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KOMAXIT-PRÁŠKOVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY FIRMY BALAKOM A.S. 
 

KOMAXIT- POWDER COATINGS OF BALAKOM A.S. 
 

Ing. Jan Šindelář 
Powder coating technologie – Balakom a.s., CZ 
 

Summary 

The article is focused on the production of Powder coatings in Balakom 
a.s and their usage. Powder coatings are products of many qualities. They 
provide anticorrosive protection, great and smooth look of coated 
surfaces, reduction of VOC in industry. They give many possibilities of 
usage – how to improve metal surfaces. Powder coatings are 
enviromental friendly (recycling, without diluents).  
The powder coatings of Balakom a.s. is amoung the top products on the 
world’s market. 
Key words: Powder coating, Balakom a.s., anticorrosive coating. 

 

 

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 z těchto základních složek: 

• Pojivo 

• Rozpouštědlo 

• Pigment 

• Plnivo 

• Aditivum 
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Zjednodušeně lze 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. polyesterové, epoxidové, hybridní (na bázi 

směsi polyesterových a epoxidových pryskyřic) atd. 

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. 

 

Základní informace o práškové barvě KOMAXIT® 

Práškové barvy KOMAXIT® se svou charakteristikou a způsobem nanášení 

řadí do skupiny tzv. jednovrstvých průmyslových nátěrových hmot, vyžadujících pro 

aplikaci speciální technologická zařízení.  

 

KOMAXIT® - jediný originál 

Práškové barvy s obchodním označením KOMAXIT® vyrábí už od poloviny 

70. let výhradně společnost Balakom, a.s. Jejich jedinečnost na tehdejším 

československém trhu vedla k tomu, že se název KOMAXIT® stal i druhovým 

označením technologie nanášení práškových barev a pojem KOMAXITOVÁNÍ 
doslova zlidověl. Práškové barvy KOMAXIT® si svou kvalitou, šíří nabídky, 

dostupností i rozsahem nabízených služeb udržují významné postavení na českém 

trhu a postupně se také úspěšně prosazují na zahraničních trzích. 

 

ROZSAH POUŽITÍ 

Práškové barvy KOMAXIT® jsou určeny převážně k povrchové úpravě 

kovových materiálů, které odolávají vytvrzovacím teplotám 140 až 200 °C. Jako 

reakce na zvyšující se oblibu a poptávku po tomto typu povrchové úpravy byly ve 

společnosti Balakom, a.s. vyvinuty nové modifikace, umožňující dnes KOMAXIT® 
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aplikovat také na vybrané plasty, některé výrobky ze skla a keramiky a teplotně 

méně odolné slitiny. S výrobky opatřenými práškovým povlakem KOMAXIT® se 

dnes můžete setkat prakticky všude kolem nás.  

 

KOMAXIT® se používá na povrchovou úpravu tzv. bílého programu (praček, 

ledniček, sporáků), kovového nábytku a bytových doplňků, trezorů, zámků, věšáků, 

krytů spotřební elektroniky a výpočetní techniky, jízdních kol, sportovního nářadí a 

posilovacích strojů, kancelářských a studijních pomůcek, magnetických tabulí, 

drobných předmětů, se kterými se běžně setkáváme (lžíce na boty, otvíráky), dílů pro 

automobilový průmysl (brzdových destiček, disků kol, kovových částí interiéru, řady 

komponentů na motocyklech), radiátorů, hasících přístrojů, dopisních schránek, 

osvětlovacích těles, elektrorozvodných skříní, kovových podhledů, regálů, stavební 

techniky a mnoha a mnoha dalších. 

 

Proč používat právě KOMAXIT®? Protože KOMAXIT® vám nabízí : 

• VYSOKOU KVALITU - Výrobní proces je certifikován podle ISO 9001:2000  

• BEZPEČNOST PŘI PRÁCI - KOMAXIT® neobsahuje rozpouštědla, čímž se 

snižuje požární riziko a nedochází ke neznečišťování pracovního prostředí  

• OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - KOMAXIT® neobsahuje těžké kovy ani 

TGIC  

• EKOLOGICKOU ŠETRNOST - Výrobce je certifikován dle ISO 14001. 

Vybrané odstíny jsou certifikovány pro přímý styk s poživatinami, pitnou vodou a 

dětskými hračkami. Prášek, který se při aplikaci nezachytí na výrobku lze recyklovat.  

• OKAMŽITOU EXPEDICI , ÚSPORU ČASU A SKLADOVÝCH PROSTOR - 

KOMAXIT® nevyžaduje schnutí a tedy ani prostor, kde musí být výrobky po dobu 

schnutí uloženy. Výrobky lze ihned po vychladnutí balit a expedovat.  

• JEDNODUCHOST ZPRACOVÁNÍ - KOMAXIT® je jednovrstvá prášková 

barva s regulovatelnou tloušťkou povlaku.  

 5 



CCT 34, 3-11 (2003) 

• ŠIROKOU ŠKÁLU ODSTÍNŮ A MODIFIKACÍ POVRCHŮ - KOMAXIT® 

nabízí odstíny dle škály RAL i možnost přípravy nestandardní odstínů podle přání 

zákazníka.  

MINIMALIZACI ODPADŮ Z LAKOVÁNÍ: KOMAXIT® lze recirkulovat uvnitř 

aplikačního zařízení a konečný práškový odpad lze recyklovat. 

 

KOMAXIT® = pestrá škála výrobků, které lze rozdělit: 

Podle typu použitého pojivového systému nebo podle dalších vlastností lze 

komaxity rozdělit na tyto základní skupiny 

• Epoxidy – Vhodné pro použití v interiéru v prostředí náročném na odolnost 

vůči chemikáliím a korozi 

• Epoxi-polyesterové – vhodné pro použití v interiéru s krátkodobým 

vystavením účinkům povětrnosti. 

• Polyesterové – Vhodné pro použití v exteriéru s vysokou UV odolností 

Podle odstínů  

• Odstíny RAL – nabízíme širokou paletu odstínů RAL 

• Speciální odstíny – nabízíme zákazníkům možnost naformulovat barvu přímo 

„na míru“ a to nejen co se barevných vlastností týče.  

Podle lesku (geometrie 60˚) 

• Lesklé – nabízíme výrobky ve skutečně vynikajících parametrech lesku min. 

85 ˚ většinou však 92-96˚ 

• pololesklé – 50-80˚ 

• polomatné – 20-50˚ 

• matné – max, 20˚. Jsme schopni běžně dosahovat matů pod 10˚ 

Podle struktury a vzhledu povrchu 

• hladký povrch 

• jemně strukturní povrch 

• hrubě strukturní povrch 
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Další výrobky – rozšíření nabídky 

• barevné lazury pro exteriér – rámy kol 

• hedvábný lesk – nová skupina výrobků s jemně matným hedvábným 

vzhledem.  

 

Výroba práškových nátěrových hmot (PNH) ve firmě Balakom a.s.  

Suroviny  

Všechny suroviny a dodavatelé jsou pečlivě vybíráni a není jednoduché nové 

suroviny zahrnout do receptur stejně tak je velmi obtížné provádět změny, které 

zásadním způsobem změní nátěrovou hmotu (např. záměna pryskyřice). Ačkoliv 

laboratorní testy mnohdy dopadají výborně, na výrobní lince může vše vypadat úplně 

jinak. 

Epoxidové pryskyřice – používáme běžné epoxidianové pryskyřice. 

 

obr. 1  Bisphenol A diglicidyl ether 

Polyesterové pryskyřice – používáme dva základní typy 

• terminované skup. COOH 

 

obr.2 Polyester terminovaný skup. COOH 

• terminované skup. OH  

obr.3 Polyester terminovaný skup. OH 
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Tvrdidla 

• TGIC – Triglycidylisocyanurate 

 

obr.4 Triglycidylisocyanurate 

• Araldite PT 910  

 

obr.5 Araldite PT 910 

• Primid XL 552 

 

obr.6 Primid XL 552 

Pigmenty, Plniva, Aditiva  

 

Technologie nanášení PNH 

Výroba a aplikace PNH je jednou z nejmodernějších a nejnáročnějších 

technologií výroby nátěrových hmot. Jsou to vypalovací laky bez obsahu 

rozpouštědel, které mají prakticky 100% sušiny. Sušinu tvoří syntetická pryskyřice, 

pigmenty, plniva, vytvrzovací složka a aditiva. Samotný proces zesíťování polymerů 

se obvykle odehrává při teplotách kolem 180˚ a během asi 10 min ve vypalovacích 

pecích. Pece bývají buďto klasické komorové, nebo (dnes již častěji) tzv. průběžné. 
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Průběžné pece bývají součástí zpravidla automatizovaných linek. Dnes již prakticky 

každá větší lakovna disponuje automatickou lakovací linkou. Výsledný nátěrový je 

velmi tvrdý, kompaktní, flexibilní s dobrou adhezí k podkladu. 

PNH se nanášejí máčením ve fluidním loži (méně častá technika), nebo 

stříkáním. Stříkací techniky existují dvě a to nanášení v elektrostatickém poli a 

nanášení elektrokinetické. 

 

Nanášení v elektrostatickém poli 

 Princip nanášení je velmi podobný jako u nanášení rozpouštědlových NH. Ve 

speciálně konstruované stříkací pistoli je umístěna elektroda připojená k jednomu 

pólu zdroje vysokého napětí (katoda). NH je pak unášena po silokřivkách 

k uzemněnému předmětu (anoda). Potřebnou kinetickou energii dodává NH tlakový 

vzduch. PNH, která neulpěla na povrchu lakovaného předmětu padá na dno stříkací 

kabiny odkud je ji možno opět čerpat zpět do zásobníku a zamezit tak ztrátám. 

Nanášení elektrokinetické 

 Při tomto způsobu nanášení PNH se opět využívá elektrostatických sil, ale 

samotné nabíjení částic PNH probíhá zcela odlišným způsobem. Vše je založeno na 

principu liščího ohonu a ebonitové tyče. PNH unášená tlakovým vzduchem prochází 

stříkací pistolí a dochází zde ke styku částic PNH se stěnami hlavně pistole a třením 

tak získávají náboj. Nabité částice pak vlivem elektrostatických sil ulpívají na 

uzemněném lakovaném předmětu. Při tomto způsobu lakování je pozorovatelný 

menší obchvatový efekt, ale PNH se dostane i do stíněných míst, které jsou při 

elektrostatickém lakování nedostupné.  

 

Správná aplikace PNH 

• Kvalitní předúprava – materiály, na které jsou aplikovány PNH jsou v drtivé 

většině kovové. Povrch musí být hladký, zbavený nečistot a především dobře 

odmaštěný a suchý. Jakékoliv nečistoty, okuje, vlhkost apod. mohou způsobit výskyt 

nejrůznějších vad. 

• Příprava zařízení – před lakováním je vhodné zkontrolovat čistotu všech 

částí lakovacího zařízení, protože kontaminace cizí PNH zpravidla způsobuje 
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defekty. Dále pak je nutné zajistit účinnost vymražovací jednotky pro vzduch, filtry 

apod. Přílišná vlhkost pracovního vzduchu bývá často příčinou problémů se 

vzhledem hotového filmu. 

• Síla filmu – správná síla filmu by se měla pohybovat v rozmezí 60-120 μm. 

Při aplikaci PNH v tomto rozsahu tlouštěk je nepravděpodobné, že se setkáme 

s jakýmikoliv problémy. Při nižších tloušťkách se mohou objevit problémy jako je 

např. Orange peel efekt, mohou se projevit nerovnosti podkladu apod. Při aplikacích 

nad 140 μm může docházet k tvorbě lokálních depresí. 

• Vypalování – vždy je nutné dodržet parametry doporučené dodavatelem, 

protože jak nedovytvrzení, tak přepálení barvy se může odrazit ve vlastnostech 

výsledného filmu. Nedovytvrzené filmy zpravidla nevykazují dostatečné mech. 

vlastnosti a přepálené povrchy mohou vykazovat určité barevné diference. 

 

Technologie výroby PNH KOMAXIT® 

• Premixing – Navážená předsměs surovin je důkladně promíchána. 

Všechny suroviny jsou v práškovém stavu. Zamíchaná předsměs je spuštěna do 

dávkovacího zařízení odkud směs putuje do extruderu. 

• Extruze – Tato technologická operace je nejnáročnějším krokem. Vyžaduje 

moderní a kvalitní zařízení, jehož údržba a provoz je poměrně nákladný. Moderní 

extrudery dovolují vyrábět technologicky velmi náročné nátěrové hmoty (zaručují ve 

výsledku dokonale homogenizovaný plast vynikajících vlastností). 

• Chlazení –  Z extruderu putuje extrudát na chladící pás. Bývá většinou 

ocelový a chlazený vodou. Na konci pásu se nachází drtič, který chladný a křehký 

plast rozdrtí na šupiny (chipsy). Takto zpracovaný polotovar je připraven k mletí. 

• Mletí – Toto je prakticky finální proces, kde ještě stále můžeme výrazně 

ovlivnit vlastnosti výsledné PNH. Mletím totiž řídíme distribuci velikosti částic. U PNH 

je to pro aplikaci velmi důležitá veličina. 

• Sítování – Poslední úkon před odplnění hotové PNH. Tento krok nám 

zajišťje, že se do produktu nedostanou nečistoty a limituje horní mez velikosti částic. 
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Kontrola kvality 

• Mechanické vlastnosti – naše laboratoř je schopna posuzovat běžné 

mechanické vlastnosti výsledných filmů podle příslušných norem ČSN EN ISO jako 

jsou ohyb, úder, erichsen, mřížka, buchholz atd. 

• Stanovení distribuce velikosti částic – používáme zařízení na principu 

rozptylu laserového paprsku na prachových částicích. Jako medium slouží vzduch 

(coulter) 

• Barevné vlastnosti – tyto vlastnosti měříme pomocí kolorimetru firmy 

datacolor (microflash). 

• Další vlastnosti – lesk, kryvost apod. 

• Spolupráce s výzkumnými ústavy – jsme neustále v úzkém kontaktu 

s výzkumnými pracovišti např. Univerzity Pardubice či SYNPO. 

 

Vývoj a bodoucnost PNH 

 Obecně lze říci, že práškové nátěrové hmoty čeká jistě růst jak výroby tak i 

spotřeby, ale především neustálé rozšiřování jejich použití.  

Hlavní vývojové trendy lze rozdělit do těchto skupin 

• tenkovrstvé PNH 

• UV tvrditelné PNH 

• snižování vytvrzovacích teplot 

• PNH na bázi nových pojiv (polyuretany, akryláty, silikony apod.) 
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POUŽITÍ SILIKONŮ V PRŮMYSLU NÁTĚROVÝCH HMOT 
 

USING OF SILICONES IN THE INDUSTRY OF PAINT MATTERS 
 

Ing. Miroslava Jarešová, Ing. Jana Rojčíková 
Lučební závody a.s. Kolín, CZ 
 

Summary 
Silicones are organic compounds of silicon and exactly silicon gives them 
a number of excellent properties, what other organic compounds have not. 
Some of the most important properties are hydrophobicity, heat 
resistance, resistance against UV radiation and ozone, weather 
resistance, steam-permeability and excellent dielectric properties. 
Enumeration of their properties indicates their protective function, when 
they are one of component of paint matters. Silicone oils, resins, silicone 
emulsions and silicone hydrophobic preparations are used at production of 
paints. 
Key words: silicone, silicone hydrophobic preparation, silicone oil, and 
silicone resin 

 
 

Lučební závody a.s. Kolín jsou jedním z nejstarších chemických podniků s 

více než stotřicetiletou tradicí. Od počátku 60. let je hlavním výrobním programem 

silikonová chemie. 

Silikony jsou organické sloučeniny křemíku, a právě křemík jim dává řadu 

vynikajících vlastností, které ostatní organické sloučeniny nemají. K nejdůležitějším 

patří hydrofobita (vodoodpudivost), odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám, UV 

záření, ozonu a povětrnosti, jakož i výborné dielektrické vlastnosti. Z výčtu jejich 

vlastností pak u těchto materiálů, pokud jsou jednou z komponent nátěrových hmot, 

jednoznačně vyplývá jejich ochranná funkce. Při výrobě nátěrových hmot nachází 

uplatnění jak silikonové oleje a laky, tak hydrofobizační prostředky či silikonové 

emulze. 

 

Silikonové oleje 

Silikonové kapaliny můžeme z chemického hlediska rozdělit na tři hlavní typy: 

metylhydrosiloxany, dimetylsiloxany a metylfenylsiloxany. Metylhydrosiloxany se od 

ostatních dvou typů kapalin liší hlavně obsahem vazby Si-H, která je chemicky i 

tepelně velmi málo stálá. Jejich použití je pak založeno na jejich snadném 
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vytvrzování částečnou oxidací vazeb Si-H za tvorby příčných siloxanových vazeb. 

Společnou vlastností ostatních dvou typů silikonových kapalin, dimetylsiloxanů a 

metylfenylsiloxanů, je naopak jejich chemická a tepelná odolnost. 

Lučební závody a.s. Kolín jsou výrobcem metylsilikonových olejů LUKOSIOL 

M – polydimetylsiloxanových kapalin ve 100% formě. Odlišná struktura 

metylisilikonových olejů od olejů minerálních přináší jiné vlastnosti, jako je vysoká 

tepelná stabilita v oblasti vysokých a nízkých teplot, malá změna viskozity v závislosti 

na teplotě, velmi dobré dielektrické vlastnosti, které se jen málo mění s teplotou a 

frekvencí, schopnost odpuzovat vodu, vysoká stlačitelnost, velmi dobrá chemická 

odolnost, fyziologická inertnost a téměř neměnná hustota v širokém rozmezí viskozit. 

Polydimetylsiloxanové oleje nacházejí uplatnění jako separační prostředky, 

přípravky pro vodoodpudivou úpravu (úprava textilních materiálů, kůže), také jako 

přípravky pro leštění povrchů, jako tepelná a chladící média, mazací prostředky i jako 

pomocné přípravky pro výrobu kosmetických a farmaceutických výrobků. 

Jednou z hlavních možností využití v průmyslu nátěrových hmot je pak 

aplikace silikonových olejů jako pomocných a barvářských přípravků, např. jako 

přísady pro zlepšení roztíratelnosti, rozlivu, dispergovatelnosti pigmentů, zvýšení 

lesku nátěrů a odolnosti proti klimatickým podmínkám. Dále se uplatňují jako 

odpěňovací přípravky při výrobě barev, minerálních olejů, asfaltů, dehtů, při 

fermentačních pochodech, destilacích, polymeracích pryskyřic a esterifikaci olejů. 

 

Silikonové laky 

 Silikonové laky tvoří velkou skupinu silikonových výrobků, které jsou dodávány 

k použití ve formě roztoků silikonových pryskyřic v organických rozpouštědlech. Po 

nanesení a vytvrzení vykazují řadu vynikajících vlastností, jako jsou odolnost ve 

velkém rozsahu teplot, hydrofobní vlastnosti, separační vlastnosti filmů a odolnost 

proti povětrnosti a UV záření. Silikonové laky se dělí na dvě skupiny, a to na 

metylsilikonové a metylfenylsilikonové. 

 Metylsilikonový lak LUKOSIL M 130 představuje moderní typ za pokojové 

teploty zasychajícího silikonového laku. Je to roztok silikonové pryskyřice v xylenu 

jako rozpouštědle. Je vytvrditelný teplotou bez použití katalyzátoru. Při pokojové 

teplotě vytváří nelepivý, pružný a mechanicky odolný film. Tepelným vytvrzením se 
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dosáhne zvýšení jeho tvrdosti, mechanické a chemické odolnosti a stabilizuje se pro 

trvalé tepelné namáhání. 

 Hlavní použití LUKOSILU M 130 je jako pojivo pro výrobu tepelně odolných 

nátěrových hmot s použitím do 350 °C. LUKOSIL M 130 v nátěrových hmotách 

zasychá při normální teplotě, což je výhodné zejména u výrobků, které se vytvrzují 

při vlastním použití. Díky výborným separačním vlastnostem je používán i jako 

mechanicky odolný separační nátěr forem pro odlévání a lisování pryskyřic, 

plastických hmot a kaučuků. Pro tyto účely je třeba nátěr tepelně vytvrdit. Není nutno 

používat katalyzátor. 

 Metylfenylsilikonové laky LUKOSIL obsahují na rozdíl od metylsilikonových 

laků fenylskupiny, které zvyšují jejich tepelnou odolnost při zachování stávajících 

vlastností metylsilikonových laků. Pro svoje vynikající elektorizolační vlastnosti, 

stálost proti koroně, fungistabilitu, odolnost vůči působení chemikálií mají široké 

použití u výrobců elektrických strojů pracujících ve ztížených podmínkách a tepelné 

třídě H (180 °C trvale), jako jsou pohonné jednotky elektrických lokomotiv, tramvají, 

elektrických motorů pracujících ve vysoké relativní vlhkosti apod. Dále se používají 

jako lepící laky pro výrobu slídových izolantů, azbestového papíru a impregnované 

sklotkaniny, jako pojivo ve vysoce tepelně stálých nátěrových hmotách. Všechny 

metylfenylsilikonové laky vyžadují vytvrzování při teplotách min. 200 °C a většinou 

ještě katalyzátor k jejich rychlejšímu vytvrzení. 

 Mezi metylfenylsilikonové laky patří LUKOSIL 150 a LUKOSIL 150X, které se 

vyrábějí jako roztok v toluenu nebo xylenu. Po vytvrzení tvoří tvrdý, křehký film. 

Používají se jako lepící laky pro výrobu slídových izolantů, azbestového papíru a 

impregnované sklotkaniny, jako pojiva ve vysoce tepelně stálých nátěrových 

hmotách (nad 500 °C). Pružný a částečně elastický film po vytvrzení vytvářejí 

LUKOSIL 200 a LUKOSIL 200X, které se používají jako elektroizolační laky při 

výrobě elektrických motorů a pro výrobu nátěrových hmot s vysokou tepelnou 

odolností (nad 500 °C). 

 LUKOSIL 4101 je roztok metylfenylsilikonové pryskyřice v xylenu, 

hnědofialové barvy, který již obsahuje komponenty zkracující dobu tepelného 

vytvrzení laku. Jeho použití je podobné jako u předchozích silikonových laků. 

LUKOSIL 4102 je čirý roztok metylfenylsilikonové pryskyřice v acetonu, vyznačující 

se kratší dobou zasychání a tepelného vytvrzení filmu. Nezbytnou složkou laku je 
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LUKOSIL KATALYZÁTOR C 66. Tento lak je možno použít jako lepící prostředek 

spojů např. k lepení patic žárovek a elektronek, odporových tělísek, spojovací 

prostředek vrstvených izolačních materiálů (slída) apod. 

LUKOSIL 4107 je jednosložkový roztok metylfenylsilikonové pryskyřice pro 

antiadhezivní, tepelně a mechanicky odolné a zdravotně nezávadné povrchové 

úpravy zejména v potravinářském průmyslu. Používá se jako separační vrstvička s 

antiadhezivním účinkem pro vnitřní úpravu hliníkového a ocelového nádobí. Ze všech 

silikonových laků má tento typ nejvyšší odolnost vůči oděru a to i při zvýšených 

teplotách. V těchto vlastnostech konkuruje teflonovým povrchovým úpravám. 

LUKOSIL 4107 je formulován tak, aby po jeho nanesení následovalo vytvrzení s 

rychlým náběhem teploty. 

LUKOSIL 901 je bezbarvý nažloutlý roztok metylfenylsilikonové pryskyřice se 

zvýšeným obsahem sušiny v toluenu. Tento lak slouží jako pojivo při výrobě skelných 

laminátů, které rovněž vyhovují požadavkům tepelné izolační třídy H. Ke každé 

operaci se dodávají katalyzátory pro snížení doby vytvrzení – LUKOSIL 

KATALYZÁTOR C 63 a C 64. 

U některých aplikací laků LUKOSIL M 130, LUKOSIL 150 (X) a LUKOSIL 200 

(X) je možno ke zkrácení doby vytvrzení a vytvoření mechanicky odolnějšího filmu 

použít LUKOSIL KATALYZÁTOR C 61. 

 

Silikonové hydrofobizační prostředky 

 Ze všech průmyslově vyráběných silikonových produktů se pro hydrofobizaci 

materiálů používají nejvíce metylderiváty, protože se snadno vyrábějí běžnými 

technologickými postupy, mají velmi dobrý hydrofobní účinek a metylsiloxanové filmy 

se při zvýšených teplotách nejméně oxidují. 

 Po dlouhá léta jsou ve stavebnictví používány silikátové porézní materiály jako 

omítky, beton, pískovec, pálená střešní krytina atd. Hydrofobní (vodoodpudivou) 

úpravou lze u těchto materiálů významně zvýšit životnost, dlouhodobě zachovat 

jejich funkčnost a vzhled. 

 Moderní hydrofobizační prostředky jsou vyvinuty na bázi organokřemičitých 

sloučenin – silikonů. Hydrofobní úprava materiálu pomocí silikonových prostředků 
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spočívá ve vytváření rovnoměrného transparentního siloxanového mikrofilmu na 

povrchu a na stěnách pórů materiálu. Mikrofilm mění povrchové napětí ošetřeného 

materiálu, takže se voda sbaluje do kuliček a snadno odtéká. Paropropustnost pro 

vodní páry, rovněž tak vzhled a barva ošetřovaného materiálu zůstanou nezměněny.  

 Obecnou vlastností silikonových prostředků je jejich vysoká účinnost při 

minimální koncentraci, odolnost vyšším teplotám, oxidačnímu prostředí, UV záření, 

chemickým vlivům ovzduší a agresivním průmyslovým plynům, paropropustnost, 

dobrá adheze způsobená chemickou podobností se silikátovými podklady, a tím i 

dlouhodobá trvanlivost úpravy. 

 Hydrofobní úprava již sama o sobě snižuje možnost růstu plísní, řas, mechů a 

lišejníku na povrchu materiálu. To proto, že snižuje jejich nasákavost vodou a 

zvyšuje samoomyvatelnost prachu z jejich povrchu. Vlivem zlepšeného stavu 

ovzduší však je pozorován zvýšený výskyt rostlinných organizmů na omítkách i 

střešních krytinách zejména v blízkosti větších vodních ploch, lesních oblastí a polí. 

Z tohoto důvodu jsou nově naše hydrofobizační přípravky kombinovány s biocidními 

přísadami, které ve značné míře omezují růst těchto mikroorganizmů.  

 Levnou, přesto účinnou a roky osvědčenou hydrofobní ochranu poskytují 

alkalické roztoky silanolátů – LUKOFOB 39 a LUKOFOB 39 B. Jedná se o látky 

ředitelné vodou, bez obsahu organického rozpouštědla a tedy šetrné k životnímu 

prostředí. Používají se pro hydrofobizaci dobře nasákavých porézních stavebních 

materiálů (cihly, pálené střešní krytiny, vápenocementové omítky, pískovec, beton, 

umělý kámen a pod.), kterým neškodí alkalická reakce přípravku. Plný vodoodpudivý 

účinek nenastává okamžitě, ale teprve po reakci se vzdušným CO2, což trvá cca 3 

dny. LUKOFOB 39 se aplikuje ve zředěné formě, LUKOFOB 39 B obsahuje biocidní 

přísadu a je určen k přímému použití bez dalšího ředění. 

 Pro hydrofobizaci tmavých a méně nasákavých ploch a jako hydrofobní 

ochrana akrylátových barev a omítkovin se používá vodná emulze silikonové 

pryskyřice LUKOFOB ELX. Přípravek se před aplikací ředí vodou. Po odpaření vody 

a zbytkového organického rozpouštědla se dostaví okamžitý hydrofobní efekt. 

 Pro materiály s malým množstvím pórů nebo mikroporézní materiály jako jsou 

teraco, přírodní a umělý kámen, vysoce hutné betony, keramika, dlažby jsou určeny 

rozpouštědlové typy hydrofobizačních přípravků. Nosné, ekologicky šetrné 
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rozpouštědlo umožní  díky své malé molekule hloubkovou penetraci přípravku a tím i 

dlouhodobý vodoodpudivý účinek. 

Příkladem je LUKOFOB KLASIK, přípravek na bázi silikonové pryskyřice, 

určený k přímému použití bez dalšího ředění. Aplikuje se na suché povrchy, plné 

účinnosti úpravy je dosaženo do několika hodin. Po zaschnutí nedochází k vizuální 

změně povrchu a proto je vhodný i pro hydrofobizaci tmavých materiálů (dlažby v 

exteriéru i interiéru, tmavší omítky). Na rozdíl od vodou ředitelných hydrofobizačních 

přípravků lze nanášet další nátěr LUKOFOBU KLASIK i na předchozí zaschlou 

vrstvu. V tom případě zůstane další nátěr z větší části v povrchové vrstvičce. To lze 

uplatnit zejména v případě větší pórovitosti podkladu. Je zvláště vhodný pro 

hydrofobizaci dlažby teras, lodžií a velkých hal.  

 V poslední době jsou kladeny stále vyšší požadavky na schopnost 

hydrofobizačních přípravků rychle a velmi hluboko pronikat do nízkoporézních 

podkladů a vlhkých materiálů. Toto  splňují prostředky na bázi monomerních silanů a 

oligomerních siloxanů s reaktivními skupinami. Po aplikaci tyto sloučeniny vlivem 

vlhkosti polymerují, vytvářejí hydrofobní film na vnitřním povrchu pórů a zároveň jsou 

schopny pevné chemické vazby s podkladem. Plné hydrofobní účinnosti je dosaženo 

do 7 dnů.  

 LUKOFOB PENETRAL je nově vyvíjený přípravek v nosném organickém 

rozpouštědle, připravený k přímému použití. Je určen pro hydrofobizace 

vysokohustotních čerstvých betonů a jiných nízkoporézních podkladů. LUKOFOB ME 

je především určen jako přísada injektážních roztoků pro hydroizolace vlhkých 

staveb a do vnitřně hydrofobizovaných omítek. Při samotných aplikacích se ředí 

vodně – etanolickým roztokem. 

Novým hydrofobizačním a leštícím přípravkem pro finální ošetření obkladů a 

dlažeb napouštěním je SILIKONOVÉ NAPOUŠTĚDLO. Zajišťuje ochranu 

spárovacích malt a obkladových prvků hydrofobizací, snižuje možnost znečištění 

barevných spár a náchylnost obkladů a dlažeb k tvorbě výkvětů, usnadňuje jejich 

údržbu. Nanáší se dvoufázově, vždy po zaschnutí předchozí vrstvy. 
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MODIFIKACE ALKYDOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT 
POLYSACHARIDOVÝM POJIVEM A VODOU 

 

POLYSACCHARIDE RESIN AND WATER MODIFIED ALKYD PAINTS 

 

Václav Zedník 
Václav Zedník – MINKO, Kutná Hora, CZ 

 

Summary 

The paper concerns modification of exterior alkyd premium high gloss 
white enamel with polysaccharide resin and water. Technology is based 
on preparation of water in oil emulsion. Function of polysaccharide resin 
and principles of modification are described. Major part of paper deals with 
comparison of control (non-modified) and modified paint. It is shown that 
properties and rheological behaviour of modified paint are almost identical 
with non-modified control. Modified enamel is better in characteristics as 
drying time, mechanical properties and tendency to yellowing. Significant 
advantage of modified formula is lower VOC and lower cost of raw 
materials. 
Keywords: alkyd, paint, enamel, polysaccharide, emulsion 

 

 

Úvod 

Příspěvek se zabývá srovnáním vlastností typické alkydové nátěrové hmoty 

s její modifikací polysacharidovým pojivem a vodou. Pokusy o modifikaci alkydových 

nátěrových hmot vytvořením emulze vody v oleji narážejí obvykle na řadu problémů, 

z nichž nejzásadnějšími jsou: 

• Dostatečná emulzifikace vody v oleji 

• Stabilita takto vytvořené emulze 

• Kvalita konečného produktu 

Výše uvedené problémy je možno překonat úpravou receptur alkydových 

nátěrových hmot s využitím polysacharidových pojiv. Výzkumem a aplikovaným 

vývojem nátěrových hmot modifikovaných polysachardivými pojivy se zabývá již 

téměř 25 let kanadská společnost Lorama Chemicals, Inc. Předmětem výzkumu a 
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vývoje jsou kromě alkydových nátěrových hmot také nátěrové hmoty na akrylové a 

polyuretanové bázi. 

 

Funkce polysacharidového pojiva v receptuře 

Polysacharidové pojivo je samo o sobě náchylné k hydrolýze, v kombinaci 

s alkydovými, akrylovými a urethanovými pojivy je však stabilní. To je způsobeno 

vodíkovými vazbami mezi hydroxylovými skupinami polysacharidu a karbonylovými 

skupinami alkydových, akrylových nebo urethanových pojiv (obr. 1). 

 

 

 
Obrázek 1. Vodíkové vazby mezi polysacharidem a alkydem. 
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Vodíkové vazby plní ve výše uvedených nátěrech tři funkce: 

• Vázáním hydroxylových skupin polysacharidu a karbonylových skupin 

alkydu, akrylu nebo urethanu se stabilizuje polysacharid. 

• Asociací molekul polysacharidu a jiného pojiva se vytvářejí řetězce 

s vyšší molekulovou hmotností než mají jednotlivé složky (polysacharid, 

alkyd …), což má příznivý vliv na vlastnosti výsledného filmu. 

• V mnoha případech je dosaženo vyšší hodnoty Tg filmu. 

Polysacharidový resin však nemá v receptuře význam pouze jako pojivo. 

Působí zároveň jako emulgátor, umožňující poměrně snadné vytvoření emulze voda 

v oleji a poté jako stabilizátor takto připravené emulze.  

 

Zásady použití polysacharidového pojiva 

Úspěšné použití polysacharidového pojiva při úpravě alkydových nátěrových 

hmot závisí na dodržení určitých pravidlech. 

Maximální využití přínosů polysacharidového pojiva usnadňuje, pokud jsou při 

formulaci použity alkydů s co nejvyšší sušinou a nejnižší viskozitou. Obsah sušiny je 

možno snižovat na úroveň, při které ještě nedochází k negativnímu ovlivnění lesku 

nátěru. Pokud je to možné, je lépe vyhnout se alkydům s vysokou viskozitou, neboť 

vyšší viskozita omezuje rozsah, v jakém je možno nátěrovou hmotu modifikovat a 

snižuje tak efektivitu této technologie, zejména pokud se týká jejích příznivých 

ekonomických dopadů. Dále je třeba se vyhnout použití dlouhých alkydů 

s glycerinem, neboť glycerin způsobuje v tomto případě hydrolýzu polysacharidu, což 

má za následek nižší lesk nátěru. Použití středně dlouhých alkydů, které obsahují 

určité množství glycerinu, možné je. 

V případě úpravy jakékoliv receptury je vhodné zachovat stejné množství 

pigmentu (hmotnost v absolutním vyjádření), jaké má stávající nátěrová hmota. 

Objemová koncentrace pigmentu by však neměla přesáhnout 19%, neboť nad touto 

hranicí již dochází k negativnímu ovlivnění lesku nátěru. Z formulace by měla být 

zpočátku vypuštěna všechna plniva (extendery). Ty je možno do formulace zařadit 

později při optimalizaci konečné receptury. Pro modifikované receptury jsou 
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doporučeny zejména vápence a mastky. Naopak je třeba vyvarovat se použití 

jemných plniv na bázi oxidu křemičitého a slídy. 

Při dispergaci pigmentu je vhodné použít pouze kvalitní dispergační činidlo.  

(V alkydových rozpouštědlových nátěrových hmotách s vysokým leskem, 

modifikovaných polysacharidovým pojivem, se  nedoporučuje použít sojový lecitin, 

který ve skutečnosti není dispergátorem, ale smáčedlem, a může mít proto neblahý 

vliv na stabilitu emulze). 

Obsah sušidel je třeba přizpůsobit množství alkydové sušiny v modifikované 

receptuře. Je třeba vyhnout se manganovým sušidlům, která reagují 

s polysacharidem. Polysacharidové pojivo sušidla nevyžaduje a do výpočtu 

potřebného množství sušidel se proto nezahrnuje.. 

Ke zlepšení stability nátěrové hmoty je vhodné použít bentonitové (nebo 

podobné) upravené záhustky v množství 0,1-0,25% hmotnostních. Pro nátěry 

s vysokým leskem jsou nevhodné neupravené typy jílů, které negativně ovlivňují lesk 

nátěru. 

Vzhledem k tomu, že se do systému zapracovává voda, je často nezbytné 

nasazení odpěňovače. V tom případě je třeba vyvarovat se, s ohledem na stabilitu 

emulze, odpěňovačů na bázi silikonu. 

Polysacharidový resin a vodu je nutno přidávat za důkladného a intenzivního 

míchání, polysacharid je přitom nutno zapracovat do systému dříve než vodu. Vodu 

je možno přidávat pouze takovou rychlostí, která dovolí tvorbu emulze. Pokud se 

voda hromadí na povrchu, je třeba rychlost jejího přidávání snížit. Po zapracování 

vody do hmoty je nutno pokračovat v míchání dalších min. 30 minut. Při rozhodování 

o množství polysacharidu v receptuře je třeba mít na paměti, že polysacharidové 

pojivo nenahrazuje alkydové pojivo a objem polysacharidu tudíž nezávisí na 

množství alkydu odebraného z receptury. Množství uvažovaného polysacharidu 

závisí pouze na množství vody, kterou předpokládáme zapracovat do systému. 

Vztah mezi množstvím vody v receptuře a množstvím polysacharidového pojiva 

nutným k vytvoření optimální a stabilní emulze je uveden v grafu 1. 
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Graf 1. Závislost objemu emulzifikované vody na množství polysacharidového pojiva. 
 

Množství vody v systému má vliv na viskozitu hmoty, přičemž voda nátěrovou 

hmotu zahušťuje. Pokud je přidáváním vody do systému dosaženo žádané viskozity, 

zapracovávání vody je třeba zastavit. 

Obecně platí, že pokud upravená receptura vykazuje nižší, než žádanou 

viskozitu, lze viskozitu zvýšit nahrazením části objemu lakového benzinu stejným 

objemem vody (samozřejmě za předpokladu, že systém obsahuje odpovídající podíl 

polysacharidu, viz graf 1). Pokud je viskozita vysoká, je možno v případě malé 

odchylky nátěrovou hmotu jednoduše zředit lakovým benzinem. V případě, že je 

viskozita příliš vysoká, je vhodné nahradit část vody v modifikované receptuře 

rozpouštědlem. Další možností je nahrazení části objemu lakového benzínu 

aromatickým rozpouštědlem. Krajním řešením je nahrazení použitého alkydu typem 

s nižší viskozitou. 

 

Příprava modifikované nátěrové hmoty 

Při přípravě nátěrové hmoty modifikované polysacharidovým pojivem a vodou 

je možno v zásadě postupovat dvěma způsoby. 

 Prvním z nich je tzv. přímý přídavek polysacharidu a vody do hotové nátěrové 

hmoty. Při tomto způsobu přípravy je postup v podstatě shodný s přípravou 
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nemodifikované barvy, polysacharidové pojivo se přidává do hmoty v poslední fázi 

výroby a na závěr se do systému emulzifikuje voda. Podmínkou tohoto způsobu 

přípravy je možnost dosažení dostatečné intenzity a rychlosti míchání ve výrobním 

tanku. Tento faktor může limitovat použití přímého přídavku polysacharidu a vody 

v běžné výrobě, je však obvykle vhodný pro první zkoušky v laboratorním měřítku. 

Příkladem tohoto způsobu přípravy je modifikovaná receptura LR4-40 (tabulka 1). 

 Druhým způsobem přípravy je využití tzv. meziproduktu emulze. Jeho princip 

spočívá v přípravě emulze v samostatném výrobním kroku. Tato emulze, obsahující 

40-60% vody, se do konečného produktu zapracovává rovněž na konci výrobního 

cyklu,  Výhodou tohoto postupu je, že míchání finálního výrobku (modifikované 

nátěrové hmoty) nevyžaduje intenzivní otáčky míchadla ve výrobním tanku. 

 

Příklad modifikace standardní nátěrové hmoty polysacharidovým pojivem 

Pro porovnání vlastností nemodifikované nátěrové hmoty a nátěrové hmoty  

modifikované polysacharidovým pojivem a vodou byl vybrán kvalitní bílý venkovní 

email s vysokým leskem. V tabulce 1 má tento email označení N1-87. Modifikovaný 

email je označen jako LR4-40. 

Z receptury je zřejmě, že zůstal zachován objemový podíl pigmentu (titanové 

běloby), došlo ke snížení objemu alkydu o více než 20% jeho objemu v původní 

receptuře, snížil se objem lakového benzinu o 8% původního objemu a snížil se 

rovněž podíl aditiv. Pro větší přehlednost je porovnáno složení původní receptury a 

její modifikace v grafu 1. 
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Tabulka 1. Formulace standardní nátěrové hmoty N1-87 (kontrolní vzorek) a její 

  modifikace LR4-40 

Složka Standard N1-98 Modifikace LR4-40 
kg litrů % váh. kg litrů % váh. 

Dlouhý alkydový olej 10-060 70% 137,8 144,1 12,28 137,8 144,1 12,14 

Lakový benzin 24 30,5 2,13 12 15,3 1,06 

Bentone SD-1 4,8 3,2 0,43 1,2 0,8 0,11 

Dostatečně promíchat  

Polymerní disperzant LDA100 4,1 4,2 0,36 4,1 4,3 0,36 

Hex-Cem Calcium Octoate 10% 9,0 8,9 0,80 7,0 7,0 0,61 

Titanová běloba R-706 269,6 67,5 24,02 269,6 67,5 23,76 

Mletí na 7+N.S., stabilizace pasty:  

Dlouhý alkydový olej 10-060 70% 59,9 62,7 5,34 59,9 62,7 5,28 

Lakový benzin 53,9 68,6 4,80 36 45,7 3,17 

Dostatečně promíchat  

Dlouhý alkydový olej 10-060 70% 431,4 451,1 38,43 299,8 313,5 26,42 

Lakový benzin 110,6 140,7 9,85 91,3 116,6 8,04 

Hex-Cem Cobalt Octoate 12% 2,6 2,6 0,23 2,0 2,0 0,18 

Hex-Cem Zirconium Octoate 18% 11,3 11,8 1,00 8,7 8,0 0,77 

Skino #2 3,6 4,1 0,32 3,0 3,4 0,26 

Dostatečně promíchat 
 

Za intenzivního míchání přidat 

Polysacharidový resin LPR76 44% - - - 19,3 16,2 1,70 

Voda - - - 150 150 13,20 

Dostatečně míchat 30 minut 
 

Upravit viskozitu: 

Lakový benzin - - - 33,6 42,9 2,96 

Celkem: 1122,7 1000,0 100,00 1135,3 1000,0 100,00 
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Graf 1. Základní složení receptury N1-87 a její modifikace LR4-40. 

 

Naskýtá se otázka, jak výše uvedená úprava receptury ovlivní vlastnosti 

modifikované nátěrové hmoty ve srovnání s původní recepturou. Porovnání obou 

nátěrových hmot je uvedeno v tabulce č. 2. 

Porovnání kontrolního vzorku a modifikované receptury ukazuje, že obě 

nátěrové hmoty, resp. oba nátěry, jsou v mnoha ohledech identické nebo téměř 

identické. Srovnatelná je viskozita, lesk, kryvost, bělost na základní ose (L). 

Srovnatelné jsou i výsledky chemické odolnosti, přilnavosti, slévání a stékání. 

Modifikovaná receptura je proti kontrolnímu vzorku horší pouze v jedné 

hodnotě, a tou je posun barevného odstínu vzorku, vystaveného akcelerovanému 

stárnutí, k zelené části spektra. Ve skutečnosti je však celkově odstín tohoto vzorku 

blíže střední hodnotě (bílá). 

V řadě sledovaných vlastností je modifikovaná formulace lepší než kontrolní 

vzorek. Zkrátila se například doba zasychání. Modifikovaný nátěr nemá tak výrazný 

žlutavý odstín a snížila se i tendence ke žloutnutí (viz akcelerovaný test amoniakem). 

Lepší je také mechanická odolnost nátěru. 
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Tabulka 2. Porovnání vlastností kontrolního vzorku N1-87 a modifikované nátěrové 

  hmoty LR4-10 

 Vlastnost Jednotka N1-87 LR4-40 

Viskozita KU 82,0 84,0 
Doba schnutí Hod. 3,5 3,0 
Lesk 60° Leneta % 94 95,00 
Lesk 20° Leneta % 86,0 86,0 
Lesk 60° nástřik na plechu % 94 94,0 
Lesk 20° nástřik na plechu % 85 85,0 
Kryvost % 97,1 97,0 
Koncentrace pigmentu % 14,2 16,48 
Bělost (Hunter) L % 94,9 95,2 
                         osa a % -1,7 -1,5 
                         osa b % 3,5 2,9 
Bělost L po akcelerovaném testu 
amoniakem 24 hod. % 92,9 93,5 
                         osa a % -1,2 -1,4 
                         osa b % 9 8,1 
VOC (g/l) 393,0 332,00 
Chemická odolnost kyselina  dostatečná dostatečná 
                                Voda  dostatečná dostatečná 
                            lakový benzin  dostatečná dostatečná 
                                Soda  nedostatečná lepší 
Sward Rocker 24 hod.  2,0 4,00 
Sward Rocker 7 dnů  8,0 10,00 
Adheze (cross-hatch) 7 dnů  4B 4B 
Slévání mm 0,50 0,50 
Stékání µm 100,0 100,00 

 

 

 Parametry kontrolního vzorku a upravené receptury jsou porovnány v grafu 2. 

Pro lepší srovnání jsou veškeré hodnoty kontrolního vzorku přepočítány na základ 

100 a modifikovaná formulace je porovnána s tímto základem. 
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Graf 2. Porovnání vlastností kontrolního vzorku a modifikované receptury 

1 – Viskozita 9 - Bělost L (Hunter) 
2 - Doba schnutí 10 - osa a 
3 - Lesk 60° Leneta 11 - osa b 
4 - Lesk 20° Leneta 12 - Bělost L po akcelerovaném  stárnutí 24 hod. čpavek 
5 - Lesk 60° nástřik na plechu 13 – dtto osa a 
6 - Lesk 20° nástřik na plechu 14 – dtto osa b 
7 – Kryvost 15 - VOC 
8 - Koncentrace pigmentu 16 – Náklady 

 

 

Porovnání nákladů na standardní a modifikovanou recepturu 

Jak bylo ukázáno v předchozí kapitole, modifikace standardního alkydového 

emailu polysacharidovým pojivem a vodou nemá negativní vliv na kvalitu nátěrové 

hmoty, potažmo nátěru, a nátěrová hmota na bázi upravené receptury v některých 

směrech předčí původní formulaci. 

Nyní se naskýtá otázka, jak změna receptury ovlivní náklady na suroviny. 

Porovnání nákladů je uvedeno v tabulce 3. 

Určitá úspora nákladů vzniká snížením obsahu lakového benzinu, 

významnější je podíl nákladů uspořený snížením množství aditiv. Nejvýznamnější 

podíl na snížení nákladů (přibližně 75% úspory) připadá na alkyd. Na druhou stranu 
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je zhruba čtvrtina úspor  eliminována dodatečnými náklady na polysacharidové pojivo 

a vodu. Z tabulky je nicméně zřejmé, že náklady na suroviny jsou modifikací 

receptury emailu významně sníženy - o více než 8%. 

 

Tabulka 3. Porovnání nákladů na suroviny standardního emailu a modifikované 
  receptury 
Složka Standard N1-87 Modifikace LR4-40 
  kg cena náklady kg cena náklady 
    Kč/kg Kč   Kč/kg Kč 
Dlouhý alkydový olej 10-060 70% 137,80 30,00 4134,00 137,80 30,00 4134,00 
Lakový benzin 24,00 15,00 360,00 12,00 15,00 180,00 
Bentone SD-1 4,80 120,00 576,00 1,20 120,00 144,00 
Polymerní disperzant LDA100 4,10 66,00 270,60 4,10 66,00 270,60 
Hex-Cem Calcium Octoate 10% 9,00 48,00 432,00 7,00 48,00 336,00 
Titanová běloba R-706 269,60 74,00 19950,40 269,60 74,00 19950,40 
Dlouhý alkydový olej 10-060 70% 59,90 30,00 1797,00 59,90 30,00 1797,00 
Lakový benzin 53,90 15,00 808,50 36,00 15,00 540,00 
Dlouhý alkydový olej 10-060 70% 431,40 30,00 12942,00 299,80 30,00 8994,00 
Lakový benzin 110,60 15,00 1659,00 91,30 15,00 1369,50 
Hex-Cem Cobalt Octoate 12% 2,60 300,00 780,00 2,00 300,00 600,00 
Hex-Cem Zirconium Octoate 18% 11,30 69,00 779,70 8,70 69,00 600,30 
Skino #2 3,60 100,00 360,00 3,00 100,00 300,00 
Polysacharidový resin LPR76 44%  64,00  19,30 64,00 1235,20 
Voda  1,00  150,00 1,00 150,00 
Lakový benzin  15,00 0,00 33,60 15,00 504,00 
Celkem: 1122,60  44849,20 1135,30  41105,00 
Úspora (Kč)      3744,20 
Úspora %      8,35 

 

 

Závěr 

 Tento příspěvek ukázal, že je možné bez negativního ovlivnění kvality upravit 

venkovní vysoce lesklý alkydový email polysacharidovým pojivem a významným 

podílem vody. Lze tak získat produkt, který je vzhledem a reologií v podstatě 

identický s původní nátěrovou hmotou, přičemž jsou velmi podobné i vlastnosti 

nátěru. Výhodou této úpravy je především snížení VOC a snížení výrobních nákladů. 

Navzdory nižší tloušťce filmu, dané nižším podílem sušiny v nátěrové hmotě, se 

životnost a trvanlivost nátěru zlepší. 
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MODERNÍ POJIVA PRO NÁTĚROVÉ HMOTY 
 

ADVANCED BINDERS FOR COATINGS 

 

Ing. Josef Patrovský 
Bayer Polymers, Praha 

 

Summary 
The paper describes the world market of coatings in the relation to 
geographic areas, aplication areas and  coatings types. In the second part is 
discussed the situation on market of polyurethane coatings in construction, 
vehicle, industry, wood. 
They are presented the ground groups of polyurethane coatings  and  their 
commercial types of Bayer Polymers.The predominated aplications of 
polyurethane coatings are presented in their practical use. 
Key words: Polyurethan coatings, Desmodur®, Desmophen®, Bayhydur®, 
Bayhydrol® 

 

 

1. Vývoj pojiv pro organické povlaky 
Chemie lakařských pojiv podléhá v průběhu doby velkým změnám i když 

podstata  z nich vyráběných nátěrových hmot zůstává stejná-chránit substrát a propůjčit 

mu dekorativní vzhled. 

Dlouho dobu se používaly jako filmotvorné látky a pojiva v přírodě se nacházející 

pryskyřice a oleje.Již několik stovek let se pojiva i chemicky modifikují k optimalizaci 

určitých vlastností. Příkladem je např.tepelná úprava dřevného oleje.Teprve ve 20. 

století dochází k vývoji syntetických pojiv, které umožňují podstatné zlepšení kvality 

nátěrových hmot. 

Polyuretanové nátěrové hmoty se úspěšně vyvíjejí v posledních 35 

letech.Vyznačují se četnými  přednostmi ve vlastnostech, čehož se využívá v četných 

aplikacích organických povlaků plastů,dřeva i kovů. 
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Rokem narození polyuretanové chemie lze označit rok 1937, kdy prof. Otto Bayer 

vyvinul polyadiční reakci diizokyanátu s polyolem za vzniku polyuretanové skupiny. 

První vědecké výzkumy v této oblasti byly zaměřeny na polyuretanová vlákna  a o něco 

později (koncem 40.let ) byly vyrobeny první PUR pěny jako zcela nové suroviny. V téže 

době byly prováděny zkoušky s prvními PUR nátěrovými hmotami.V této době bylo 

zjištěno,že alkydové pryskyřice modifikované diizokynáty mají zlepšené užitné 

vlastnosti. 

 
2. Polyuretany jako pojivo pro organické povlaky  

Úspěšné tažení polyuretanových nátěrových hmot mohlo však začít až po vývoji 

a zavedení do praxe polyizokynátů s minimálním obsahem monomerů. První produkty 

byly založeny na bazi toluyldiizokyanátů. S ohledem na aromatický charakter výchozích 

izokyanátů mají však na světle sklon ke žloutnutí, takže se převážně používají pro 

interiérové aplikace. 

Oblast použití se později rozšířila o produkty na bázi alifatických diizokyanátů, 

nejprve hexametylendiizokynátu.Desmodur® N  byl první produkt na této bázi, který byl 

na začátku 60.let uveden na trh. Postupně nahradily kombinace Desmodur®  

s Desmophen® vyráběné jako tzv.DD-laky nejprve v oblasti organických povlaků 

dopravní techniky do této doby klasické alkydové organické povlaky. Rozhodujícím byla 

kvalita povlaků, která již při mírných podmínkách zasychání dosahovala kvalitu 

vypalovacích  organických povlaků. Toto byl důležitý aspekt pro použití u velké dopravní 

techniky (letadla,vagony,autobusy), u nichž není možné použití vypalovacích procesů. 

V 70.letech se prosadily v autoopravárenských systémech alkydové nátěrové 

hmoty s tzv.reaktivními ředidly na bázi IPDI (izoforondiizokyanáty)-polyizokyanátů,které 

měly vyšší tvrdost, zlepšenou odolnost vůči benzinu a přetíratelnost.Dnes i v tomto 

segmentu 2-komponentní polyuretany alkydovou chemii vytlačily a plně nahradily. 

Další průlom následoval v 70.letech v povlacích na plasty. Vývoj 

dvoukomponetních dávkovacích zařízení znamenal další posun pro polyuretanové 

organické povlaky obzvláště v použití v seriovém lakování osobních automobilů na 

linkách od roku 1984/85. 
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Substituční proces PUR systémů-který jde na úkor t.č. klasických lakařských 

technologií-není ještě zdaleka uzavřen. Vývojové potenciály těchto systémů nejsou ještě 

vyčerpány, neboť vedle jedno- a dvoukomponentních lakařských surovin narůstá 

význam vodouředitelných PUR systémů, PUR práškových nátěrových hmot nebo 

produktů vytvrzovaným zářením. 

 

3. Analýza trhu pojiv pro organické povlaky 

Celosvětová výroba nátěrových hmot pro průmyslové aplikace obnáší koncem 

20.století 10,3 mil. tun ročně- údaj nezahrnuje disperzní barvy pro stavební aplikace 

(fasády,vnitřní nátěry zdí). Z údaje celkové spotřeby  lze odvodit spotřebu lakařských 

pojiv ve výši 5,7 mil.tun ročně. Volný trh pro lakařská pojiva po odečtu vlastní výroby 

pojiv výrobci nátěrových hmot, tzv.captive use (1,4 mil.tun ročně) tak zůstává na úrovni 

4,3 mil. tun ročně. 

 
Tabulka 1. Trh pojiv –členění dle regionů-celkem 4,3 mil.tun ročně. 

Záp.Evropa Sev.Amerika Dálný 
Východ 

Japonsko Stř.a 
již.Amerika 

Zbytek, 
vč.stř.a 

vých.Evropa 
28% 26% 17% 10% 5% 14% 

 
 

Dle tab.1 přes polovinu trhu lakařských pojiv spadá do regionů záp.Evropa a 

sev.Amerika, vedle Japonska s 10%trhem získává na významu zejména nejrychleji 

rostoucí trh v regionu Dálný Východ s podílem 17%. Mezi významně rostoucí patří i trh 

střední a východní Evropy.  
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Tabulka 2.Trh pojiv celosvětově –členění podle skupin-celkem 4,3 mil.tun ročně. 

Alkydy Přírod. 
pojiva, 

oleje, 
anorg. 

pojiva 

PUR Vodné 

disperzní 

Prášky Epoxi Amino, 
fenol 

pojiva 

Akryláty Poly- 

estery 

 

NCl Chlor- 

kaučuk 

26% 23% 9% 9% 8% 7% 6% 5% 3% 3% pod1% 

 
 

V tab.2 se dokumentuje, že stále velký podíl mají pojiva alkydová,pojiva přírodní, 

oleje, amino a fenolická pojiva a nitroceluloza z hlediska množstevního činila tato pojiva 

téměř 60% spotřeby. Je však v posledním desetiletí zřetelný nástup k výše 

hodnotnějším moderním pojivům –polyuretanovým, práškovým ve všech chemických 

surovinových třídách, vodouředitelným ve všech chemických surovinových třídách a 

epoxidům. 

 
Tabulka 3. Trh pojiv v záp. Evropě -členění podle aplikací. 

Stavebnictví Všeobecné 
průmyslové 

aplikace 

Automobily, 
dopravní 
technika 

Dřevo,  
nábytek 

Těžká 
antikorozní 

ochrana 

Can/Coil 
coating 

33% 24% 13% 12% 11% 7% 

 
 

Hlavní aplikační oblastí dle tab.3 zůstává stavebnictví s 33% i při vyloučení 

disperzí pro stavební nátěry na minerální podklady. Do této skupiny spadá i potřeba pro 

DIY.  

Skupina všeobecné průmyslové aplikace zahrnuje povrchovou úpravu dílů pro 

stroje, drobné díly pro automobily, kontejnery atp. 

Ostatní skupiny jsou množstevně zhruba rovnocenné,rozsah aplikací ve skupině 

automobily,dopravní technika, dřevo, nábytek, těžká antikorozní ochrana, can/coil 

coating je zřejmý z jejich názvů. 
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4. Analýza trhu polyuretanových lakařských surovin 

Při pohledu na hlavní aplikační oblasti polyuretanových lakařských surovin 

(vztaženo na region západní Evropy)-viz tab.4- je možno zjistit zřetelný posun 

v procentuálním rozdělení. Význam oblastí stavebnictví, dřevo,nábytek a dopravní 

technika je zhruba s 30% na stejné úrovni. Ukazuje se zde zřetelně, že vysoce 

hodnotné polyuretanové lakařské suroviny se přednostně uplatňují u aplikací s vyššími 

požadavky na kvalitu a dlouhodobé užitné vlastnosti, t.zn. též s odpovídající vyšší 

cenou. 

 

Tabulka 4. Spotřeba PUR lakařských surovin v záp.Evropě dle aplikačních oblastí. 

Stavebnictví Dřevo,  
nábytek 

Automobily, 
dopravní 
technika 

Všeobecné 
průmyslové 

aplikace 

Těžká 
Antikorozní 

ochrana 

Can/Coil 
coating 

28% 28% 27% 9% 7% 1% 

 
 

Hlavními komponentami polyuretanových nátěrových hmot jsou polyizokyanáty a 

polyoly, mezi které patří polyakryláty,polyestery a polyétery. Celkový trh 

polyuretanových lakařských surovin obnáší 390.000 tun a lze ho rozčlenit dle produktů 

na: 

• -polyizokyanáty     180.000 tun 

• -polyakryláty          100.000 tun 

• -polyestery              70.000 tun 

• -polyétery                40.000 tun 
 
Důležitými zástupci polyizokyanátů pro lakařské aplikace jsou: 

• alifatické polyizokyanáty,příp.prepolymery na bazi –hexametylendiizokyanátu 

(HDI), izoforondiizokyanátu (IPDI) a dicyklohexylmetandiizokyanátu (H12MDI) 

• aromatické polyizokyanáty na bázi toluylendiizokyanátu 

(TDI),difenylmetandiizokyanátu(MDI) a odpovídající deriváty těchto diizokynátů.  
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5. Polyuretanové lakařské suroviny Bayer Polymers  

Kategorie polyuretanových nátěrových hmot zahrnuje v současné době širokou 

škálu systémů a výrobků, je proto účelné systematické rozdělení do několika základních 

skupin: 

I. 2-složkové systémy, v nichž základními pojivy jsou polyoly a polyizokyanáty 

(Desmodur®/Desmophen®, Bayhydur®/Bayhydrol®, Crelan®/Rucote®). 

II. 1-složkové systémy, v nichž je základním pojivem polyizokyanát, který reaguje se 

vzdušnou vlhkostí  (Desmodur E®) 

III. 1-složkové systémy, jejichž pojivo je aktivováno vlivem tepla  a uvolňující se reakční 

produkty tvoří polyuretanovou strukturu (Desmotherm®) 

IV. 1- nebo 2-složkové systémy  stíněných  polyizokyanátů síťujících  aminy 

(Desmocap®) 

V. 1-složkové systémy, jejichž pojivem jsou nereaktivní, vysocemolekulární polyuretany, 

které na rozdíl k systémům pod bodem I.-IV. zasychají fyzikálně (Desmolac®),tj. 

odpařením rozpouštědla 

 

Nátěrové hmoty skupiny V. mohou být přirozeně zpracovávány pouze 

v rozpouštědlech. Naproti tomu systémy skupin I.-IV. umožňují formulace, které 

obsahují minimální obsah těkavých složek, nebo žádné. V praxi to znamená možnost 

formulací systémů vysokosušinových (Desmodur®/Desmophen®), vodouředitelných 

(Bayhydur®/Bayhydrol®) a bezrozpouštědlových kapalných (Desmodur®/Desmophen®) i 

práškových (Crelan®/Rucote®). 

 

 

6. Přednosti polyuretanových nátěrových hmot 

• vytvrzování i při nízkých teplotách 

• možnost nastavení různé tvrdosti nátěru 
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• odolnost proti oděru 

• chemická odolnost 

• reakce se vzdušnou vlhkostí-1komponentní polyuretany 

• vlastnosti filmu-lesk,odolnost UV záření,nežloutnoucí 

 

Při výrobě i nanášení polyuretanů nutno dodržovat některé základní 

požadavky,vyplývající ze základní reakce polyuretanů,tj. reakce volných hydroxylových 

skupin polyesterů,polyakrylátů nebo polyeterů s reaktivními izokyanátovými 

skupinami.Tato reakce vyžaduje důsledné používání bezvodých rozpouštědel,pigmentů 

a plniv,přesné navažování komponent i zásad hygieny práce. 

Tyto požadavky vyžadují zkušenosti pracovníků při výrobě, ale i při nanášení.Použití 

polyuretanů lze tudíž očekávat v převážné míře při průmyslových aplikacích. 

 

7. Oblasti aplikací polyuretanových nátěrových hmot 

 
a) Seriové lakování aut na linkách: 

Kataforetické základy,plniče, pigmentované nebo transparentní vrchní laky 

rozpouštědlové i vodouředitelné (jedno i dvousložkové). 

 
b) Dopravní technika: 

Plniče a pigmentované nebo transparentní vrchní  laky rozpouštědlové i vodouředitelné 

(dvousložkové). 

 
c) Autoopravárenství: 

Plniče a pigmentované nebo transparentní vrchní laky rozpouštědlové (dvousložkové). 
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d) Systémy pro nátěry plastů: 

Plniče a vrchní laky se specifickými vlastnostmi s ohledem na charakter podkladního     

plastu i charakteru filmu (např. soft-feel laky/)rozpouštědlové i vodouředitelné 

(jedno i dvousložkové). 

 
e) Dřevo, nábytek: 

Plniče a vrchní laky pigmentované i transparentní rozpouštědlové i vodouředitelné 

(jedno i dvousložkové). 

 
f) Antikorozní ochrana: 

Penetrační nátěry,zinkové základy a pigmentované vrchní nátěry pro těžkou antikorozní 

ochranu rozpouštědlové jedno i dvousložkové. 

 
g) Stavebnictví: 

Bezrozpouštědlové lité podlahoviny,tmely,střešní a balkonové membrány, antigrafity  

nátěry. 

 
h) Všeobecné průmyslové aplikace: 

dle aplikace jedno nebo dvousložkové systémy rozpouštědlové i vodouředitelné. 

 

Široké spektrum  vlastností polyuretanových organických povlaků umožňuje jejich 

použití i pro netradiční aplikace jako jsou povrchové  úpravy  skla, bižuterie,papíru.Není 

nadsázkou, že polyuretany jsou v dnešní době v průmyslových aplikacích 

nezastupitelné. Toto tvrzení  získává stále více na významu tím, že se 

v polyuretanových systémech uplatňují formulace šetrné na životní prostředí-

vysokosušinové,bezrozpouštědlové nebo vodouředitelné. 

 

 36 
 



CCT 34, 29-37 (2003) 

Literatura, podklady 

1) M.Bock: Polyurethanes for coatings 

2) Bayer Polymers: Informační brožury 

3) Ústní sdělení   

 

Další informace získáte na těchto adresách: 

www.bayercoatings.com 

josef.patrovsky.jp@bayer-ag.de 
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POJIVA PRO LESKLÉ DISPERZNÍ BARVY FIRMY BASF A.G. 
X-FAST PIGMENTY 

 

BINDERS FOR GLOSSY DISPERSION COATINGS BASF A.G. 
X-FAST PIGMENTS 

 
Mojmír Zatloukal 
BASF spol.  s  r.o. Praha 

 

Summary 
The paper evalulates the dispersion properties for the application in glossy 
enamels. Also the so-called X-fast pigments and their properties are 
evaluated in brief.  
Key words: binder, glossy, dispersion, pigment. 

 

 

Snad  pro každého  výrobce akrylátových disperzí je vývoj pojiva, které by bylo 

schopno v segmentu lesklých emailů konkurovat dobře zavedeným a hlavně 

řemeslníky tolik oceňovaným rozpouštědlovým alkydovým systémům. Vždyť jen 

v SRN se spotřebuje ročně cca 100 000 tun těchto barev. Hlavní požadavky na tyto 

emaily lze rozdělit na vlastnosti zpracovatelské a vlastnosti polymerního filmu resp. 

formulace. Nejdůležitějšími v obou třídách pak jsou: 

 zpracovatelské vlastnosti   vlastnosti polymeru/formulace 

- dobrý rozliv      - vysoký lesk a nízký závoj (dobrá 
         transparence) 
- dostatečně dlouhý otevřený čas   - odolnost na povětrnosti 
- velmi dobrá roztíratelnost   - odolnost žloutnutí 
- malý sklon k pěnění    - trvalá elasticita (zejména pro masivní 
         dřevo) 
      - odolnost vodě 
      - dobrá adhese i po expozici vodou 
      - rezistence vůči špinění 
      - tvrdost a odolnost poškrábání 
      - odolnost blokování  
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Firma BASF A.G. vyvinula v poslední době ,zejména pro oblast DIY ,speciální 

styrenakrylátový kopolymer  s označením Acronal DS 6250 . 

Hlavními parametry ,které byly cílem vývoje, byly vysoký lesk  a delší otevřený 

čas, blížící se  rozpouštědlovým alkydovým pryskyřicím. 

