typu s obsahem 
organického inhibitoru koroze  

 
Obrázek 7. Částice pigmentu 
fosforečnanového typu s obsahem 
molybdenanového aniontu . 

 
Obrázek 8. Částice hydrátu fosforečnanu 
zinečnatého.  
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SUMMARY 

The paper deals with various types of nonisometric pigments and the 
effect therof on the protection coating materials properties. New type of 
lamellar pigments is the surface treated mica-muscovite, which forms the 
proper core or the layer carrier. At the carrier surface a layer of ferric 
oxide-hematite is formed. The contribution of these lamellar pigments is 
evaluated from the adhesion-barrier efficiency point of view or, maybe, the 
anticorrosion efficiency thereof in coating materials.  
Key words: nonisometric pigments, coating, anticorrosion efficiency, mica 

 

 

Introduction 

The second half of the twentieth century brought rapid development of 

industry, especially the heavy industry, which worsened heavily the state of 

atmosphere. The corrosive atmosphere entailed the depreciation due to corrosion of 

all metallic materials. The most widely used and economically the most appropriate 

manner of protection to the corrosion processes is the application of organic coatings 

created by means of coatings. The task of anticorrosive coatings is the protection of 

steel structures, machines, and other equipment, which are the subject of 

atmospheric corrosion. The purpose of surface protection lies then in lengthening the 

lifetimes and securing the long-term function of the coated equipment. High 

requirements are put to the coating compositions with respect to sufficient protection 

of the systems. An ever growing impact is put on the biological harmlessness. 



 

 
 

Antikorozní pigmenty a nátěrové hmoty 2002 
 

 

 126

Ferric mica  

The ferric mica is the natural form of hematite occuring in crystaline flake-like 

form. The ferric oxide content amounts something round 92-93%. In the crystal form 

and shape it differs from usual ferric pigments, in chemical composition it differs from 

mica. Similarity is only in the lamellar structure of both the pigments. As a plate-like 

pigment it is used in primers, base and also top coating compositions, especially in 

those applications, wherein the high coating lifetime is required. The synthetic 

products can have various sizes (thickness and fineness), are free of contaminants 

and show a high content of flake-like particles. The Fe2O3 content varies from 90 to 

75%. Other main parameters are similar to those for natural ferric mica. 

 

Mica 

Mica is a denotation for a group of alumino-siliceous minerals, which form 

extremely thin flakes exhibiting an easy cleaving capacity and a high elasticity, 

flexibility, and toughness degrees. For the coating composition production muscovite 

is the most important kind, showing a composition of aluminum potassium silicate 

K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O, a mineral of gray-white color.  

 

Delaminated-mica  

This term concerns the mica pigment with colored surface, based on 

musciovite KAl(AlSi3O10)(OH,F)2, which is prepared by the controlled hydrolysis of 

transition metal sulfates (Ti, Cr, Fe, Co, Ni, Mn, Zn, Al, and Sb) under presence of 

urea and by eventual subsequent heat treatment. The properties of thus prepared 

pigment depend on the grain character and the delamination degree of the used mica 

and on the strength (thickness) of the precipitated layer, and also on the type of 

metal oxide used for the modification. The thus prepared plate-like pigments exhibit 

the properties of natural mica, i.e. the laminar profile, increased impermeability for 

the UV radiation, an increased resistance to acids and bases, hydrophobicity, a 

higher wettability, and the like. If the so-called microground mica, i.e. the mica with a 
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particle size up to 40 μm, is used, the mica pigment obtained resembles the standard 

precipitated pigments in appearance. In the case of the mica particle size above 40 

μm, the pigment obtained receives the appearance characterizing mica, i.e. 

brightness and  foily structure.  

 

Experimental part 

In the coating films the physico-mechanical properties were found by means of 

the cupping, bending, adhesion, impacting, further the resistances to diffusion, 

brightness, and hardness of coatings were measured  The anticorrosion properties of 

coatings were found by means of laboratory methods. These methods are to 

simulate the nature conditions, the effect thereof on the protection coating function, 

film degradation and above all on the scope of corrosion of the substrate coated.  

The procedures for accelerated corrosion tests are performed in a condensation 

chamber under presence of high relative humidity and sulfur dioxide, in the salt fog 

(i.e. in 5% aqueous NaCl solution) and in the solution of amonium sulfate with NaCl.  

The samples are also exposed to UV radiation. Despite to that all these factors 

induce the corrosion or at least help it in running, they cannot replace completely the 

atmospheric corrosion effects. 

 

Results and discussion 

Results of the corrosion tests  

The coatings pigmented with white garmica resist best to the corrosion 

medium in salt chamber, the overall anticorrosion efficiency at various PVC values 

did not drop below 88. This result exceeded the synthetic ferric mica-pigmented 

coatings, the pigment having shown always the highest resistance in the preceeding 

tests. 

The best anticorrosion efficiency (=100) was shown by the coatings pigmented 

with synthetic iron mica, which at a 30% PVC value resisted to the corrosion medium 

of condensation chamber even for 1200 hour exposures. In case of coatings 
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pigmented with a surface-treated yellow garmica at a 15% PVC value the overall 

anticorrosion efficiency for 1200 hour exposures is also rather high. The raising PVC 

value entails a significant drop of the anticorrosion efficiency. Here probably the 

effect of larger pigment-particle sizes and also the effect of pigment to binder ratio 

manifest themselves to the disadvantage of the binder. The coating film surface 

shows the pores formed due to shortage of binder at yellow garmica PVC value of 

30%. 

 

Resistance of coatings to UV radiation 

The film resistances to UV radiation were investigated by means of changes in 

coating lusters for coatings having been exhibited to 1000 hour exposures to UV 

chamber medium. At low PVC values the drop of luster has taken place in time, the 

high drop being caused by the presence of large TiO2 amount in the initial stages. At 

high lamellar pigment concentrations the luster values were low at the beginning and 

showed an almost negligible change with time.The lamellar particles of muscovite 

having been subjected to a surface pretreatment show a positive effect in such a 

direction, that they reflect the UV radiation, protecting thus the binder, but also thanks 

to their laminating function considerably strengthen the film surface. On comparing 

the pretreated muscovite with natural specularite the muscovite exposed to xenon 

lamp radiation manifests itself as a pigment showing a good protection to organic 

binder. The results are significant primarily for the polyurethane coating composition, 

hardened by atmospheric moisture, but also for epoxy ester coating. In both the 

cases the optimum concentration varies in a PVC range of 25-30%.  

 

Conclusion 

The results show that the best anticorrosion efficiency and physicomechanical 

properties were shown by the coatings pigmented with iron mica (both of natural and 

synthetic origins). The comparative results were shown, however, also by the coating 

films containing the muscovite having been subjected to surface pretreatment. A 
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disadvantage of iron mica is predetermined dark gray color and also the 

sedimentation of pigment particles in the binder resulting from high mass value of the 

particles. On the contrary to mica based on muscovite there does not také place the 

sedimentation of particles and thanks to the surface treatment with transition metal 

oxides a whole scale of color shades can be achieved. These decorative pigment 

properties enable a broad utilization thereof. Also the coating systém properties 

consisting of two layers were also evaluated. This systém consisted of an epoxy 

ester primer pigmented with zinc and a finishing coat containing the appropriate mica 

type. The laboratory tests were not performed in a complete manner, and thus a 

further study of the properties characterizing these two-layer systems can be 

recommended.  
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SUMMARY 
The paper deals with preparation and aplication of zinc and calcium salt of 
citric acid in a model anticorrosive paints. Coated metal samples were 
tested on durability to filiform corrosion and salt fog enviroment 
Key words: anticorrosive paints, coating, anticorrosive, zinc citrate, 
calcium citrate 

 

 

Použitím obou syntetizovaných látek v kombinaci s antikorozním pigmentem 

ortofosforečnanového typu  Heucophos ZP 10 došlo ke zlepšení antikorozního 

účinku  modelových nátěrových hmot. Tohoto zlepšení bylo dosaženo kombinací 

dvou inhibitorů s různou rozpustností. Nejlepší inihibice koroze byla pozorována u 

povlaků s obsahem citronanu zinečnatého, kde celková zkorodovaná plocha v okolí 

umělého poškození povlaku poklesla až o 80%. Výhodou tohoto postupu je poměrně 

nízká efektivní kocncentrace sledovaných látek v povlaku, což by usnadnilo 

potenciální reformulaci povlakových systémů s obsahem ortofosforečnanu 

zinečnatého. Další výhodou je nízká toxicita derivátů citronové kyseliny, snadná 

příprava vycházející z masově vyráběné suroviny, minimální obsah chloridových a 

síranových iontů, bílá barva a v případě uvedených modelových nátěrových hmot 

žádný vliv na stabilitu koloidního systému. 
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POVRCHOVĚ BARVENÁ SLÍDA 

SURFACE-TREATED MICA 

 

Monika Maříková, Václav Štengl, Jan Šubrt 
Ústav anorganické chemie AVČR, Řež u Prahy, Česká republika 

 

SUMMARY 

New type of lamellar pigments is the surface treated mica-muscovite, 
which forms the proper core or the layer carrier. At the carrier surface a 
layer of ferric oxide-hematite is formed. 
Key words: lamellar pigments, treated mica, urea, color 

 

Slída se jako přírodní minerál vyskytuje v mnoha modifikacích. Její základní 

složení lze popsat sumárním vzorcem AB2-3(X, Si)4O10(O, F, OH)2, kde A je nejčastěji 

draslík, ale může být zastoupen také sodíkem, vápníkem, bariem, cesiem a případně 

amonným iontem. Ion B může být  hliník, lithium, železo, zinek, chrom, vanad, titan, 

mangan nebo hořčík. Ion X je nejčastěji hliník, případně může být zastoupen 

beryliem, borem a nebo železem. Je známo více jak 30 druhů jednotlivých slídových 

minerálů, mezi nejznámější patří světlý muskovit KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2, tmavý biotit 

K(Fe,Mg)3AlSi3O10(F,OH)2, růžový lepidolit KLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2 a také železem 

tmavě zabarvený flogopit KMg3AlSi3O10(OH)2 a cinvaldit KLiFeAl(AlSi3 )O10(OH, F)2. 

Slída se vyskytuje v přírodě v mnoha nalezištích. Nejkvalitnější slída se těží 

v Indii, ale velká naleziště jsou také v Americe, Brazílii a Rusku. U nás se vyskytuje 

muskovit v ložisku Garmica Měděnec spolu s českým granátem. 

Slída má jako materiál velmi široké uplatnění, vzhledem ke svým vynikajícím 

vlastnostem jako jsou např.  stabilita a inertnost k vodě, olejům, ředidlům, kyselinám  

i jiným chemickým činidlům, pružnost, dokonalá štípatelnost (schopnost se 

rozlístkovávat – delaminovat), vysoká dielektrická pevnost a vynikající elektroisolační 

vlastnosti, dále je netavitelná, nezápalná s nízkou tepelnou vodivostí, dobrý tepelný 
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izolant s vynikající tepelnou stabilitou (zachovává si své vlastnosti až do teploty 

1200°C). V tenkých šupinkách je transparentní a má vysoký lesk. 

Průmyslově vyráběné jsou pigmenty na bázi slídy o průměru lístečků řádově 

desítek μm a tloušťce okolo 1 μm, pokryté vrstvičkou oxidu titaničitého - anatasu 

nebo rutilu. Na základě tohoto jevu se tyto pigmenty označují jako „interferenční 

pigmenty“ nebo častěji jako „pigmenty perleťové“. 

Vodný roztok močoviny v kyselém i zásaditém prostředí podléhá hydrolýze, 

kterou je možno popsat souhrnnou rovnicí: 

CO(NH2)2 + H2O = CO2 + 2NH3                                                                                             (1) 

Přehled o mechanismech hydrolýzy močoviny je publikován v práci [1]. Z hlediska 

průmyslové praxe je nejdůležitější mechanismus [2] 

          NH2-CO-NH2 + H2O → NH2COONH4                                                                                 (2) 

NH2COONH4 → CO2 + 2NH3                                          (3) 

Uvolněný amoniak reaguje se sírany přechodných kovů za vzniku hydrolytických 

produktů, které se usazují na povrchu slídy a následnou tepelnou úpravou přejdou na 

oxidy: 

  6NH3 + Me2(SO4)3 +4 H2O  → 2MeOOH + 3 (NH4)2 SO4             (4) 

  2MeOOH → Me2O3 +  H2O          (5) 

V procesu barvení slídy (resp. lístečkových nosičů) je využíváno schopnosti 

primárních produktů vzniklých při hydrolýze síranů kovů močovinou se navzájem 

shlukovat, respektive ulpívat na povrchu jiných částic. Byl vypracován obecný postup 

vylučovaní vrstviček oxidů kovů na lístečkových (destičkovitých) materiálech a tento 

postup patentován [3-5]. Reakcí síranů některých kovů (Ti, Cr, Fe, Co, Ni, Mn, Zn, Al 

a Sb) s močovinou ve vodném prostředí za zvýšené teploty je možné na povrchu 

slídy vyloučit vrstvičku hydroxidů kovů, která tepelnou úpravou přejde na vrstvu oxidů 

s pevnou chemickou vazbou se  skupinami OH na povrchu slídy.Volbou vhodné 

teploty a doby žíhání lze ovlivnit konečné zabarvení produktu. Vlastnosti a zabarvení 

takto získaného pigmentu jsou závislé pouze na zrnitosti a stupni delaminace 
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(rozlístkování) použité slídy, dále na síle ( tloušťce ) vyloučené vrstvy a typu oxidu 

kovu použitého pro modifikaci.  Takto připravené lístkové pigmenty mají vlastnosti 

přírodní slídy, tj. laminární profil, a navíc zvýšenou nepropustnost UV záření, 

zvýšenou odolnost vůči kyselinám a zásadám, oproti přírodní slídě jsou hydrofilní a 

mají větší smáčivost. Podle druhu použitého kovu pro modifikaci slídy je možno 

získat bílou, žlutou, modrou, zelenou, červenou a černou barvu a dále celou škálu 

zlatých a bronzových odstínů. Většina takto připravených pigmentů má tepelnou 

stálost do 1200 °C. Zabarvení pigmentu v první řadě závisí na kationu kovu 

použitého pro barvení slídy.  Například použitím Fe3+ je možné získat celou paletu 

odstínů od žlutých a zlatých přes oranžové a okrové k bronzovým a červeným, Fe3+  

a Fe2+ poskytuje řadu odstínů od stříbrné až pod černou. Modré odstíny je možné 

získat kombinací Al3+ a Co2+, zelené pomocí Cr3+
 a zelenomodré odstíny kombinací 

Cr3+ a Co2+. Konečné zabarvení slídového pigmentu se získá žíháním modifikované 

slídy. Zabarvení pigmentu se mění s teplotou žíhání. Při použití určitého poměru 

kobaltu a hliníku je pigment do 150°C světle fialový a postupně tmavne do černé, při 

500°C přechází v temně zelenou, nad 650°C je zelenomodrý a nad 800°C má barvu 

akvamarínové modře. 

Tabulka 1. Složení slídových pigmentů. 

Vzorek kov síran 
[g/l] 

Močovina
[g/l] 

barva Tepl. 
[°C] 

1 Fe 5 40 Světle zlatá 150 
2 Fe 10 50 zlatá 200 
3 Fe 20 60 bronzová 300 
4 Fe 40 100 tmavě 

bronzová 
400 

5 Fe 80 180 červená 800 
6 Fe, Cu 40, 20 140 černá 800 
7 Cr 40 100 zelená 700 
8 Cr, Co 40, 20 140 Modro-zelená 700 
9 Al, Co 40, 20 140 modrá 800 
9a Al, Co 40, 20 140 modrá  800 
10 Ti, Fe 40,40 160 zlatá 800 
11 Al, Co Cr 40,40,40 260 modro-zelená 800 
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Tabulka 2. Barevnosti (v systému CIE L*a*b*) pro připravené vzorky barvených slíd. 

Vzorek L* a* b* 
1 64,37 3,89 13,45 
2 56,10 7,99 16,60 
3 46,68 9,40 13,09 
4 62,01 11,18 10,44 
5 39,39 7,11 3,83 
6 39,24 1,62 0,62 
7 55,91 -5,33 0,50 
8 45,40 -5,33 0,50 
9 59,90 -7,32 -12,26 
9a 49,27 -3,80 7,61 
10 62,31 15,62 28,22 
11 59,29 -7,89 -2,82 

 

V tabulce č.1. je uvedeno složení připravených slídových pigmentů. Jednotlivé 

navážky síranů kovů a močoviny jsou na 100 g slídy. Příprava povrchově 

modifikované slídy byla prováděna kontrolovanou homogenní hydrolysou. 