Akrylátová polymerní disperze Acronal DS 6250 se vyznačuje následujícími 

charakteristic-kými parametry: 

- obsah sušiny                                                     46+- 1   % hm. 
- viskozita (23°C,D = 100  1/s )                            20 – 150  mPas 
- pH                                                                      7 – 8,5 
- Tg                                                                      28°C 
- MFT                                                                   21°C    
- nasákavost (uložení ve vodě 24 hod.)              ca 10 % 
 

Ve vztahu k aplikačním vlastnostem se s tímto kopolymerem daří dosahovat 

zejména následujících parametrů: 

- vysoký lesk až 85 % při geometrii 60° 
- dobrou retenci lesku 
- výborný otevřený čas 
- dobrou adhezi na kritických podkladech vč. starých alkydových nátěrů 
-adhezi i po expozici vodou 
- dobrou odolnost vodě 
- povětrnostní odolnost na úrovni čistých akrylátů i u nízkopigmentovaných formulací 
 

Vzhledem k rel. vysokému Tg je nutné použít při formulaci koalescenty 

v množství okolo 3 % na recepturu,aby MFT formulace kleslo   na obvyklou úroveň  

cca 5°C.Jako kaolescenty doporučujeme použít kombinace glykoleterů (např.DPM) 

s Lusolvanem FBH neboTexanolem.Užití lakového benzínu s obsahem aromátů by 

mohlo mít negativní vliv na dosažení vysokého lesku.Výševroucí glykoly a glykolétery 

,tak jako propylenglykol nebo alternativně butyldiglykol ,prodlužují otevřený čas 

,avšak dočasně zhoršují antiblocking a zvyšují citlivost na vodu. 

Pro výši lesku je samozřejmě důležitým parametrem  OKP ,které 

doporučujeme udržovat v rozmezí 18-20%,tak jako výběr dispergačních 
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prostředků.Pro bílé formulace se nám osvědčila kombinace tvrdšího 

Pigmentverteileru MD 20,který pozitivně ovlivňuje lesk  a Collacralu LR 8954, 

ovlivňujícího kladně adhezi po uložení za mokra.Nejdůležitější roli zde pak hraje 

akrylátové pojivo samo,které je proti alkydovým systémům v nevýhodě co do tvorby 

velmi hladkých povrchů .To je způsobeno částicovým charakterem pojiva 

,specifickým způsobem tvorby filmu a obecně také význačnou pseudoplasticitou 

disperze.Tato má pak výrazný vliv na rozliv a tím i na chybějící efekt hladkosti 

povrchu. 

U Acronalu DS 6250 se ,zdá se, povedlo vyvinout pojivo s optimální velikostí 

částic zajišťující dobrou hladkost filmu a přitom ne tak výraznou 

pseudoplasticitu.Mimořádný otevřený čas a dobrý rozliv podpořený ve startovacích 

formulacích vhodnou kombinací záhustek činí tuto disperzi konkurenční konvenčním 

alkydovým systémům.  

Pro případ, že formulátor potřebuje pojivo spíše pro průmyslové aplikace,kde je 

často prioritním požadavkem výborný antibloking i za zvýšené teploty ,nebo je 

vyžadována bezrozpouštědlová formulace ,máme řešení v podobě Acronalu LR 
9014. 

Acronal LR 9014 je čistě akrylátový core-shell polymer se speciální morfologií 

zaručující výborný antiblocking při dostatečné elasticitě pro dřevo .Disperze je určena 

je určena zejména pro průmyslové lakování dřevěných podkladů ve formě 

silnovrstvých lazur a lesklých emailů.Lesky docílené s touto disperzí se pohybují u 

bílých formulací okolo 77 – 82 % při 60°geometrii,v závislosti na výběru i dalších 

složek formulace.Disperze obsahuje promotor adhese ,který zabezbečuje velmi 

dobrou přilnavost i na kritických podkladech a adhesi i po expozici vodou. 

Polymer je charakterizován následujícími hodnotami: 

• Sušina                                                   45+- 1 % hm. 

• pH                                                          7,5 – 8,5 

• Viskozita (23°C,100  1/s)                       100 – 400  mPas 

• MFT                                                        < 3°C 

• Tvrdost kyvadlem (Koenig)                     cca 55 s 

• Nasákavost (uložení 24 hod.)                 cca 15 % hm. 

• Síla do přetržení (23°C)                          cca 8,5 N/mm2 
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• Protažení do přetržení (23°C)                       cca 110 % 

 

Z aplikačních vlastností je třeba upozornit zejména na : 

• výborný antiblocking 

• rel. velkou tvrdost povrchu při výborné elasticitě filmu 

• dobrou odolnost vodě 

• výbornou odolnost zbělení 

• dobrou „reakci“ na asociativní záhustky 

• dobrou adhezi  i po expozici vodou 

• výbornou odolnost na povětrnosti 

• zvýšenou odolnost alkáliím 

• vysokou transparenci lazur  

 

Z hlediska ekologických požadavků pro tento polymer i výše uvedený Acronal DS 

6250 platí ,že neobsahují APEO-emulgátory a vyhovují direktivě EU 67/548/EC co do 

obsahu biocidů na bási CIT/MIT,takže nemusí být označovány za senzibilizující kůži 

(R 43). 

 

X-Fast; instantní pigmenty 

Firma BASF A.G. uvedla již v loňském roce  na trh první pigmenty z řady X-

Fast označované jako stirr-in. Tyto pigmenty jsou dodávány ve formě 

granulátu,vyznačují se tudíž bezprašností a možností bezezbytkového nadávkování. 

Hlavním záměrem vývoje tohoto typu pigmentů bylo umožnit zpracovateli 

vypuštění celého jednoho výrobního kroku ,jakým je náročná dispergace a rovněž 

posílit postavení firmy BASF na trhu ,jako etablovaného dodavatele 

pigmentů,nabídnutím varianty,která nepatří do oblasti komodit. 

Nová třída „instantních“ pigmentů X-FAST přináší zpracovateli následující 

výhody: 

 41 



CCT 34, 38-43 (2003) 

-přímou aplikovatelnost do vodouředitelných systémů 

-možnost zapracování do rozpouštědlových systémů 

-vypuštění nákladné dispergace na perlových mlýnech,podstatnou redukci ztrát 

v zařízeních ,např. při čištění 

-dosažení plné barevné síly jen zamícháním u VŘ-systémů popř. protřepáním v 

„šejkru“ 

-výraznou redukci  zašpinění výrobního zařízení díky granulované formě 

-vysokou skladovací stabilitu ve srovnání s pigmentovými pastami 

-splnění aktuálních ekologických požadavků, additiva v X-Fastech jsou APEO-free a 

bez obsahu rozpouštědel 

 

Jako další výhody proti klasickým pigmentům, pastám,chipsům atd . lze uvést: 

-vysoká výrobní flexibilita 

-nejvýše možná koncentrace pigmentu (ca 80%) 

-neobsahují žádné pojivo 

-nepatrný příjem vzdušné vlhkosti 

-široké spektrum nasazení v různých VŘ-systémech 

-žádné omezení profilu vlastností daného základním pigmentem 

-možnosti nasazení do universálních colorantů 

 

Shrnuto; X-FAST- pigmenty spojují přednosti práškových pigmentů 

s přednostmi pigmentových preparací,navíc : 

-redukují Vaše provozní náklady 

-šetří náklady na čištění zařízení 

-snižují náklady na balení 

-zlepšují Vaši kontrolu jakosti 

-zvyšují Vaši profitabilitu ve výrobě a logistice 
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V současné době nabízíme 12 následujících typů,které budou brzy doplněny 

na plnou paletu obsahující 18 produktů. 

 

Overview about all so far produced xfast types 

Übersicht aller bislang produzierten Xfast-Typen 

Xfast   C.I. ED-Nr. 
valid/gültiger 

Standard  
Abl.-Nr.:/ 

Status 

Xfast Blau 7080   P.B. 15:3 ED 6879 58-0050 available/verfügbar 

Xfast Grün 8730   P.G. 7 ED 6880 41-0100 available/verfügbar 

Xfast Rot ED 7179 
(3855)   P.R. 112 ED 7179 54-0259 available/verfügbar 

Xfast Gelb 1252   P.Y. 74 ED 6983 64-9162 available/verfügbar 

Xfast Gelb ED 7627 
(1995)   P.Y. 42 ED 7627 14401624U0 coming soon/ demnächst 

verfügbar 

Xfast Violett ED 7575 
(5894)   P.V. 23 ED 7575 56626616K0 coming soon/ demnächst 

verfügbar 

Xfast Schwarz ED 7484 
(0066)   P.Bl. 7 ED 7484 01250429U0 available/verfügbar 

Xfast GelbED 7573 

(0962) 
  P.Y 138 ED 7573 49062775L0 coming soon/ demnächst 

verfügbar 

Xfast Gelb ED 7574 
(1100)   P.Y 184 ED 7574 95823547G0 coming soon/ demnächst 

verfügbar 

Xfast Blau ED 7566 
(6875)   P.B. 15:2 ED 7566 16193468E0 available/verfügbar 

Xfast Magenta ED 7576 
(4790)   P.R. 122 ED 7576 16665888Q0 available/verfügbar 

Xfast Grün ED 7505 
(9360)   P.G. 36 ED 7505 030001P040 coming soon/ demnächst 

verfügbar 
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYNTÉZY POLYURETHANOVÝCH DISPERZÍ 
 

BASIC PRINCIPLES OF SYNTHESIS OF PU DISPERSIONS 

 

Jan Bandžuch 
Barvy a laky Praha, s.r.o., CZ 

 

Summary 
The paper deals the basic procedures of synthesis of polyurethane 
emulsions. There are descibed raw materials utilised for productin (e.g. 
polyols, neutralisating agents, isocyanates, chain extenders) and 
possibilities with crosslinking of these materials, too. 
Key words: PU disperion, waterborne coating, crosslinking. 

  

 

Polyurethanové nátěrové hmoty jsou v současné době velmi významnou 

součástí oboru nátěrových hmot a jejich význam stále roste. Nabízejí trvanlivé nátěry 

s velmi dobrými vlastnostmi na dřevěné, kovové, skleněné i keramické podklady.  

 

Definice  

 Polyurethanová disperze je binární koloidní systém, který neobsahuje tenzidy, 

kde jsou částice polyurethanu rozptýleny v kontinuální fázi (voda). Polymer je zcela 

zreagován, t.j. neobsahuje žádné volné isokyanátové skupiny a může být jak lineární, 

tak rozvětvený. Průměrná velikost částic se pohybuje v rozmezí 10 až 200 nm. Právě 

schopnost připravit velmi malé částice napomáhá tvorbě nátěrového filmu, protože 

bylo prokázáno, že klesající velikost částic napomáhá rychlosti a rozsahu 

koalescence. Poslední provedené studie ukazují, že disperzní částice PUR disperzí 

mají otevřenou strukturu (t.j. nemají tvar uzavřených částic) a jsou zbotnány vodou. 

Tato práce dokazuje, že schopnost vodných polyurethanů kombinovat tvorbu filmu 

při nízké teplotě se schopností tvořit tvrdý film je částečně způsobena právě touto 

morfologií molekul (t.j. vodou zbotnalým stavem), která napomáhá tvorbě filmu (t.j. 

plastifikace vodou).  

 44 
 



CCT 34, 44-56 (2003) 

 Polyurethanová disperze je vlastně polyurethan-polymočovinovou disperzí tj. 

ve vodě dispergovaný polymer obsahuje jak urethanové tak i močovinové skupiny. 

Přítomnost močovinových skupin přispívá značnou měrou k vysokým užitným 

vlastnostem vodouředitelných polyurethanů. Vlastnosti výsledného polyurethanu jsou 

dány kombinací "tvrdých" urethanových segmentů a "měkkých" polyesterových resp. 

polyetherových segmentů. 

 V závislosti na složení polyurethanu mohou být připraveny suspenze, 

disperze, emulze, nebo až roztoky polyurethanů ve vodě. 

 

Typy polyurethanových emulzí. 

 PUR disperze lze rozdělit podle mnoha kritériií. V praxi se můžeme setkat 

například s  následujícími způsoby dělení: 

a) podle použitého vnitřního stabilizačího systému na anionické, kationické,  

neinogenní 

b) podle použitého způsobu přípravy na disperze připravované acetonovým 

postupem, dispergováním prepolymeru, tavným postupem, ketimin ketazinovým 

postupem, samovolnou emulgací 

c) podle typu síťování nátěrového filmu na nesíťující, síťující pomocí blokovaných 

isokyanátů, radiačně (UV nebo EB) síťující, síťující s melaminoformaldehydovými 

pryskyřicemi, síťující aziridiny, síťující pomocí sloučenin zirkonu, oxypolymeračně 

síťující, síťující karbodiimidy, síťující silany 

 

Použitý stabilizační systém 

 Polyurethany jsou s ohledem na svou chemickou strukturu v zásadě vždy 

hydrofobní. Pro jejich dispergaci je třeba tedy využít emulgátorů. PUR emulze mohou 

být připraveny přímou dispergací za pomoci velkých střižných sil při využití externích 

emulgátorů nebo ochranných koloidů. Daleko výhodnější je však využití vnitřních 

(interních) emulgátorů zabudovaných v pryskyřici. Tyto hydrofilní skupiny mohou být 

zabudovány během syntézy polymeru. V praxi se využívá všech tří typů vnitřních 

emulgátorů - anionického, neionogenního i kationického.  
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Externí stabilizační systém 

 Použitím tohoto systému byly připraveny vůbec první polyurethanové disperze 

v Německu v roce 1943. Z diisokyanátu a polyetherglykolu byl připraven prepolymer 

terminovaný isokyanátovými skupinami, jehož viskozita byla snížena toluenem. 

Prepolymer byl za přítomnosti tenzidů emulgován za nízké teploty a současně byly 

přidány diaminy na prodloužení řetězce. Takovýmto způsobem připravené disperze 

však měly velkou průměrnou velikost částic, což vedlo k jejich nízké stabilitě při 

skladování. Takto připravené disperze zároveň neposkytovaly nátěrové filmy 

vhodných vlastností.  

 

Anionický interní stabilizační systém 

 Jedná se o nejběžnější a nejšířeji využívaný stabilizační systém. Disperze jsou 

připravovány z polymerů, které obsahují buď sulfo- nebo karboxylovou skupinu. 

Pokud je použito polymeru s karboxylovou skupinou, je nutné, aby měla velmi nízkou 

reaktivitu s isokyanáty. Toho se dá dosáhnout použitím sloučenin, kde je karboxylová 

skupina vázána na terciárním uhlíkovém atomu. Tyto karboxylové skupiny obtížně 

reagují polykondenzačně, lze je však dobře zneutralizovat vhodnou basickou 

sloučeninou. 

 

Kationický interní stabilizační systém 

 Tyto disperze jsou připravovány podobným způsobem, tj. využitím polymerů, 

které obsahují v řetězci terciární aminoskupiny. Následnou kvarternizací buď reakcí s 

alkylačním činidlem nebo protonací vhodnou kyselinou vznikají iontová centra 

stabilizující polymer ve vodě. Filmy připravené z těchto disperzí však mají určitou 

tendenci ke žloutnutí při expozici teplem či světlem. Tento efekt je způsoben 

skutečností, že bazický dusíkový atom je umístěn v  poloze  k ure tha n  upině. 

Proto je vhodnější využívat jako surovin buď sloučenin, které mají delší uhlíkový 

řetězec anebo ještě lépe sloučenin, které nemají bazický dusík umístěn v hlavním 

polymerním řetězci. Např. lze použít 2-alkyl-2-dialkylaminomethyl-1,3-propandiol. 

Filmy z takto připravených disperzí mají pak velmi dobré vlastnosti. Tyto typy disperzí 

mají menší aplikační význam a uplatňují se zejména ve speciálních aplikačních 

oblastech. 
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Neionogenní interní stabilizační systém 

 V tomto případě jsou iontová stabilizační centra nahrazena polyetherovými 

řetězci, které mohou jak větvit, tak, a to zejména, terminovat hlavní polyurethanové 

řetězce. Běžně jsou využívány polyoxyethylenové řetězce o relativně nízké mol. 

hmotnosti (200 až 400).  

 V praxi existují značné rozdíly v chování ionogenně a neinogenně 

stabilizovaných disperzí. Ve srovnání s ionogenními typy mají neionogenní disperze 

lepší odolnost vůči přídavku elektrolytů a zmrznutí při nízkých teplotách. Naopak jsou 

citlivější na zvýšenou teplotu. Nevýhodou rovněž je, že pro dosažení jemné disperze 

(t.j. malé velikosti částic) je třeba použít značné množství modifikující složky. 

Nejlepších výsledků lze dosáhnout kombinací stabilizačních mechanismů tj. 

zabudováním iontových a neionogenních center do molekuly. Nehledě k výhodám při 

dispergaci, vede nižší obsah hydrofilních skupin ve filmu k snížení citlivosti na vodu. 

 

Postup přípravy 

Acetonový postup 

 V literatuře se lze běžně setkat také s termínem rozpouštědlový postup. Při 

tomto postupu se voda přidává k polyurethanu, který obsahuje určité množství 

pomocného rozpouštědla. Rozpouštědla se používá pro snížení viskozity 

připraveného prepolymeru a zároveň pro usnadnění dispergace. Při přidávání vody 

dochází k postupnému převracení fází, kdy se tvoří disperze (voda se stává 

kontinuální fází). Rozpouštědlo poté může být odstraněno destilací a to buď 

azeotropní anebo za vakua. Produktem je pak bezrozpouštědlová PUR disperze, kde 

má polymer relativně vysokou molekulovou hmotnost. Protože samotný proces 

tvorby polymeru probíhá v homogenní fázi (v roztoku), je možné dosažení velmi 

dobré reprodukovatelnosti celého postupu. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že 

takto připravené polymery nejsou obecně síťované a jsou rozpustné v acetonu. Tyto 

nevýhody mohou být zmírněny dodatečným síťováním, nebo změnou postupu, kdy 

se provádí síťování po převedení polymeru do vody. Další nevýhodou je nezbytnost 

odstranění těkavého pomocného rozpouštědla, což někteří výrobci obcházejí 

používáním menších množství (cca 1 až 4 % hmot.) speciálních rozpouštědel, která 
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jsou ponechána v disperzi (např. N-methylpyrrolidon). Trvalou snahou všech výrobců 

je omezení množství pomocného těkavého rozpouštědla. 

 

Dispergování prepolymeru 

 Také tento postup patří mezi velmi rozšířené postupy. Jeho princip spočívá v 

tom, že ve vodě se disperguje PUR prepolymer obsahující hydrofilní skupiny a 

terminovaný isokyanátovými skupinami. Součástí tohoto prepolymeru je tedy vždy 

sloučenina, která vnáší do řetězce hydrofilitu (např. kyselina dimethylolpropionová). 

Po dispergaci se přidávají diaminy nebo polyaminy (za účelem prodloužení řetězců 

vlastního polymeru), které reagují s volnými NCO skupinami. Tato reakce je možná 

ve vodném prostředí z toho důvodu, že reakce isokyanátů s aminy probíhá mnohem 

rychleji než jejich reakce s vodou. Pro zabezpečení přednostní reakce s aminy je ale 

nutné sledovat, aby nedocházelo ke zvyšování teploty vody. Výhodou tohoto postupu 

je skutečnost, že se vyhneme práci s velkými objemy rozpouštědel a zároveň 

výsledný polymer nutně nemusí být rozpustný v organických rozpouštědlech. Na 

druhou stranu je zde třeba počítat s omezeními danými viskozitou prepolymeru, která 

s ohledem na způsob přípravy nesmí být příliš vysoká.  

  

Tavný postup 

 Při tomto zcela bezrozpouštědlovém postupu se isokyanátem terminovaný 

prepolymer obsahující hydrofilní skupiny nechá zreagovat za zvýšené teploty (přes 

130 °C) s přebytkem močoviny nebo čpavku za vzniku biuretu. Výsledný produkt je 

poté za zvýšené teploty dispergován ve vodě. Prodloužení řetězce a/nebo síťování je 

prováděno reakcí s formaldehydem za vzniku methylolových skupin. Tato reakce 

probíhá při snížení pH, což vede k iniciaci polykondenzační reakce. Vodné disperze 

připravené tímto postupem jsou větvené a mají nižší molekulovou hmotnost. Tento 

postup má menší význam pro přípravu PUR disperzí. 

 

Ketamin/ketazinový postup 

 Tento postup je podobný výše uvedenému dispergování prepolymeru s jednou 

významnou odchylkou. K hydrofilnímu prepolymeru terminovanému isokyanátovými 
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skupinami je jako prodlužovač řetězce použit ketonem blokovaný diamin (ketamin). 

Jakmile je přidána voda, dochází k hydrolýze ketaminu za vzniku diaminu, který 

reaguje s dispergovanými částicemi polymeru a dochází k prodlužování řetězce 

polyurethanu. 

 Variací ketaminového procesu je užití ketonem blokovaného hydrazinu 

(ketazinu) jako latentního prodlužovače řetězce. V tomto případě ketazin hydrolyzuje 

na hydrazin. Rychlost hydrolýzy ketazinu je ovšem ve srovnání s ketaminem nižší. 

Toho se s výhodou využívá při aplikaci aromatických polyisokyanátů.  

 Výhodou tohoto postupu je ve skutečnosti možnost použít i aromatické 

isokyanáty, které jsou při jiných postupech nevhodné pro svou vysokou reaktivitu s 

vodou. 

 

Samoemulgující polymery 

 Jestliže má polyurethanový iontomer mol. hmotnost mezi 3 až 10 tisíci a 

zároveň má volné isokyanátové skupiny, dochází po přidání vody k samovolnému 

vzniku disperze. V tomto případě je disperze termodynamicky stabilní formou v 

systému oligomer/voda.  

  

Síťování disperzí 

Chemické síťování disperzí 

 Nereaktivní výšemolekulární typy PUR disperzí jsou vhodné pro řadu aplikací. 

V některých případech však ne zcela vyhovují požadavkům na vysoké užitné 

vlastnosti. Důvodem je nedostatečné síťování makromolekul tvořících nátěrový film, 

což vede k nižší odolnosti chemikáliím a rozpouštědlům. 

 Řešením tohoto problému je prostorové síťování. Toho může být dosaženo 

dvěma způsoby: Buď síťováním uvnitř disperze ("precrosslinking") použitím 

vícefunkčního komonomeru při syntéze anebo vytvořením sítě reakcí při vytvrzování 

nátěrového filmu ("post crosslinking"). Pro vznik prostorové sítě touto druhou 

metodou existuje řada mechanismů, které lze principiálně rozdělit do dvou velkých 

skupin:  
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Jednokomponentní systémy - stabilní při skladování (reakce probíhají působením 

teploty, vzdušného kyslíku,  záření)  

Dvoukomponentní systémy - na bázi ve vodě emulgovatelných polyisokyanátů 

(reakce začíná bezprostředně po smísení obou složek.) 

  

Síťování blokovanými isokyanáty 

 Blokované isokyanáty mohou být využity jak v klasických rozpouštědlových, 

tak ve vodou ředitelných polyurethanových systémech.  

 Obecným principem je schopnost určitých sloučenin reagovat s isokyanáty za 

vzniku produktů, které mají relativně slabou urethanovou vazbu. Nicméně takto 

připravené blokované isokyanáty nereagují s vodou. Působením např. zvýšené 

teploty dochází k opětovné tvorbě volných isokyanátových skupin, které mohou 

následně reagovat za tvorby sítě.  

 Produkty připravené z oligomerních polyisokyanátů a blokačních činidel jsou 

hydrofobními síťovacími činidly, které mohou být dispergovány s PUR disperzí 

během přípravy. Vhodnějším síťovacím činidlem je reakční produkt částečně 

blokovaného polyisokyanátu s vhodnou hydroxykarboxylovou kyselinou. Po 

neutralizaci aminem je vzniklý produkt samodispergovatelný. 

  

Radiační síťování 

 V současné době je velmi dobře popsáno využití NH vytvrzovaných elektrony 

(EB) nebo UV zářením. Hlavní výhoda tohoto systému spočívá ve vysoké rychlosti 

vytvrzování a zároveň se skutečností, že nedochází k vývinu tepla, což je zvláště 

vhodné pro substráty s vyšší tepelnou citlivostí. Další výhodou je skutečnost, že 

systém neobsahuje žádné těkavé látky (s výjimkou vody).  

 

Síťování s melaminoformaldehydovou pryskyřicí 

 Zlepšení odolnosti vodě a rozpouštědlům může být dosaženo přidáním 

vodných roztoků melaminoformaldehydových pryskyřic k disperzím. Takovýmto 

způsobem může být např. použito alkoxylované melaminoformaldehydové 
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pryskyřice. Vytvrzování pak probíhá za zvýšené teploty, přičemž vlastní síťování je 

reakcí methoxylované melaminové pryskyřice s hydroxylovou, močovinovou nebo 

urethanovou skupinou polymeru. 

 

Aziridiny 

 Široce využívaným síťovacím činidlem jsou také polyfunkční aziridiny, protože 

síťovací reakce probíhají v širokém rozmezí podmínek a zároveň jsou tyto látky 

mísitelné jak s vodou, tak i s řadou dalších organických rozpouštědel. Jedinou 

podstatnou nevýhodou aziridinů je skutečnost, že pomalu hydrolyzují ve vodě a tudíž 

připravená NH musí být zpracována do 24 h po přípravě. Touto charakteristikou se 

systém řadí spíše mezi systémy dvoukomponentní. 

 

Zirkonové sloučeniny 

 Zirkonové sloučeniny mají ve vodných roztocích schopnost síťovat pryskyřice 

s volnými karboxylovými skupinami a této jejich schopnosti může být využito ve 

vodou ředitelných nátěrových hmotách pro zvýšení jejich odolnosti. Základním rysem 

vytvrzování sloučeninami zirkonu je skutečnost, že vlastní síťování nastává pouze po 

odpaření vody ze systému a tudíž je bez problémů využitelné v této oblasti.  

 

Oxypolymerační síťování 

 Jinou metodou jak zabezpečit síťování nátěrového filmu je použití mastných 

vysychavých kyselin jako součásti polyolové komponenty PUR disperze, kdy je 

síťování zabezpečeno reakcemi aktivních dvojných vazeb v polymeru za přítomnosti 

atmosférického kyslíku. Tento mechanismus je dobře známý a typický zejména pro 

alkydové pryskyřice. V tomto případě ovšem u PUR disperzí přibývá také problém se 

sikativací, aby bylo zabezpečeno dostatečně rychlé zasychání a prosychání 

nátěrového filmu. Tento problém se řeší obdobně jako u alkydových disperzí buď 

sikativací přímo při přípravě disperze anebo dodatečnou sikativací při výrobě 

nátěrové hmoty. Obdobné produkty mohou být připraveny dispergací 

urethanovaných alkydů. 
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Karbodiimidy 

 Pokud smícháme polyurethanovou disperzi s nízkomolekulárními 

karbodiimidy, může síťovací reakce nastat již při běžných podmínkách. Aromatické 

diisokyanát karbodiimidy reagují při pokojové teplotě za cca 1 hodinu, alifatické typy 

reagují pomaleji. Reakčním produktem jsou acylmočoviny.  

 

Síťování silany 

 Jako filmotvorné látky může být také užito disperze polyurethanu, který 

obsahuje bloky trialkoxysilanu. Během dispergace dochází k jejich transformaci na 

silanoly a alkoholy. Během zasychání filmu pak probíhá kondenzace za odštěpení 

vody. Vlastní reakce může být katalyzována kysele či bazicky. Svým charakterem 

patří tento systém spíše mezi systémy dvoukomponentní. 

 

Suroviny používané pro syntézu 

 Suroviny používané pro syntézu vodouředitelných PUR disperzí jsou v 

podstatě identické se surovinami používanými pro syntézu rozpouštědlových 

polyurethanů. Používají se tedy polyoly, isokyanáty, aminy, katalyzátory a aditiva.  

 

Polyolová složka 

 Volba vhodné polyolové složky je jedním z určujících faktorů pro vznik 

vhodného konečného produktu. Obecně mohou být užity jak dioly tak polyoly o 

širokém rozmezí molekulových hmotností. Z hlediska složení jsou nejběžněji 

využívány polyesterdioly, polyetherdioly, polykarbonátdioly. Lze konstatovat, že 

trvanlivost NH připravených z PUR disperzí klesá v řadě polykarbonátdiol > 

polyetherdiol > polyesterdiol. Disperze založené na polyesterech mají dobrou 

přilnavost, dobrou odolnost proti UV záření a dobrou hydrolytickou stabilitu. Nejsou 

příliš drahé a jsou využívány v řadě aplikací, kde není třeba příliš velká hydrolytická 

odolnost. Disperze, které jsou založeny na polyetherech nabízejí vynikající 

hydrolytickou odolnost, střední přilnavost a horší odolnost proti UV záření. Jsou 

používány zejména na aplikace, které vyžadují dobrou odolnost vůči hydrolýze. 

Disperze syntetizované z polykarbonátů jsou využívány v aplikacích, které požadují 
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velmi dobré vyrovnané užitné vlastnosti. S ohledem na svou vysokou cenu jsou 

používány zřídka a to pouze ve speciálních oblastech.  

   

Isokyanáty 

 Typem použitého isokyanátu lze velmi výrazně ovlivňovat vlastnosti výsledné 

PUR disperze. Většinou se využívají alifatické isokyanáty. Užití aromatických 

isokyanátů je velmi omezené zejména pro jejich vysokou reaktivitu s vodou. Nicméně 

v poslední době se objevují nové pracovní postupy na jejich využití. Tyto isokyanáty 

mají význam zejména v oblastech, kde není třeba odolnosti proti žloutnutí (základní 

NH, lepidla). Nabízejí dobrou hydrolytickou odolnost a nezanedbatelným faktorem je 

také jejich cena, která je výrazně nižší než u alifatických typů. 

 Z aromatických isolyanátů jsou významné toluylendiisokyanát (TDI), 

methyléndifenyldiisokyanát (MDI), m-tetramethylxylylendiisokyanát (TMXDI). 

Tetramethylxylylendiisokyanát - 1,3-bis(1-isokyanato -1-methylethyl) benzen - má 

poměrně zvláštní postavení a jeho využití je věnována velká pozornost. 

 Tento isokyanát má obě isokyanátové skupiny umístěné na terciárních 

uhlících, které jsou stíněny a methylovými skupinami a mají tedy velmi nízkou 

reaktivitu. Pořadí reaktivit isokyanátových skupin je totiž následující: aromatický NCO 

> primární alifatický NCO > sekundární alifatický NCO > terciární alifatický NCO. To 

tedy znamená, že ačkoli TMXDI obsahuje aromatický kruh, nechová se jako 

aromatický isokyanát, ale jeho chování a reaktivita spíše odpovídá alifatickým typům. 

Tento isokyanát nabízí nižší absorpci vody než alifatické typy, dobrou odolnost na 

povětrnosti. Nízká viskozita prepolymerů připravených na jeho bázi zase umožňuje 

přípravu disperzí bez obsahu pomocných rozpouštědel. 

 Jako alifatických resp. cykloalifatických isokyanátů se využívá 

isoforondiisokyanát (IPDI), 4,4´-methylen(biscyklohexylisokyanát) (H12MDI), 1,4-

cyklohexandiisokyanát (CHDI), 1,6- hexamethylendiisokyanát (HDI) apod.  

 Ojediněle se používají při syntéze trimerní isokyanáty a to většinou na bázi 

hexamethylendiisokyanátu. 
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Sloučeniny s karboxylovou funkčností 

 Při syntéze PUR disperzí se setkáváme se zásadním problémem. V systému 

je třeba mít karboxylovou skupinu (v případě anionicky stabilizovaných disperzí), ale 

zároveň je třeba pracovat s isokyanáty. Tento problém se řeší použitím kyselin, které 

mají karboxylovou skupinu vázanou na terciárním uhlíku. Takováto karboxylová 

skupina je pro isokyanáty nereaktivní. Může však být neutralizována. V některých 

případech se uvádí přímé použití alkalických solí těchto kyselin, když jsou tyto soli 

dostatečně kompatibilní s ostatními složkami systému. Velmi významným faktorem je 

množství této zabudované složky. Použije-li se jí málo, nelze disperzi připravit, v 

případě, je-li jí přítomno mnoho, je připravená disperze příliš hydrofilní a nátěrové 

filmy z ní připravené jsou velmi málo odolné vodě (v extremním případě se ve vodě 

rozpustí). Nejběžněji je využívána kyselina dimethylolpropionová.  

 Další popisovanou možností jak vnést hydrofilní skupinu do polyurethanového 

řetězce je využití dihydroxysulfonových kyselin. Jejich zabudování a další reakce 

plně odpovídají použití dihydroxykarboxylových kyselin. 

 

Neutralizační činidla 

 Nejběžněji používanými neutralizačními činidly jsou aminy a to většinou 

terciární, aby se vyloučila jejich reakce s isokyanáty. Využívá se tedy např. 

triethylaminu, trimethylaminu apod. S ohledem na snížení hygienické zátěže při 

aplikaci se často neutralizuje amoniakem. 

 Při postupech, kdy nevadí reakce s isokyanáty (buď se neprodlužuje řetězec, 

anebo se prodloužení provádí před neutralizací) se využívají i primární a sekundární 

aminy např. diethylamin, dibutylamin a rovněž i amoniak. Lze použít i směsi těchto 

aminů. 

 Jako neutralizační činidla jsou také zřídka uváděny hydroxidy alkalických kovů 

(hydroxid lithný, draselný a sodný). 

 Velmi významné je i množství používaného neutralizačního činidla. Obvykle 

se převádí 30 až 100 % karboxylových skupin k tomu určených do formy soli, ale v 

některých případech se neutralizačního činidla dává i přebytek.  
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Prodlužovače řetězce 

 V některých případech se při syntéze PUR disperzí využívá prodlužovačů 

řetězce. Jsou to vícefunkční látky, které velmi snadno reagují s isokyanáty, přičemž 

dochází k spojení dvou řetězců polyurethanu a tím k růstu molekulové hmotnosti. 

Většinou se používají diaminy resp. polyaminy, ale vhodné jsou i hydraziny, velmi 

zřídka dioly. Prodloužení řetězce může sloužit nejenom k růstu molekulové 

hmotnosti, ale má také vliv na stabilitu (termální i mechanickou) a další výsledné 

vlastnosti disperze.  

 Méně běžnou surovinu využívanou jako prodlužovač řetězce jsou soli 

alifatických aminokarboxylových nebo aminosulfonových kyselin. V tomto případě lze 

snížit množství např. kyseliny dimethylolpropionové, protože jsou těmito prodlužovači 

vnášeny další hydrofilní skupiny do řetězce.  

 

Voda 

 Vodě používané při přípravě PUR disperzí není v literatuře věnována žádná 

zvláštní pozornost. Ve většině pramenů je specifikována jako voda 

demineralizovaná, zřídka se uvádí voda destilovaná. 

 

Pomocná rozpouštědla 

 Reakce jsou při rozpouštědlovém postupu prováděny v rozpouštědlech, které 

jsou inertní k isokyanátovým skupinám při běžných reakčních podmínkách. Jsou 

používány dva typy pomocných rozpouštědel. Buď jsou to těkavá rozpouštědla, která 

se na konci syntézy odstraňují např. aceton, nebo rozpouštědla, která se 

ponechávají v systému např. N-methylpyrrolidon.  

  

Ostatní látky 

 Při výrobě PUR disperzí se často využívají katalyzátory reakce 

isokyanátových a hydroxylových skupin, které vedou k rychlému dosažení žádaného 

stupně konverze. Většinou se jedná o organické sloučeniny cínu, v některých 

případech jsou používány aminy. 
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 Pro získání specifických vlastností se někdy přidávají dodatečně v malém 

množství pomocná organická rozpouštědla. Jedná se např. o butanol, 

methoxypropanol nebo diethylenglykolmonoethylether. 

 

Vlastnosti polyurethanových disperzí 

 Vlastnosti polyurethanových disperzí lze ovlivnit jejich složením a způsobem 

jejich přípravy, tak jak již bylo uvedeno dříve. Uvádí se, že faktory ovlivňující užitné 

vlastnostiti PUR disperzí jsou následující: 

 - typ polyolu a jeho molekulová hmotnost 

 - typ isokyanátu 

 - poměr hydroxylových a isokyanátových skupin 

 - zavěšení dalších skupin na polymerní řetězec 

 - typ a množství katalyzátoru 

 - velikost částic 

 - teplota skelného přechodu 

 - molekulová hmotnost produktu 

 - intermolekulární síly 

 - hustota síťování 
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A COMPARISON OF THE EFFECT OF „HARD“ COMONOMERS STYRENE 
AND METHYL METHACRYLATE ON THE ETHYL 

ACRYLATE/METHACRYLIC ACID LATEX ALKALI-SWELLABILITY 
 

POROVNÁNÍ EFEKTU „TVRDÝCH“ KOMONOMERŮ STYRENU A 
METYLMETAKRYLÁTU NA ALKALICKOU BOBTNATELNOST LATEXU  

ETHYLAKRYLÁT/METHAKRYLOVÁ KYSELINA 
 

Lucie Štěpánková,  Bohuslav Kadrnka, Luboš Prokůpek and Jaromír Šňupárek* 
Institute of Polymeric Materials, University of Pardubice, 532 10 Pardubice, Czech 
Republic 

 

Summary 
Series of emulsion copolymers were synthesized comprising 
copolymerized methacrylic acid in the in constant level of 10 wt. %, ethyl 
acrylate as a “soft” comonomer and different levels of methyl 
methylmethacrylate or styrene as “hard” comonomers. It was shown that 
the extent of particle swelling and hydroplasticization was affected by the 
“hard” comonomer content and its polarity. The effect of dissociated 
carboxylic groups on increasing the latex viscosity and lowering its 
minimum film forming temperature was much more pronounced in the 
case of methyl methacrylate copolymers in that the polymer chains were 
more polar.   
Key words: Acrylic latex, styrene-acrylic latex, latex viscosity, alkali-
swellable latex, hyroplasticization, film formation. 

 

 

Introduction 

Aqueous copolymer dispersions operate as a binder components in water-

borne coating compositions. Typical problems connected with utilization the aqueous 

polymer dispersions in coating compositions have been 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 
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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 [1]. Our previous study was focused on the effect of hydrophobic 

styrene concentration in the shell layer copolymer onto structured particles particle 

swelling and hydroplasticization [2]. It was shown that the hydroplasticization effect 

was strongly impeded by increased content of styrene in styrene/ butyl 

acrylate/methacrylic acid copolymer. This paper deals with ethyl acrylate /methacrylic 

acid copolymers copolymerized with different amounts of „hard“ comonomers with 

different polarity. The paper is based on Diploma Thesis[3] experimental results. 

 

Experimental 

Materials 

Monomers: Styrene (S) - technical grade, Kaučuk Kralupy,  ethyl acrylate (EA) - 

technical grade, methyl methacrylate (MMA)and methacrylic acid (MAA) - technical 

grade, Roehm, Darmstadt, Disponil AES 60 - sodium salt of alkyl aryl 

polyoxyethylene sulfate and Disponil AAP 436 - alkyl aryl polyoxyethylene - Henkel, 

ammonium persulfate - Air Products. Synthesized latexes were neutralized using 2-

amino 2-methyl propanol (AMP-95), ANGUS or NaOH - Lachema.  

 

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. After that, during 2 hours of hold period the polymerization was 

completed. Two series of emulsion copolymers synthesized comprising methyl 

methacrylate and styrene, respectively. All samples were based on particles, 

containing identical concentration of methacrylic acid. In both series samples with 
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different hardness and polarity (variable styrene and methyl methacrylate content) 

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. 

 

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, Zeta potential was determined using BIC 

Zeta Potential Analyzer, Brookhaven, USA and Tg was determined using the DMA 

DX 04 T, R.M.I. Electronic Measuring Instruments, Pardubice. 

 

Results and Discussion 

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. Thus, swelling of the particle surface under alkaline 

conditions is important in the process of film formation form polymer dispersions. The 

extent of the particle hydroplasticization depends on the concentration of carboxylic 

groups and it is mainly effective at alkaline conditions. It was shown in our previous 
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papers that the effect of the carboxylic groups content in styrene/butyl acrylate 

copolymer latices was impeded by hydrophobicity of styrene[1].  The extent of 

hydroplasticization depended 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 hydrophilic, i.e. if the styrene content was lower. On the 

other hand, the styrene content in the copolymer also affects the copolymer 

hardness/softness properties that again strongly affect the film formation.  

Styrene and methyl methacrylate had been chosen because of similar Tg 

values of their homopolymers (100 °C and 105 °C) and similar molecular weights 

(104.2 and 100.1), thus, the effect of weight concentrations of the two comonomers 

onto the copolymer rigidity was supposed to be similar. The effect of styrene and 

methyl methacrylate content on the minimum film formation temperature of acidic and 

alkaline latexes is shown in Figs. 1 – 4.  

It is well visible that increased concentration of a “hard” comonomer increases 

the MFT value significantly, the lower values having been found for more polar 

methyl methacrylate. Despite the fact, that Tg of both comonomer homopolymers are 

close to each other, styrene has been found to be more effective in increasing the Tg 

of the copolymer as it is shown in Fig. 5. 
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Fig 1. Effect of „hard“ comonomer content            Fig 2. Effect of „hard“ comonomer content 
on MFT, acidic dispersions                     on MFT, alkaline dispersions 

 

Fig 3. Effect of MMA comonomer content              Fig 4. Effect of styrene comonomer content 
          on MFT.                   on MFT. 

 
The effect of the comonomer polarity is 
well visible at its 10 % wt. concentration in 
the copolymer. At this content both 
copolymers exhibited a practically same 
value of Tg (determined by dynamical – 
mechanical analysis), but the MFT values 
were higher for more hydrophobic 
styrene, especially at alkaline conditions  
(Figs. 3, 4 and 5) 

      
              

 

Fig 5. Tg vs. „hard“ comonomer content.  
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The extent of hydroplasticization depends mainly on the extent of 

neutralization of carboxylic groups. Carboxylic groups from methacrylic acid are 

believed to be located relatively homogeneously within the particle (in the contrary to 

acrylic acid the concentration of which is usually highest at the particle surface). The 

above shown relationships of MFT are in a good agreement with titration curves of 

the studied copolymer dispersions as it is shown in Figs. 6 and 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 6. Titration curves of EA/MMA/MAA copolymer dispersions with NaOH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 7. Titration curves of EA/S/MAA copolymer dispersions with NaOH. 
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The NaOH consumption was lower in the case of styrene copolymers. The 

major difference between the two studied copolymer series was in pH changes 

during the titration. A higher pH in the case of styrene copolymers indicates a 

hindrance of hydrophobic styrene comonomer in swelling and opening the particle 

surface to neutralization of under-the-surface buried carboxylic groups. This 

conclusion is in good agreement with results obtained by measuring the 

electrophoretic mobility by means of Zeta-potential measurements. The 

electrophoretic mobility is in relation to the concentration of dissociated surface 

carboxylic groups. The results are shown in Fig. 8. Zeta-potential decreases with 

increasing content of the “hard” comonomer, this relationship being more pronounced 

in the case of hydrophobic styrene.  

 

 
Fig 7. Zeta- potential vs. copolymer    Fig 8.  Comparison of the copolymer
 composition at different pH.    dispersions rheology at very low 
        shear. Content of comonomer 10 
        % wt., solids  content 25 % wt., 
        pH = 8. 

  

This is also in good agreement with viscosity measurements. As the 

hydroplasticization is based on the particle surface swelling in alkaline media by 

water it is  accompanied also with an increased latex viscosity. The extent of particle 

swelling and the increase in viscosity are in a relation. An example of the effect of 

styrene and methyl methacrylate as comonomers in ethyl acrylate/methacrylic acid 

copolymers on the latex rheology under alkaline conditions is shown in Fig. 8. The 
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rheology of measured systems is strongly pseudoplastic. That means, that at higher 

shear rates the viscosity decreases. This phenomenon is well known as “shear 

thinning”. It was found that styrene copolymers exhibited lower pseudoplasticity and 

also lower viscosities in comparison with methyl methacrylate copolymer dispersions 

at comparable concentrations and pH. 

 

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. The effect of dissociated carboxylic groups on lowering the 

minimum film forming temperature was much more pronounced if the polymer chains 

were more polar, that means in copolymers containing methyl methacrylate. The 

MFT results were found to be in good agreement with  titration curves, Zeta-potential 

measurements and the flow behavior of the copolymer latices. As the 

hydroplasticization is based on the particle surface swelling by water it also is 

accompanied by a strong increase in latex viscosity, this also being dependent on the 

comonomer polarity. In latexes utilized as binders in water borne paints the functional 

groups, as they are e.g. carboxyl ones, serve as loci for crosslinking and control the 

colloidal stability. 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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Summary 

This paper deals with the properties 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 

 

 

Polyurethane coatings belong thanks to their excellent properties to the 

binders, which have very wide application possibilities. Under the term 

„polyurethanes“ we understand the coatings obtained by the reaction of 

multifunctional isocyanates with polyalcohols. The suitable selection of individual 

hydroxyl and isocyanate binder components gives possibility of preparing a broad 

selection of coatings showing the most versatile properties. All the polyurethane 

coatings are characterized by a common stability to mechanical loadings and solvent 

effects. The polyurethane coatings can be divided to single-component ones and 

two-component ones. The two-component polyurethanes are composed of a 

component containing the hydroxyl groups, usually the polyesters or acrylates, and a 

component containing the isocyanate resin, designated as a hardener. This paper 

deals with the properties 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. Further the 

higher elasticity and toughness of the film formed belong to advantages, thanks to 

which the stability to mechanical loading growths. 
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ADVANCED SILICATE BINDERS 

 

Petr ANTOŠ, Andréa Kalendová 
Ústav polymerních materiálů, FCHT Univerzity Pardubice, Oddělení nátěrových 
hmot, Česká republika 

 

Summary 
All the synthetic silica and silicates are made from chemical intermediates, 
such as soda ash, alkali silicates, or tetrachloride.  The reactions take 
place either in an aqueous medium, for example for the production of 
precipitated silicas and silicates, or in the gaseous phase at high 
temperatures, as in the production of fumed silica from silicon 
tetrachloride. Most of the aqueous production routes start from sodium 
silicate solution (water glass). The production of alkali silicates involves 
either a fusin route to make molten silicate glasses, or strong alkali 
solutions acting on siliceous raw materials at lower temperatures. 
Key words: silica, silicates, silicon tetrachloride 

 

 

ÚVOD 

 Roztoky alkalických křemičitanů (vodní skla) se uplatňují při výrobě pigmentů, 

plniv, hlinek, zeolitů, různých forem SiO2, přidává se do cementu, nátěrových a 

ochranných hmot, pro bělení, úpravu vody, stabilizaci půdy. V současné době se 

nejčastěji využívá jako surovina pro výrobu SiO2 (40%), jako detergent, pro 

petrochemii (32%), do papíru (15%) a pro adhesivní vlastnosti na povrchovou úpravu 

různých materiálů (6%). Filmotvorných vlastností vodních skel se využívá při výrobě 

lepidel a nátěrových hmot. Využívají se pro spojování vláken, kovů, k utěsňování 

spojů1,2.  Přidávají se jako pojivo do prachových materiálů při tabletování a 

granulování3 nebo do stavebních materiálů4. 
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TECHNOLOGIE VÝROBY 

Výroba vodního skla jako taveniny se dnes provádí v podstatě stejným 

způsobem, jako jej objevil v roce 1818 von Fuchs. Získaná tavenina po ochlazení 

poskytuje sklovitou hmotu, která je za normálních podmínek ve vodě nerozpustná. 

K výrobě je třeba použít zvýšené teploty a tlaku, což se v průmyslové praxi provádí 

v autoklávech. Do autoklávu se nadávkuje množství sodnokřemičité frity dle kapacity 

autoklávu a potřebné množství vody. Autokláv je natlakován vodní parou na tlak cca 

0,6 MPa. Po několika hodinách (cca 3-4 hodiny) je rozvařování skla skončeno, a 

tlakem v autoklávu je obsah autoklávu přetlačen do zásobníku roztoku. V některých 

případech je vodní sklo dále dekantováno, nebo filtrováno  popř. odstřeďováno 

(záleží na konečném použití produktu). Přímá hydrotermální syntéza vodního skla 

vychází z křemičitého písku a koncentrovaného roztoku hydroxidu sodného. Reakce 

probíhá v autoklávu  obdobným způsobem jako zpracování frity. 

Draselné vodní sklo se vyrábí takřka shodným technologickým postupem jako 

sodné vodní sklo. Nejrozšířenější je postup zpracování draselnokřemičitého skla 

(frity). Z fázovového diagramu draselno-křemičité soustavy je patrno, že K2O a SiO2 

tvoří tři sloučeniny : K2O.2 SiO2, K2O.4 SiO2 a K2O.SiO2. Druhá z těchto sloučenin 

má velmi ploché maximum, jež svědčí o částečné disociaci sloučeniny v tavenině. 

V oblasti disilikátu se tvoří směsné krystaly s omezenou rozpustností : K2O.2 SiO2 + 

K2O.SiO2 a K2O.2 SiO2 + K2O.4 SiO2. Mezi K2O.SiO2 a K2O.2 SiO2  se tvoří 

eutektikum, které má teplotu tání cca 770 oC. Mezi K2O.2 SiO2 a K2O.4 SiO2 se tvoří 

rovněž eutektikum, které má teplotu tání cca 740 oC. Třetí eutektikum mezi K2O.4 

SiO2 a oxidem křemičitým leží svým složením i teplotou tání velmi blízko 

tetrasilikátu5. 

 Zpracování draselno-křemičité frity se provádí na shodném zařízení jako 

rozvařování sodno-křemičité frity, za obdobných technologických podmínek. Existují 

rovněž technologické postupy popisující přímou syntézu draselného vodního skla 

z křemičité suroviny a hydroxidu draselného. Jako křemičité suroviny je možno využít 

krystalický křemen6,7,8, tedy přírodní surovinu, a nebo zpracovat oxid křemičitý 

amorfní syntetický9, v řadě případů odpadající z některých výrob10. Přímá syntéza ve 

většině případů vyžaduje oxid křemičitý s velkým měrným povrchem11. Další 

možností je využití iontoměničů. Vodní sklo sodné se po naředění zpracuje na 
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katexové koloně na sol oxidu křemičitého (kyselinu křemičitou), který se po zahuštění 

nechá reagovat s roztokem hydroxidu draselného12,13.  

 Technologický postup výroby vodních skel přes taveninu skla nemá u výroby 

lithných vodních skel obdobu. Křemičitany lithné se vyrábějí většinou reakcí 

amorfního oxidu křemičitého  různého původu s hydroxidem lithným, tzn. přímou 

syntézou v kapalném prostředí. Výjimku tvoří snad technologie výroby metasilikátu 

lithného14 z uhličitanu lithného a oxidu křemičitého. 

 Reakce probíhá při cca 700 oC v inertní atmosféře oxidu uhličitého, eventuelně 

za vakua. Reakcí práškových komponent vzniká pevná směs  metasilikátu lithia 

doprovázeného ortosilikátem lithia a nezregovaným oxidem  křemičitým. V patentové 

literatuře převládají technologické postupy přímé syntézy z aktivovaného oxidu 

křemičitého a hydroxidu lihného. Křemičitou surovinu může představovat sol oxidu 

křemičitého15, gel oxidu křemičitého16 nebo křemíkový prach17. Převládají 

technologické postupy vycházející ze sodného vodního skla, které se zpracuje 

minerální kyselinou na gel, který se rozpustí v hydroxidu lithném nebo se zpracuje na 

iontoměničích na sol SiO2, který se nechá reagovat s roztokem hydroxidu lithného za 

teploty do 100 oC. 

 

VLASTNOSTI VODNÍCH SKEL 

 Rozpustné komerční křemičitany mají obecný vzorec  Me2O .m SiO2 .n H2O, 

kde Me je alkalický kov, m a n jsou počty molů oxidu křemičitého a vody vztahující se 

k l molu Me2O, m se nazývá buď molární poměr nebo modul křemičitanu.  

  Nejběžnější rozpustný křemičitan je křemičitan sodný (90-95 % produkce 

z celkového vyráběného množství rozpustných křemičitanů).  Křemičitan draselný a 

lithný se vyrábí  v omezeném rozsahu  pro speciální použití, jenž zahrnuje také 

výrobu nátěrových hmot.  

 Vodní sklo se řadí mezi koloidní systémy, kde částice jsou menší než průměrná 

vlnová délka světla, ale větší než velikost průměrných molekul. Rozměr částic 

vodního skla se pohybuje mezi 1 až 500 nm a lze je ověřit pozorováním Tyndallova 

efektu nebo mikroskopicky. Při hodnocení koloidních vlastností vodního skla je nutno 

sledovat dva stavy: vodní sklo jako disperzní soustavu (sol) a vodní sklo jako 

přechodovou soustavu (gel)18. Soly jsou charakterizovány jako soustavy obsahující 
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částice, mezi nimiž je velký počet ohraničených povrchů. Soly lze rozdělit na fázově 

disperzní soustavy a molekulární koloidy19. Vodní sklo patří mezi fázově disperzní 

soustavy. Částice představují samostatnou fázi oddělenou disperzním prostředím. 

Velký povrch fázového rozhraní se vyznačuje velkou povrchovou energií a tím 

značnou termodynamickou nestabilitou. Soustavu lze malým zásahem destabilizovat 

a převést přes přechodovou formu gelu až na pevnou látku.  

Při hodnocení koloidních vlastností vodního skla sledujeme tři základní 

charakteristiky : solvataci, rozměr a náboj. Obecně získávají částice iontovou 

adsorpcí nebo elektrolytickou disociací elektrický náboj. Dochází k vytvoření 

elektrické dvojvrstvy. Tato vrstva je difuzní, při pohybu částic na ni ulpívá jen vnitřní 

část dvojvrstvy. Částice se pak navenek jeví jako elektricky vodivá. Micela je částice 

solu složená z jádra a solvátové vrstvy. Vodní sklo se řadí mezi izostabilní soly, 

jejichž solvátová vrstva je tvořena jak z iontů, tak i z molekul rozpouštědla. Solvátová 

vrstva koloidních částic vodního skla má dvě složky : vnitřní pevně vázanou vrstvu, 

která vykonává s částicí Brownův pohyb, a vnější difuzní vrstvu. Ve vodním skle se 

tedy vyskytuje voda ve třech  formách. Jednak je to volná voda v intermicelárním 

prostoru, dále voda vázaná ve vnější difuzní vrstvě lyosféry a voda pevně vázaná ve 

vnitřní vrstvě lyosféry. Důležité je rozložení základních složek křemičitanu (vedle 

SiO2 především Na+ -iontů a molekul vody ) v koloidním roztoku, t.j.v adsorpční 

vrstvě micely, v difusní vrstvě micely a v intermicelárním roztoku. Zjednodušeně lze 

konstatovat: Molekuly a ionty umístěné v adsorpční vrstvě micely jsou pevně 

vázané na jádro a pohybují se s micelou. Molekuly a ionty v difusní vrstvě  jsou volně 

vázané. Ionty a molekuly v intermicelárním roztoku se pohybují nezávisle. 

 Celá solvátová vrstva je nasycena, jestliže koncentrace Na+ iontů dosáhne 

hodnoty M = 2,0. Při dalším přidávání Na+ iontů do roztoku již zůstávají 

v intermicelárním roztoku. Proto běžně používané křemičitany s modulem  vyšším 

než 2,0 nemají volné sodné ionty v intermicelárním roztoku. Adsorpční vrstva je 

nasycena jestliže koncentrace Na+ iontů v této vrstvě dosáhne M=4,0. Při 

mnohaletém sledování bylo potvrzeno, že tuto hodnotu nelze překročit. Množství 

sodných iontů v adsorpční vrstvě stabilizuje koloidní roztok křemičitanu sodného. 

Odstraněním Na+ iontů z této vrstvy se dosáhne prahu koagulace. Tato významná 

hodnota  je označována jako koagulační práh. Způsob výroby křemičitanu výrazně 
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ovlivňuje rozdělení Na+ iontů mezi adsorpční a difusní vrstvu. Způsobem výroby 

vodního skla lze zásadně ovlivnit pojivové vlastnosti.  

 

Adsorpční vrstva 

 Ionty se v roztoku pohybují se svým hydratačním obalem. Při zvyšování 

koncentrace iontů dochází k odbourávání hydratačního obalu – k dehydrataci iontů. 

Stejná dehydratace iontů probíhá v solvátovém obalu ( adsorpční i difusní vrstvě) 

koloidní částice při zvyšování obsahu sodných iontů v roztoku vodního skla.

 Přitom je významné, že ionty Na+ a Li+ mají malý poloměr a chovají se odlišně. 

Dehydratační proces neprobíhá na Na+ a Li+ jako takových, ale na částicích 

Na(OH2)+  a  Li(OH2)+ . Ionty Na+ a Li+ poutají jednu koordinačně vázanou molekulu 

vody, která se vymyká dehydratačnímu procesu ( na rozdíl od  K+ -iontu).  

To znamená, že při zvyšování obsahu Na+ iontů v adsorpční vrstvě může 

hydratace sodných iontů poklesnout max. na 1 mol H2O / mol Na+ . Dlouholeté 

sledování vlastností vodních skel také potvrdilo, že při vysokých koncentracích 

sodných iontů v adsorpční vrstvě ( odpovídající molárnímu poměru sodných iontů 

v adsorpční vrstvě blížícímu se  hodnotě 4)  se hydratace blíží 1 mol H2O/mol Na+, 

zatímco při nízkém obsahu Na+ iontů je hydratace 1,8 mol H2O / mol Na+. 

 

Difusní vrstva 

 Zvýšením koncentrace sodných iontů v difusní vrstvě dochází ke snížení jejich 

hydratace. Odpovídající množství molekul vody přechází do intermicelárního roztoku. 

Při nízké koncentraci Na+ iontů v difusní vrstvě, např. u vodního skla s M= 3,3 a 

hustotou 1350 kg.m-3 ( vodní sklo 36-38) je hydratace cca 40 mol H2O / mol Na+. 

Hydratace Na+ iontů v difusní vrstvě při zvyšování obsahu těchto iontů klesá ze 40 na 

9 mol H2O/mol Na+. Tato hodnota 9 mol H2O / mol Na+ byla experimentálně 

potvrzena u vodních skel s vysokým obsahem Na+ iontů ( při M=2,0). 

  Weldes20 studoval vliv molárního poměru na střední molekulovou hmotnost 

vodního skla.(tabulka 1). Se vzrůstajícím modulem dochází k polykondenzaci 

silanolových skupin a nárůstu molekulové hmotnosti. Hmotnost koloidních částic 
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vodního skla výrazně roste po dosažení m=3,0.21 Z tabulky je zřejmá vyšší 

schopnost polymerace draselných vodních skel ve srovnání se sodnými ekvivalenty. 

 

Tabulka 1. Vliv modulu na střední hmotnost částic. 

Molární poměr střední molekulová hmotnost 
Vodní sklo sodné 

0,48 60 
1,01 90 
1,69 120 
2,09 160 
2,62 265 
3,30 320 

Vodní sklo draselné 
1,00 56 
1,75 115 
2,50 295 
2,80 304 
3,31 495 
3,62 628 
3,97 848 

 

 

 V 70.-tých létech byly znovu objeveny tkzv. geopolymery. Podle publikovaných 

informací z oboru archelogie jsou egyptské pyramidy nikoliv z tesaných kvádrů, nýbrž 

jsou odlity z geopolymerů.  Jedná se o anorganické polymery na bázi křemíku a 

hliníku nazývané polysialáty. Polysialáty jsou složeny z řetězců tetraedrů SiO4 a AlO4 

v různém poměru.  
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Obr 1. Základní strukturní jednotka polysialátů. 

 

 Poměr zastoupení hliníku a křemiku se pohybuje od 1:1 až 1:35. Podle obsahu 

hliníku se mění vlastnosti výsledného polymeru a tutíž i jeho aplikace. použití je velmi 

široké. Obecně je možno konstatovat, že hlavní vlastností geopolymerů pro kterou 

jsou využívány, je nehořlavost, vysoká tepelná odolnost a nízká teplotní roztažnost. 

Geopolymery s vysokým molárním poměrem SiO2/Al2O3 někdy nazývané 

geopolymerní pryskyřice jsou tekuté látky s obdobnými vlastnostmi jako koloidní 

roztoky alkalických křemičitanů – vodní skla. Jednou z možností využití 

geopolymerních pryskyřic je použití jako slévárenského pojiva22 nebo nátěru.  Další 

použití geopolymerů je v průmyslu stavebních hmot (bezcementové betony, 

žárobetony) s tím související zpracování elektrárenského popílku (tkzv. alkalicky 

aktivované popílky), solidifikace nebezpečných odpadů, v keramice a průmyslu 

žárovzdorných materiálů. 

 

VZTAH MEZI POJIVEM A PLNIVEM 

 Vodní skla se v  řadě případů využívají jako pojiva různých systémů. 

(stavebnictví, slévárenství, nátěrové hmoty). K nejrozšířenějším patří využití sodných 

vodních skel ve slévárenských směsích pro výrobu forem a jader.  V současné 

době se zvýšil význam a  použití draselných vodních skel o vysokém modulu pro 

pojení nátěrových hmot pro nátěry stavebních konstrukcí, žáruvzdorné a 

kyselinovzdorné tmely, zpevňovače povrchu betonových a kamenných konstrukcí a 

pod. Koncentrace draselného vodního skla ve fasádních nátěrových hmotách je 

poměrně vysoká t.j. cca 30 %hm. Ostatní komponenty tvořící nátěrovou hmotu 
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představují poměrně širokou paletu chemických látek. Jedná se o pevné látky - 

pigmenty (titanová běloba, barevné anorganické pigmenty) a plniva (mikromletý 

vápenec, uměle srážený uhličitan vápenatý, upravené křemenné písky, mastek, 

bentonity) a tekuté, nebo v systému rozpustné látky - aditiva (dispergátory, 

odpěňovače, záhustky apod.). 

 Charakter povrchu pevných látek dispergovaných ve vodním skle může 

ovlivňovat chování směsi s vodním sklem a dochází ke změnám jak ve složení 

vodního skla, tak rovněž ke změně povrchové aktivity pevné látky.  

 Vliv vodního skla jako pojiva je možno nejlépe ilustrovat na vztahu mezi vodním 

sklem a plnivem na bázi SiO2. Povrchová aktivita je určena množstvím aktivních míst 

na povrchu plniva, na které se mohou vázat molekuly vody a volné valence pojiv (u 

vodního skla především ionty alkalického kovu). Povrch oxidu křemičitého získává 

působením vody výrazný záporný náboj. Výsledkem je polarizace, změna rozměru 

iontů a tvorba hydroxylového iontu. Hydroxylové skupiny vytvářejí na povrchu 

silanolové a silandiolové skupiny. Navíc dochází k interakci hydroxylových skupin 

mezi sebou. Existují tedy dva stupně hydroxylace povrchu (silanové a silandiolové 

skupiny) a dva typy vazeb hydroxylových skupin (vázané a volné).  Jako centra 2. 

řádu působí povrchové atomy křemíku, na které se mohou vázat různé látky např. 

voda.  

 Vedle hydroxylových skupin a vody ovlivňuje podmínky na povrchu plniva 

přítomnost jiných atomů, které mohou nahrazovat atomy Si v mřížce, nebo mohou 

být adsorbovány na povrchu. Atom křemíku může být nahrazen pouze prvky III. a IV. 

skupiny periodické soustavy. Nejčastěji se vyskytují atomy Al a Fe. V tomto případě 

musí být vázán i některý jednomocný kationt na vyrovnání nedostatku kladného 

náboje. Je zřejmé, že heterogenita povrchu plniv  ovlivňuje chování soustav 

s vodním sklem. Část iontů nebo molekul z vodního skla se adsorbuje na povrchu 

plniva. Dochází jednak ke změně charakteru povrchu, ale zejména ke změně ve 

složení vodního skla. Adsorbcí alkalických iontů na povrchu pevných látek dochází 

ke snížení obsahu alkalického iontu ve vodním skle. Vzhledem k tomu, že se 

používají vodní skla s molárním poměrem m vyšším než 2,0, které nemají volné 

alkalické ionty v intermicelárním roztoku, děje se adsorbce iontů na povrch pevných 

látek na úkor obsahu iontů alkalického kovu v difuzní vrstvě micely vodního skla. 

Odebráním části  iontů vodnímu sklu dojde ke změně (snížení) koagulačního prahu a 
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tím ke změně podmínek pro vyvrzování vodního skla. Schopnost látek adsorbovat 

hydratované sodné ionty z difúzní vrstvy koloidních částic vodního skla se prakticky 

posuzuje na schopnosti látky adsorbovat roztok hydroxidu sodného23. Různé látky 

vykazují odlišnou afinitu k roztokům vodního skla.  Adsorpce vody na povrchu 

pevných látek obsažených ve směsi s vodním sklem by měla být co nejnižší a v  řadě 

případů se přidávají do systému látky, které zabraňují vytváření vodíkových můstků 

mezi molekulami vody a povrchem. Používají se organické látky např. alkoholy, 

silany nebo některé typy polymerů24.  
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VLASTNOSTI ORGANICKÝCH INHIBITORŮ KOROZE NA BÁZI 
CITRONANŮ 
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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, 

vysokosušinové a práškové systémy nebo alespoň používání nearomatických 

rozpouštědel. Z hlediska antikorozních pigmetů potom aplikace ekologicky 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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].  
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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). 

 

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. 

 80 



CCT 34, 76-85 (2003) 

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.  

 

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.  
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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. 

 

 

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 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 
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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. 

 

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 
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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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BENEFITS OF TALC GRADES OF MONDO MINERALS IN DECORATIVE 
PAINTS 

 

VÝHODY TALKU MONDO MINERALS V DEKORATIVNÍCH NÁTĚRECH 
 

Veli Kilpeläinen 
MONDO MINERALS OY, FIN-87101 Kajaani, FINLAND 

 

Summary 

The performance of the talc grades of MONDO MINERALS was compared 
with the performance of competitive extenders in high PVC emulsion paint. 
The effect of extender on the following paint properties was evaluated: 
opacity, whiteness, sheen, wet scrub resistance (ISO 11998), mud 
cracking and viscosity. The extenders from three different extender groups 
were compared: talcs, CaCO3’s and kaolins. 
Pure platy Finntalc grades showed the best total performance. They gave 
very well balanced combination of paint properties. The key properties of 
the extender for good performance were high hydrophobicity and high 
platyness. Finntalc grades had these properties. Do to the good 
mechanical properties of Finntalc grades they are very useful extenders to 
improve the performance/price-ratio of the high PVC paint formulations.  
Key words: talc, extender, performance, paint. 
 

 

Talc grades of MONDO MINERALS 

Pure platy talcs   Finntalcs and Micro Talc IT grades 
Pure blocky talcs (microcrystalline talcs) Westmin talcs 
Magnesite rich talc   Micro Talc AT1 

 

Other talc grades 

Dolomite containing talcs – talc/dolomite-ratio in w%/w%: 25/75 
Chlorite containing talcs – talc/chlorite-ratio in w%/w%: 90/10; 72/25; 50/50; 40/60. 
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 The different extenders had different contribution to the paint properties, so 

the selection of right combination of extenders has a great importance for the 

properties of high PVC emulsion paint.  

 Finntalc grades had very good balance of different paint properties. Finntalc 

grades had excellent wet scrub and mud cracking resistance and also optical 

properties were at considerable good level. Finntalc grades can be kept as good 

decathletes; all the paint properties are at good or at very good level. Finntalc grades 

are very useful extenders to improve the performance/price-ratio of the paint 

formulations. By using Finntalc grades the paints can be formulated at higher PVC’s 

than with other extenders at certain paint properties. For instance with Finntalc 

grades the PVC of paint formulation can be increased and still keep the wet scrub 

resistance at the same level as with other extenders at lower PVC’s – at the same 

time optical properties are improved. 