Barevné charakteristiky byly naměřeny na spektrometru ColorQuest XE firmy 

HunterLab. V tabulce č.2 jsou uvedeny indexy v systému CIE L*a*b* pro připravené 

vzorky barvených slíd. Na obrázcích 1 a 2 jsou znázorněny transmisní křivky pro 

jednotlivé vzorky povrchově barvených slíd. 

Pigmenty na bázi slídy pokryté vrstvičkou α-Fe2O3  mají podobné vlastnosti 

jako MIOX pigmenty z minerálu spekularitu (destičkovitá forma α-Fe2O3). Oba tyto 

pigmenty se dají pro bariérovou korozní ochranu. Lístečkové částice se uspořádají 

v nátěru paralelně s povrchem podkladu, nátěr mechanicky zpevňují a s ohledem na 

nepropustnost oxidu železitého vůči ultrafialovému záření zabraňují i fotodegradaci 

nátěru.  
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Obrázek 1. Transmisní křivky připravených barvených slíd.
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Obrázek 2. Transmisní křivky připravených barvených slíd.
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Poděkování: 

Práce vznikla v rámci řešení projektů MPO ČR PZ-CH/06 (1997-2001) a FD-K/005.  
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PIGMENTY TYPU SLÍDY S POVLAKEM OXIDŮ KOVŮ 

PIGMENTS BASED ON MICA COATED WITH OXIDE OF METALS 

 

VáclavŠtengl1, Jan Šubrt1, Snejana Bakardjieva1, Monika Maříková1  
Andrea Kalendova2, Petr Kalenda2 

1Institute of Inorganic chemistry, 250 68 Rez near Prague 
2University of Pardubice, 53210 Pardubice , CzechRepublic 

 

SUMMARY 

In present time are manufacture colored mica pigments on base mica with 
layer of titanium oxide with modification of rutile or anatase. Mica colored 
flakes was covered with metal oxide layers by homogeneous precipitation. 
It was found that the surface muscovite treatment by controlled hydrolysis 
and precipitating a oxidic layer on the lamellar natural muscovite particles 
appropriately affects the properties of pigment particles. 
Key words: pigment, mica, metal oxide, muscovite 

 

 

In present time are manufacture colored mica pigments on base mica with layer 

of titanium oxide with modification of rutile or anatase. The methods of preparation 

are established on homogeneous hydrolysis of titanium chloride with alkali salts. 

Colored shade this way prepared mica pigments arise from interference light on layer 

TiO2. Powerfully colored mica pigments, primarily pigments with size of particles 

above 100μm, does not prepare with this technique. 

Surface-colored mica pigment, more exactly a mica chemically modified by 

controlled homogeneous hydrolysis of sulphates mainly of transition metals, such as 

Ti, Cr, Fe, Co, Ni, Zn, Al, and Cu in the presence of urea and by possible subsequent 

thermal treatment. The properties of the resulting pigment depend on the mica 

granularity, the mica delamination degree, and the thickness of the deposited metal 

oxide used after delamination. Mica colored flakes was covered with metal oxide 
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layers by homogeneous precipitation of metal sulphates with urea in an aqueous 

environment at temperatures 95-98°C 4,5. The conditions of precipitation correspond 

with reactionary mechanism homogeneous hydrolysis ferric sulphate with urea  

For the preparation of the modified micas we used commercially available 

sieved fractions produced by Garmica Měděnec Ltd., Czech Republic, the micas 

imported from Germany by Minko Ltd., Kutná Hora, Czech Republic and from India 

by Elektroisola Ltd. Tábor, Czech Republic. These commercially available micas 

have lower delamination degree (thickness above 1 μm) and the pigments made of 

them are glossy or matt depending on the thickness of the oxide layer and a 

subsequent thermal treatment. Using various metals for the chemical modification, 

the following colors have been obtained: white, yellow, green, blue, red, black, and a 

wide variety of golden or bronze shades. Majority of such pigments is thermally 

stable up to 800 °C. 

 We used these pigments as components of coating compositions, plastics, in 

glass and ceramics compositions. In most applications impressive effect were 

achieved in final products. It was found that the surface muscovite treatment by 

controlled hydrolysis and precipitating a oxidic layer on the lamellar natural muscovite 

particles appropriately affects the properties of pigment particles.  

The pigments based on mica coated with Fe2O3 have conformable properties 

such as commercial MIOX pigments based on mineral specularite (lamellar form of α 

-Fe2O3). The surface treatment of mica gives the pigments for the anticorrosive 

coatings acting as corrosion barriers, and advantageously causes a reduction of the 

formation of osmotic blisters in the coatings. From the anticorrosion efficiency point of 

view the surface-treated muscovite is more effective than the same mica type without 

any surface treatment. 
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VYUŽITÍ VISKOZIMETRIE PŘI STUDIU VLASTNOSTÍ NÁTĚROVÝCH 
HMOT 

UTILIZATION OF VISCOMETRY IN THE FIELD OF ORGANIC COATINGS 

 

Michal Škrabana, Petr Kalenda 
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav polymerních materiálů, 

nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice, Česká republika 
 

SUMMARY 
At present  a series of compounds and materials, at which it is necessary 
to have a good knowledge of their rheological behavior in course of their 
production and processing is used in various regions of industry. 
Especially in the industry of coatings it is necessary to know the 
rheological properties of initial and end raw materials to render the final 
product the required quality. Really advantageous appears the application 
of viscometric methods. 
Key words: viscometry, rheology, coating 

 

 

Úvod        

V současné době se v různých oblastech průmyslu používá řada látek a 

materiálů, u kterých je nutné při jejich zpracování nebo výrobě dobře znát reologické 

chování. Zvláště v průmyslu nátěrových hmot je znalost reologických vlastností 

vstupních i výstupních surovin nutností, aby měl konečný výrobek požadovanou 

kvalitu.  

Hlavními parametry, které charakterizují nátěrové hmoty  a které je nutné mít 

na zřeteli při výběru přístroje jsou: 
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• velikost viskozity 

• změna viskozity s gradientem rychlosti nebo časem 

• změna viskozity s teplotou  

 

Základy reologie 

Reologie se zabývá studiem  vnitřní reakce látek (deformace a toku) na síly, 

které na ně působí. Matematickým vyjádřením Newtonova viskozitního zákona je 

rovnice: 

                                       D⋅=ητ       

(kde D [s-1] je rychlosti deformace, η [Pa.s] je dynamická viskozita a τ  [Pa] je tečné 
napětí)  
 

Pomocí Newtonova viskozitního zákona se látky rozdělují na látky newtonské 

a nenewtonské. Pro newtonské kapaliny je parametr η látkovou konstantou, která se 

nemění v závislosti na kinematice proudění. Měnit se může pouze s teplotou a 

tlakem. Nenewtonské tekutiny mají složitější reologické chování než newtonské a 

tomu odpovídají i komplikovanější tokové křivky než je lineární závislost newtonských 

tekutin. 

Podle způsobu jakým se nenewtonské kapaliny deformují se dělí např. na: 

1. Čistě viskózní, časově nezávislé nenewtonské kapaliny  

a) bez meze kluzu – pseudoplastické, dilatantní 
b) s mezí kluzu – viskoplastické 
2. Čistě viskózní, časově závislé nenewtonské kapaliny  
a) tixotropní 
b) reopexní  

Je nutné dodat, že uvedený přehled není výčtem všech tokových stavů, protože 

tyto se mohou navzájem kombinovat a můžeme tak dospět např. ke stavu tixotropně-

dilatantnímu.  



 

 

Antikorozní pigmenty a nátěrové hmoty 2002 

 
 

 142

Výběr vhodného viskozimetru 

Pro měření reologických vlastností nátěrových hmot je důležitá otázka volby 

přístrojů. Bez pečlivé úvahy o rozsahu měření a typu měřeného materiálu nemůže 

být vybrán vhodný přístroj. Rozsah viskozity může být široký. Zatímco například voda 

má viskozitu udávanou v jednotkách mPa.s, pryskyřice mají viskozitu od 102 do 108  

Pa.s.  

 

Při volbě přístroje musíme především dobře posoudit: 

• Jaké reologické chování námi zkoumanou látku dobře charakterizuje? 

 Newtonská látka – kuličkový, kapilární, rotační   viskozimetr 
 Nenewtonská látka – rotační viskozimetr 

 

• Jaké měřící rozsahy a měřící podmínky jsou pro vyhodnocení reologických dat 

 našich konkrétních vzorků podstatné? 

 Viskozitní oblast – Nízko viskozní oblast -   voda 
 Středně viskozní oblast - oleje, laky 
 Vysoko viskózní oblast - pigmentové pasty 

 Rozsah střihových rychlostí 
 Teplotní rozsah  
 Fyzikální a  chemické vlastnosti vzorků 

 

• Pro jaký účel budou výsledky použity? –kvalitativní kontrola surovin a výrobků 
                     - kontinuální sledování výroby 
                     - vývoj a vědecký výzkum 

• Jaké máme požadavky na komfort obsluhy a přesnost výsledků? 
                   - maximální přijatelná chyba 
                   - ruční provedení nebo  automatický proces 
                   - rychlost měření a čistitelnost.  

• Jakou finanční částku hodláme investovat? 
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Použití viskozimetrie v oboru nátěrových hmot  

U nátěrových hmot je reologie základní vlastností, která ovlivňuje jejich 

chování. Chování nátěrových systémů se může měnit v závislosti na podmínkách, 

kterým jsou vystaveny – čerpání, míchání, skladování, aplikace. Studiem tokových 

vlastností získáváme představu o vlastnostech nátěrových hmot při zpracování, a o 

tom, jak se budou chovat při vystavení účinku vnějších sil. Některé příklady použití 

viskozimetrie v oboru nátěrových hmot: 

 

Oblasti použití: 

1. Proces výroby nátěrových hmot – čerpání a doprava kapalin, míchání 
2. Formulování nátěrových hmot 
a) Volba vhodného rozpouštědla pro dosažení požadované viskozity  

Volbou vhodného rozpouštědla nebo kombinací rozpouštědel lze dosáhnout 

požadované viskozity nátěrového systému, a tím snížit obsah těkavých látek. 

b) Volba vhodného typu aditiva pro dosažení dobrých aplikačních vlastností a 

stability nátěrových hmot 

 Výběr vhodné záhustky nebo rozlivových aditiv. 

c) Výběr a syntéza nových pojiv 

d) Příprava pigmentových past  

Proměřením tokových vlastností lze zjistit jestli bude  pigmentová pasta 

dlouhodobě stabilní, dále jak se bude pigmentová pasta chovat při výrobě nebo jestli 

bude pigmentová pasta schopna toku nebo čerpání. 

 

3. Sledování procesu vytvrzování – pomocí změny teploty pomocí změny 
viskozity 

Pomocí změn fyzikálně chemických parametrů lze sledovat proces vytvrzování. 
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4. Sledování reologického chování pigmentů 

a) Stanovení kritické objemové koncentrace pigmentů  
Stanovení  KOKP  pomocí  změny viskozity v závislosti na koncentraci pigmentu 

v pojivu 

b) Tokové křivky pigmentových past  
Proměřením tokového chování pigmentových past při velmi nízkých 

hodnotách smykové rychlosti lze například usuzovat, jak se budou pigmentové 

částice různých tvarů chovat při skladování nebo také při tvorbě filmu.  

 

Rotační viskozimetr 

Reologické chování nátěrových systémů může být velmi různorodé. Proto je 

zvláště u takových systémů vhodné  použití moderních typů rotačních viskozimetrů, 

které ve spojení s výpočetní technikou umožňují popsat i složité reologické chování 

v širokém rozsahu viskozit při různých hodnotách střihové deformace, která působí 

na nátěrový systém. Na rozdíl od některých metod měření viskozity je měření pomocí 

moderních rotačních viskozimetrů poměrně snadné a výsledné tokové křivky jsou 

dobře reprodukovatelné. 

V současnosti jsou u rotačních viskozimetrů nejvíce používány dvě základní 

geometrické uspořádání, které se pak dále vyskytují v různých modifikacích. Jedná 

se o systém dvou koaxiálních válců a systém kužel-deska. Oba tyto systémy dávají 

pro homogenní newtonské a nenewtonské kapaliny totožné výsledky. Každý 

z uvedených systémů má své výhody i nevýhody pro měření reologie nátěrových 

hmot. 

 

Porovnání systému dvou koaxiálních válců s uspořádáním kužel-deska 

Systém dvou koaxiálních válců je vhodný pro nízké i vysoké smykové rychlosti 

v širokém rozsahu teplot a viskozit. Nevýhodou u tohoto systému je poměrně velká 

spotřeba měřeného vzorku a v neposlední řadě i nesnadné  a zdlouhavé čištění obou 
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válců po skončení měření. Naopak u systému kužel-deska je spotřeba vzorků velmi 

malá a v případě zatvrdnutí měřeného vzorku nehrozí zničení měřícího systému. 

Systémem kužel deska lze měřit smykové rychlosti až do 104 [s-1].  

Jisté omezení systému kužel-deska vyplývá z malé vzdálenosti mezi kuželem 

a deskou. U měřených nátěrový systémů s velkými pigmentovými částicemi nebo 

s vysokým obsahem pigmentu dochází u hrotu kužele k vytlačování pigmentových 

částic ve směru na okraj kužele. Tento tzv. sekundární tok má za následek ovlivnění 

převládajícího kruhového laminárního toku mezi plochami kužele a desky, a tím také 

ovlivní výsledek měření. Částice větších rozměrů proto vyžadují kužel s jiným než 

standardním úhlem, s úhlem až 4°. Tato geometrie pak eliminuje vliv sekundárního 

toku na laminární tok.  

Další omezení u systému kužel-deska je způsobeno normálovými silami, které 

mohou u hodně visko-elastických vzorků způsobit, při vysoké smykové rychlosti, 

vytlačení vzorku vně kužele, a tak znemožnit další měření. Nad touto kritickou 

hodnotou smykové rychlosti nelze takto visko-elastické látky měřit.  

 

Závěr 

Pro oblast nátěrových hmot je dobrá znalost reologických vlastností nedílnou 

součástí, která je nutná při vývoji moderních barev pro různá použití. Znalost reologie 

může zefektivnit výrobu a především umožní nastavit u barev takové vlastnosti, které 

budou plně vyhovovat různým aplikacím. 
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POROVNÁNÍ POSTUPŮ PROTIKOROZNÍ OCHRANY 

COMPARING OF ADVANCES OF ANTICORROSION PROTECTION 

 

David Veselý, Andrea Kalendová  

Ústav polymerních materiálů FCHT, Univerzita Pardubice, Česká republika 

 

SUMMARY 

The proper selection of anticorrosion equipment protection, which goes 
out of the evaluation of all technical and economical stand points, presents 
a really complex problem, which deserves the solution already in early 
preparation stages. The growing demands for the equipment service life 
entail also the demands on the anticorrosion protection quality. The basis 
of anticorrosion protection consists in the selection of appropriate material 
and the proper treatment thereof. The further anticorrosion protection 
possibilities lie in the aplication of corrosion inhibitors or electrochemical 
protection. Of course the widest used protection method comprises 
creating protective coatings. These coatings can be of metallic, inorganic, 
and also organic nature. In practice a combination of all these methods is 
used with success. 
Key words: corrosion, inhibitors of corrosion, catodic and anodic 
protection, protection of paints 
 

 

Úvod 

Správný výběr protikorozní ochrany zařízení , které vyplývá ze zhodnocení 

všech technických i ekonomických hledisek, je velmi složitým problémem, který 

zasluhuje řešení  již v raných stádiích přípravy. Součástí každého projektu a 

konstrukce musí být úplné vyřešení protikorozní ochrany. 

Pokud jde o technická hlediska ochrany proti korozi, lze metody ochrany proti 

korozi  rozdělit takto : 
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1. Volit takový konstrukční materiál, který v daných podmínkách bude korodovat 

technicky únosným způsobem, popř. upravit jeho složení tak, aby daným 

podmínkám vyhovoval. 

2. Změnit vlastnosti korozního prostředí nebo ostatní technologické podmínky tak, 

aby koroze byla snížena na přípustnou míru. Do této skupiny patří: 

a) eliminování stimulujícího korozního prostředí, 

b) úprava korozního prostředí přísadou vhodného inhibitoru, 

c) změna fyzikálních parametrů, při nichž prostředí působí (rychlost proudění, 

teplota, tlak aj.) 

3. Vhodně upravit konstrukci zařízení tak, aby nezpůsobovala zhoršení korozních 

podmínek. 

4. V některých případech koroze v elektrolytech využít elektrochemické ochrany. 

a) katodickou ochranou (katodickou polarizaci na potenciály, při nichž je koroze 

potlačena) 

b) anodickou ochranou (anodickou polarizací na potenciály, při nichž je kov pasivní).  

c) elektrickými drenážemi, jimiž se snižují korozní vlivy bludných proudů, zejména v 

půdě. 

5. Konstrukční materiál opatřit ochranným povlakem dostatečné korozní odolnosti i 

tloušťky, aby zaručoval požadovanou životnost zařízení nebo jeho součástí. Je 

možné použít povlaků kovových, anorganických nekovových, organických, 

nanášených řadou různých technologií. 

Dalším důležitým technickým hlediskem je sladění požadavků na fyzikálně 

mechanické vlastnosti materiálu a jeho korozní odolnosti. Zde je často výhodné 

účinně využívat různých forem povrchových úprav, jež umožňují kombinovat dobré 

mechanické vlastnosti korozně málo odolných materiálů s vynikající odolností 

relativně tenkých ochranných povlaků z drahých a přitom nepříliš pevných materiálů. 

Častým požadavkem, zejména v chemickém, potravinářském a 

farmaceutickém průmyslu, je nepřípustnost znečištění výrobního média korozními 



 

 
 

Antikorozní pigmenty a nátěrové hmoty 2002 

 
 

 148 

zplodinami. V takových případech je nutné volit matriály a ochrany ještě podstatně 

obezřetněji. 

Mimo technická hlediska ochrany proti korozi, které vyplývají ze znalostí 

zákonitostí korozních dějů, je nutné při návrhu protikorozních opatření brát ohled i na 

další činitele. Z nich nejdůležitější je ekonomická efektivnost navrhované ochrany. 

Pojem ekonomické účinnosti zahrnuje následující činitele. 

1. Pořizovací náklady na protikorozní ochranu včetně nákladů na její přípravu (vývoj, 

projekčně konstrukční podklady atd.). 

2. Náklady na provoz a údržbu ochrany po dobu předpokládané životnosti zařízení, 

obtížnost údržbových prací. 

3. Záruku bezporuchového provozu zařízení v co nejdelších cyklech mezi         

jednotlivými opravami. 

4.  Provozní bezpečnost zařízení, proveditelnost ochrany a její údržby s ohledem na        

tvar, velikost a provozní podmínky zařízení. 

5.    Dostupnost materiálů potřebných k ochraně. 

 

Volba materiálu  

Vzhledem k poznatku, že různé kovové materiály za srovnatelných korozních 

podmínek korodují různou rychlostí a různými morfologickými formami, je možné jako 

základní možnost  zvládnutí koroze označit volbu vhodného konstrukčního materiálu. 

Přitom je možné využívat různých specifických vlastností kovů a slitin, jako je 

termodynamická stálost v některých prostředích (např. platina, zlato, měď, nikl, 

molybden v neoxidujících kyselinách), schopnost snadné a účinné pasivace (chrom, 

slitiny chrómu, titan, hliník), vytváření tlustších vrstev ochranných vrstev korozních 

zplodin dobrých ochranných schopností (měď, zinek, olovo) atd. Vzhledem k tomu, 

že některé korozně odolné materiály jsou velmi drahé, používá se jich ve formě plátů, 

jež účelně spojují dobré mechanické vlastnosti a dostupnost nosného materiálu 

s dobrou korozní odolností plátů. Obdobných výsledků je možné dosáhnout i jinak 

nanesenými tlustými povlaky korozně odolných kovů. 
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Při znalosti některých specifických, obzvláště strukturních, forem koroze je 

dobré volit takové materiály, které za daných podmínek mají nejmenší sklon 

k nebezpečným typům koroze, jako je mezikrystalová koroze korozní praskání a 

bodová koroze [1]. 

Korozní odolnost se též může zlepšit použitím vhodných slitin. Zejména tak lze 

zlepšit pasivovatelnost materiálů (např. přísadami stop ušlechtilých kovů do 

pasivovatelných kovů a slitin, jako paladium do titanu nebo antikorozních ocelí), 

odolnost slitiny v neoxidujících kyselinách přísadami kovů zvyšující elektrochemickou 

ušlechtilost, popř. zlepšit ochranné vlastnosti vznikajících tlustých vrstev korozních 

zplodin. Do této oblasti patří též snaha o zvýšení odolnosti slitin proti některým 

strukturním formám koroze. Příkladem je stabilizace uhlíku v ocelích silně 

karbidotvornými prvky, jež zabrání všem korozním formám založeným na rozpadu 

cementitu nebo změně složení zóny v blízkosti hranice zrn vlivem vyloučení 

některých karbidů. 

 

Úpravy konstrukce výrobní technologie 

Koroze zmenšuje podle charakteru napadení průřez materiálu nebo zhoršuje 

jeho mechanické vlastnosti. Proto se tedy průřez materiálu  zvětšuje o průřez, který 

bude znehodnocen korozí během provozu zařízení, a který bývá označován jako 

přídavek na korozi. Přesný výpočet přídavků na korozi je možný pouze při 

rovnoměrné korozi. Z toho vyplývá, že v praxi je nutné stanovovat přídavek na korozi 

na základě korozních zkoušek, při kterých jsou modelově dodrženy korozní 

podmínky odpovídající podmínkám provozním. Při korozních zkouškách nesmí být 

zanedbán žádný z vlivů, který mění rychlost a způsob korozního napadení. Konečné 

vyčíslení změn mechanických vlastností v důsledku koroze musí vycházet především 

z těchto hledisek. 

 

a) zmenšení namáhaného průřezu v důsledku koroze 
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b) snížení pevnosti oblastí rozrušených korozí, zejména mezikrystalovou, 

transkrystalovou, selektivní a extrakční 

c) působení vrubů jako koncentrátorů napětí v místech korozních prohlubenin, 

důlků, mezikrystalových trhlin apod. 

Proto je nutné vyhodnocování korozních zkoušek doprovázet mechanickými 

zkouškami a komplexním rozborem druhu a rozsahu korozního napadení, a to 

metalografickými, rentgenografickými a defektoskopickými metodami.           

K nerovnoměrné korozi dochází zejména v přítomnosti korozních 

makročlánků, jejichž hlavními příčinami jsou bimetalické spoje, rozdíly ve 

vlastnostech prostředí (např. rozdílné provzdušnění, prudký spád teplot), styk aktivní 

a pasivní části zařízení ze stejného materiálu. 

 

Úprava korozního prostředí 

Je-li známé, které součásti korozního prostředí mají rozhodující úlohu pro 

průběh koroze, je v mnohých případech možné dosáhnout účinné protikorozní 

ochrany záměrnou změnou složení korozního prostředí. Zde se uplatňují dva 

rozdílné principy ochrany. Jedním z nich je odstranění korozně aktivní složky ze 

systému a druhou přísada takových látek, které průběh koroze podstatně zpomalí. 

Typickým příkladem zábrany koroze odstraněním korozi stimulující složky 

z prostředí je ochrana proti atmosférické korozi vysoušením vzduchu pod mez tzv. 

kritické vlhkosti. Jiným případem může být odstraňování kyslíku z napájecích vod, 

který způsobuje nebezpečnou důlkovou korozi energetických zařízení. 

Aplikace inhibitorů koroze, tedy látek, které svou přítomností v prostředí 

výrazně brzdí průběh koroze, patří k nejvýznamnějším metodám ochrany. Inhibitory 

působí nejrůznějšími mechanismy, např. tím, že povrch kovu pasivují svými 

oxidačními schopnostmi, případně blokují povrch kovů nebo brzdí průběh některé 

dílčí reakce (např. vylučování vodíku). Dále mohou napomáhat vytváření korozních 

zplodin s lepšími ochrannými vlastnostmi [2]. 
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Elektrochemické ochrany 

Katodická ochrana  

Jak už bylo uvedeno, jsou příčinou koroze kovů ve vodných roztocích 

elektrolytů potenciálové rozdíly vyvolané vzájemným stykem kovů, nestejnorodostí 

materiálu, rozdíly v koncentraci, provzdušnění a teplotě roztoků a vnějšími proudy. 

Podstatou katodické ochrany je zrušení těchto potenciálových rozdílů [3]. Použitím 

vnějších proudů se přitom zvýší na rovnovážnou hodnotu anody, takže se potenciál 

obou elektrod vyrovná a koroze zastaví. V praxi se používají dvě metody. 

 

a) V přímém okolí chráněného předmětu se rozmístí elektrochemicky neušlechtilé 

anody ze slitiny hořčíku, popř. slitin hliníku a zinku. Proud probíhající v důsledku 

rozdílné ušlechtilosti kovů zabezpečuje katodickou ochranu. Je při tom třeba 

nalézt technicky a ekonomicky optimální řešení, pokud jde o počet anod a jejich 

životnost potažmo hmotnost. 

b) Druhá soustava katodické ochrany nevyužívá proud galvanického článku, nýbrž 

je napájena usměrňovačem spojeným s rozvodnou sítí. Kladný pól usměrňovače 

se přitom spojí s anodami (např. z ocelového odpadu, grafitu, křemíkové litiny) a 

záporný je propojen izolovaným vodičem s chráněným objektem (obr.1). Pro 

nebezpečí vzájemného ovlivnění (tzv. bludné proudy) různých zařízení uložených 

v zemi nebývá toto řešení mnohdy schůdné a je nutné rozdělení anodového pole. 

Jeho principem je soustava anod rozmístěných 40 až 50 metrů od sebe a 

uložených ve vzdálenosti asi pět metrů podél chráněného potrubí. 
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Obrázek 1. Katodická ochrana s vnějším zdrojem proudu. 

 

Anodická ochrana 

Principem anodické ochrany je pasivace, popř. udržení pasivního stavu 

pomocí anodické polarizace. Pro použití anodické ochrany je nutné znát závislost 

mezi proudovou hustotou a potenciálem, z níž vyplývají kritické hodnoty potenciálů a 

jim odpovídající proudové hustoty. Na tvar této závislosti má vliv prostředí a kolísání 

tlaku, koncentrace a teploty (obr.2). 
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Obrázek 2. Závislost proudové hustoty na elektrickém potenciálu pro ocel St38 

v míchaném  45 % roztoku NaOH.  

 

Složitější situace je při místním porušování pasivních vrstev. Pak může 

docházet k bodové korozi a ke koroznímu praskání, což využití anodické ochrany 

obvykle omezuje. Také možnost vzniku mezikrystalového napadení bývá také 

činitelem omezujícím možnost využití anodické ochrany, která nezabezpečí 

opětovnou pasivaci aktivních strukturních  složek.  

Je zřejmé, že anodická ochrana je vhodná především pro vnitřní povrchy 

jednoduchého geometrického tvaru. Přispívá též k získávání čistých produktů a 

umožňuje nahradit drahé materiály levnějšími. 
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Ochranné povlaky 

Nejrozsáhlejší skupinou metod protikorozní ochrany je vytváření různých typů 

ochranných povlaků (kovových, anorganických i organických) nejrozmanitějšími 

způsoby. Použitím povlaků lze hospodárně dosáhnout požadované životnosti 

výrobků při využití nejdůležitějších vlastností základních konstrukčních materiálů. 

 

Kovové povlaky 
 

Pro vytváření kovových povlaků s používá řady kovů od velmi ušlechtilých 

(platina, zlato) až po kovy vzhledem k železu (nejčastěji používaný kov) méně 

ušlechtilé. Je rozpracována řada technologií: elektrochemických, žárový nástřik, 

difúzní vytváření povlaků, nanášení ve vakuu nebo rozkladem sloučenin kovů a 

ponorem v tavenině. 

Hlavním hlediskem pro hodnocení ochranné funkce kovových povlaků je vliv 

tloušťky a poréznosti povlaku. S rostoucí tloušťkou povlaku roste jeho životnost, 

protože se snižuje počet korozně významných pórů. Optimálních podmínek je 

dosaženo tehdy, když se stane povlak neporézní. 

Kovové povlaky s ohledem na svou funkci v elektricky vodivém prostředí se 

dělí na katodické a anodické vzhledem k základnímu kovu (oceli) v daném prostředí. 

Typickým zástupcem prvé skupiny ve většině prostředí je chrom, zástupcem druhé 

zinek. 

 

Anorganické povlaky 
 

Konverzní vrstvy vzniklé fosfátováním se nepoužívají pouze pro zvýšení 

životnosti zinkových povlaků, ale velmi často vytvářejí pod nátěry pro zvýšení 

přilnavosti a pro snížení koroze pod nátěrem. 

Fosfátování se aplikuje na ocel a zinek. Povlaky jsou tvořeny nerozpustnými 

krystalickými fosforečnany, které velmi dobře lpí na kovovém povrchu a v tenkých 
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vrstvách jsou schopny odolávat do jisté míry i deformaci. Pro svoji poréznost a 

snadné mechanické poškození dlouhou dobu ochranu nezajišťují. Nejčastěji se 

fosfátování užívá pod nátěry, kde se uplatňuje vysoká adsorpční schopnost 

fosfátových povlaků pro organické sloučeniny. 

Další anorganickou ochrannou vrstvou jsou oxidické vrstvy na hliníku a jeho 

slitinách, vytvořené chemickou nebo anodickou oxidací. Vrstvy poskytují ochranu 

proti korozi samostatně i v kombinaci s nátěry, částečně chrání i proti opotřebení a 

mohou být používány i k dekorativním účelům. 

Typickým představitelem anorganických ochranných povlaků jsou keramické 

smalty, tepelně slinuté žáruvzdorné kysličníky, cementy  a jiné. Jejich ochranná 

účinnost spočívá v odolnosti k vnějším činidlům a nepropustnosti pro vnější agresivní 

prostředí.Tato funkce vyžaduje kompaktní neporézní povrch. 

Velmi rozšířeny jsou anorganické nátěry na bázi vodního skla. 

 

Organické povlaky z plastických hmot a pryží 
 

Povlaky z plastických hmot a pryží se vytvářejí z řady polymerů, jako např. 

polyvinylchloridu, polyethylenu, polyamidu, teflonu, akrylátů, celulózy, různých směsí 

z přírodních i syntetických kaučuků [4] atd. nejen jako protikorozní ochrana, ale i jako 

ochrana proti opotřebení, lepivosti atd. Ochranné vlastnosti vyplývají z materiálových 

vlastností použitých hmot v daném prostředí. Pro životnost povlaku je rozhodující 

difúze korozního prostředí do povlaku. Zvýšení životnosti tloušťkou je možné jen do 

té míry, než se nepříznivě neovlivní kvalita vrstvy, její homogennost a přilnavost 

k povrchu. 
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Nátěry    

 

Nátěry vytvářejí film z makromolekulárních látek třemi různými mechanismy: 

a) fyzikálním (odpaření rozpouštědla) 

b) fyzikálně-chemickým (odpaření rozpouštědla a následná chemická reakce) 

c) chemickým (pouze chemická reakce) 

Z hlediska protikorozní ochrany není dosud znám absolutně nepropustný polymer 

pro vodu a plyny. Difúzní odpor u pojiv stoupá s rostoucí tloušťkou filmu. Aby bylo 

dosaženo požadovaných ochranných antikorozních vlastností nátěrů je potřebné tyto 

filmy pigmentovat nebo obecně modifikovat látkami zpomalujícími popř. zamezujícími 

korozním pochodům. Toho lze dosáhnut několika způsoby: 

a) přídavkem pigmentu reagujícího s kovem 

b) přídavkem pigmentu reagujícího s pronikajícím korozním prostředím (H2O, SO2, 

Cl-) 

c) pojivo (polymer) reaguje s pigmentem a jejich reakční produkty vytváří s kovem 

nerozpustný komplex [5,6] 

d) bariérově, tj. prodloužením cesty korozního prostředí ke kovu [7] 

e) elektrochemicky např. kovový zinek vytváří obětovanou elektrodu (rozpouští se 

na úkor železného podkladu) 

f) přídavkem organických inhibitorů reagujících s podkladovým kovem nebo 

pojivem, může též upravovat pH systému 

Na nátěry je nutné při korozní ochraně pohlížet jako na určitou bariéru, která je 

postavena mezi kov a okolní prostředí, ale nikdy tato bariéra není pro kapaliny a 

plyny úplně nepropustná. Z těchto důvodů je nejčastějším způsobem vytváření 

antikorozních nátěrů kombinace polymerního pojiva s antikorozním anorganickým 

pigmentem. 
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Závěr 

Pro mnohé korozní systémy je výhodné kombinovat dvě nebo více metod 

protikorozní ochrany. V praxi jsou kombinované protikorozní ochrany téměř 

pravidlem. Nutná je především kombinace metody ochrany volbou materiálu a 

ochranným povlakem. Důvody takové kombinace často spočívají v obtížnosti vytvořit 

pro některé součásti vhodné ochranné vrstvy z důvodů rozměrových, tvarových atd. 