 The reasons for the good contribution of Finntalcs to the wet scrub resistance 

are high purity (high talc content) and high platyness. The purity of talc brings 

hydrophobicity to the paint film and the platyness improves the adhesion of paint film 

to a substrate. If the talc grades contained some other minerals like chlorite or 

dolomite, it lowered clearly the wet scrub resistance. The platyness and considerable 

coarse particle size are important also for mud cracking. The best mud cracking 

results had Finntalcs with coarse particle size.  

 The fineness of extenders is the main factor for the sheen of the pain film: 

coarser the product lower the sheen.  

 Fine extenders had very good light scattering effect, but sheen was too high 

and wet scrub resistance too low. Also the mud cracking resistance was quite low 

with fine extenders. Fine extenders can be very useful in a combination with coarser 

extenders to increase the opacity and whiteness of paint film.  

 

1. Introduction 

 The technical performance of talc grades of MONDO MINERAS was 

compared against competitive extenders in flat emulsion paint formulation. The 

extenders evaluated were put into ranking order according to their performance. A 

certain amount of points was given to each extender on each paint property 
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depending on its’ contribution to this paint property.  Each paint property was valued 

from the mark 10 to 4. If the contribution of some extender to certain paint property 

was worse than the level that can be kept acceptable level, 0 points was given for 

that paint property.  

 All the paint properties have not an equal importance and the valuation of 

different paint properties also varies on different market areas. That’s why each paint 

property was weighted by a certain weighting factor. The weighting factors were tried 

to choose so that good compromise between different market areas would be 

reached. The points from each paint property were multiplied by weighting factor and 

all the points were calculated together and the extender that got the highest amount 

of total points got the ranking position 1 and the extender that collected the secondly 

highest amount of points was second and so on. 

 The following paint properties were thought to tell the goodness of the 

performance of extenders in high PVC emulsion paint: opacity, paint film whiteness, 

sheen, mud cracking resistance and wet scrub resistance. The valuation scale and 

weighting factor can be seen from the table 1. 

 

Table 1. Valuation scale and weighting factors used in the evaluation for the  

  performance of different extenders in flat emulsion paints. 

Mark Opacity, % Whiteness of 
paint film, % 

Wet scrub 
resistance, 

loss of paint 
film in µm 

Sheen, % Mud 
cracking, 

µm 

Weighting 
factor => 

10 9 8 6 5 

10 > 99 > 91,0 < 20 < 3 > 800 
9 98,9 - 98,0 90,9 – 90,0 21 - 30 3,1 – 5,0 799 - 700 
8 97,9 - 97,0 89,9 – 89,0 31 – 40 5,1 – 7,0 699 - 600 
7 96,9 - 96,0 88,9 – 88,0 41 – 50 7,1 – 9,0 599 - 500 
6 95,9 - 95,0 87,9 – 87,0 51 – 60 9,1 – 11,0 499 - 400 
5 94,9 - 94,0 86,9 – 86,0 61 - 70 11,1 – 13,0 399 - 300 
4 93,9 - 93,0 85,9 – 85,0 71-  80 13,1 – 15,0 299 - 200 
0                         Value is too low to be acceptable 
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The following formulation was used: 

    w% 

Natrosol 250 HHR (2 %)  20,0 
Coatex P50 (40 5)   0,1 
Calcon N (10 %)   1,0 
Byk 033    0,4 
NH3 (2,5 %)    1,0 
Acticide MBS   0,2 
______________________________________ Mix the components completely  
TiO2 Kemira 650   5,0 
CaCO3, Omyacarb  2-GU  37,0 Add water if necessary  
Extender under study  12,0 
Disperse at 4000 rpm  for 15 min 
____________________________________ Acronal 290D  10,0 
Texanol    0,7 
White Spirit    0,7 
Rest of water             11,9  
______________________________________ Final mixing 

     100,0 
PVC:              80  v% 
PVCTiO2:    5  v% 
Resin:             Styrene-acrylate-copolymer 
Solids by volume:   38, 0 v% 
 

Extenders used:  

Talc Mondo Minerals 
 
 
 
Competition 
grades 

Finntalc             M05N, M15, M20L, M30, M30L,  
Micro Talc         AT1 and IT 325, 
Westmin talc     8, 8E, 20, 20E, 30 and 30E 
Medium and coarse particle size dolomite containing 
talcs; 25 w% talc and 75 w% dolomite. 
Medium and coarse particle size chlorite talcs with 
various talc/chlorite ratios.   

CaCO3 Omya Fine and medium particle size CaCO3. 
Kaolin Competitor Two different kaolin grades. The particle size of  both 

kaolin grades was fine compared with particle size of 
talcs and that’s why they are named just as Kaolin A 
and Kaolin B. 

  

 

Following test methods were used: 

Opacity Ry black/Ry white from the dry film thickness of 70 µm. 
  The reflectances were measured according to DIN  
  53140 . 
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Whiteness of paint film        Ry from totally hiding paint film according DIN 53140 
Wet scrub resistance        loss of the paint film in µm according to ISO 11998:  
         200 cycles and drying for 28 days at 23 C and in 50 % 
         RH 
Sheen         gloss 85o by Sheen’s glossmeter, wet film thickness of 
         150 µm. 
Mud cracking       maximum dry film thickness at which the cracking of  
         paint  film does not yet occur. The film is drawn by  
         wedge type application from Erichsen (wet film 50-2000 
          µm). 
 

3. Results 

Before the paint tests were carried out all the talcs were analysed. The 

properties of talcs are tabled on  Appendix 1. The actual paint results are presented 

on Appendix 2. In the following chapters the each paint property is handled 

separately. In the final chapter the final ranking of extenders is presented. 

 

3.1. Opacity and whiteness of paint film  

 In the Figure 1 the contribution of extenders on the hiding power and 

whiteness of paint film is shown. The hiding power is expressed as a contras ratio 

measured from the dry film thickness of 70 µm. The whiteness of paint film was 

measured from totally hiding paint film. 

 The extenders with fine particle size gave the best hiding power, which is 

understandable, because they have the highest scattering efficiency. The whiteness 

of extender affects also the hiding power: darker the extender higher the hiding 

power. The optimum extender from the hiding powder point of view would be very 

fine and dark. But the problem with very dark extenders is that the whiteness of paint 

film becomes so dark that is not acceptable. The dark colour of paint film disturbs 

also the tinting of paint.   

 Because hiding power and whiteness of paint film are opposite properties, the 

target is to find optimum balance between these properties. The aim is to get best 

hiding power at as high as possible whiteness of paint film. That’s why the hiding 

power and whiteness of paint film results were calculated together in order to see 
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what extender gives the highest sum, which means then good hiding power and 

good whiteness of paint film. This performance is presented on Figure 2.  

As it can be seen from the Figure below very fine and very white extenders 

gave the best combination of hiding power and  paint film whiteness.  Microcrystalline 

Westmin talcs gave also very good optical properties even at medium fine particle 

size.  

 

 

Figure 1. Hiding power and whiteness of paint film. 
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Figure 2. Sum of hiding power and whiteness of paint film. 
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3.2. Wet scrub resistance 

 The wet scrub tests were carried out according to ISO 11998 standard. The 

result of the wet scrub resistance is expressed as the thickness of paint film that is 

lost during the washing test. The number of scrub cycles was 200 and the paint films 

were dried at constant conditions (23 oC and 50 % relative humidity) for 28 days. 

 The graphics on wet scrub results are presented on Figure 3 on the next 

page. As it can be seen from the figure 3 the mineralogical composition and fineness 

of extender affected the wet scrub resistance. The extenders that had hydrophilic 

character like kaolins and chlorite-talcs performed clearly worse than pure talcs with 

hydrophobic character. Fine talcs did not stand washing as well as coarser ones due 

to poorer cohesion in binder. Also magnesite rich AT-grades had also worse wet 

scrub resistance than pure talcs. 

 The paints are classified on EN 13300 standard into five different classes 

according to their wet scrub resistance that is determined according to ISO 11998 

standard: 

• class 1  0    <  L  <  5   µm,  200 scrub cycles 

• class 2 6    <  L  <  20 µm, -     “     -      

• class 3 21  <  L  <  70 µm, -     “     - 

• class 4 L < 70 µm,   40 scrub cycles 

• class 5 L > 70 µm,   40 scrub cycles. 
 

 Most of the interior decorative paints belong into the class 3. The limit of 21 

and 70 µm are drawn into the Figure 3 to show that there is still afford with the talc 

grades of MONDO MINERALS, specially with Finntalc, to increase the PVC-level and 

still meet the wet scrub resistance requirement of class 3 paint. The PVC-level of the 

formulation used was 80 v%. 

 

3.3. Sheen 

 As it can be seen from the Figure 4 fine extenders gave high sheen values, 

which means that very fine extenders can not be used as the only extender in flat 

emulsion paint. 
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Figure 3. Wet scrub resistance of different extenders in flat emulsion paint. 
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3.4. Mud cracking 

 For mud cracking resistance the platyness and fineness of extender were the 

most important properties. Figure 5 illustrates the situation very well: the coarsest 

and the platiest talcs gave the best mud cracking resistance. 

 

Figure 4. Sheen values of different extenders in flat emulsion paint. 
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Figure 5. Mud cracking of different extenders in flat emulsion paint.  
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3.5. Ranking of extenders 

The final ranking of extenders has been presented on the table 2 and on 

Figure 6. The mark per paint property and the total points for each extenders are 

shown The best overall performance had Finntalc M30L followed by Westmin 30. 

Finntalc M30 and M20L shared the third place. 

The talc grades of MONDO MINERALS had very good balance of paint 

properties. Specially Finntalc grades can be kept as good decathletes; all the paint 

properties were at good level and the wet scrub and mud crack resistance were 

excellent. If opacity of Finntalc grades is wanted to be improve, small amount of fine 

particle size talc (~ 5 w%) can be added into the formulation as a opacity promoter. 

The only talc grade of MONDO MINERALS that is not very suitable for decorative 

paints is AT1 due to dark colour. 

The poorest performance had kaolin grades, that had good optical properties, 

but the mechanical properties were bad. The characterics for kaolins were high 

hydrophilicity and big fraction of fines. The fines content was quite high even in the 

grades selected for this comparison, alltought these grades were kept as medium 

fine grades. The week point of white CaCO3 with coarse particle size is a low hiding 

powder. All the fine extenders had problems with sheen. 
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Table 2. Final ranking of extenders. 

Extender Opacity Whiteness Wet 
Scrub 

Sheen Mud 
cracking 

Total 

Finntalc M30L 8 8 8 9 10 320 
Finntalc M20L 8 9 8 6 9 306 
Finntalc M30 8 7 8 9 9 306 
Finntalc M15 9 8 8 6 8 302 
WM 30 8 10 7 6 6 302 
WM 30E 9 10 7 6 6 302 
WM 20E 9 10 7 5 5 291 
WM 20 9 10 7 5 5 291 
Coarse talc-chlorite (90:10) 8 9 6 7 8 291 
Micro talc IT325 8 10 7 4 8 290 
Medium talc-chlorite (90:10) 8 10 6 6 7 289 
Coarse talc-dolomite (75:25) 7 9 6 8 8 287 
Medium CaCO3 7 10 6 7 6 280 
Coarse talc-chlorite (40:60) 8 8 5 7 8 274 
Medium talc-dolomite (75:25) 8 9 5 6 7 272 
Medium talc-chlorite (50:50) 8 8 5 6 8 268 
Medium talc-chlorite (75:25) 8 9 5 5 7 266 
Finntalc M05N 9 9 7 0 7 262 
WM 8E 9 10 7 0 5 261 
WM 8 9 10 7 0 5 261 
Micro talc AT1 9 4 7 6 8 258 
Fine CaCO3 8 10 6 0 6 248 
Kaolin A 9 10 4 0 5 237 
Kaolin B 9 9 4 0 5 228 
Weighting factor -> 10 9 8 6 5  
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Figure 6. Final ranking of extenders. 
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4. Conclusions 

 The following conclusions can be drawn from the comparison of different 

extenders in flat emulsion paint: 

 Platy Finntalcs gave together with fine CaCO3 the best balance of paint properties 

in flat decorative paints. Generally Finntalc grades had very good balance of paint 

properties. The wet scrub and mud cracking resistance of Finntalc grades were 

excellent and optical properties were also at good level. Sheen was low enough 

with coarse platy talcs. Thanks to the good wet scrub resistance of Finntalc 

grades the PVC-level can be increased considerably and still keep the mechanical 

properties at good level. At the same time opacity is also increased 

 Medium fine Finntalc M15 shows the optimum balance between different paint 

properties and can be used as an universal talc 

 Hydrophilic extenders like kaolin and chlorite rich talcs had very bad wet scrub 

resistance. These type of extenders are not suitable for the paint that should have 

good water or moisture resistance 

 Fine extenders had very good scattering powder. For that reason they can be 

used as small percentage in high PVC formulations to increase the opacity and 

whiteness of paint film. The problems with fine extender were high sheen, low 

mud cracking and low wet scrub resistance. That’s why fine extenders are not 

suitable to be used alone, but as the combination with coarse extenders, specially 

with talcs, they can be very useful  

 Micro crystalline West Mine Talcs had good optical properties (opacity/whiteness-

balance), but sheen and mud cracking were worse than with pure platy talcs like 

with Finntalcs 

 Floated pure talc grades give very smooth rheology, improving spreadability and 

preventing splattering or sagging, without building too high viscosity (see the 

appendix 2). 

 

MONDO MINERALS 
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VLASTNOSTI KONCENTROVANÝCH SUSPENZÍ 
PIGMENTOVÉHO TiO2 

 
PROPERTIES OF CONCENTRATED TITANIUM DIOXIDE PIGMENT 

SLURRIES 
 

Michal Zavadil 
Precheza a.s. Přerov, Nábřeží Dr. E. Beneše 24, 750 02 Přerov, ČR 
 

Summary 
This contribution deals with concentrated suspensions of pigment titanium dioxide 
from the point of view of their properties. All is illustrated by results from research 
by Precheza a.s. Přerov, one of titanium dioxide producers. Attention is focused 
on relations between viscosity and content of solids, viscosity and time from 
preparation and way of preparation of slurries. Influences of type of pigment and 
additives on viscosity are also discussed as well as choice of conservants and 
possibilities of storage time prolongation. Slurries were tested for resistance 
against frost; possibilities of stability testing by centrifugation are also mentioned.   
Key words: high solid slurry, titanium dioxide, pigment dispersion, surfactants, 
surface active additives, Precheza 
 

 

1. Úvod 
Celý příspěvek pojednává o suspenzích TiO2 s pigmentovými vlastnostmi, 

které mají obsah tuhé fáze větší než fáze kapalné. Pro jednoduchost je tedy 

označuji zkratkou „VKS“ – vysoce koncentrované suspenze. Všechny diskutované 

suspenze mají obsah tuhé fáze vyšší než 60 %.  

Zkratka VKS je obdobou anglické HSS (high solid slurry) používané na 

světových trzích s titanovou bělobou. Dnes jsou však v kapalné formě prodávány 

stále častěji nejen bílé, ale i pestré pigmenty a samozřejmě také plniva a všechny 

ostatní komponenty používané v sektoru nátěrových hmot a příbuzných odvětvích. 

Z pestrých pigmentů jsou ve formě suspenzí nejvíce produkovány železité 

pigmenty. Používá se pro ně zkratka TEPI – tekuté pigmenty dle německého 

označení FP (Flüßige Pigmente). 

Jedním z výrobců pigmentových suspenzí je akciová společnost Precheza 

Přerov, která věnuje problematice suspenzí část svého výzkumného 

a vývojového programu. Získané poznatky se využívají k průběžným inovacím 

stávající produkce a k rozšiřování sortimentu výrobků dle požadavků zákazníků. 
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Současný sortiment tak obsahuje mimo suspenzí anatasového i rutilového TiO2 

také suspenze na bázi oxidů železa v barevném provedení červeném, žlutém, 

černém a zeleném. 

 

2. Vlastnosti suspenzí 

Obsah tuhé fáze suspenzí je určován dle několika základních požadavků. 

U komerčních výrobků je dán především technologií výroby a technologií, která 

produkty používá. Podstatné jsou požadavky logistiky a v neposlední řadě je 

koncentrace ovlivněna obecnými vlastnostmi suspenzí, například viskozitou, která 

od určité kritické hodnoty s obsahem pigmentu velmi prudce roste. Kritická 

hodnota je charakteristikou daného systému, nevztahuje se tedy pouze 

k pigmentu, ale i použitým aditivům.  

 Příklady závislosti viskozity, vyjádřené jako výtoková doba z Fordova 

pohárku s clonkou průměru 4 mm (zkratka FK4), na koncentraci pigmentu 

dokumentují pro dva různé pigmenty následující grafy (obrázek 1 a 2). 

 

Obrázek 1. Závislost viskozity na sušině (anatas). 
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Obrázek 2. Závislost viskozity na sušině (rutil). 

 

Podobně jako u práškových produktů, také suspenze pigmentového TiO2 se 
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dispergace nebo tím, v jaké formě je pigment vnášen v procesu přípravy. Pokud je 

používán v práškové formě, dochází nejprve ke smáčení. To znamená, že fázové 

rozhraní plyn-tuhá látka je nahrazováno rozhraním kapalina-tuhá látka. Tento děj 

je hojně diskutován v literatuře a je obvykle popisován různými mechanismy [1-3]. 

Při smáčení dochází k relativně pomalým povrchovým dějům, takže 
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Obrázek 3. Závislost viskozity na době od přípravy. 

 Na obrázcích 3 a 4 se jedná o stejný pigment a shodný postup přípravy, kdy 

se vychází ze suchého prášku.  Odlišnost je dána pouze volbou aditiv. Úplné 

smočení je v obou případech poměrně pomalé, nicméně u systému z obr. 4 je 

doba ustálení viskozity přibližně třetinová (4 dny) oproti systému na obr. 3 (11 dní).  

Obrázek 4. Závislost viskozity na době od přípravy. 
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Popsané chování není způsobeno pouze tím, že se jedná o jiný druh pigmentu 

a aditiv, ale je to především důsledek jiného způsobu dispergace.  

 Počáteční fází dispergace představuje smáčení, které nejvíce ovlivňují 

kohezní síly mezi tuhými částicemi pigmentu. Pávě kohezní síly určují, v jaké míře 

bude docházet k deaglomeraci částic a jak bude proces dispergace energeticky 

náročný. Oxid titaničitý [4] je vnitřně kohezní a v prášku se vyskytuje ve formě 

volných aglomerátů průměru 30 – 50 µm. Povrchová úprava snižuje kohezní síly a 

tím napomáhá procesu deaglomerace, respektivě dispergace. Mechanická 

energie potřebná k rozbití aglomerátů a efektivita tření při dispergaci je 

stanovována obvykle experimentálně. Jemnost tření významně ovlivňuje adsorpce 

povrchově aktivních látek na defektní struktuře povrchu [5]. 

Obrázek 5. Závislost viskozity na době od přípravy. 
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ale především ve finálním výrobku, do kterého je suspenze používána. Proto 

obvykle nelze použít nejúčinnější dostupné přípravky. Druhým omezujícím 

faktorem je legislativa upravující nakládání s chemickými látkami, protože 

koncentrovanější směsi konzervantů jsou  dráždivé.  

 Mechanismus působení konzervantu je podobný jako u pojistky 

v elektrickém obvodu. Chrání ostatní části systému tím, že podléhá zkáze jako 

první, což konkrétně u konzervantu znamená, že se jeho obsah v suspenzi 

s časem snižuje. Skladovací dobu suspenzí proto lze jednoduše prodloužit 

udržováním potřebné koncentrace konzervantu. Aby bylo možno vypočítat, jaké 

množství je nutno k prodloužení životnosti přidat, musíme stanovit zbytkový obsah 

konzervantu v suspenzi v daném čase. Analytické stanovení je většinou 

ekonomicky neúnosné. K detekci doby, kdy je přídavek konzervantu nezbytný, lze 

s výhodou využít nenáročnou metodu, jakou je například periodické sledování 

viskozity skladovaného produktu. To je znázorněno na obrázku 6.  

Obrázek 6. Závislost viskozity na době skladování. 

 

 Na obr. 6 je patrný vývoj viskozity suspenze v delším časovém období. 

Viskozitu ovlivňuje mimo výše zmíněné povrchové reakce také činnost 

mikroorganismů, která postupně snižuje obsah aditiv. Tomu odpovídají změny 

viskozity, obvykle zpočátku mírné a později velmi prudké. V tomto případě se 

jedná o růst viskozity u suspenze obsahující konzervant. Může ale docházet i 

k poklesu, zejména jestliže suspenze konzervant vůbec neobsahovala. Pokles 

viskozity v takovém případě většinou indikuje tvorbu nerozmíchatelného 

sedimentu a tím snižování sušiny suspenze. Pro testované suspenze obecně platí, 
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že konzervant je nutno přidat nejpozději v době, kdy se počáteční hodnota 

viskozity měřená jako FK4 změní o jednotku, ať již vzroste nebo klesá. 

 Při vývoji nových typů suspenzí se soustavně testují nové konzervační 

přípravky umožňující delší záruční dobu a ověřují se také další aditiva – 

především dispergátory a stabilizátory. Dispergátory jsou látky napomáhající při 

dispergaci a stabilizátory pomáhají udržet vlastnosti vzniklé při dispergaci.  

 Dělení na zmíněné skupiny je formální, protože se v obou případech jedná 

o povrchově aktivní látky, často působící na podobném mechanismu. Obecně to je 

mechanismus elektrostatický – pomocí elektrické dvojvrstvy vznikající kolem 

částic, nebo sterický – pomocí změny prostorové struktury kolem částice.  

 Na rozdíl od suspenzí s velmi malým obsahem pigmentu, pro 

koncentrované suspenze není elektrostatická stabilizace dostatečně silná k tomu, 

aby zabránila flokulaci [6]. Pro koncentrované suspenze je efektivní stabilizace 

umožněna pouze adsorpcí strukturované vrstvy [7], tedy takové, která má 

mnohem vyšší viskozitu než okolní prostředí a účinkuje jako mechanická bariéra. 

 Osvědčenou metodou pro porovnání účinků různým povrchově aktivních 

látek na stabilitu suspenzí nejen TiO2, ale i ostatních anorganických pigmentů, 

je sedimentace [8].  

 Ke zkrácení testovací doby při testech kompatibility aditiv se využívá 

odstřeďování, které nahrazuje jinak pomalou gravitační sedimentaci suspenze 

a poskytuje informace vypovídající o tendenci dané suspenze k tvorbě sedimentu. 

Sedimentace je vedle doby účinnosti konzervačního přípravku druhý nejdůležitější 

limitní faktor ovlivňující trvanlivost výrobků. Jedna z metod odstřeďování byla 

vyvinuta také v a. s. Precheza útvarem výzkumu železitých pigmentů a je 

využívána také při výzkumu suspenzí oxidu titaničitého především při testování 

kompatibility nových aditiv. Některé dispergátory totiž sníží viskozitu suspenze do 

té míry, že umožní dosáhnout velmi vysoké sušiny  (například 80 %), jak je patrné 

i z obrázku 7.  

 Nízká viskozita ale ovlivní sedimentační chování. Částice nemají 

strukturovaný obal, takže se mohou přiblížit až na takovou vzdálenost, že dochází 

k opětovné aglomeraci. Projeví se to růstem viskozity a také tvorbou kompaktního 

sedimentu během řádově desítek dní. Odstřeďování odhalí tendenci k sedimentaci 
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během několika hodin, takže lze testovat typ a množství stabilizátoru bez 

časových ztrát, případně vyřadit nevhodný dispergátor z testů úplně. 

 Vztah viskozity v závislosti na sušině a typu aditiv je na obrázku 7. 

Obrázek 7. Závislost viskozity na typu aditiv a koncentraci. 
 
Legenda k obrázku 7: číselná hodnota udává koncentraci suspenze, písmena 
informují o funkci a typu použitých aditiv: D je symbol pro dispergátor, K pro 
konzervant a S stabilizátor. 

 

 Některá aditiva používaná u suspenzí nejsou mrazuvzdorná, proto se 

v nedávné době začaly provádět testy přemrznutí, které stále ještě probíhají. 

Prozatímní výsledky prokázaly odolnost celého sortimentu suspenzí proti účinku 

mrazu. Test byl proveden jednorázovým přemrznutím suspenze při – 15 °C.  

 Ukázalo se, že po rozmrazení zůstane suspenze tuhá, ačkoli byla původně 

dobře tekutá. Suspenze zachovává tvar, jaký měla při zmrznutí a to včetně 

případných prohlubní na povrchu po krystalech vymrzlé vody. Tuhá struktura je ale 

měkká a snadno rozmíchatelná, přičemž se po rozmíchání původní vlastnosti 

suspenze obnoví. Vytvoření tuhé struktury není v žádném případě na závadu, 

protože po rozmrznutí brání vytvoření sedimentu, takže jednorázové přemrznutí 

spíše významně prodlužuje životnost výrobku. 
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 Výsledek násobného přemrznutí závisí na tom, zda byla suspenze po 

rozmrznutí vždy rozmíchána, a na jejím stáří. Obecně platí, že čím starší 

suspenze, tím menší odolnost vůči cyklickému působení mrazu, zvláště pokud je 

rozmíchávána. To je způsobeno vymrznutím části vody, takže se v suspenzi 

zvyšuje obsah sušiny až nad kritickou mez, kde se prudce zvýší viskozita (viz 

předchozí text). Novější suspenze snesou minimálně trojnásobné přemrznutí bez 

znatelného zhoršení reologických vlastností. Optické charakteristiky pigmentu se 

také měřitelně nemění. 

 

3. Časté aplikace pigmentových suspenzí 
V odvětví nátěrových hmot se suspenze hojně používají pro omítkové 

hmoty a fasádní systémy. Používají se též pro vnitřní vodou ředitelné nátěry.  

Papírenství je častým odběratelem suspenzí. Pigmenty se zde používají 

buď k přímému plnění do papíroviny nebo pro dnes žádané vrchní nátahy. 

V mnoha oblastech je již dnes patrné sjednocování druhů suspenzí 

používaných v daném segmentu – například v průmyslu nátěrových hmot nebo v 

papírenském průmyslu. Jedná se o logickou snahu výrobců používat jeden 

univerzální druh a tím uspořit náklady na provoz (zásobníky / čištění). 

 

4. Závěr 

- vysoce koncentrované pigmentové suspenze jsou výrobky, které konkurují 

práškovým pigmentům a v některých aplikacích je již úspěšně nahrazují 

- důvodem k   používání   suspenzí   jsou   aplikační   výhody,   které   klasické 

práškové pigmenty svým uživatelům poskytnout nemohou 

- koncentrace suspenzí není libovolně volitelná, ale je kompromisem 

požadavků technologie a vlastností konkrétní suspenze 

- vývoj suspenzí je náročný a zdlouhavý proces, který hledá vhodná aditiva a 

následně optimalizuje jejich množství dle vztahu s požadovanými vlastnostmi 

- pigmentové suspenze jsou mrazuvzdorné a skladovací dobu lze s ohledem 

na typ konzervantu dle potřeby prodloužit 
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Současnou produkci suspenzí pigmentového oxidu titaničitého a. s. Precheza 

reprezentují druhy Pretiox typu AV-SL, AV-SLP, RG-SL a nově nabízené typy jsou 

FS-SL a RWM-SL. Jejich vlastnosti již byly v nedávné době publikovány [9]. Další 

informace je možné od autora získat na kontaktní adrese uvedené v záhlaví 

příspěvku. 
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CORROSION-INHIBITION EFFICIENCY OF ZINC POWDER IN 
DEPENDENCE ON THE PARTICLE PIGMENT MORPHOLOGY 

 

KOROZNĚ - INHIBIČNÍ ÚČINNOST ZINKOVÉHO PRACHU V ZÁVISLOSTI 
NA MORFOLOGII PIGMENTOVÝCH ČÁSTIC 

 

Andrea Kukačková, Andréa 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 properties of zinc powder on the corrosion inhibition 
efficiency of coatings. The particle size distribution of zinc powder 
manifest themselves especially in the mode of arrangement and affecting 
the electrochemical mechanism of action in the coating. The lamellar and 
isometric particle shapes affect especially the barrier action and 
physicomechanical properties of the coating. 

Key words: zinc powder, coating, lamellar, isometric 
 

 

Introduction 

The zinc metal coating compositions destined to heavy corrosion protection of 

metals already for many years [1]. The zinc metal was used in coating compositions 

in the year 1840, when zinc metal was applied for its high covering capacity without 

knowledge of its high particles have presented an anticorrosive pigment frequently 

used for the 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 coatings contain in addition to 

zinc also binders, which are to package the zinc particles and thus to increase thus 

the resistance to such a degree that the electric conductivity drops down below a 

critical value, under which the coating cannot act in the sense of electrochemical 

protection. The electric conductivity of pigmented film is in connection with the 

concentration of zinc particles in coating composition binder. The highest electric 
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conductivity is reached at a concentration of zinc particles in a range of 92-95% [3].  

In applications to the corrosion protection [4-6], two types of zinc particle shapes are 

used most often, namely the spherical (ball-shaped) [6] and lamellar (plate-like) 

shapes [7]. 

 

Experimental 

The study of zinc pigment effects occuring in the coatings requires to select a 

suitable binder unsaponifiable by the alkaline products of the electrochemical 

reactions running in the system. Such binders comprise two-component epoxy resins 

hardened by polyamines, a single-component polyurethane hardened by 

atmospheric moisture, and epoxy ester resins desiccating due to an oxidative 

process induced by atmospheric oxygen effects [9,10]. 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.  

 

Results 

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- zinc with isometric  particles and zinc with nonisometric particles. 

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

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

2409).  

 

 

 

 112 
 



CCT 34, 111-118 (2003) 

Table 1. Characterization of types of zinc powder tested.  

Type of zinc powder Mean particle sizea) 
µm 

Specific 
surfaceb) 

m2/g 

CPVC 
% 

Type 1 Spherical 5.0 0.240 66.6 

Type 2 Spherical 4.2 0.29 65.9 

Type 3 Spherical 2.9 1.427 58.1 

Type 4 Spherical 3.9 0.519 65.7 

Type 5 Spherical 5.6 0.443 66.3 

Type 6 Lamellar 25.6 2.079 50.6 

a)  by laser beam diffraction (Coulter LS 100) 
b) specific surface calculated by BET isotherm (ASAP 2000) 

 

Figure 1. Dependence of the mass absorbent gain on time for the coatings 
pigmented to a PVC = 50%;  lamellar zinc – Type 6,  spherical zinc – Type 5. 
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The optimum values of anticorrosion efficiency are achieved at a 

concentration of zinc particles in the paint film of 50-55 vol. %. Provided the CPVC 

value for an epoxy-based zinc coating is known (CPVCzinc type 3 = 58 %) a conclusion 

can be taken that the optimum protection is provided by a coating pigmented just 

below this value. 

 

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. Anticorrosive efficiency of the coatings in dependence on the amount of 
zinc pigment (zinc type 3, an 1000-hour exposure in salt-spray chamber);   = epoxy 
resin,   = polyurethane,  = epoxyester. 
 

 

In case of two-component (2-C) epoxy resin-based films containing zinc in a 

concentration range of 0-75 vol. % the SEM gave photos of the film surfaces and 

sections (Figure 3). This figure shows clearly that at the pigmentation by 15 vol. % of 

zinc powder the zinc particles (Type 3) are almost invisible, both in the film section 

and surface. At this concentration the protective action is in its essence only of 

barrier binder nature, and no other mechanisms of protection can take place. At a 

PVC value of 60 % the zinc concentration lies already above the CPVC value. The 

surface shows that the individual zinc particles are coated with the binder in shells, 

and at the same time among thus formed agglomerates the pores occur, which are 

of large sizes. The agglomerates are covered by the binder, here the electrochemical 

effect can partly manifest itself. At a zinc concentration of 75 vol. % a shortage of 

binder necessary for covering the zinc particles is observed, the particles become 

bare, and the coating is rather porous. In this case we cannot speak of any binder 

barrier protection against the diffusing substances, but the neutralization and 

electrochemical mechanisms manifest themselves really well. 
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 PVC = 15 % (500x)  PVC = 30 % (500x) 

  
 PVC = 50% (500x)  PVC = 60% (2.500x) 

  
 PVC = 75% (500x)  PVC = 75% (2.500x) 

Figure 3. The section and surface of the epoxy-resin coatings at a PVCzinc15-75%.  
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Figure 4. Effect of the zinc particle types on the overall anticorrosion coating 

efficiency following a 800 h exposure to a salt chamber medium. 

 

 

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. 

 

Conclusion 

The action mechanism of zinc metal in coating films allows to conclude on the 

capacity to neutralize the acid corrosive medium penetrating through the film, in 
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addition to the electrochemical protection, i.e. the capacity to create "sacrificed" 

electrode by shifting the potential to the region in which the corrosion of steel does 

not run. This explanation is valid quite generally, as the protection effectiveness of 

such coatings depends on the concentration and location of pigment particles in the 

binder system concerned. 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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ANTIKOROZNÍ PIGMENTY Z OSTACOLOR a.s 
 

ANTICORROSIVE PIGMENTS FROM OSTACOLOR, a.s 
 

Ing. Petr Teplý, CSc. 
Ostacolor, a.s., Pardubice 
 

Summary 
Ostacolor, a.s. delivers anticorrosion pigments based on zincphosphate.   
Corrosion efficienty was followed in corrosion chambers. 
Key words: zincphosphate, corrosion test 

 

Ostacolor, a.s., Pardubice je česká obchodní organizace zabývající se 

prodejem organických barviv, pigmentů Versal, pigmentových preparací (mimo jiné 

Versanyl), opticky zjasňujících prostředků, organických meziproduktů a dalších 

chemikálií. Ostacolor, a.s. je výhradním prodejcem těchto produktů z výroby firmy 

Aliachem a.s., odštěpný závod Synthesia. Ostacolor, a.s. vznikl po řadě transformací 

v roce 1990 a je právním nástupcem Sdružení pro odbyt dehtových barviv (SODB – 

založeno v roce 1958). Od roku 2000 je Ostacolor, a.s. členem skupiny Agrofert 

Holding, a.s. Kromě prodejů zákazníkům v České republice dodává Ostacolor, a.s. 

převážnou část produktů do zahraničí. 

K  podpoře obchodní činnosti slouží koloristické středisko, vybavené jak k  

vlastnímu hodnocení barviv a pigmentů z výroby, tak k řešení technologických 

problémů aplikačního servisu. Kvalifikovaný tým techniků je schopen poskytovat 

poradenské služby přímo u zákazníků. Ostacolor, a.s. obdržela v roce 1995 certifikát 

na systém jakosti dle ISO 9001, pro vývoj a prodej barviv, pigmentů, opticky 

zjasňujících prostředků, polotovarů a dalších chemikálií, který v letech 1998 a 2001  

znovu obhájila. 

Ostacolor, a.s. dodává též antikorozní pigmenty zahraniční výroby. Za 

antikorozní pigmenty se označují látky práškového charakteru, které po aplikaci 

v nátěrových hmotách vykazují antikorozní účinky. Antikorozní pigmenty lze rozdělit 

např. do následujících skupin: olovnaté, chromany, fosforečnany, molybdenany, 

boráty, iontoměniče, silikáty, spinely a zinkový prach. Značně rozšířené jsou 

antikorozní pigmenty na bázi fosforečnanů. Z této skupiny má v současné době 

největší význam pro aplikace v antikorozních nátěrových hmotách fosforečnan 
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zinečnatý, který se svými antikorozními vlastnostmi blíží velmi účinným 

chromanovým pigmentům. V současné době nabízí Ostacolor, a.s. dva typy 

fosforečnanových antikorozních pigmentů pod označením ZP-3850 a ZP-ZN, jejichž 

vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 1. Antikorozní pigment ZP-3850 je především určen 

do vodou ředitelných disperzních nátěrových hmot, olejových, alkydových a 

epoxidových základních barev a též do vypalovacích systémů. Hlavní využití ZP-ZN 

je v alkydových a polyurethanových základních antikorozních barvách a ve vodou 

ředitelných polyvinylbutyralových resp. styren-akrylátových nátěrových hmotách. 

 

Tabulka 1: Vlastnosti antikorozních pigmentů. 

Složení ZP-3850 
Zn3 (PO4)2.2-4H2O 

ZP-ZN 
Zn-fosfát.,org.modifik. 

Měrná hmotnost  [g/cm3] 3,2 3,4 
Sypný objem  [l/kg] 1,7 2,3 
Olejové číslo  [g/100g] 20 25 
Tepelná stabilita [oC] 180 160 
Prům.vel.částic [µm] Max.6 Max.6 
Těkavé látky, 600 oC [%] Max.10 Max.10 

 

 

Korozní ochranná účinnost pigmentu ZP-3850 byla hodnocena 

v rozpouštědlové nátěrové hmotě na bázi alkydové pryskyřice (OKPpigm.=10%, 

OKP=40%, Q=0,75) po expozici 480 h v solné komoře (X1, ISO 7253) a vlhkostní 

komoře (X2, ISO 6270), tloušťka nátěru 80 µm. Sledováno bylo puchýřkování (A, ISO 

4628-2), porušení u řezu (B, ASTM D 1654) a stupeň podrezavění (C, ISO 4628-3). 

Celková antikorozní účinnost byla vyjádřena bodovou stupnicí běžně používanou na 

Univerzitě Pardubice (0 – nejhorší, 100 – nejlepší) a je uvedena v tabulce 2. Pro 

porovnání jsou uvedeny též výsledky dosažené s Zn-fosfátem dříve dodávaným 

Ostacolor, a.s. (ZP-10) a s tuzemským zbožím (ZP-tuz.). 

 

Celková antikorozní účinnost    
2

X   X    X 21 +=  

Solná příp. siřičitá komora (stupně celkem)  
4

2.C    B  A      X 1
++

=  
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Vlhkostní komora (stupně celkem)   
3

2.C  A      X 2
+

=  

 

Tabulka 2: Výsledky korozních testů, alkyd. 

 Solná komora (X1) Vlhkostní komora (X2) Celková účinnost (X) 
ZP – 3850 31 25 28 
ZP – tuz. 34 3 19 
ZP – 10  26 11 19 

 

 

Korozní ochranná účinnost pigmentu ZP-ZN byla hodnocena ve vodou 

ředitelné nátěrové hmotě na bázi styren-akrylátové disperze (OKPpigm.=14,1%, 

OKP=31,5%, Q=0,70) po epozici 28 cyklů v komoře s oxidem siřičitým (X1, ISO 3231) 

a po epozici 28 dnů ve vlhkostní komoře (X2 , ČSN 67 3091, metoda II B), tloušťka 

nátěru 50 µm. Puchýřkování (A), prorezavění (B) a podrezavění (C) bylo 

vyhodnoceno dle ČSN 67 3089, celková antikorozní účinnost byla vyjádřena 

bodovou stupnicí (viz výše) a je uvedena v tabulce 3. Pro porovnání jsou opět 

uvedeny výsledky dosažené s, Ostacolor, a.s. dříve dodávaným, Zn-fosfátem (ZP-

10) a organickou sloučeninou modifikovaným typem (ZPO). 

 

Tabulka 3: Výsledky korozních testů, ST-AK disperze. 

 Solná komora (X1) Vlhkostní komora (X2) Celková účinnost (X) 
ZP – 3850 33 50 42 
ZP – tuz. 28 50 39 
ZP – 10  18 50 34 

 

 

 Z výsledků uvedených v tabulkách 2 a 3 vyplývá, že antikorozní pigmenty ZP-

3850 a ZP-ZN, nově dodávané Ostacolor, a.s., jsou více jak rovnocennou náhradou 

v současné době u nás běžně používaných pigmentů na bázi fosforečnanu 

zinečnatého. 
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COMPARISON OF PROPERTIES OF EPOXYESTER-COATINGS 
CONTAINING NONISOMETRIC LAMELLAR PIGMENTS AND 

ANTICORROSIVE PIGMENTS 
 

SROVNÁNÍ VLASTNOSTI EPOXYESTEROVÝCH NÁTĚRŮ OBSAHUJÍCÍ 
NEIZOMETRICKÉ LAMELÁRNÍ PIGMENTY A ANTIKOROZNÍ PIGMENTY 

 

Kateřina Rašková, Andrea Kalendová 
Univerzita Pardubice,Fakulta Chemicko-technologická,nám. Čs.legií 565, 532 10 
Pardubice, Česká republika 

 

Summary 
This paper deals with preparing coating with various type of pigments. It 
was used barrier and anticorrosive pigments. The coating were evaluated 
from the point of accelerated corrosion tests.  
Key words: mica, mica surface treated, anticorrosive pigment 

 

 

Úvod 

Principem ochrany kovových materiálů před korozí je nalezení takového 

systému, který by snižoval rychlost korozních reakcí. Nejrozšířenějším způsobem je 

nanášení nátěrů obsahující pigmenty, které chrání kovový materiál bariérově nebo 

elektrochemicky. S rostoucími nároky na ekologii se snižují emise, které unikají do 

ovzduší při nanášení nátěrových hmot, rozvíjí se ekologičtější nátěrové systémy a 

v neposlední řadě se nahrazují toxické a zdraví škodlivé pigmenty. Mezi 

nejdůležitější bariérové pigmenty patří křemičitany  s vrstevnatou strukturou. Jedná 

se o slídu (muskovit,flogopit a biotit) a mastek (talek). Oxid železitý γ- Fe2O3 je 

označován jako slídovitý oxid železitý MIO (Micaceous Iron Oxid). 
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Obrázek 1. Průnik korozního média (vody) nátěrovým systémem s bariérovým 
pigmentem a bez bariérového pigmentu. 
 

 

Slída – složení K2O .3 Al2O3 .6 SiO2 .2 H2O; nejrozšířenější výskyt je v minerálu 

muskovitu. Částice slídy jsou tvrdé, nejsou křehké a po jemném rozemletí zesilují 

ochranný nátěr. Je tedy považovaná za minerální látku vyztužovací, jenž po aplikaci 

do nátěrové hmoty utěsňuje póry, snižuje penetraci kapalin filmem, je velmi dobře 

odolná nečistotám, korozi a porušení.  

 

Mastek – skládá se z elektroneutrálních vrstev bez vložených kationtů. Má také 

lístkovitou strukturu, bělost a chemickou inertnost. V nátěrové hmotě zlepšuje 

přilnavost nátěru a pevnost v ohybu. 

 

Železitá slída (γ- Fe2O3) – jedná se o pigment hematitového typu s velmi podobnou 

strukturou slídě. Typickým znakem je krystalová struktura, která po jednoduchém 

lomu poskytuje tenké plátky nebo lamelární částice. Orientace plátků paralelně 

k podkladu v nátěrové hmotě zvyšují odolnost k pronikání vody skrz film, snižuje 

degradaci pojiva vlivem UV záření a zajišťuje mechanické zpevnění filmu. 

 

Povrchově upravená slída - jedná se o chemicky modifikovanou slídu, která se 

připravuje řízenou hydrolýzou síranů přechodných kovů za přítomnosti močoviny a 

následné tepelné úpravy. 
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Mezi antikorozní pigmenty patří zinkový prach, který chrání kovový podklad 

elektrochemicky.  

 

Zinkový prach – zinek se v přírodě vyskytuje jako sfalerit (ZnS)  nebo kalamín 

(ZnCO3). Koroze zinku probíhá v celé ploše a zinek na vlhké atmosféře rychle ztrácí 

lesk. U zinku se vyskytuje tzv. bílá rez (white rust). Zinkové nátěry se používají 

v průmyslových atmosférách znečištěných SO2 a dále k ochraně před účinkem 

mořské vody.  

 

Experimentální část 

Byly použity pigmenty: slídy (s označením MUM 2/1 a MU-N 101), 

hlinitokřemičitany (Plastorit OO a Plastorit Micro), mastek (Talek A-60, Talek H-60, 

Talek E-60 a Talek ST-60). K těmto lamelárním pigmentům byly připraveny 

povrchově upravené pigmenty. Dále byl použit oxid železitý spekularit (Portafer AP) a 

červený oxid železitý Bayferrox 225. Z antikorozních pigmentů byl použit zinek 

sférický a zinek lamelární. 

Nátěrové systémy byly formulovány na objemovou koncentraci pigmentu OKP = 

20 % a doplněny oxidem titaničitým na formulační koeficient Q = 60 %. Ke všem 

nátěrovým hmotám byly přidány: Bentone SD 1 (0,5 hmot.%) – rheologické aditivum; 

Alcophor (0,5 hmot. %) – organický inhibitor koroze a ZMP (3,5 hmot. %) – 

anorganický inhibitor koroze. Nátěrové systémy byly vystaveny urychleným korozním 

zkouškám: v atmosféře SO2, v roztoku mlhy NaCl a při expozici UV záření. 

U vzorků z UV komory byly po 100 hodinových intervalech (max. 800 hodin) 

sledovány hodnoty lesku. Největší zachování lesku se pozorovalo u nátěru se 

zinkem sférickým.  Vzorky z atmosféry SO2 byly hodnoceny po 600, 2000 a 3000 

hodinách. Vzorky z komory s roztokem mlhy NaCl byly hodnoceny po 600, 1000 a  

3000 hodinách. 
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Obrázek 2. Celková antikorozní účinnost vybraných pigmentů po 3000 hodinách ze 
solné i  kondenzační komory. 

 

 

U vzorků byly hodnoceny: stupeň puchýřků v ploše a v řezu, průměrné selhání 

v řezu a korozní změny kovového podkladu.  

 

Závěr 

Zinek sférický vykazoval z hlediska urychlených korozních zkoušek nejlepší 

odolnost. Porovnáním nátěrů obsahující slídy a mastky povrchově upravené i 

neupravené ukazují na to, že lepší odolnost vykazovaly slídy  (MUM 2/1, MU-N 101 

Plastorit Micro a Plastorit 00) povrchově upravené. Zato talky (Talek A-60, ST-60, H-

60 a E-60) vykazovaly lepší odolnost povrchově neupravené. Srovnání spekularitu a 

červeného oxidu železitého ukazuje na velmi podobnou odolnost jak v mlze NaCl tak 

i v atmosféře SO2. Nejhorší odolnost vykazoval nátěr s MUM 2/1 a se zinkem 

lamelárním. Na snížení celkové antikorozní účinnosti se v největší míře podílely 

osmotické puchýřky v řezu a průměrné selhání v řezu. Po delší době expozice (3000 

hodin) se u vzorků vystaveným mlze NaCl projevily osmotické puchýřky v ploše i 

koroze kovového podkladu. V atmosféře SO2 se i po expozici 3000 hodin tyto vady 

projevily nepatrně.  
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PIGMENTY BAYFERROXNA BÁZE OXIDOV ŽELEZA PRE NÁTEROVÉ 
LÁTKY 

 

BAYFERROXIRON OXIDE PIGMENTS FOR PAINTS AND COATINGS 
 

Volker Schneider, Peter Gergel 
Bayer Chemicals, Bayer spol.s r.o. 

 

Summary 
Iron oxide pigments are widely used as red, yellow and black pigment in 
the paint industry. They fulfill all the main requirements for colored 
pigments: excellent light and weather stability, high tinting strength, high 
hiding power, high chemical resistance. Some special types have a higher 
temperature stability which is essential for applications like coil or powder 
coatings.  
The production of iron oxide pigments and the correlation between their 
structure and the application behaviour are discussed. 
Key words: iron oxide pigments, paint, coating. 

 

 

Pigmenty na báze oxidov železa patria azda k najdôležitejším a 

najpoužívanejším pestrým pigmentom. V nasledovnom príspevku budú krátko 

predstavené výrobné metódy pigmentov a poukázané na ich typické aplikačno-

technické vlastnosti.  

Známe maľby na stenách v jaskyniach Lascaux vo Francúzsku a Altamira 

v Španielsku dokazujú, že oxidy železa sa ako pigmenty používajú už tisícky rokov. 

Samozrejme, že to boli prírodné pigmenty na báze:  

červený oxid železitý, hematit, α-Fe2O3 

žltý hydroxyoxid železnatý, goetit, α-FeOOH 

čierny oxid železnato-železitý, magnetit Fe3O4 

Prírodné pigmenty majú však nevýhodu, že obsahujú ešte viac alebo menej 

veľký podiel iných zložiek, ako napríklad oxid kremičitý, oxid hlinitý, alebo tiež 

uhličitan vápenatý. 
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Naproti tomu syntetické oxidy železa pozostávajú prevažne z farebných 

oxidov a obsahujú len približne rádovo menšie množstvo prísad (2-5%). Ich farebný 

odtieň a vlastnosti sú špecifikované v podstatne užšom rozmedzí, ako je tomu u 

prírodných pigmentov. 

 

Výroba pigmentov Bayferrox 

 

Výroba syntetických oxidov železa zahŕňa viaceré kroky. Na začiatku stojí 

vlastná chemická syntéza. Potom sa surový pigment čistí, suší, respektíve žíha a 

následne melie. Mletie má pre dispergovateľnosť pigmentu v náterových látkach 

rozhodujúci význam. Na záver nasleduje ešte balenie a expedícia. 

Pre syntézu existujú štyri rozdielne spôsoby. Pri „Laux“ spôsobe reaguje 

nitrobenzén s kovovým železom za vzniku anilínu a oxidu železa. Proces sa dá 

regulovať tak, že vzniká čierny Fe3O4 , alebo žltý FeOOH. Červený pigment sa 

vyrába žíhaním čierneho pigmentu pri oxidačných podmienkach. 

Druhým spôsobom je zrážací proces. Tu sa vzdušným kyslíkom oxidujú vo 

vode rozpustné soli železa a s hydroxidom vyzrážajú. Týmto spôsobom sa dajú 

v závislosti od reakčných podmienok vyrábať žlté, čierne alebo červené pigmenty.  

Tretí spôsob, tzv. „penniman“ proces sa môže považovať za variantu 

zrážacieho procesu. Tu sa kovové železo cielene oxiduje v kyseline sírovej s voľným 

kyslíkom.  
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Pri štvrtom spôsobe sa červený pigment pripravuje pražením solí železa. U 

firmy Bayer sa tento spôsob nepoužíva.  

Pri výrobe sa pigmenty vyskytujú v rozdielnej forme. Primárne častice môžu 

byť kubické, sférickéé, ihlicové alebo nepavidelné. Oxidy železa sa vyskytujú 

zvyčajne, podľa odtieňa, so sférickými (červený, čierny) alebo ihlicovými primárnymi 

časticami.  

Tieto primárne častice môžu počas výrobného procesu tvoriť agregáty viazané 

veľmi veľkými silami, ktoré sa dajú prekonať len intenzívnym mletím alebo vysoko 

efektívnou dispergáciou. 

Aglomeráty, ktoré sa tvoria z primárnych častíc spájaním hrán sú viazané 

podstatne nižšími silami a môžu sa odstrániť už pri použití jednoduchého 

dispergačného zariadenia. 

 

Dispergácia 

Pri použití železitých pigmentov v náterových látkach je nutné pigment 

zapracovať v kvapalnom spojive, čo znamená častice úplne obklopiť kvapalinou, teda 

zmáčať. Pri tomto dispergačnom procese je cieľom získať z agregátov a aglomerátov 

čo možno najvyšší podiel primárnych častíc. Len tak je možné dosiahnuť optimálny 

odtieň a vlastnosti. Výsledkom dispergácie je podľa možností homogénne rozdelenie 

pigmentových častíc s dobrou jemnosťou trenia. V hotovej náterovej látke je potom 

zabezpečený optimálny lesk, nízky závoj, vysoká farbiaca mohutnosť a krycia 

schopnosť. Pri použití vhodného dispergačného aditíva sú pigmenty v náterovej látke 

dostatočne stabilizované a neprichádza k reaglomerácii.  

 

Vlastnosti  

Dôležité pre použitie pigmentov v náterových látkach sú farebný odtieň a 

čistota. Tieto faktory sú ovplyvňované použitými surovinami a distribúciou častíc. 

Farbiaca mohutnosť a krycia schopnosť závisia od strednej veľkosti pigmentových 

častíc. Dispergovateľnosť, lesk a závoj sú určované počtom a veľkosťou 

pigmentových aglomerátov a agregátov. Odolnosť voči slnečnému žiareniu, 

poveternostná odolnosť ako aj chemická odolnosť závisia priamo od chemickej 
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podstaty pigmentu. Spotreba zmáčadla je daná formou pigmentových častíc a hrá 

zvlášť pri pigmentoch s ihlicovou formou kryštálov, teda pri žltých významnú úlohu. 

 

Mikronizované pigmenty 

Mletie pigmentov má pre ich použitie v náterových látkach zvláštny význam. 

Mikronizované pigmenty sú intenzívne mleté a vyznačujú sa veľmi nízkym podielom 

pigmentových agregátov, čo sa prejavuje okrem iného aj veľmi malým zvyškom na 

site. Tieto pigmenty sú ľahko dispergovateľné, čo zlepšuje lesk a potláča závoj. 

Často sa požadovaná jemnosť trenia dosahuje už relatívne jednoduchými 

prostriedkami, napríklad disolverom. Špecifikácia farebného odtieňa je pri 

mikronizovaných pigmentoch podstatne užšia ako pri nemikronizovaných a tiež je 

špecifikovaná farbiaca mohutnosť v spojive. 

Pri niektorých žltých  typoch má mletie tiež vplyv na samotné primárne častice 

a výrazne redukuje spotrebu zmáčadla a znižuje olejové číslo. Tým sa tiež zvyšuje 

farbiaca mohutnosť.  

Teda prednosti mikronizovaných pigmentov sú rýchla dispergácia, rýchly 

nárast lesku a nízky závoj. 

 

Bayferrox – červené typy 

Bežne používané typy v náterových látkach sú:  

Bayferrox 105M, 110M, 120NM, 120M, 130M, 130BM, 140M, 160M, 180M, 

222FM 

M - mikronizované 

BM – modrá odtieň, mikronizované 

NM – „nový“, mikronizované 

FM – jemne mleté 

Červené pigmenty sa vyrábajú ako už bolo spomenuté žíhaním čierneho oxidu 

železnato-železitého. Preto sú všetky produkty Bayferrox radu 100 tepelne odolné do 

minimálne 800 °C. Žíhaním dochádza tiež k určitému sintrovaciemu efektu, čím sa 
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pigmentové častice stávajú relatívne kompaktné čo priaznivo vplýva na stabilitu 

dispergátu.  

Farebný odtieň červeného pigmentu je v podstatnej miere určovaný strednou 

veľkosťou primárnych častíc. So stúpajúcou veľkosťou častíc nastáva posun zo 

žltého k modrému farebnému odtieňu, napríklad Bayferrox 110M, 140M, 180M.  

Okrem farebného odtieňa sa s veľkosťou primárnych častíc mení aj farbiaca 

mohutnosť a krycia schopnosť. Obe dosahujú svoje maximum pri type Bayferrox 120. 

Má to čisto fyzikálny dôvod. Keď veľkosť častíc leží v rozmedzí polovice vlnovej dĺžky 

absorbovaného svetla, tieto hodnoty dosahujú maximum. Že so stúpajúcou 

veľkosťou častíc klesá špecifický povrch a tým aj olejové číslo, je samozrejmé. 

 

Bayferrox-žlté typy 

Bežne používané typy: 

Laux proces  Bayferrox 3420 

Zrážací proces 3905, 3910, 3920, 3950, 915, 920, 943 

3 – mikronizované 

 

Pri žltých typoch existujú u Bayer Chemicals dve produktové línie. 400-á séria 

sa vyrába podľa Laux-postupu a 900-á zrážacím, resp. Penniman spôsobom. 

Mikronizované typy sú označené číslom 3, napr. 3920. 

Z dôvodu stopových prvkov obsiahnutých v použitom železe sú žlté pigmenty 

podľa Laux postupu o niečo menej farebne čisté ako produkty zo zrážacieho 

procesu. Na základe vyššej farebnej čistoty sa v náterových látkach používa 

prevažne žltý pigment vyrábaný zrážacím procesom. 

Tiež pri žltých typoch je farebný odtieň ovplyvnený veľosťou častíc. So 

stúpajúcim priemerom sa odtieň mení zo zeleného k červenému rozmedziu. 

Zaujímavé je, že mikronizáciou Bayferrox 920, pri ktorej vzniká Bayferrox 3920 

sa zníži olejové číslo pigmentu z cca. 60 na cca. 35. Toto je zreteľné o.i. aj 

v podstatne nižšej viskozite pást na báze Bayferrox 3920. Človek si môže predstaviť, 

že mikronizáciou sa ihlice rozlámu, podobne ako môžme rozlámať zápalky. Krátke 
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ihlice zaberajú menší objem, lebo môžu ležať bližšie pri sebe. V náterovom systéme 

sa poznateľne zníži spotreba spojiva a tým aj viskozita. Ďalším dôsledkom je 

zvýšenie farbiacej mohutnosti pigmentu. 

Ihlicová forma má ale za následok ešte ďalší efekt. Zvlášť pri aplikácii štetcom 

sa ihličky orientujú v smere natierania. Na základe optickej anizotropie ihlíc je 

rozdielny farebný odtieň v smere a naprieč ihlíc. Toto správanie sa nazýva „Silking“. 

Bayferrox 915 je špeciálny produkt s tak riadeným zrážacím procesom, že 

ihice rastú ako kvázi sférické primárne častice, Bayferrox 915 je preto „silkingfrei“. 

Okrem Bayferrox 915 existujú ešte ďalšie špeciálne typy. Bayferrox 943 je 

zvláštna modifikácia FeOOH so silným červeným odtieňom. Tento produkt je 

relatívne čistý, vykazuje vysokú farbiacu mohutnosť a môže pri použití s organickými 

pigmentami viesť k zlacneniu farebného odtieňa. 

Bežné žlté oxidy železa odštiepujú pri vysokej teplote vodu a prechádzajú na 

červený Fe2O3 . Tam kde sa vyžaduje zvýšená tepelná odolnosť, nie sú preto 

použiteľné. Pre tieto aplikácie boli vyvinuté Bayferrox 3950 a Bayferrox 30, čo sú 

zinkferity. Typy so zvýšenou tepelnou odolnosťou dopĺňaju Bayferrox 10 a Bayferrox 

20. 

 

Bayferrox – čierne typy 

Z čiernych oxidov železa sa pri výrobe náterových látok bežne používajú 

Bayferrox 306 a Bayferrox 318M. Tieto sú svojou podstatou, ako všetky „normálne“ 

čierne oxidy, Fe3O4, magnetit. Pri tejto triede pigmentov začína pri zvýšenej teplote 

za prítomnosti kyslíka zmena na červený Fe2O3, čo má za následok badateľné 

zhnednutie. Preto sú pre použitie za zvýšenej teploty vhodné len podmienečne, 

pričom použiteľnosť závisí od teploty, dĺžky zaťaženie a od systému. Pri vysokých 

nárokoch na tepelnú odolnosť je vhodný Bayferrox 303T na bázi mangánferitu 

s hranicou 1000°C. 

Tiež pri čiernych pigmentoch je farebný odtieň ovplyvňovaný veľkosťou čatíc. 

So vzrastajúcou veľkosťou sa odtieň mení od modrej k hnedému a badateľne stúpa 

farbiaca mohutnosť. 
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Bayferrox-hnedé typy 

S výnimkou teplotne stáleho Bayferrox 645T sú všetky hnedé typy (600, 610, 

663, 686) fyzikálne zmesi červených, žltých a čiernych pigmentov. So vzrastajúcim 

číslom je pigmentová zmes tmavšia. 

 

Novinky 

Okrem bežných, už dlhší čas na trhu uvedených produktov sú k dispozícii aj 

špeciality. 

Napr. Bayferrox 4100/403 je doplnenie na žltej strane našej ponuky červených 

pigmentov. 

Zo žltých pigmentov máme Bayferrox 3910 LV, ktorý je svojím nízkym 

olejovým číslom zvlášť vhodný pre prípravu nizkoviskóznych pigmentových pást. 

Červený pigment so zvlášť čistým odtieňom je tesne pred uvedením na trh. 

 

Záver 

Záverom možno povedať, že petrosť oxidov železa nie je síce porovnateľná 

s organickými pigmentami, ale zato vykazujú výbornú odolnosť voči slnečnému 

žiareniu, poveternosti a celej rade chemikálií. 

Vzhľadom k ľahkej dispergovateľnosti sú optimálnym riešením v mnohých 

náterových látkach. Na základe vynikajúcich vlastností a pomeru ceny k úžitkovej 

hodnote je svet náterových látok bez pigmentov na báze oxidov železa nemysliteľný. 

 

Kontakt pre Slovenskú republiku a Českú republiku :  

Ing. Peter Gergel, Bayer spol s r.o., Bratislava 

peter.gergel.pg@bayerchemicals.com 
 
Môžete nás nájsť aj na web-stránke  

www.bayerchemicals.com 
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SURFACE-TREATED PIGMENTS BASED ON MICA IN COATINGS 
 

POVRCHOVĚ UPRAVENÉ PIGMENTY NA BÁZI SLÍDY V NÁTĚROVÝCH 
HMOTÁCH 

 

Andréa Kalendováa, Petra Tamchynováa, Václav Štenglb, Zdeněk Kváčab, Petr 
Antošc , Snejana Bakardjievab 

a Department of Paints and Organic Coatings, University of Pardubice, nam.Cs.legii 
565, 532 10 Pardubice, b Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of 
the Czech Republic, 250 68 Řež,  c Silchem s r.o., Neštěmice, Czech Republic 

 

Summary 

The paper deals with using lamellar mica pigments for anticorrosive barrier 
coatings. By depositing a ferric oxide layer on a muscovite particle a novel 
pigment is obtained, which being applied to coatings improves the 
mechanical properties, and resistance to UV radiation thereof and acts as 
an active barrier pigment.  
Key words: Nonisometric lamellar pigment, muscovite, specularite, 
anticorrosive coating 

 

 

Introduction 

The most widely used lamellar pigment for anticorrosive coatings  is iron 

(ferric) mica [1]. From the chemical point of view it is a ferric oxide in a crystalline 

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

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

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 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 UV radiation (Fig.1). As it was said, 

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

exhausted in future and are also not rather broadened. 
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For these reasons we perform research directed to substituting the MIO 

pigments in anticorrosive coatings. In the first stage a path of preparing synthetic 

specularite (synthetic MIO pigment) was selected [3]. 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 anticorrosion barrier properties reach high values in the coatings.  

Muscovite 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, as dark yellow biotite K(Fe,Mg)3AlSi3O10(F,OH)2, pink 

lepidolite KLi2(Al,Si)3O10(OH,F)2, black phlogopite KMg3AlSi3O10(OH)2, zinwaldite 

KLiFe(Al,Si3)O10(OH,F)2, the potassium aluminosilicate KAl2(Al,Si3O10).(F,OH) 

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. Our 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 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 is precipitated, which nears a surface treated muscovite particle also from 

the properties point of view to a specularite particle - a MIO pigment. (Fig. 2) 

represent the particles: 

 

Experimental  

Preparation of the surface-treated muscovite  

The preparation of surface-treated 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]. By annealing a strong chemical bond (Fe2O3-

muscovite) is formed at the muscovite particle surfaces. The synthesis was 

performed in a reactor into which the following reaction mixture: water (4000 ml),  

muscovite (300 g), Fe2(SO4)3 as a 35% solution (300 ml), and urea (600 g) was 

introduced. 
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The reaction mixture is heated to boiling and the change in pH value is 

continuously followed. The synthesis is completed after reaching pH = 8, which 

corresponds to a reaction time of 8 hours. The completion of reaction is indicated by 

ammonia development in the reactor. The mixture is further kept in the reactor in 

moving at switched off heating. Then decantation, filtration, and drying at a 

temperature of 110 oC follow. The dry pigment was annealed at a temperature of 600 
oC.  

 

Table 1. Characterization of lamellar pigments used. 

Fe – Muscovite (Iron muscovite) Muscovite 
Color   red 
Density   3.31 g.cm-3 
Oil absorption 30 g/100g pigment 
pH of water extract 7.23 
CPVClinseed oil  47.95 % 
CPVCdibutyl phthalate 36.62 % 
Solubility in water 
    at 23oC  0.185 % 
    at 100oC  0.266 % 
Specific surface 
    BET isotherm 34.28 m2.g-1 

Color   white 
Density   2.92 g.cm-3 
Oil absorption  28 g/100g pigment 
pH of water extract 9.51 
CPVClinseed oil  53.04 % 
CPVCdibutyl phthalate 47.03 % 
Solubility in water 
    at 23oC  0.291 % 
    at 100oC  0.314 % 
Specific surface 
    BET isotherm 5.83 m2.g-1 

Particle size distribution of Fe-muscovite 
[%] 10 25 50 75 90 
Size of particles [µm] 1.57 5.27 11.56 19.27 26.36 

Particle size distribution of muscovite 
[%] 10 25 50 75 90 
Size of particles [µm] 2.46 6.31 11.85 17.97 22.51 
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Morphology of iron muscovite (16.000x) Morphology of iron muscovite (5.000 x) 
Figure 2. Morphology of lamellar pigment patricles. 

 

  

Morphology of muscovite (4.500x) Morphology of muscovite (10.000x) 
Figure 3. Morphology of lamellar pigment patricles. 

 

 

Table 1 contents characterization of used lamellar pigments by 

physikochemical properties and pigments parameters: composition,  density (ISO ), 

oil absorption (ISO),  pH of water extract (ISO), specific surface value, solubility in 

water (ISO).  In figures 4 and 5 the photos of lamellar used pigmetns are given (SEM 

Jeol 5 600 LV).  

When the muscovite treated by means of Fe2O3 properties are compared to 

those of muscovite without any treatment (this muscovite type is analogical to that of 

original muscovite) a difference can be noticed. The treatment quite logically 
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increased the specific density of 2.9 g.cm-3 to 3.3 g.cm-3. A pH value is reduced from 

an alkaline region of 9.5 to a neutral region of 7.2. The surface treatment was 

acompanied with a reduction of muscovite particle solubilities in cold so as hot water. 

The increase in specific surface by almost an order of magnitude is caused by the 

formation of rough-structure ferric oxide at the muscovite surface. The photos taken 

by an electron scanning microscope, operated at a magnification of 16. 500x show 

clearly that the muscovite surface treatment was accompanied also by a partial 

delamination of particles. Also the removal of powder small particles at filtering and 

washing the final product takes part. From this point of view Fe-muscovite appears 

as a quite regular and high quality pigment for coatings in comparison to  natural 

non-treated muscovite. 

 

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. % muscovite in the binder was 

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

PVC of 60%. The formulation of model coating contains in addition to it bentonite to 

improve the rheological properties, and organic and inorganic [7] corrosion inhibitors 

(Table2).  

 

Table 2. Formulation of epoxyester coating pigmented with Fe-muscovite. 

PVC 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 
Component Amount  [wt. %] 
Binder 1) 47.12 51.92 58.64 67.47 60.64 55.05 
Fe – muscovite 4.71 10.98 19.73 32.12 38.47 44.95 
Titanium dioxide of the 
rutile type 2) 

48.17 37.10 21.63 - - - 

Rheologic additive 3) 0.30 0.30 0.35 0.41 0.41 0.41 
Anticorrosive pigment 4) 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 
Organic corrosion inhibitor 
5) 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

1) Worléé Dur D 46 epoxyester resin modified with tung oil, Worléé Chemie, D. 
2) White pigment - Pretiox RG-15  Precheza a.s., Přerov, CZ 
3) Bentone SD 1, Rheox INC., USA 
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4) Heucophos ZPO zinc phosphate modified with an organic inhibitor, Dr. Hans 

 Heubach GmbH, D. 
5) Alcophor 827 - Zn-salt of nitroisophthalic acid, Cognis, D. 