Samozřejmou kombinací metod je úprava konstrukce s volbou materiálů a 

povrchových úprav. Z ekonomických důvodů se často kombinuje katodická ochrana 

s použitím ochranných povlaků. Také použití inhibitorů koroze se často kombinuje 

s ostatními metodami ochrany proti korozi.  
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TYPY KOROZNÍHO NAPADENÍ 

TYPES OF CORROSION ATTACKS 
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SUMMARY 

The surface of a material or component is subject to various environmental 
influences when in use. The mechanical, thermal, and chemical (corrosive) 
parameters may act individually, or two or even three factors can combine, 
the significance of each differing according to the type of stress. The 
corrosive factor can be divided into chemical and electrochemical 
components. Electrochemical corrosion can take place with or without 
mechanical stress. This general term covers pitting corrosion, crevice 
corrosion, and selective corrosion, including the subgroups of intergranular 
corrosion, spongiosis, dezincification, and line- and layer-type corrosion. 
Key words: pitting corrosion, crevice corrosion, selective corrosion, 
intergranular corrosion, spongiosis, dezincification,line- and layer-type 
corrosion 

 
 
 The most dangerous types of corrosion are pitting corrosion, crevice corrosion, 

and selective corrosion, including the subgroups of intergranular corrosion, 

spongiosis, dezincification, and line- and layer-type corrosion. 

 Pitting  corrosion in the broadest sense is defined as the form of corrosion in 

which craterlike, surface-hollowing, or pinpricklike cavities occur. Outside the pitted 

areas practically no surface corrosion is observed. The depth of the pitted area is 

generally equal to or greater than its diameter. Pitting always arises when the 

material surface is covered with a corrosion-resistant coating that has pores or 

defects, the latter being there initially or arising through a local reaction with the 

corrosive medium. 
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 Crevice corrosion is also a form of localized corrosion. It amounts to locally 

intensified corrosion in crevices and thus results exclusively from the design of a 

specific component. In unalloyed steels it usually occurs as nonuniform or uniform 

corrosion, and in stainless steels it can also occur as pitting corrosion. It can be 

regarded as a variation of pitting corrosion. 

 Selective corrosion is defined as corrosion in which specific microstructural 

constituents, regions close to grain boundaries, or alloying components are 

preferentially attacked. 

 Intergranular corrosion, spongiosis, dezincification, and line- and layer-type 

corrosion are classified in this subgroup. Of particular importance is intergranular 

corrosion. 

 Intergranular corrosion in electrolyte solutions arises when the resistance of 

zones close to the grain boundary, compared with the resistance of areas further 

from the grain boundary, is reduced due to microstructural changes in the grain 

boundary regions. This type of corrosion is particularly characteristic of passive 

materials, in which large differences between the corrosion rates of the matrix and 

the grain boundary areas are possible if the chemical composition of the grain 

boundary zones is changed by discontinuous precipitation processes in the 

supersaturated solid solution. Intergranular corrosion is characterized by the fact that 

grain boundary zones are corroded preferentially in a groovelike manner until 

individual grains are loosened and fall out of the microstructure. Given heavy 

intergranular corrosion, the entire structure can collapse. 

 Spongiosis, also known as graphitization, is a form of corrosion found only in 

gray cast iron. Because of inadequate formation of a protective layer, ferrite and 

pearlite are converted primarily to iron(II) oxide hydrate, whereas the graphite 

structure and the distribution and percentage of the phosphide eutectic remain 

unchanged�. In this instance the metallic bond is lost, leading to complete loss of 

strength in the damaged areas of the component. The remarkable feature of this 

process is that the outer form of the component is so well maintained that tool marks 

can often be seen. 
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 Dezincification is the selective corrosion of copper�–�zinc alloys (brass) with 

more than 15�% zinc, in which porous copper deposits form on the corroded parts�. 

Although less common, similar phenomena have also been observed in other copper 

alloys such as copper�–�aluminum (aluminum stripping), copper�–�tin (detinning), 

and copper�–�nickel (nickel stripping). 

 Dezincification can occur, for example, in tap water, river water, seawater, and 

liquids containing chloride. The rate of this corrosion process is increased by plastic 

deformation of the material�. 

 Layer corrosion is observed in the aluminum alloys AlMg, AlZnMg, AlCuMg, 

and AlZnMgCu. The material undergoes corrosion in chloride-containing media by 

exfoliation parallel to the surface. This occurs if a rolling process gives rise to a 

laminar structure of intermetallic compounds or when lamellar zones of differing 

concentration were already present in the ingot. 

 In contrast to layer corrosion in aluminum alloys, line-type corrosion can occur 

in many materials, although it is also linked to forged and rolled products. The cause 

of line-type corrosion may be due to both the banded structure of precipitations and 

microsegregation, i.e., insufficient concentration compensation. 

 Because of the high degree of deformation, sheet products exhibit a 

particularly marked sandwich structure with regard to the concentration distribution of 

the alloying elements. If the corrosion resistance of a material depends on the 

concentration of the segregating alloying element, local differences in corrosion 

depth can occur if fabricated parts are subjected to stress in the fiber direction. In 

practice this is the case at the face of rolled-in tubes of heat exchangers, the cutting 

edges of sieve trays, or valves and valve seats in forged armatures�. 
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AKTIVITY INFORMAČNÍHO STŘEDISKA SYNPO V OBORU NOREM PRO 

NÁTĚROVÉ HMOTY 

ACTIVITIES OF THE SYNPO INFORMATION CENTRE IN THE FIELD OF 
PAINT STANDARDS 

 

Oldřich Horák 

SYNPO, akciová společnost, Pardubice, Česká republika 

 

SUMMARY 

The paper is a concise review of standards for the coating composition 
region in the Czech Republic. The ČSN standards interconnected with the 
ISO (or with EN standards) directed to the coating properties are given 
here. The Synpo library is presented as an information centre serving to 
the coworkers in the field of synthetic polymers, resins, coating 
compositions, and adhesives. 
Key word: paint, standard, coating, resin 
 

 

Tato přednáška byla připravena za podpory MŠMT a MPO ČR. 

 

 

V SYNPO je v současné době budováno informační středisko, které slouží 

pracovníkům v oboru syntetických polymerů, pryskyřic, nátěrových hmot a lepidel. 

Technická knihovna je vybavována odbornou literaturou i databázemi a oddělení 

informatiky přechází na moderní způsoby získávání informací prostřednictvím 

výpočetní techniky. Pořízené informace slouží nejen zaměstnancům SYNPO, ale ve 

významné míře i zájemcům z vysokoškolských a výzkumných pracovišť pardubické 

chemické aglomerace. Technická knihovna, které se zřizování informačního centra 

především týká, patří k nejlépe vybaveným v naší republice v oboru polymerů a 

nátěrových hmot. Kromě základních referátových časopisů je k dispozici velká řada 
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monografií, sborníků z konferencí a studií. Pravidelně jsou odebírány následující 

časopisy týkající se nátěrových hmot: 

 

Časopisy odebírané v SYNPO Pardubice (obor nátěrových hmot) 

 

• Coatings, Regulations and the Environment 

• European Coatings Journal 

• Farbe und Lack 

• Journal of Coatings Technology 

• Paint and Coatings Industry 

• Paintindia 

• Polymers Paint Colour Journal 

• Progress in Organic Coatings 

• Surface Coatings International 

• Waterborne and High Solids Coatings 

• World Surface Coatings Abstracts 

• Spektra nátěrových hmot 

• Koroze a úprava materiálu 

• Povrchové úpravy 
 

V rámci budování tohoto informačního centra je značná pozornost věnována i 

normalizační činnosti, která hraje v současném výzkumu i výrobě důležitou roli. Proto 

je tato přednáška  věnována zhodnocení stavu normalizace v ČR i na mezinárodní 

úrovni v oblasti norem pro nátěrové hmoty, jejich pojiva, pigmenty a plniva. 

Soustřeďuje se na dokumenty vydané jako české technické normy (ČSN) a 

mezinárodní normy (ISO) a obrací pozornost i na evropské normy (EN). 

 

Dohodnutí základních vlastností výrobků a normalizace zkušebních metod pro 

jejich stanovení patří k důležitým podmínkám  nutným pro odstranění překážek 
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obchodu a pro vzájemné uznávání deklarovaných parametrů všemi smluvními 

partnery. Toto pravidlo platí i pro oblast nátěrových hmot v celém rozsahu, t. j. pro 

suroviny k jejich přípravě i modifikaci vlastností, formulaci nátěrových kompozic, 

hodnocení vlastností nátěrových hmot před aplikací i po nanesení a v neposlední 

řadě pro úpravu povrchu, který má být opatřen povlakem. 

 

Mezi instituce, které se v ČR touto problematikou zabývají, patří Úřad pro 

normalizaci, metrologii a zkušebnictví a Český normalizační institut, konkrétně 

Technická normalizační komise TNK 32 „Ochrana proti korozi“. Tato TNK je 

zaměřena na normy na nátěrové hmoty, které jsou v systému ČSN zařazeny do třídy 

67 a normy pro úpravu povrchu substrátu před nanesením nátěru zařazené do třídy 

03. V současné době vznikají nové normy výhradně přejímáním EN, ve výjimečných 

případech na základě ISO. Starší ČSN jsou postupně rušeny a nahrazovány novými 

dokumenty. 

 

V celosvětovém měřítku je to Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO, 

jmenovitě Technická komise TC 35 „Nátěrové hmoty“, která vznikla již v roce 1947 a 

od té doby je nejuznávanější světovou organizací navrhující, 

zpracovávající a vydávající normy pro průmysl nátěrových hmot. Během let se 

poněkud pozměnila náplň její práce, neboť z původních převažujících projektů pro 

zkušební metody a specifikace surovin nyní klade důraz na hotové produkty v 

kapalné i práškové formě a na vlastnosti vytvořených filmů. S pokrokem ve vědě 

a technice jsou postupně standardizovány i nejmodernější zkušební metody. Vývoj 

normalizovaných metod hodnocení i specifikací pojiv, pigmentů a plniv zůstává 

rovněž jedním ze základních předmětů činnosti této komise. Na práci ISO TC 35 

se jednotlivé členské státy podílejí jednak prostřednictvím svých národních komitétů 

a ve významné míře spoluprací specialistů jmenovaných pro jednotlivé projekty. 

V Evropě se kromě přejímání dokumentů ISO vytvářejí standardy Evropské 

unie. Aby pro tuto činnost existoval určitý systém, byly po vzoru ISO TC 35 vytvořeny 

dvě technické komise Evropského výboru pro normalizaci CEN. Tou významnější pro 
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obor nátěrových hmot komplexně je CEN TC 139 „Paints and varnishes“, pro 

suroviny byla ustavena CEN TC 298 „Pigments and extenders“. CEN TC 139 Byla 

založena v roce 1988 a její vznik byl iniciován a podporován především průmyslem 

nátěrových hmot, aby se zajistilo soustředění základních norem a materiálových 

specifikací pro určitý aplikační obor (např. pro stavebnictví) vždy do určité 

specializované komise a aby docházelo k jejich trvalé koordinaci. Na rozdíl od ISO se 

CEN nezabývá v takové míře obecnými zkušebními normami a tak nedochází k 

duplicitě v činnosti. Zpracovává pouze speciální zkušební metody, zajímá se 

o specifikaci nátěrů na různé podklady a vyvíjí klasifikační schemata. Členy CEN jsou 

země EU a spolupráce opět probíhá prostřednictvím národních komitétů a 

jmenovaných specialistů. CEN TC 298 vznikla v roce 1992, aby sloužila zájemcům o 

standardy týkající se pigmentů a plniv. Zde se setkávají specialisté z oboru 

nátěrových hmot, plastů a stavebnictví společně s výrobci a dodavateli zmíněných 

surovin. 

 

Spolupráce ISO a CEN se řídí Vídeňskou dohodou, která uvádí postupy pro 

vzájemné uznávání a přejímání standardů a rozděluje kompetence. Základními 

principy jsou následující ustanovení: 

-   Obecné zkušební metody pro celý průmysl nátěrových hmot jsou vypracovány v ISO 

TC 35. V případě, že se jedná o obecné normy požadované výborem CEN, jsou 

pracovní návrhy převedeny do ISO. 

-   Zkušební standardy vydané jako ISO normy jsou přebírány do CEN, aby bylo 

usnadněno uvádění normativních odkazů v normách EN na výrobky. 

 

Technická komise ISO TC 35 zahrnuje šest subkomisí, které se dále člení do 

pracovních skupin. Normy produkované touto organizací jsou převážně zkušební a 

proto upoutávají pozornost odborníků ve výzkumu, vývoji a průmyslu nátěrových 

hmot v největší míře. Tyto normy jsou často přejímány CEN jako normy evropské a 

následně jsou pak povinně zapracovány bez modifikací do soustavy norem 
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členských států EU (vč. přidružených). Konfliktní národní normy musí být současně 

zrušeny. Z uvedeného vyplývá, že normám je nutno věnovat náležitou pozornost a 

ve zkušebních i analytických laboratořích i při provozní kontrole kvality výrobků se 

jimi bez výjimky řídit (i v zájmu řízení jakosti podle ISO 9000). 

 

Můj referát je zaměřen především na činnost subkomise SC 9, podřízené ISO 

TC 35. Zde se rodí většina zkušebních norem z oboru nátěrových hmot v kapalném 

či práškovitém stavu i norem na nátěry a volné filmy. Tyto jsou nyní v české verzi 

většinou vydány jako ČSN EN ISO. Do skupiny ČSN, vydaných ve třídě 67, patří 

ještě některé normy zpracované jinými technickými komisemi ISO, především ISO 

TC 61 „Plastics“, jejíž subkomise SC 12 obhospodařuje mimo jiné normy na 

syntetické pryskyřice používané jako pojiva pro nátěrové hmoty. Dále je ve třídě 67 

ještě řada původních ČSN (dříve většinou vydaných v rámci RVHP), jejichž osud je 

však již zpečetěn - dříve či později budou zrušeny z důvodu konfliktnosti s novou EN 

nebo z důvodu zastaralosti. Tzv. „čistá“ ČSN bude proto za několik let výjimkou. 

 

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní normy ČSN provázané s ISO 

(resp. s EN) na hodnocení vlastností nátěrových hmot, platné k datu 15. října 2002. 

 

Obsah netěkavých podílů 

ČSN EN ISO 3251:1997 (67 3031)   NH - Stanovení netěkavých podílů v NH a 

pojivech pro NH 

ISO 3251:1993   PaV - Non-volatile matter of paints, varnishes and binders  

ČSN ISO 3233:1996 (67 3030)   NH - Stanovení objemu suchého nátěru (netěkavé 

složky) z objemu kapalného nátěru 

ISO 3233:1998   PaV - Percentage volume of non-volatile matter (by measuring the 

density) of a dried coating 
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Obsah těkavých organických látek 

ČSN EN ISO 11890:2002 (67 3029)   NH - Stanovení obsahu těkavých organických 

látek (VOC) - Část 1: Diferenční metoda, Část 2: Plynově-chromatografická metoda 

ISO 11890:2000   PaV - Volatile organic compound (VOC) content - Part 1: 

Difference method, Part 2: Gas-chromatographic method 

 

Reologie 

ČSN EN ISO 2431:1997 (67 3013)   NH - Stanovení výtokové doby výtokovými 

pohárky 

ISO 2431:1993   PaV - Flow time by use of flow cups 

ČSN ISO 2555:1997 (64 0346)   Plasty - Pryskyřice v kapalném, emulgovaném nebo 

dispergovaném stavu - Stanovení zdánlivé viskozity podle Brookfielda 

ISO 2555:1989   Plastics - Resins in the liquid state or as emulsions or dispersions - 

Apparent viscosity by the Brookfield method 

ČSN EN ISO 3219:1996 (64 0347)   Plasty - Polymery/pryskyřice v kapalném nebo 

emulgovaném nebo dispergovaném stavu - Stanovení viskozity rotačním 

viskozimetrem s definovanou smykovou rychlostí 

ISO 3219:1993   Plastics - Polymers/resins in the liquid state or as emulsions or 

dispersions - Viscosity using a rotational viscometer with defined shear rate 

 

 

Hustota 

ČSN EN ISO 2811:2002 (67 3012)   NH - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická 

metoda, Část 2: Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy vážky), Část 3: Metoda 

oscilační, Část 4: Metoda tlakového válce 
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ISO 2811:1997   PaV - Determination of density - Part 1: Pyknometer method, Part 2: 

Immersed body (plummet) method, Part 3: Oscillation method, Part 4: Pressure cup 

method 

 

Zasychání 

ČSN EN ISO 1517:1997 (67 3055)   NH - Zkouška povrchového zasychání - Metoda 

s balotinou 

ISO 1517:1973   PaV - Surface drying test - Ballotini method 

ČSN EN ISO 3678:1997 (67 3056)   NH - Zkouška zasychání do stavu bez otisku 

ISO 3678:1976   PaV - Print free test 

ČSN EN 29117:1996 (67 3057)   NH - Stanovení stavu proschnutí a doby proschnutí 

- Zkušební postup 

ISO 9117:1990   PaV - Through-dry state and through-dry time - Method of test 

ČSN EN ISO 4622:1996 (67 3058)   NH - Tlaková zkouška stohovatelnosti 

ISO 4622:1992   PaV - Pressure test for stackability 

 