 

Results and discussion 

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. Fig. 4 shows the 

dependence of coating hardnesses on the lamellar muscovite pigment 

concentrations. 
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Figure 4. Hardnesses of coatings pigmented with lamellar pigments. 

 

 

The dependences given in figure 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 
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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%. The chemical treatment of muscovite particles gives 

a pigment surface increased (BET isotherm) up to 1 order of magnitude. At the same 

time the pigment consumption drops for reaching the barrier effect in the coating. A 

higher specific surface of the modified muscovite causes affecting the gloss of the 

coatings. A comparatively low amount of lamellar pigment causes a rapid loss of 

gloss. 

Fig. 5. shows the dependences of the gloss (measurement geometry 60o) of a 

coating pigmented with muscovite and a coating pigmented with Fe-muscovite on the 

pigment concentrations in the coatings.  
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Figure 5. Coating glosss in dependence on the lamellar pigment concentrations. 
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Figure 6. Dependence of the cohesion component of the coating adhesion on the 
lamellar pigment concentrations. 

 

 

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. The study of lamellar pigment effects requires that the adhesion 

component is higher than the cohesion component. If that would be opposite, the 

determination of the pigment effect in the coating woud be impossible. The 

epoxyester resin selection exhibiting a rather good adhesion component is correct. 

Testing the coatings with all concentrations of both lamellar pigments was always 

connected with 100% cohesion fracture in the coating film. Fig. 10 quantifies the 

cohesion coating strengths in dependence on lamellar pigment amounts.  

As shown clearly by the dependence represented in Fig. 6, 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 pigment 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. Barrier 
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lamellar pigments are destined to top coatings, mediating direct contact with the 

surrounding medium. This medium is an atmosphere containing water, oxygen, 

further gaseous components, but above all the solar UV radiation. To reach the 

highest coating protection efficency it is necessary to secure the top organic binder 

layer protection.  

The way how to reach this consists in using mica muscovite lamellas, which 

reflect the UV radiation. The coatings containing various muscovite and Fe-

muscovite concentrations on irradiating with xenon lamp radiation were observed. In 

time the degree of coating glosses and the losses there of were followed. The 

courses of dependences given in Figs. 7-8  allow to state that at a concentration of 5 

and 10 vol. % the glossy coatings are considered, which after 1000 hour exposure to 

UV radiation loose about 40% of the original gloss. At a concentration of 15 vol. % 

muscovite the coating is semiglossy, and the loss of gloss at the end of exposure 

reaches 30% of original value. The coatings pigmented to a value of 20, 25, and 30 

vol. % exhibit an almost identical course characteristic for rather matt surfaces for 

both muscovite types. Also a change in gloss after 1000 hour exposure fluctuates 

round of 5%. From the binder resistance to UV radiation point of view the coatings 

such as those containing 20 vol. % both muscovite , and surface-treated Fe-

muscovitemanifest themselves as most suitable ones (Figure 9).  
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Figure 7. Epoxyester coatings with non treated muscovite. 
(1 – 5%, 2 – 10 %, 3 – 15%, 4 – 20%, 5 – 25%, 6 – 30%) 
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Figure 8. Epoxyester coatings with non treated Fe – muscovite. 
(1 – 5%, 2 – 10 %, 3 – 15%, 4 – 20%, 5 – 25%, 6 – 30%) 

 

 

  

muscovite Fe-muscovite 
Figure 9. Change in epoxyester coating morphology at irradiating with xenon lamp. 

 

 

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 

 142 



CCT 34, 133-144 (2003) 

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 a paper [8]. 

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 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. 

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

to anticorrosion properties a PVC of 20%. 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: 

a)  non-treated muscovite a 18% improvement 

b)  treated Fe-muscovite a 39% improvement 

 
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 
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muscovite type without any surface treatment. Also the mechanical coatings 

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

significant factor is connected with the improved cohesion coating strength. Also the 

film appearance and coating resistance prior to effects of the UV radiation which acts 

in the sense of degradation is better on using the treated Fe-muscovite. The optimum 

concentration of 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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KOROZNĚ-INHIBIČNÍ CHOVÁNÍ VÁPENATO-ZINEČNATÝCH A STRONTATO-
ZINEČNATÝCH BOROFOSFOREČNOVÝCH SKELNĚ-KRYSTALICKÝCH 

PIGMENTŮ VE VODOUŘEDITELNÝCH NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 
 

CORROSION-INHIBITIVE BEHAVIOR OF THE CALCIUM-ZINC AND 
STRONTIUM-ZINC BOROPHOSPHATE GLASS-CRYSTALLINE PIGMENTS  

IN WATER-BORNE COATING FORMULATIONS 
 

Petr Mošnera , Andrea Kalendováb, Ladislav Koudelkaa, David Veselýb 

aKatedra obecné a anorganické chemie, bÚstav polymerních materiálů, Fakulta 
chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Čs. legií 565, 532 10 Pardubice, Česká 
republika 

 

Summary 
Mixtures of the glassy and crystalline forms of borophosphate pigments of the 
composition 20CaO-30ZnO-20B2O3-30P2O5 and 20SrO-30ZnO-20B2O3-
30P2O5 were prepared. Standard tests were used for the evaluation of 
corrosion-inhibition properties of the prepared mixtures applied in styrene-
acrylate coating formulations. Differences in corrosion-inhibitive behaviour of 
the calcium-zinc and strontium-zinc pigments in dependence on the content 
of their glassy form were estimated. The best results were achieved with the 
composition 20CaO.30ZnO.20B2O3.30P2O5 containing 50 and 75 wt% of the 
glassy form.  
Keywords: corrosion inhibitors, anticorrosive pigments, anticorrosive paints  

 

 

Úvod 

Už více než 25 let se průmysl nátěrových hmot snaží nalézt ekologicky přijatelný 

antikorozní nátěrový systém, který by dokázal nahradit vysoce účinné, spolehlivé, ale 

toxické nátěrové systémy s vysokým obsahem antikorozních pigmentů na bázi olova a 

chrómu (CrVI). Tyto pigmenty se i přes velké úsilí zatím nepodařilo zcela nahradit. 

Některé z v současné době vyráběných a vyvíjených alternativních pigmentů jsou navíc 

z chemického hlediska poměrně komplikované sloučeniny, jejichž korozně-inhibiční 

vlastnosti jsou na rozdíl od jejich “toxických předchůdců” velice citlivé na způsob jejich 

aplikace, použitý nátěrový systém a jejich koncentraci v něm, korozní prostředí atd. 
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Pořekadlo “čím více tím lépe” používané ve spojitosti s tradičními pigmenty u těchto 

pigmentů zdaleka neplatí. Z důvodu větší variability použití těchto pigmentů se 

v současné době vyrábí stále větší množství tzv. multifázových pigmentů a to zejména 

na bázi fosforečnanů, boritanů, případně molybdenanů. Synergický účinek aktivních 

skupin při jejich vhodné kombinaci totiž prohlubuje antikorozní vlastnosti pigmentů a 

univerzálnost jejich použití. V poslední době byly s poměrně nadějnými výsledky 

testovány i některé typy borofosforečnanů [1-3]. Určitou nevýhodou, která může mít 

negativní vliv na rozsáhlejší komerční využití těchto pigmentů, je poměrně značná 

závislost jejich korozně-inhibičních vlastností na struktuře. Z předchozích studií 

vyplynulo, že charakter a kvantitativní zastoupení krystalických fází přítomných 

v borofosforečnanových pigmentech je do značné míry závislé kromě primárního složení 

i na způsobu jejich přípravy, a že i zdánlivě malé odchylky v jejich struktuře, vyplývající 

ze způsobu jejich přípravy, mohou mít nezanedbatelný vliv na reprodukovatelnost 

antikorozních vlastností těchto pigmentů [3]. S povahou krystalických fází totiž 

bezprostředně souvisí rozpustnost pigmentů a rychlost uvolňování inhibičně působících 

iontů. Bylo zjištěno, že méně rozpustné borofosforečnanové pigmenty poskytly 

efektivnější ochranu proti korozi v kombinaci s rozpouštědlovým nátěrovým systémem, 

naopak pigmenty s vyšší rozpustností poskytly lepší ochranu proti korozi v kombinaci s 

vodouředitelným nátěrovým systémem [3]. Možným řešením jak optimalizovat a 

stabilizovat korozně-inhibiční vlastnosti borofosforečnanů je příprava směsí 

krystalických (zpravidla méně rozpustných) a skelných (zpravidla více rozpustných) 

borofosforečnanových fází stejného výchozího složení podle potřeb vyplývajících 

z vlastností použitého nátěrového systému a korozního prostředí.  

 

Experimentální část 

Byly připraveny skelné a krystalické fáze borofosforečnanových pigmentů o 

složení 20CaO-30ZnO-20B2O3-30P2O5 a 20SrO-30ZnO-20B2O3-30P2O5 [4]. U připrave-

ných pigmentů byla stanovena měrná hmotnost (ρ) pomocí heliového pyknometru 

AutoPyknometr Micromeritics 1320, olejové číslo (a) (ČSN 670531) , rozpustnost 

v destilované vodě (pH≈6) a v 1%-ním roztoku HCl při teplotě 20oC (DIN 55920) a pH 
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vodných výluhů pigmentů po 21 dnech. Z hodnot olejového čísla a měrné hmotnosti byly 

vypočteny kritické objemové koncentrace jednotlivých pigmentů (KOKP). Pro studium 

korozně-inhibičního chování vzorků v závislosti na obsahu skelných a krystalických fází 

byly připraveny směsi kalcinátů a skel stejného výchozího složení s obsahem 100; 75; 

50; 25 a 0 hm.% skelné fáze.  

Směsi byly aplikovány v množství 10 obj.% do vodouředitelného nátěrového 

systému na bázi styrenakrylátové vodné disperze [4]. Po 30 dnech stárnutí byly 

nátěrové hmoty pomocí pravítka standardním způsobem naneseny (ISO 8504-1, 1998; 

ISO 554, 1976) ve třech vrstvách na aktivované ocelové podložky o rozměrech 

(45x220x0,8)mm. Výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu dosahovala hodnoty 

(115±7)µm. Stejným způsobem byly připraveny a studovány nátěrové hmoty s obsahem 

komerčně vyráběných korozně-inhibičních pigmentů na bázi Zn3(PO4)2 a Ca(BO2)2  

použité jako srovnávací v jednotlivých korozních testech. 

Po 30 dnech kondiciování nanesených nátěrových filmů v klimatizované místnosti 

(25oC, rel. vlhkost 55%) byly provedeny korozní testy. Jednalo se o stanovení odolnosti 

vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého (ISO 3231; 1993) o stanovení odolnosti 

neutrální solné mlze (ISO 7253, 1996). Před oběma testy byl nátěrový film vždy narušen 

podélným řezem o délce 10cm. Kromě uvedených testů byl stanoven i hmotnostní 

úbytek ocelových plechů ve vodných výluzích pigmentů po 21 dnech. Vodné výluhy byly 

připraveny v celkovém množství 100g  smícháním 10 hm.% pigmentu a 90 hm.% 

destilované vody. Po 21 dnech loužení byly pigmenty odfiltrovány a do získaných 

roztoků byly vloženy ocelové plechy o rozměrech 10 x 40mm. Po 21 dnech expozice při 

teplotě 25oC byl stanoven jejich hmotnostní úbytek. Všechny korozní testy byly 

provedeny 3x. 

 
Výsledky  

Hodnoty měrných hmotností (hustot) připravených vzorků byly stanoveny v 

rozmezí 3,134–3,478 g.cm-3. Vyšší hustota byla stanovena u pigmentů s vyšším 

obsahem krystalické fáze a u pigmentů strontnato-zinečnatých než u pigmentů 

vápenato-zinečnatých. Spotřeba lněného oleje na 100 gramů pigmentu (17,8-24,9) byla 
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vyšší u pigmentů s vyšším obsahem krystalických fází a u pigmentů vápenato-

zinečnatých. Vypočtené hodnoty KOKP se u pigmentů pohybovaly v intervalu 52,5-60,3. 

Z termoanalytických křivek [4] vyplynulo, že skelné i krystalické fáze 20CaO-

30ZnO-20B2O3-30P2O5 a 20SrO-30ZnO-20B2O3-30P2O5 jsou termicky stabilní s 

relativně malou rozpustností ve vodě (0,13-0,44 gramů pigmentu/100g H2O). 

Rozpustnost pigmentů roste s přibývajícím množstvím amorfní fáze. Rozpustnější jsou 

pigmenty s vyšší bazicitou (pigmenty strontnato-zinečnaté), což se projevilo zejména v 

prostředí 1%-ního roztoku HCl, kde se zjištěné hodnoty rozpustnosti pohybovaly 

v rozmezí 0,61-1,21 gramů pigmentu/100g 1%-ní HCl. Určitou nevýhodou skelných fází 

je jejich vysoká schopnost vázat vodu, což při dlouhodobé expozici ve vodném prostředí 

může vést k jejich hydrolýze a postupnému vzniku krystalických fází. Hodnoty pH 

vodných výluhů pigmentů po 21 dnech byly stanoveny v rozmezí 3,5-5,6. Nižší hodnoty 

byly zjištěny u skelných fází a při srovnání obou studovaných systémů pak u pigmentů 

vápenato-zinečnatých. Z výsledků rentgenové difrakční analýzy krystalických fází 

vyplynulo, že s růstem bazicity výchozích oxidů alkalických zemin se ve vzorcích snižuje 

obsah BPO4 a v pigmentech se kromě fosforečnanových fází (P2O7
4-, PO4

3- a PO3
-) v 

menším množství objevují i obtížně identifikovatelné krystalické fáze [4].  

Vstupním testem pro posouzení korozně-inhibičních vlastností jednotlivých 

pigmentů bylo stanovení korozního úbytku (K) ocelového plechu v jejich vodných 

výluzích. V průběhu testu byla sledována i časová závislost pH a měrné vodivosti (κ) 

roztoku. Výsledky testu (průměrná hodnota ze třech stanovení) po 21 dnech jsou 

uvedeny v tabulce I.  

Ze zjištěných hodnot korozních úbytků a hodnot pH a měrných vodivostí roztoku 

po skončení korozního testu je patrný poměrně významný rozdíl v chování skelných a 

krystalických fází a jejich směsí v obou studovaných borofosforečnanových systémech. 

Při porovnání krystalických fází byl menší korozní úbytek stanoven u pigmentu 

vápenato-zinečnaného (0,36hm%) než u pigmentu strontnato-zinečnatého (0,58hm%). 

S přídavkem skelné fáze do systému Ca-Zn se korozní úbytek postupně zvyšoval až na 

hodnotu 1,04hm.%, která byla stanovena u skla. U hodnot pH výluhů stanovených po 

korozním testu byl zaznamenán s rostoucím obsahem skla pokles v rozmezí 3,73-2,64. 
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Měrná vodivost výluhů pigmentů vápenato-zinečnatých se s rostoucím množstvím skla 

zvyšovala  intervalu  2,1.103 - 10,8.103 µS.cm-1, což  je  v  souladu  se  zjištěným  růstem 

rozpustnosti. V bazičtějších  výluzích  pigmentů strontnato–zinečnatých  se na  vzorcích 

ocelových plechů vytvořila pasivační vrstva černé barvy (pravděpodobně se jedná o 

FeO). 

 
Tabulka I: Stanovení hmotnostního úbytku ocelového plechu vodných výluzích pigmentů 
po 21 dnech. 

Složení pigmentu                             
(hm.%) 

Korozní 
úbytek (K) 

Měrná1) 
vodivost (κ) 

pH1) 

Krystalická fáze  Skelná fáze  (hm.%) (µS.cm-1)  

20CaO-30ZnO-20B2O3-30P2O5 

100 0 0,36 2,1.103 3,73 

75 25 0,54 7,4.103 2,82 

50 50 0,67 9,0.103 2,75 

25 75 0,80 9,8.103 2,68 

0 100 1,04 10,8.103 2,64 

20SrO-30ZnO-20B2O3-30P2O5 

100 0 0,58 0,6.103 4,57 

75 25 0,55 3,3.103 3,24 

50 50 0,24 2,8.103 3,41 

25 75 0,22 2,2.103 3,55 

0 100 0,18 2,1.103 3,58 

Zn3(PO4)2 

100 0 0,73 0,07.103 7,30 

Ca(BO2)2 

100 0 0,67 0,85.103 8,35 

1) hodnoty pH a měrné vodivosti výluhů pigmentů stanovené po 21 dnech loužení 
ocelových plechů. 
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Ze zjištěných hodnot korozních úbytků vyplynulo, že se rozsah pasivace plechů  

zvyšoval s rostoucím množstvím skelné fáze v pigmentech. Nejmenší korozní úbytek 

0,18hm%. byl stanoven u pigmentu s obsahem 100hm.% skelné fáze. Měrná vodivost 

(κ) vodných výluhů pigmentů strontnato-zinečnatých po korozním testu byla stanovena 

v rozmezí 0,58.103-0,18.103 µS.cm-1. Stanovené hodnoty κ klesají s rostoucím obsahem 

skla v pigmentech, což je v rozporu se zjištěnou závislostí rozpustnosti. Důvodem, proč 

byly stanoveny menší hodnoty měrné vodivosti u více rozpustných vzorků pigmentů, je 

vznik většího množství  málo rozpustné pasivační vrstvy  právě u pigmentů s vyšší 

rozpustností.  

Výsledky zbývajících dvou provedených korozních testů jsou uvedeny 

v tabulkách II a III. Projevy koroze byly hodnoceny normovanými metodami (ISO 4628-

2, 1982; ISO 4628-3, 1982; ISO 4628-4, 1982; ISO 4628-5, 1982; ASTM D1654-92, 

1992). V případě koroze samotného nátěrového filmu se jednalo zejména o tvorbu 

osmotických puchýřků a trhlinek, v případě kovového podkladu byl hodnocen hlavně 

celkový stupeň koroze a o rozsah podkorodování v řezu. 

Rozdíly v korozně-inhibičním chování pigmentů obou studovaných systémů 

v závislosti na poměru skelné a krystalické fáze v korozním prostředí kondenzační 

komory s obsahem SO2 při 100% vlhkosti jsou patrné z tabulky II. Z výsledků vyplývá, 

že při porovnání krystalických fází pigmentů o složení 20CaO-30ZnO-20B2O3-30P2O5 a 

20SrO-30ZnO-20B2O3-30P2O5 poskytl lepší ochranu proti korozi borofosforečnanový 

pigment strontnato-zinečnatý, což je v souladu s dříve publikovanými výsledky [2, 3]. U 

směsí krystalických fází a skel byly zjištěny poměrně významné rozdíly v korozně-

inhibičním chování pigmentů obou studovaných systémů. Zatímco u systému vápenato-

zinečnatého se s přídavkem skelné fáze antikorozní vlastnosti pigmentů v testovaném 

nátěrovém systému postupně zlepšovaly (nejlepších výsledků bylo dosaženo 

s pigmenty obsahujícími 50 a 75hm% skelné fáze), rostoucí obsah skelné fáze 

v pigmentech systému strontnato-zinečnatého vedl k poklesu jejich korozně-inhibiční 

účinnosti. V prostředí silného elektrolytu, kterým je roztok NaCl byly projevy koroze 

pozorovány už po kratší době expozice a nebyly zjištěny významnější rozdíly v korozně-

inhibičním chování obou testovaných borofosfosforečnanových systémů. S rostoucím 

obsahem více rozpustných skelných fází se antikorozní vlastnosti pigmentů spíše 

 150 
 
 



CCT 34, 145-153 (2003) 

zhoršovaly (viz. tabulka III). 

Tabulka II: Výsledky korozní zkoušky odolnosti styren-akrylátové disperzní nátěrové 

hmoty s obsahem testovaných pigmentů  v kondenzační komoře  s  SO2 po expozici 200 

a 400 hodin. 

Složení pigmentu                              Stupeň 
puchýřovatění                    

  Koroze       
řezu                                 

Stupeň 
podkorodování                                               

(hm.%)  (mm) (%) 

Krystalická 

fáze  

 Skelná        

fáze  

Doba expozice (hod.) 

200 400 200 400 200 400 

20CaO-30ZnO-20B2O3-30P2O5 

100 0 m4/g2 m4/g3 0,5 1,5 16 33 

75 25 m4/g2 m4/g2 0,5 1 10 16 

50 50 m3/g2 m3/g2 0,5 0,5 3 16 

25 75 m2/g2 m2/g2 0,5 1 0,3 10 

0 100 m4/g2 m4/g2 0,5 1,5 16 33 

20SrO-30ZnO-20B2O3-30P2O5 

100 0 m3/g2 m4/g3 0,5 1 10 16 

75 25 m4/g3 m4/g3 0,5 1 16 33 

50 50 m3/g2 m3/g2 0,5 0,5 33 33 

25 75 m3/g2 m3/g3 0,5 0,5 33 33 

0 100 m4/g2 m5/g3 0,5 1,5 33 50 

Zn3(PO4)2 

100 0 m3/g2 m3/g2 1 1 33 50 

Ca(BO2)2 

100 0 m3/g2 m4/g2 0,5 1,5 3 16 
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Tabulka III: Výsledky korozní zkoušky odolnosti styren-akrylátové disperzní nátěrové 

hmoty s obsahem testovaných pigmentů v  prostředí mlhy neutrálního roztoku NaCl po 

expozici  200 a 300 hodin. 

Složení pigmentu                              Stupeň 
puchýřovatění                    

  Koroze       
řezu                                 

Stupeň 
podkorodování                                               

(hm.%)  (mm) (%) 

Krystalická 

fáze  

 Skelná        

fáze  

Doba expozice (hod.) 

200 300 200 300 200 300 

20CaO-30ZnO-20B2O3-30P2O5 

100 0 m4/g3 m4/g4 0 0,5 33 50 

75 25 m4/g3 m4/g4 0,5 1,5 33 50 

50 50 m4/g4 m4/g4 0,5 1,5 33 50 

25 75 m5/g3 m5/g4 0,5 1,5 50 >50 

0 100 m5/g4 m5/g4 0,5 1,5 50 >50 

20SrO-30ZnO-20B2O3-30P2O5 

100 0 m4/g3 m4/g3 0 0,5 16 50 

75 25 m4/g3 m5/g3 0,5 2,5 33 50 

50 50 m5/g3 m5/g3 0,5 2,5 33 50 

25 75 m5/g3 m5/g3 0,5 1,5 50 >50 

0 100 m5/g4 m5/g4 0 1 50 >50 

Zn3(PO4)2 

100 0 m5/g3 m5/g4 0,5 0,5 50 >50 

Ca(BO2)2 

100 0 m4/g4 m5/g5 0 0,5 33 50 
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Závěr 
Z údajů zjištěných z korozních testů vyplynulo, že antikorozní vlastnosti pigmentů 

na bázi borofosforečnanů lze za určitých podmínek optimalizovat mísením více 

rozpustných skelných a méně rozpustným krystalických borofosforečnanových fází. 

Největší rozdíly v korozně-inhibičním chování studovaných borofosforečnanových  

pigmentů o složení 20CaO-30ZnO-20B2O3-30P2O5 a 20SrO-30ZnO-20B2O3-30P2O5 v 

závislosti na obsahu skelné fáze byly nalezeny při stanovení korozního úbytků 

ocelových plechů ve vodných výluzích pigmentů a při korozním testu v kondenzační 

komoře s obsahem oxidu siřičitého. Korozní úbytky stanovené v prostředí vodných 

výluhů pigmentu strontnato-zinečnantatého se rostoucím podílem skelné fáze snižovaly, 

ale v kondenzační komoře s obsahem SO2 podléhaly korozi rychleji ocelové panely 

chráněné pigmenty s vyšším obsahem skla. Korozně-inhibiční chování pigmentů 

vápenato-zinečnatých bylo odlišné. S rostoucím podílem skla se zvyšovaly korozní 

úbytky ocelových plechů ve vodných výluzích pigmentů, ale v korozním testu v  

prostředí SO2 bylo nejlepších výsledků dosaženo s pigmenty obsahujícími 50 a 75 hm.% 

skelné fáze. V prostředí mlhy NaCl byla inhibiční účinnost pigmentů nižší a s rostoucím 

obsahem více rozpustných skelných fází koroze u borofosforečnanových pigmentů 

vápenato-zinečnatých i strontnato-zinečnatých probíhala rychleji a ve větším rozsahu.  
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Summary 

The paper deals with the properties of fillers with nonisometric particle 
shapes, which have been subjected to a surface treatment and 
precipitating the hematite layer. The filler samples based on silicates, 
especially of the talc type with a different composition of oxidic phases, 
further special three-component filler composing of mica, quartz and 
talc (Plastorite), and further muscovite mica have been evaluated. The 
fillers were applied to coatings and the anticorrosion and 
physicomechanical properties were evaluated 
Key words: nonisometric particle, talc, coatings 

 

 

Preparation of the pigment samples 

For the preparation of pigments the muscovites of the Minko Company - 

MU-M2/1 and MU-101, the muscovites of the Aspanger Company - Mica N, 

plastorites of the Naintsch Company - Plastorit 00 and Plastoric Mikro and also 

talcs (magnesium silicates) of the Naintsch Company production designated H60, 

ST60, A60, and E60 were selected on the basis of particle characterizations. 

Individual samples were covered with a ferric oxide layer using the following 

procedure: 300 g sample carrier were dispersed in 4 l water and 300 ml of 35% 

ferric sulfate solution and 600 g urea were added. The reaction mixture was 

brought to boiling and kept at this temperature under continuous mixing for about 8 

hours, until the solution showed an alkaline reaction and ammonia escape took 

place. The product was decanted with water to a negative sulfate reaction, filtered, 
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dried at a temperature of 60 oC and afterwards annealed at a temperature of 300 
oC or 600 oC. The pigment having been annealed was suspended in water, 

washed by decanting and dried at a temperature of 80 oC. The pigment samples 

were again characterized by means of scanning electron microscopy (SEM), 

further by the specific surface value (BET) and also by means of X-ray diffraction 

analysis. In Table 1 the specific carrier surface values, further the Fe content in a 

pigment layer and final specific carrier surface value with a layer precipitated are 

given. Fig. 1 shows individual X-ray diffraction patterns  with ferric oxide (hematite) 

lines indexed. 

 

Table 1. Characterization of pigments and fillers. 

 

In the preparation of mica modified with ferric oxide it was necessary to find 

such reaction conditions, to give an oxide layer homogenous at the whole mica 

surface and also to obtain a minimum ferric pigment ratio precipitated outside the 

mica carrier. The precipitation of ferric oxide outside the carrier was conditioned 

especially by a fast initial heating to a reaction temperature, a low concentration of 

urea or the high ferric sulfate concentration with respect to the covered mica 

surface, which depends on the grain size thereof. For investigating the pigment 

ratio deposited outside the mica carrier showed the method of electron scanning 

microscopy as the best evaluation method. In case of using the carriers based on 

Sample Specific surface 
BET m2/g 

% Fe Specific surface 
with an Fe2O3 

layer BET m2/g  
Silica filler 
Plastorit 00  

3,0 14,98 16,6 

Silica filler  
Plastorit Mikro  

5,2 15,45 26,5 

Muscovite  
MU – M2/1  

11,6 14,09 27,1 

Muscovite MU– 01  4,5 14,65 16,5 
Talc H60 4,8 14,72 18,2 
Talc ST 60  3,9 14,38 15,4 
Talc A60 3,5 13,68 12,2 
Talc E60  5,1 15,16 16,3 
Muscovite Mica N 9,1 15,45 25,3 
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talcs showed at the preparation of starting aqueous suspension the usage of 

ultrasound due to hydrophobic properties of these compounds to be appropriate. 

 

33-0664 (*) - Hematite, syn - Fe O2 3

46-0741 (I) - Potassium Aluminum Silicate dehydroxylated muscovite,
syn potassium mica - KAl Si O3 3 11
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Figure 1. X-ray diffraction patterns of muscovites with a ferric oxide layer. 
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Summary 

The paper is the study of phosphates from their anticorrosion action point 
of view. The various types of modified phosphates were studied. The 
modified anticorrosive pigments differ in water solubility, inhibition 
efficiency of the aqueous extracts and anticorrosion action in organic 
coatings.  
Key words: phosphate, anticorrosive pigment, coating 

 

 

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. Zinc orthophosphate is, however, not a 

universal anticorrosive pigment and requires definite conditions. The binder should 

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

polymer chain, the result being the formation of an inhibition complex. It is also 

important that zinc orthophosphate contains a defined amount of crystal water. 

Efforts to increase the anticorrosion efficiency of zinc orthophosphate lead to 

modifying this pigment by means of cations and also in the anionic part. The 

modification can be applied also for adapting the pH value to an alkaline region. 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. This concerns primarily the Zn-Al, Zn-Ca, but also 
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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. 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. 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. As an organic inhibitor for modifying and increasing the 

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

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

dinonylnaphthalene sulfonic acids. 

 

Experimental part 

The coatings were prepared by dispersing anticorrosive pigments in 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. 

 

The mass steel losses in aqueous pigment extracts 

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

anticorrosive phosphate pigments in water. 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) reduced to blank 

experiment (corrosion in pure water) were determined. 
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Pigment A/2 (10. 000x) Pigment A/6 (10. 000x) 

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

 

 

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 35 oC. 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 35 oC. 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. 

 

Evaluation of the results 

The overall evaluation of the anticorrosion protection of coatings was 

performed according to the already described method. The result is expressed as a 

 159 



CCT 34, 157-164 (2003) 

numerical value giving all the followed corrosion manifestations.  

Results and discussion 

Table 1 shows that the anticorrosive pigments based on phosphosilicates 

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

Phosphomolybdate and phosphate pigments exhibit slightly acidic extracts with pH 

values of 6-7. 

 

Table 1. The properties of phosphate anticorrosive pigments. 

Type 
 

pH value of 
extracta 

 Conductivity 
 

 Water-soluble matterb  Km 

   (µS.cm-1)  (%)  (g.m-2) 
     at 20 oC at 100 oC   
         

A/1 8.40  774  1.51 1.82  54.78 
A/2 7.08  337  0.24 0.31  6.10 
A/3 9.10  240  0.30 0.53  50.77 
A/4 8.93  190  0.19 0.55  82.95 
A/5 8.18  2270  2.51 2.41  3.44 
A/6 7.19  97  0.10 0.16  49.77 
B/1 6.89  154  0.14 0.16  65.09 
C/1 6.28  75  0.08 0.11  55.89 
C/2 6.44  94  0.06 0.06  54.96 

Water -  -  - -  62.35 

 

 

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 pigment (zinc phosphosilicate) in comparison with an identical pigment 

A/2 (zinc phosphosilicate + organic inhibitor) differ in the velocity of steel corrosion 

running in aqueous extracts of these pigments. The A/1 type exhibits a corrosion 

velocity of 1.52 g.m-2.h-1 compared to the A/2 type with a value of 0.17 g.m-2.h-1. 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-1 up to a 
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value of 2270 µS.cm-1. 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 take 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 > 

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. 2). 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. 

 

Table 2. 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 excract 
(µS.cm-1) 

75 94 97 154 190 240 337 774 2270 
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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. These 

pigments are characterized by a higher water solubility. n 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. 
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Figure 2. Overall anticorrosion efficiency in dependence after a two-stage corrosion 
exposure for 200h to UV+200h exposure to a salt chamber.  

 

 

The evaluation of anticorrosion efficiencies of the studied pigments was 

executed on the basis of all performed corrosion tests.  

 

Conclusion 

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

effective corrosion inhibitors in the coatings. From the studied anticorrosive pigments 

the most effective one is zinc phosphomolybdate.mHighly 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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1. Úvod 

Čištění stavebních materiálů, jako jsou dlaždice, obklady, střešní tašky, 

fasádní povrchy atd. představuje v praxi značné potíže, především vysoká spotřeba 

energie a chemických detergentů a následně vysoká cena. K realizaci samočisticích 

(self-cleaning) materiálů, lépe materiálů se samočisticím povrchem, vedou dvě cesty 

– vývoj „super- hydrofobních“ nebo „super – hydrofilních“ povrchů.  

 Smáčení pevných látek vodou je závislé na poměru mezi povrchovým napětím 

voda – vzduch, voda – pevná látka a pevná látka - vzduch. Poměr mezi těmito 

povrchovými  napětími určuje kontaktní úhel θ  mezi kapičkou vody na daném 

povrchu. Kontaktní úhel θ = 0° znamená úplnou smáčivost a kontaktní úhel θ =180° 

úplnou nesmáčivost.  

 Super-hydrofobní materiály by mohly být připraveny přenesením 

mikrostruktury vybraných povrchů listů rostlin na praktické materiály. Povrchy rostlin 

vykazují kontaktní úhel θ  okolo 130°. Při studiu hydrofobních vlastností povrchů 

rostlin byla také pozorována jejich samočisticí vlastnost. Voda, která kontaktuje 

povrch listu tvoří kapičky, na jejichž povrch se ihned lepí znečisťující látky a jsou 

odstraňovány z povrchu kutálením se kapiček. Tento jev se nazývá Lotosový efekt, 

protože ho lze výborně demonstrovat na listech lotosu. 

Summary 
Preparation and characterization of titanium oxide (anatase) 
with photocatalytically properties. This pigment can be us in 
coatings with self-cleaning effects. 
Keywords: anatase, urea, homogeneous precipitation,self-
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Čistící procedury založené na snížení kontaktního úhlu jsou známy od té doby 

co bylo vynalezeno mýdlo. Detergenty snižují povrchové napětí vody a tím se také 

sníží kontaktní úhel θ. Jiná velice zajímavá možnost snížení kontaktního úhlu bez 

detergentů je použití tenkých filmů na povrchu materiálu. Pro přípravu těchto tenkých 

vrstev se hlavně aplikují fotokatalyticky aktivní oxidy a sulfidy jako např. ZnO, CdS, 

TiO2, Fe2O3 nebo ZnS. Jestliže je anatasová modifikace oxidu titaničitého vystavena  

expozici UV světla, jsou získány velmi nízké kontaktní úhly (θ < 1°). Při ukončení 

osvětlení si anatas své super-hydrofilní chování udrží přibližně dva dny. Další 

osvětlování oxidu titaničitého UV světlem vede ke tvorbě silných činidel se 

schopností k oxidaci a rozkladu mnoho typů bakterií, organických i anorganických 

materiálů.  

 

TiO2 jako fotokatalyzátor 

Oxid titaničitý se vyskytuje ve třech krystalových modifikacích – anatasu, rutilu 

a brookitu. První dvě mají vzhledem ke svým hodnotám excitační energie schopnost 

po adsorpci světla vytvořit ve své krystalové mřížce stav obdobný jako v klasickém 

polovodiči, a sice pohyb kladných děr a záporných elektronů. Proto bývá také oxid 

titaničitý označován jako světelný polovodič. Tento pohyb ve svém důsledku 

umožňuje ve styku s některými látkami, hlavně organickými, štěpení jejich vazeb a 

tím jejich rozklad. Fotokatalytická aktivita1-4 (dále jen FA), jak se schopnost štěpit 

organické látky po osvětlení nazývá, je pro použití rutilu jako pigmentu negativní 

vlastností. Rozklad organických složek pojivového systému a uvolňování pigmentu 

z nátěrové hmoty se označuje jako „křídování“. I když je FA rutilu velice nízká, 

výrobci titanové běloby se ji snaží co nejvíce potlačit  a proto je křídování jedním 

z hlavních parametrů hodnocení jakosti nátěrových hmot. 

Heterogenní fotokatalytický systém se skládá z polovodivých částic 

(fotokatalyzátorů), které jsou v blízkém kontaktu s kapalným nebo plynným reakčním 

médiem. Po expozici světlem jsou generovány excitační stavy fotokatalyzátoru, které 

jsou schopny iniciovat následné procesy jako redoxní reakce a molekulární 

transformace. Vzhledem k elektronové struktuře, která je charakteristická vyplněným 

valenčním pásem a prázdným vodivostním pásem, mohou být tyto látky citlivé ke 

světlem indukovaným procesům. Rozdíl energií valenčního pásu a vodivostního pásu 
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určuje excitační energii Ex, která je pro anatas je 3,2 eV (vlnová délka λ=388nm). 

Excitační energie Ex odpovídá minimální energii světla, která je nutná k uvedení látky 

do elektricky vodivého stavu. 

Na obr. 1. je uvedeno reakční schéma fotokatalýzy. Jestliže má foton energií 

hν vetší než je excitační energie valenčního pásu, přeskočí  e- z tohoto pásu do 

vodivostního pásu a zůstane po něm kladně nabitá díra d+. Ve vodivých materiálech, 

jako jsou např. kovy je tento přenos náboje okamžitě rekombinován. V polovodičích 

část těchto foto-excitovaných párů elektron–díra difunduje na povrch katalytické 

částice a začne chemickou reakci s adsorbovanými molekulovými donory D nebo 

akceptory A. Díry mohou oxidovat molekuly donorů, kdežto vodivostní pás může 

redukovat  příslušné molekulové akceptory. Charakteristickým rysem polovodivých 

oxidů kovů je silná oxidační síla jejich děr d+. Mohou reagovat v  oxidačním kroku 

s vodou (donor) za vzniku vysoce reaktivního radikálu • OH : 

H2O + d+  → •OH + H+ 

 

Díry a hydroxidové radikály jsou velmi silná oxidační činidla, která jsou 

schopna oxidovat většinu organických molekul. A v obvyklém případě, vzdušný kyslík 

je akceptorem elektronů a tvoří reakcí s elektronem peroxidový ion •O2
¯
 : 

 

O2 + e¯ → •O2
¯
 

Peroxidové ionty jsou také vysoce reaktivní částice, které jsou schopny 

oxidovat organické molekuly 
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Obr 1. Reakční schéma fotokatalýzy.  

 

Praktické aplikace FA oxidu titaničitého 

V posledních 10 letech se staly fotokatalyzátory více či méně atraktivní pro 

odvětví zabývající se čištěním vzduchu a vody. První aplikační patent na super-

hydrofilní technologii byl podán 13.března 1998 japonskou firmou Toto, v současné 

době je v patentovém řízení přibližně dalších 350 patentů. Na následujícím diagramu 

jsou znázorněny hlavní oblasti aplikací fotokatalyticky aktivního oxidu titaničitého. 

V oblasti detoxifikace a čištění odpadních vod se nejdříve používal jemný 

prášek FA oxidu titaničitého, který byl rozdispergován v kapalině na suspensi. Po 

osvícení UV světlem se nečistoty  rozloží  na CO2 a H2O a TiO2 se z čisté vody 

odstraní filtrací. Použití filtrů nebo jiných metod k odstranění TiO2 se ukázalo jako 

nedostatečně výkonné a příliš drahé. Proto byl v následujících technických řešeních 

TiO2 vylučován v tenkých vrstvách na sklo, keramiku nebo kov. V poslední době je 

na těchto typech průmyslových reaktorů označovaných jako thin–film–fixed–bed–

reaktor TiO2 povlečen na inertních materiálech – sklo, polystyren, metakrylát. 

Fotokatalytická oxidace byla také aplikována na odstranění a rozklad imisí ve 

vnitřních prostorách různých objektů a budov. Tyto fotochemické reaktory jsou 

integrovány do systémů vytápění, ventilací a klimatizací. Oxid titaničitý vyloučený 
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v tenké vrstvě na keramických dlaždicích je považován jako velmi efektivní proti 

organickým a anorganickým materiálům, a stejně dobře i proti bakteriím.  

 Heterogenní fotokatalytická oxidace pomocí TiO2 má oproti jiným oxidačním 

procesům následující výhody: 

• nízká cena fotokatalytických materiálů 

• reakce probíhá za laboratorní teploty a atmosférického tlaku 

• široké spektrum organických nečistot může být rozloženo na CO2 a H2O 

• konečné produkty mineralizace CO2 a H2O jsou „ekologické zplodiny“ 

• nemusí být použita žádná jiná reakční činidla 

• netvoří se žádné vedlejší produkty  

 

Příprava fotokatalyticky aktivní modifikace TiO2 

V současné době je věnována veliká pozornost studiu FA anatasové 

modifikace oxidu titaničitého. Podle dostupné literatury se výzkum a začínající 

aplikace FA oxidu titaničitého provádí při použití metody sol-gel, a to převážně v 

tenkých vrstvách a na různých inertních nosičích  (keramické dlaždičky, tkaniny a 

nosné materiály do filtrů – metoda sol - gel, skla budov – magnetronové napařování). 

Alkoxidy titanu jsou speciálními postupy zhydrolysovány na nestabilní produkt, který 

je nanesen např. na keramickou dlaždičku poté po ohřátí nebo osviceni laserem se 

vyloučí TiO2 v tenké vrstvě.     

V oblasti pigmentů  je komerčně dostupný pigment s označení P25 fy 

Degussa. Tento produkt je obecně uznávaným standardem pro posuzováni FA. Je 

připravován plamenovou hydrolysou chloridu titaničitého. Jedná se o směs ananasu 

a rutilu (80 : 20) se specifickým měrným povrchem 58 m2g-1
. Používá se především 

jako adsorpční složka ochranných krémů s vysokým UV filtrem. 

V Ústavu anorganické chemie5-6 byl vyvinut postup přípravy FA oxidu 

titaničitého a tento postup patentován (Štengl V., Šubrt J., Způsob výroby 

fotokatalyticky aktivní titanové běloby PV 2000-2814). Postup vychází z dlouholetých 

zkušeností homogenního srážení anorganických solí. Homogenní srážení je 

založené na tepelné nestabilitě některých organických zásad např. 
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Obr 4. HRTEM snímek anatasu 
UACH. 

hexamethyltetraaminu nebo močoviny. Vodné roztoky těchto solí jsou při normálních 

podmínkách poměrně stabilní, při zvýšené teplotě a zejména v kyselém prostředí 

dochází k jejich rozkladu směřujícímu k uvolnění amoniaku. Plynný amoniak se 

postupně uvolňuje v celém objemu roztoku a postupně hydrolyzuje přítomné kovové 

ionty v roztoku. Reakcí síranu titanylu (TiOSO4) s močovinou se podařilo připravit 

polykrystalický anatas s velikostí specifického měrného povrchu v rozmezí 280-450 

m2g-1 v závislosti na podmínkách reakce.  Na obr. 2 je uveden mikroskopický snímek 

z rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) a na obr č. 3 snímek 

z vysokorozlišovacího transmisního elektronového mikroskopu (HRTEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak vyplývá z obrázků, jsou 

vzniklé sférické aglomeráty 

tvořeny jemnými částicemi o 

velikosti v řádu nanometrů. Na 

snímku z vysokorozlišovacího 

elektronového mikroskopu  

(obr.č.4) je patrno velké 

množství nanokrystalických 

domén. Podle RTG práškové 

analysy se jedná o fázově 

čistý anatas. Teplotní přechod 

v rutilovou modifikaci je podle 

DTA při teplotě 800°C. 

Obr 2. SEM snímek ananasu připraveného v UACH. 
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FA připravených vzorků byla měřena ve speciálním chemickém reaktoru 

z křemenného skla.  Na obr. 5. jsou zobrazeny kinetiky rozkladu 4-chlorfenolu pro 

připravené vzorky anatasu, rutilu a jejich fázových směsí v porovnání se vzorkem 

P25 Degussa. FA připraveného anatasu je srovnatelná se vzorkem Degussa P25. 

 

Závěr 
Existuje reálná možnost uplatnění samočisticích NH s obsahem FA pigmentu. 

Mnoho přízemních částí budov ve městech je znečištěno z automobilových exhalací, 

které osahují také olejové komponenty. Natřením stěn těchto budov nátěrovou 

barvou s fotokatalyticky aktivním pigmentem a super-hydrofilní vlastností by 

umožnilo, že nečistoty by mohly být lehce smyty deštěm a k dalšímu velkému 
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Obr 5. FA připravených vzorků anatasu. 
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znečistění by již nedocházelo. Následující dva efekty by měly být zřejmé. Zaprvé, 

super-hydrofilní povrchy mají vyšší afinitu k vodě než k oleji. Zadruhé, UV osvětlení 

TiO2 vede ke tvorbě párů elektron-díra, které reagují s okolní vodou a vzduchem za 

vzniku potenciálních čistících činidel na povrhu nátěrové hmoty. Tato činidla ( •OH, 

•O-OH) mají schopnost rozložit velké organické molekuly na fragmenty, případně  až 

na H2O a CO2. Kombinace fotokatalýzy a super-hydrofility umožní odstranit veškeré 

nečistoty a mastnoty pomocí vody. Samočisticí nátěrová hmota může být uplatněna 

v mnoha dalších případech, např. krajnice a označení na silnicích, stěny tunelů, 

nádražní haly atd. Samočisticí nátěrové hmoty by měly také široké uplatnění jako 

anti-graffiti. V případě zaplavení budov při povodních může ovlivnit svými 

antibakteriálními a samočistícími vlastnostmi rychlé obnovení funkcí budov. 

 

Poděkování: Tyto výsledky byly dosaženy za podpory Ministerstva školství ČR v 

rámci projektu LN00A28 
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PODSTATA POUŽITÍ NANODESTIČEK TITANIČITÉHO IONEXU PRO 
ANTIKOROZNÍ PIGMENTY 

 
PRINCIPLE USING OF NANOSHEETS TITANATE IONEX  

FOR ANTICORROSIVE PIGMENTS 
 

Zdeněk Kváčaa,  Andrea Kalendováb, Petr Kalendab, Jan Šubrta 
aÚstav anorganické chemie AVČR Řež u Prahy, CZ 
bÚstav polymerních materiálů FCHT, Univerzita Pardubice, CZ 
 

 

Summary 
Description and generalization of principles nanotechnology, especially 
molecular Brownian motion for self-assemble and controled folding 
supramolecular polyionic nanostructures. Role of surface active molecules 
in generation and stabilization supramolecular structures. On basis hust-
guest interaction explanation of change intercalation in exfolliation for 
ionex nanosheets with chemical funcionalized properties. Possibility route 
for hardening self-assemle bondes by covalent interaction, pillaring in 
nanostructure and grafting nanosheet. 36 references. 
Key words: Nanotechnology, molecular motor, Brownian motion, 
nanomolecules, amphiphilic, functionalized nanostructure, imprinting, 
templating, polyion salts, self-assembling,exfolliation, restacting, pillaring, 
grafting, ion exchange, lepidocrocite, polytitanates, layred titanate, 
nanosheets, soft chemistry, topochemistry 

 

 

1. nadmolekulární struktury a funkční nanomolekuly 

V letech 1975 - 1977 Jonathan Vos Post1 předpověděl ve své doktorské 

disertaci  konstrukci kybernetických strojů v molekulárním měřítku Molekulární 

kybernetikou. Na těchto ideích v roce 1980 Eric Drexler založil obor 

Nanotechnologie2 využívající nanostroje o velikosti molekul pro rozkládání a skládání 

hmoty, obdobně jako je tomu v živých buňkách. 

 

Molekularní nanotechnologie: 

1.Úplná a laciná kontrola struktury hmoty založená na řízení stavby 

molekula po molekule, produkty jsou vyráběny molekulární výrobou a procesy. 
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2. Molekulární nanotechnologie používá k výrobě věcí molekulární stroje a 

nanostroje složené z funkčních nanomolekulárních materiálů, tvořící řízeným 

skládáním strukturní nadmolekuly. 

 

Nanostroje již existují v živé přírodě, v bunečných organelách, 

biomembránách a cytoplazmě, molekulární motory kinesin, polymeráza3, iontová 

pumpa, přenašeče elektronů. V současnosti již firmy prodávají umělé nanostruktury 

z vlastní knihovny samoskládaných nadmolekulárních struktur, z anorganických 

oxidových a kovových klastrů,  NanoSonic Inc.4 Pro molekulární stroje se intenzivně 

připravují pohyblivé součásti z organických molekul-  molekulární motory a spínače - 

vrtule, ozubené kolo (tryptycény, metalocény), brzda, západka (helicény), propusť 

(hexafenylacetylén), třídič, kývačky (cyklofan) , přesýpačky (crown), gyroskop, mlýn 

(polyethery),  člunek, zarážka (rotaxany), přenašeče síly (allosterický crown)5. 

Chemicky poháněný molekulární stroj připravil T.R.Kelly6 z triptycyl (3 lopatkový 

rotor)-helicenový (stator) motoru poháněného fosgenem.  Třetinová rotace  proběhne 

při reakci fosgenu  s aminoskupinou, za vzniku cyklického urethanu, který je 

následně rozštěpen vodou. Solárně poháněné molekulární motory užívající chirální 

fototransformace připravil N.Harada7 z chirálního helikálního alkenu. Úplná rotace 

proběhne při cis-trans UV(VIS) fotoisomeraci. Velké nanomolekuly, makromolekuly, 

biomolekuly řídí svůj vnější pohyb změnou svého tvaru, konformace,vnitřní 

dynamikou (stupni volnosti) řetězců atomů (mikrobrownův pohyb8). Konformace jsou 

tvary molekul měnící se jeden v druhý v důsledku intramolekulární rotace. Změna 

konformace je způsobena Brownovým pohybem polymerního řetězce a jeho 

pružností, samoskládání molekul je poháněno povrchovými silami a Brownovým 

pohybem molekul9. Jsou požadovány akusticky poháněné molekulární motory pro 

dálkové řízení z makrosvěta10. Byly připraveny i molekulárně spínané surfaktanty11, 

kde se s jejich konformací mění amfifilní vlastnosti, a tak lze (vy)zapínat i 

samoskládání nadmolekulárních struktur z molekul. 

Nadmolekulární (supramolecular)12 struktury jsou topologicky propojené 

molekuly (rotaxany), nanomolekulární13 struktury (nanosheets, polyoxometals, 

clusters, dendrimers), komplexy s polymerními ligandy (poly-pyridin,-ether), 

polyasociované nanostruktury (micels, membranes, vesicles), konformační 

samoasociáty (chaperones14, foldases15, hydrophobins16). Nadmolekulární struktury 
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se tvoří supramolekulárními mechanismy jako je rozpoznávání17 molekul metodou 

host-hostitel, samoskládáním molekul metodou (lyo)filní-fóbních interakcí. 

Mechanismus reakcí (katalyzátoru) probíhá formou host-hostitel s využitím 

receptorových komplementárních míst molekulárního rozpoznávání tvořených 

templátově a stereochemicky. Fázovým rozhraním (membrány) probíhá selektivní 

aktivní transport  iontů i molekul (separace) z donorové fáze přes receptorovou fázi 

(membránový senzor) do akceptorové fáze. Nadmolekulární skládání a 

samoorganizace probíhá při kritické koncentraci tvorby micel z koloidních povrchově 

aktivních molekul, vyznačujících se hydrofobně-hydrofilní interakcí. Povrchově aktivní 

molekuly jsou takové, které adsopcí zvýšují svoji koncentraci na fázovém rozhraní 

pomocí molekulárních van der Waalsových, elektrostatických a vodíkových vazeb a 

touto separací snižují povrchové napětí rozpuštědla, které může být (ne)vodné i 

(ne)polární. Asociační síly tvorby micel vznikají jak reaktivací kohézních sil vody, tak i 

lyofilní interakcí. Kohézní síly působící proti zvětšení povrchu fáze jsou způsobeny 

intramolekulárními silami (vnitřním tlakem), které se na povrchu fáze  projevují 

dvojrozměrně jako povrchové napětí. Povrchově aktivní molekuly jsou iontověaktivní 

(amfolytní) , aniontověaktivní (R-SO3-Na+), kationtověaktivní (R-N+Cl-) a neionogenní 

polární (R-O-H+), i polyelektrolyty (polykation PAH-polyallyaminhydrochlorid, 

polyanion PSS-polystyrenesulfonát, polyion PAA-protein). Při sorpci částic probíhá 

jak adsorpce na fázovém rozhraní, tak i absopce v objemu celé fáze, neprobíhá jen 

vazebná sorpce molekul a iontů, ale také výměnná sorpce iontů u iontoměničů.   

Také pevné látky mají amfifilní (bifilní) vlastnosti (lipofilně hydrofóbní a hydrofilně 

lipofilní) způsobené charakterem vazeb, adsorbovanými molekulami a iontovým  

povrchem elektrolytů. 

 Funkční nanostruktury jsou pevné látky typu makromolekul18 a také 

nanomolekul (nanodestičky, nanotrubičky, nanotyčinky, polyoxometals, clusters, 

dendrimers) na které jsou kovalentní vazbou navázány funkční skupiny, substituenty, 

které způsobují jejich reaktivitu. Geometrie povrchu pevných látek se oproti vnitřnímu 

objemu vyznačuje nevysycenými valencemi strukturních polyedrů, které se mohou 

účastnit i silných molekulárních vazeb. Chemicky funkcionalizované 

nanostrukturované pevné látky mají kovalentně vázané řetězce dalších (i stejných 

atomů) molekul k nanostruktuře – sulfonace polystyrenu na iontoměnič, uhlíkové 
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trubice s koncovými karboxyskupinami19, aluminosilikátové jíly s naroubovanými 

siloxany, pilířování vrstevnatých titaničitanů  nanočásticemi z titanylových solí20. 

 

Funkcionalizace nanostrukturních pevných látek: 

1 - imprinting, templáting, zaznamenání hosta po odstranění v hostitelské struktuře 

komplex (hostitel-dutina) se stane novým hostitelem, tvarovým receptorem hosta 

2 – aktivace, funkcionalizace, programování vlastností hostitele po substituci hostem 

komplex (host-hostitel) se stane novým hostitelem, nano a makromolekulou hosta 

 

Pevná látka má strukturu složenou z vázaných různě se opakujících 

základních jednotek, koordinačních polyedrů (iontové krystaly) a struktur z polyedrů 

(anorganické polymery). Nová fáze hostitele vzniká vazbou skupin, molekul, iontů, 

ligandů na síť poledrů hostitele, prekurzorová fáze uchová strukturní rysy hostitele21 

v nové metastabilní (nízkoteplotní) fázi.  Morfologickou syntézu22 je možné provádět 

jak interkalací do prekurzorů, tak templátováním na supramolekulárních strukturách 

(kapalné krystaly, struktury micel, emulze, nanoreaktory). V soft-chemical23 solid-

state reakcích  probíhá výměna i příjem elektronů, iontů, molekul, (redoxní 

interkaláty, ionexové interkaláty, organické interkaláty, srůstové  interkaláty, pilíře). 

Fáze vznikají iontovou výměnou, redoxními reakcemi, interkalací molekul, absorpcí 

plynů, extrakcí rozpouštědly, acidobazickým loužením, hydrotermálními taveninovými 

reakcemi. Interkaláty mohou být roubované, pilířované (expandované), exfoliované 

(delaminované). Nanokompozity24 byly připraveny interkalační, exfoliované, 

statistické, uspořádané mesofáze. Při funkcionalizaci se váží molekulární 

foto,elektro,iontově,tvarově- aktivní funkční skupiny, i fyzikální opticky, elektronicky, 

magneticky-aktivní skupiny-molekuly a struktury-krystaly. Nanostruktury se chovají 

jako nanomolekuly, což se projevuje kvantovými jevy (Q-sized), molekulární 

jednoelektronové kvantové spínače a motory, nanomolekula je jedno kvantum. 

Molekulární (soft) materiály – malá změna funkce dá velkou reakci (chemická 

funkcionalita), (fotosynt.systémy-e-řetězce, membr.komlexy-iontové  pumpy, 

molek.stroje- chaperonious). Chemickou funkcionalitu je možné spínat světlem, 
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teplem, rozpouštědly, templátově, kovalenci  anorganických polyiontů, transparenci a 

nelinearitu meso-nanovrstev titaničitanů. 

 

2. odlupování nanodestiček a samoskládání nanokompozitů  

Molekulárně mechanickými operacemi je interkalace36 velkých organických 

molekul a óniů vedoucích až expanzi mřížky (bobtnání) a při překročení pevnosti 

vazeb k odlupování vrstev (rozpouštění), a tyto anorganické polyointy lze 

samoskládat s organickými polyionty. (titaničité polyanionty-polyallyamónium, dubl-

hydroxidové polykationty-polystyrensulfonát). Molekulární motory využívají bobtnání 

polyelektrolytů (konformační změny makromolekul),  interkalační molekulární motory 

na bázi expanze vrstev (strukturní změny anorg.polymeru)25.    Odlupování je proces 

molekulárního disassemleru a samoskládání proces molekulární foldasy. 

Odlupování (exfoliation) nadmolekulárních struktur na nanovrstvy je 

delaminací. Exfoliovat je možné interkalací monomeru a jeho následnou polymerací 

(H+ katalýza),26  mechanickým mletím, osmotickým bobtnáním, mikrovlnným 

přehřátím, kavitací27, grafitací. Exfoliované fáze lze vyloučit ze struktur, které 

obsahují  uspořádané struktury slabých vazeb, vrstevnaté (H2Ti4O9, lepidokrokit), 

vláknité (TiS3), strukturované (zeolity) a jsou štípatelné. Při interkalaci, výměně 

H+(0.5=70%*x) TBA (tetrabutylamóniumhydroxid)  protonizované fáze titaničitanu 

typu lepidokrokitu HxTi2-x/4ٱx/4O4 (x ~ 0,7) proběhne exfoliace  nanovrstev18. Při 

osmotické hydrataci vnikají molekuly vody z elektrolytů (óniových solí) mezi vrstvy, 

způsobují expanzi a exfoliaci28 (smektity-vrstevnaté jíly a oxidy P, Ti, Zr, V, Nb, Ta, 

Mo)26. 

 Samoskládání (self-assembling) nových kompozitních nanostruktur je 

konstruování. Samoskládat lze uspořádané mesovrstvy nanokompozitů – trubicové, 

tyčinkové, destičkové, nebo jako statisticky neuspořádané nanokompozity – 

interkalační, exfoliované, pilířované. Přestavění (restacking) vrstev struktury látky do 

filmu (vrstvy) a částice (koloidu) z roztoku namáčením a nabalováním (oboustranný 

růst) ze směsi titaničitých nanodestiček a PDDA. Skládaný film po nanodestičkách 

byl připraven typu (Ti1-δO2
4δ-/PDDA)10 (δ=0.0875),29 neuspořádaný nanokompozit 

s polyethylenoxidem PEO  HxTi2-x/4ٱx/4O4*(PEO)1.54 (x ~ 0,7),30 ale také s iontovou 

spojkou (PSS-/PDDA+) u zeolitu Z – (PSS-/PDDA+/PSS-/Z+)5 31, (PAH=polyallylamin, 
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PSS=polystyrénsulfonát,PDDA=polydiallydimethylammoniumchlorid). 

Stabilizace nanostruktur elektrostatickou interakcí za vzniku polyiontové soli použitím 

kationtově aktivního molekulárního polyallyaminhydrochloridu nebo polymerního 

PAH pro V chemii nanokompozitů mohou  polyiontové soli vzniknout  zapouzdřením 

titaničitého polyaniontu polymerním polykationtem a (foto) polymerací povrchově 

aktivního monomeru. Při oboustranném skládání nábojů vrstev musí být 

stechiometrie mezi polyionty H+:OH-=2:1, ale přesto se asymetrické nanodestičky     

(-Nb6O17-) mohou svinout do nanotrubiček.32 Exfoliační a surfaktační reagent 

tetrabutylamónium hydroxid lze odstranit UV fotooxidací, pokud je žádána UV 

stabilita polyiontů, je možné použít óniové soli polyakrylátů (NR4+), které se doplňkem 

chovají difunkčně jako amfoterní tenzid, aniontově i kationtově aktivní. Soudržnost 

polyiontových solí při částečné substituci anorganickými ionty (Ca2+ a PO4
3-), může 

být uchována i zvýšena použitím substituce polyaniontu (fosforečnan-titaničitan 

Ca2+). Samoskládané nanodestičky byly roubovány iontově-kovalentní vazbou u 

(Zr4
8+/C16BPA)5 

33,   titaničité nanodestičky lze spojit titaničitým kationtem 

[Ti(OH)x(CH3COO)y]z+ z pilířování20 (Zr4
8+=zirkón.hydroxokationt [Zr4(OH)8(H2O)16]8+, 

C16BPA=alkanediyl(fosforečná kyselina)). Zpevnění ionexových solí je možné i 

koordinací polyaniontů komplexotvornými surfaktanty, nebo navázáním aniontově 

aktivních makromolekul s kapalně krystalickými vlastnostmi. Samoskládání 

nanodestiček se smektity-kapalně krystalickou mesofází [C10H21NH3
+][H2PO4

-]   která 

funguje jako anorganický oligomerní  surfaktant, separující i aluminofosforečné 

vrstvy22. 

 Mechanický pohyb sorbovaných H+ a generovaných e- je blokován 

retardačním účinkem polyiontů, nanobariérovým fotostabilizačním polymerem je 

difraktováno UV záření34,35. 
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MIKROSTRUKTURA A FOTOKATALYTICKÉ VLASTNOSTI SMĚSÍ TiO2 
ANATAS/RUTIL 

 

MICROSTRUCTURE AND PHOTOCATALYTIC PROPERTIES OF 
ANATASE/RUTILE MIXTURE TiO2 NANOCRYSTALLINE MIXTURES 

 

Snejana Bakardjieva*, Václav Štengl, Jan Šubrt, Petr Bezdička, Monika Maříková 

Ústav anorganické chemie AV ČR, 250 68 Řež u Prahy, CZ 

 

 

 

1. Úvod 

Velká část experimentálního výzkumu a teoretického studia ukazují, že 

anatasová forma oxidu titaničitého je mnohem aktivnější při  fotochemickém rozkladu 

organických, škodlivých látek, než forma rutinová.  Hlavní příčina pro odlišnost  foto 

katalytických vlastností je odlišná hodnota energie zakázaného pásu (Eg = 3.23 u 

anatasu vs. 3.02 eV u rutilu ). V některých publikacích je publikováno, že relativně 

nízká míra fotoaktivity u rutilu je důsledkem vysoké rychlosti, se kterou probíhá 

proces rekombinace elektron-díra.1-3 

 

2. Experimentální část 

Pro zkoumaní fotokatalytické vlastností byly použité tepelně zpracované 

vzorky TIT85/825, TIT85/850 a monofázový rutil TIT85/1150 (1150C). Jako test 

Summary 
Nanocrystalline titania catalysts with relatively high surface 
area (13.04-37.28 m2/g) and varying amound of anatase and 
rutile were synthesized and tested during photodegradation of 
4-clorophenol (4-CP). The catalysts were prepared by 
homogeneous precipitation of TiOSO4  with urea in aqua 
medium. Compared to pure anatase or rutile, titania containing 
approximately 23% rutile and 77% anatase shows a significant 
higher catalytic activity during the degradation of 4-CP. 
Keywords: anatase, urea, nanoparticles, homogeneous 
precipitation 
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reakce  byl vybrán rozklad 4-chlorfenolu (dále v textu pouze 4-CP) v suspenzi 

uvedených vzorků. Vzorek Degussa P25 byl použit jako referenční materiál. Diagram 

1 prezentuje kinetika rozkladu 4-CP v přítomnosti uvedených směsí. Z uvedeného 

obrázku je evidentní, že při takto vybraných experimentálních podmínkách směs  
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Obr 1. Fotokatalytický rozklad 4-CP připravenými vzorky.  

 

TIT85/825 (izolována  při 825ºC a obsahující 22.6% rutilu) a směs TIT85/850 

(izolována při 850ºC a obsahující 52.9% rutilu) jsou vysoce fotoaktivní při rozkladu 4-

CP v suspenzi těchto směsí.  

Nanokrystalický titanový katalyzátor s 30% obsahem rutilu byl nedávno 

testován při foto katalytické degradace p-kumarové kyseliny a ukázal větší 

fotoaktivitu než standardního foto katalyzátoru P25 4. TiO2 foto katalyzátor s 43% 

rutilu a vysokou účinnosti při foto katalytické degradace fenolu byl prezentován od 

Chan K. Chan 5.  
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Naše výsledky a další uvedené údaje v literatuře jsou v kontrastu s obecným 

přijatým postulátem, že mineralizace velkého množství organických znečišťujících 

látek se vyskytuje pouze při použití čisté anatasové fáze bez příměsí rutilu. (při 

laboratorní teplotě a tlaku). 

V případu obou vzorků TIT85/825 a TIT85/850 byl pozorován zajímavý 

výsledek: podle XRD analýzy rozměr anatasových a rutilových částic (krystalitů)  při 

825ºC a 850ºC byl úplně stejný i když obsah rutilové fáze ve směsích byl docela 

odlišný (viz Tab.1) Tento fakt byl použit a byla hledána smyslná korelace mezi 

rozměrem krystalitů a  kinetickém  chováním zkoumaných  směsí. Vysoká míra foto 

aktivity, která byly sledovaná u vzorků TIT85/825 a TIT85/850 při degradaci 4-CP 

byla pozorována při následujících mikrostrukturních parametrech: 

• Rozměr částic - rozměr anatasových a rutilových částic v obou vzorcích 

TIT85/825 a TIT85/850 byl stejný. Rozměr anatasových a rutilových částic byl 

59.8 nm. u vzorku TIT85/825 a 70.7 nm u vzorku TIT85/850. 

• Pórovitost - vzorek TIT 85/825 byl analyzován  převážně jako  mikroporézní, i 

když podle BJH měření 38.43% obsahuje mezopórů. (viz distribuce pórů 

TIT85/825), vzorek TIT85/850 byl analyzován jako mezoporézní s heterogenní 

distribucí pórů (viz distribuce pórů TIT85/850) 

• Specifický měrný povrch - oba vzorky mají relativně nízký specifický měrný 

povrch: vzorek TIT85/825 má  specifický měrný povrch 32.22 m2/g  a vzorek 

TIT85/850  13.04 m2/g  

• Totální objem pórů – tento objem ve směsích (TIT85/825-TIT85/850) je zcela 

stejný a nachází se v rozsahu 0.026-0.020 cm3/g. 

 

Z dosažených experimentálních výsledků vyplývá, že směsi s vhodným 

poměrem mezi anatasovou a rutilovou modifikací jsou slibnou perspektivou pro 

zdokonalení fotoaktivity na bázi smíšených titanových struktur. Přítomnost rutilové 

fáze je hlavní příčinou pro zavedení mezopórovitosti ve směsi TIT85/825 a 

heterogenní distribucí mezopórů ve směsi TIT85/850. 
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Tabulka č.1. Velikost krystalitů, a specifický měrný povrch připravených vzorků. 
vzorek Teplota 

žíháni 
ºC 

Rozměr 
anatasových 
krystalitů  
nm 

Rozměr 
rutilových 
krystalitů 
nm 

Obsah 
anatasu 
XRD % 

Obsah 
rutilu 
XRD % 

Rychlostní 
konstanta 
k / min-1 

 

Poločas 
t 0.5 
min 

BET 
m2/g 
 

TIT85/8
25 

825 59.8 59.8 77.4 22.6 0.0195 35.54 32.22 

TIT85/8
50 

850 70.7 70.7 47.1 52.9 0.0151 45.89 13.04 

TIT85/1
150 

1150 0 111.4 0 100 0.0057 121.57 3.11 

Degussa
P25 

0 20.8 30.5 79.9 20.1 0.0203 34.13 51.46 

 

 

Fotokatalytická aktivita v obou směsích může být kombinovaný efekt mezi 

vhodným poměrem anatasové a rutilové struktury, optimálním rozměrem 

anatasových a rutilových krystalitů a vzniku  mezopórovitosti. Tyto faktory se zdají 

být zodpovědné pro jejich atraktivní  fotoakativitu při rozkladu 4-CP, i když se 

vyskytuje relativně nízký specifický měrný povrch a nevýrazný totální objem pórů 

v směsích TIT85/825 a TIT85/850.  

Pro foto katalytické vlastnosti studovaných vzorků byla použita metoda 

Langmuir-Hinshelwoodovy (L-H) kinetiky . Na bázi extrapolace L-H kinetického 

modelu pro reakce v pevné-kapalní fázi (solid-liquid) bylo zjištěno, že reakce se blíží 

kinetice prvního řádu s vysokou mírou degradace 4-CP. Experimentální data 

zobrazená na obr. 1, ukazují, že 4-CP se rozkládá v přítomnosti směsí TIT85/825 a 

TIT85/850 a UV záření. Graf přirozeného logaritmu  ln (C/C0) versus  čas ozařování t 

(min.) prokázal  značnou linearitu – fotooxidaci 4-CP v přítomnosti směsi TIT85/825 

(22.6% rutilu) a TIT85/850 ( 52.9% rutilu) následuje reakce prvního řádu. Změřené 

rychlostní konstanty k u vzorků TIT85/825 a TIT85/850 jsou 0.0195(1.95x10-2)min-1 a 

0.0151(1.51x10-2) min-1. Počáteční koncentrace (0.1377 mM )  4-CP byla redukována 

na 85% v případě vzorku TIT85/825 po dobu 170 min. ozařovaní. Při použití směsi 

TIT85/850 jako fotokatalyzátor koncentrace 4-CP byla redukována do 67% po 

stejnou dobu ozařování.     

Rychlostní konstanty k, poločas t 0.5 a některé ze studovaných mikroparametrů 

u směsí TIT85/825, TIT85/850 a rutilu TIT85/1150 jsou uvedeny v Tabulce 1. 
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Neobyčejný výsledek byl pozorován ve směsi TIT85/825 kde hodnota poločasu t 

0.5 a rychlostní konstanta k jsou srovnatelné s poločasem a  rychlostní konstantou u 

standardního produktu P25. V naších experimentálních podmínkách změřená 

rychlostní konstanta u referenčního vzorku P25 byla 2.03x10-2 (min-1).   

Předpokládáme, že tento účinek u vzorku TIT85/825 se může objasnit 

s následujícími fakty : 

• při teplotě 825C je dosažena směs, ve které poměr anatas : rutil je stejný jako u 

standardního materiálu Degussa P25, tj. anatas : rutil = 4:1 

• distribuce pórů  u vzorku TIT85/825 je podobná se standardním produktem, pro 

který  je charakteristická micro a mezo pórovitost s neobyčejné širokou distribuci 

pórů mezi 3 a 40 nm   

• specifický měrný povrch vzorku TIT85/825 (32.22 m2/g) je blízký ke specifickému 

měrnému povrchu u referenčního produktu P25 (51.46 m2/g). 

 

3. Závěr 

Prozatím v literatuře a ve vědeckých časopisech neexistují  údaje popisující vztah 

mezi reakční rychlostí a mikrostrukturou titanových směsích, s různým obsahem 

anatasu a rutilu. Z tohoto důvodu je vysvětlení kinetiky fotodegradace na bázi všech 

mikrostrukturních parametrů u našich titanových směsi složité a  bylo by pouze 

spekulativní při nedostatku fundamentálních znalostí v této výzkumné oblasti. Byla 

vybrána pouze jedna ze všech mickostrukturních charakteristik - rozměr  titanových 

částic a byl studován její vliv na reakční rychlost u vybraných vzorků. Zjistili  jsme, že 

při takto vybraných experimentálních podmínkách:  

• fotokatalytická  aktivita roste, když rozměr titanových částic klesá, zejména    

• když je rozměr pod 70 nm.  

• rychlostní konstanta k reakce prvního řádu pro anatas-rutilové směsi byla 

vypočtena na bázi L-H modifikovaného modelu 

•  rychlostní konstanta k (min-1) se zvýší a poločas t 0.5 (min-1) se zkrátí zmenšení 

rozměrem TiO2 částic (nm) v případě tepelně zpracovaných vzorků TIT85/1150, 

TIT85/850  TIT85/825 
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• počátečná rychlost degradace a (mg.L-1.min-1) 4-CP se zvýší zmenšením rozměru 

TiO2 částic  

• korelace mezi specifickým měrným povrchem, pórovitostí a kinetickým chováním 

studovaných vzorků bylo obtížně hledat kvůli nedostatku jakékoliv informace a 

znalosti o vlivu těchto parametrů na rychlost fotodegradace škodlivých 

organických látek (konkrétně 4-CP) v přítomnosti titanových směsí. 

 

Z uvedených výsledků vyplývá, že směsi s podobným poměrem mezi anatasem a 

rutilem jako u referenčního produktu fy Degussa (přibližně poměr anatas : rutil = 1:4) 

se můžou úspěšně aplikovat jako fotokatalyzátory při degradaci organických 

škodlivých látek.  

 

Poděkování: Tyto výsledky byly dosaženy za podpory Ministerstva školství ČR v 

rámci projektu LN00A28.  
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Summary 

The PVC and especially the CPVC values are important characteristics of 
pigments for the applications to binder systems. The pigments and fillers 
with nonisometric particle shapes involve a specific case, as the shapes 
and sizes of their particles exhibit different behavior compared to the 
pigments with generally isometric particles. The paper deals with the 
properties of coatings systems with lamellar particles and the 
determination of CPVC value in the properties of pigmented systems. 
Key words: Nonisometric pigment, iron mica, pigment volume 
concentration, adhesion-barrier mechanism. 

 

 

Introduction 

The dispersing behavior of the system and the thickness of the film obtained 

are two remaining factors, which have a great significance from the application 

technique point of view. For the behavior of anticorrosive coating from the corrosion 

protection point of view the properties of pigment component are determining items in 

addition to chemical and physical effects. It is not possible, however, to consider the 

pigment separately, but the pigment-binder system is always to be taken as a whole. 

The high filling density (of course below the CPVC value) reduces the 

permeability values to water, water vapor, and gases. With respect to the fact, the 

filling of organic film with the inorganic pigments (fillers) is to be at an optimum value. 

This is possible by setting the pigment particles and the filler particles to definite 

values with respect to the particle sizes and shapes. 

The monodispersion arrangement of pigment particles does not make possible 

the decceleration of the penetration of corrosive substances through the coating film. 

The path from the film surface to the substrate metal is very short. No barrier is to be 
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laid to the corrosive medium, and the diffusion path can equal the film thickness in a 

limiting case. The diffusing acidic substances are in contact primarily with the binder 

in the whole path. At polydispersion arrangement of pigment particles the path of 

diffusion is lengthened, as small particles fill all the space among the largest pigment 

particles. The corrosive substance meets a barrier on its travel through the film, 

which deccelerates the whole diffusion process. As far as among the isometric 

pigment particles the lamellar particles of another pigment are positioned, then the 

path of corrosive substances through the film is made yet more difficult. The action 

mechanism of lamellar pigment (iron mica) in a coating film is explained by the 

formation of barrier. This barrier is similar to overlapping spatially oriented particles, 

which hinder the penetration of corrosion medium through the coating toward the 

protected substrate. Securing the efficient function of iron mica in the coating films 

requires keeping three following basic prerequisites: 

• the optimum concentration in coating film 

• the efficient dispersion in the binder 

• the function of iron mica is not to be negatively affected by other coating components 

 

Pigment concentrations in a binder 

Pigment volume concentration (PVC) in a polymer binder is, in principle, a 

measure of the amount of pigment and polymer present in a unit volume of the 

coating composition. If the PVC value exceeds a critical pigment volume 

concentration (CPVC) value  pores and voids apopear in the coating layer; those 

pores and voids present in the coating exposed to water or aqueous so as 

nonaqueous solutions and gases impair the protective function of the coating system. 

In case the PVC nears its critical value (CPVC) a minor degradation of the polymer 

matrix can result in a local PVC value exceeding the CPVC value which entails a 

considerable deterioration of the protective coating properties. This does not mean, 

however, that low PVC values are the optimum solution. Quite generally, the 

optimum pigment concentration is such a concentration, at which the system exhibits 

optimum optical properties, or at which the barrier or chemical inhibition effects 

eliminate the metal-substrate corrosion. The optimum PVC value for the anticorrosive 

pigment-containing coating materials with respect to the protective-effects exhibited, 
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is a specific property, and it is necessary to find it on an experimental way. The 

CPVC value optimal, e.g., from the optical property point of view, does not need to be 

the same as that giving the optimum anticorrosive properties. The high filling density 

(of course below the CPVC value) reduces the permeability values to water, water 

vapor, and gases. With respect to the fact, the filling of organic film with the inorganic 

pigments (fillers) is to be at an optimum value. This is possible by setting the pigment 

particles and the filler particles to definite values with respect to the particle sizes and 

shapes. 

 

CPVC function and application properties 

The critical pigment volume concentration (CPVC) affects the coating-system 

behavior and presents a key problem in the production, application, and performance 

of coating materials. If a series of coating materials containing the same pigment and 

the same binder resin in a combination with a solvent but with different PVC values 

are applied to a substrate and subjected to a desiccation process you find that the 

performance parameters are changed with increases in the percentage amount of 

pigment added. 

Properties of the pigmented coating film affected by the pigment volume 

concentration are primarily of physical nature: the brightness, the covering power, the 

vapor permeation, the elasticity, etc. The anticorrosion properties of the pigmented 

films rest on the principles of chemical or physicochemical interations comprising the 

pigment particles on one hand and the polymer binder and metal substrate on the 

other. 

 

Discussion 

 For the protective properties of coatings it is really important to know the 

adhesion of film to the base metal. Having this reason in mind the adhesion was 

followed by the splitting off method.  

 The reinforcement of coating films with lamellar iron mica particles should be 

connected with the permeability of these films for water. The results of following the 

resistance of alkyd coatings pigmented with iron mica to the diffusion of water 
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indicate the trend to the increase in the value with the pigment concentration. At a 

definite concentration of the lamellar pigment a reduction of the value takes place, 

and the permeability of film to water raises again. Considering the fact that at the 

CPVC quite generally substantial changes in properties take place a parallel is found 

here. We propose, therefore, to designate this value as a "critical lamellar pigment 

volume concentration: CLPVC“ . 

 The break in course of the concentration dependance of the coefficient of 

diffusion can be explained by a reduction of the ability of particles to orientate to the 

planes parallel to the substrate, this phenomenon being caused by large iron mica 

particles. Inappropriate orientation of the lamellar particles disturbes the film 

homogeneity, and, on the opposite raises the penetration of water in the 

neighbourhood of particles projecting out of the coating film. 

The value of critical lamellar pigment volume concentration (CLPVC) was 

determined for individual lamellar pigments on an experimental way: Iron mica 

CLPVC = 20 %, Muscovite CLPVC = 24 %, and Graphite CLPVC = 35 %. 

 The platelike nonisometric pigments affect, as given above, the adhesion-

barrier and UV stabilizing functions of the coatings. By connecting the corrosion test 

performed in a condenationn SO2 chamber to the UV radiation exposure test the 

significant results were obtained. The coatings were at first exposed to the xenon 

lamp UV radiation for 800 hours and subsequently to the conditions governing the 

condensation chamber for 200 hours. The dependence of anticorrosion protection 

function on PVC for the alkyd coating composition shows that with a concentration of 

iron mica of about 15 vol. % the protection function starts to rise sharply. This result 

is caused by completing the hardening of coatings by the effects of UV radiation. The 

importance of iron mica becomes then more significant as shown by the respective 

curve course. 
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Figure 1. The anticorrosion efficiency of alkyd resin-based coating after UV (800 h, 
200 h +condensation SO2 chamber). 
 

 

 The results obtained show clearly that the highest growth of anticorrosion 

protection function of coatings is reached when iron mica is used as a protective 

pigment. The natural iron mica exhibits superior protection properties in the coating 

compositions to those obtained with the synthetic iron mica. Additions of iron mica to 

all the binder systems resulted in a substantial improvement of the coating functions. 

From the tests performed in a condensation chamber point of view no improvement 

of the results was obtained on using graphite; muscovite and synthetic iron mica 

showed similar results as graphite. 

 The platelike nonisometric pigments affect, as given above, the adhesion-

barrier and UV stabilizing functions of the coatings. By connecting the corrosion test 

performed in a condenationn SO2 chamber to the UV radiation exposure test the 

significant results were obtained. The coatings were at first exposed to the xenon 

lamp UV radiation for 800 hours and subsequently to the conditions governing the 

condensation chamber for 200 hours (Figure 2).  
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Figure 2. The anticorrosion efficiency of coatings pigmented with iron micas at an 
exposure to the salt-chamber conditions for 800 hours. 
 

Conclusion 

 The plate-like nonisometric pigments acting in the sense of barrier mechanism 

have in the coatings the function consisting in the protection of binder against the UV 

radiation. The improvement of physicomechanical properties of the coatings is 

significant primarily in increasing the adhesion to the substrate material. Just the 

increased adhesion is connected with the anticorrosion action of the coatings. The 

higher adhesion means a lower tendency to the formation of osmotic blisters and 

thus to the subcorrosion effects. The anticorrosion properties of these nonisometric 

pigments consist in a reduction of the velocity of diffusion of the corrosion medium in 

the direction to substrate metal. There exists the limiting concentration of 

nonisometric pigments, at which the properties of coating reach an optimum. This 

value is designated as the "critical lamellar pigment volume concentration (CLPVC). 

For the iron mica, muscovite, and graphite pigment this concentration amounts to 

about 20, 24, and 35 vol. %. From the point of view of anticorrosive effects, iron mica 

appears to be a much more efficient pigment than muscovite and graphite. With 

graphite in direct contact with the substrate metal the reactions stimulating the 

electrochemical corrosion are concerned. Muscovite did not show in comparison to 

iron mica the expected results. By comparing the natural and synthetic iron mica 
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sorts no demonstrable advantages of synthetically obtained pigment were shown. At 

a sufficient capacity of deposits of iron mica it is at present not necessary to consider 

the production of this material. 
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1. Úvod 

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 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 

Summary 

Mica pigment with oxide-hydroxide layer of different metals, 
such as Ti, Cr, Fe, Al, Co, Ni, Zn and Cu. Mica coloured flakes 
were covered by homogeneous precipitation of metal sulphates 
with urea in an aqueous environment at temperatures 95-98°C. 
The final colour was obtained by thermal annealing at 
temperature 150 – 800 °C. 
Keywords: mica pigments, urea, muscovite, homogeneous 

precipitation 
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vlastnosti, dále je netavitelná, nezápalná s nízkou tepelnou vodivostí, dobrý tepelný 

izolant s vynikající tepelnou stabilitou (zachovává si své vlastnosti až do teploty 

1200°C). V tenkých šupinkách je transparentní a  má vysoký lesk. Jednou 

z nejčastějších aplikací slídy (mimo použití v elektrotechnice)  je použití muskovitu 

jako pigmentu, zejména v průmyslu nátěrových hmot a v plastikářském průmyslu. 

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. Tato vrstva se tvoří na povrchu slídy řízenou hydrolýzou chloridu 

titaničitého roztoky alkálií. Barevný odstín vzniká interferencí světla na vyloučené 

vrstvě1. Na základě tohoto jevu se tyto pigmenty označují jako „interferenční 

pigmenty“ nebo častěji jako „pigmenty perleťové“. Podle tloušťky vrstvičky oxidu 

titaničitého mají tyto pigmenty zabarvení stříbrné, zlaté, světle modré a až 

načervenalé. Tyto barevné odstíny jsou slabé a zesilují se přidáním další vrstvičky 

z oxidů kovů, hlavně železa, chromu a kobaltu. Tímto postupem však nelze připravit 

lístečkové pigmenty s větší velikostí částic (nad 80 µm) a s intezívnějším 

zabarvením. Perleťové pigmenty jsou nejčastěji používány v kosmetice (šampony), 

v plastikářském průmyslu (obaly) a v metalických lacích v automobilovém průmyslu. 

V této práci je popsán postup syntézy intenzivně zbarvených lístečkových pigmentů 

na bázi slídy pokryté oxidy kovů s širokým rozmezím velikosti částic. 

 

Výsledky a diskuse 

Postup syntézy 

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 práci2. Z hlediska 

průmyslové praxe je nejdůležitější  mechanismus 3 

NH2-CO-NH2 + H2O → NH2COONH4  (2) 

NH2COONH4 → CO2 + 2NH3        (3) 
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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 4,5,6. 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. V tabulce č.1. je 

uvedeno složení a zabarvení připravených slídových pigmentů. 

 

Tabulka 1. Zabarvení a složení slídových pigmentů. 

Muscovit 
[g/5l] 

Kov síran 
[g/l] 

močovina 
[g/l] 

Barva Teplota 
[°C] 

100 Fe 5 40 Světle zlatá 150 
100 Fe 10 50 Zlatá 200 
100 Fe 20 60 Bronzová 300 
100 Fe 40 100 Tmavě bronzová 400 
100 Fe 80 180 Červená 800 
100 Fe, Cu 40,20 140 Černá 800 
100 Cr 40 100 Zelená 700 
100 Cr, Co 40,20 140 Modrozelená 700 
100 Al, Ni 40,20 140 Zelená 800 
100 Al, Co 40,20 140 Modrá 800 
100 Al, Co 40,10 120 Akvamarínová 

modř 
800 

100 Ti 80 180 Bílá 800 
100 Ti, Fe 40,40 160 Termostabilní 

zlatá 
800 

100 Ti, Co 40,40 160 Tmavě zelená 800 
100 Ti, Ni 40,40 160 žlutá 800 
100 Al, Co Cr 40,40,40 260 Modrozelená 800 
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Při žíhání nedochází ke změně tvaru, destrukci částic nebo jejich spékání, ale 

dochází pouze ke změně jejich barvy. 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 (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. Jestliže se 

použije tzv. mikromletá resp. mikronizovaná slída, tj. slída do velikosti 20 µm je 

vzhled slídového pigmentu obdobný klasickým sráženým pigmentům. V případě 

velikosti slídových částic nad 40 µm dostává pigment vzhled charakteristický pro 

slídu, tj. lesk a šupinatost. Tyto pigmenty se vyznačují sytým barevným odstínem, 

kterého nelze u klasických interferenčních pigmentů dosáhnout. Pigmenty připravené 

z takto modifikovaných slíd jsou podle síly vyloučené vrstvy a tepelné úpravy lesklé 

nebo matné. 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. 

 

Charakterizace slídových pigmentů pomocí elektronové mikroskopie 

Vrstvu vyloučeného oxidu kovu na 

povrchu modifikované slídy lze velmi dobře 

zobrazit a identifikovat také  pomocí 

scanovacího elektronového mikroskopu 

(SEM). Na obr.1 je  mikroskopický snímek 

muskovitu s označením MU-454. Řezy 

slídou pokrytou vrstvičkou hematitu jsou 

uvedeny jsou uvedeny na obr.2 a 3. Na 

takto připraveném vzorku lze pomocí 

metody mapování prvků pozorovat vrstvu oxidu na povrchu slídy. Na obr.3 je slída 

modifikovaná oxidem železitým. Jak je zřejmé z obrázku, pokrytí slídy vrstvou oxidu 

 

Obr.1. Mikroskopický snímek 
muskovitu s označením MU-454 
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železitého je rovnoměrné a vrstvička oxidu je od slídového nosiče zřetelně oddělena. 

Tloušťka vrstvy Fe2O3 na slídovém nosiči je přibližně 1 µm.  

 

  

 

Jestliže máme dostatečně delaminovanou slídu s tloušťkou pod  0,1 µm, je 

možné znázornit vrstvičku oxidu na transmisním elektronovém mikroskopu (TEM). 

Na obr.4 je mikroskopický obrázek vrstvičky Fe2O3 a na obr.5 je mikroskopický 

obrázek vrstvičky TiO2 na muskovitu po modifikaci. Jak je patrné z těchto 

mikroskopických snímků tvoří vrstvička oxidů po vyžíhání na povrchu slídy souvislou 

vrstvu.   

 

  

Obr 3. Metod mapování prvků na  
řezu muskovitu s vrstvičkou 

  
 

Fe 

Si 

Obr 2. Mikroskopický snímek řezu 
muskovitu s vrstvičkou Fe2O3(SEM) 

Obr 4. Muskovit pokrytý vrstvičkou 
Fe2O3 (TEM) 

Obr 5. Muskovit pokrytý vrstvičkou TiO2 
(TEM) 
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Vrstva oxidů Fe2O3 a TiO2 na povrchu muskovitu byla prokázána také pomocí 

RTG práškové difraktometrie. Naměřené difrakční linie korespondují s liniemi pro 

hematit (PDF 33-0664) a anatas (PDF 21-1272)- viz. obr.6 a7. 

 

 

Aplikace slídových pigmentů 

 Použitelnost slídového pigmentu závisí na velikosti částic použité slídy. 

Mikronizované modifikované slídy se dají použít jako náhrada klasických pigmentů 

do nátěrových hmot. Pigment s zrnitostí nad 40 µm lze použít v plastech jako 

dekorativní pigment nebo jako  náhrada tzv. „blistrů“, což jsou stříhané lesklé 

hliníkové plíšky, barvené organickými pigmenty. Dále je možno slídový pigment 

použít také s výhodou pro svou  tepelnou stabilitu v keramických fritách a jako 

M M A M 
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M 
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Obr 7. RTG muskovitu s vrstvou TiO2 (anatas) , M-muskovit, A-anatas. 
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Obr 6. RTG muskovitu s vrstvou α-Fe2O3 (hematit), M-muskovit, H-hematit. 
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dekorativní pigment ve skle a v  keramice. Další možnou aplikací je použití slídy 

modifikované oxidem železitým (Fe2O3) jako bariérového pigmentu v průmyslu 

nátěrových hmot. Pro těžkou korozní ochranu se v nátěrových hmotách používá 

přírodní pigment spekularit (α-Fe2O3), který bývá také nazýván „železitá slída“. 

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.  

 

Závěr 

Byl nalezen obecný postup syntézy barevných vrstviček nerozpustných 

hydroxidů a oxidů kovů na povrchu částic slídy hydrolýzou vodných roztoků jejich 

síranů s močovinou. Při žíhání do 1200°C nedochází ke změně tvaru, destrukci 

částic nebo jejich spékání. Takto připravené pigmenty se ukázaly jako vhodné pro 

aplikace v plastech, keramice, nátěrových hmotách a skle a jako náhrada spekularitu 

jako bariérového pigmentu. Výroba slídového pigmentu je zajištěna ve firmě Silchem 

Ústí nad Labem7. Další informace o chemicky modifikované slídě a její aplikacích 

jsou uvedeny na internetu.8,9  
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STUDIUM ANTIKORROSIVER PIGMENTE AUF DER BASIS VON 
MODIFIZIERTEN PHOSPHATEN 

 

STUDIM ANTIKOROZNÍCH PIGMENTŮ NA BÁZI MODIFIKOVANÝCH 
FOSFOREČNANŮ 

 

Vannara Bun, Petr Kalenda, Michal Poledno 
University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Institute of Polymeric 
Materials, nám.Cs. legií 565, 532 10 Pardubice, Czech Republic 

 

Summary 

Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Studium modifizierter 
Phosphatverbindungen hinsichtlich ihrer antikorrosiven Wirkung. Die 
Pigmente sind vom Zinkorthophosphat abgeleitet, durch dessen 
Modifizierung man Phosphosilikate, Phosphomolybdate und basische 
Phosphate erhalten kann. Im Bereich der Anionen sind Kombinationen des 
Zinks mit Kalzium, Strontium, Barium und Aluminium möglich. Die 
modifizierten Antikorrosionspigmente unterscheiden sich durch ihre 
Wasserlöslichkeit, durch die Inhibierungswirksamkeit ihrer wässrigen 
Extrakte und durch ihre antikorrosive Wirkung in organischen 
Beschichtungen. Insgesamt wurden fünf verschiedene Typen modifizierter 
Phosphate studiert. Der Einfluß eines organischen Inhibitors in Anstrichen in 
Gegenwart eines antikorrosiven anorganischen Pigmentes.  
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 action in 
organic coatings. The nine various types of modified phosphates were 
studied. The effect of organic inhibitor in presence of anticorrosive inorganic 
pigments in coatings was determined. 
Key words: modified phosphate, orthophosphate, organic inhibitor, coating 
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Einführung 

Zinkorthophosphat ist ein gegenwärtig weit verbreitetes Antikorrosions- pigment 

für Anstrichstoffe, die zum Korrosionsschutz für Stahl bestimmt sind. Zur Verbreitung 

dieses Pigmentes im Bereich der organischen Beschichtungen trug die ökologische 

Sicht auf antikorrosive Chrom- und Bleipigmente bei [1]. Zinkorthophosphat ist 

allerdings kein universelles Antikorrosionspigment und erfordert bestimmte 

Bedingungen [2]. Das Bindemittel muss Karboxylgruppen enthalten, um die Reaktion 

zwischen Pigment und Polymerkette zu ermöglichen; das Ergebniss ist die Entstehung 

eines Inhibierungskomplexes [3]. Es ist auch wichtig, dass das Zinkorthophosphat eine 

definierte Menge an Kristallwasser enthält. Bestrebungen die antikorrosive Wirksamkeit 

des Zinkorthophosphats zu steigern führen zur Modifikation dieses Pigmentes sowohl 

mit Hilfe von Kationen als auch im Teil des Anions [4]. Durch Modifikation kann man 

auch den pH-Wert bis in den alkalischen Bereich hinein einstellen [2]. Die 

Wasserextrakte des Zinkorthophosphates in seiner nichtmodifizierten Form sind leicht 

sauren Charakters [5].  

Eine modifizierte Form sind Doppelorthophosphate, bei welchen meistens eines 

der Kationen Zink ist [6-7]. Es handelt sich vor allem um die Kombinationen Zn-Al, Zn-

Ca, aber auch Zn-Fe, Zn-Ca-Sr oder Ba-Ca und Sr-Ca. Im anionischen Teil ist es 

möglich, das Phosphatanion mit weiteren antikorrosiv wirkenden Anionen, wie zum 

Beispiel dem Silikat-, dem Molybdat- oder dem Boratanion zu kombinieren [8]. 

Modifizierte Phosphatpigmente (sowohl im Bereich der Kationen als auch im Bereich 

der Anionen) kann man weiter mit organischen Korrosionsinhibitoren kombinieren, um 

die antikorrosive Wirksamkeit zu erhöhen [9-10]. Beispiele für modifizierte 

Phosphatpigmente können folgende Verbindungen sein [11]: 

Bei der Kombination des Phosphatanions mit Silikaten werden häufig 

Kationkombinationen ausgenutzt, die folgende Pigmente ergeben [12]: 

1. Zinkstrontiumphosphosilikat 

2. Bariumkalziumphosphosilikat 

3. Zinkkalziumstrontiumphosphosilikat 
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Organische Inhibitoren für die Modifizierung und die Erhöhung der antikorrosiven 

Wirksamkeit des Pigmentes können sein [13-14]: das Zinksalz der 5-Nitroisophtalsäure, 

das Kalziumsalz der 5-Nitroisophtalsäure, das Kalziumsalz der Kyanursäure, methal 

salts of dinonylnaphtalene sulphates. 

 

• A/1 
Zinkphosphosilikat 
(Heucosil Za) 
ZnO 55%, SiO2 24%, P2O5 21% 
Glühverlust:  0,05 % 
Ölverbrauch:  40,4 g/100g Pigment 
Wasserverbrauch:  41,1 g/100g Pigment 
Dichte:  3,5 g.cm-3 

KPVK:  39,7 % 

• A/2 
Zinkphosphosilikat modifiziert durch 
Kalziumsalze der 5-Nitroisophtalsäure 
(Heucophos ZBZa) 
ZnO 35,5%,SiO2 7,3%, PO4 24,2%, 
BaSO4 
29%, MgO 4% 
Glühverlust:  0,09 % 
Ölverbrauch:  30,1 g/100g Pigment 
Wasserverbrauch:  34,4 g/100g Pigment 
Dichte:  3,3g.cm-3 

KPVK:  48,4% 
• A/3 
Hydratiertes 
Kalziumstrontiumphosphosilikat 
(Halox SW 111b) 
SiO2 39,7%,PO4 8,8%,SrO 12,5%, CaO 
39% 
Glühverlust:  0,17 % 
Ölverbrauch:  43,8 g/100g Pigment 
Wasserverbrauch:  34,4 g/100g Pigment 
Dichte:  2,9 g.cm-3 

KPVK:  42,3 % 

• A/4 
Hydratiertes 
Kalziumbariumphosphosilikat 
SiO2 41,1%, P2O5 7,1%, BaO 14,4%, 
CaO 
37,4%  
(Halox BW 191b) 
Glüverlust:  0,14 % 
Ölverbrauch:  36,5 g/100g Pigment 
Wasserverbrauch:  41,0 g/100g Pigment 
Dichte:  3,0 g.cm-3 

KPVK:  46,2 % 
• A/5 
Hydratiertes 
Kalziumbariumphosphosilikat  
modifiziert durch Tannin  
(Halox BW 100b) 
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. Inh. 
1,9% 
Glühverlust:  0,08 % 
Ölverbrauch:  37,6 g/100g Pigment 
Wasserverbrauch:  35,5 g/100 g Pigment 
Dichte:  2,8 g.cm-3 
KPVK:  47,4 % 

• A/6 
Basisches hydratiertes 
Zinkkalziumstrontiumphosphosilikat 
(Heucophos ZCPa) 
ZnO 42%, SrO 7%, P2O5 19%, CaO 
16,5%, SiO2 15,5% 
Glühverlust:  0,11 % 
Ölverbrauch:  39,1 g/100g Pigment 
Wasserverbrauch:  43,0 g/100 g Pigment 
Dichte:  3,1 g.cm-3 
KPVK:  43,4 % 
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• B/1 
Basisches hydratiertes Zinkphosphomolybdat 
(Heucophos ZMPa) 
ZnO 55,8%, MoO3 1,7%, PO4 42,5%  
Glühverlust:  0,16 % 
Ölverbrauch:  24,2 g/100g Pigment 
Wasserverbrauch:  30,3 g/100 g Pigment 
Dichte: 3,5 g.cm-3 

KPVK:  52,3 % 
 
 

• C/1 
Hydratiertes Aluminiumzinkphosphat 
(Heucophos ZPAa) 
ZnO 40%, Al2O3 4,5%, PO4 55,5%  
Glühverlust:  0,10 % 
Ölverbrauch:  46,4 g/100g Pigment 
Wasserverbrauch:  48,5 g/100 g Pigment 
Dichte:  2,8 g.cm-3 

KPVK:  41,7 % 

• C/2 
Zinkorganophosphattetrahydrat 
(Phosphate de zinc PZ 40c) 
ZnO 52,5%, PO4 47,5%  
Glühverlust:  0,10 % 
Ölverbrauch:  46,4 g/100g Pigment 
Wasserverbrauch:  48,5 g/100 g Pigment 
Dichte:  2,8 g.cm-3 

KPVK:  41,7 % 
a) Dr. Hans Heubach 
b) Halox 
c)  SNCZ 
 

 

Herstellung der Anstriche 

Die Anstriche wurden durch Dispergation der Antikorrosionspigmente in einem 

Styren-Akrylat-Bindemittel hergestellt. Alle Pigmentsysteme wurden auf einen PVC-

Wert von 10Vol.% hin formuliert. Als Vergleichspigment wurde inertes Aluminiumoxid 

verwendet. Mit diesem Pigment wurde gleichfalls ein Anstrich mit 10% 

Pigmentvolumenkonzentration hergestellt.  

Die Versuchsanstriche wurden auf standardisierten Stahltafeln hergestellt. Die 

Dicke der Anstrichfilme bewegte sich im Bereich  75-80 µm im trockenen Zustand. Die 
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Anstriche wurden unter Normalbedingungen über einen Zeitraum von 30 Tagen 

konditioniert. 

 

Laborteste 

Massenverluste des Stahls in den wässrigen Extrakten der Pigmente und  Anstriche  

Die Stahltafeln wurden wässrigen Extrakten ausgesetzt, welche wie folgt 

hergestellt worden waren: 

a) 10% antikorrosiver Phosphatpigmente in Wasser 

b) 10% trockener pigmentierter Anstriche inWasser 

Nach einer Expositionszeit von  800h wurden die Korrosionsprodukte von den 

Stahltafeln entfernt (durch eine Ätzlösung) und folgende Größen gravimetrisch 

bestimmt: der Massenverlust (K), die Korrosions- geschwindigkeit (vk) und der 

Korrosionsverlust (X) bezogen auf den Blindversuch (Korrosion in reinem Wasser). 

 

( ) [ ]2-21 g.m     
S

10000 . m  -  m    K =     I 

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

1
k =       II 

[ ]%      100  .  
K

K    X
OH 2

=      III 

m1 Stahlmasse vor der Exposition [g] 
m2 Stahlmasse nach der Exposition [g] 
S Fläche der Stahltafel [m2] 
t1 Expositionszeit [d] 

 

Korrosionsteste 

Bestimmung der Korrosionsresistenz in der Kodensationskammer 

Der Test wurde nach Standard ISO 6988 in einer Umgebung mit 100% relativer 
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Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von 35°C durchgeführt. Die Anstriche wurden 

über einen Zeitraum von 200, 500, 1000, 1500 und 2100 Stunden exponiert.  

 
Bestimmung der Korrosionsresistenz im Salznebel 

Das Prinzip des Testes ist die Exponierung der Anstriche im Nebel einer 5%igen 

Wasserlösung NaCl bei einer Temperatur von 35°C. Der Test beruht auf dem Standard 

ISO 9227. Die Proben wurden über einen Zeitraum von 100 und 200 Stunden 

exponiert. 

 
Prohäsionstest 

Diese Methode ist eine Modifikation der Salzkammer bei Verwendung einer 

zerstäubten Wasserlösung aus 0.35% (NH4)2SO4 und 0.05% NaCl. Die Proben wurden 

gleichfalls 100 und 200 Stunden exponiert. 

 
Auswertung der Ergebnisse 

Die Gesamtbeurteilung des antikorrosiven Schutzes bei Anstrichen wurde nach 

der schon beschriebenen Methode durchgeführt [15]. Das Ergebnis ist ein Zahlenwert, 

der alle beobachteten Korrosionserscheinungen beschreibt. Die Beziehung für den 

Gesamtgrad der Korrosion (des Korrosionsschutzes) nach dem Test in der 

Salzkammer (IX) und in der Kondensationskammer (X) lautet. 

 
Ergebnisse und Diskussion 

Aus der Tabelle 1 geht hervor, dass die Antikorrosionspigmente auf der Basis der 

Phosphosilikate einen alkalischen Extrakt mit pH-Werten im Bereich 7-9 aufweisen. Die 

Phosphomolybdat- und Phosphatpigmente weisen einen leicht sauren Extrakt mit pH-

Werten = 6-7. 
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Tabelle 1. Eigenschaften der antikorrosiven Phosphatpigmente. 

Typ pH-Wert 
des 

Extrakts  

Leitfähigkeit des 
Extrakts 
[µS.cm-1] 

Wasserlösliche 
Stoffe  

[%] 

Km 
[g.m-2] 

vk 
[g.m-2.h-1] 

X 
[%] 

   20 oC 100 oC    
A/1 8.40 774 1.51 1.82 54.78 1.52 79.60 
A/2 7.08 337 0.24 0.31 6.10 0.17 8.86 
A/3 9.10 240 0.30 0.53 50.77 1.41 73.77 
A/4 8.93 190 0.19 0.55 82.95 2.30 120.54 
A/5 8.18 2270 2.51 2.41 3.44 0.10 4.99 
A/6 7.19 97 0.10 0.16 49.77 1.38 72.33 
B/1 6.89 154 0.14 0.16 65.09 1.81 94.59 
C/1 6.28 75 0.08 0.11 55.89 1.64 89.63 
C/2 6.44 94 0.06 0.06 54.96 1.49 79.87 

Wasser - - - - 62.35 1.83 100.00 

 

 

Aus den Ergebnissen folgt, dass bei Massenverlusten des Stahls in wässrigen 

Pigmentextrakten organische Inhibitoren die antikorrosiven Eigenschaften positiv 

beeinflussen. Das Pigment des Typs A/1 (Zinkphosphosilikat) unterscheidet sich im 

Vergleich mit dem entsprechenden Pigment des Typs A/2 (Zinkphosphosilikat + org. 

Inhibitor) durch die Korrosionsgeschwindigkeit des Stahls im wässrigen Pigmentextrakt. 

Typ A/1 weist eine Korrosionsgeschwindigkeit von 1.52 g.m-2.h-1 auf; gegenüber dem 

Typ A/2 mit einem Wert von 0.17 g.m-2.h-1. Die Wirksamkeit der Inhibierung durch ein 

Zinkphosphosilikat, welches einen organischen Inhibitor enthält ist also 10x größer als 

bei der Inhibierung durch reines Zinkphosphosilikat.  

Das Pigment des Typs A/4 (Kalziumbariumphosphosilikat) und das Pigment des 

Typs A/5 (Kalziumbariumphosphosilikat + org. Inhibitor) weisen ähnliche Unterschiede 

auf. Der organische Korrosionsinhibitor erhöht die Leitfähigkeit des Extrakts vom Wert 

190 µS.cm-1 bis auf den Wert 2270 µS.cm-1. Die wasserlöslichen Stoffe beider 

Pigmente A/4 = 0.1% und A/5 = 2.51% zeugen gleichfalls von einem System, bei 

welchem der organische Inhibitor zwar die antikorrosive Wirksamkeit im Wasserextrakt 

wesentlich erhöht, es aber im Anstrichfilm zur Entstehung osmotischer Blasen und zur 

Erhöhung der Durchlässigkeit des Films für Wasser und Wasserdampf kommmen 
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kann. Beim Vergleich der keinen organischen Inhibitor enthaltenden 

Antikorrosionspigmente (die Typen: A/1, A/3, A/4, A/6, B/1, C/1, C/2) hinsichtlich der 

Korrosionsinhibierung im Wasserextrakt wird deutlich, dass der antikorrosive Einfluss 

verhältnismäßig wenig markant ist. Wenn wir bedenken, dass der Parameter X beim 

klassischen Zinkorthophosphatdihydrat 79% Korrosion gegenüber den 

Korrosionsverlusten des Stahls im reinen Wasser beträgt, stellen wir fest, dass bessere 

Inhibierungsergebnisse nur erreicht wurden bei: den Pigmenten des Typs: 

• A/1 Zinkphosphosilikat 

• A/3 Kalziumstrontiumphosphosilikat 

• A/6 Zinkkalziumstrontiumphosphosilikat 

 
Die absolute Reihenfolge der antikorrosiven Wirksamkeit kann man als Reihe 

vom wirksamsten Pigment abwärts ausdrücken (A/6 > A/3 > A/1). Nach Einsetzen der 

Kationen ist es möglich diese Reihenfolge bei Phosphosilikaten entsprechend 

auszudrücken. 

• Ca-Sr-Zn > Sr-Ca > Zn 

 
Es ist also klar, dass es bei der antikorrosiven Wirkung der Kationen zu einem 

synergetischen Effekt kommt. Die Anionen beeinflussen bei den beobachteten 

Antikorrosionspigmenten die inhibierenden Eigenschaften der Extrakte so, dass man 

folgende Reihe vom wirksamsten abwärts bilden kann: 

• Phosphosilikate > Phosphate > Phosphomolybdate  

Die aufgeführten Ergebnisse und Schlussfolgerungen beziehen sich nur auf die 

Inhibierung der Korrosion des Stahls im Wasserextrakt. Reaktionen des Pigments oder 

seines Extraktes mit dem Bindemittel wurden dabei nicht bedacht. Diese Ergebnisse 

liefern beschleunigte Korrosionsteste der Anstriche, die die studierten 

Antikorrosionspigmente enthalten.  

Die Ergebnisse, welche nach der Exposition der Anstriche in der 
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Kondensationskammer in einer Umgebung mit 100% relativer Feuchtigkeit gewonnen 

wurden, liefern nach einer Expositionszeit von 500 Stunden keine sehr 

aussagekräftigen Unterschiede zwischen den getesteten Antikorrosionspigmenten 

(Abb.1). Nach einer Exposition von 1000 Stunden und 2100 Stunden bei diesen 

Bedingungen kann man schon aufgrund des Zustandes der Anstriche und der 

Korrosion des Stahls unter den Anstrichen Schlussfolgerungen tätigen. Wenn wir die 

antikorrosive Gesamtwirksamkeit der Anstriche in Abhängigkeit von der  Löslichkeit der 

Antikorrosionspigmente oder von der Leitfähigkeit ihrer Extrakte betrachten, stellen wir 

eine auffällige Übereinstimmung fest (Tabelle 2). 
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Abb.1 Die antikorrosive Gesamtwirksamkeit der Anstriche in Abhängigkeit vom Typ des 
Antikorrosionspigmentes nach der Exposition in der Kondensationskammer.  
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Tab.2: Reihenfolge der Wirksamkeit der Antikorrosionspigmente in in der 

Kondensationskammer nach 2100 Stunden Exposition. 

Pigmenttyp C/1 C/2 A/6 B/1 A/4 A/3 A/2 A/1 A/5 
Antikorrosive 
Gesamtwirksamkeit 

 
97 

 
83 

 
82 

 
70 

 
68 

 
57 

 
65 

 
65 

 
63 

Leitfähigkeit des 
Extraktes [µS.cm-1] 

 
75 

 
94 

 
97 

 
154 

 
190 

 
240 

 
337 

 
774 

 
2270 

 

 

Die wirksamsten antikorrosiven Pigmente sind Aluminiumzinkphosphat, 

Zinkorthophosphat, Zinkkalziumstrontium- phosphosilikat und Zinkphosphomolybdat. 

Es ist auffällig, dass es sich immer um Stoffe handelt, die ein Zinkkation besitzen. Der 

Einfluss des Anions auf die antikorrosiven Eigenschaften ist kaum nachweisbar.  

Hinsichtlich der antikorrosiven Wirksamkeit des Pigmentes  und der Beurteilung 

sowohl der Korrosion unter dem Anstrich, als auch der Entstehung osmotischer Blasen  

im Anstrich ist klar, dass die Pigmente mit niedrigerer Löslichkeit stärker zur Geltung 

kommen. Es handelt sich um den umgekehrten Fall wie bei der Korrosionsinhibierung 

in den Wasserextrakten, wo die löslichen Pigmente stärker zur Geltung kommen. Eine 

hohe Pigmentlöslichkeit oder ein hoher Gehalt an wasserlöslichen Stoffen im Pigment 

führt bei der Verwendung in Anstrichen zur Erhöhung der Wasserpermeation. Im 

einfachsten Fall entstehen Blasen und anschließend kommt es zur Korrosion des 

metallischen Untergrundes gerade an den Stellen, wo sich die Blasen befinden. Aus 

diesen Gründen kommen beim Test in der Kondensationskammer die Pigmente, die 

organische Inhibitoren enthalten nicht zur Geltung. Diese Pigmente haben eine höhere 

Löslichkeit in Wasser.  

Beim Studium der inhibierenden Wirkungen der Antikorrosionspigmente war es 

notwendig ein Modell zu bilden, bei welchem das Pigment in einer poröseren 

Bindemittelmatrix angewendet wird und  so seine inhibierenden Eigenschaften mehr 

zum Tragen kommen können. Aus diesen Gründen wurden die Anstriche zuerst 200 

Stunden lang der UV-Strahlung einer Xenonentladelampe ausgesetzt. Bei dieser 

Exposition wird die Oberfläche des Anstrichs beschädigt aber gleichzeitig kommt es zu 
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einer Aushärtung des Bindemittels. Die Proben der Anstriche wurden nach der 

Bestrahlung in der Kondensationskammer platziert und dort 500, 1000 und 2100 

Stunden lang exponiert. Die Ergebnisse dieses Testes geben ein Bild darüber ab, wie 

es zur Reaktion des Metalls mit dem Pigmentextrakt kommt (Abb.2). Die Anstriche sind 

durchlässiger für Wasser und die Menge des Wassers und des Wasserdampfes, 

welche durch den Anstrichfilm permeiert ist, ist größer als bei dem vorhergehenden 

Test in der Kondensationskammer.  
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Abb.2 Die antikorrosive Gesamtwirksamkeit der Anstriche in Abhängigkeit vom Typ des 
Antikorrosionspigmentes nach einer zweiphasigen Korrosionsexposition von 200 
Stunden UV-Bestrahlung und anschließender Exposition in der Kondensationskammer. 
 

 

Dieser Korrosionstest mit UV-Bestrahlung imitiert auch besser die realen 

atmosphärischen Bedingungen, unter welchen die Anstriche praktisch verwendet 

werden. Die Reihenfolge der Antikorrosionspigmente in Abhängigkeit von ihrer 

antikorrosiven Wirksamkeit ist in Tabelle 3 aufgeführt.  
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Tab.3: Die Reihenfolge der Wirksamkeit der Antikorrosionspigmente in der 

Kondensationskammer nach einer Exposition von 200 Stunden UV-Bestrahlung und 

einer anschließenden Exposition von 2100 Stunden in der Kondensationskammer. 

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

Antikorrosive 
Gesamtwirksamkeit 

80 67 62 60 45 43 40 23 3 

 

Bei diesem Test waren die wirksamsten Antikorrosionspigmente 

Zinkkalziumstrontiumphosphosilikat, Kalziumbariumphosphosilikat, Zink 

phosphomolybdat und Zinkphosphosilikat. Auf den Abb.3 und Abb.4 sind die 

Ergebnisse der Teste mit den Anstrichen zu sehen, welche die studierten Pigmente 

beinhalten. Ein ähnlicher Trend wurde bei beiden Testtypen mit und ohne UV-

Bestrahlung registriert. Abb.5 bringt die Korrosionsergebnisse nach einem kombinierten 

Korrosionstest mit UV-Bestrahlung und einer anschließenden 

Korrosionsbeanspruchung im Prohäsionstest, welcher eine mäßig saure Umgebung 

simuliert.  
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Abb.3 Die antikorrosive Gesamtwirksamkeit der Anstriche in Abhängigkeit vom Typ des 
Antikorrosionspigmentes nach einer Exposition von 200 Stunden in der Salzkammer 
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mit Angabe des Grades der Blasenbildung.  
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Abb.4 Die antikorrosive Gesamtwirksamkeit der Anstriche in Abhängigkeit vom Typ des 
Antikorrosionspigmentes nach einer zweiphasigen Korrosionsexposition von 200 
Stunden UV-Bestrahlung und anschließenden 200 Stunden Exposition in der 
Salzkammer mit Angabe des Grades der Blasenbildung. 
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Abb.5 Die antikorrosive Gesamtwirksamkeit der Anstriche in Abhängigkeit vom Typ des 
Antikorrosionspigmentes nach einer zweiphasigen Korrosionsexposition von 200 
Stunden UV-Bestrahlung und anschließenden 200 Stunden  Exposition im 
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Prohäsionstest mit Angabe des Grades der Blasenbildung. 
Die Auswertung der antikorrosiven Wirksamkeit der studierten Pigmente fand auf 

der Grundlage aller durchgeführten Korrosionsteste statt. In Tabelle 4 wurde für jeden 

Korrosionstest eine Reihenfolge der Pigmente vom wirksamsten bis zu den wenig 

wirksamen Pigmenten zusammengestellt. Durch das Zusammenzählen der Werte der 

antikorrosiven Wirksamkeiten (in jedem Test ist der Maximalwert 100) von allen fünf 

durchgeführten beschleunigten Antikorrosionstesten erhält man einen Wert ≤ 500. 

 

Tab.4: Die Reihenfolge der Wirksamkeit der Antikorrosionspigmente für alle 

durchgeführten Korrosionsteste. 

Korrosionstest  

 

Pigmenttyp / Reihenfolge nach der 

Wirksamkeit 

abnehmende antikorrosive Wirksamkeit 

 

n1 Kondensationskammer 2100 h C/1 C/2 A/6 B/1  A/4 A/3 A/2 A/1 A/5 

n2 200 h 

UV+Kondensationskammer 

2100 h 

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

n3 Salzkammer 200 h A/6 B/1 A/1 A/2  C/1 A/3 A/5 A/4 C/2 

n4 200 h UV + Salzkammer 200 h B/1 A/1 A/2 A/6  C/1 C/2 A/4 A/3 A/5 

n5 200 h UV + Prohäsionstest 200 

h 

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

B/1 - das insgesamt wirksamste Antikorrosionspigment 

Auswertungsbeispiel: Das Pigment A/1 hat im Test n1 die antikorrosive 
Wirksamkeit      65, für Test n2 = 43, n3 = 81, n4 = 78, n5 = 83. 
      ∑

=

==
5i

i 350    n  it  Wirksamkeiveantikorros Die  

Der Wert 350 drückt die antikorrosive Wirksamkeit des Pigments A/1 für alle 
durchgeführten Korrosionsteste aus. 
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In Tabelle 5 sind die summarischen Ergebnisse für jedes Antikorrosionspigment 

hinsichtlich der antikorrosiven Wirksamkeit in allen Korrosionstesten aufgeführt. 

 

Tab.5: Endergebnisse der antikorrosiven Wirksamkeit für die getesteten Pigmente. 

Typ des Antikorrosionspigmentes A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 B/1 C/1 C/2 

∑
=5i

i  nsamkeit Gesamtwirk iveAntikorros  350 338 198 313 214 349 389 261 263 

 

 

Schlussfolgerung 

Abschließend kann man konstatieren, dass die Pigmente auf der Basis 

modifizierter Phosphate wirksame Korrosionsinhibitoren in Anstrichen sind. Aus den 

gewonnenen Ergebnissen kann man folgende Schluss- folgerungen ableiten: 

• Von den studierten Pigmenten ist das wirksamste Zinkphosphomolybdat. 

• Hoch wirksame Pigmente sind ebenfalls Phosphosilikate, deren Moleküle ein 
Zinkkation enthalten, entweder allein oder in Kombination mit weiteren Elementen 
wie Strontium und Kalzium. 

• Zinkorthophosphat weist im Vergleich mit den modifizierten Phosphaten nur 
durchschnittliche antikorrosive Eigenschaften auf. 

• Die Kombination von Zink mit Aluminium bringt bei den Orthophosphaten keine 
Verbesserung der antikorosiven Eigenschaften. 

• Phosphosilikate die kein Zink enthalten (Bariumkalzium- und 
Kalziumstrontiumphosphosilikat) haben schlechtere antikorrosive Eigenschaften 
als Zinkorthophosphat. 

• Der Einfluss der organischen Inhibitoren ist bei den modifizierten antikorrosiven 
Phosphatpigmenten nicht sehr bedeutsam. 

• Es wurde eine Reihenfolge der antikorrosiven Pigmente mit absteigender 
Wirksamkeit zusammengestellt: 

Zinkphosphomolybdat > Zinkphosphosilikat > Zinkkalziumstrontiumphosphosilikat > 
Zinkphosphosilikat + organischer Inhibitor > Bariumkalziumphosphosilikat > 

Zinkorthophosphat > Aluminiumzinkphosphat > Bariumkalziumphosphosilikat + 
organischer Inhibitor > Kalziumstrontiumphosphosilikat 

 220 



CCT 34, 206-222 (2003) 

Literatur 

[1] S. Krieg, Pitture e Vernici, No.2 (1996) S.18 
[2] A. Kalendová, Pigment and Resin Technology, 31 (2002) S.381 
[3] J. Ruff, Korrosion Schutz durch Lacke und Pigmente, Verlag W.A.Colomb. (1996) 
[4] P. Antoš, A. Kalendová, P. Kalenda, Farbe und Lack, 107 (2001) S.64 
[5] M. Svoboda, Koroze Ochr. Mater., 29 (1985) S.51 
[6] G. Adrian, A. Bittner, J. Coat. Technol., 58 (1986) S.59 
[7] M. Zubielewicz, E. Smieszek,T. Schauer, Farbe und Lack, 105 (1999) S.136 
[8] M. Deyá, V.F.Vetere, R.Romagmoli,B. delAmo, Pigment and Resin Technol.,30 

 (2001)S.13 
[9] P. Kalenda, Dyes and Pigments, 23 (1993) S.215 
[10] S.A. Hodgers, W.M. Uphues, M.T. Tran, Pigment and Resin Technol. 27 (1998) 

 S.150 
[11] P.Kalenda, A.Kalendová, P.Mošner, M.Poledno: Macromol. Symposia, 187 (2002) 

 S.397 
[12] A. Kalendová: Anti-Corrosion Methods and Materials, 49 (2002) S.364 
[13] P. Kalenda, Acta Mechanica Slovaca, 3 (1999) S.103 
[14] P. Kalenda, International Conference „Inorganic Pigments and Binders“,Ústí nad 

 Labem, Czech Republic, (1999) S.4 
[15] A. Kalendová, Pigment and Resin Technology, 27 (1998) S.225 

 

 

 221 



CCT 34, 222-232 (2003) 

SOUBOR REAKČNÍCH SCHÉMAT PRO PREPARACI NANODESTIČEK 
VRSTEVNATÝCH TITANIČITANŮ 

 

SET OF REACTION SCHEMES FOR PREPARATION OF NANOSHEETS 
LAYERED TITANATES 

 

Zdeněk Kváčaa, Andrea Kalendováb, Petr Kalendab, Jan Šubrta 

aÚstav anorganické chemie AVČR Řež u Prahy, CZ , bÚstav polymerních materiálů 
FCHT, Univerzita Pardubice, CZ 

 

Summary 

Classification of publicize preparations ion exchange phases titanates by 
cations, hydrated phases of alkali titanates with ion exchange properties, 
tabulate of dehydrated phases of alkali titanates by XRD database, 
mapping of non used reactive route for individual cationes ion exchange 
salts, analysis possible reactive scheme for individual cationes ion 
exchange salts, summary of reactions and rectantes to new complex 
optimal reaction, 29 references. 
Key words: Layred titanate, ion exchange, lepidocrocite, polytitanates, 
nanosheets, solid state, hydrothermal, sol gel, polymeric complex, stearic 
route, hydrous titanate  

 

 

1. Roztřídění publikovaných příprav iontově výměnných fází titaničitanů 
podle kationtů 

a) hydratovaných fází alkalických titaničitanů s iontoměničovými vlastnostmi: 

Alkálie 

 

Reakce solid state 

(M2CO3+TiO2) 

Reakce 

hydrotermální 

(MOH+TiO2,Ti) 

Reakce sol-gel 

(Ti(OR)4+M-OH,-

CO3) 

 

Li AxTi2-x/3Lix/3O4 (Ax=K0.8,Rbx,Cs0.7)23   

 KxTi2-x/3Lix/3O4 z K2MoO4 (l),x=0.824   

 LixTi2-x/4O4 (x=0.68) ionexově17   
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 LixTi2-x/4ٱx/4O4 (x ~ 0,7) ionexově21   

  

LixH2-xTi2O5 

(x=1.81)1  

 

Na NaxTi2-x/4O4 (x=0.68) ionexově17   

 NaxTi2-x/4ٱx/4O4 (x~0,7) ionexově21   

 Na2Ti3O7
4,11,22   

  Na4Ti9O20
3,5,6,7 Na4Ti9O20

5,6 

K KxTi2-x/4ٱx/4O4 (x ~ 0,7) ionexově21   

 K2Ti4O9
9,10,11,12,22   

  KTiO2(OH)8  

 

Rb RbxTi2-x/4ٱx/4O4(x ~ 0,7) ionexově21   

 Rb2Ti4O9  z K2MoO4 (l), ionexově15   

 

Cs CsxTi2-x/4ٱx/4O4 (x ~ 0,7)17,18,19,21,22 CsxTi2-x/4ٱx/4O4
16 

CsxTi2-x/4ٱx/4O4 

(x=0,68)20 

 CsxTi2-x/4O4 (x = 0,68)21   

 Cs2Ti5O11
22   

 

b) tabelování dehydratovaných fází alkalických titaničitanů dle XRD databáze: 

Polymerní 

Li2TixO2x+1 x=1,3,4 Li4TixO2x+2 x=1,5,7   

Na2TixO2x+1 x=1,3,4,5,6,7,9,12 Na4TixO2x+2 x=1,3,5 Na6TixO2x+3 x=2 

K2TixO2x+1 x=1,2,4,6,8 K4TixO2x+2 x=1,3 K6TixO2x+3 x=2,4 

Rb2TixO2x+1 x=1,2,4,6,8     

Cs2TixO2x+1 x=4,5,6     
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Nestechiometrické Oligomerní 

LixTi2-x/4O4 x=1.14, 1.26 Li1+x/3Ti2-x/3O4 x=1 Li12Ti17O40  

NaxTi2-x/4O4 x=0.5, 6.154 

  

Na8Ti5O14 

Na16Ti10

O28 

KxTi2-x/4O4 x=0.24     

RbxTi2-x/4O4 Neuvedeno     

CsxTi2-x/4O4 X=0.68     

 

2. Mapování nepoužitých reakčních cest pro jednotlivé kationty 
iontoměničových solí: 

Alkálie 

 

Reakce solid state 

(M2CO3+TiO2) 

Reakce hydrotermální 

(MOH+TiO2,Ti) 

Reakce sol-gel  

(Ti(OR)4+M-OH,-

CO3) 

Li LixTi2-x/4ٱx/4O4 (x=0.68) přímo 

LixTi2-x/4ٱx/4O4 (x=0,7) 

TiO2 

LixTi2-x/4ٱx/4O4 

(x=0,68) 

 AxTi2-x/3Lix/3O4 (A=K,Rb,Cs) Polytitaničitany Polytitaničitany 

 Polytitaničitany   

 

Na NaxTi2-x/4ٱx/4O4(x=0.68) přímo 

NaxTi2-x/4ٱx/4O4 (x=0,7) NaxTi2-x/4ٱx/4O4 

(x=0,68) 

    

 

K 

KxTi2-x/4ٱx/4O4 (x =0,68) přímo KxTi2-x/4ٱx/4O4 (x=0,7) 

TiO2 

KxTi2-x/4ٱx/4O4 

(x=0,68) 

  Polytitaničitany Polytitaničitany 
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Rb RbxTi2-x/4ٱx/4O4(x=0,68) přímo RbxTi2-x/4ٱx/4O4 (x=0,7) 

RbxTi2-x/4ٱx/4O4 

(x=0,68) 

 Polytitaničitany neionexově Polytitaničitany Polytitaničitany 

Cs  

CsxTi2-x/4ٱx/4O4 (x=0,7) 

TiO2  

  Polytitaničitany Polytitaničitany 

 

 

U iontoměničových fází na bázi alkalických zemin byly studovány pouze 

distribuční koeficienty při iontové výměně u polytitaničitanu Na4Ti9O20
7 , u struktury 

lepidokrokitu nejsou dosud v literatuře uváděny žádné iontové výměny kationtů 

alkalických zemin. 

Polytitaničitany na bázi alkalických zemin nejsou hydratované a ani  

protonizovatelné, a proto nemohou mít a  nevykazují žádné iontoměničové vlastnosti. 

Směsné soli s vrstevnatou strukturou lepidokrokitu AxTi2-xMxO4 (A=K,Rb,Tl,Cs 

M=Fe,Mn,Mg,Ni,Cu,Zn 0,7<x<0,9)13 se obtížně převádí na protonizovanou formu25, 

např. CsxTi2-xMgO4 (x=0,7) je rozpustný26 v 25% HCl při 60°C, a Cs+ lze měnit za A+. 

Směsné solí se strukturou lepidokrokitu nemůžou být převedeny na 

protonizovanou formu titaničité kyseliny se strukturou lepidokrokitu, neb A2+ a A3+ 

nelze měnit23 s H+.   

Směsné solí se strukturou lepidokrokitu AxTi2-xLiO4 mají stejnou ionexovou 

kapacitu jak titaničitan cesný se strukturou lepidokrokitu, neb lithium je jen 

substituent titanu23. Existence nových fází závisí na složení výchozí H+ fáze 

ionexového  titaničitanu. 

Titaničitany se strukturou lepidokrokitu byly připraveny pouze od cesia16-22, ostatní 

soli alkalických kovů se strukturou lepidokrokitu jen výměnou iontů H+ formy17,21 . 
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3. Rozbor možných reakčních schémat pro jednotlivé kationty 
iotoměničových solí: 

Metoda solid state 

Vytěsňování anhydridu slabé kyseliny – oxidu uhličitého, anhydridem silné kyseliny – 

oxidem titaničitým. 

A2CO3, A= Li Na K Rb Cs 

Bod tání (°C) 732 852 891 835 610 rozklad 

Start reakce 800* 800 800 - 700 

Úplná reakce 1100* 900 1000 - 800 

*směsné titaničitany Li-A23,24 

 

Při teplotách reakce 800 - 1100°C dochází buď k rozpouštění TiO2 v tavenině 

uhličitanů, nebo k reakci v tuhém stavu mezi pevnými látkami pod jejich bodem tání. 

Postupná tvorba polytitaničitanů s rovnováhami typu: 

α-TiO2 (typ anatasu) (s)    642°C       β-TiO2 (typ anatasu) (s) 

A2CO3 (s) + TiO2 (typ anatasu) (s)    700-800°C      A2TiO3 (s) + CO2 (g) 

TiO2 (typ anatasu) (s)    915°C       TiO2 (typ rutilu) (s) 

A2CO3 (s)-(l) + TiO2 (tet) (s)    800-1100°C      A2TiO3 (s)-(l) + CO2 (g) 

 

Oxid titaničitý reaguje v modifikaci anatasu, až při 915°C se enanciotropně 

přeměňuje v rutil, ale pro nízkoteplotní reakci s Cs může mít také význam, že se při 

642°C enanciotropně přeměňuje anatas typu alfa na typ beta. 

TiO2 (s) + A2TiO3(s)    800-1100°C        2A2Ti2O5 (s) 

A2CO3 (s) + A2Ti2O5 (s)    800-1100°C        2A2TiO3 (s) + CO2 (g) 

A2Ti2O5 (l) + 3A2CO3 (l)       800-1100°C         2A4TiO5 (l) + 3CO2 (g) 

A2Ti2O5 (l) + 4TiO2 (l) + 2A2CO3 (l)      800-1100°C         2A3Ti3O7 (l) + 3CO2 (g) 
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Probíhá zde jak krystalizace polytitaničitanů z pevné fáze, tak i z taveniny, 

neboť teploty tání polytitaničitanů se pohybují okolo teploty úplné reakce, např. 

Na2Ti2O5 taje při 958°C, Na3Ti3O7 taje při 1128°C. 

Podle poměrů jednotlivých složek binárního systému lze připravit jednotlivé 

polytitaničitany, které jsou přítomny ve fázových diagramech a i nestechiometrické 

fáze typu lepidokrokitu. 

Byly testovány také možnosti snížení teploty reakce použitím nanočástic 

anatasu (20nm)4, a mechanochemické (sonochemické) aktivace zvýšující 

reaktivnosti prášků. 

 

Metoda hydrotermální 

Neutralizace reaktivní formy hydratovaného oxidu titaničitého, tzv. HDTO=hydrous 

titanium oxide, alkalickými hydroxidy.  

AOH, A= Li Na K Rb Cs 

Bod tání (°C) 462 320 380 301 272 

Start reakce 145 160 150* - 150* 

Mez reakce 280 320 250* - 350* 

* použit Ti místo HDTO8,16 

 

Tvorba alkalických titaničitanů a polytitaničitanů: 

TiO2·xH2O (typ anatasu) (s) + 2AOH                   A2TiO3 (s) + (x+1)H2O 

A2TiO3 (s) + yTiO2·xH2O (typ anatasu) (s)                 A2Ti1+yO3+2y (s) + (y·x)H2O 

 

Oxid titaničitý reaguje v modifikaci reaktivního hydratovaného anatasu,  zvaný 

též kyselina metatitaničitá, vznikající za chladu srážením titaničitých solí alkáliemi. 

Vzhledem k reakčním podmínkám (vyšší tlak a teplota), lze uvedenou 

hydrotermální reakci také řadit mezi reakce v taveninách hydroxidů s hydratovaným 

TiO2, kde probíhá krystalizace polytitaničitanů z hydrotermálního roztoku-taveniny 

AOH-H2O. 
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Reakce probíhají i ve vodném roztoku při varu s koncentrovaným roztokem 

AOH, a rovněž ve směsí rozpouštědel v kvartérním systému H2O – EtOH – TiO2 - 

AOH.  

V závislosti na koncentraci hydroxidu, tj. poměrů jednotlivých složek 

ternárního systému (AOH-TiO2-H2O) a teplotě hydrotermální reakce byly publikovány 

fázové diagramy oblastí polytitaničitanů a i nestechiometrických fází typu 

lepidokrokitu. 

 

Metoda sol gelová 

Ti(RO)4, R= Me Et Pr Iso-Pr Bu 

Bod tání (°C) 200 -40 20 18 -55 

Bod varu (°C) 243 52mm 150 10mm 58 1mm 220 310 

Příklady solí - CaTiO3
* Na4Ti9O20 Na4Ti9O20 MgTiO3

* 

* autocitace 
 

Alkoxidy alkalických kovů jsou rozpustné v příslušném alkoholu a jsou 

připravovány rozpouštěním kovů v alkoholu nebo varem hydroxidů s alkoholem a 

benzenem. 

Alkoxidy i jejich hydrolyzáty  tvoří polymerní struktury a vícejaderné komplexy: 

nTi(OR)4 (nonaq)                 Tin(OR)4·n (nonaq) 

Ti(OR)4 (nonaq) + 2ROA (nonaq)                 A2Ti(OR)6 (nonaq) 

Ti(OR)4+ 2AOH                 A2Ti(OR)6(OH)2 

A2Ti(OR)6 + 3H2O              A2TiO3 + 6ROH 

 

Mohou být připraveny buď prekurzory jako směsné alkoxidové soli titanu a 

alkálií, nebo alkalické alkoxytitaničitany, dle diagramů rozpustnosti ROA – Ti(OR)4- 

ROH*. 
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U metod semialkoxidových se používají jako regulátor pH sloučeniny 

s vázanou vodou (AOH, B(NO3)2·xH2O, AcOA·xH2O)* a jako akceptor aniontů alkoxid 

titanu.*[autocitace] 

U metod óniových se hydrolýza anorganických solí (TiCl4, Ti0SO4) a 

následná kondenzace oniových oligomerů řídí kombinací pH a komplexotvorného 

činidla. 

Podle poměrů jednotlivých složek binárního systému lze připravit jednotlivé 

polytitaničitany, které jsou přítomny ve fázových diagramech a i nestechiometrické 

fáze typu lepidokrokitu. 

 

Metoda termického rozkladu. 

Ti(RO)4, R= Li Na K Rb Cs 

Výchozí fáze - - KHTi4O9 RbHTi4O9 - 

Rozklad (°C) - - 250 350 - 

Příklady fází - - K2Ti8O17
9,10 Rb2Ti8O17

15 - 

 

Výchozí protonovaný titaničitan H2Ti4O9·1.2H2O vyměňuje protony ve čtyřech 

krocích (po 0.5) 15, proto jsou  realizovatelné i vláknité polytitaničitany A2Ti8O17 

(A=Li,Na,Cs). 