Tloušťka nátěru 

ČSN EN ISO 2808:2000 (67 3061)   NH - Stanovení tloušťky nátěru 

ISO 2808:1997   PaV - Determination of film thickness 

 

 

Tvrdost 

ČSN ISO 2815:1993 (67 3072)   NH - Buchholzova vrypová zkouška 

ISO 2815:1973   PaV - Buchholz indentation test 

ČSN EN ISO 1522:2000 (67 3076)   NH - Zkouška tvrdosti nátěru tlumením kyvadla 
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ISO 1522:1998   PaV - Pendulum damping test 

ČSN 67 3075:1990   Stanovení povrchové tvrdosti nátěrů tužkami 

ISO 15184:1998   PaV - Film hardness by pencil test 

 

Ohybové vlastnosti 

ČSN ISO 1519:1994 (67 3079)   NH - Ohybová zkouška (na válcovém trnu) 

ISO 1519:2002   PaV - Bend test (cylindrical mandrel) 

ČSN EN ISO 6860:1998 (67 3080)   NH - Ohybová zkouška (na kónickém trnu) 

ISO 6860:1984   PaV - Bend test (conical mandrel) 

 

Tahové vlastnosti 

ČSN EN ISO 527-3:1997 (64 0604)   Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: 

Zkušební podmínky pro fólie a desky 

ISO 527-3:1995   Plastics - Tensile  properties - Part 3: Test conditions for films and 

sheets 

 

Přilnavost 

ČSN ISO 2409:1993 (67 3085)   NH - Mřížková zkouška 

ISO 2409:1992   PaV - Cross-cut test 

ČSN EN 24624:1995 (67 3077)   NH - Odtrhová zkouška přilnavosti 

ISO 4624:2002   PaV - Pull-off test for adhesion 

 

Odolnost vůči hloubení 

ČSN EN ISO 1520:2002 (67 3081)   NH - Zkouška hloubením  

ISO 1520:1999   PaV - Cupping test 
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Rázová zkouška 

ČSN EN ISO 6272:1996 (67 3018)   NH - Zkouška padajícím závažím 

ISO 6272:2002   PaV - Rapid deformation tests - Falling-weight test (existing in two 

parts) 

 

Oděr, čistitelnost 

ČSN EN ISO 1518:2000 (67 3109)   NH - Zkouška vrypem 

ISO 1518:1992   PaV - Scratch test 

ČSN EN ISO 11998:2002 (67 3111)   NH - Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru za 

mokra a stanovení čistitelnosti 

ISO 11998:1998   PaV - Wet-scrub resistance and cleanability of coatings 

 

Optické vlastnosti 

ČSN ISO 2813:1998 (67 3066)   NH - Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez 

obsahu kovových pigmentů při úhlu 20o, 60o a 85o 

ISO 2813:1997   PaV - Specular gloss of non-metallic paint films at 20o, 60o and 85o 

 

 

Chemická odolnost 

ČSN EN ISO 2812:1996 (67 3099)   NH - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 1: 

Obecné zkušební metody, Část 2: Metoda ponorem do vody 

ISO 2812:1993   PaV - Resistance to liquids - Part 1: General methods, Part 2: Water 

immersion methods 
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ČSN EN ISO 6270-1:2002 (67 3108)   NH - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 

1: Kontinuální kondenzace 

ISO 6270-1:1998   PaV - Resistance to humidity - Part 1: Continuous condensation 

ČSN EN ISO 7253:2002 (67 3092)   NH - Stanovení odolnosti v neutrální solné mlze 

ISO 7253:1996   PaV - Resistance to neutral salt spray (fog) 

 

Korozní zkoušky 

ČSN EN ISO 4623:1997 (67 3107)   NH - Zkouška nitkové koroze na oceli 

ISO 4623:2000   PaV - Determination of filiform corrosion - Steel substrates 

 

Stárnutí 

ČSN EN ISO 11341:1998 (67 3097)   NH - Umělé stárnutí a expozice umělému 

záření - Expozice filtrovanému záření xenonové obloukové výbojky 

ISO 11341:1994   PaV - Artificial weathering and exposure to artificial radiation - 

Exposure to filtered xenon-arc radiation 

ČSN EN ISO 11507:2002 (67 3112)   NH - Expozice nátěrů umělému stárnutí - 

Expozice fluorescenčnímu UV záření a vodě 

ISO 11507:1997   PaV - Exposure of coatings to artificial weathering - Exposure to 

fluorescent UV and water 

 

Vady nátěrů 

ČSN ISO 4628-2:1996 (67 3071)   NH - Hodnocení degradace nátěrů - Hodnocení 

intenzity, množství a velikosti obecných vad - Část 2: Hodnocení stupně puchýřování 

ISO 4628-2:1982   PaV - Evaluation of degradation of coatings - Designation of 

intensity, quantity and size of common types of defect - Part 2: Degree of blistering 
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ČSN EN ISO 4628-6:2002 (67 3071)   NH - Hodnocení degradace nátěrů - Stanovení 

intenzity, množství a velikosti běžných typů obecných vad - Část 6: Vyhodnocení 

stupně křídování metodou samolepicí pásky 

ISO 4628-6:1986   PaV - Evaluation of degradation of coatings - Designation of 

intensity, quantity and size of common types of defect - Part 6: Degree of chalking by 

tape method 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že v současné době již téměř neexistují normy ČSN, 

které nemají návaznost na standardy vyššího typu. Jak již bylo řečeno, ČSN vydané 

v minulosti (před rokem 1989) jsou postupně rušeny a nahrazovány. Pro informaci 

uvádím aktuální přehled norem řady 67, které byly avizovány ve Věstníku ČSNI 

jakožto abonenti na brzké zrušení: 

 

Normy ČSN dosud platné, ale navržené ke zrušení v roce 2003 

ČSN 67 0811:1984   Skladování nátěrových hmot 

ČSN 67 3015:1983   Stanovení bodu vzplanutí nátěrových hmot v uzavřeném 

kelímku podle Abel-Penskyho 

ČSN 67 3049:1984   Nátěrové hmoty - Zhotovení zkušebních nátěrů nanášecím 

pravítkem 

ČSN 67 3063:1985   Stanovení lesku nátěrů 

ČSN 67 3064:1984   Stanovení změny lesku nátěrů 

ČSN 67 3068:1983   Stanovení změny (rozdílu) barevného odstínu nátěrů 

ČSN 67 3074:1985   Nátěrové hmoty - Stanovení vnikací tvrdosti nátěru 

mikrotvrdoměrem 

ČSN 67 3082:1983   Stanovení odolnosti nátěru při úderu 

ČSN 67 3086:1981   Laboratorní zkouška odolnosti nátěrů proti tvorbě osmotických 

puchýřků (sandwich-test) 
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ČSN 67 3087:1981   Laboratorní zkoušky ochranné účinnosti nátěrů na kovech - 

Zrychlená ponorová zkouška odolnosti nátěrů proti podkorodování (postup podle 

Machu a Schiffmana) 

ČSN 67 3091:1983   Stanovení odolnosti nátěrů v atmosférických podmínkách 

laboratorními zkouškami 

ČSN 67 3103:1981   Vyhodnocování zkoušek nátěrů - Subjektivní hodnocení 

zašpinění, omyvatelnosti, sprašování, vrásnění a bělení 

ČSN 67 3104:1981   Vyhodnocování zkoušek nátěrů - Vyhodnocování praskání a 

odlupování nátěrů 

 

Dostupnost norem 

Nákup norem: ČSN v prodejnách, kopie v ČSNI 

 

Kontaktní adresy:  

Prodejny norem:       Zahraniční normy: 
ČSNI    TECHNOR   ČSNI - studovna 
Hornoměcholupská 40 Wonkova 432  Biskupský dvůr 5 
102 04  Praha 10  500 02  Hradec Králové 110 02  Praha 1 
e-mail: odbyt@csni.cz tel/fax: 495 213 114  e-mail: studovna@csni.cz 
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POLYURETHANOVÁ POJIVA Z OBNOVITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

POLYURETHANE BINDERS BASED ON RECOVERABLE RECOURCES  

 

Petra Tamchynová, Andrea Kalendová 

Univerzita Pardubice, Fakulta Chemicko–technologická, Ústav polymerních 

materiálů, Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků, Náměstí Čs. legií 565, 

53210 Pardubice,Česká republika 

 

SUMMARY 

The paper deals with the possibility of using of polyurethanes, the 
polyester component of which was replaced by a polyalcohol modified with 
rape oil. The usage of renewable resources and the ecological point of 
view are the main advantages of this binder. 
Key words: polyurethanes, rape oil, binder, coating 

 

 

Úvod 

Pod pojmem polyurethany rozumíme povlaky vzniklé reakcí vícefunkčních  

isokyanátů s polyalkoholy. Polyurethany vytvářejí nátěrový film za normální teploty 

tvorbou chemicky zesíťované struktury. Vhodnou volbou jednotlivých pojivových 

složek hydroxylových a isokyanátových je možno připravit širokou paletu nátěrových 

hmot s nejrůznějšími vlastnostmi. 

Dvousložkové polyurethany se skládají ze složky obsahující hydroxylové 

skupiny, obvykle jsou to polyestery nebo akryláty, a ze složky obsahující 

isokyanátovou pryskyřici, označovanou jako tužidlo. Tato práce se zabývá 

vlastnostmi polyurethanů, jejichž polyesterová složka byla nahrazena polyalkoholem 

modifikovaným řepkovým olejem. Použití obnovitelných zdrojů a ekologická stránka 
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jsou hlavní výhody tohoto pojiva. Dále je to vyšší pružnost a houževnatost vzniklého 

filmu, díky kterým roste odolnost proti mechanickému namáhání.  

 

Experimentální část 

Byly formulovány dvousložkové polyurethanové nátěrové hmoty na bázi 

polyolu modifikovaného řepkovým olejem, které byly vytvrzeny směsí alifatických a 

aromatických isokyanátů. Tyto nátěrové hmoty byly v první fázi pigmentovány zinkem 

(Obrázek 1.) a posléze také přírodní železitou slídou (Obrázek 2.).   

U nátěrových filmů byla z fyzikálně – mechanických vlastností provedena 

zkouška ohybu a dále byla měřena tvrdost nátěrů.  

Antikorozní vlastnosti nátěrů byly zjišťovány pomocí urychlené korozní 

zkoušky v solné mlze (tj. 5% vodný roztok NaCl). Tato metoda má alespoň částečně 

simulovat  přírodní podmínky, jejich vliv na ochranou funkci nátěrů a především na 

rozsah koroze natíraného podkladu. 

 

     

 

Obrázek  1. Částice práškového zinku (dovoz firma Heubach). 
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Obrázek 2. Částice slídy (typ spekularit Heucorox FL-P610, dovoz firma heubach). 

 

 

Výsledky 

Z fyzikálně – mechanických vlastností byla jako první zjišťována  tvrdost  

nátěrů, která byla měřena za 24 hodin od nanesení filmu.U nátěrových filmů 

pigmentovaných zinkem byla naměřena hodnota tvrdosti 60% a v případě nátěrů 

pigmentovaných železitou slídou byla tato hodnota 50%. Tato čísla svědčí o 

vysokém stupni zesítění nátěrového filmu za velmi krátkou dobu. Zkouška ohybu 

prokázala velkou tvrdost a zároveň také křehkost nátěrů. Odolnost této zkoušce byla 

v případě obou nátěrových filmů, pigmentovaných zinkem i železitou slídou, nulová. 

U zinkových nátěrů došlo k úplnému odloupnutí filmu od podkladu, u nátěrů se 

železitou slídou došlo pouze k jejich popraskání, nikoliv však k úplnému odloupnutí. 

Zde se projevila schopnost železité slídy zvýšit adhezi nátěrového filmu k podkladu. 

Tato vlastnost je způsobena lamelárním tvarem pigmentových částic. Z výsledků 

fyzikálně – mechanických zkoušek vyplývá, že nátěrový film je příliš tvrdý a křehký. 

V další fázi je proto  nutné snížit stupeň zesítění a zvýšit tak pružnost nátěru. 

Nátěrové filmy byly podrobeny také korozní zkoušce v prostředí solné komory 

po dobu 500 hodin. Za tuto dobu nedošlo k žádné korozi kovového podkladu 

(Obrázek 3.). 
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Obrázek 3. Polyurethanové nátěry pigmentované práškovým zinkem (Heubach) na 

OKP = 50%  po 500 hodinách expozice v solné komoře. 

 

 

Závěr 

V této oblati jsou dosavadní poznatky teprve na počátku a této problematice 

bude věnována další pozornost. Korozní odolnost tohoto typu pojiva se 

z dosavadních výsledků jeví jako velmi dobrá. Z výsledků fyzikálně – mechanických 

zkoušek vyplývá, že nátěrový film je příliš tvrdý a křehký. V další fázi výzkumu je 

proto nutné zaměřit pozornost také tedy na volbu vhodného tvrdidla. 
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STRUCTURED LATEX PARTICLES  

FILM FORMATION 

TVORBA FILMU ZE STRUKTUROVANÝCH LATEXOVÝCH ČÁSTIC 
 

aJaromir Snuparek, aBohuslav Kadrnka,  aPavel Ritz, bOtakar Quadrat 
aInstitute of Polymeric Materials, University of Pardubice, Czech Republic 

bInstitute of Macromolecular Chemistry CAS, 162 06 Prague, Czech Republic 

 

 

SUMMARY 

Series of emulsion copolymers with structured particles were synthesized 
comprising copolymerized acrylic or methacrylic acid in the outer layer. All 
samples were based on particles, containing identical cores slightly 
crosslinked by allyl methacrylate and variable shells, weight ratio 
core/shell being constant 1/1. Each sample contained 10 wt% HEMA in 
the shell to achieve the film crosslinkability. In both series samples with 
different hardness and polarity (varible styrene/butyl acrylate ratio) of the 
shell layer were prepared. It was shown that the extent of particle swelling 
and hydroplasticization depends not only on the content of dissociated 
carboxylic groups, but also on the composition and crosslinking of the rest 
of polymer chain i.e. on its polarity and rigidity and on the origin of 
carboxylic groups. The effect of dissociated carboxylic groups on lowering 
the minimum film forming temperature was much more pronounced if the 
polymer chains were more polar.  
Key words: emulsion copolymer, core/shell ratio, structured particle, 
acrylic acid, film crosslinkability 

 

 

 

Introduction 

Polymer colloids in aqueous media form a very important group of polymers, 

which find a whole series of technical applications. In „Low VOC“ or „Zero VOC“ 
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water-borne coating compositions, the aqueous copolymer dispersions operate as a 

binder component. A typical group of latex binders comprises products with a core-

shell structure, which have different compositions of their cores and shells. The 

problems connected with utilization the aqueous polymer dispersions in coating 

compositions comprises the questions connected with film-forming properties of 

originally discrete polymer particles and with their rheological properties as well. Both 

these aspects are to be studied paralelly, especially in such systems, which have a 

hydrophilic particle surface layer and belong to the group of the so-called „alkali-

swellable“ polymer particles. Thanks to the hydrophilic nature of the surface layer 

and the dissociation of  surface carboxylic groups, they can be, to a certain extent, 

plasticized with the surrounding water phase and can form films of sufficient quality 

even without any addition of organic coalescence aids. The rheological behavior, due 

to a change in the hydrodynamic particle volumes after the alkalization, is usually of 

strongly pseudoplastic character. The important aspect connected with the utilization 

of structured polymer particles in the coating system is the ability of discrete polymer 

particles to bind the pigments. The film formation and, consequently, the formulation 

principles have to be investigated together with alkali-swelling behavior of particles 

and together with the effect of particle swelling onto latex rheology. This study was 

focused on the effect of hydrophobic styrene concentration in the shell layer 

copolymer onto particle swelling and hydroplasticization.  

 

Experimental 

Materials 

Monomers: Styrene (S) - technical grade, Kaučuk Kralupy,  butyl acrylate (BA) - 

technical grade, acrylic acid (AA) - technical grade, Eastman, Sokolov, 2 - 

hydroxyethyl methacrylate (HEMA), N,N’-methylenebisacrylamide (MBA), allyl 

methacrylate (AMA), methacrylic acid (MAA) - technical grade, Roehm, Darmstadt, 

Disponil AES 60 - sodium salt of alkyl aryl polyoxyethylene sulfate, Henkel, 

ammonium persulfate - Air Products. Synthesized latexes were neutralized using2-

amino 2-methyl propanol (AMP-95), ANGUS.  
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Polymerization recipe: 

Latexes were produced in a 2500 ml glass reactor by semi-continuous non-

seeded emulsion polymerization under nitrogen atmosphere at temperature 80 °C. 