 

A2Ti4O9 (A+ fáze) (s)+ H+                     AHTi4O9 (semi H+ fáze) (s)+ A+ 

A2Ti8O17 (A+ fáze) (s)+ H+                    AHTi8O17 (semi H+ fáze) (s) + A+ 

2AHTi4O9 (s)    250-500°C        A2Ti8O17 (s) + H2O 

2AHTi8O17 (s)    250-500°C        A2Ti16O35 (s) + H2O 

 

Probíhá zde kondenzace polymerních jednotek (2 skupin OH vázaných na 2 

atomy titanu v 2 molekulách polytitaničitanu) oligomerních titaničitanů na vyšší 

polymery. 
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V závislosti na koncentraci hydroxidu, tj. poměrů jednotlivých složek 

ternárního systému (AOH-TiO2-H2O), byly publikovány podmínky iontově výměnné 

reakce pro vznik semiprotonizovaných polytitaničitanů, použitelných jako prekurzory 

pro vznik polytitaničitanů termolýzou při nízké teplotě14. 

 

Metoda organických komplexů:  

Kyselina Octová Šťavelová Citrónová Stearová Glukonová 

 a glykol dá intraester** oxalát Ti-Ba polyester stearát Ti-K Glukonát SrTi 

hydrolýza i-esterifikací Termolýzou esterifikací termolýzou laktonizací 

příklad soli (Ca,Ba)TiO3* BaTiO3* CsxTi2-x/4O4
20 K2Ti4O9

27 SrTiO3* 

** autocitace, * intraesterifikace alkoxo-acetatového komplexu 

 

Výhodou metody je možnost přípravy dehydratovaných solí organických 

kyselin z uhličitanů, a tepelná dehydratace taveniny soli (120°C) u mýdla  - stearátu 

draselného připraveného z hydroxidu draselného a kyseliny stearové27. 

Základní je metoda vzniku polymerovaného komplexu20 z kyseliny citrónové a 

ethylenglykolu, při níž se polykondenzací uvolňuje voda, která  hydrolyzuje Ti(RO)4. 

 

4. Shrnutí reakcí a reaktantů do nové komplexní optimální reakce: 

Pro optimální přípravu iontoměničové titaničitanu:  

• Není důležitý typ alkálie, ale složení výchozí titaničité kyseliny-

protonizované formy. 

• Není důležitý typ sloučeniny Ti, ale její reaktivita – HDTO jen i pro reakci 

s uhličitany. 

 

Reakce v nízkotavitelných eutektikách mohou nahradit hydrotermální reakci: 

a)  hydroxidů ( NaOH-KOH 49% 230°C),  

b)  uhličitanů ( Na2CO3-K2CO3 42% 800°C, Li-K-Na-CO3 650°C) 
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c)  org.solí (Fm-ONa 257°C, Ac-ONa  337°C) 

d)  alkoxidů alkálií (roztok EtONa v EtOH z NaOH a EtOH) 

Kombinací systémů c) a d)  vznikají komplexní prekurzory pro metodu sol gel. 

 
Patentované metody příprav HDTO 

US Patent 5,049,309 (1991) 
Sakamoto M., Okuda H., Koike S., Yamasaki, Y., Titania sol. 
HDTO neutralizací SO4

2-, Cl-, NO3- titanu alkalickými hydroxidy i amóniem v ledu, 
vazba nových aniontů promytím H+An-, odstranění vázaných aniontů OH- anexem. 
 
US Patent 5,461,022 (1995) 
Dosch R.G., Stephens H.P., Thin film hydrous metal oxide catalysts 
HDTO z alkoxidů Me, Et, iPr,Bu i solí alkylamónia Me, Et, Pr, Bu, srážení alkaliemi. 
 
US Patent 5,618,437 (1997) 
Ulan J. G., Maycock K.R., Drackett T.S., Mok F. M. F.,  
Process for removing sulphate from aqueous solution. 
Ti(OBu)4 + C6H14 + H2O + NaOH (25% aq)   ~0°C  TiO2·5.5H2O, sušení při 20°C 
 
US Patent 5,821,186 (1998) 
Collins J.L.,  
Method for preparing hydrous titanium oxide spherules and other gel forms thereof. 
(HMTA+urea) (aq.) + (TiCl4+HCl) (aq)       ~0°C       TiO2·xH2O, sušení při 0-20°C  
US Patent 6,106,799 (2000) 
 
Lehto J., Leinonen H., Harjula R., Preparation of granular titanate ion exchangers. 
HDTO je průmyslový meziprodukt FINNTI S130, Kemira Pigments, Finland 
Výroba iontoměniče NaxTiyOz z nevodného roztoku-taveniny EtONa-EtOH-HDTO. 
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REAKTIVNÍ ŘEDIDLA V ANTIKOROZNÍCH EPOXIDOVÝCH NÁTĚROVÝCH 
HMOTÁCH 

 
REACTIVE DILUENTS IN ANTICORROSIVE EPOXY PAINTS 

 

Ing. Libuše Hochmannová, Ph.D. 
Synpo, akciová společnost Pardubice, CZ 
 

Summary 
A few types of reactive diluents were used for formulations of high solids 
epoxy anticorrosive paints. Dosing of the reactive diluents was up to 20 % 
by weight in relation to low molecular weight epoxy resin. Two curing 
agents were used – Mannich base and phenalkamine. The viscosity of the 
paints, the density of polymer networks and the anticorrosive efficiency 
was evaluated. The additions of the reactive diluents allowed an en-
hancement of the solid content of paint, more than 10 % by volume. 
Key words: reactive diluents, anticorrosive epoxy paint 

 

 

Rozpouštědlové epoxidové nátěrové hmoty byly používány pro ochranu oceli 

a betonu řadu let. Pevné epoxidové pryskyřice, rozpouštěné převážně v xylenu, za-

jišťovaly spolehlivou ochranu díky výborné přilnavosti, výborným mechanickým vlast-

nostem a chemické odolnosti. V posledních dvaceti letech byly průmyslové 

epoxidové nátěry vystaveny tlaku z důvodu ochrany životního prostředí. Klade se 

důraz na snížení emisí těkavých organických látek do ovzduší a to vede k posunu 

vývoje v oblasti nátěrových hmot směrem k produktům s nízkým obsahem rozpouš-

tědel. 

 Nové okolnosti vyžadují přechod na středněmolekulární a kapalné nízkomole-

kulární epoxidové pryskyřice, které jsou méně pružné, mají kratší dobu zpracovatel-

nosti a jsou nemísitelné s některými rozpouštědly a tvrdidly. Kapalné 

nízkomolekulární epoxidové pryskyřice na bázi  bisfenolu A o relativní molekulové 

hmotnosti 350 - 600 jsou vhodné k formulaci dvousložkových nátěrových hmot o vy-

soké sušině nebo bezrozpouštědlových. Vysokou viskozitu dianových pryskyřic lze 

snížit reaktivními a inertními rozpouštědly. Z epoxidových pryskyřic na bázi bisfenolu 

F, vytvrzovaných  nízkoviskózními alifatickými a cykloalifatickými aminy a nízkomole-

kulárními polyamidovými pryskyřicemi mohou být formulovány nátěrové hmoty 

s obsahem VOC (Volatile organic compound) významně menším než je 250 g/l. Vý-
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zkum je zaměřen na modifikované epoxidové pryskyřice a nové typy tvrdidel, aby 

byly zajištěny charakteristické vlastnosti epoxidových nátěrových hmot (1,2). 

Vysokosušinové nátěrové hmoty méně znečišťují životní prostředí, jsou účin-

nější a také ekonomičtější. Významným způsobem se uplatňují jako nejrůznější anti-

korozní nátěry v těžkém korozním prostředí. Tyto nátěry jsou obvykle používány 

v tloušťce suchého filmu 150 až 1000 µm. Nejčastěji se aplikují jako ochranné nátěry 

konstrukcí, zařízení v chemickém průmyslu, potravinářství a energetice, nátěry lodí a 

dalších dopravních prostředků (3,4).  

V systémech s vysokým obsahem sušiny se obsah netěkavých látek obvykle 

pohybuje mezi 60 – 90 % hmot., což odpovídá příslušnému obsahu sušiny 50 – 80 % 

obj. Některé nové typy nátěrových hmot mohou být formulovány i na sušinu vyšší 

než 90 % objemových. Existuje několik způsobů, jak zvýšit obsah netěkavých látek: 

snížením průměrné molekulové hmotnosti, úzkou distribucí molekulové hmotnosti, 

použitím vysoce účinných rozpouštědel snižujících viskozitu, použitím reaktivních 

ředidel a použitím nových aplikačních technologií (5,6). 

Výzkum tvrdidel byl zaměřen na produkty s nízkou viskozitou, dovolující for-

mulace s nízkým VOC a vytvrzování nátěrů při nízkých teplotách (7). Existuje před-

stava, že nátěrové hmoty vhodné pro životní prostředí jsou extrémně drahé. 

Vysokosušinové nátěrové hmoty, tolerantní k životnímu prostředí, založené na epo-

xidových pryskyřicích a fenalkaminových tvrdidlech lze aplikovat ve větších tloušť-

kách a tedy v méně vrstvách než běžné nátěrové hmoty. Lze je aplikovat na 

nedokonale očištěné povrchy bez poklesu ochranných vlastností. Snížení VOC lze 

dosáhnout použitím směsi epoxidových pryskyřic na bázi Bisfenolu A/F a optimaliza-

cí formulace. Reologii nátěrové hmoty je možné nastavit tak, že pro aplikaci mohou 

být použity běžné techniky nanášení, jako je vzduchové stříkání a  dosáhnout tloušť-

ky suchého filmu cca 200 µm. Celková cena práce tak může být snížena (8). 

 Epoxidové nátěry jsou široce používané kvůli výborné chemické odolnosti, 

mechanické pevnosti, schopnosti vytvářet systémy s různým stupněm pružnosti a 

výbornou přilnavostí na různé podklady. Dalšími přednostmi jsou fyziologická a eko-

logická nezávadnost a výborná adheze a dlouhodobá odolnost na minerálních a ko-

vových podkladech.  
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Vysokosušinové systémy vyžadují použití účinnějších aktivních rozpouštědel, 

aby se dosáhlo požadovaných vlastností nátěrových hmot. Přestože rozpouštědlová 

složka je pouze přechodnou součástí nátěrů a cílem mnoha regulací je snížit objem 

rozpouštědla použitého ve formulaci, rozpouštědla stále hrají velice důležitou roli při 

určování kvality a použití nátěru. Aplikace, vzhled, životnost a tvorba nátěrové vrstvy 

jsou významně ovlivňovány vlastnostmi použitého rozpouštědla (9). Ve vysokosuši-

nových nátěrových hmotách se používají alkoholy, ketony, estery, glykolethery a je-

jich acetáty (10,11). 

Reaktivní ředidla jsou přidávána k  pryskyřicím, aby snížila viskozitu a zlepšila 

jejich zpracovatelnost. Zabudují se do polymerní sítě v průběhu vytvrzování a nelze 

je odstranit extrakcí rozpouštědlem. Reaktivní ředidla jsou monofunkční a polyfunkč-

ní. Monofunkční ředidla reagují tak, aby zakončila růst řetězce. Polyfunkční ředidla 

se váží do sítě pryskyřice těsněji, protože mají více než jedno reakční místo. Celkové 

množství reaktivních ředidel, které může být přidáno k pryskyřici je omezené, protože 

při přídavku nadměrného množství ředidla dochází ke zhoršování vlastností vytvrze-

ného nátěru (12,13). 

Monofunkční reaktivní ředidla pro epoxidové pryskyřice jsou např.: allylglycidy-

lether, butylglycidylether, fenylglycidylether, glycidylmetakrylát, oxid styrénu, oxido-

vané olefiny, alicyklické epoxidy, glycidylester kyseliny neodekanové, atd. (14,15,16). 

Speciálním viskozitním modifikátorem je reaktivní ředidlo Cardolite NC 513 firmy 

Cardanol Chemicals. Reakční produkt kapaliny, získané ze skořápek kešu ořechů a 

epichlorhydrinu je charakterizován strukturou, která je velmi podobná bisfenolové 

epoxidové pryskyřici. Migrace z nátěru během jeho ochranné funkce je minimální. 

Vzhledem k výborné odolnosti vodě je toto ředidlo doporučeno pro nátěry nádrží na 

pitnou vodu a aplikace v potravinářském průmyslu (17). 

Polyfunkční reaktivní ředidla pro epoxidové pryskyřice jsou např. : butandiol-

diglycidylether, cyklohexandimetanoldiglycidylether, dioxid dicyklopentadienu, dioxid 

divinylbenzenu, dioxid divinylcyklohexanu, difunkční epoxysilikony, epoxidovaný gly-

cerol, hexandioldiglycidylether, N,N-diglycidyl anilin atd. (18,19). 

Experimentální práce byly zaměřeny na zvýšení obsahu netěkavých složek 

v průmyslových epoxidových antikorozních nátěrových hmotách. Byly naformulovány 

dvě řady modelových formulací na bázi nízkomolekulární epoxidové pryskyřice a pěti 
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typů reaktivních ředidel. Byla použita monofunkční reaktivní ředidla 2 - ethylhexylgly-

cidylether, glycidylether C12 - C14 alkoholu a  Cardolite NC513 - epoxidovaný olej na 

bázi produktů ze skořápek kešu ořechů, z difunkčních  typů byly vybrány hexandiol-

diglycidylether a cyklohexandimethanoldiglycidylether. Ve formulacích byly použity 

dva druhy antikorozních pigmentů - hydratovaný fosforečnan zinečnatý, dále fosfo-

rečnan zinečnato-hlinitý. Jako tvrdildla byly vybrány typy vhodné pro průmyslové an-

tikorozní epoxidové nátěrové hmoty, Mannichova báze a fenalkamin připravený 

z produktů získaných ze skořápek kešu ořechů. Pro urychlení reakce vytvrzování byl 

použit katalyzátor.  

Byl zjišťován vliv reaktivních ředidel na viskozitní chování nátěrových hmot a 

na lakařsko-technologické vlastnosti nátěrových filmů. Viskozitní měření u první slož-

ky epoxidových nátěrových hmot byla prováděna na rotačním reometru Haake Roto-

visco RT10 a RV 100 při teplotě 23°C. Pro měření vzorků nátěrových hmot byl použit 

systém kužel-deska. Hustota polymerní sítě byla zjišťována pomocí MEK testu. Jed-

novrstvé nátěry z antikorozních nátěrových hmot byly vystaveny vlivu urychlených 

korozních zkoušek a stanovena jejich antikorozní účinnost. 

 První řada formulací epoxidových antikorozních nátěrových hmot byla připra-

vena s přídavky reaktivních ředidel v množství 0, 10 a 20 % hmot. na epoxidovou 

pryskyřici, obsahovala antikorozní pigment hydratovaný fosforečnan zinečnatý, jako 

tvrdidlo byla použita Mannichova báze. Zabudováním reaktivních ředidel byla sušina 

zvýšena o 10 % obj.  

Z naměřených závislostí viskozity na rychlosti deformace je zřejmé, že nátěro-

vé hmoty byly reologicky komplexní kapaliny, jejichž hlavním rysem byla pseudoplas-

ticita. Viskozita vzorků při dané hodnotě rychlosti deformace rostla s objemovou 

koncentrací netěkavých podílů. Vyšší obsah reaktivního ředidla se projevil snížením 

viskozity nátěrové hmoty při vyšších hodnotách rychlosti deformace. Viskozita nátě-

rových hmot s přídavky reaktivních ředidel klesala v řadě cyklohexandimethanol-

diglycidylether, 2 – ethylhexylglycidylether, Cardolite NC 513, 

hexandioldiglycidylether, glycidylether C12 - C14 alkoholu. 

Ze základního lakařsko-technologického hodnocení vyplynulo, že reaktivní ře-

didla neovlivnila první stádia zasychání nátěrů, ale prodloužila dobu zasychání na 

200 g až 1000 g. Tvrdost kyvadlem byla u nátěrů s přídavky reaktivních ředidel po-
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někud nižší a rovněž se snižovala s rostoucím podílem reaktivních ředidel ve formu-

lacích. Reaktivní ředidla většinou zlepšila fyzikálně-mechanické vlastnosti filmů. 

Všechny filmy bez ohledu na použité reaktivní ředidlo a jeho množství měly vynikající 

přilnavost.  

Reaktivní ředidla ovlivnila odolnost nátěrů vůči methyl ethyl ketonu. Tato 

zkouška charakterizuje do určité míry hustotu vzniklé polymerní sítě. Filmy připrave-

né z nátěrové hmoty bez přídavku reaktivních ředidel, dosahovaly vysokých hodnot 

MEK testu již po 1 měsíci od jejich přípravy, víc než 300 s. Nejnižších hodnot MEK 

testu dosahovaly nátěry s 2-ethylhexylglycidyletherem (pouze 75 s) a potom 

s glycidyletherem C12-C14 alkoholu (92 s). Naopak největší odolnost vůči methyl 

ethyl ketonu vykazovaly filmy s cyklohexandimethanoldiglycidyletherem (270 s). 

 Jednovrstvé nátěry byly vystaveny vlivu korozních atmosfér. Výsledky hodno-

cení nejsou však jednoznačné. Po 1512 hodinách expozice nátěrů v neutrální solné 

mlze lze říci, že reaktivní ředidla celkovou antikorozní účinnost poněkud zhoršila. 

Nejhorší korozní odolnost vykazovaly nátěry, které obsahovaly reaktivní ředidlo 

Cardolite NC 513. Naopak nejlepší výsledky, téměř stejné jako u nátěrové hmoty bez 

přídavku reaktivního ředidla, vykazovaly nátěry s 2-ethylhexylglycidyletherem. 

Z testování v kondenzační komoře s obsahem oxidu siřičitého - po 1512 hodinách 

cyklových zkoušek - je patrné, že reaktivní ředidla většinou antikorozní účinnost nátě-

rů nezhoršila – pouze hexandioldiglycidylether. Nejlepší antikorozní účinnosti v tomto 

korozním prostředí dosáhl nátěr, který obsahoval 10 % cyklohexandimethanoldigly-

cidyletheru. 

Druhá řada formulací je na bázi antikorozního pigmentu fosforečnanu zinečna-

to-hlinitého, s fenalkaminovým tvrdidlem a katalyzátorem. V recepturách byly zkou-

šeny přídavky všech zmíněných reaktivních ředidel v množství 0,10 a 20 % hmot. ve 

vztahu k epoxidové pryskyřici. Zabudováním reaktivních ředidel byla sušina zvýšena 

o 6 % obj.  

 Při porovnání viskozit nátěrových hmot byla viskozita s 10% přídavky reaktiv-

ních ředidel větší než viskozita s 20% přídavky. Nejnižší viskozitu měly nátěrové 

hmoty s přídavky glycidylether C12 - C14 alkoholu, potom s 2 - ethylhexylglycidy-

letherem, následovaly nátěrové hmoty s Cardolite NC513, dále 

s hexandioldiglycidyletherem a nejvyšší viskozitu měly nátěrové hmoty 
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s cyklohexandimethanoldiglycidyletherem. 

 Všechny typy reaktivních ředidel poněkud prodlužily první stádia zasychání. 

Reaktivní ředidla nepatrně snížila hodnoty tvrdostí kyvadlem. Vliv reaktivních ředidel 

se neprojevil u odolností deformacím.  Přilnavost nátěrů na ocel byla opět vynikající u 

všech hodnocených formulací. Odolnost proti methyl ethyl ketonu stanovená po 1 

měsíci byla u všech nátěrů vyšší než 300 s a po 2 měsících vyšší než 600 s – pouze 

nátěr obsahující glycidylether C12-C14 alkoholu dosáhl nižší hodnoty 515 s.   

 Jednovrstvé nátěry připravené z druhé řady nátěrových hmot, vystavené vlivu 

obou korozních prostředí, poskytovaly lepší celkovou antikorozní účinnost než jedno-

vrstvé nátěry z první řady formulací. Po 1512 hodinách expozice nátěrů v neutrální 

solné mlze lze říci, že reaktivní ředidla celkovou antikorozní účinnost většinou zhorši-

la. Pouze nátěry s 2-ethylhexylglycidyletherem poskytovaly poněkud lepší antikorozní 

účinnost. Nejhorší antikorozní ochranu vykazovaly nátěry, které obsahovaly reaktivní 

ředidlo Cardolite NC 513. Tyto výsledky jsou v souladu s výsledky testování první 

řady nátěrových hmot. Z testování v kondenzační komoře s obsahem oxidu siřičitého 

- po 1512 hodinách cyklových zkoušek - je patrné, že reaktivní ředidla většinou anti-

korozní účinnost nátěrů nezhoršila – pouze hexandioldiglycidylether a cyklohexandi-

methanoldiglycidylether. Nejlepší antikorozní účinnosti v tomto korozním prostředí 

dosáhl nátěr, který obsahoval 2-ethylhexylglycidylether.  

Vhodnou volbou reaktivního ředidla se podařilo zvýšit sušinu antikorozních 

epoxidových nátěrových hmot až o 10 % objemových. Nutné je však brát zřetel i na 

ostatní parametry nátěrové hmoty, které jsou vyžadovány pro určitou aplikaci. Typ a 

množství reaktivního ředidla ovlivnily viskozitní chování nátěrových hmot, základní 

lakařsko-technologické vlastnosti nátěrů, odolnost proti methyl ethyl ketonu i antiko-

rozní účinnost jednovrstvých nátěrů. 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory ze státních prostředků 
 prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu 
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Graf 1: Závislost viskozity epoxidových antikorozních nátěrových hmot obsahujících 
různé typy reaktivních ředidel na rychlosti deformace. 
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Graf 2: Závislost viskozity epoxidových antikorozních nátěrových hmot obsahujících 
různé typy reaktivních ředidel na rychlosti deformace. 
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Graf 3: Methyl ethyl keton test u epoxidových NH vytvrzovaných Mannichovou bází. 
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Graf 4: Celková antikorozní účinnost epoxidových NH vytvrzovaných Mannichovou 
bází – po 1512 h korozních zkoušek.  

 240 
 



CCT 34, 233-241 (2003) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10
 %

 C
. N

C51
3

20
 %

 C
. N

C51
3

10
 %

 H
DDGE

20
 %

 H
DDGE

10
 %

 2 
EHGE

20
 %

 2 
EHGE

10
 %

 G
E C

12
-14

 A

20
% G

E C
12

-14
 A

10
 %

 C
HDMDGE

20
 %

 C
HDMDGE

ce
lk

ov
á 

an
tik

or
. ú

či
nn

os
t (

st
.)

neutrální solná mlha
kond.komora s oxidem siřičitým

 
Graf 5: Celková antikorozní účinnost epoxidových NH vytvrzovaných fenalkaminem – 
po 1512 h korozních zkoušek. 
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AQUALON RHEOLOGICAL ADDITIVES FOR WATERBORNE PAINTS 
 

RHEOLOGICKÁ ADITIVA AQUALON PRO VODOUŘEDITELNÉ 
NÁTĚROVÉ HMOTY 

 
Hans Vonhögen 
Hercules BV, Aqualon Division, Zwijndrecht, The Netherlands 

 

Summary 
For over a quarter century, hydroxyethylcellulose (HEC) has been 
considered as the "industry standard" among water-soluble polymers for 
thickening latex paints. Its nonionic structure, which renders it insensitive 
to pH variations, has made it suitable for use in a wide variety of interior 
and exterior latex paints. The use of HEC results in paints with improved 
sag resistance, incan stability, color acceptance, water retention and open 
time. In the mid-1970s, the first bioresistant cellulose ether, Natrosol B, 
was introduced in the market-place. Its use virtually eliminated the 
problem of viscosity loss in contaminated paints. 
Key words: Rheology modifiers, cellulose ethers, hydrophobically 
modified synthetic associative thickeners. 

 

 

The availability of Aqualon's HECs, called Natrosol, in a broad range of 

molecular weights further allows formulators to custom-tailor various applied 

properties. However, it was also recognized that improvements in the spatter 

resistance, leveling, and handling properties of HEC were desired.   

Early research efforts led to the discovery that HEC could be rendered 

"associative" by introducing small amounts of long-chain alkyl groups into its 

molecular structure. The first hydrophobically modified low MW HECs or HMHECs 

were introduced to the paint industry in 1984: Natrosol Plus 330. 

It is an unique polymer, that combines many of the desirable properties of 

HEC with the rheological performance of synthetic associative thickeners like 

improved spatter resistance and leveling with good sag resistance.   
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A few years ago, Aqualon commercialized three nonionic synthetic rheology 

modifiers: Aquaflow NLS-210 as low shear effective, NLS-210 as mid shear 

effective, and NHS-300 as high shear effective rheology modifiers. 

These products are good replacement products for the hydrophobically modified 

ethoxylated urethanes in the market that are commonly referred to as HEURs. 

Unlike cellulosic thickeners these hydrophobically modified polyacetal-polyether (HM-

PAPE) polymers interact only weakly with the aqueous phase. They have a telechelic 

ambiphilic structure from a hydrophilic polymer backbone, which is endcapped with 

defined quantities of hydrophobic segments. Their thickening effect is attributed to 

the fact that the relevant hydrophilic segments react weakly with the aqueous phase, 

whereas the hydrophobic end groups form relative stable associates with the 

hydrophobic ingredients of a paint. These liquid  products are designed to control the 

rheology of waterborne paints and coatings.   

Aqualons traditional approach was that their regional offices sold Natrosol 

hydroxyethylcellulose to the architectural paint producers. Today the Aqualon Global 

paint group delivers complete rheology solutions to the waterborne coatings industry.  

Although our history is grounded in cellulosics, our core competency is rheology. 

Cellulosics are the dominant class of thickeners in the world, but providing complete 

rheology solutions demands we supplement our cellulosic portfolio with new 

offerings: Aquaflow Non-Ionic Synthetic Associative Rheology Modifiers for 

Waterborne Coatings. This new chemistry and technology platform has been 

introduced and launched to the market in 1998. 

 

Topics that will be addressed in this presentation are: 

• Overview of the Aqualon complete product portfolio 

• The influence of Rheology Modifiers in general on paint properties during 

processing, storage and application. 

• Impact of cellulosics in waterbased emulsion paints 

• Positioning of Aquaflows vs HEURs 
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Outline of Presentation 

••  AAqquuaalloonn  PPrroodduucctt  PPoorrttffoolliioo  

••  PPaaiinntt  pprrooppeerrttiieess  iinnfflluueenncceedd  bbyy  RRMMss  

••  CCeelllluulloossiiccss  

••  SSyynntthheettiiccss  

 

Complete Rheology Solutions 

Cellulose Ethers HEC Natrosol 
(Low-Medium-High)  HMHEC Natrosol Plus 
 MC Culminal 
 MHEC  Culminal 
 MHPC  Culminal 
 CMC Blanose 
Nonionic SAT HMPE  Aquaflow N-serie 
(Low-Medium-High)   
Anionic SAT HASE Aquaflow A-serie 
(Low)   
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PPaaiinntt  pprrooppeerrttiieess....IInnfflluueennccee  ooff  RRhheeoollooggyy  MMooddiiffiieerrss

PPrroocceessss  SSttoorraaggee  ssttaabbiilliittyy  Application 
DDiissppeerrssiinngg  
‘‘TThhiicckkeenniinngg’’ 

Physical stability 
Biostability 

RRhheeoollooggyy  
WWoorrkkaabbiilliittyy  
SSppaatttteerr  rreessiissttaannccee  
WWaatteerr  rreetteennttiioonn  
LLeevveelliinngg  
SSaagg  rreessiissttaannccee  
CCoolloouurr  aacccceeppttaannccee  
HHiiddiinngg  ppoowweerr  
Water (scrub)resistance 

 
Cellulosics in Latex Paints  

MM
oo ll .. WW

ee ii gg hh tt   
 

 

HEC MC CMC 
Natrosol 250 Culminal Blanose 

LR 50 7L 
MBR 400 7M 
HBR 6000 7M65 

HHBR 1 500 7H 
HHRP 60000 7H9 
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TThhiicckkeenniinngg  MMeecchhaanniissmm  ooff  NNoonn  AAssssoocciiaattiivvee  CCeelllluulloossiiccss  
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NNaattrroossooll  &&  CCuullmmiinnaall  

SSttrroonngg::  WWeeaakk::  

  EEccoonnoommiiccaall  TThhiicckkeenniinngg  

  VViissccoossiittyy  SSttaabbiilliittyy  

  CCoommppaattiibbiilliittyy  

  CCoolloorraanntt  CCoommppaattiibbiilliittyy  

  NNoonniioonniicc  

  WWaatteerr  RReetteennttiioonn  

  PPoooorr  SSppaatttteerr  RReessiissttaannccee  

  PPoooorr  LLeevveelliinngg  

  PPoooorr  BBrruusshhiinngg  VViissccoossiittyy  

  

  

CChhaalllleennggee……..  LLooww  ssppaatttteerr  aatt  hhiigghh  TTEE  

  SSppaatttteerr  iiss  ccaauusseedd  bbyy  eellaassttiicciittyy..    

  HHiigghh  MMww  CCEE  iiss  eeffffiicciieenntt  tthhiicckkeenneerr  bbuutt  iinnttrroodduucceess  eellaassttiicciittyy..  

  HHooww  ttoo  iimmpprroovvee  ssppaatttteerr  rreessiissttaannccee  ooff  CCEE  bbaasseedd  ppaaiinntt  aatt  eeffffiicciieenntt    
tthhiicckkeenniinngg??  
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AAnnsswweerr  

  BBuuiilldd  iinn  aassssoocciiaattiivvee  bbeehhaavviioorr    
((ttwwoo--ttiieerr  aapppprrooaacchh  ggiivveess  rroooomm  ffoorr  lloowweerriinngg  MMww))..  

  TThhee  bbiirrtthh  ooff  HHMMHHEECC  ((NNaattrroossooll  PPlluuss  333300))  

  
TThhiicckkeenniinngg  MMeecchhaanniissmm  ooff  AAssssoocciiaattiivvee  TThhiicckkeenneerrss 
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NNaattrroossooll  PPlluuss  333300    
AAddvvaannttaaggeess  oovveerr  rreegguullaarr  cceelllluulloossiiccss::  

  OOuuttssttaannddiinngg  ssppaatttteerr  rreessiissttaannccee  
  IImmpprroovveedd  bbrruusshhiinngg  vviissccoossiittyy  
  IImmpprroovveedd  lleevveelliinngg  

AA  HHiigghh  QQuuaalliittyy  CCeelllluulloossee  EEtthheerr  ffoorr  yyoouurr  
HHiigghh  QQuuaalliittyy  PPaaiinntt  
CCeelllluulloossee  eetthheerrss  --  KKeeyy  eelleemmeennttss 
VVeerrssaattiillee  

  MMuullttii--ffuunnccttiioonnaall  ((pprroocceessss,,  ssttoorraaggee,,  aapppplliiccaattiioonn))  
  BBrrooaadd  rrhheeoollooggyy  ccoonnttrrooll  ooppttiioonnss  ((ssuubbssttiittuueenntt,,  MMww))  
 PPeerrffoorrmmaannccee  llaarrggeellyy  iinnddeeppeennddeenntt  ffrroomm  ootthheerr  iinnggrreeddiieennttss 

Enhanced performance by associative behaviourssppaatttteerr,,  bbrruusshhiinngg  vviissccoossiittyy,,  lleevveelliinngg  
  ffoorrggiivviinngg  rreellaattiivvee  ttoo  SSAATT’’ss  ((MMww  ffaallll  bbaacckk  ppoossiittiioonn))  
 ooppttiioonnaall  ccoommbbiinnaattiioonn  wwiitthh  SSAATT’’ss 

Environmentally friendly 
 mmaaddee  ffrroomm  rreenneewwaabbllee  rreessoouurrcceess 
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NNoonn--IIoonniicc  SSyynntthheettiicc  AAssssoocciiaattiivvee  RRhheeoollooggyy  MMooddiiffiieerrss  
For Waterborne Coatings 

CCoommpplleettee  RRhheeoollooggyy  SSoolluuttiioonnss   

  
AAqquuaaffllooww™™  NN--SSeerriieess 
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AAqquuaaffllooww™™  RRhheeoollooggyy  MMooddiiffiieerrss 
WWhhaatt  iiss  iitt?? 

 

 
 

PPeerrffoorrmmaannccee  iinn  DDeeccoorraattiivvee  PPaaiinnttss 

EEffffeecctt  ooff  mmoolleeccuullaarr  ssttrruuccttuurree  
HHiigghh  gglloossss  --  SSttyyrreennee  AAccrryylliicc,,                    
PPVVCC  1199 

NNLLSS  220000  //  
NNHHSS  330000  

LLSSVV  HHEEUURR  //  
HHSSVV  HHEEUURR  

BBlleenndd  rraattiioo  ((ddrryy  pprroodduucctt))  88  //  9922  44  //  9966  

TThhiicckkeenneerr  ddoossaaggee  ((wwtt%%))  00..6633  00..6644  

SSttoorrmmeerr  vviissccoossiittyy  ((KKUU))  110011  110000  

IICCII  vviissccoossiittyy  ((mmPPaa..ss))  119955  119900  

LLeevveelllliinngg  ((bbrruusshh))  88  77  

SSaagg    rreessiissttaannccee  ((mmiiccrroonnss))  110000  7755  

CCoolloorr  aacccceeppttaannccee  ((DDEE))  66%%  RReedd  ooxxiiddee  00..99  11..44  

VViissccoossiittyy  cchhaannggee  oonn  ttiinnttiinngg  ((%%))                      
66%%  RReedd  ooxxiiddee  

--2288  --4444 

 

AAqquuaaffllooww  NN--sseerriieess      KKeeyy  eelleemmeennttss 
BBrrooaadd  RRhheeoollooggyy  CCoonnttrrooll  

WWiiddee  AApppplliiccaattiioonn  FFiieelldd  

EEaassiillyy  IInnccoorrppoorraatteedd  

SSuuppeerriioorr  LLeevveelliinngg  &&  FFuullll  GGlloossss  DDeevveellooppmmeenntt  

EExxcceelllleenntt  CCoorrrroossiioonn  RReessiissttaannccee  

PPeerrffoorrmmaannccee  &&  CCoosstt  AAddvvaannttaaggee  OOvveerr  HHEEUURRss  
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RHEOLOGICKÁ ADITIVA PRO ROZPOUŠTĚDLOVÉ SYSTÉMY 
 

RHEOLOGISCHE ADDITIVE FÜR LÖSEMITTELHALTIGE  
SYSTEME 

 

Peter Cagan 
Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H., Baden bei Wien, Austria 
 

Summary 
For the setting and control of rheological properties of the solvent based 
systems could be used different rheological additives. The chose for the 
right additive depends on the requirement flow profile. This profile 
determines the behaviour during the storage, production, application and 
after the application. These are all important properties to achieved the 
optimum and required film quality. This paper gives a overview about the 
opportunities, possibilities, chemistry, advantages, disadvantages and 
limitations of different rheological additives for the solvent based systems. 
Key words: rheological properties, rheological additives. 
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VÝHODY POUŽITÍ SILANŮ JAKO ADITIV V NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH  
 

ADVANTAGES OF USING SILANES AS ADDITIVES FOR COATINGS 
 

Ing. Petr Jakeš 
Crompton S.A. 
 

Summary 
Using the silanes in aqueous systems can by the obtained usage 
properties replace the applications with conventional solvent systems. This 
reality leads to simplifying the production process, the easier purification 
and simplified storing and packing economy. On using the silanes the 
single component systems may be formulated, which again results in 
reducing the cost volume.  
Key words: silanes, aqueous, solvent. 

 

 

Zvýšení adheze 
Použití silanů vede k významnému zvýšení adheze díky vzniku kovalentní 

vazby mezi pojivem a substrátem. Vzniklé chemické vazby umožňují NH adhezi  

k nejrůznějším materiálům : sklu, kovům, betonu atp. Adheze je mnohem silnější než 

v případě fyzikálních vazeb na kterých je adheze nátěrových hmot založena. 

 
Chemická odolnost 

Kombinované vlastnosti docílené silany – zvýšená adheze spolu se síťováním 

zvyšují korozní odolnost a odolnosti vůči alkáliím, kyselinám a rozpouštědlům. To 

umožňuje expozici NH v náročných a agresivnějších prostředích. V průmyslových  

a automobilních NH poskytují silany odolnost vůči slané vodě, korozivnímu prostředí 

a atmosférickým vlivům.  

 
Odolnost vůči špinění 

Odolnost vůči špinění je výsledkem vzniku siloxanových příčných vazeb mezi 

řetězci polymeru. Siloxanové (–Si-O-) vazby jsou pružné a odolné vůči extrémům pH. 

Komerční i průmyslové NH tak mohou odolávat zašpinění bez ohledu na jeho původ. 

Příkladem aplikací mohou být parketové nebo nábytkářské laky, architektonické 

nátěry i anti-graffiti nátěry. 
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Odolnost vůči otěru 
Pojivové systémy, které jsou více flexibilní jsou schopny lépe odolávat 

mechanickému poškození. Nátěry automobilů nebo průmyslové nátěry si mohou 

zachovat svoji integritu a vzhled právě díky silanům. PUR disperze s obsahem silanu 

používané v parketových nátěrech mohou lépe odolávat velmi frekventovanému 

provozu. 

 
Zvýšená životnost produktů 

Silany mají delší životnost v porovnání s ostatními síťovadly jako jsou např. 

polyaziridiny a izokyanáty. Tato vlastnost je přenášena i do formulovaných systémů 

zejména tehdy, pokud je vhodně adjustováno pH. 

 
Kompatibilita s vodou ředitelnými NH 

Nové typy silanů a nové technologie jejich použití umožňují jejich aplikaci 

kromě rozpouštědlových typů NH také ve vodou ředitelných systémech. 

 
Zjednodušení výrobního procesu 

Použití silanů ve vodných systémech může získanými užitnými vlastnostmi 

nahradit aplikace s konvenčními rozpouštědlovými systémy. Tato skutečnost vede ke 

zjednodušení výrobního procesu, snadnějšímu čištění a jednoduššímu skladovému a 

obalovému hospodářství. Navíc zvýšená adheze filmu znamená, že natírané plochy 

mohou být ošetřeny méně nátěry. Například u mostních nátěrů lze eliminovat některý 

ze základních nátěrů. Snížené náklady na práci a materiál jsou pak zjevné. Za 

použití silanů lze také formulovat jednosložkové systémy, což opět vede ke snižování 

nákladovosti. 

 

Toxikologické výhody 

Toxikologický a ekologický profil silanů je příznivější než u izokyanátů  

a polyaziridinů.  

Silquest, Coatosil a Wetlink silany mohou být použity ve vodouředitelných, 

rozpouštědlových i práškových nátěrových hmotách. 
Kontakt : Crompton S.A., tel. 296 763 288, 602 348 616. Fax 283 872 168.  

E-mail : jakespe@cromptoncorp.com  
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OBJEKTIVNÍ POSOUZENÍ REPRODUKOVATELNOSTI  
A OPAKOVATELNOSTI VYHODNOCOVACÍCH METODIK 

 

OBJECTIVE JUDGEMENT OF REPRODUCIBILITY AND REPEATIBILITY 
OF EVALUATING METHODOLOGIES  

 

Ing. Adolf Goebel, Ph.D., Ing. Zdeněk Konvička, Ing. Blanka Pinková 
Precheza a.s. Přerov, CZ 

 

Summary 
Reliability of measurements is the most obvious condition for applying 
results of any method for process control. Objective judgement is possible 
by means of gage R&R test. Repeatability (influence of the method used) 
and reproducibility (influence by analysing persons) can be specified 
separately and potential improvements can be implemented. This test is 
one of important procedures of Six Sigma system. All important analytical 
and evaluating methods have been submitted to this procedure in 
Precheza a.s. and modified if necessary.   
Key words: Six Sigma, gage R&R test, ANOVA, reproducibility, 
repeatability, Precheza 
 

 

Úvod 

Systém Six Sigma [1, 2] patří bezesporu k nejefektivnějším postupům zlepšení 

kvality. Poskytuje jasné postupy, jak identifikovat podstatné faktory ovlivňující proces 

i postupy umožňující zásahy a změny žádoucím směrem. Každé řízení procesu se 

odvíjí od jeho sledování a měření řady parametrů. Aby mělo vyhodnocování 

jakýchkoli dat smysl, je nezbytné mít naprostou jistotu v tom, že jsou správně 

naměřena. To je samozřejmé. Stejně tak je jasné, že opakováním měření nezískáme 

vždy naprosto stejné výsledky, nýbrž spíše výsledky, které si jsou obvykle velmi 

blízké. Často nastává dilema, zda odchylky naměřené ve vlastnostech různých 

vzorků jsou pouze náhodné chyby nebo zda za nimi máme hledat vliv 

experimentálních podmínek, výrobního procesu atd.   

Existuje samozřejmě řada matematicko-statistických metod, které poskytují 

velmi objektivní pohled. Problémem však bývá, že jejich správná aplikace si vyžaduje 
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odborníka na statistické metody. Mechanická a doporučovaná hodnocení podle 

univerzálních návodů z  různých základních školení statistických metod si obvykle 

nelámou hlavu ověřováním řady předpokladů, jejichž zanedbání vede ke zcela 

zavádějícím výstupům. Pokud je hodnocení skutečně exaktní, nastává problém, jak 

ho přiblížit laikům tak, aby ho brali vážně a pochopili, co z něj vyplývá. Každodenní 

praxe nás však přesvědčuje o tom, že většinou nastupuje „cit a zkušenost“, což jsou 

pojmy velice špatně definovatelné a  ve svých výstupech nesmírně neobjektivní. Je-li 

výsledkem statistického rozboru potvrzení předpokládaných nebo tušených 

souvislostí, bývá to často považováno za pracné „objevování Ameriky“. Pokud závěry 

naopak boří stereotypy, bývají odmítány jako chybné. Oponenti závěry nevyvracejí 

rozborem dat, nýbrž pouhým konstatováním, že to tak být nemůže. 

Jedním z cílů Six Sigma je proto určité sjednocení používaných postupů tak, 

aby jim porozuměli všichni zainteresovaní, aby dokázali věcně argumentovat a tím i 

objektivně posoudit získané výsledky. Precheza a.s. Přerov patří mezi první české 

firmy, které ve své práci tento systém uplatnily. Informace o jednom z  konkrétních 

projektů byly prezentovány i na této konferenci [3]. 

Následující příspěvek si klade za cíl ukázat jeden ze standardních postupů 

hodnocení měřicích a vyhodnocovacích metod - test opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti (gage R&R study), jenž umožňuje posoudit vliv celého systému 

měření, odlišnosti v práci jednotlivých pracovníků nebo laboratoří, objektivní rozdíly 

způsobené vzorkem a v řadě  případů i to, zda některý typ vzorků je stanovován 

s vyšší nebo nižší reprodukovatelností a opakovatelností. Takový pohled do 

problematiky umožní řadu vylepšení a rovněž jednoznačnou odpověď na to, kde jsou 

hranice rozlišitelnosti dvou vzorků podobné kvality. Úmyslně zde nejsou popisovány 

matematické základy metody (je možné se s nimi seznámit v literatuře [4]), která se 

stala standardním vybavením počítačových statistických programů (např. MINITAB, 

NCSS, STATISTICA). Místo toho je pozornost věnována ukázkám standardních 

grafických výstupů a toho, co z nich lze poznat. Do jisté míry jsou tyto výstupy i 

ukázkou toho, jak prezentovat co nejsrozumitelněji výsledky výpočtů, které nejsou 

pro nestatistiky příliš průhledné.    

Precheza a.s. využívá popisovaný postup standardně a v případě nově 

zaváděných analýz a laboratorních testů se stává samozřejmostí, že se touto formou 

testuje jak metodika, tak i zapracovanost pracovnic a shoda provedení v jednotlivých 
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laboratořích. Jen tak je možno s jistotou říci, že metodika splňuje to, co se od ní 

očekává a že je na jejich výstupech možno stavět jak při výzkumných činnostech, tak 

při řízení procesů a zlepšování kvality.    

 

Provedení analýz pro test opakovatelnosti a reprodukovatelnosti 

Vlastní příprava testu si vyžaduje dodržení celé řady zásad. K analýzám se 

vybere několik vzorků. Typicky jich bývá pět. Příliš malý počet by již mohl ovlivnit 

kvalitu závěrů, výrazně větší pak neúnosně zvyšuje pracnost a časové nároky na 

absolvování testu. Vybrané vzorky by měly pokrývat celé běžně dosahované rozpětí 

parametru, jehož metoda analýzy se  ověřuje. Jednotlivé vzorky musí být dokonale 

homogenní. Okruh pracovníků nebo pracovnic laboratoře (laboratoří), kteří se budou 

na testu podílet, obdrží, aniž to vědí, každý ze vzorků k analýze několikrát (obvykle 

čtyřikrát). V případě pěti vzorků a čtyř pracovníků by tak každý z pracovníků obdržel 

20 vzorků označených zcela náhodnými čísly (je vhodné využít generátoru 

náhodných čísel – v tomto případě by bylo k označení potřeba vygenerovat celkem 4 

x 20 = 80 náhodných čísel). Seznam vzorků a jim přidělených čísel má k dispozici 

pouze hodnotitel, který ho důsledně utají. 

Dalším velmi důležitým krokem je získání důvěry pracovníků, kteří musí mít 

jistotu v tom, že za neúspěch je nečeká žádný postih. Musí být jasné, že smyslem 

testu je zjistit, s jakou přesností metodika funguje a nikoli někoho obviňovat. 

Pracovníci dostanou celou svoji sadu vzorků najednou. Vzorky analyzují v libovolném 

pořadí při běžné práci, nanejvýš však dva za směnu. Smyslem tohoto opatření je 

zohlednit i dlouhodobější vlivy (směnové kalibrace, kolísání napětí v síti, teploty 

v laboratoři apod.). Pokud se analýza vzorku při běžné práci provádí pouze jednou, 

je pracovníkům nutné zdůraznit, že nemají vzorky z testu analyzovat opakovaně 

(hlášený průměr opakovaných měření by vedl k nadhodnocení kvality metody).  

V Precheze a.s. se důsledně dodržuje zásada, že při publikaci výsledků ve 

zprávě je identita pracovníků utajena a vystupují zde pod číslem. Odpovídající jména 

zná pouze hodnotitel. V případě, že se ukáže u některého pracovníka nějaký 

problém, informuje o tom hodnotitel pouze nejbližšího nadřízeného pracovníka, jehož 

úkolem je s pracovníkem zcela důvěrně a bez informování jakýchkoli dalších 

nadřízených probrat možné příčiny zjištěných problémů. Pokud se zjistí, kde se 
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pracovník dopouští chyby, dostane se mu patřičného poučení nebo zácviku, aby se 

problém odstranil. Pracovník není vystaven tlaku a poznámkám okolí, čehož si váží a 

odnese si tak dobrou zkušenost i důvěru k bezprostřednímu nadřízenému, hodnotiteli 

i k celému systému testování. Pokud o to kterýkoli pracovník projeví zájem, může se 

po vyhodnocení testu seznámit u hodnotitele se svými výsledky dosaženými pro 

stejné vzorky, nedostane se mu však informace o dalších pracovnících. 

 

Vyhodnocení 

Počítačové programy obvykle používají metody analýzy rozptylu (ANOVA – 

Analysis of Variance) a regulačních diagramů „x s pruhem“ a rozpětí, které jsou spíše 

známy z jiných aplikací [5, 6, 7]. Metoda ANOVA umožňuje hlubší pohled na 

problém. Celkový rozptyl pocházející z naměřených dat, mimo rozdílnosti vzorků, 

(rozptyl systému měření) se matematicky rozděluje na své jednotlivé zdroje: 

 

 

Obr 1.  Rozdělení rozptylu na jeho jednotlivé zdroje. 

 

 

UKÁZKY GRAFICKÝCH VÝSTUPŮ Z TESTŮ RŮZNÝCH METOD 

Na obrázku 2 je regulační diagram pro průměry hodnot ze šesti vzorků 

dosažených dvěma pracovnicemi. Vrcholy klikatých čar jsou hodnoty průměru 

jednotlivých vzorků, levá část je první pracovnice, pravá druhá. Střední vodorovná 

čára je průměr ze všech hodnot, horní a dolní vodorovná čára představuje „šum“. 
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Pokud je vzorek rozpoznatelný od ostatních, musí být mimo pásmo šumu. První 

pracovnice tedy z celkových šesti vzorků odlišila dva (čtyři jí splývají v „šumu“), druhá 

pak tři až čtyři (dva splývají v „šumu“, jeden je na hranici rozpoznatelnosti). Nejedná 

se tedy o příliš citlivou metodu. Jak ukazuje rozložení dat, obě pracovnice pracují se 

srovnatelnou reprodukovatelností.  

 

Obr 2. Metoda s nižší rozlišitelností. 

 

V druhém případě tří pracovnic a čtyř vzorků je vidět jak srovnatelnou 

reprodukovatelnost práce, tak i vynikající  rozlišení vzorků: 

 

Obr 3. Metoda s vysokou rozlišitelností. 
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Na dalším obrázku je znázorněna situace pro dvanáct pracovnic a pět vzorků. 

Je patrné, že jde o citlivou metodu, ale pracovnice č. 12 dosahuje horší rozlišitelnosti 

než ostatní a metodu nezvládá na potřebné úrovni a bude nutno věnovat pozornost 

jejímu dalšímu zaučení. 

Obr 4. Metoda s vysokou rozlišitelností, kterou jedna z pracovnic (12) nezvládá. 

  

Na dalším obrázku jsou takzvané krabicové grafy, které znázorňují rozptyl 

analýz dosažený pro jednotlivé vzorky při analýze několika pracovnicemi. Je zřejmé, 

že vzorky (různě mleté výrobky) je možné stanovit s různým rozptylem hodnot (menší 

výška krabice = menší rozptyl dat), který je dán v tomto případě předpřípravou 

vzorku před analýzou dispergací, která je podle typu výrobku různě rozkolísaná.  

Obr 5. Krabicový graf analýzy vzorků. 
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Dále je zřejmé, že kvalitu vzorků 2, 3 a 3, 4 nelze objektivně od sebe analýzou 

odlišit (krabice se svou polohou na ose y alespoň částečně překrývají), zatímco 

vzorek 1 je od ostatních snadno a spolehlivě rozlišitelný.   

Velmi užitečné jsou grafy znázorňující rozdělení celkového rozptylu na jeho 

jednotlivé zdroje. Obrázek 6 ukazuje málo citlivou a pro přesnější stanovení nepříliš 

vhodnou metodu, obrázek 7 naopak metodu s vynikajícím rozlišením. Na obrázku 7 

je vidět, že prakticky celý rozptyl je dán odlišnostmi analyzovaných vzorků, ostatní 

příspěvky jsou nepodstatné. Metoda z obrázku 6 není dobrá. Příspěvek systému 

měření přesahuje tolerovatelných 10 %. Při jeho rozložení podle zdrojů rozptylu (2. a 

3. sloupec) se zjišťuje, že ho většina pochází z opakovatelnosti (metoda!!!) a jen 

málo z reprodukovatelnosti (nestejná úroveň pracovníků). Odlišnost vzorků se podílí 

na rozptylu méně než je žádoucí. 

 

Obr 6. Metoda s malou citlivostí. 
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Obr 7.  Metoda s vysokou citlivostí. 

 

 

Závěr 

Popsaná metoda je mimořádně účinným nástrojem k posouzení jakékoli 

analytické a vyhodnocovací metody. Aby výsledky testování přinesly požadované 

informace, je nutno mít na zřeteli následující: 

• Metoda v žádném případě nemůže nic říci o tom, zda jsou výsledky správné ve 

svých absolutních hodnotách. Přesně pouze posoudí, zda se dosahuje 

opakovatelných a reprodukovatelných hodnot, aniž by se jakkoli posuzovalo, zda 

neexistuje např. systematický posun od správné hodnoty. 

• Pokud se posuzuje práce několika laboratoří (měřicích přístrojů), jsou případné 

vzájemné posuny hodnot mezi laboratořemi (přístroji) zcela jasně 

identifikovatelné. Podobně se dá zjistit, zda některá z laboratoří (některý 

z přístrojů) dosahuje menšího rozptylu hodnot. 

• Test opakovatelnosti a reprodukovatelnosti rovněž odhalí rozdíl v kvalitě práce 

jednotlivých pracovníků. Nedokáže však říci, kdo pracuje správně z hlediska 

dosahovaných absolutních hodnot. Upozorní však na to, že některý z pracovníků 

dokáže lépe nebo hůře odlišit vzorky podobných vlastností. Při podrobnějším 
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rozboru vlastního provedení analýzy jednotlivými pracovníky lze odstranit chyby 

nebo naopak využít pro postup systematické odchylky v provádění analýzy, která 

vede k lepším výsledkům než standardní postup. 

• K testu je potřeby vybrat vzorky s takovými hodnotami vlastností, které pokryjí  

typický dosahovaný rozsah hodnot. Pokud by se vybraly současně příliš dobré a 

příliš špatné vzorky, vedlo by to snadno k chybnému závěru, že metoda je velmi 

citlivá, i když v praxi by nebyla schopná odlišit vzorky podobných vlastností. 

Pokud by se vybraly vzorky velmi podobné, které nepokrývají běžný rozsah 

hodnot, dospělo by se k závěru, že metoda je nedostatečně citlivá, protože 

nedokáže dostatečně rozlišovat jednotlivé vzorky.  

• Užitečnou pomůckou k posouzení vhodnosti metody je takzvaný počet 

rozlišitelných kategorií. Ten se získá vydělením rozdílu mezi nejvyšší a nejnižší 

hodnotou pro použitý soubor testovaných vzorků průměrnou šířkou intervalu 

spolehlivosti střední hodnoty vzorku. Jde v podstatě o teoretický počet vzorků, 

které by s ohledem na rozkolísanost hodnoty získané opakovanou analýzou pro 

jeden vzorek byly od sebe odlišitelné v prostoru od nejhoršího po nejlepší použitý 

vzorek testované sady. Jako minimum použitelné pro řízení kvality procesu se 

vyžaduje rozlišitelnost alespoň čtyř kategorií [8]. Tři kategorie umožňují pouze 

klasifikaci: podprůměrný, průměrný, nadprůměrný; dvě kategorie: lepší, horší a 

jediná kategorie: všechny vzorky jsou stejné (výsledky se samozřejmě liší, ale 

vzhledem k opakovatelnosti a reprodukovatelnosti stanovení jsou tyto rozdíly 

způsobeny pouze nepřesností stanovení a nejsou objektivní).  

• Metody je potřeba posuzovat pro použití v konkrétním případě. I méně citlivá 

metoda může být pro určité systémy zcela dostačující a přijatelná, zatímco 

v jiných procesech je naprosto nepoužitelná. 

• V případě, že se pro nějaký účel ukáže jako vhodné zavedení jiné metody, jejíž 

výstupy mají výrazně jiné číselné hodnoty, je výhodné najít přepočtový vztah, 

který umožní orientaci v nových hodnotách ve vazbě na provádění zásahů. 

Způsob, jak to udělat, je předmětem jedné z další přednášek této konference [9].  

 

 

 301 
 



CCT 34, 293-302 (2003) 

Literatura 

[1] F. W. Breyfogle III.: IMPEMENTING SIX SIGMA (Smarter Solutions Using 
Statistical Metods), A Wiley - Interscience Publication John Wiley & Sons,1999, 
ISBN 0-471-29659-7 

[2]  F. W., Breyfogle III., J. M. Cupello, B. Meadows: MANAGING SIX SIGMA, (A 
Practical Guide to Understanding, Assessing, and Implementing, the Strategy 
Than Yields Bottom - Line Success), Wiley – Interscience Publication John 
Wiley & Sons, 1999, ISBN 0-471-39673-7 

[3] Z. Konvička, A. Goebel, B. Pinková: Využití metod Six Sigma pro stabilizaci 
výroby pigmentů,  XXXIV. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách,Seč, 
2003 

[4] M. Meloun, J. Militký: Kompendium statistického zpracování dat, Academia 
2002, str. 385 – 392, ISBN 80-200-1008-4 

[5]   M. Meloun, J. Militký: Statistické zpracování experimentálních dat, East 
Publishing (1998), str. 277 – 326, ISBN 80-7219-003-2 

[6] M. Meloun, J. Militký: Kompendium statistického zpracování dat, Academia 
2002, str. 695 – 701, ISBN 80-200-1008-4 

[7]   K. Kupka: Statistické řízení jakosti, TriloByte (1998), str. 106 – 114, ISBN 80-
238-1818-X 

[8] Automotive Industry Task Force (AIAG) (1994). Measurement Systems Analysis 
Reference Manual. Chrysler, Ford, General Motors Supplier Quality 
Requirements Task Force 

[9] B. Pinková, A.Goebel, Z. Konvička: Jak převést novou metodiku stanovení do 
praxe,  XXXIV. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách,Seč, 2003 

 

 302 
 



CCT 34, 242-251 (2003) 

KONSERVAČNI ČINIDLA PRO BARVY A LAKY 
 

PRESERVATIVES FOR PAINTS AND COATINGS 
 

Wolfgang Lindner Dr 

BIOCHEMA SCHWABEN, Luitpoldstr 32, D-87700 Memmingen, Germany 
 

Summary 

Waterborne coating Materials and most of the precursors are to be 
preserved against microbial spoilage. Industry´s endeavor to reduce 
the VOC increases the susceptibility for microbial attack and to 
counteract this the need for hygiene control and carefully optimized 
preservation. The requirements to be met by in-can preservatives are a 
moving target due to the developing European Union´s chemical 
legislation and the Biocidal Product Directive (BPD). An even more 
severe task is to protect the applied coatings in exterior situations 
long-term against fungal and algal attack. 
Recently developed formulated preservatives composed by several 
functional active ingredients meet today´s and tomorrows needs of 
environmental benign microbiological protection of coating materials in-
can and in film. Proposals are given for alternative 
Chloromethylisothiazolinon-free in-can preservatives as well as for full-
protective film preservatives. 

Keywords: in-can preservation, film preservatives, enhanced BIT-MIT, 
algicide, fungicide 

 

 

Introduction 

There is no discussion that modern water-borne architectural paints have to be 

protected from microbial spoilage by adding preservatives while produced. The in-can 

preservation is generally the final step as well in the development as in the production of 

a surface coating. In opposite to the most other physical or chemical parameters in the 

production, which can be controlled immediately, the effects of microbial contamination 

may not be noticed until it is too late to take effective measurements keeping the system 

in specification. 
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The effects of microbial growth in a technical material are well known and are of 

the same kind as in the daily experience with food: pH-value change, viscosity loss, 

gassing, malodor, discoloration, visible growth on the surface. An in-can-preservative 

has not to be added to improve the quality of the product but only to keep the high level 

until the paint is used. 

 Once on the wall the paint forms a coating by evaporation of  the solvents. From 

this moment onwards the coating is in risk to be colonized by micro-organisms as all 

surfaces in natural environments are a ground for microorganisms to settle. Growth of 

fungi and algae on exterior coatings especially on heat-insulated walls became a severe 

issue in the European coatings industry. 

Concerns on VOC-emissions are driving the coatings industry from traditional 

solvent borne systems to high solids, powder coatings or water based paints and to ever 

lower concentrations of volatile ingredients in these water borne products. The 

development is progressing at different speed in the local regions of the world due to 

different local home construction methods and different traditional painting behavior. 

EC´s goal is to drastically reduce the level of air pollution in the member states of the 

EC by 2010, thus enhancing the air quality for all the population.  

A second driver to develop new exterior coating materials is the need to reduce 

exhaust gas emissions in the European Community, mainly coming from energy 

production for homes. To reduce carbon dioxide emissions the improvement of heat 

insulation of houses is a big potential and of prime importance to reach - for example 

German - goals to meet the commitments of the Kyoto-Conference 1995. 

 This article deals especially with: 

1. in-can preservation of interior coatings, where there is a high need to emissions 

2. film preservation of coatings on heat insulated walls. 

 

In-can preservation 

 The rapidly changing current regulatory environment is a main driver for paint 

companies to re-evaluate their preservation systems for finished goods and precursors 
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as well. In May 2000 the Biocidal Product Directive (98/8/EC - BPD) was set into forth 

which is restricting the number of available preservatives on the long run. Even much 

more directly the Classification and Labeling Directive with current adaptions to the 

technical progress (ATP) as well as eco-labels, like the German blue-angel for interior 

coatings (RAL UZ 102) is affecting a shift from low-cost 5-chloro-2-methylisothiazolin-3-

one (CIT/MIT) active ingredients to more sophisticated but also higher value molecules 

used in paints. Another important effect of these regulations is a renaissance of 

formaldehyde-donors in several local markets for example in Germany to drive the 

preservative costs down again and improve efficacy.  

 However, there is no chemical entity available meeting all these criteria for all 

scenarios.  

 Even fewer molecules will be available in the future due to regulatory restrictions. 

There is a threat that work-horses for paint preservation will be available no longer for 

certain applications, like e.g. interior coatings, because of risk concerns. If for example, 

the use of 5-chloro-2-methylisothiazolin-3-one in interior paints is becoming even more 

suspect to cause sensitization, the spectrum of active ingredients used in the industry 

will shift to higher cost active ingredients already in the market, but not to new 

molecules.  

To comply with all this boundary conditions well composed formulated 

preservatives containing more than one active ingredient which can be easily used as 

drop-in additives in paint production are of increasing importance. 
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Table 1.  Typical bactericides used are reactive electrophiles. 

reactive group molecule (a.i.) short 
form 

limit for 
classification 
as sensitizing 
(ppm) 

German 
RAL UZ 102 
“Blue Angel” 

Aldehydes Formeldehyde – depot 
compounds 

N-
Formal 

500 100 ppm 

 (Gyoxal)   - 
 (Glutaraldehyde)   - 
     
Activated 
Halogen 
Compounds 

Chloroacetamide CAA 1000 - 

 Bromnitropropanediol Bronop
ol 

- - 

 Dibromodicyanobutane DBDCB - - 
     
Isothiazolinones 1,2-Benzisothiazolin-3-

one 
BIT 500 100 ppm 

 5-Chloro-2-
methylisothiazolin-3-
one 

CIT 15 (CIT/MIT 
3:1) 

15 ppm 

 2-Methylisothiazolin-3-
one 

MIT - 100 ppm 

 

  

Cost-Efficiency of Preservatives 

Due to the contribution to the materials costs of a paint or ink it should be 

valuable to optimize the preservation. In the case of a generous application of the 

preservative it will automatically result in unprofitable costs, while a too low dosage will 

inevitably enhance the risk of microbial spoilage and so not only result in even higher 

costs. It is of evident that for a low price preservative the optimization of the dosage is 

not of that importance compared to higher priced preservatives. In this cases it is better 

to add a „secure“ level of the microbiocide. For the high quality microbiocide it is 

valuable to do laboratory tests to evaluate the optimized concentration.  
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To evaluate the optimal preservation efficacy tests have to be performed. A standard 

test method is the multiple challenge test developed by the International Biodeterioration 

Research Group (IBRG – Lit.: Lunenburg-Duindam, J., Lindner, W., 2000. In-can 

preservation of emulsion paints. European Coatings Journal 03/00, 66 – 73). Paint 

samples are inoculated with a mixed bacteria suspension and the effect of a 

preservative is checked by a viable count of surviving or growing bacteria after definite 

time intervals. By such challenge tests performed with paints it could be demonstrated 

that modern low-voc interior coatings can be preserved without any CIT/MIT 3:1. In 

opposite to the old standard CIT/MIT 3:1 BIT and MIT are stable in most interior paint 

formulations. An issue met with the unchlorinated isothiazoliones in paint is the low 

velocity of bacteria kill, which is an important feature in paint production to keep the 

plant clean of microbes. It can be shown, that the Isothiazolinones can be enhanced by 

certain nonionic surface active components or by a quick acting formaldehyde-depot. 

This type of products named HYDOROL BMA and HYDOROL FBM were developed 

and proved to be effective preservatives in coatings material. 

An low-emission interior flat paint (PVC=75) was equipped with a latter series of 

the differently formulated BIT + MIT preservatives and multiple challenge tests with 

bacteria were performed. A mixed inoculum of relevant bacteria was used for this test to 

model the situation in paint production. 

 

Bacteria used: 

DSM 1128 = Pseudomonas aeruginosa 

DSM 799   = Staphylococcus aureus 

DSM 1576 = Escherichia coli 

DSM 788   = Proteus mirabilis  

 

 Estimated viable counts after 4 challenges are demonstrating the efficacy of the 

preservatives and are summarized  in the table 2. 
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Table 2. Microbiological Challenge Test of a Low-Emission Interior Paint. 

    viable counts after day 
No Preservative Active Ingredients Dosage 

% 
2 5 12 

1 blank  0 5 5 5 
2 HYDOROL BM BIT + MIT 5% 0.2 4 4 2 
3 HYDOROL BM  0.3 4 3 2 
4 HYDOROL BM  0.4 4 3 - 
5 HYDOROL BMA BIT + MIT 5% 0.2 4 2 2 
6 HYDOROL BMA enhanced 0.3 4 2 - 
7 HYDOROL BMA  0.4 4 - - 
8 HYDOROL BMB BIT + MIT 5% 0.2 2 1 - 
9 HYDOROL BMB + Ammonium salt 0.3 - - - 
10 HYDOROL BMB  0.4 - - - 
11 HYDOROL FBM BIT + MIT  7,6% 0.1 1 - - 
12 HYDOROL FBM + N-formal 0.2 - - - 

  

5 = grown streak, very high count ≥ 107 cfu per ml 

4 = high viable count    105 - 106 cfu per ml 

3 = significant viable count  104 cfu per ml 

2 = low viable count   103 cfu per ml 

1 = few colonies detected  101 - 102 cfu per ml 

- =  sterile 

 

 The data documents that 0.4 % of HYDOROL BM (standard BIT-MIT) is 

necessary to protect the paint, but the enhanced version HYDOROL BMA is doing the 

same job already at 0.3%. If faster kill rates are necessary further active ingredients 

have to be combined in either an ammonium salt or a formaldehyde-depot. If regulatory 

requirements accept these a.i. the cost-performance of the preservative could be 
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optimized. The tested type of paint could be well preserved with 0.1% of HYDOROL 

FBM, a German RAL UZ 102 “Blue Angel” is achievable with this recipe. 

 

Film-preservation 

Producers of exterior coatings are frequently lamenting the higher susceptibility of 

coatings against microbial defacement today. There are real reasons for this 

assumption like the lack of any heavy metals from driers, pigments or impurities, all 

ingredients are not persistant in the environment and functional natural based additives 

like cellulose derivatives were introduced. A very important change was done with the 

heat insulation techniques applied, turning the surface micro-climate to much more 

favorable conditions for algal growth. Another reason for more complaints is the growing 

consumer expectation which does not accept dark spots and color change at rather new 

house walls and touches the reliability of the coating material supplier for a long term 

proper facade..  

Indications are found that the change of air pollution as consequence of more 

exhaust air cleaning technology installed and the cease of burning coal in power plants 

decreasing significantly the average sulfurdioxide air concentration in Middle Europe or 

Great Britain shifted the climate more to be in favor for algae and mold to grow on 

surfaces.  

It can be summarized that the following genera are found most frequently isolated 

from exterior coatings. 

• Cladosporium  
• Alternaria  
• Aureobasidium 
• Epicoccum 
• Ulocladium 
• Aspergillus 
• Penicillium 
• Paecilomyces 

• Phoma 
• Stemphylium 
• Fusarium 
• Rhizopus  
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Typical algae species found in investigations identifying air borne algal cells in 

America, Asia and Europe are  

 
• Klebsormidium 
• Pleurococcus 
• Chlorella  
• Chlorococcum 
• Scenedesmus 
• Stichococcus species 
• Trentepholia species 

 

and cyano bacteria (blue green algae)  

 

• Anabaena 
• Chroococcus 
• Gleocapsa 
• Nostoc 
• Oscillatoria 
• Phormidium 
• Scytonema 
• Tribonema species 

 

 For the time being the best available technique to avoid fungal and algal growth 

on exterior coatings is adding a permanent film preservative to the coating material. 