The reactor charge was put into the reactor and heated to the polymerization 

temperature. Then the monomer emulsion was fed into the stirred reactor at feeding 

rate about 10 ml/min. in three steps (1. seed preparation, 2. core preparation, 3. shell 

preparation). After that, during 2 hours of hold period the polymerization was 

completed.Two series of emulsion copolymers with structured particles were 

synthesized, the former comprising methacrylic acid, the latter acrylic acid in the 

outer layer. All samples were based on particles, containing identical  cores slightly 

crosslinked by allyl methacrylate and variable shells, weight ratio core/shell being 

constant 1/1. Each sample contained 10 wt% HEMA in the shell to achieve film 

crosslinkability. In both series samples with different hardness and polarity (varible 

styrene/butyl acrylate ratio) of the shell layer were prepared. 

 

Determination of the Minimum Film Forming Temperature (MFT) 

The minimum film forming temperature was measured using the MFT Tester 

(Synpo a.s. Pardubice). Minimum film temperature is defined to be the minimum 

temperature at which a film cast from dispersion becomes continuous and clear. The 

MFT Tester consists of a chromium coated copper slab in which a fixed temperature 

gradient is maintained by heating at one end (about 40 °C) and cooling at the other 

(about 0 °C). The polymeric emulsion was cast in a strip along this slab by a coating 

ruler with height of about 150 μm. The point at which the film becomes discontinuous 

when dry was observed, and this temperature was recorded as MFT. The slab is 

located in a box covered with a glass cover, in order to permit visual observation of 

the film during drying. Tests were carried out after a thermal equilibrium has been 

reached. Drying material was silica activated for 1 hour / 130 °C before the 

measurement. 
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Other analytical and testing methods used for characterization of latices and 

polymeric films: particle size - Coulter N4 Plus (Coulter Corp.), pH was measured 

using WTW 320 Ph-Meter, WTW G.m.b.H. Weilheim, Germany. 

 

Results and discussion 

Swelling of the particle surface under alkaline conditions is important in the 

process of film formation form polymer dispersions. The alkali swollen latex particles 

are plasticized by the water phase this increases their viscosity and also enhances 

the ability of particles to undergo the process of coalescence. The extent of the 

particle hydroplastificization depends on the concentration of carboxylic groups an it 

is only effective at alkaline conditions.  

The effect of carboxylic groups content in styrene/butyl acrylate copolymer 

latex on changes in MFT at acidic and alkaline conditions is shown in Fig. 1.[1] The 

relationships document the increase in MFT with increasing content of acrylic acid 

due to increased Tg of copolymer. The particles need higher temperature to undergo 

the deformation necessary for a film formation via coalescence of particles.  

The sharp drop in MFT of samples with higher content of acrylic acid indicates 

their effective hydroplasticization under alkaline conditions. It is evident from the Fig. 

1 that the minimum film formig temperature of the latex particles increased with 

incresing acrylic acid content as a consequence of increased Tg of the copolymer 

even at alkaline conditions. The MFT values of neutralized latexes, however, were 

lower  than those of acidic ones. We investigated particles with shell layers based on 

butyl acrylate and styrene in different ratios, different concentrations of acrylic or 

methacrylic acid in the shell copolymer and different extent of the shell crosslinking 

by methylene-bis-acrylamide. [2,3]   

All structured polymer particles contained a soft core based on butyl 

acrylate/styrene ( wt. ratio BA/S = 1.44) slightly crosslinked by allyl methacrylate and 

with a hard shell comprising 10 wt. % HEMA. The extent of particles 
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hydroplasticization at alkaline conditions increased with lower concentration of 

styrene in the shell. The results were similar for samples with acrylic acid as well as 

methacrylic acid in the shell layer copolymer.  

 

 

Figure 1. Effect of acrylic acid content in butyl acrylate/styrene/acrylic acid copolymer 
on Tg  (�) and MFT in dependence on pH value. pH = 3 (�), pH = 7,5 (�), wt. ratio 
butyl acrylate/styrene = 0.85 remained constant in all copolymers.[1] 
 

As mentioned above, the extent of hydroplasticization depends not only on the 

content of dissocited carboxylic groups, but also on the composition of polymer chain 

and its  polarity and rigidity. Thus, the hydroplasticization effect was not as high if the 

composition of butyl acrylate/styrene copolymer chain changed to higher content of 

styrene. This effect is illustrated in Figures 2 and 3. Here, the latexes comprising 

higher concentration of styrene in the shell layer of structured particles do not exhibit 

any drop in MFT as in the case of particles 
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Figure 2. Effect of styrene and acrylic acid content in the BA/S/HEMA/AA/MBA shell 
layer copolymer on the minimum film forming temperature of neutralized structured 
core shell latexes. Shell composition BA/S/HEMA/MAA/MBA : HEMA = 10 wt. % , 
MBA = 1 wt. %, Styrene   (�) = 35 wt. % , (�) = 40 wt. %, (� ) = 45 wt. % 
 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 2 4 6 8 10 12
Acrylic acid, wt. %

M
FT

,°
C

 

Figure 3. Effect of styrene and acrylic acid content in the BA/S/HEMA/AA/MBA shell 
layer copolymer on the minimum film forming temperature of neutralized structured 
core shell latexes. Shell composition BA/S/HEMA/AA/ : HEMA = 10 wt. % , Styrene  
(� ) = 40 wt. %,  (�) = 35 wt. % , (�) = 30 wt. %. 
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It is also evident from Fig. 4 that crosslinking of the shell layer with methylene-

bis-acrylamide was accompanied by the increase of MFT of neutralized samples to 

values close to those of acidic non-croslinked particles as the  crosslinking impedes 

swelling and, consequently, the hydroplasticization  of  the particle surface. The 

effect of dissociated carboxylic groups on lowering the minimum film forming 

temperature was much more pronounced if the polymer chains were more polar and 

softer. Comparison of minimum film forming temperatures of structured polymer 

particles with variable content of styrene in the shells that were crosslinked with 1 % 

wt.  methylene-bis-acrylamide was shown in Fig. 4.  

 

 

Figure 4: Effect of methacrylic acid and methylene-bis-acrylamide crosslinker content 
in the shell layer of structured core-shell particles on the minimum film forming 
temperature of neuralized (open points) and acidic (full points) latexes. Shell 
composition BA/S/HEMA/MAA/MBA : HEMA = 10 wt. % , S = 45 wt. %, MBA  (��) = 
0 wt%, (�)  = 0.5 wt. %,  (�) = 1 wt. % 
 

Effect of surface layer hydroplasticization on the latex viscosity 

Surface carboxylic groups usually cause an increase in viscosity after 

neutralization of particles due to particle swelling and also due to the elecroviscous 
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alkalinized latexes on their particle concentration considerably differ.[4] It could be 
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assumed that during alkalinization of originally acid latexes, due to electrostatic 

interactions of ionized carboxylic groups, the effective hydrodynamic volume of latex 

particles (intrinsic viscosity [�]) increased, which manifested  in an increase of the 

latex viscosity. A significant difference was found in the effect of copolymerized 

carboxylic groups from acrylic acid and of those from methacrylic acid as a result of 

different monomeric acids polarity and, consequently, different concentration of 

surface and burried carboxylic groups. The latex viscosity and the intrinsic viscosity 

of diluted latexes indicates the extent of particle swelling, i.e. the extent of particle 

hydroplasticization. The difference between the effects of carboxylic groups from 

acrylic acid and those from methacrylic acid copolymerized in the shell layer of 

structured particles is shown in Figures 5 and 6.  

 

 

Figure 5 : Intrinsic viscosity of structured latex particles at pH = 8. Composition  
core//shell(wt. %): S/BA/MAA/AMA//S/BA/HEMA/MAA = 40/57.5/1.5/1//40/40/10/10. 
Mean particle diameter of acid particles 0.1 �m 
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The hydrodynamic volume of latex particles was characterized by their intrinsic 

viscosities [η] obtained by linear extrapolation of Φ/ln ηr to zero volume fraction Φ of 

the latexes according to the Mooney equation [5]  ηr  = exp {[η]Φ/(1-Φ/Φc), where Φc  

is the the volume fraction of particles at which viscosity reaches an infinite value (the 

volume fraction at maximum packing). The relative viscosity ηr = η/ηs, where  η is the 

viscosity of latexes and ηs is that of the dispersion medium, was measured using an 

Ostwald capillary viscometer.  

 

 

Figure 6 : Intrinsic viscosity of structured latex particles at pH = 8. Composition  
core//shell(wt. %): S/BA/AA/AMA//S/BA/HEMA/AA = 40/57.5/1.5/1//40/40/10/10. 
Mean particle diameter of acid particles 0.12 �m. 
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Figure 7: Effect of styrene content in the BA/S/HEMA/AA/MBA shell layer copolymer 
on the shear rate (γ) vs. shear stress (τ) relationship for neutralized latexes at 40 % 
solids. Shell composition BA/S/HEMA/AA/ : HEMA = 10 wt. %, AA = 10 wt. % and S 
= 45 wt. % (◊), S =  40 wt. % (�), S = 35 wt. % (�) and S = 30 wt. % (�). 
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Figure 8:  Effect of MBA content in the BA/S/HEMA/AA/MBA shell layer copolymer on 
the shear rate (γ) vs. shear stress (τ) relationship for neutralized latexes at 40 % 
solids. Shell composition BA/S/HEMA/AA/ : HEMA = 10 wt. %, AA = 10 wt. %, S = 30 
wt. %, MBA = 0 wt. % (◊), MBA = 0.5 wt. %.  (�), MBA = 1.0 wt. % (�) and  MBA = 
1.5 wt. % (�). 
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Similarly as in the case of minimum film forming temperature, the effect of 

styrene content in the shell layer on the particle surface hydroplasticization is also 

hear viscosity was found for latexes 95 neutralized 40%solids latexes is shown in 

Figures 7 and 8. An increase in low-shear viscosity was found for latexes containig 

35 and 30 wt. % styrene in the shell layer. In the cases of styrene concentration 40 

and 45 wt. % the the low-shear viscosity did not differe and were lower due to not so 

extensive swelling of polymer particles. The effect of swollen particles on the latex 

viscisity depends on the solids content, i.e. on the mutual particle distance. The 

higher solids, the higher effect of particle swelling on the rheology. Similarly, 

hindering of particle swelling by the particle surface crossllinking by MBA resulted in 

decrease in the low-shear latex viscosity at 40 wt. % solids as it shown in Fig. 8. [6]    

 

Conclusion 

The extent of hydroplasticization depends not only on the content of 

dissociated carboxylic groups, but also on the composition of polymer chain i.e. on its  

polarity and rigidity and on the origin of carboxylic groups. The effect of dissociated 

carboxylic groups on lowering the minimum film forming temperature was much more 

pronounced if the polymer chains were more polar.  As the hydroplasticization is 

based on the particle surface swelling by water it also is accompanied by an 

increased latex viscosity. In latexes utilized as binders in water borne paints the 

functional groups, as they are e.g. carboxyl and hydroxyl ones, serve mainly as loci 

for crosslinking. Besides this, polar functional groups affect the most important 

application properties of water borne paint vehicles i.e. the film formation of the 

binder and the flow behavior of the paint.  
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POSSIBILITIES OF USING THE MALEINIZED LIQUID POLYBUTADIENE 
AS A BINDER FOR THE ANTICORROSIVE COATINGS 

MOŽNOSTI POUŽITÍ KAPALNÝCH POLYBUTADIENŮ JAKO POJIV PRO 
ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY 

 

Petr  Kalenda 
Institute of Polymeric Materials, University of Pardubice, 532 10 Pardubice, Czech 

Republic 
 

SUMMARY 

The paper deals with using the maleinized polybutadiene as a binder in 
anticorrosive coating compositions. This aqueous emulsion can be as a 
binder mixed with the styrene-acrylate dispersion in any ratio, evaluating 
thus positively a series of final anticorrosive coating properties. The 
aqueous emulsion binder based on the maleinized polybutadiene was 
compared to other aqueous (alkyd, urethanized alkyd, or polyurethane) 
emulsions. The coatings formed by the aqueous maleinized polybutadiene 
emulsion and styrene-acrylate dispersion show a far higher efficiency than 
the coatings consisting of a styrene-acrylate dispersion alone with respect 
to anticorrosion protection function. 
Key words: maleinized polybutadiene rubber, anticorrosive coating, an 
aqueous emulsion, hybrid system, aqueous styrene-acrylate dispersion 

 

 

Introduction 

The organic coatings form together with metal coatings the frequently used 

wide  method of surface treating the products and semiproducts. Their function 

consists not only in the decorative treatment of these articles, but also in the 

protection of metalic materials against corrosion. The importance of the coating 

compositions is evidenced by their consumption, the yearly consumption thereof in 

industrially developed European and North American countries exceeding 20 kg per 

an inhabitant [1]. The losses due to corrosion are estimated to about 4% of gross 
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national product [2] With the development of knowledge and technical means the 

applications to all the regions of using coating compositions inclussive of extremely 

heavy-duty conditions have been developed [3]. In recent 20 years the new 

requirements have appeared, oriented to coating compositions, which are connected 

with the necessity of protecting the environments. These requirements concern 

primarily the reduction of volatile organic component emissions and replacing the 

toxic anticorrosive pigments containing heavy metals, especially lead and hexavalent 

chromium [4]. A recent trend comprises the possibility of degradability at the gradual 

destruction due to environment and the product toxicities for the products formed at 

this degradation. As a result of this phenomenon new systems appear showing a low 

or substantially zero emission of the volatile organic solvents. This concerns primarily 

the high-solid, powdery, and water-borne coating compositions [5]. A way leading to 

reaching the coatings showing the properties of solvent compositions but on using 

water as a solvent is creating the emulsion or hybrid binder systems. 

 

Liquid polybutadienes 

The liquid polybutadiene rubbers are in the region of organic coatings 

prospective binders, which enable creation of the coatings showing specific 

properties. The liquid polybutadiene rubbers can be prepared by free-radical, 

cationic, Ziegler-Natta or anionic polymeryzation [6]. The microstructure of the 

resulting product is affected substantially by the preparation procedure. The radical 

and cationic butadiene polymeryzations give the products of broad distribution of 

molecular masses. The anionic polymeryzation gives predominantly linear polymer. 

The commercially most accessible liquid rubbers are of the type obtained by anionic 

polymeryzation. As far as the functional groups at the chain ends are to be obtained, 

the bifunctional organolithium initiator can be used: By this mode the liquid rubbers 

having a molar mass Mn up to 5000 g/mole can be prepared. In every case the 

statistical 1,4-trans, 1,4-cis, and 1,2-(vinyl) copolymer of butadiene isomeric 

structural units is considered. The percentage representation corresponds to 15% cis 

1,4; 25% trans 1,4 and 60% vinyl 1,2: 
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This modifications gives us the polybutadiene rubber, terminated with hydroxyl 

groups, which can be represented by [7]: 

 

 

Mn  =  2800 - 3400 g.mol-1 

The terminal hydroxyl groups can be subjected to all the reactions usual for 

secondary alcohols. They can react with acid anhydrides (Luxton, 1984), e.g., with 

maleic anhydride by an esterification reaction leading to: 

 

 

 

 

With these polybutadiene binders it is possible by means of emulgators (a 

combination of anion active emulgator and a nonionogenic one) additions by the 

inversion phase methods create a stable aqueous emulsion, which serves as a 

binder for coating compositions [8]. On the drying out and film formation the 

autooxidation cross-linking reactions run. It is possible to use these emulsion binders 

alone or a hybrid system thereof: The formation of hybrid systems is characterized by 

a series of advantages (Fig.1); the synergic effect manifest itself here, some film 

properties being improved considerably. The particles of dispersion undergo an 

accelerated coalescence and it appears also that the resulting dry film is more 

homogeneous than in individual dispersion binders. 

2

H

H

HC

C

C

CH22 2

H

H HHC

C

C CCC

CCH

HH

H

22 )) )(( (a b c
n

wherein n = 56n)( 2 2HH HHC CC C C C

CH

H H2

3

OH
3

2H H

HC

C CHO

CC

CH

HH 2

3

3

2

H

H

HCC

CCC CCH HH H 22( )nOCOHHC CHOOC

OCOHH CCHOOC



 

 
 

Antikorozní pigmenty a nátěrové hmoty 2002 
 

 

 192

 

 

 

Figure 1.  Hybrid binder system. 

 

 

The film formed after the water evaporation can be represented in the 

following way (Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.  Mode of the film formation  from the polymer dispersion. 