Even silicate bound materials can be equipped today at reasonable costs. Material 

costs increase by the added film preservative appears to be important at the first glance 

but it is money well spent and not very much if compared to labor costs and image 

damage if a grown wall has to be renovated.  

After heavy metal compounds were phased out combined full protective film 

preservatives became the industry standards in Middle Europe. Only few fungicides and 

algicides are stable, effective, low toxic, and available at reasonable costs.  
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Table 3. Active Ingredients used in Standard Film Preservatives. 

function molecule (a.i.) short 
form 

weak point 

Fungicide Carbendazim BCM no activity against 
Alternaria 

 Iodpropargylbutylcarbamate IPBC discoloration 
 Mercapto-pyridin-N-oxide, 

Zinc salt 
ZPT discoloration 

 2-n-Ocylisothiazolin-3-one OIT leachability 
Algicide Diuron DMCU ecotoxicology 
 2-Methylthio-

cyclopropylamino-
t.butylamino-triazine 

MCTT economy 

 2-Methylthio-ethylamino-
t.butylamino-triazine 

Terbutryn gaps in activity 

 

Today´s standard is a 3-component preservative combining Carbendazim with a 

second fungicide and an algicide. Carbendazim is a very effective fungicde with gaps 

against black molds like Alternaria species, Carbendazim is very stable in alkaline 

situations and is not leachable from a coating and last but not least, it is available at 

reasonable costs. Recently the decision in the European Expert Panel was taken to 

reclassify Carbendazim in one of the next ATPs to be a class 2 mutagen (R 46) and 

reprotoxic agent (R 60). This reclassification and labeling issue of Carbendazim as well 

as the problem with Alternaria growing especially on heat insulated walls is a driver to 

look for better alternatives. New developed film preservatives have to prove broad 

regulatory compliance, especially with the European Biocidal Products Directive, 

efficacy, compatibility with coating materials inclusive alkaline silicate bound paints and 

stucco as well as stability in the paint film in exterior exposure studies. The newly 

developed ROKONSAL TOP is especially suited on EIFS. The product is compatible,  

stable and effective in acrylates, silicon and even silicate paints and stucco. Leaching 

studies reveal the stability of the active ingredients in silicate finishes for EIFS. 
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Table 4. Artificial Leaching of fungicides and algicides from an exterior thick coat (EIFS). 

   % left after leaching day 
Preservative Coating 

Material 
Active 

Ingredient 
3 6 10 

RODUROL TOP KH-Stucco OIT 58 37 10 
0,80% KH-Stucco PCA 76 59 52 

 KH-Stucco triazine 66 58 54 
RODUROL TOP Silicate Stucco OIT 39 20 22 

0,80% Silicate Stucco PCA 77 52 48 
 Silicate Stucco triazine 70 59 55 

 

The leaching resistance is very important to provide long term efficacy over many 

years. Film preservation laboratory challenge tests according to German VdL-Guidelines 

06 and 07 (Lit.: Richtlinien des  Verbands der Lackindustrie, 1998) document the high 

activity against black fungi and algae. Exterior exposure studies demonstrate the 

performance of RODUROL TOP in-use for now 2 years. No discoloration or adverse 

effects were observed in acrylate, silicon and silicate stucco materials. Compatibility with 

other paint additives is excellent. 

 

Conclusions 

Reasonable concentrations of enhanced BIT-MIT-based preservatives can 

replace the conventional CIT-MIT in-can preservatives in interior paints to avoid risk of 

allergic reactions by airborne 5-chloro-2-methylisothiazolin-3-one. Heading into a 

reclassification and labeling issue with the conventional Carbendazim-based film 

preservatives in the near future a new film preservative is proposed offering high activity 

against black molds, especially Alternaria species and very high stability in a broad 

variaty of coating materials for exterior applications. 
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FOTOKATALÝZA V NÁTĚROVÝCH SYSTÉMECH S NOVÝMI 
PERSPEKTIVAMI 

 
PHOTOCATALYSIS IN COATING SYSTEMS WITH NEW PROSPECTS 

 

Jiří Přidal a Jaroslav Přidal 
Mikropur, s.r.o., Hradec Králové, CZ 
 

Summary 
Photocatalysis, a well known undesirable phenomenon in the coatings 
world accelerating the damage of the producers and users work, becomes 
a perspective technology for the 21st  century. The paper aims at pointing 
the areas of coating specialists concern. 
Key words: Photocatalysis, advanced oxidation processes, photocatalytic 
coatings. 

 

 

Úvod 

Výrobci a zpracovatelé nátěrových hmot znají dobře fotokatalýzu jako 

nežádoucí jev, který urychluje rozklad světlem  a předčasně ničí jejich práci. Z 

trvalého soupeření se však rodí nové poznatky o záměrném využití fotokatalýzy ke 

zlepšení kvality života. V příspěvku bychom chtěli ukázat na oblasti, kde řešení je 

aktuální a může oslovit odborníky z oboru barviv a nátěrových hmot. 

 
Fotokatalýza jako chemická reakce 

Světlo, dopadající na polovodičový katalyzátor, způsobí přesun elektronu 

z energeticky nižší valenční hladiny na vyšší, vodivostní hladinu a vytvoří elektricky 

nabitá centra :  

Foton + polovodič     h+   +   e- 
kde e-  je pohyblivý elektron,   h+  je kladné centrum (elektronová mezera, "hole") 

 

Podaří-li se tato centra odděleně využít, vzniká elektrická energie nebo chemické 

reakce. Elektron způsobí redukci a na straně kladného centra dojde k oxidaci. Hlavní 

reakcí je však opětné sloučení obou center a degradace světelné energie na teplo. 

O úspěšném výsledku fotokatalýzy rozhoduje kinetika  následných  reakcí. Preference 

požadovaných reakcí se dosahuje:  
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• chemickou a krystalografickou úpravou katalyzátoru, snížením velikosti jeho částic 

až do nanorozměru a tak zvýšením schopnosti absorbovat světelná kvanta.  

• usnadněním kontaktu reakčních složek, např. vhodnou konstrukcí reaktoru. 

 

Fotokatalytické procesy získávají dnes daleké perspektivy s rozvojem nového 

oboru nanotechnologie (1,2). Zájem vědeckého a technického světa o technické 

ovládnutí fotokatalýzy dokumentuje přes  6200 literárních a patentových údajů z 

období 1970 - říjen 2001 (3), jejichž  meziroční přírůstek je exponenciální. Vyvolal 

řadu projektů 4. a 5. rámcového programu EU, a jako součást programu 

nanotechnologie bude zasahovat do 6. RP (4). Na problémech, spojených s 

fotokatalýzou, pracuje podle údajů z roku 2001 přes 50 vědeckých pracovišť v 

Evropě,  44 v Severní Americe a přes 40 v ostatních zemích (5). 

Příroda sama formou fotosyntézy provozuje za katalýzy chlorofylem největší 

fotokatalytickou výrobu na Zemi s ročním objemem  1,7x10 11 t biomasy a příkonem 

3x10 21 J sluneční energie (6). 

 

Fotokatalytická destruktivní oxidace 

patří mezi tzv. " Advanced oxidation processes (AOP)" Je to velmi účinný postup 

pro čištění, dezinfekci, případně dezodorizaci  vody a vzduchu (7,8). Za hlavní 

přednosti před ostatními chemickými a separačními postupy pokládáme : 

• organická látka je zcela rozložena na oxid uhličitý, vodu a anorganické soli 

• nevznikají další odpady, které je nutno likvidovat 

• postup je univerzální pro destrukci toxických látek i biologických kontaminantů 

 

Destruktivní oxidace probíhá na vlastním povrchu katalyzátoru přímým 

působením kladných center z  fotoexcitace,  případně působením hydroxylových 

radikálů, které vznikají ve vodném prostředí a jsou (po elementárním fluoru) 

nejsilnějšími známými oxidačními činidly: 

h+ +  H2O        OH• + H+ 
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Fotokatalytické postupy jsou zvláště perspektivní pro čištění vody a vzduchu, 

kontaminovaných silně toxickými nebo velmi stabilními znečišťujícími látkami, 

dlouhodobě zatěžujícími životní prostředí. K úplnému odstranění organického 

znečištění se často kombinují s levnějšími postupy, především biologickými. Byla 

prokázána účinná detoxifikace např. těchto skupin látek : 

• chlorovaných organických sloučenin, jak těkavých rozpouštědel, tak zejména 

polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a difuranů, jejichž 2,3,7,8-kongenery 

patří k nejtoxičtějším látkám, které byly uměle připraveny. Fotokatalýzou se 

chlorované látky rozkládají na oxid uhličitý, vodu a chlorovodík.  

• bakterií, virů, kvasinek, plísní a jejich toxinů. Nevznikají druhotné produkty 

desinfekce, které bývají toxické. 

• bojových chemických  a biologických látek (9) 

• zbytků léčiv, pesticidů, ropných kontaminací, barviv, povrchově aktivních látek 

• znečištěného a infikovaného vzduchu, zápachu 

 

Využití solární energie  

Technicky velmi vhodným fotokatalyzátorem je nanokrystalický TiO2. Je 

chemicky stálý, levný a  netoxický. Excitace TiO2 však vyžaduje zdroj UV-záření s 

maximem pod 385 nm, takže nelze účinně využít sluneční energie. 

 Barevné látky, organické i anorganické, vázané na povrchu polovodiče, umožňují 

senzibilizaci pro viditelnou oblast světla a zprostředkují potřebné donor-akceptorové 

elektronové přesuny. U fotovoltaických článků se jimi podařilo zvýšit kvantový výtěžek 

přeměny až na 11% (10). Technické využití Fentonovy reakce barevných iontů železa 

umožnilo posunout hranici absorpce až po 580 nm (11): 

  Fe+3 + H2O     hν       H+ +  OH• + Fe+2 

 

Fotodynamický efekt 

Jako fotodynamický efekt je označována destruktivní oxidace, vyvolaná uvnitř 

živých buněk současnou přítomností světla a fotokatalyzátoru. Jako účinné 

fotosenzibilizátory jsou známá některá přírodní a syntetická barviva , např. chlorofyl, 
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akridinová oranž, metylenová a toluidinová modř, ftalocyaniny, ale i některé další 

látky a léčiva. Barviva vstupují buď přímo do buněk nebo jen do buněčných membrán 

a následným osvětlením světlem příslušné vlnové délky katalyzují jejich rozklad. 

Fotodynamický rozklad je příčinou poškození organismu, ale je cíleně využíván 

k  terapeutickým účelům, již klinicky pro některé typy nádorů (12). 

 

Využití fotokatalyzované smáčivosti  

Světlem vyvolávaná hydrofilita povrchu, opatřeného fotokatalytickou vrstvou 

TiO2,  je základem pro velmi perspektivní využití pro samočisticí, dezinfekční a 

dezodorizační nátěry. Vzhledem k společným principům působí synergicky s 

destruktivní oxidací. Kontaminanty jsou na povrchu ošetřených ploch fotokatalyticky 

rozkládány a jejich případné zbytky jsou snadno umyvatelné vodou. 

 

Fotokatalytické nátěry (7,8,13) 

se již v praxi uplatňují: 

• na okna a stěny domů, automobilů, nádrží, koupališť, na úpravu keramických 

dlaždic pro laboratoře, ošetřovny, výrobny a sklady potravin  

• pro dezinfekci a regeneraci vzduchu  v klimatizovaných prostorách s velkou 

koncentrací lidí, na odstraňování zápachu a obecně těkavých organických látek 

• jako povrchová úprava obtížně dezinfikovatelných lékařských nástrojů 

z plastických hmot, např. katetrů, ale i tělních implantátů (14) 

 

Technické využití fotokatalýzy je technologií 21. století. Její redox postupy 

využívají přírodních prostředků bez přídavných chemikálií. Směřuje k využití solární 

energie a splňuje představy o trvale udržitelném technickém vývoji. 

Fotokatalytické nátěry, tvorba a senzibilizace fotokatalytických vrstev, jejich fixace 

na podklady jsou stále předmětem intenzivního výzkumného i komerčního zájmu 

(3,15) s obrovským polem působnosti pro odborníky z oboru nátěrových hmot a stále 

ještě s perspektivou řádových vylepšení.  
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Summary 
The widest art of protection of metals against the corrosion processes 
consists in the application of organic coatings. Durability of different types 
of both pigmened and unpigmented organic coatings to filiform corrosion, 
and of influence of some factors on this phenomena is discussed. 
Key words: corrosion, metal, filiform corrosion, coating 

 

 

Introduction 

The development and usage of new, steadily improved systems of surface 

protection is affected by a series of factors, among which the most important ones 

are the effects on environment and economics of surface treatment procedures [1]. 

Just the problems connected to the anticorrosive protection of metals lead us to the 

region connecting the corrosion engineering to the surface protection by organic 

coatings [2]. In the past a series of papers was devoted to investigating the corrosion 

processes of metals alone without any respect to this surface protection by organic 

coating films. On the contrary another series of papers was directed to the organic 

coating alone from the polymer matrix, pigment, and filler points of view, with respect 

to combination of individual components of coatings, the physical and chemical 

properties thereof [3]. It is evident that a future task will concern investigation of the 

corrosion processes running not at an unprotected metal, but in the system, where 

the metal will be fitted with organic protective film or with several layers of protective 

coats. A further shift in knowledge will be, therefore, conditioned by understanding 

and describing the processes running at the surface under the coating film [4]. At 

present it is possible to gather some knowledge to several points, concerning the 
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corrosion processes under an organic coat. 

 

Blistering 

The blistering is one of the earliest signs of disturbing the protective coating 

functions [5]. The blisterst can be defined as local regions, in which the coating loose 

its adhesion to metals substrate, where the water accumulation takes place and 

wherein the corrosion processes start to run [6]. The appearance of blisters on the 

coating can be explained by one of four basic possible mechanisms [7]: 

 

a) Formation of blisters by a volume expansion originating in the swelling 

b) Formation of blisters due to absorption or formation of gases 

c) Osmotic formation of blisters 

d) Formation of blisters due to the phase separation in the film formation 

 

The corrosion mechanism in the blistering-attacked region consists in the 

action of locally cumulating water at the coating/substrate interface. The ferric ions 

are concentrated at the blister vaults, where the oxygen concentration has its highest 

value. In these locations also the cathodic reaction is running, and, on the oposite, 

the anodic reaction runs. 

 

Flash corrosion 

Under the term "flash corrosion" a really heavy problem is to be understood, 

which overwhelmingly concerns water-dilutable coatings. Defects of this type occur 

only in a case, when the coating film undergoing the drying-out process was 

subjected to a high relative moisture effect [8,9]. The film formation at aqueous latex 

coatings runs under the evaporation of water through particle coalescence, the 

deformation thereof and, at the end, through the diffusion of polymeric chains among 

individual particles [10].  
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Rusting following the blasting operation 

At the surface pretreatment of metals by blasting, when the blasting operation 

was peformed using steel grit there can appear scratchs or the particles can get 

jammed in the substrate metal. The unfavourable result can be hindered by a two-

stage blasting operation or by a chemical cleaning of the metal surface [11]. 

 

Anodic subcorroding 

The anodic subcorroding represents the corrosion reactions running under the 

organic coatings, in which the driving force is exhibited by the anodic corrosion 

reaction [12,13]. The anodic subcorroding takes place when the steel substrate takes 

the role of anode, through the imposed potential. Without imposing the potential the 

protection of steel fails to a high degree through the cathodic subcorroding 

mechanism. The anodic corrosion running below the protective films has not been 

studied so intensely as the cathodic subcorroding processes. 

 

Cathodic subcorroding 

When the steel material fitted with a coating is permanently exposed to an 

electrolyte (as the case is with ships, pipelines, tanks for salt solutions, and the like) it 

possible to protect steel by imposing potential - the cathodic protection. An 

disadvantage of this protection is that in the vicinity of the place of coating damage 

the adhesion of coating to steel is mostly lost. This loosing of adhesion is usually 

designated as the cathodic delamination. The cathodic delamination takes place also 

in the case, where no potential was imposed. It is proven that the cathodic reaction 

leads to an increase of pH value under organic coating [14]. 

 

Filiform corrosion 

The filiform corrosion a specific manifestation of corrosion attack running 

under a coating film.[4] The filaments formed by the corrosion products have really 

various shapes, from the nodular ones to very fine sharply limited filaments. The 

filament width varies from 0.005 to 0.5 mm. The filaments can grow at a velocity of 

up to 1 mm/day. The conditions of formation of the filiform corrosion at the steel 
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substrate and also at the galvanized steel substrate fitted with a coating material film 

rest on the steady exposure to the relative humidity of 70-85 % under simultaneous 

contamination of the substrate metal with soluble salts. At a really high value of 

humidity or at the exposure to a water medium the filament corrosion passes to the 

corrosion case of more general nature, and the thread character is lost. 

 

Properties of filiform corrosion 

The filiform corrosion [5] is a kind of electrochemical atmospheric corrosion, 

which broadens under an organic coating accross the metallic substrate surface in 

the form of orientedly growing filaments, which do not intersect each other anywhere. 

The filiform corrosion was also observed under oxidic layers covering the surface of 

appropriate metal. The steel, aluminum, and magnesium and the alloy substrates are 

attacked [15-17]. The corrosion appears at the so-called weak coating places. These 

places comprise namely unsufficient-thickness places of coating at the edges, local 

reduction of the coating thickness and mainly the mechanical damages of the 

coating, exposing the substrate part such as scratches or large pores. This kind of 

corrosion appears at specific conditions, which can be collected in the following 

manner [4,18]: 

 

• Sufficiently high relative atmospheric humidity (65-95%) at laboratory 

temperature 

• Sufficient permeability of water vapor through the coating 

• Stimulation by impurities such as sulfur dioxide, sulfates, chlorides, acetates 

• Presence of coating defects, as especially mechanical damages, pores, air 

bubbles, salt crystals, or dust particles 

• Sufficient adhesion between the substrate and the coating. At insufficient 

adhesion the standard corrosion runs 

• Presence of oxygen in the atmosphere 
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Other factors, such as temperature, substrate nature and pretreatment thereof, kind 

of impurity in the atmosphere, value of adhesion and permeability for water vapor, 

relative humidity value, thickness and kind of coating affect the nature and velocity of 

corrosion of that kind. 

 

Description of filaments 

The corroded surface is characterized by the form of filaments, which grow 

alongside by each other of a defective coating place, whereat they originated. The 

filament itself  consists of a head and a body. The head is an active corrosion cell 

and moves at the surface and contains  the concentrated electrolyte. A gellike 

amorfous membrane consisting of hydrated corrosion products separates the head 

from the body [4]. The trace itself contains the dried out rust. The filament head 

consists of a front and a backward part. The front side is an anode, whereas the 

backward part and head vicinity are of cathodic nature. The pH value at the filament 

front depends on the substrate kind and fluctuates from 1 to 4. The head rear is 

basic, and some sources report pH value up to 12. The filament widths vary 

approximately in a range from 0.1 to 1 mm and lengths from 2 to 30 mm and more. 

 

Filament growth 

A complete description of the filiform-corrosion mechanism is regrettably not 

known. Nevertheless, there are no doubts that the filiform corrosion starts with the 

appearance of an osmotic blister at the coating defect. The blister such formed (a 

corrosion cell) starts moving in time. It is not quite clear, wherein this movement has 

its cause. The possible explanation is the action of osmotic pressure in the head or 

transformation of corrosion products connected with changes in molar volumes. The 

head movement is, however, conditioned by a loss of the coating adhesion to the 

substrate in the direction of filament head movement. Literature reports two possible 

mechanisms of the coating delamination in case of this corrosion kind [5,19]: the so-

called anodic and cathodic mechanisms. In both the cases the delamination is 

caused by hydroxyl ions appearing at the cathodes. The difference is that, which 

cathode is the main source of hydroxyl ions. The anodic mechanism ascribes the 

main role to the cathode situated in the rear head of the filament, the cathodic 
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mechanism is ascribed to the cathodes in vicinity of that head. A series of authors 

propose the cathodic mechanism for the filiform corrosion at steel surface and the 

anodic one to the aluminum corrosion case [4,20,21]. 

 

Experimental  

The present work aimed at the initiation of filiform corrosion at comparing the 

stability of various organic coating kinds, applied to the substrates of varying 

composition (steel, aluminum) and pretreatments, to this corrosion kind. Further the 

effect of pigmentation of the coating, relative humidity, nature of initiation ions, and 

coating thickness on the filiform corrosion parameters was further sought.  

 

Methods of initiation 

In this work four kinds of artifitial initiation of filiform corrosion were tested. The 

metallic samples were fitted with a coating and following the drying out thereof (3 

weeks); closely prior to initiation, fitted with a scratch down (cut) to the metal in a 

length of about 5 cm. With all the following methods the filiform corrosion was 

initiated by exposing the system to a medium containing the corrosion stimulators 

and followed by placing it in certain humid atmosphere. 

 

Method with acetic acid (Method 1 according CSN 673106) 

The metallic samples covered with an organic coating and fitted with cuts 

reaching down to the metal were submerged in an aqueous solution containing: 

sodium chloride (NaCl) 50 g/l, concentrated acetic acid 10 ml/l, and hydrogen 

peroxide 30% 5 ml/l for 1 hour (the aluminum ones for 6 h). After being removed from 

this solution they were placed in an atmosphere of relative humidity adjusted to 81% 

for 28 days at 23 oC.  

 

Method with hydrochloric acid (Method 2 according DIN 65472) 

The samples were placed in a medium of vapor above 32% hydrochloric acid 

(HCl) for an hour and afterwards exposed to an atmosphere of relative humidity of 
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80% and at 40 oC for 28 days. 

 

Method with neutral salt spray fog (Method 3 according CSN EN ISO 4623) 

The samples were exposed at first to the neutral salt fog (5%) medium for an 

hour and subsequently to the condensation chamber medium of relative humidity 

100% and a temperature of 40 oC for 28 days. 

 

Method of immersion in the solutions of natrium chloride, bromide, sulfate or 

thiosulfate as effect of the initiation ion kind (Method 4) 

The samples were submerged in the solutions of natrium chloride (NaCl), 

bromide (NaBr), sulfate (Na2SO4) or thiosulfate at mass concentrations of 0.1 g salt/l 

for 30 s. After being removed they were dried with filter paper at places outside cuts, 

ventilated for 15 min and introduced into the chamber of a similar arrangement as in 

Method 1.  

 

Description of the tests performed 

The steel and aluminum panels were used as substrates. The steel was 

ground by an abrasive paper and degreased prior to application. With aluminum two 

pretreatment methods were used: on the one hand pickling in an acid medium and 

subsequent grinding, on the other pickling in a soda (Na2CO3) solution. Various kinds 

of organic coatings without any content on pigments (only binders alone or binders 

with a siccative content) were applied onto thus pretreated surfaces. Methods 1, 2, 

and 3 were used for the initiation. With the samples a scope of filiform corrosion 

(CSN EN ISO 4623) and coating thickness and with the binders the permeability 

values for water vapor (µ) and adhesion (Cross-cut test ISO 2409, Pull-of test for 

adhesion ISO 4624) from the substrates tested were evaluated. The aim consisted in 

comparing the efficiency of individual initiation methods and determining the effect of 

binder and substrate types and the substrate pretreatment effect on the manifestation 

of filiform corrosion. For studying the behavior of filiform corrosion under various 

organic coatings several tests were performed and the following binder types were 

tested: polystyrene, chlorinated rubber, two component (2-C)-solvent epoxy resin, 2 -
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C water-reducible epoxy resin, one component (1-C) polyurethane, epoxyester resin, 

alkyd resin, silicone resin, aqueous polyurethane emulsion, and aqueous alkyd 

emulsion. 

Effect of relative humidity on the filiform-corrosion manifestation: the samples 

coated with one component (1-C) polyurethane were exposed to the initiation by the 

Method 2 and positioned in atmospheres of relative humidity 55, 63, 75, and 81% at 

23 oC for 30 days. After ending the test the scope of filiform corrosion, the coating 

thickness and the maximum and minimum widths of filaments were determined (CSN 

EN ISO 4623). 

Effect of the coating thickness on the filiform-corrosion manifestation: on to the 

samples the two component (2-C) epoxy resin was deposited in various thicknesses, 

and the filiform corrosion was initiated by the Method 2. 

Effect of the zinc-powder pigmentation on the filiform-corrosion manifestation: 

paints containing zinc pigment were prepared from 2-C epoxy resin, one component 

1-C polyurethane and epoxyester binder with a pigment volume concentration (PVC) 

value of 50, 55, and 60%. Filiform corrosion was initiated by the Method 1. 

Effect of pigment showing a lamellar structure on the filiform-corrosion 

manifestation: for the pigmentation of 1-C polyurethane and epoxy resin the ferric 

mica was used and the pigment volume concentration (PVC) values were adjusted to 

0, 10, and 20%. The filiform corrosion was initiated by the Method 2. 

Effect of the initiation ion kind on the filiform corrosion scope: this test was 

performed at steel samples fitted with a 1-C polyurethane coating. The initiation was 

performed by the Method 4; as initiation ions sodium chloride, sodium bromide, 

sodium sulfate and sodium thiosulfate being used. 
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Figure 1. SEM photo of filament under coating based on 1-C polyurethane (35x). 

 

  

     2-C epoxy resin based coat  2-C water-red. epoxy resin based 
coat  

Figure 2. Photographic presentation of testing the filiform corrosion (steel, Method1). 

 

Figure 1 presents scannin electrone microscopic (SEM) photo of filament 

under coating based on 1-C polyurethane. Figure 2 and Figure 3 give photo of 

filament under the coatings (based on 2-C epoxy resin, 2-C water-reducible epoxy 
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resin, 1-C PUR , and silicone resin for steel substrates.  

 

  

     1-C PUR resin based coat         Silicone resin based coat  

Figure 3. Photographic presentation of testing the filiform corrosion (steel, Method 1. 

 
Conclusion 

The binders were ordered by the surface size attacked by filiform corrosion. 

This order depends on the nature of substrate and the pretreatment thereof and 

further on the kind of initiation method used. The highest resistance values were 

observed in all cases of the substrates and the pretreatments thereof using by the 

silicone, polystyrene and chlorinated-rubber coatings. The relative humidity value 

showed the effects on the filiform corrosion parameters. With the growing relative-

humidity value also the width and length of corroded  filaments showed rising. 

Method 3 (positioning at 100% relative humidity) did not initiate this kind of corrosion, 

what confirmed the statement that at the relative humidity values higher above 96% 

this kind of corrosion passes to blistering. 

In case of 2-C solvent epoxy resin the increasing coating thickness at steel 

surface entailed reduction of the filiform corrosion scope. This coating showed the 
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highest barrier capacities of all tested binders. The coatings pigmented with zinc 

powder at steel and aluminum substrates showed an excellent resistances to filiform 

corrosion.  

All the tested ions were capable of initiating the filiform corrosion. The ion kind 

affected as the scope of corroded surface so as the density of filaments along the 

section. The most effective initiator was sodium thiosulfate. Under the coatings of 1C 

polyurethane pigmented with ferric mica no filiform corrosion was observed. The 

surface was attacked by surface corrosion. In case of high solid epoxy resin the 

filiform corrosion was initiated and manifested the dependence of PVC value of ferric 

mica on the scope of corroded surface and filament density alongside the section.  
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Summary 
Six Sigma procedure belongs to the most powerful systems of 
improvement of processes. Precheza a.s. has implemented this procedure 
as one of first Czech companies. Principal steps of the method are 
illustrated by examples from a project dealing with some operation from 
the titanium dioxide manufacture. Results have been applied for statistic 
process control (SPC) of many operations. One of them is mentioned in 
greater details. The Six Sigma methods are commonly used for projects in 
Precheza a.s. now. 
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Úvod 

Stále více se ukazuje, že zvýšení odolnosti podnikatelského subjektu proti 

vnějším tlakům (což je nezbytný předpoklad dlouhodobé úspěšnosti a 

konkurenceschopnosti) závisí na schopnosti aktivně komunikovat a využívat 

intelektuálního potenciálu, který je firmě k dispozici. Z toho plyne potřeba rozložení 

úkolů do řešitelských a realizačních týmů.  

Faktory ovlivňující proces ve složitých výrobách nepůsobí na jednom místě. 

Z tohoto důvodu je zpracování velkého množství různorodých dat nejen časově 

náročné, ale bez odborného vytřídění mnohdy zavádějící. Z toho plyne, že 

k dosažení odpovídajícího výsledku nestačí jen prosté úsilí samo o sobě. 

Většina firem dokáže data o procesu shromažďovat a evidovat, ovšem 

málokterá je dokáže vytřídit a filtrovat tak, aby informace nutné k rozhodování byly k 

dispozici v odpovídajícím časovém režimu. Toto platí pro oblast marketingu stejně 

jako pro řízení technologické linky. 
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Vytvoření týmů Six Sigma je jedním ze způsobů, kdy se úspěšnost řešení 

odvíjí od vědomí společného cíle, od vysoké míry kolektivního ducha. Takový tým se 

vyznačuje synergií, tzn. vysokou schopností spolupracovat na splnění úkolu. 

Efektivní řízení (v tomto případě spíše vedení ) vzniká tehdy, je-li přesně formulován 

cíl, způsob jeho dosažení, kladen důraz na rozvoj jednotlivců a vytvoření týmů. Je 

obecně známo, že tyto oblasti jsou vzájemně propojeny, a proto může mít 

nedostatečný důraz na kteroukoli z nich negativní dopad na oblasti zbývající. Proto i 

vytváření týmů Six Sigma nese riziko určitého neúspěchu. 

 

Metody Six Sigma 

Jde o komplex nástrojů, pomocí nichž máme možnost odhalit a řešit problémy 

nejen v technologických procesech. Lze je s úspěchem využít v mnoha dalších 

oblastech, jako je obchod, služby atd. 

Základním pilířem je dodržení postupů podložených matematicko-statistickou 

analýzou, vyvarování se tzv. „kvalifikovaných“ odhadů jednotlivců (lze je použít, 

pokud se na nich tým shodne, přesto je potom nutné je verifikovat). 

Six Sigma ( 6 σ ) ve výsledku znamená 99,9996%-ní správnost, tedy pouze 

3,4 ppm defektů (3,4 defektů na 1 000 000 možností). Samozřejmě tento přepočet 

nelze automaticky převádět na všechny procesy. Přeneseně lze říci, že využití metod 

Six Sigma (Six Sigma process) zajistí zúžení distribuce defektů, tedy že zákonitě 

musí dojít ke snížení rozptylu, což je v určité fázi jedinou cestou ke zlepšení kvality. 

Nelze totiž donekonečna zvyšovat nebo snižovat střední hodnoty kvalitativních 

parametrů, protože jsou limitovanou fyzikální, či chemickou vlastností. Lze ale snížit 

do určité úrovně jejich rozptyl. A to je to hlavní, co zákazník požaduje a co je zárukou 

úspěchu na trhu. 

Vzhledem k rozsahu nelze v tomto příspěvku postihnout všechny metody, 

detailněji budou popsány pouze ty, které byly využity v Precheze a.s. Podrobné 

informace k implementaci a používání těchto metod je možné získat v doporučené 

literatuře [1, 2]. 

Metody Six Sigma využívají běžných matematicko-statistických nástrojů, které 

jsou součástí specializovaných softwarů. Z nich lze uvést např. MINITAB, NCSS, 

STATISTICA, ORIGIN, SCAN, STATGRAFIC, SPLUS, QCExpert. 
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Six Sigma v Precheze a.s. 

 Zavedení metod Six Sigma a jejich využívání v praxi vyžaduje kvalifikovaný 

přístup od samého počátku. Pouhým studiem literatury je možné dosáhnout určitých 

výsledků, ale reálně zde hrozí rizika popsaná v úvodu - nepochopení podstaty a 

následně zavržení metody jako nepoužitelné. 

 Precheza a.s. ve spolupráci s americkou firmou R2 Solutions, Inc. vyškolila 

v průběhu čtyř týdenních seminářů odborníky pro vedení týmů (Six Sigma Blackbelt). 

Školení zajistila R2Solutions, Inc.. Současně byly navrženy projekty, které  jednotlivé 

týmy řešily již v průběhu odborného výcviku. 

 

Implementace  projektů Six Sigma 

V první fázi bylo nutné pro jednotlivé projekty definovat stávající proces a určit 

cílové parametry – požadavky na zlepšení. Obecně lze vybrat nejen hodnoty 

analytických parametrů, ale také fyzikální parametry, které proces monitorují nebo 

které jsou využívány přímo k regulaci (teploty, tlaky atd.), prostě vše, co se 

sledovaným procesem souvisí. 

Dalším krokem bylo vybrání osobnosti, která by byla schopna řídit tým 

odborníků podílejících se na řešení celého projektu. Tyto první dvě fáze byly řešeny 

na úrovni vrcholového vedení, protože je nanejvýš nutné komplexně posoudit priority 

řešení jednotlivých projektů, možné přínosy, ale také možná rizika. 

Vlastní práce vedoucího týmu (Blackbelt) začíná výběrem spolupracovníků – 

odborníků v oblastech dotýkajících se předmětu projektu. Pokud si to projekt 

vyžaduje, je možné realizovat tzv. „plovoucí  obsazení“, kdy podle aktuálně řešené 

oblasti jsou využiti odborníci jen po krátkou dobu k vyřešení úzce specializovaného 

úkolu. Takovýto přístup je ale velmi náročný na řízení, navíc i v tomto případě musejí 

být v týmu minimálně tři stálí členové s rozsáhlejšími znalostmi v řešené oblasti. 

Po důkladném seznámení s cílem projektu je problém analyzován a jsou 

definovány všechny faktory, které mohou proces nějakým způsobem ovlivnit. Tato 

práce je týmová a výstupem bývá konsenzus názorů formulovaný do grafického 

výstupu, který má lepší vypovídací schopnost, je názornější a přehlednější než 

klasický text, případně tabulka. 
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Procesní schéma 

 je podkladem pro realizaci teorie Six Sigma, která říká, že v prvé fázi je nutno 

definovat kritické faktory (X) které nějakým způsobem ovlivňují výstup z procesu (Y). 

Jednoduše lze zapsat Y = f(X). 

 Základní schéma bylo vytvořeno podle jednotlivých souborů pracovišť, které 

přímo ovlivňují režim kalcinace a kvalitu produktu z kalcinace (proces, kdy se 

řízeným dějem za vysokých teplot z hydratovaného gelu oxidu titaničitého získává 

pigment dále zpracovávaný na výsledný produkt).  

 

 

Obrázek 1. Příklad procesního schématu. 

 

Jednotliví členové týmu dle vlastní úvahy a zkušeností podle blokového 

schématu vyplnili tabulku vstupů a výstupů v jednotlivých procesech (je rozděleno na 

4 dílčí části – viz. obrázek 1). 

Klasifikací vstupů se jednotlivé vlivy staly rozlišitelnými a bylo je možné 

převést v následném kroku PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis – 

Analýza selháni a vlivů) na určité číselné hodnoty. 

 

Proces 1 Proces 2 Proces 3 Proces 4 

Chemická úprava 
vstupů 
Faktor obsluhy 
Faktor automatizace 
Analytika 

Gel 1  
Filtrace 
Faktor obsluhy 
Faktor automatizace 
Analytika 

Gel 2 
Plyn, vzduch 
Pohyb materiálu 
Faktor obsluhy 
Faktor automatizace 
Analytika 
Chlazení 
OUT vlivy  

Pigment 1 
Faktor obsluhy 
Analytika 

Gel 1 
s požadovanými 

vlastnostmi 

Gel 2 
s požadovanými 

vlastnostmi 

Pigment 1 
s požadovanými 

vlastnostmi 

Pigment 2 
s požadovanými 

vlastnostmi 

Hlavní výstup z jednoho uzlu je vstupem do uzlu následného. 
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Provedení efektové analýzy podle PFMEA. 

Zpracováním tabulky pro klasifikaci jednotlivých vstupů bylo zjištěno RPN 

(Risk Priority Number – Prioritní váha rizika) – zde byla nutná týmová práce, při které 

bylo dle závažnosti, výskytu a možností včasné detekce chyb přiřazeno číselné 

hodnocení jednotlivým vlivům (dle tabulky 1). Toto číslo (RPN) bylo využito pro 

grafické vyhodnocení, ve kterém byly velmi přehledně zobrazeny vlivy významně 

ovlivňující proces. 

 

Tabulka 1.  Příklad podkladu pro klasifikaci vstupů. 

Závažnost účinku Výskyt Detekce 

účinek hodnocení pravděpodobnost možné hodnocení detekce 
hodnocen

í 

katastrofický 10 očekávaná 1 z 2 10 
skoro 
nemožná 10 

hlavní 9 extrémně 1 z 3 9 velice těžká 9 
vážný 8 vysoce 1 z 8 8 těžká 8 
vysoký 7 velmi 1 z 20 7 velmi nízká 7 
střední 6 středně 1 z 80 6 nízká 6 
nízký 5 je možné 1 z 400 5 střední 5 

velmi nízký 4 
ne moc 
pravděpodobné 1 z 2000 4 

středně 
vysoká 4 

malý 3 
není 
pravděpodobné 1z 15000 3 vysoká 3 

velmi malý 2 nepravděpodobné 
1z 
150000 2 velmi vysoká 2 

žádný 1 nikdy 
1 z 
1500000 1 skoro jistá 1 

 

 

RPN = Závažnost účinku * Výskyt * Detekce 

RPN je objektivním hodnocením, protože hodnotí reálnou situaci. Například 

situace vedoucí k totálnímu zhoršení nemusí být rizikem, pokud je včas a s jistotou 

detekována, zatímco relativně časté a zdánlivě málo rizikové faktory, které se 

nezjistí, mohou být mnohem větší hrozbou pro kvalitu. RPN je tedy komplexním 

zvážením celé situace a přináší objektivní pohled.  
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Paretova analýza 

Paretova analýza se používá k posouzení a přehlednému zobrazení frekvence 

a významu poruch, chyb, reklamací, a podobně. Princip konstrukce Paretových 

diagramů spočívá v setřídění jednotlivých druhů poruch podle frekvence výskytu, 

tedy podle technologického významu. Často platí Paretovo pravidlo 80:20, podle 

něhož je 80% poruch způsobeno jen 20 % příčin, což lze s úspěchem využít pro 

řešení. Grafické zpracování provedené klasifikace (hodnot RPN) bylo provedeno 

pomocí statistického softwaru (obrázek 2). 

 

 

Obrázek 2. Grafické zobrazení Paretovy analýzy. 

 

 

Analytické zpracování 

Z grafického zobrazení je velmi názorně vidět, že z velkého množství 

rizikových faktorů byly významně odlišeny čtyři nejvýznamnější.  

 V tomto případě se jednalo o faktor obsluhy (vliv operátora a řízení), 

automatizace (měření a regulace procesu), vstupní suroviny (zajištění konstantních 

vlastností), analytický (vhodnost a správnost používaných metod). Tyto faktory byly 

podrobeny dalšímu důkladnému rozboru, který směřoval k eliminaci jejich 

negativního působení na proces. 

Jedná se tedy o jednosměrné a objektivní kvantifikování problémů a zjištění 

aktuálního (lépe výchozího stavu), které bylo provedeno s cílem odhalit problémové 

části jednotlivých oblastí a definovat otázky k diskusi a řešení. 
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Faktor obsluhy a otázky k řešení 

 Je informační tok pro řízení kalcinace v nepřetržitém provozu optimální? 

 Jsou pro sledování nadefinovány parametry s nejvyšší vypovídací schopností pro 

režimu kalcinace? 

 Jsou jednoznačná pravidla pro posuzování parametrů a reakci na jejich změnu? 

 

Faktor automatizace a otázky k řešení 

 Jsou zaznamenávány všechny  hodnoty potřebné k regulaci? 

 Je rychlost odezvy na požadavek dostatečná? 

 Odpovídá odezva zadanému požadavku? 

 

Vstupní surovina a otázky k řešení 

 Je dodržována požadovaná kvalita (chemické složení, fyzikální vlastnosti), je 

možno ji ovlivnit ? 

 Odpovídá dávkované množství skutečnosti a je rovnoměrné? 

 Je kapacita kalcinační pece dostatečná pro dávkované množství? 

 

Analytická stanovení a otázky k řešení 

 Je proveden správný výběr parametrů s maximální vypovídací schopností? 

 Jsou metody pro analýzu parametrů správné a dostatečně přesné? 

 Jsou analýzy správně časově rozvrženy? 

 

Optimalizace jednotlivých oblastí 

Optimalizace, tedy postupné řešení definovaných problémů probíhalo ve 

spolupráci všech útvarů v návaznosti na plán rozvoje a požadavky vyplývající 

z aktuální situace ve výrobě. Ze společné diskuse o jednotlivých otázkách vyplynulo 

řešení dílčích kroků, které bylo buď jednorázové, nebo průběžné s možnou změnou 

podle aktuální situace. 
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Příklady přijatých opatření 

Ve spolupráci s VŠCHT Praha a Univerzitou Pardubice bylo provedeno 

zkoumání vybraných vzorků s různými hladinami vybraných příměsí ovlivňující 

proces a vyhodnocení pomocí diferenční termické analýzy a termogravimetrie. Tyto 

zkoušky sloužily k mapování procesu a zjištění možností jeho ovlivnění. 

V oblasti analytických stanovení byly provedeny R & R testy pro sledované 

parametry [3] a na základě vyhodnocení byly zavedeny nové analytické metody [4]. 

Součástí bylo upřesňování metod a akceptování chyb měření při vyhodnocováni a 

řízení. 

V oblasti řízení procesu byla zavedena statistická regulace procesu – SPC 

(Statistic Process Control) [5]. 

 

Realizace SPC 

Zavedení statistické regulace procesu vždy realizujeme v několika po sobě 

jdoucích fázích. 

V přípravné fázi specifikujeme cíle regulace a stanovíme znaky nebo 

parametry. Na základě jejich zpracování budeme proces regulovat. Tato fáze je 

nejdůležitější a její dokonalé zpracování zajistí úspěšnost následných fází i realizaci 

konečného cíle – dosažení a udržení procesu ve statisticky zvládnutém stavu. 

Znamená to mít způsobilý proces, tzn. být v souladu se specifikovanými požadavky. 

V druhé fázi identifikujeme a minimalizujeme působení nenáhodných vlivů. 

Vytváříme podmínky k tomu, aby se jejich působení nemohlo opakovat. 

Ve třetí fázi, analýze způsobilosti procesu, zkoumáme, zda je proces po 

předchozím kroku statisticky zvládnutý, zda je schopen dosahovat stanovené 

požadavky (ve formě tolerančních mezí). 

V poslední fázi udržujeme proces ve statisticky zvládnutém a způsobilém 

stavu. Pomocí matematicko-statistických nástrojů (regulačních diagramů) 

identifikujeme nenáhodné poruchy ve stabilitě a pomocí regulačních zásahů se 

snažíme zabránit jejich opakování. Zde pracujeme s regulačními mezemi, které byly 

určeny na základě zpracování dat ze statisticky zvládnutého (rovnoměrného) 
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procesu. V případě nenáhodných poruch, které jsme schopni jednoznačně 

identifikovat a o kterých předpokládáme, že budou působit dlouhodobě, toleranční 

meze upravíme, nebo zvolíme typ regulačního diagramu, který lépe vyhovuje (např. 

diagramy, které berou v úvahu dynamiku procesu). 

 

Obecný postup zavedení SPC 

Bez ohledu na použitou metodu SPC můžeme shrnout její zavedení do 

několika kroků, které na sebe logicky navazují: 

1. Volba regulované veličiny. 

2. Sběr a záznam dat. 

3. Ověření předpokladu o datech. 

4. Volba rozsahu výběru. 

5. Volba vhodného regulačního diagramu. 

6. Výpočet výběrových charakteristik. 

7. Ověření a zabezpečení statistické zvládnutelnosti procesu. 

8. Ověření a zabezpečení způsobilosti procesu. 

9. Vlastní regulace, případně zlepšování procesu. 

 

Příklad využití SPC 

Problematiku zavedení SPC lze nejlépe osvětlit na příkladech z technologické 

praxe, kde se řízení procesů pomocí regulačních diagramů používá nejvíce. Pro 

ilustraci je uveden jednoduchý dílčí děj – filtrace. 

Filtrace suspenze oxidu titaničitého se skládá z několika na sebe navazujících 

fází – nasátí suspenze, promytí a shoz filtračního koláče k dalšímu zpracování. 

Kvalita oxidu titaničitého je dána obsahem nečistot, tedy stupněm promytí. Ten lze 

výrazně ovlivnit několika faktory, z nichž nejdůležitější je tloušťka nasátého koláče, 

kterou při zachování konstantní doby (z důvodu zajištění optimálního výkonu) 

ovlivňuje hustota vstupní suspenze. Počet operací v průběhu jedné pracovní směny 

je různý (proces je nepřetržitý).  

 327 
 



CCT 34, 319-331 (2003) 

Volba regulované veličiny 

Na základě znalosti procesu a možnosti ovlivnění parametru (množstvím 

přidané vody) byla zvolena hustota  vstupní suspenze [kg m-3]. 

 

Sběr a záznam dat 

Data byla odečtena z kontinuálního záznamu hustoty v první minutě zahájení 

nasávání suspenze. Byla zaznamenávána po dobu 72 hodin a sloužila jako podklad 

pro ověření předpokladů o datech a nastavení parametrů pro regulaci. 

 

Ověření předpokladu o datech (EDA) 

Pro konstrukci Shewhartových regulační diagramů klasického typu je nutno 

dodržet následující předpoklady: 

Normalita dat použitých pro regulační diagram není zamítnuta, data nejsou 

závislá nebo nemají významný trend. Variabilita dat není proměnlivá [6]. 

 Pro větší názornost lze využít grafických zobrazení tvaru a polohy dat [6]. Tyto 

exploratorní grafy jsou  součástí většiny statistických programů. 

 

Konstrukce Shewhartových regulačních diagramů (x-individual a R) 

Diagram x-individual se používá tam, kde se příslušný parametr měří pro 

každý vzorek pouze jednou. Do diagramu se vynášejí přímo naměřené hodnoty. 

Tento diagram je daleko citlivější, především na normalitu dat než diagramy typu x-

průměr. Pokud je to možné, doporučuje se používat raději diagramy typu X-průměr. 

Do diagramu pro variabilitu (diagram R) se vynášejí absolutní rozdíly po sobě 

následujících hodnot. Vyhodnocení bodů mimo regulační meze se řídí pravidly, které 

lze nadefinovat přímo ve statistickém programu. 
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Obrázek 3. Příklad porovnání regulačního diagramu.  
 

 

Závěr 

Na základě znalosti procesu byla vybrána regulovaná veličina (hustota 

suspenze) a Shewhartův regulační diagram (x-individual a R). Vzhledem k tomu, že 

Shewhartovy diagramy konstruované pro jednotlivé hodnoty mají celou řadu 

nevýhod: 

 jsou citlivé na nenormalitu rozdělení hodnot x (rozdělení průměru xs se více blíží 

normálnímu rozdělení než rozdělení původních hodnot) 

 jsou málo citlivé na posun střední hodnoty 

 jsou negativně ovlivněny trendy v datech 

 jsou citlivé na velikost výběrů, ze kterých se odhadují parametry rozdělení 

 

Byla na počátku provedena průzkumová analýza dat. Touto analýzou nebylo 

zjištěno porušení pravidel, která nedoporučují konstruování Shewhartových 

regulačních diagramů.  
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Po vyhodnocení diagramů byly vybrány hodnoty (centrální linie a regulačních 

mezí) z období, které nejvíce vyhovovalo požadavkům, kdy je centrální linie pro 

individuální hodnoty nejvýše a klouzavé rozpětí má nejmenší směrodatnou odchylku. 

Porovnání všech tří dnů je vidět na grafickém zpracování (obrázek 4).  

Naměřená data z ostatních dnů byla zpracována v zjištěných regulačních 

mezích. 
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Obrázek 4. Příklad regulačního diagramu s porušením pravidel. 

 

 

Z grafického zobrazení (obrázek 3) je patrna nestabilita procesu především 

šestý den a nestabilita v rozpětí den následující. Tyto defekty je možno řešit 

v reálném čase již při prvním překročení regulačních mezí. 

 Na uvedených příkladech jsme chtěli přiblížit v Precheze používané metody 

Six Sigma, možná lépe filozofii Six Sigma, která dovoluje aplikovat různé analytické a 

statistické nástroje při zachování kontinuity postupů při výzkumné práci. Je 

s úspěchem používaná při řešení neshod a defektů bez narušení již zavedených 

systémů řízení jakosti. 
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JAK PŘEVÉST NOVOU METODIKU STANOVENÍ DO PRAXE 
 

HOW TO TRANSFER A NEW METHODOLOGY OF DETERMINATION TO 
PRACTISE 

 

Ing. Blanka Pinková, Ing. Adolf Goebel, Ph.D., Ing. Zdeněk Konvička 
Precheza a.s. Přerov, CZ 

 

Summary 
Different purposes need different methods for determining similar 
properties. In some cases a more precise method substitutes in a critical  
step a method, which was applied before. When a bit different physical 
principles are used, numerical values of results cannot be transferred by a  
direct calculation to similar numbers as gained before. This could cause 
some problems in the process control, because operators are not familiar 
with new numbers. Procedure of linear regression brings solutions 
enabling such a transformation for a contemporary period of time which is 
necessary for operators for controlling a process on the base of numbers 
from the changed method. All is illustrated by an example from one of Six 
Sigma projects in Precheza a.s. 
Key words: titanium dioxide, linear regression, Six Sigma, Precheza 

 

 

1. Úvod 

 Na každém pracovišti, kde se provádí vyhodnocování parametrů výrobku či 

meziproduktu, se časem objeví potřeba zavedení nové metodiky. Tato potřeba může 

vyvstat z různých příčin. Může to být 

• potřeba měření zcela nového parametru výrobku 

• potřeba méně pracné metodiky 

• potřeba reprodukovatelnějšího měření 

• potřeba citlivější metody 

V Precheze a.s. Přerov byly pro optimalizaci řízení výroby uplatněny projekty 

Six Sigma [1,2], které umožnily rozpoznat důležité faktory ovlivňující výrobu. V rámci 

jednoho z projektů, jehož výsledky jsou shrnuty v jiném příspěvku [3], se objevila 
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potřeba citlivějšího sledování některých parametrů ve fázi meziproduktu tak, aby bylo 

možno provádět daleko jemnější zásahy v technologii a tím i zrovnoměrnit kvalitu 

konečného výrobku. Jednou z metod sledování optických vlastností titanové běloby 

je metoda podtónu [4], která umožňuje určit, je-li bílá barva pigmentu posunuta do 

modré či červené oblasti spektra. Tento fyzikální jev úzce souvisí s velikostí částic 

[5]. Tato metoda stanovení je poměrně pracná, zdlouhavá a s jistým rizikem výskytu 

náhodných chyb, vzniklých zejména při předúpravě vzorku meziproduktu. Pro 

hodnocení kvality hotového výrobku se metoda sledování podtónu ukázala být 

naprosto vyhovující, ale pro řízení některých procesů ve výrobě titanové běloby bylo 

potřeba najít pro stejnou fyzikální charakteristiku citlivější metodu, která by byla 

schopna nahradit i sledování několika dalších parametrů. 

Pro řízení výrobního procesu se jako optimální metoda vhodná pro náhradu 

metodiky podtónu ukázala být spektrofotometrická metoda měření absorbancí (dále 

jako SFM) [6], která se již běžně v Precheze a.s. používala pro hodnocení 

vysocekoncetrovaných suspenzí [7]. 

Základem metody SFM je spektrofotometrické měření absorbance zředěné 

disperze vzorku. Z proměřené křivky absorbancí se používá hodnota SFM 2, což je 

poměr hodnot absorbancí při vlnových délkách 400 a 700 nm. Čím je hodnota SFM 2 

vyšší, tím více je podtón vzorku posunut do modré oblasti. Metoda SFM je 

jednodušší (tzn. menší riziko náhodných chyb), rychlejší a výsledky R&R testu [8] 

bylo potvrzeno, že je i daleko citlivější než metoda podtónu. Principy R&R testu jsou 

podrobněji vysvětleny v jiném příspěvku [8]. 

 

II. Plynulý převod nové metodiky do praxe 

Pokud se rozhodne o zavedení nové metodiky, musí být nejprve metoda 

upravena tak, aby vyhovovala daným podmínkám. Postup nové metodiky musí být 

dokonale zvládnut (jak teoreticky, tak hlavně prakticky) a poté je nutno zhodnotit 

opakovatelnost a reprodukovatelnost provedení. Pro posouzení těchto dvou kritérií 

existuje velké množství matematicko – statistických metod např. Anova, párový test, 

Hornův postup s intervaly spolehlivosti nebo průměr se směrodatnou odchylkou. 

Matematický základ těchto metod lze najít v literatuře [9, 10]. V uváděném případě, 

kdy došlo k náhradě současné metody podtónu metodou SFM, bylo použito R&R 
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testu [8]. Jak již bylo zmíněno, výsledky testu dokázaly vhodnost použití nové metody 

SFM, která je citlivější a umožňuje jemnější řízení technologického režimu než 

doposud používaná metoda podtónu. R&R testem bylo rovněž prokázáno, že 

pracovnice se zapracovaly a že zvládají metodu s potřebnou jistotou. 

 Velice často dochází k tomu, že nová metoda poskytuje výsledky v odlišných 

veličinách a tím i ve zcela jiném číselném rozsahu než stará metoda. Následkem 

toho se objevuje problém, že pracovníci ztrácejí orientaci, jak na nová čísla reagovat 

při řízení procesu a je proto vhodnější alespoň po určitou dobu používat nějaký 

převod mezi hodnotami původní a nové metodiky. 

 Pro získání vztahu mezi výsledky metod je nutné sledovat parametry 

meziproduktu za ustáleného stavu oběma metodami současně. Získaná data jsou 

statisticky zpracována a v případě pozitivního výsledku (což znamená, že výsledky 

metod lze s rozumnou přesností přepočítat) se dále sledují zejména výchylky 

v provozu, aby se tak ověřila platnost převodového vztahu na velkém rozsahu dat. 

 Převodový vztah mezi starou a novou metodou se nejlépe získá pomocí 

lineární regrese [11]. Nejdříve se je nutné „seznámit s daty“, což znamená 

identifikovat vlivné body, které výrazně ovlivňují lineární regresní model. K identifikaci 

vlivných bodů se používají diagnostické grafy (např. Williamsův graf, L-R graf, 

Pregibonův graf, atd.) [12]. Aby byl bod ze statistického zpracování vyloučen, musí 

být diagnostikován jako odlehlý alespoň ve třech grafech současně. Alternativní 

regresní modely se posuzují na základě hodnot kritérií MEP (střední kvadratická 

chyba predikce), AIC (Akaikovo informační kriterium) a R2 (predikovaný koeficient 

determinace) [13]. 

 Ve zde uváděném případě (podtón - SFM 2) byl nejdříve testován regresní 

model ve tvaru: 

y = β0 + β1 ∗ x 

 x – hodnoty získané novou metodou SFM 

 y – hodnoty získané původní metodou podtónu 
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 Na obrázku 1 je uveden grafický výstup tohoto regresního modelu, který byl 

vytvořen pomocí programu QC Expert (TriloByte s.r.o., Pardubice).  

 

 

Obrázek 1.  Grafický výstup lineárního regresního modelu. 

  

Vzhledem ke dvěma odlehlým bodům při nejvyšších hodnotách získaných novou 

metodou, byl vytvořen i polynomický model druhého stupně (obrázek 2) ve tvaru: 

y = β0 + β1 ∗ x + β2 ∗ x2 

 x – hodnoty získané novou metodou SFM 2 

 y – hodnoty získané původní metodou podtónu 
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Obrázek 2.  Polynomický model. 

  

K posouzení kvality modelu sloužilo porovnání mezi číselnými hodnotami 

kritérií jednotlivých modelů. Snahou bylo, aby hodnota MEP (střední kvadratická 

chyba predikce) a AIC (Akaikovo informační kriterium) byla co nejnižší a hodnota R2 

(predikovaný koeficient determinace) co nejvyšší. Z tabulky 1 (uvádí číselné hodnoty 

kritérií pro oba modely) vyplývá, že pro převodový vztah je vhodnější použit 

polynomický model (nižší hodnota MEP a AIC, vyšší hodnota R2). 

 
Tabulka 1.  Číselné hodnoty kritérií. 

Kritérium Lineární regresní model Polynomický model 

MEP 1,1184 0,8532 

AIC 2,5361 -9,3629 

R2 [%] 84,08 87,52 

 

III. Závěr 

 Získaný převodový vztah byl zaveden do praxe pomocí počítačového 

programu, aniž by uživatel vztahu znal jeho číselnou formu. Toto řešení bylo zvoleno 

proto, aby nedocházelo k neustálému přepočítávání nových hodnot na původní. 

Uvedené řešení vede k tomu, že uživatel si rychleji osvojí nové číselné hodnoty, na 
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jejichž základě bude přesněji reagovat na technologické změny v provoze. Po určité 

době, během níž si uživatelé zvyknou na nová čísla, musí být převodový vztah 

odstraněn. K řízení výrobního procesu se pak již používá pouze výsledků získaných 

novou metodou. 
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VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST ZKUŠEBNÍCH METOD 
 

THE OBJECTIVE RESULTS OBTAINED BY TESTS OF COMMON USED 
METHODS 

 

Doc.Ing.M.Svoboda,CSc.1, Doc.Ing.J.Jarušek,CSc.2, Ing.J.Benešová1 
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Summary 

Salt fog test and humidity test which are common used test of the paints 
can give us only a few information about the protective efficiency of the 
paints. From this point of view we must look on the test results which are 
obtained according ISO 12944-6. For obtain much more ingormation about 
the protective characteristics of the paints it is need to combine the met-
hods which are include in the ISO 12944-6. For obtain much more ingor-
mation about the protective characteristics of the paints it is need to com-
bine the methods which are include in the ISO 12944-6 with cyclic tests 
and use (in future) tests for paints which will contain pollutants –ozone and 
nitrogen oxides. The knowledge about influence of ozone and nitrogen 
oxides on the protective efficiency of the paints is not yet complete. 
Key words: Salt fog test, humidity test, paint, ozone, nitrogen oxide, effi-
ciency 
 

 

 Příspěvek je zaměřen na zkušební metody, které se u nás používají nebo mo-

hou být použity v běžných zkušebních laboratořích. Existuje však také celá řada zku-

šebních metod, které zatím nedoznaly u nás výrazného rozšíření. V oblasti organic-

kých povlaků je problémem a dlouho ještě bude (vedle mnoha jiných problémů) pro-

pracování věrohodných zkušebních metod, které umožní určit na základě výsledků 

krátkodobých zkoušek dobu ochranné účinnosti zkoušených nátěrů v reálných atmo-

sférických podmínkách. 

 V předminulém století a i v první třetině minulého století byly hlavními druhy 

používaných pojiv rostlinné oleje, přírodní pryskyřice a asfalty. Dlouhodobé zkuše-

nosti s nátěry na této pojivové bázi poskytovaly poměrně věrohodné údaje o jejich 

ochranných vlastnostech v praktických podmínkách. Výrobci nátěrových hmot také 

často vystavovali nátěry připravené na bázi modifikovaných formulací ve svých pod-
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nikových povětrnostních stanicích, což umožňovalo trvale sledovat vývojové směry 

materiálů na bázi uvedených pojiv. 

 Olejové nátěrové systémy poskytovaly ocelovému povrchu vyhovující ochranu 

v atmosférických podmínkách. Problémy většího rozsahu nastaly v předminulém sto-

letí v případě námořních lodí, kdy pro jejich výrobu se začalo používat místo dřeva 

uhlíkové oceli. Životnost ochranných nátěrů byla v mořské vodě a u nadponorových 

částí lodí naprosto nedostatečná, což vedlo výrobce nátěrových hmot ke změnám 

receptur a snaze využít při výrobě nátěrových hmot ve větší míře dalších různých 

přírodních a posléze i syntetických pryskyřic.  Tento vývoj, zejména v oblasti modifi-

kovaných přírodních pryskyřic a nových odolnějších syntetických pojiv vyžadoval 

urychlené zkušební metody, které by umožnily určit ochranné vlastnosti na základě 

výsledků krátkodobých zkoušek. 

 Jednou z prvních zkušebních metod začleněných do systémů standardů byla 

zkouška v solné mlze. Solná mlha byly vytvářena1 z 20 % hm. roztoku chloridu sod-

ného. Pozdější zkušenosti ukázaly, že při použití 5 % hm. roztoku NaCl se získá ag-

resivnější prostředí. Tato koncentrace chloridu sodného je v současné době všeo-

becné používána prakticky ve všech zkušebních standardech, které se vztahují na 

sledování ochranných vlastností nátěrů. Ve zkušební komoře, kde jsou vzorky vysta-

veny působení solné mlhy, se obvykle udržuje teplota (35 + 2)o C. Vhodnost použití 

5% hm. roztoku chloridu sodného názorně ilustruje obr. 1 a vhodnost teploty2 35 oC 

obrázek 2. Zkouška v uvedených podmínkách je, jak je známo, označována jako 

zkouška v neutrální (pH 6,5 až 7,1) solné mlze - metoda NSS. Pozdější vývoj této 

zkušební metody vyústil v zavedení použití 5 % hm. roztoku chloridu sodného okyse-

leného kyselinou octovou na pH 3,1 až 3,3 - metoda AASS.  

 Zkoušky vzorků na povětrnostní stanici1 v Detroitu ukázaly na větší stupeň 

jejich poškození, než je tomu na Floridě, kde je sluneční záření mnohem intenzivněj-

ší. Studium tohoto jevu prokázalo, že příčinou je poměrně vysoký obsah mědi v růz-

né formě v průmyslovém ovzduší Detroitu. Na základě tohoto poznatku byla propra-

cována další zkušební metoda, která je založena na modifikaci metody NSS spočíva-

jící v přídavku malého množství chloridu měďnatého tak, aby jeho koncentrace byla 

(0,205 + 0,015 g/l CuCl2) - metoda CASS. Metody AASS a CASS se používají hlavně 

pro zkoušky galvanických povlaků vytvořených anodickou oxidací hliníku. 
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 Je samozřejmé, že před začleněním zkušebních metod do standardů a norem, 

byly nejrůznější zkušební metody používány v různých oblastech průmyslu. Tak 

např. zkoušení nátěrů ve weatherometru  se již používalo velmi často v první polovi-

ně minulého století. Tak na příklad náš zkušební ústav ESČ používal tuto zkušební 

metodu již ve dvacátých létech minulého století. Byly používány i specifické zkušební 

metody. Československá norma ČSN ESČ 78 - Ochranné nátěry olejové ocelových 

konstrukcí elektrárenských z dubna 1930 uvádí v kapitole E. Zkoušení stanovení ob-

sahu oxidu olovičitého v suříku, stanovení jemnosti tření suříku a stanovení pružnosti 

nátěru také : " Nátěr nesmí změknouti ani se odloupávati, ponoří-li se na 3 hodiny do 

15 % roztoku sody o teplotě 15-20o C a také ne, ponoří-li se na 48 hodin do vody o 

teplotě 15-20o C." 

 Uvedené tři metody solné mlhy NSS, AASS a CASS jsou vtěleny do ČSN ISO 

9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou. 

Pro hodnocení organických povlaků se používá hlavně metoda NSS - zkouška v ne-

utrální solné mlze. Pro zkoušky organických povlaků je určena norma ČSN EN ISO 

7253 (67 3092) Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti v neutrální solné mlze. 

 Výsledky zkoušek organických povlaků v solné mlze přijímá často technická 

veřejnost jako jedinou věrohodnou charakteristiku jejich ochranných vlastností. Tomu 

napomáhají i prospektové materiály na pojiva, pigmenty a nátěrové hmoty, kde se 

často uvádí výborný výsledek zkoušky nátěrů po dobu 500, 1000 i více hodin z nabí-

zených nátěrových hmot nebo nátěrů obsahujících nabízené složky. Je vhodné po-

znamenat, že norma ČSN EN ISO 12944-6 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana 

ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - část 6 : Laboratorní zkušební 

metody obsahuje varování před takovýmto chápáním výsledků urychlených zkoušek 

zahrnujících i solnou mlhu. Zkouška v solné mlze nemůže totiž poskytnout informace 

o odolnosti nátěrového systému ve vztahu k našim atmosférickým podmínkám. Vý-

stižně výsledky zkoušky v solné mlze charakterizoval dlouholetý pracovník Wes-

tinghouse Science and Technology Center : "1000 hodin v solné mlze odpovídá 

odolnosti nátěru 1000 hodinám v solné mlze 3 ".  

 Zakladatel korozní vědy a teoretických základů protikorozní ochrany 

U.R.Ewans uvádí ve své knize The Corrosion and Oxidation of Metals-Scientific-

Principles and Practical Application, že vzorky s organickými povlaky jsou ve zku-

šebním zařízení stále mokré a průběh zkoušky by lépe odpovídal přírodním povětr-
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nostním podmínkám, kdyby vzorky byly vystaveny cyklům, které zahrnují jejich úplné 

osušení. Klasická zkouška v solné mlze probíhá ovšem stále s trvalým ovlhčením 

jejich povrchu. Propracované a propracovávané zkušební cyklové zkoušky se řídí 

názorem U.R.Ewanse a často používají roztoky tvořené kombinacemi různých solí a 

nikoliv pouze roztok chloridu sodného. Za povšimnutí stojí skutečnost, že i v mnoha 

případech puchýřkují nátěry intenzivněji ve vlhkostní zkušební komoře než v solné 

mlze. Souvisí to s nasákavostí nátěrů ovlivněnou aktivitou vody, jak to ukazuje4 ta-

bulka 1. 

 

Tab 1. Absorpce vody epoxidovými nátěry na oceli v závislosti na její aktivitě. 

Aktivita vody Absorpce vody v % hm. 
po 20 hodinách po 140 hodinách 

1,000 6,0 12,8 
0,902 3,3 4,03 
0,807 2,5 3,0 

  

Na povrchu vzorků umístěných do prostředí solné mlhy se nalézá roztok chlo-

ridu sodného. Vlastnosti roztoků lze charakterizovat jejich iontovou sílou. Iontová síla 

roztoku je funkcí koncentrace iontů v něm obsažených a zahrnujících elektrostatické 

interakce mezi jejich náboji5. Nasákavost nátěru je nepřímo úměrná iontové síle roz-

toku a proto klesá se zvětšením jejich iontové síly, tj. v podstatě se zvýšením kon-

centrace solí v roztoku. To je také příčinou toho, že čistá kondenzační komora je z 

hlediska puchýřkování nátěru podmíněnou absorpcí vody agresivnější než solná ml-

ha. Názorně to potvrzují výsledky ponorových zkoušek alkydových nátěrů na oceli, 

uvedené6 v tabulce 2. 