 

  The coalescence of polymer-dispersion particles 

  Solid polymer-dispersion (acrylate or styrene-acrylate) particles 

Liquid polybutadiene-emulsion particles 

Aqueous phase 

 

The film formation runs in maleinized polybutadienes by an autooxidation 

reaction [9] taking place at the double bonds with air oxygen; a similar cross-linking 

mechanism is involved as that in vegetable oils containing unsaturated fatty acids or 

similarly as with alkyd binders.  



 

 
 

Antikorozní pigmenty a nátěrové hmoty 2002 
 

 

 193

The resulting cross-linked polybutadiene can contain various structures given 

by the termination reactions (recombinations) of radicals being formed in all the 

steps: 

 

 

 

 

 

Applied starting compounds and materials 

Maleinized liquid polybutadiene (Kaučuk, a.s., CZ) 
Molecular mass Mn    [g/mol]  2 975 
Content on carboxyl groups   [mmol/g] 0.75 
Viscosity at 30oC    [mPa.s]  7 890 
Microstructure    [wt. %]   
 1,4-cis        15 
 1,4-trans       25 
 1,2-(vinyl)       60 
Specific density    [g/cm3]  0.9 
Solids content    [%]   100 
 
Aqueous styrene-acrylate dispersion (Chemické závody Sokolov a.s., CZ) 
Minimum film-forming temperature [oC]   22 
Tg      [oC]   8 
Viscosity at 25oC    [mPa.s]  846 
pH      [-]   8.2 
Solids content    [%]   50 
 
Aqueous dispersion of polyuretane resin modified with fatty acids (Bayer AG) 
Viscosity at 25oC    [mPa.s]  900 
pH      [-]   7.0 
Solids content    [%]   45 
 
Aqueous urethanized-alkyd emulsion (Spolchemie a.s., CZ) 
Viscosity at 25oC    [mPa.s]  110 
pH      [-]   8.2 
Solids content    [%]   46.1 
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Table 1. Emulsified-binder composition. 

Component Amount [wt. %] 
maleinized liquid polybutadiene 54.74 
demineralized water 36.50 
sodium dodecylbenzenesulfonate 1.31 
polyethoxylated nonylphenol 1.97 
2-ethoxybutanol 5.47 

 

The prepared polybutadiene emulsion was used for the preparation of primer 

anticorrosive coatings, in which the effects of chemical binder nature on the resulting 

properties of coating films was followed. Various aqueous binder emulsions were 

compared: 

MPB type aqueous maleinized liquid polybutadiene emulsion 
AE type aqueous urethanized alkyd emulsion 
SAD type aqueous styrene-acrylate dispersion 
UAE type aqueous polyurethane resin modified with fatty acids emulsion 
MPB/SAD type a combination of the emulsion of maleinized polybutadiene  with a 

styrene-acrylate dispersion 
 

Further the effects of anticorrosive pigments in emulsion-type coating 

compositions were followed. For this purpose the anticorrosive pigments were 

selected from various groups. 

Phosphates  − zinc phosphate1

 − zinc phosphomolybdate1 
 − organic inhibitor-modified zinc phosphate1 

Borates − calcium metaborate2 
Metal oxides − zinc ferrite1 
Silicates − calcium borosilicate3 
 − ion-exchange calcium silicate4 
1) Dr.Hans Heubach GmbH.  3) Halox Pigments Inc. 
2) Buckman Laboratories GmbH.  4) Grace & Co. 
 

It can be assumed that the anticorrosive pigment type does not affect some 

properties as the rate of drying out or hardening of the film. From this point of view 

we can devote our attention only to the type of emulsion binder type. As at the 
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maleinized polybutadiene rubber the film is created by an autooxidation reaction with 

air oxygen as an oxidizer, also the cross-linking depends on the rate of oxygen 

diffusion into the coating film. At the varying film thickness the differences of overall 

hardness can be observed (Fig. 3). The maleinized polybutadiene rubber emulsion 

was desiccated with always the same constant amount of Co(II) 2-ethylhexanoate 

added in an amount of 0.01 % of active metal based on the dry matter of binder. The 

hybrid systems consisting of the maleinized polybutadiene emulsion with a styrene-

acrylate dispersion bring really interesting results. Fig. 3 shows clearly that the film 

hardness is affected by the overwhelming binder, the break at the curve manifesting 

itself at round 50% concentration of both the binders. At a concentration of 70 wt. % 

maleinized rubber and that of 30 wt. % styrene-acrylate dispersion the film hardness 

does not undergo a change and corresponds to the hardness of the film created by 

the maleinized rubber itself. The combination of dispersion binder with an emulsion 

binder results in the appearance of coating films, which show a series of new good 

properties. 

Figure 3. The hardness of coating film (by Perzos) in dependence on the acrylate 

dispersion and maleinized polybutadiene ratio after 30 days of drying. 
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The model recipe of water-borne primer anticorrosive coating composition is 

given in Table 2. The variable in this recipe is represented by an aqueous emulsion 

binder, so as by the anticorrosive pigment. 

 

Table 2. Model coating-composition formulation. 

Component Concentration [wt. %] 
Aqueous emulsion binder  
Anticorrosive pigment 
Ferric oxide (Bayferrox 1301) 
Titanium dioxide (Kronos 23102) 
Talc3 
Demineralized water 
Dispersing agent (Nopcosperse A4) 
Defomaer (Dehydran 12934) 
Mixed Co, Ca, Zr 5 * siccative 

36.09 
7.54 
9.62 
9.62 
11.31 
24.46 
0.48 
0.24 
0.64 

PVC (vol. %) = 32.7 
Dry matter (wt. %) = 60.0 

 

1) 
ayer AG 

4) Cognis 

2) 
ronos Titan GmbH 

5) Borchers 

3)    Naintsch *       it has not been used for the styrene-acrylate dispersion  

 

The prepared coating compositions in the form of coatings at steel panels 

were exposed to a condensation chamber corroding medium (condensation of pure 

water) and to a condensation chamber medium with a content of sulfur dioxide. The 

coating and metal substrate states were followed after 100, 250, and 500 hours 

corrosion exposures and evaluated by means of the standard methods from the 

blistering (ASTM D 714-87), corrosion of substrate metal (ASTM D 610-85), and 

corrosion in the vicinity of cut-scribe (ASTM D 1654-92) points of view. All the factors 

were by means of the method described in paper (Kalendová, 1998) quantified to a 

single value expressed as the overall corrosion resistance (degree 0-100). Figures 5 

and 6 bring the results comparing the effects of various water-borne binders in a 

coating composition containing a zinc phosphate as standard anticorrosive pigment. 

The results show clearly that the emulsion urethanized alkyd manifests itself as the 
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best binder, well comparable being from this point of view also the water-borne 

emulsion maleinized polybutadiene. An average behavior is shown by a water-borne 

alkyd emulsion. Rather poor anticorrosion properties were found in the coatings 

containing a styrene-acrylate dispersion binder. This binder is different from other 

used binders not only with respect to its chemistry, but also by its mode of film 

formation, which takes place by the coalescence of polymer particles, and not by the 

cross-linking oxypolymerization reaction. Just this may be the cause of low 

anticorrosive properties of the coatings containing this binder. The situation improves 

considerably when for the preparation of coating compositions a combination of 

styrene-acrylate binder with an emulsion of maleinized polybutadiene in a ratio of 25 : 

75 % is used. The overall properties of this hybrid binder are slightly worse compared 

to pure maleinized polybutadiene, but considerably improved compared to a styrene-

acrylate latex. This worsening is of course compensated by a considerably higher 

film hardness and a considerable acceleration is achieved in dessication as it was 

said already. Figure 5 represents the results bringing representation of the test 

panels after a 500 hour exposure to a condensation chamber medium.  

Figure 5. The effect of binder type contained in coating compositions on the 
anticorrosion properties at an exposure to a condensation chamber medium. 
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Wherein:  

SAD  an aqueous styrene-acrylate dispersion  
UAE  an aqueous emulsion of fatty acid modified polyurethane 
resin 
AE  an aqueous urethanized - alkyd emulsion 
MPB  an aqueous emulsion of liquid maleinized polybutadiene 

 

 

     

SAD UAE AE MPB MPB/SAD 

Figure 7. Photos showing the test panels after the 500 hour exposure to a 
condensation chamber medium. 
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As expected the meleinized polybutadiene binder-based coating shows a 

considerable worsening of protection functions from the corrosion protection point of 

view. With the styrene-acrylate dispersion content in a coating rather compact 

structure is probably formed by the UV radiation effect, and the coating exhibits 

rather better results than on under a mere loading by the condensation chamber or 

an SO2 chamber medium. These results are in an agreement with experience with 

styrene-acrylate dispersion coatings in practice, which on using for outdoor 

applications exhibit a better protection than evidenced by accelerated corrosion tests. 

When the binders are combined with maleinized polybutadiene/styrene-acrylate 

dispersion the effect of 25% addition of aqueous styrene-acrylate dispersion takes an 

expressive manifestation. The achieved results of corrosion resistances are with the 

coatings containing this hybrid binder better than those obtained on using maleinized 

polybutadiene alone. On exposure to an SO2 containing atmosphere the high 

chemical resistance of binder manifests itself. The alkyd based binder shows a 

reduced anticorrosion activity in the coatings and primarily under conditions of UV 

radiation and condensation of water with SO2 testing, wherein the acidolysis of the 

binder takes place, and the corrosion coating resistances achieved are very low. The 

urethanized alkyd emulsion exhibits rather good anticorrosion coating resistances 

and it seems that the binder undergoes almost no effects by the UV radiation from 

the anticorrosion protection point of view.  

 

Conclusion 

The maleinized polybutadiene rubber was used as a binder in anticorrosive 

coating compositions in the form of aqueous emulsion. The creation of a stable 

emulsion capable of the film formation was successful. By comparing with other 

known binders based on aqueous emulsions or dispersions it was found that the 

anticorrosive properties, above all the barrier protection capacity were for the binder 

based on maleinized polybutadiene rather good.  

The combination of aqueous emulsion of maleinized polybutadiene with an 

aqueous styrene-acrylate dispersion gave a hybrid system, which according to the 
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content of individual components shows new significant properties, which result in 

some cases from the synergic action. Aqueous styrene-acrylate dispersion in the 

hybrid system improves: 

• velocity of the film drying out 

• resistance to UV radiation 

• film hardness in the first starting days 
Maleinized polybutadiene (an aqueous emulsion) in the hybrid system improves: 

• hardening through the film (the final hardness) 

• anticorrosion film properties 

• resistance to water and electrolyte solutions 
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VÝROBA NÁTĚROVÝCH HMOT V BALAKOMU,a.s. 

PAINT MANUFACTURING IN BALACOM, a.s. 

 

David Pohl 

Balakom a.s., Opava, Česká republika 

 

SUMMARY 

The paper deals with the problems of coatings from the corrosion 
protection, production process and application points of view. A great 
attention is devoted to the coating compositions of solvent, water-borne, 
and powder types.The Balacom Joint Stock Company is presented as a 
producer of standard coating compositions serving to the metal corrosion 
protection. The long time point of view allows to conclude that the greatest 
tradition can be ascribed to the company activities in the region of 
standard alkyd systems, i.e. the systems for lower classes of corrosion 
environment, further in the region of silicone coatings, i.e. to the metal 
protection in the high temperature regions from 200oC to 650oC and in the 
region of coating powders  
Key words: coating, corrosion, powder coating, silicone, alkyd 

 

 

Úvod 

Korozní pochody kovových materiálů představují  značný problém, neboť 

dochází k nevratným destrukcím, což představuje pro průmysl značné finanční ztráty. 

Jednou z možností jak chránit materiál  před působením atmosférické koroze je 

použití organických ochranných povlaků – nátěrových hmot. 

 

Nátěrové hmoty se obecně skládají ze čtyř základních složek: 

•  Pojivo 

• Rozpouštědlo 
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• Pigment 

• Plnivo 

Dále se při výrobě nátěrových hmot využívají tzv. aditiva, která se přidávají 

v malých množstvích a jejich úlohou je nastavení, popř. zlepšení specifických 

vlastností nátěrových hmot. 

 

Zjednodušeně bych typy nátěrových hmot rozdělil do těchto tří kategorií: 

1. Rozpouštědlové nátěrové hmoty – např. syntetické, olejové, polyurethanové,

  epoxidové, chlorkaučukové, polystyrenové atd. 

2. Vodou ředitelné nátěrové hmoty – např. fasádní a interiérové (na bázi různých  

 akrylátových kopolymerů), polyurethanové, epoxidové atd. 

3. Práškové nátěrové hmoty – např. polystyrenové, epoxidové, hybridní (na bázi 

 směsi polyesterových a epoxidových pryskyřic) atd. 

 

 

Výroba nátěrových hmott v Balakom a.s. 

 

Balakom a.s. vyrábí různé typy nátěrových hmot ve všech třech výše 

uvedených kategoriích a máme tím pádem vysoké zkušenosti s výrobou  a 

vlastnostmi jednotlivých typů nátěrových hmot.  

 

Chtěl bych se zastavit u způsobu výroby jednotlivých typů nátěrových hmot. U 

rozpouštědlových nátěrových hmot probíhá výroba zapracováním pigmentů a plniv 

do směsi pojiva s rozpouštědlem pod dissolverem, kde panují vysoké střižné síly, 

které oddávají systému energii nutnou k dispergaci a smočení pigmentu. Při tomto 

procesu dochází k rozrušení agregátů a aglomerátů, což jsou shluky částic  pigmentů 

a plniv. Nezanedbatelnou úlohu při tomto procesu hrají additiva, především smáčedla 
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a dispergační plniva. Jejich úloha se v moderních nátěrových systémech  neustále 

zvyšuje a stále více se prosazují polymerní dispergátory obsahující tzv. kotevní 

skupiny, které se navážou na jednotlivé pigmentové částice. Tyto additiva a hlavně 

jejich správný výběr hrají významnou roli při smáčení pigmentů příslušným pojivem a 

následně pak při dispergaci probíhající ve většině případů na perlovém mlýně a 

v neposlední  řadě i při stabilizaci hotové nátěrové hmoty (odolnost proti 

reaglomeraci a flokulaci pigmentů). Po předdispergaci pod dissolverem tedy probíhá 

samotná dispergace na perlovém mlýně na požadovanou velikost částic. Moderní 

perlové mlýny mají uzavřenou mlecí komoru. Válec i rotující disky jsou konstruovány 

z velmi mechanicky odolných materiálů, neboť uvnitř mlecí komory panují vysoké 

střižné síly a postupně dochází k opotřebení materiálů. perlový mlýn je  naplněn 

z cca 80 %  mlecími kuličkami o různé velikosti, používají se kuličky skleněné, 

keramické a v poslední době také kličky zirkóniové. Pomocí rotujících disků se 

uvedou kuličky do pohybu a vzájemnými nárazy na částice pigmentů dochází ke 

zmenšování částic pigmentů. Na požadované jemnosti tření (velikosti části c 

pigmentů) závisí počet průchodů materiálů perlovým mlýnem či rychlost průchodu. 

Počet průchodů je také různý u jednotlivých typů pigmentů, kde obecně platí, že lépe 

se třou pigmenty anorganické (titanová běloba, oxidy železa) než pigmenty 

organické. Mezi pigmenty organickými se potom nejhorší dispergovatelností 

vyznačují černé pigmenty (saze) a modré pigmenty (ftalocianiny). U těchto pigmentů 

je potřebný zpravidla větší počet průchodů perlovým mlýnem.Po dispergaci na 

perlovém mlýnu probíhá dokončení nátěrové hmoty v dokončovacích nádržích 

(doplnění zbytku pojiv a rozpouštědel, přídavek některých aditiv, úprava viskozity, 

úprava barevného odstínu tzv. dotónování) a následné odplnění do obalů.  

 

U vodou ředitelných systémů probíhá opět zapracování pigmentů a plniv pod  

dissolverem při vysokých otáčkách za přítomnosti smáčedel a dispergačních aditiv, 

jejichž úloha je podobná jako u rozpouštědlových systémů. V některých případech 

poté probíhá dispergace na perlovém mlýnu a poté dokončení nátěrové hmoty. 

V případě vodou ředitelných systémů je nutné klást důraz na teplotu při dispergaci, 
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ve většině případů by teplota neměla překročit 40°C. U vodou ředitelných systémů je 

také nutné věnovat velkou pozornost úpravě viskozity, což se většinou provádí 

rheologickými činidly na různé chemické bázi (celulózová, akrylátová nebo 

polyurethanová rheologická aditiva). Většina vodou ředitelných nátěrových hmot 

vykazuje na rozdíl od rozpouštědlových silně tixotropní chování. Obecně výroba 

vodou ředitelných nátěrových hmot je složitější než výroba rozpouštědlových 

systémů a je nutno používat suroviny, které v případě rozpouštědlových nátěrových 

hmot zpravidla nejsou nutné (odpěňovače, smáčedla podkladů atd.) 

 

Práškové nátěrové hmoty se zásadně liší od „mokrých barev“, a to jak 

způsobem výroby tak  i způsobem aplikace. Jejich výroby probíhá ve třech fázích. 

Nejprve dochází k promíchání sypkých surovin v mísiči, poté se tato řádně 

promíchaná směs přivádí do extruderu, kde dochází k roztavení pryskyřice při 

vyšších teplotách a následné dispergaci pigmentů a plniv. Roztavená hmota 

vycházející z extruderu se zchladí na chladícím páse a výsledkem je homogenní 

pevná hmota. Konečným procesem je potom mletí, třídění rozemletého prášku na 

požadovanou velikost částic a následné plnění do obalů. 

 

Aby bylo možné využití prášku k aplikaci na předmět, je nutno mu dodat 

„vlastnost tekutiny“. V aplikačním zařízení se barva smíchá s tlakovým vzduchem a 

tato směs je poté hnána tlakovými hadicemi do aplikačních pistolí. Aby nanesený 

prášek na výrobku ulpěl a nespadl z něj dříve než dojde k jeho zakotvení na povrchu 

ve vytvrzovací peci, je prášek v aplikačním zařízení nabíjen a to převážně dvěma 

způsoby: 

 

• třením o vnitřní stěny pistole, popř. tlakových hadic a dalších pomocných dílů 

 vyráběných zpravidla z teflonu 

• získávání náboje pomocí elektrody vysokého napětí umístěné ve výstupní 

 část aplikační pistole 
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Následné vytvrzení v peci celý proces uzavírá. Při teplotě kolem 180°C 

dochází v peci k roztečení práškových částic. Prášek se tedy na určitou dobu stává 

tekutým a během této doby dochází k jeho rozlití na povrchu výrobku a k vytvoření 

filmu. Vzápětí následuje polymerační reakce, kdy se nátěrový film vytvrdí a získá 

charakteristické vlastnosti. 

 

Ve všech třech kategoriích nátěrových hmot vyrábí Balakom a.s. také 

antikorozní nátěrové hmoty. Vyrábíme antikorozní barvy pro použití v maloobchodě, 

v řemeslném sektoru, ale také vysoce korozně odolné nátěrové hmoty pro čistě  

průmyslové použití. Jedná se o nátěrové hmoty na bázi alkydových pryskyřic (použití 

především pro maloobchodní trh, ale také jednodušší průmyslové aplikace). U těchto 

nátěrových hmot používáme jako antikorozní pigment zinkfosfát a antikorozní 

ochrana je doplněna použitím plniv zajišťující bariérovou ochranu jako jsou talek 

nebo železná slída. Dále vyrábíme nátěrové hmoty na bázi epoxidových pryskyřic. 

Zde používáme jako antikorozní složky zinkový prach nebo železitou slídu. 

 

V případě vodou ředitelných systémů vyrábíme antikorozní nátěrové hmoty na 

bázi akrylátových kopolymerů nebo na bázi kombinace těchto kopolymerů 

s alkydovými emulzemi.  V obou případech používáme jako antikorozní pigment 

klasický zinkofosfát či různě upravované zinkfosfáty a opět je antikorozní ochrana 

doplněna použitím  plniv (talek). Jedná se především o průmyslové nátěrové hmoty 

nacházející uplatnění v různých průmyslových odvětvích včetně aplikace na drážní 

vozidla. 

 

Velmi populární jsou  tzv. „jednošichtovky“, jedná se o nátěrové hmoty 

zahrnující v jednom výrobku jak základní tak vrchní nátěrovou hmotu. Tyto nátěrové 

hmoty  obsahují antikorozní složky a musí tak zajišťovat antikorozní ochrnu, na druhé 

působí také jako vrchní nátěry a proto musí vykazovat i jistou povětrnostní odolnost. 

Tyto nátěrové hmoty jsou oblíbeny jak u malospotřebitelů, tak také u průmyslových 
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zákazníků, kteří používají tyto barvy pro jednodušší průmyslové aplikace. tj. pro 

méně náročná prostředí. 

 

Velmi dobrou korozní odolnost vykazují také práškové nátěrové hmoty, 

především epoxidové. Jedná se také o jednovrstvý nátěrový systém, neboť se 

pracuje bez použití základních nátěrů.  

 
 

Závěr 

Firma Balakom a.s. je tradičním výrobcem nátěrových hmot sloužících 

k antikorozní ochraně kovů. Z dlouhodobého hlediska lze říci, že největší tradici má 

naše forma v oblasti klasických alkydových systémů, tj. systémů pro nižší třídy 

korozních prostředí, dále pak v oblasti silikonových nátěrových hmot, tj. ochrany kovů 

při velmi vysokých teplotách od 200°C do 650°C  a v oblasti práškových nátěrových 

hmot.  

 

V posledních několika letech bylo ovšem provedeno v Balakomu a.s. značné 

množství prací v oblasti antikorozní ochrany kovů a na základě těchto prací došlo 

také ke změně a doplnění sortimentu o systémy vhodné pro silně korozně namáhaná 

prostředí. 
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FILMOTVORNÉ A REOLOGICKÉ VLASTNOSTI LATEXŮ SE 
STRUKTUROVANÝMI ČÁSTICEMI MODIFIKOVANÝMI KYSELINOU 

AKRYLOVOU 

FILM-FORMING AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF LATEXES WITH 
STRUCTURED PARTICLES MODIFIED WITH ACRYLIC ACID 

 

Bohuslav Kadrnka, Jaromír Šňupárek, Pavel Ritz 

Ústav polymerních materiálů, Univerzita Pardubice, 532 10 Pardubice, Česká 

republika 

 

SUMMARY 

Semicontinuous emulsion polymeration was used for the preparation of 
copolymer dispersions with structured particles. The core was prepared 
from butyl acrylate, styrene, allyl methacrylate, and acrylic acid. The core 
composition was the same for all the dispersions. The shell contained a 
variable amount of butyl acrylate, styrene, 2-hydroxyethyl methacrylate, 
acrylic acid, and N,N´-methylenebisacrylamide. For the prepared 
dispersions the dry matter content, the particle sizes, the pH value of 
dispersion, and the film-forming properties were determined. With the 
neutralized dispersions the rheological and film-forming properties were 
followed in dependence on the changing contents of acrylic acid, styrene, 
and N,N´-methylenebisacrylamide in the surface layers of particles. 
Key words: latex, aqueous dispersion, core-shell, minimal film forming 
temperature (MFT), hydroplastification 

 

 

Úvod 

Vodné disperze kopolymerů tvoří velmi důležitou skupinu polymerů, které lze 

nalézt v celé řadě technických aplikací. V současné době, kdy ekologická, 

ekonomická a legislativní hlediska vedou k omezování těkavých organických látek - 

VOC (Volatile Organic Compounds)  v nátěrových systémech, se jako velmi 
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perspektivní jeví disperze se strukturou částic a vlastnostmi „šitými na míru“ pro potřeby 

průmyslových aplikací nátěrových systémů. Typickým představitelem této skupinou pojiv 

jsou produkty s tzv. core-shell strukturou, které mají odlišné složení vnitřního jádra a 

vnější vrstvy částic.  

 

Filmotvorné vlastnosti 

Našim hlavním cílem bylo zjisti vliv STY jako nepolárního monomeru na míru 

hydroplastifikace částic a jejich botnání. 

MFT kyselých disperzí: Ze závislostí MFT připravených kyselých disperzí na obsahu 

KA a   různém obsahu STY v povrchové vrstvě uvedených v obrázku č.1. je patrné, 

že MFT vzrůstá  z obsahem STY a KA, což odpovídá předpokladům, neboť jak STY,  

tak KA zvyšují Tg kopolymeru. 
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Obrázek č.1: Graf závislosti MFT na obsahu KA pro disperze BA/STY/KA s obsahem 

45 % hm. STY (⎯♦⎯), 40 % hm. STY (⎯■⎯), 35 % hm. STY (⎯▲⎯), 30 % hm. 
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MFT neutralizovaných disperzí: Ve srovnání se vzorky kyselých disperzí byla 

rychlost zasychání disperzí větší a hodnoty ve většině případů nižší. U vzorků 

alkalických disperzí s nízkým obsahem STY (30 % hm.) v povrchové vrstvě jevila 

závislost MFT na obsahu KA klesající tendenci už při nízkých obsazích KA, jak je 

vidět na obrázku č.2. Došlo k tomu díky zbotnání povrchu a následně 

hydroplastifikaci částic díky přítomnosti karboxylových skupin v obalu částic a 

současně nízkému obsahu nepolárního STY potlačujícího tento jev. Částice jsou pak 

schopny se deformovat i za nižších teplot a může tak docházet k tvorbě filmu.(  J. 

Šňupárek, O. Quadrát, L. Mrkvičková, J. Colloid Interface Sci., 123, s. 353, 1988) 

Kdyby k tomuto jevu nedocházelo, zvyšující se obsah KA by pouze zvyšoval tvrdost 

polymeru, částice by se deformovaly při vyšší teplotě, tím pádem by došlo k růstu 

MFT, jak je tomu u neneutralizovaných vzorků (obrázek č. 1). Naopak při vysokém 

obsahu STY (45 % hm.) je hydroplastifikace potlačena díky přítomnosti STY 

v kopolymeru a MFT závisí jen na jeho obsahu. Teprve při vysokém obsahu KA (10 

% hm.) v povrchové vrstvě dochází k hydroplastifikaci a poklesu MFT. 
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Obrázek č.2: Graf závislosti MFT na obsahu KA pro disperze BA/STY/KA o obsahu 
sušiny 30 % hm., s obsahem 45 % hm. STY (⎯♦⎯), 40 % hm. STY (⎯■⎯), 35 % 
hm. STY (⎯▲⎯), 30 % hm. STY(⎯x⎯) 
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Obrázek č.3: Graf závislosti MFT na obsahu KA pro disperze BA/STY/KA o obsahu 
sušiny 30 % hm., s obsahem STY 45 % hm. jenž byly měřeny v neutralizovaném 
(⎯■⎯) a kyselém stavu (⎯♦⎯). 
 

Vliv stupně zesiťění na MFT je u disperzí s nízkým obsahem STY nepatrný, 

jak ukazuje obrázek č.4. U vyšších obsahu STY je vliv větší.  
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Obrázek č.4: Graf závislosti MFT na obsahu síťovadla MBA pro disperze 
BA/STY/KA/MBA o obsahu sušiny 30 % hm., o obsahu KA 10% a 45 % hm. STY 
(⎯♦⎯) a 30 % hm. STY (⎯■⎯). 
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Reologické vlastnosti: 

Měření reologických vlastností polymerních disperzí bylo prováděno na 

alkalizovaných vzorcích o obsahu sušiny 40 % hm. na rotačním viskozimetru. 

Alkalizací disperzí se strukturovanými částicemi obsahující karboxylové skupiny 

v obalu dochází ke změně řady vlastností, hlavně však viskozity. Cílem bylo zjistit 

základní reologické chování disperzí v alkalickém stavu a potvrdit botnání částic 

v alkalickém prostředí způsobené přítomností karboxylových  skupin v obalu částic. 

V důsledku komplexního působení mnoha faktorů vykazují disperze nelineární 

závislost tečného napětí na deformačním gradientu. Z tvaru křivek závislostí tečného 

napětí na deformačním gradientu na obrázku č.5 a 6 lze usoudit, že se jedná o 

nenewtonské kapaliny s pseudoplastickým chováním. 
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Obrázek č.5: Ukázka průběhu grafu závislosti tečného napětí (τ) na deformačním 
gradientu (γ) pro  disperze BA/STY/KA o obsahu sušiny 40% s 35 % hm. STY a 0 % 
hm. KA (▲), 5 % hm. KA (■) a 10 % hm. KA (♦). 
 

 

Vliv obsahu nepolárního STY na reologické vlastnosti se ukazuje na obrázku 

č. 5, 6 a 7. Ze závislostí tečného napětí na deformačním gradientu pro rostoucí 

obsah KA v obalu částic pro obsah STY 45 % hm. vyplývá, že dochází  k potlačování 
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zbotnání částic latexu a tím pádem k menšímu nárůstu viskozity alkalizované 

disperze. Takto lze vysvětlit téměř shodný průběh křivek pro 0 a 5 % hm. KA v 

kopolymeru. Takto malý obsah KA nepostačuje k potlačení vlivu obsahu STY a u 

částic dojde pouze k nepatrné změně objemu a tím pádem i průběh tokových křivek 

je takřka totožný. U obsahu 10 % hm. KA v obalu už dojde k potlačení vlivu 

nepolárního STY a částice zbotnají. Snížením obsahu STY v obalu na 30 % hm. a 

tím pádem  zvýšením jeho polarity, došlo ke zbotnání částic už při obsahu 5 % hm. 

KA, což se již projevilo zvýšenou viskozitou,  (obrázek č.7).  

Reologické vlastnosti se s obsahem nepolárního STY nemění lineárně. Míra 

zbotnání částic disperze je závislá na obsahu STY, jak je patrno z obrázku č.z,. Při 

obsahu STY v kopolymeru nad 40 % hm. nedochází po neutralizaci k výraznému 

nárůstu objemu částic, avšak při  snižování obsahu styrenu míra zbotnání roste. Při 

obsahu STY v kopolymeru vyšším než 40 % hm. částice zřejmě zbotnají vždy jen do 

určité velikosti, která není dostatečná k ovlivnění reologického chování systému při 

zvoleném obsahu pevné fáze (40 %hm.), jak se ukazuje z průběhů závislostí tečného 

napětí na deformačním gradientu pro vzorky s 45 % hm. a 40 % hm. STY v obalu.  
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Obrázek č.6: Graf závislosti tečného napětí (τ) na deformačním gradientu (γ) pro 
disperze BA/STY/KA o obsahu sušiny 40 % hm., s obsahem 45 % hm. STY a 
obsahem 0 % hm. KA (▲), 5 % hm. KA (■) a 10 % hm. KA (♦). 
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Obrázek č.7: Graf závislosti tečného napětí (τ) na deformačním gradientu (γ) pro 
disperze BA/STY/KA o obsahu sušiny 40% hm., s obsahem 30 % hm. STY a 
obsahem 0 % hm. KA (▲), 5 % hm. KA (■) a 10 % hm. KA (♦). 
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Obrázek č.8: Graf závislosti tečného napětí (τ) na deformačním gradientu (γ) pro 
disperze BA /STY/KA o obsahu sušiny 40% hm. s obsahem 10 % hm. KA a obsahem 
45 % hm. STY (♦), 40 % hm. STY (■), 35 % hm. STY (▲) a 30 % hm. STY (x). 
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Závěr 

Bylo připraveno dvacet disperzí se strukturovanými částicemi metodou 

semikontinuální emulzní polymerace. Užitím dynamického rozptylu světla se potvrdily 

rozdíly ve velikosti částic polymeru v prvním a druhém stupni syntézy, což svědčí o 

vzniku strukturovaných částic s rozdílným jádrem a slupkou ( core-shell). Bylo 

potvrzeno, že se zvyšujícím se obsahem KA v povrchové vrstvě se zvyšuje množství 

alkalizačního činidla AMP-95 potřebného ke zneutralizovaní disperzí, což svědčí o 

přístupnosti karboxylových skupin pro neutralizaci. Vliv obsahu STY byl patrný i na 

filmotvorné vlastnosti produktů, jež byla studovány měřením MFT. Podle očekávání 

alkalizované vzorky disperzí měly hodnoty MFT nižší než vzorky kyselé a to 

v důsledku hydroplastifikace částic. V účinku STY byly nalezeny výrazné rozdíly 

v závislosti na jeho obsahu. V případě nízkého obsahu STY docházelo 

k hydroplastifikaci už při nízkých obsazích KA (5 % hm.), kdežto u vysokých obsahů 

STY docházelo k hydroplastifikaci až obsahu KA 10 % hm., ale přesto nedošlo 

k poklesu MFT pod  hodotu MFT disperze bez KA v obalu. Byl potvrzen předpoklad, 

že alkalizované disperze budou vykazovat pseudoplastický charakter, tedy že 

s rostoucím deformačním gradientem klesá viskozita, tzv. „shear-thinning“. U disperzí 

jež obsahovaly velké množství KA se projevily vlastnosti Binghamských kapalin 

s pseudoplastickým průběhem. To znamená, že začaly téci, až při určitém vloženém 

tečném napětí. Při velkých deformačních gradientech mají disperze stejné chování, u 

nízkých deformačních gradientů naopak vykazují různé chování odpovídající jejich 

počátečním viskozitám, což má velký vliv na jejich zpracovatelnost coby pojiv pro 

nátěrové hmoty. 
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