 

Tab  2. Stav dvouvrstvých alkydových nátěrů na oceli po 23denní ponorové zkoušce 

Zkušební prostředí Stav nátěrů 
destilovaná voda 2 
1 % hm. roztok NaCl 1 
3 % hm. roztok NaCl 1 
5 % hm. roztok NaCl 0 
10 % hm. roztok NaCl 0 
nasycený roztok NaCl 0 

Vysvětlivky:  0 - nátěr bez puchýřků, 1 - puchýřky do 10 % nebo krupička do 30 % 
plochy nátěru, 2 - puchýřky nad 10 % plochy nátěru  
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 Ze všeho uvedeného by se mohl vytvořit nesprávný názor, že zkouška 

ochranného nátěrového systému v neutrální solné mlze neposkytuje žádné potřebné 

údaje o jeho vlastnostech. Tomu tak zcela není. Tato zkouška neumožňuje například 

tvrdit, že odolává-li nátěrový systém prostředí neutrální solné mlhy po dobu 1000 ho-

din, pak to odpovídá určité konkrétní jeho ochranné účinnosti v přírodních atmosfé-

rických podmínkách. Pórovité nátěry se v prostředí solné mlhy poměrně rychle po-

škozují, což je velmi významná charakteristika, zejména nátěrových systémů založe-

ných na bariérovém mechanismu ochrany. Vzorky nátěrů podrobené zkoušce v solné 

mlze se obvykle opatřují řezy. Výsledek zkoušky ukazuje, do jaké míry je nátěr scho-

pen bránit šíření jeho podkorodování od místa mechanického poškození. To podává 

významnou informaci o účinnosti aplikovaných fosfátových vrstev, účinnosti adhezní-

ho mechanismu ochrany a do značné míry i o účinnosti inhibičních složek obsaže-

ných v základním nátěru. 

 Lze tedy plným právem říci, že zkouška v solné mlze patří do skupiny vý-

znamných zkoušek, ale získané výsledky musí být správně analyzovány a vyhodno-

ceny. 

 V průmyslových oblastech byl hlavní agresivní složkou v ovzduší oxid siřičitý. 

To vedlo k propracování zkušebních metod založených na používání vysoké relativní 

vlhkosti s přídavkem oxidu siřičitého ve zkušebním komorovém zařízení. Původně se 

vzorky vystavovaly bez přerušení zkoušky v tomto zkušebním prostředí. Ukázalo se 

však, že při takto pojaté zkoušce dochází ke zvýšení navlhavosti nátěru než je tomu 

v přírodních atmosférických podmínkách, což se projevovalo vznikem puchýřků a 

proto to neodpovídalo praktickým zkušenostem. Na základě těchto poznatků byly 

propracovány cyklové zkoušky, při kterých jeden cyklus zahrnuje vystavení vzorků po 

určitou dobu (obvykle 8 h) prostředí ve zkušebním komorovém zařízení a pak vysta-

vení po určitou dobu (obvykle 16 h) prostředí laboratoře, nebo ve vypnuté a otevřené 

zkušební komoře. Odpovídající normou je ČSN EN ISO 3231 (67 3096) Nátěrové 

hmoty - Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám obsahujících oxid siřičitý. Do zku-

šební komory o obsahu 300 + 10 l se přidává 0,2 l nebo 1 l  oxidu siřičitého. Prostředí 

zkušební komory obsahující 0,2 l SO2 se nehodí pro zkoušení nátěrů o tloušťce větší 

než ca 40 µm. Zkouší se při teplotě (40 +3)o C. 

 Oxid siřičitý je nebezpečnější než chloridové a síranové ionty i pro nepórovité 

nátěry. Chloridové a síranové ionty prostupují nepórovitými nátěry zcela nepatrně7. 
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Naproti tomu oxid siřičitý proniká i nepórovitým nátěrem poměrně snadno8, což sou-

visí s tím, že proniká ve formě volných molekul SO2 a nikoliv ve formě hydratovaných 

iontů kyseliny siřičité. Cyklové zkoušky v kondenzační komoře s SO2 poskytují vý-

sledky které do značné míry, až na vliv slunečního záření, charakterizují možné cho-

vání nátěrů v průmyslovém prostředí. Obsah oxidu siřičitého v našem ovzduší je v 

současné době mnohem menší, než tomu bylo ještě v nedávné minulosti, jak je to 

vidět9,10 na obr. 3. V současné době se postupně stávají významnou složkou znečiš-

tění ovzduší oxidy dusíku a přízemní ozon10, které se vyznačují výraznými oxidační-

mi vlastnostmi. Tím se oxidy dusíku a ozon podstatně liší od oxidu siřičitého. Pro-

blémy spojené s vlivy oxidů dusíku a přízemního ozonu na korozi kovů jsou předmě-

tem vědeckého zájmu a zatím nejsou plně komplexně zpracovány, jsou však již zku-

šební normy zahrnující tyto látky. O jejich vlivu na životnost nátěrů, pronikání nátě-

rem směrem ke kovovému podkladu, jejich reakci s organickými pojivy a další jevy 

nejsou dosud objasněny. 

 Vliv přízemního ozonu na makromolekulární organické látky se dlouhodobě 

sleduje zejména v oblasti pryže. Zkušenosti tohoto oboru o vlivu ozonu na degradaci 

makromolekul pryže mohou být jistě využity také i při propracování zkušebních labo-

ratorních metod pro hodnocení vlivu ozonu včetně vlivu oxidů dusíku na některé dru-

hy pojiv používaných pro výrobu nátěrových hmot. 

Pro hodnocení nátěrů se ve značném rozsahu používají zkoušky v čisté kon-

denzační komoře, tj. v prostředí 100 % relativní vlhkosti a obvykle při teplotě 35 + 2o 

C. Trvalé umístění vzorků do tohoto zkušebního prostředí má za následek zvýšenou 

tvorbu puchýřků. Lépe odolnost nátěrů v čisté atmosféře charakterizují cyklové 

zkoušky, obdobně jako v prostředí kondenzační komory s SO2. Pro tuto zkušební 

metodu je stále platná ČSN 03 8131 Korozní zkouška v kondenzační komoře. 

 Další vývoj v oblasti zkoušek v kondenzační komoře vedl k propracování zku-

šebního zařízení, ve kterém jsou vzorky namáhány vysokou relativní vlhkostí pouze 

na jedné straně a druhá strana je vystavená prostředí laboratoře. Tuto zkušební me-

todu zahrnuje ČSN EN ISO 6270-1 (67 3108) Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti 

proti vlhkosti - Část 1 : Kontinuální kondenzace. Teplota ve vzdálenosti 25 mm pod 

vzorkem má být (38 + 2)o C. Jestliže teplota 38o C je příliš nízká, doporučují se teplo-

ty 49o C a 60o C. Nemáme však k dispozici publikace, které by porovnávaly výsledky 
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zkoušek nátěrů v klasické kondenzační komoře a v uváděné kondenzační komoře 

dle ČSN EN ISO 6270-1. 

 Normy ČSN EN ISO 3231 (67 3096) Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti 

vlhkým atmosférám obsahujícím oxid siřičitý a ČSN EN ISO 6270-1 (67 3108) Nátě-

rové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1 : Kontinuální kondenzace, 

zasluhují naši pozornost proto, že na výsledku zkoušek v těchto prostředích se do 

značné míry opírá charakteristika odolnosti nátěrů z hlediska doby jejich ochranné 

účinnosti, jak je to uvedeno v ČSN EN ISO 12944-6 (03 8241) Nátěrové hmoty - Pro-

tikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - část 6 : 

Laboratorní zkušební metody. V této normě jsou v tab. 1 uvedeny požadavky na 

zkoušky nátěrů pro prostředí definována v ČSN EN ISO 12944 - 2 (03 8241) Nátěro-

vé hmoty : Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými sys-

témy - část 2 : Klasifikace vnějšího prostředí. Vzhledem k poklesu agresivity našeho 

přírodního atmosférického prostředí definovaného působením oxidu siřičitého a ovlh-

čením povrchu kovů, je vhodné věnovat pozornost pouze stupňům agresivity C1 - 

Velmi nízké (vytápěné budovy s čistou atmosférou), C2 - Nízká (vnější čistá atmosfé-

ra, nevytápěné budovy, kde může docházet ke kondenzaci vlhkosti, např. sklady), C3 

- Střední (městské ovzduší s nízkou úrovní znečištění, městské a průmyslové ovzdu-

ší s nízkým znečištěním oxidem siřičitým, výrobní prostory s vysokou vlhkostí a ma-

lým znečištěním) a C4 - Vysoká (průmyslové prostředí, chemické závody, plavecké 

bazény). 

 Životnost nátěrů je podle ČSN EN ISO 12944-1 (03 8241) Nátěrové hmoty - 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1 :  

Obecné zásady - specifikována jako nízká (L) 2 až 5 let, střední (M) 5 až 15 let a vy-

soká (H) více než 15 let. 
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Část tab. 1 z ČSN EN ISO 12944-6 pro prostředí C2 až C4 

Stupeň korozní 
agresivity 

Požadovaná        
životnost 

ČSN EN ISO 6270-1 
(kondenzace vody) 

h 

ČSN EN ISO 7253  
(neutrální solná mlha) 

h 
C 2 nízká 48 - 
C 2 střední 48 - 
C 2 vysoká 120 - 
C 3 nízká 48 120 
C 3 střední 120 240 
C 3 vysoká 240 480 
C 4 nízká 120 240 
C 4 střední 240 480 
C 4 vysoká 480 720 

  

 

Nátěry při hodnocení před zkouškou mají mít přilnavost 0 nebo 1 dle ČSN EN 

ISO 2409 (67 3085) Nátěrové hmoty - Mřížková metoda. Je-li tloušťka nátěru vyšší 

než 250 µm, pak se přilnavost hodnotí podle ČSN EN ISO 24624 (67 3077) Nátěrové 

hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti. Výsledkem hodnocení musí být zjištění, že 

nedošlo k adheznímu lomu od podkladu (A/B), pokud hodnota odtrhu není vyšší než 

5 MPa. Vzorky po expozici nesmí vykazovat žádné puchýřky, žádné podrezavění, 

žádné bublinky a žádné odlupování nátěru,Vzorky nesmí po expozici v solné mlze 

vykázat korozní poškození v okolí řezu větší než 1 mm. Vzorky podrobené zkouškám 

musí po kondicionování vykazovat přilnavost stanovenou mřížkovým řezem a odtr-

hovou zkouškou stejnou jako před zkouškou. V normě se uvádí, že výsledky získané 

urychlenými zkouškami musí být používány obezřetně. Postup degradace nátěru 

ovlivňuje v praxi řada faktorů. Doporučuje se poznatky doplňovat zkouškami na po-

větrnostních stanicích. 

 K normě ČN EN ISO 12944-6 je vhodné poznamenat, že pro stupně agresivity 

C3 a C4, které jsou z hlediska korozního namáhání charakteristické pro naše pod-

mínky, nejsou zahrnuty cyklové zkoušky v kondenzační komoře s SO2, ačkoliv agre-

sivita prostředí je také dle ČSN EN ISO 129444-2 charakterizována, kromě jiného 

také vlivem oxidu siřičitého přítomného v přírodních podmínkách. Návrh naší dele-

gátky Ing.H.Kubátové v pracovní skupině ISO na zařazení do hodnocení i cyklové 

zkoušky v kondenzační komoře s SO2 nebyl přijat. 
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 V současné době jsou pro ochranu ocelových konstrukcí používány hlavně 

tlustovrstvé nátěrové systémy využívající bariérový mechanismus ochrany. Jedná se 

převážně o nátěry z epoxidových vysokosušinových nátěrových hmot. V menší míře 

se používají nátěrové hmoty i na jiné pojivové bázi a také, kde lze dosáhnout vhodné 

čistoty ocelového povrchu i nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinkového prachu. 

 Varovná zpráva o ochranných vlastnostech některých epoxidových nátěrových 

systémů s bariérovým mechanismem ochrany z vysokosušinových nátěrových hmot 

přišla z Holandska12. Pro ochranu hydrotechnických zařízení vystavených atmosfé-

rickým vlivům se dlouhodobě používaly epoxydehtové materiály. Poskytovaly poža-

dovanou dlouhodobou ochranu ocelovému povrchu. Z ekologických důvodů byly tyto 

materiály vyřazeny z aplikace. Byly navrženy a aplikovány nátěrové systémy z vyso-

kosušinových epoxidových nátěrových hmot. Po třech létech od jejich zhotovení do-

šlo ke smrštění a rozpraskání nátěrů a ke korozi podkladu. Povrch nátěrů měl po 

třech létech vzhled rozbahněné a vysušením rozpraskané zeminy. Vzniklý jev byl 

důkladně prostudován a byla vypracována laboratorní metodika pro stanovení vhod-

nosti navrhovaných nátěrů pro ochranu ocelových konstrukcí. Pomocí propracované 

metodiky bylo ověřeno 14 druhů nátěrových systémů, z toho 2 polyurethanové a 12 

epoxidových. Z těchto 14 nátěrových systémů vyhověly zkušebním podmínkám pou-

ze 3 nátěrové systémy. 

 Čerstvý epoxidový nátěr obsahuje, jak bylo zjištěno při studiu problematiky, 

několik dní po zhotovení 0,5 % hm. těkavých látek a také obsahuje kolem 27 % hm. 

látek o bodech varu v rozmezí od 200o C až do kolem 475oC. Tyto sloučeniny se 

pomalu z nátěru odpařují. Ze vzorků nátěrů odebraných z povrchu konstrukcí po 

třech létech od jejich zhotovení bylo zjištěno, že přibližně polovina těchto látek se 

odpařila. Z hlediska složení odpařovaných látek se jedná o deriváty fenolu obsažené 

v tvrdidle a některé nezreagované složky základní pryskyřice. Odpaření těkavých 

látek vyvolává smrštění nátěru. Epoxidové nátěry se vyznačují vysokou přilnavostí k 

ocelovému podkladu, což v konečné fázi způsobuje jejich rozpraskání, tj. rozpraskání 

je způsobeno smrštěním nátěrového filmu a jeho vysokou přilnavostí k ocelovému 

podkladu. Obsah těkavých složek značně závisí na druhu vysokosušinového epoxi-

dového nátěru. U vzorků nátěrů vytvrzovaných při teplotě 20o C po dobu 7 dnů a poté 

vystavených teplotě 75o C po dobu 7 dnů smrštění dosahuje přibližně 2 %. 
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 Urychlené cyklové zkoušky za použití xenonové výbojky, sprcho-                           

vání vzorků vodou a střídání teplotního zatížení od -15o do 75o C vyústily v konstato-

vání, že ztráta hmotnosti nátěru dosáhla 6 %. Smrštění nátěru vytvrzovaného po do-

bu 20 dnů při teplotě 20o C a následně vystaveného po dobu 12 týdnů teplotě 40o C 

dosáhlo 3 %. 

 Roztažnost nátěru vlivem teploty je větší než oceli. Nátěr ve sklovitém stavu 

má roztažnost 4x větší než ocel a v elastickém stavu 10x větší. U dvou zkoušených 

nátěrů byla Tg kolem 31o C v době několika dnů po zhotovení a    55o C  po urychle-

ných zkouškách. Nátěr se obvykle nachází v přírodních podmínkách ve sklovitém 

stavu. Epoxidový nátěr černého odstínu se na povrchu ocelové konstrukce zahřeje 

slunečním svitem během horkého letního dne až na teplotu 75o C. Kolísání teploty 

během dne a noci je kolem 50 až 60o C. Tyto jevy mají vliv na fyzikální vlastnosti ná-

těrů. Vzhledem k tomu, že se u nás pro ochranu ocelových konstrukcí používají nátě-

ry z vysokosušinových nátěrových hmot od nejrůznějších výrobců, mohou časem 

vzniknout podobné problémy jako v Holandsku. Obvykle dochází k poškození nátěrů 

na hranách, v okolí nýtů a svárů. Dodavatelé nátěrových hmot, kteří dlouhodobě u 

nás vyrábějí nebo pouze dodávají nátěrové hmoty mohou jistě předložit věrohodné 

praktické aplikace nabízených materiálů. 

 Nemáme zatím u nás propracovanou metodiku pro komplexní hodnocení 

vlastností nátěrů z vysokosušinových nátěrových hmot. Poznatky uvedené v citované 

publikaci12 mohou sloužit jako dobrý podklad pro vypracování potřebné zkušební me-

todiky.  

Nátěry, které chrání kovový povrch proti korozi bariérovým mechanismem lze 

hodnotit stanovením jejich ohmického odporu. Je-li ohmický odpor nátěru vyšší než 

108 Ω/cm2 a při ponoru do vodného prostředí se příliš nemění, lze tento nátěr pova-

žovat za vyhovující13, jak je to vidět na obrázku 4. 

 V současné době se věnuje zvýšená pozornost vývoji a standardizaci zkušeb-

ních metod a odpovídajících zařízení cyklového charakteru. Cykly zahrnují kromě 

klasického prostředí používaného v uvedených zkušebních komorových zařízeních 

ještě vliv rozhodujících složek slunečního záření a střídání teploty. Některé organiza-

ce u nás již podobná zařízení využívají. 
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 V praxi se vyskytují požadavky na nátěry, které chrání kovový podklad při zvý-

šených teplotách. Dodavatelé nátěrových hmot nabízejí pro tyto podmínky materiály, 

u nichž se uvádí odolnost . Málo kdy se uvádí, co se tím myslí. Není totiž lhostejné, 

zda nátěr má zvýšené teplotě odolávat trvale, nebo jen střídavě. Na první pohled se 

zdá, že trvalé namáhání zvýšenou teplotou je pro nátěr více nebezpečné, než namá-

hání střídavé, kdy nátěr je vysoké teplotě vystaven pouze krátkou dobu a pak "odpo-

čívá" při okolní nízké teplotě. Skutečnost je však opačná, což však jak ukazuje zku-

šenost, spotřebitelé to však často nevědí.  

Je proto nutné přizpůsobit i metodiku pro zkoušení nátěrů určených pro 

ochranu povrchů vystavených trvalému a střídavému teplotnímu namáhání. U nátěrů, 

které mají být použity pro povrchy vystavené trvalému teplotnímu namáhání, se hod-

notí pouze změna fysikálně-mechanických parametrů po teplotním zatížení.  

 U nátěrů navržených pro střídavé teplotní namáhání je vhodné vzorky vystavit 

předpokládané vysoké teplotě po dobu minimálně 200 hodin a pak je podrobit běž-

ným korozním zkouškám. Několikavrstvé nátěry z běžného dlouhého pentaerythrito-

lového alkydu, které byly vystaveny po zhotovení po dobu 200 hodin při teplotě 20o, 

50o, 100o a 200o C a po té podrobeny zkouškám v kondenzační komoře s SO2  dle 

ČSN EN ISO 3231 vykázaly značné poškození, naproti tomu nátěry vystavené po 

dobu 200 h teplotě 125o C a 150o C a poté podrobené stejné zkoušce v kondenzační 

komoře s SO2 nevykázaly žádné poškození.To lze vysvětlit dodatečným síťováním 

pojiva, což vedlo i ke snížení pórovitosti nátěrů vystavených teplotě 125o C a 150o C. 

 Pro úplnost je vhodné poznamenat, že všechny uvedené zkušební metody 

hodnotí integrální schopnost nátěrového systému chránit ocelový (obecně kovový) 

povrch proti korozi. Nerozlišují totiž podíl jednotlivých složek nátěrového systému, 

jako je vliv vlastnosti pojiva, pigmentů, aktivních složek v základním nátěru na celko-

vé jeho ochranné charakterizace. Nejsou proto rozhodující pro sledování účinnosti 

pouze aktivních složek obsažených v základním nátěru. Jsou však do značné míry 

vhodné pro hodnocení nátěrového systému určeného pro ochranu kovového povrchu 

v atmosférických podmínkách, obsahujícího základní nátěr s účinnými složkami, je-

jichž účinnost byla ověřena jinými metodami, např. souborem metod14. 

 Věrohodné výsledky jak je známo poskytují korozní zkoušky spočívající ve 

vystavení odpovídajících kovových vzorků opatřených nátěry na zkušebních atmo-
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sférických stanicích. Jedná se však o dlouhodobé zkoušky. Dle zkušenosti Materials 

Science Laboratory- Kennedy Space Center na Floridě postačují             zkoušky 

nátěrových systémů po dobu 5 let na povětrnostní atmosférické stanici pro uskuteč-

nění volby nátěrových systémů pro ochranu ocelových konstrukcí startovacích zaří-

zení15. Naše zkušenosti také ukazují na vhodnost provádět zkoušky na atmosféric-

kých korozních stanicích minimálně po dobu 5 let a také i delší dobu. 

 Také dlouhodobé povětrnostní zkoušky jsou jistě také vhodné. Tak na příklad 

byl v Japonsku založen v roce 1984 zkušební program16 na dobu 20let s cílem určit 

vhodné nátěrové systémy pro ochranu ocelových konstrukcí. Dle průběžného hodno-

cení provedeného po 14 letech bylo ze zkušební série vytipováno 6 nátěrových sys-

témů vhodných pro dlouhodobou ochranu ocelových konstrukcí přímořských zaříze-

ní. Všechny tyto nátěrové systémy zahrnují základní zinkové nátěry různé pojivové 

báze. Minimální tloušťka nátěrového systému byla 255 µm.  

V některých případech se výsledky dlouhodobých zkoušek obtížně vyhodno-

cují, nejčastěji z důvodů nedostatečného označení vzorků a neúplného záznamu o 

jejich charakteristice pořízeného v době jejich přípravy a vystavení. Vznikají i jiné po-

tíže. Tak na příklad nátěrové systémy z vodou ředitelných nátěrových hmot na sty-

ren-akrylátové a akrylátové bázi vykázaly po 5letých atmosférických zkouškách zvý-

šení tloušťky nátěrů, což se vysvětlovalo chybným stanovením tloušťky nátěrů v do-

bě jejich vystavení. Podobné zkušenosti v zahraničí vedou k názoru, že v případě 

těchto pojiv dochází k určitému nabotnání nátěrů v přírodních podmínkách. Odolnost 

pojiv přírodním vlivům je natolik vysoká, že destrukční pochody se v těchto případech 

výrazně neuplatňují. Do určité míry lze tento problém považovat za stále otevřený. 

 Závěrem lze konstatovat, že problematika související s vypracováním zkušeb-

ních metod, které umožní komplexně hodnotit ochranné vlastnosti organických po-

vlaků není zdaleka ještě uzavřena. 
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SYSTÉM ColorDesigner® PRO TÓNOVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT 
 

ColorDesigner® – PAINT MATCHING SYSTEM 
 

Ing. Jan Černý, CSc., Ing. Lucie Matušková 
X-Rite GmbH, pobočka CZ, Vyškov 
 

Summary 

ColorDesigner system measures color samples quickly, simply and 
accurately. Easy to use software can perform precision color matches, 
correct mistints, manually enter formulas, store and retrieve customers 
formulas, manage remote readings, look up standard formulas, look up 
competitors’ colors. 
Key words: color measurement, color matching, paint formulation 

 

 

Pro dnešní trh nátěrových hmot – zvláště jedná-li se o dekorativní nátěry pro 

vnitřní a venkovní použití – je typické, že zákazník požaduje stále širší paletu 

barevných odstínů. Dokonce i výběr samotné bílé barvy není jednoznačný, neboť 

výrobci nabízejí řadu bílých odstínů. Například americká firma Dunn-Edwards přišla 

nedávno s programem nazvaným „Mnoho odstínů bílé“, který obsahuje 137 různých, 

teplých a studených variant bílé. Byl též vysloven názor, že primární faktor, který 

určuje prodej dekorativního nátěru je barevný odstín a teprve až na druhém místě to 

jsou fyzikálně-chemické vlastnosti pojiva.  

Tento trend vede k tomu, že stále více nátěrových hmot se tónuje až v místě 

prodeje. To znamená, že ubývá produktů tónovaných přímo výrobcem a do 

prodejních míst se dodávají samotné pojivové báze a sada tónovacích pigmentových 

koncentrátů. V Severní Americe a ve Skandinávii je tato technologie již dávno 

dominantní, v ostatních částech Evropy se nyní začíná uplatňovat ve zvýšené míře. 

U prodejců tak vyvstává potřeba vybavit se potřebným zařízením, tedy počítačovou 

databází barevných receptur, tónovacím strojem a míchacím zařízením (šejkrem 

nebo mixérem). Tento systém předpokládá, že zákazník si vybere odstín 

z předložené vzorkovnice, nebo specifikuje odstín číselně podle mezinárodně 

uznávaných standardů (RAL, NCS, Eurotrend, Pantone aj.). 
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Americký model jde však ještě blíž k zákazníkovi. Jeho základem je 

spektrofotometr a recepturovací software. Spektrofotometr umožňuje změřit jakýkoliv 

odstín a recepturovací program vypočítá jeho aktuální recepturu. Uvědomme si, že 

mezi lidmi koluje velké množství různých barevných vzorníků od celé řady výrobců, 

takže zákazníci přicházejí do obchodu již s konkrétní představou. Na to ovšem 

systém vyhledávání tabulkových receptur nestačí, protože i při vyhledání zdánlivě 

velmi podobného odstínu k tomu, jež si přinesl s sebou zákazník, bývá výsledek po 

namíchání často neuspokojivý. V této situaci obchodník plně docení možnost 

přímého recepturování, protože mu to umožní splnit kvalitně a spolehlivě každý 

požadavek zákazníka. 

Americká firma X-Rite nyní uvádí na trh pod názvem ColorDesigner novou 

verzi softwaru, speciálně navrženého pro recepturování v místě prodeje (velkosklady, 

firemní prodejny, hypermarkety). Program je možno dodat se stolním 

spektrofotometrem CFS-57, nebo pouze s jednoduchou měřicí hlavicí CA-22. 

Sestavu je možno doplnit ještě přenosným přístrojem SP-52 pro sběr dat v terénu. 

Uveďme si nyní některé funkční přednosti nového softwaru. 

Jak již bylo řečeno, systém je konstruován pro recepturování zákazníkem 

přinesených odstínů a umožňuje prodejci namíchat jakýkoliv odstín (konkurenční 

vzorkovnice, vzorky plastů, papírů, textilu, keramiky) s použitím vlastních pojiv a 

kolorantů. Software má graficky názorné uživatelské prostředí a vyžaduje jen 

minimální znalosti obsluhy. Vzorek se přiloží na měrný otvor spektrofotometru a 

spustí se měření. Na monitoru se objeví změřený barevný odstín a obsluha musí 

následně provést několik rozhodovacích kroků. Předně se vybírá databáze, která je 

nejčastěji uvedena jménem výrobce nátěrových hmot (např. Stavební chemie Slaný), 

dále se volí tzv. produkční linka (zde může být dělení např. na rozpouštědlové a 

vodouředitelné hmoty), další je volba druhu nátěrové hmoty (akrylátové, silikátové, 

silikonové), použití (vnitřní, venkovní) a vzhledu (matný, lesklý). Následuje volba 

velikosti obalu, tj. objem předplněné báze, který se má tónovat a výběr konkrétní 

báze (bílá, polobílá, transparentní). Výběr báze může počítač provést automaticky. 

Výpočet receptury také zohledňuje osvětlení, pro které je nátěr určený (denní světlo, 

žárovka, zářivka). 

Tento, možná dlouhý výčet rozhodovacích kroků, lze ve skutečnosti provést 

během několika sekund, takže od změření vzorku k zobrazení receptury uplyne 
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zhruba jedna minuta. Receptura se zobrazuje v objemových jednotkách (kapalné 

unce, mililitry) a jejich zlomcích, podle toho v jakém režimu pracuje dávkovací stroj. 

ColorDesigner je kompatibilní s celou řadou dávkovacích strojů, takže je možné i 

automatické dávkování. 

Je zřejmé, že při dostatečně početné paletě základních kolorantů může být 

stejný odstín namíchán více způsoby, tedy s různými kombinacemi kolorantů. 

Všechny tyto další varianty software nabízí, a to seřazené podle předpokládané 

barevné odchylky nebo podle ceny, takže obsluha může vybrat na základě svých 

zkušeností optimální kombinaci pigmentů pro danou aplikaci s přihlédnutím k oběma 

faktorům. Znamená to také, že při momentálním nedostatku určitých kolorantů nebo 

bází na skladě, je možné dosáhnout stejného odstínu s jinou kombinací kolorantů 

nebo v jiné pojivové bázi. 

Mezi další charakteristiky sofwaru patří možnost vytisknout samolepicí etiketu 

s příslušnými údaji, jakož i možnost ukládat receptury do paměti a budovat si tak 

databázi zákazníků pro případ, že opakovaně požádají o namíchání stejného 

odstínu. Je možné i manuální zadávání či editace receptur. Samozřejmostí je 

barevná korektura. Nepodaří-li se dosáhnout požadovaného odstínu na první pokus, 

software dokáže spočítat opravný přídavek kolorantů, kterým se namíchané 

množství barvy barevně doladí. Žádná barva tedy nepřijde na zmar, nedochází ke 

hromadění zbytků a k úvahám, co s nimi. 

Určitým lákadlem pro zákazníky může být předvedení tzv. barevné harmonie. 

Na virtuálním obraze místnosti, může zákazník dotvořit svou představu o barevnosti 

interiéru, když mu k danému odstínu počítač nabídne několik barev, které se spolu 

vhodně doplňují. To usnadňuje rozhodování o tom, jak barevně sladit barvu stěn 

s barvou stropu, podlahy, závěsů, okenních rámů, ještě před vlastním namícháním 

nátěrové hmoty. 

Závěrem je třeba zdůraznit, že zavedení systému ColorDesigner v místech 

prodeje nátěrových hmot, představuje investici s rychlou návratností a dlouho 

trvajícím užitkem. Rentabilita vychází ze snížení provozních nákladů, snížení 

skladových zásob a eliminace nesprávně namíchaných barev – čili hromadění 

zbytků. K tomu si přičtěte větší spokojenost zákazníků, jejich větší loajalitu a dobrou 

referenci na trhu. 
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NOVÉ POSTUPY PRI MERANÍ LESKU NÁTEROV S OHĽADOM NA 
VÝSLEDNÚ KVALITU DOKUMENTÁCIE VÝSLEDKOV 

 

NEW PROCEDURES FOR THE COATING GLOSS MEASUREMENTS WITH 
RESPECT TO THE RESULTING QUALITY OF THE RESULTS 

DOCUMENTATION 
 

Ing.Jozef Adamec,zastúpenie BYK Gardner GmbH v ČR a SR 
SK – 919 10 Buková 275 

 

Summary 
The paper deals with new procedures for measuring the gloss, using a 
new software program for broadening the possibilities of sophiisticated 
measurements followed by a formation of the resulting measuring report 
for the documented quality of surface treatment. 
Key words : Gloss measurement,software,dokumentation of results. 

 

 

Meranie lesku 

Lesk je vizuálny vnem,ktorý vzniká pri pozorovaní povrchu.Leskový vnem je o 

to výraznejší,čím je výraznejší odrazený papršlek. 

 
Obrázek 1. (str.13 katalóg BYK Gardner). 

 

Na rovných,úplne hladkých povrchoch sa dajú rozoznať zrkadlové obrazy. 

Dopadajúce svetlo sa odráža od plochy povrchu a to v uhle dopadu tj. tieto uhly sú 
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rovnaké.Na drsných plochách sa dopadajúce svetlo odráža difúzne tj. odraz svetla je 

rozptýlený.Odrazený obraz nie je brilantný,ale celkový vnem je rozmazaný. 

 

Reflektomer na meranie lesku 

Princíp reflektometra spočíva na meraní odrazeného papršleku.Pritom sa 

meria intenzita odrazeného svetla v úzkom rozsahu uhla odrazu. 

 

 

Obrázek 2.  meranie odrazeného svetla (obr.str.13 – kat.BGG). 

 

Intenzita odrazeného svetla závisí od materiálu a od uhla dopadu svetla.U 

nekovov (email,plastická hmota)s väčším uhlom dopadu svetla sa odráža viacej 

svetla.Zbytok dopadajúceho svetla vnikne do materiálu a podľa farebného odtieňa sa 

sčasti absorbuje alebo sa difúzne rozptýli. 

U kovov je odrazeného svetla viacej a nie je tak silne závislé na uhle dopadu 

jako je to u nekovov. 

 

                                               10 %                                                             85%       

          Nekov                                                              Kov   

Obrázek 3. Príklad. 
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Meracie výsledky reflektometra sa nevzťahujú na množstvo dopadajúceho 

svetla,ale na čierny,lesklý štandard lesku s definovaným indexom lomu.Pre tento 

štandard sa určuje hodnota 100 jednotiek lesku ( to je vlastne kalibrácia ). 

U materiálov s väčším indexom lomu môže byť výsledok merania vyšší jako 

100 jednotiek lesku napr. na fólii.U transparentných materiálov môže byť nameraná 

hodnota ešte vyššia v dôsledku viacnásobnej reflexie v samotnom materiáli.V 

dôsledku vysokej reflexie (odrazivosti) sa môže u kovov namerať až 2000 jednotiek 

lesku.Tu je zvyčajné vzťahovať meranie na množstvo dopadajúceho svetla a 

vyjadrovať hodnoty v %. 

Aby sa získali porovnateľné výsledky,boli reflektometre a ich prevedenie 

medzinárodne znormované.Hodnotu odrazivosti silne ovplyvňuje použitý uhol 

dopadu svetla.Aby sa dali dobre rozlišovať lesklé až matné povrchy,boli znormované 

3 geometrie tj.3 meracie rozsahy. 

 

Stupeň lesku   60° hodnota meraná s  
Stredný lesk                10 – 70 60° geometriou 
Vysoký lesk                > 70 20° geometriou 
Matný    < 10 85° geometriou  

 

 

V niektorých odvetviach sa používajú prístroje na meranie lesku s geometriou 

45° a  75° (keramika,fólie papier). 

Platné normy pre meranie lesku :   nátery           DIN EN ISO 2813  

                                                        lesklé kovy   DIN EN ISO 7668 

Pre každé meranie lesku dáva firma BYK Gardner odpovedajúcu alternatívu a 

to vhodnými leskomerami označovanými ako micro-gloss resp.micro –TRI-

gloss.Jedinečné funkcie a prednosti týchto prístrojov ich predurčili jako priemyselne 

využívané štandardy pre meranie lesku. 

Vývoj leskomerov sa nezastavil a pri tejto príležitosti sa predstavia nové 

leskomery nielen s novým pojatím dokumentácie výsledkov merania, ale i s novým 

,sofistikovaným technickým prevedením prístrojov. 
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Efektívne meranie lesku 

Umožňuje rýchlu kvalitatívnu kontrolu.Predchádzajúce leskomery sa stali 

štandardnými prístrojami na meranie lesku.Nové leskomery spájajú mnohonásobne 

osvedčenú ľahkú manipuláciu a in-kalibráciu s jedinečnou funkčnosťou zosúladenou 

s požiadavkami dnešných kvalitatívnych noriem.Nový leskomer Micro-gloss je stále 

v pohotovosti,vrátane kalibračného puzdra. 

 

 

Obrázek 4. str. 15 kat.BGG. 

 

Nový leskomer nie je väčší jako digitálna videokamera a dobre sedí do ruky. 

Vďaka prehľadnému menu a novému ovládaciemu koliesku(scroll-wheel) sa výrazne 

zjednodušila obsluha. 

Prístroje majú vlastný diagnostický program – Autodiagnóza,ktorá ohlási 

užívateľovi,kedy je potrebná kalibrácia a dokonca preverí,či je štandard v púzdre 

čistý.Štandard v puzdre je stále chránený a jeho poloha voči vlastnému leskomeru je 

vymedzená západkami. 

 

Výsledky meraní 

Nový leskomer micro-gloss meria na každom materiáli – či už na emailoch, 

plastoch alebo vysokolesklých kovoch.Automatické rozšírenie meracieho rozsahu až 

na 2000 jednotiek lesku dáva vždy spoľahlivé výsledky podľa príslušných noriem. 

Dlhodobo stabilný zdroj svetla a patentovaná kontrola osvetlenia zaisťujú vynikajúcu 
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presnosť na dlhé roky.Výmena osvetľovacích žiaroviek nie je potrebná,dávame na 

zdroj svetla 10 ročnú záruku. 

Nový leskomer je optimálne vybavený na potreby praxe.Rozdielne úlohy 

vyžadujú rozdielne nástroje.S ovládacím kolieskom(Scroll-wheel) máte poruke ihneď 

všetky potrebné funkcie i bez použitia PC 

 

Napríklad: 

Preverenie homogenity povrchu 

- stále meranie min. a max. 

Porovnanie s pôvodným štandardom 

- diferenčné meranie PASS/FAIL(vyhovuje/nevyhovuje) 

Z dôvodu istoty pri meraní sa dajú previesť viacnásobné merania na každom 

vzorku.  

- funguje štatistická funkcia sa všetkými dátami,počet meraní na každej vzorke sa 

dá   ľubovoľne meniť 

 

Rýchla a profesionálna dokumentácia podľa ISO 9000 

Každú sériu meraní môžete uložiť do pamäte pod vlastným 

označením.Vloženie názvu vzoriek sa prevedie rýchlo ovládacím kolieskom(scroll-

wheel). 

Software dodávaný s prístrojom dovoľuje rýchly prenos nameraných dát do 

programu Excel,kde firma BYK Gardner pripravila formuláre,do ktorých sa výsledky 

po meraní alebo online (položkovite) uložia a to v tabuľkovej forme alebo grafickej 

trendovej analýze.Takto je možné previesť aj ich vytlačenie. 
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Micro-TRI-gloss 

S uvedeným prístrojom sa veľmi rýchlo zistia odchýľky v hodnotách lesku od 

špecifikácie. 

Tri uhly 20°,60° a 85° sú skĺbené v jednom prístroji s tým,že leskomer je 

rovnako ľahko ovládateľný jako jednouhlový prístroj. Aj s tromi geometriami meriate 

stále podľa normy a kvalitatívnu zmenu vidíte okomžite. Všetky tri zvolené geometrie 

merajú v rovnakej polohe a hodnoty sa zobrazujú ihneď vrátane štatistiky, 

Pass/Fail,diferenčných meraní. 

 

Nová séria leskomerov – funkčný prehľad 

� Trvalé meranie                                aktuálna hodnota,stredná hodnota,min.a max. 

� Dif.meranie a Pass/Fail                    referenčná pamäť pamäť pre 50 vzorkov 
               s hraničnými hodnotami 

� Štatistika                                          počet meraní na vzorke je voliteľný od 2 - 99  

� Ukazovateľ v troch stĺpcoch            aktuálna hodnota,stredná     
               hodnota,min.,max.,rozmedzie,  
                                                          štandardná odchýľka,rozdiel,pass/fail 

� Pamäť                                             999 meraní s dátumom a časom 
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� PC rozhranie                             sériové RS 232 

� Vyhodnocovací software           easy-link (v cene) 
U micro – TRI-glossu                      simultánne hodnoty z 2 alebo 3 uhlov 

� Autorange                                 0 – 2000 jednotiek lesku (20°) 
                                                       0 – 1000 jednotiek lesku (60°) 
                                                       0 – 160   jednotiek lesku (85°) 

� Čas (doba) meranie                  0,5 sekundy/geometria 

� Menu jazyk                                    prepínateľný medzi    
       nemčinou,angličtinou,francúštinou,  
                                                           španielčinou,taliančinou a japončinou 

� Automatické vypnutie prístroja         voliteľné medzi 10 – 99 sekundami 

� Napájanie                                         jedna 1,5 V alkalická batéria – cca 10 000 
       meraní,  

                                                               k dispozícii je aj sieťový adaptér 

� Prevádzková teplota                        15 – 40 ° C 

� Relatívna vlhkosť                              až do 85 %,bez kondenzácie 

� Hmotnosť                                         400 g                    
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TRENDY V TESTOVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT A POVLAKŮ 
 

TRENDS IN TESTING OF PAINTS AND COATINGS 
 

Mgr. Radana Brábníková 
Gamin s.r.o., Ostrava, CZ 

 

Summary 

The contribution deals with the methods of testing the coatings and 
organic coatings. There is described the determination of dry matter 
content, the gloss, and the capacity of coatings. Further there is described 
the principle of testing basic physico-mechanical properties, such as the 
resistance of testing on bending, on the cupping test and on the impact 
test, the resistance at the Buchholz test. 
Key words: organic coatings, cupping test, bending. 

 

 

Kvalita a výsledný vzhled nátěrového systému jsou závislé na celé řadě 

faktorů – jednak se jedná o kvalitu nátěrové hmoty samé, jednak o podmínky, za 

kterých byla aplikována, a v neposlední řadě též o samotnou kvalitu aplikace a 

připravenost povrchu před aplikací.  

O vlastnostech, které ovlivňují kvalitu nátěrových hmot, se běžný uživatel 

může zpravidla informovat toliko v technickém listu, v horším případě přímo na obalu. 

Tyto vlastnosti jsou poměrně specifické a zpravidla jsou testovány ve 

specializovaných laboratořích. Nelze je ve větší míře ovlivnit správnou aplikací – jsou 

dány již samotným složením nátěrové hmoty. Mezi tyto vlastnosti patří zejména: 

• Obsah sušiny – jedná se o obsah všech netěkavých složek, které jsou 

v nátěrové hmotě obsaženy. Pokud má mít tato informace relevantní význam, 

musí být uvedena v objemových procentech a nese v sobě dvě zásadní 

informace:  

1. Obsah VOC (Volatile organic componenets), důležitá a stále sledovanější 

informace z hlediska ochrany ovzduší a  
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2. Vydatnost, která je v tomto případě přímoúměrná objemovému množství sušiny a 

požadované tloušťce v mikronech. Velmi zjednodušeně se dá říci, že čím více 

objemových procent sušiny nátěrová hmota obsahuje, tím větší suché tloušťky 

povlaku se dá docílit v jedné vrstvě při menší ekologické zátěži a zpravidla i nižší 

ceně.  

• Odolnost testování při ohybu přes trn-testování ohybu se provádí buď na 

cylindrickém nebo na kónickém přístroji pro měření ohybu. Slouží k určení 

odolnosti nátěru, barvy, laku a podobných produktů a/nebo jejich oddělení od 

povrchu, pokud jsou vystaveny ohybu na trnu za standardních podmínek. Test 

ohybu přes trn je blíže specifikován dvěma normami – ČSN ISO 1519 (pro 

válcový trn) a ČSN EN ISO 6860 (pro kónický trn). 

• Odolnost při  ohybu přes trn – též odolnost vůči úderu (ČSN EN ISO 6272). 

Zde je určována odolnost nátěrové hmoty vůči popraskání a odlupování 

pomocí závaží, které je upuštěno ze specifikované výšky na testovací panel za 

standardních podmínek. 

• Odolnost při zkoušce hloubením – dle specifikací normy ČSN EN ISO 1520, 

určuje odolnost barev a práškových barev proti prasknutí nebo odloupnutí od 

kovového podkladu po vystavení postupné deformaci hloubením. 

• Odolnost při Buchholzově vrypové zkoušce (tvrdost nátěru) – dle  specifikací 

normy ČSN ISO 2815. Specifikuje provedení zkoušky tvrdosti jednovrstvého 

nebo vícevrstvého nátěru, laku nebo podobného výrobku pomocí 

specifikovaného zařízení (Buchholz). Vryp (určité délky) se vytvoří, když je ostří 

specifikovaného tvaru a rozměrů položeno za definovaných podmínek na nátěr 

a tím je indikována deformace povlaku. Výsledek je vyjádřen jako funkce 

převrácené hodnoty délky vrypu. Jeho hodnota roste, když vzrůstá žádoucí 

vlastnost (odolnost proti vrypu).  

 

Dalšími důležitými faktory jsou tvrdost, lesk, stékavost, rozliv a zasychání. 

Některé z těchto hodnot je možno měřit i bez laboratorního vybavení. Typickým 

příkladem je měření tvrdosti nebo lesku.  
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Lesk je specifickou veličinou zejména proto, že je velmi dobře viditelný, a to 

nejen pro odborníky, ale i pro laiky. Pro měření lesku existuje celá řada výrobků 

různých uživatelských úrovní. Leskoměry používají paprsek, který pod určitým úhlem 

dopadá na měřený povrch a následně procentuálně vyjadřují stupeň lesklosti 

povrchu. Volba úhlu, pod kterým paprsek na přístroj dopadá, je závislá na stupni 

lesklosti povrchu – pokud se jedná o povrch vysoce lesklý, je nejvhodnější měření 

pod úhlem 20º (tento úhel, který používá menší otvor pro příjem, umožňuje lepší 

rozlišení mezi vysoce lesklými nátěry), naopak matné nátěry se měří pod úhlem 85º 

(jedná se o takové nátěry, které při měření pod úhlem 60º vykazují lesk okolo 10%). 

Standardní nátěrové hmoty se měří leskoměrem s úhlem 60º. Výrobci leskoměrů 

ovšem poskytují i různé kombinace úhlů v jednom přístroji – např. 20 a 60º nebo 60 a 

85º. Výjimkou nejsou ani přístroje, které umožňují měření pod všemi úhly, nevýhodou 

je však jejich cena. Tyto přístroje jsou zpravidla vybaveny statistikou a rovněž 

možností připojení do počítače. Software umožňuje snadné vytváření grafů a výpočet 

statistických hodnot. Lesk je možno měřit i u jiných materiálů, úhel měření pak může 

být i 70 nebo 35º. Bližší specifikaci pro měření lesku stanovuje norma ČSN ISO 

2813. 

Jak již bylo zmíněno výše, vlastnosti nátěrové hmoty nejsou jedinými faktory 

ovlivňujícími výsledný nátěr. Hovoříme-li o ocelových konstrukcích, které budou 

v této části přednášky mým hlavním tématem, je jedním ze zásadních faktorů kvalita 

přípravy povrchu. Příprava povrchu v sobě zahrnuje dvě základní veličiny – drsnost a 

čistotu podkladu. Požadavky a doporučení na stupeň přípravy povrchu a drsnost u 

jednotlivých typů podkladů stanovuje norma ČSN EN ISO 12944-4. Určení stupně 

přípravy povrchu je možné posuzovat hned podle několika norem, z nichž v praxi 

nejužívanější je norma ČSN ISO 8501-1 a 2. V této normě jsou různé stupně 

přípravy ocelového podkladu definovány slovním popisem spolu s fotografickými 

vyobrazeními, které jsou reprezentativními příklady v rozmezí tolerance pro každý 

stupeň, jak je slovně popsáno. Je využitelná pro za tepla válcovaný ocelový povrch, 

připravený pro natírání metodami jako je otryskávání, ruční nebo mechanizované 

čištění a čištění plamenem, i když tyto postupy dávají jen zřídka srovnatelné 

výsledky. 

Drsnost je charakteristická vlastnost povrchu, která zajišťuje přilnutí nátěrové 

hmoty na substrát. Požadovaného stupně drsnosti lze dosáhnout pomocí předúpravy 
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povrchu například otryskáváním či mechanickým nebo ručním čištěním. Možnosti 

měření drsnosti jsou široké. V první řadě je to metoda vizuální – komparativní, při 

které se používají etalony drsnosti – standardizované ocelové „vzorníky“, které slouží 

k porovnání povrchu se vzorem na etalonu. Při výběru etalonů je nutné zohlednit 

způsob přípravy podkladu – například pro otryskávaný podklad je obvykle možno 

zvolit ze dvou typů etalonů – pro drť (písek) nebo broky. Některé etalony obsahují 

vzory pro více typů abraziva, například Rugotest No. 3. Další etalony jsou 

uzpůsobeny pro jiné způsoby přípravy, například pro hoblování, soustružení či 

rovinné frézování. 

Další možností je měření drsnosti pomocí profiloměrů – mechanických nebo 

digitálních. Profiloměry měří drsnost Ra, Rz nebo Rmax, případně kombinovaně. 

Kvalita nátěrového systému je závislá na jeho tloušťce a počtu nanesených 

vrstev. Tloušťka jednotlivých vrstev musí být přesně stanovena a kontrolována. 

Primárně, ovšem jen orientačně, je možno kontrolovat tloušťku mokré vrstvy (WFT – 

wet film thickness), následně po úplném zaschnutí pak tloušťku suché vrstvy (DFT – 

dry film thickness). O vztahu mezi DFT a WFT platí, že WFT = DFT x 100/OS, 

přičemž OS je obsah sušiny v nátěrové hmotě. 

Měření DFT probíhá již na vytvrzené vrstvě, resp. na celém nátěrovém 

systému. Měření je možné buď pomocí mechanických nebo pomocí digitálních 

přístrojů. Mechanické přístroje vykazují u měření odchylku od 5 do 15%, odchylka u 

digitálních přístrojů se pohybuje okolo 1% naměřené tloušťky. Primárním kritériem při 

výběru přístrojů je typ podkladu. Tloušťku lze měřit jak na magnetických, tak na 

nemagnetických podkladech, u některých pokročilejších přístrojů již existuje možnost 

kombinovat oba podklady – sonda přístroje je schopna sama je odlišit. Digitální 

přístroje jsou již běžně schopny uchovávat data v souborech, vytvářet statistiky a 

samozřejmě exportovat data do počítače.  

Jakmile je nátěr vytvrzen, je možno testovat i jeho další vlastnosti – přilnavost 

a porozitu. Testování přilnavosti tzv. mřížkovou zkouškou je specifikováno v normě 

ČSN ISO 2409. Tato zkouška může být provedena na různých podkladových 

materiálech. Odlišné postupy jsou stanoveny, jestliže podkladový materiál je 

deformovatelný, např. tenký kov, plasty a dřevo anebo je tuhý, např. tlusté betonové 

nebo kovové desky. pro speciální účely může být nátěr nanesen na zkušební 
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váleček. Přilnavost je dále možno měřit buď mechanickými nebo hydraulickými 

odtrhoměry s různým rozsahem. Testování přilnavosti pomocí odtrhoměrů je 

specifikováno v ČSN EN 24624. Výsledkem zkoušky je minimální tahové napětí, 

které se musí vynaložit k roztržení nejslabší mezifáze (adhezní lom) nebo nejslabší 

složky (kohezní lom) zkušebního uspořádání. Při zkoušce se mohou vyskytnout oba 

typy lomů, tj. adhezní i kohezní lom. 

Při měření pórovitosti dochází k detekci mikroskopických dírek v nátěru. Tato 

drobná narušení mohou mít fatální následky – jsou ideálními místy pro pronikání 

vody a nečistot a jsou primárními místy pro vznik koroze. Pro měření pórovitosti se 

používá detektorů, které pracují buď pod vysokým nebo pod nízkým napětím. 

Nízkonapěťové detektory (do 90V) jsou určeny pro měření do cca 500 µm, používají 

tzv. mokrou cestu a jsou určeny pouze pro detekci tzv. „pinholu“ tedy porů. 

Nezpůsobí poškození povlaku. Vysokonapěťové přístroje (až 30 kV) jsou používány 

pro testování povlaků nejen pro zjištění porů, ale především celkové homogenity a 

tloušťky povlaku při náročných aplikacích na plynovodech, nádržích na ropu a 

pohonné hmoty a pod. 

Při testování nátěrových hmot a povlaků by bylo možno hovořit o celé řadě 

dalších faktorů, které kvalitu ovlivňují, není to však vzhledem k rozsahu této 

přednášky možné. Ráda Vám však individuálně sdělím jakékoliv podrobnější 

informace telefonicky na 596 115 008 nebo e-mailem na brabnikova@gamin.cz 
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STAV NORMALIZACE V OBORU NÁTĚROVÝCH HMOT 
 

SITUATION IN STANDARDIZATION IN THE FIELD OF PAINTS AND 
VARNISHES 

 

Oldřich Horák 

SYNPO, a. s. Pardubice, CZ 
 

Summary 
In the lecture, Czech national standards (ČSN) and corresponding 
international standards (ISO) from various fields of testing paints, 
varnishes and their binders have been refered to: 
preparation of samples, determination of reactive groups, non-volatile 
matter, volatile organic compounds (VOC) content, evaluation of 
rheological properties, density, softening temperature, determination of 
flash point, drying-through state of the films, their thickness, mechanical 
and optical properties, adhesion, cleanability, chemical resistance and 
water-vapour transmission. Attention is also paid to corrosion tests, 
artificial ageing and degradation of coatings. In the last part of the lecture, 
there is a survey of recently withdrawn ČSN standards and proposal of 
their possible replacements. 

Key words: czech standards, international standards, paints and 
varnishes, testing, properties 

 

 

1 Úvod 

V SYNPO je v současné době budováno informační středisko, které slouží 

pracovníkům v oboru syntetických polymerů, pryskyřic, nátěrových hmot a lepidel. 

Toto středisko je vybavováno odbornou literaturou i databázemi a 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 a normalizační pracoviště, kterých se zřizování informačního 

centra především týká, patří k nejlépe vybaveným v naší republice v oboru polymerů 

a nátěrových hmot. Aktuálnímu stavu v normalizaci, která hraje v současném 

výzkumu i výrobě důležitou roli, je věnována mimořádná pozornost. Jsou sledovány 
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pracovní plány evropských i světových normalizačních komisí a pořizovány 

standardy vydávané příslušnými institucemi ISO, CEN, ČSNI, DIN a ASTM. Tato 

přednáška  je věnována zhodnocení stavu normalizace v ČR i na mezinárodní úrovni 

v oblasti norem pro nátěrové hmoty a jejich pojiva. Soustřeďuje se na dokumenty 

vydané jako české technické normy (ČSN) a mezinárodní normy (ISO) a obrací 

pozornost i na evropské normy (EN). 

Mezi instituce, které se v ČR problematikou normalizace zabývají, patří Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Český normalizační 

institut. Jejich technická normalizační komise TNK 32 „Ochrana proti korozi“ 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 zpracovává normy pro nátěrové hmoty a suroviny pro 

jejich výrobu  Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO, jmenovitě Technická 

komise TC 35 „Paints and varnishes“. Na práci této instituce 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 

obor nátěrových hmot komplexně je CEN TC 139 „Paints and varnishes“, pro 

suroviny byla ustavena CEN TC 298 „Pigments and extenders“.  

Můj referát je zaměřen především na činnost subkomise SC 9 „General test 

methods for paints and varnishes“ a SC 10 „Test methods for binders“ podřízených 

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 a na pojiva 

nátěrových systémů. 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 
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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 25. února 

2003. 

Použité zkratky: NH - nátěrové hmoty, PaV - paints and varnishes 

 

2 Normy pro pojiva pro nátěrové hmoty 

Kmenové normy na pojiva nátěrových hmot 

ČSN EN ISO 11668:2002 (67 3047) Pojiva pro NH - Chlorované polymerační 

pryskyřice - Obecné zkušební metody 

ISO 11668:1997 Binders for PaV - Chlorinated polymerization resins - General 

methods of test 

ČSN EN ISO 11908:1998 (67 3045) Pojiva NH - Aminoplasty - Všeobecné zkušební 

metody 

ISO 11908:1996 Binders for PaV - Amino resins - General methods of test 

ČSN EN ISO 11909:1998 (67 3046) Pojiva NH - Polyisokyanatany - Všeobecné 

zkušební metody 

ISO 11909:1996 Binders for PaV - Polyisocyanate resins - General methods of test 

Chemické a fyzikální vlastnosti 

ČSN EN ISO 3681:1999 (67 3042) Pojiva NH - Stanovení čísla zmýdelnění - 

Odměrná metoda 

ISO 3681:1996 Binders for PaV - Determination of saponification value - Titrimetric 

method 

ČSN EN ISO 3682:1999 (67 3043) Pojiva NH - Stanovení čísla kyselosti - Odměrná 

metoda (harmonizována s ČSN EN ISO 2114) 
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ISO 3682:1996 Binders for PaV - Determination of acid value - Titrimetric method 

(harmonizována s ISO 2114) 

ČSN EN ISO 4629:1999 Pojiva NH - Stanovení hydroxylového čísla - Odměrná 

metoda 

ISO 4629:1996 Binders for PaV - Determination of hydroxyl value - Titrimetric 

method 

ČSN EN ISO 9020:1998 (67 3044) Pojiva NH - Stanovení obsahu volného 

formaldehydu v aminových pryskyřicích - Odměrný postup se siřičitanem sodným 

ISO 9020:1994 Binders for PaV - Determination of free formaldehyde content of 

amino resins - Sodium sulfite titrimetric method 

ČSN EN ISO 11402:1999 (64 1524) Plasty - Kondenzační pryskyřice - Stanovení 

volného formaldehydu 

ISO 11402:1993 Plastics - Condensation resins - Determination of free formaldehyde 

ČSN ISO 4625:1997 (67 0570) Pojiva pro NH - Stanovení bodu měknutí - Metoda 

kroužek-kulička 

ISO 4625:1980 Binders for PaV - Determination of softening point - Ring-and-ball 

method 

 

3 Normy společné pro pojiva i pro nátěrové hmoty 

Obecně 

ČSN EN ISO 1513:1996 (67 3010) Prohlídka a příprava vzorků před zkoušením 

ISO 1513:1992 PaV - Examination and preparation of samples for testing 

ČSN EN ISO 15528:2001 (67 3037) NH a jejich suroviny - Vzorkování 

ISO 15528:2000 PaV and raw materials for PaV - Sampling 

ČSN EN 23270:1994 (67 3008) NH a jejich suroviny - Teploty a vlhkosti vzduchu pro 

kondicionování a zkoušení 

ISO 3270:1984 PaV and their raw materials - Temperatures and humidities for 

conditioning and testing  
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ČSN EN 456:1997 (67 3016) NH a podobné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí - 

Rychlá rovnovážná metoda 

EN 456:1991 PaV and related products - Determination of flash point - Rapid 

equilibrium method 

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 

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 
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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 

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 

 

4 Normy pro nátěrové hmoty 

Obecně 

ČSN EN ISO 1524:2002 (67 3017) NH a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření 

ISO 1524:1983 PaV - Determination of fineness of grind 

ČSN EN ISO 9514:1996 (67 3033) NH - Stanovení doby zpracovatelnosti kapalných 

systémů - Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení 

ISO 9514:1992 PaV - Determination of pot-life of liquid systems - Preparation and 

conditioning  of samples and guidelines for testing 

 

5 Normy pro nátěry 

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 

 371 
 



CCT 34, 366-377 (2003) 

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 

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 1519:2002 (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 

 372 
 



CCT 34, 366-377 (2003) 

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 

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 

ČSN EN ISO 3231:1998 (67 3096) NH - Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám 

s obsahem oxidu siřičitého 

ISO 3231:1993 PaV - Determination of resistance to humid atmospheres containing 

sulfur dioxide 
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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) 

Paropropustnost 

ČSN EN ISO 7783-1:2000 (67 3093) NH - Stanovení propustnosti pro vodní páru - 

Část 1: Misková metoda pro volné filmy 

ISO 7783-1:1996 PaV - Determination of water-vapour transmission rate - Part 1: 

Dish method for free films 

Korozní zkoušky 

ČSN EN ISO 4623-1:2002 (67 3107)   NH - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti 

proti  nitkové korozi - Část 1: Ocelové podklady 

ISO 4623-1:2000   PaV - Determination of filiform corrosion - Part 1: Steel substrates 

Stárnutí 

ČSN EN ISO 3248:2000 (67 3110) NH - Stanovení tepelného účinku 

ISO 3248:1998 PaV - Determination of the effect of heat 

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 
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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 

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 

 

6 Rušení a náhrady ČSN 

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 přehled nejdůležitějších norem třídy 67 na nátěrové hmoty, které 

byly zrušeny vyhlášením ve Věstníku ČSNI 2/2003, aniž by byly souběžně nahrazeny 

zavedením obdobného evropského nebo mezinárodního standardu do čs. 

normalizační soustavy: 

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 
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ČSN 67 3086:1981 Laboratorní zkouška odolnosti nátěrů proti tvorbě osmotických 

puchýřků (sandwich-test) 

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 

 

Tabulka 1. Eventuální náhrady zrušených norem (pokud byly nalezeny). 

ČSN 67 3015 
ČSN EN 57 Ropné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí podle 

Abela-Penskyho 

ČSN EN ISO 13736 Ropné výrobky a ostatní kapaliny - Stanovení 
bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Abela 

ČSN 67 3063 
a 67 3064 ČSN ISO 2813 

Nátěrové hmoty - Stanovení zrcadlového lesku 
nátěrů bez obsahu kovových pigmentů při úhlu 
20°, 60°a 85° 

ČSN 67 3068 ISO 7724 

Paints and varnishes - Colorimetry - 
Part 1: Colorimetric determination of relative 
tinting strength, residual colour difference and 
hiding power of pigmented media 
Part 2: Special indices 
Part 3: Practical colour measurement 
 Part 4: Colour indices 

 
Pokračování tabulky 1 

ČSN 67 3074 ISO 6441 

Paints and varnishes - Indentation test (spherical 
and pyramidal) - Part 3: Determination of micro 
indentation hardness, creep properties, 
viscoelastic and elastic modulus, based on the 
Vickers indentor (v návrhu jako ISO DIS) 

 prEN ISO 4516 Metallic and other inorganic coatings - Vickers and 
Knoop microhardness tests 

ČSN 67 3082 
ČSN EN ISO 6272 Nátěrové hmoty - Zkouška padajícím závažím 

ISO 6272 
Paints and varnishes - Rapid deformation tests - 
 Part 1: Falling weight test - Large area     
 Part 2: Falling weight test - Small area 
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ASTM D 2794 Test method for resistance of organic coatings to 
the effects of rapid deformation (impact) 

ČSN 67 3091 
ČSN 67 3090 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů na 

kovovém povrchu v atmosférických podmínkách 

ČSN EN ISO 11341 
Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí a expozice 
umělému záření - Expozice filtrovanému záření 
xenonové obloukové výbojky 

ČSN 67 3103 ISO 11998 Paints and varnishes - Determination of wet-scrub 
resistance and cleanability of coatings 

ČSN 67 3104 ISO 4628 
Paints and varnishes - Evaluation of degradation 
of paint coatings - Designation of intensity, 
quantity and size of common types of defect – 
Part 4: Designation of degree of cracking 

 

 

Poděkování 

 Dokumenty potřebné pro vypracování této přednášky bylo možno pořídit 

pouze díky finanční pomoci ze státní dotace poskytnuté od MŠMT a MPO ČR. 
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POSUZOVÁNÍ SHODY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE 
NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 163/2002 SB. 

 

DECLARATION OF CONFORMITY OF SELECTED CONSTRUCTION 
PRODUCTS BY GOVERNMENT DECREE NO. 163/2002 CODE 

 

Ing. Jozef Pôbiš 
Technický a zkušební ústav stavební Praha s. p., CZ 

 

Summary 

Producers selling selected construction products on the Czech market are 
obligated to draw the declaration of conformity. Government Decree No. 
163/2002 Code, which sets technical requirements for selected 
construction products, is based on the Law No. 22{1997 Code. 
Government Decree contents the list of selected construction products as 
well the conformity assessment approaches. Tasks for producers and 
authorised bodies are given in this decree too. Products declared for the 
use in surface treatment belong to selected construction products. 
Properties of such products, which are tested by authorised bodies in 
accredited laboratories, are listed in this paper. 
Key words: declaration of conformity, conformity assessment of 
construction products. 

 

 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, je vydáno podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb. k provedení § 11a, 12 

a 13 zákona. 

 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 

 Platné znění je v zákonu č. 205/2002 Sb. ze dne 24. dubna 2002. 

 § 11a zákona stanovuje povinnosti autorizovaných osob (AO), § 12 stanovuje 

náležitosti pro posuzování shody výrobků a § 13 náležitosti pro prohlášení o shodě. 

 Zákon o technických požadavcích na výrobky stanovuje obecnou povinnost 

uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. Stanovuje rámcové povinnosti výrobců a 
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dovozců těch výrobků, jejichž konkretizace je obsažena v nařízeních vlády a které 

jsou nazývány jako „stanovené výrobky“. 

 Výrobci (dovozci) stanovených výrobků jsou na základě zákona povinni 

zajistit, aby stanovené výrobky splňovaly požadavky stanovené v příslušném 

nařízení vlády popřípadě jiných technických předpisech. Dále musí zajistit posouzení 

shody postupem, který je stanoven nařízením vlády a vystavit prohlášení o shodě, 

jehož náležitosti jsou stanoveny v nařízení vlády. 

 Pro určení požadavků na stanovené výrobky jsou směrodatné harmonizované 

či určené normy, jejichž seznam vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ) ve Věstníku ÚNMZ. Splnění harmonizované či 

určené normy zákon považuje za splnění požadavků stanovených nařízením vlády, 

k němuž se tyto normy vztahují. 

 Činnosti při posuzování shody výrobků zajišťují AO. Autorizaci uděluje ÚNMZ. 

Seznam AO je na internetových stránkách www.unmz.cz. Koordinační činností AO je 

pověřen Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Prosecká 76a, Praha 9 – 

AO 204, internetové stránky www.tzus.cz. 

 Dozor nad stanovenými výrobky uvedenými na trh provádí Česká obchodní 

inspekce, která je oprávněná uložit výrobci (dovozci) při nedodržení zákonem 

požadovaných postupů citelné pokuty. 

 Zákon zmocňuje vládu přejímat zejména směrnice Rady ES vydávané po r. 

1985 podle „Nového přístupu k technické harmonizaci a normám“ a upravit i 

příslušná nařízení vlády. Kompatibilita právní úpravy v ČR s legislativou ES umožnila 

uzavřít Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci výrobků 

(PECA). Protokol umožňuje u výrobků v něm uvedených oboustranný volný pohyb 

zboží opatřeného značkou CE mezi ČR a zeměmi Evropské unie, nevztahuje se 
však zatím na stavební výrobky. 

 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky 

 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (NV 163) nabylo účinnosti dnem vyhlášení 

24.04.2002 a zrušilo nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a nařízení vlády č. 81/1999 Sb.. 
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V § 14 NV 163 jsou stanovena přechodná ustanovení pro výrobky, které přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto nařízení nepodléhaly postupům posuzování shody podle 

nařízení vlády č. 178/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., v tomto 

paragrafu je rovněž vymezen postup pro dokumenty vydané podle nařízení vlády č. 

178/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb.. 

 Požadované vlastnosti výrobků jsou odvozeny ze základních požadavků na 

stavby t.j. mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, hygieny a ochrany 

zdraví a životního prostředí, bezpečnosti při užívání, ochrany proti hluku, úspory 

energie a tepelné ochrany. 

 Pro případ, že nelze využít pro posouzení shody určených či 

harmonizovaných norem, vypracuje AO posouzení stanoveného výrobku, na základě 

kterého stanoví požadavky na technické vlastnosti výrobku ve stavebním technickém 

osvědčení (STO). 

 NV 163 stanoví 4 postupy posuzování shody, které se liší podle účasti AO, 

podle způsobu posuzování výrobku, posuzování systému řízení výroby a provádění 

dohledu. Stanovené výrobky jsou zapsány v Příloze 2 tohoto nařízení. Každé 

výrobkové skupině (podskupině) je určen jeden postup posuzování shody.  

 Pro účel posouzení shody pořizuje výrobce/dovozce technickou dokumentaci 

v takovém rozsahu, aby umožnila posouzení shody výrobku. Jedná se o technický 

popis výrobku, údaje o výrobci, odkazy na technické specifikace, projektovou 

dokumentaci, výsledky provedených zkoušek, certifikáty apod.  

 Paragraf 13 NV 163 stanoví též náležitosti prohlášení o shodě, které vydává 

výrobce (dovozce) na závěr úspěšného posouzení shody. 

 

Povinnosti výrobce , dovozce a činnost AO 

 Výrobce (dovozce) plní své zákonné povinnosti s cílem uvádět na trh jen 

bezpečné výrobky. Pokud má pochybnosti o tom, zda se jedná o stanovený výrobek, 

může požádat o odborné stanovisko některou AO. U stanovených výrobků výrobce 

(dovozce) pořídí technickou dokumentaci výrobku a systému jakosti výroby (se 

zaměřením na řízení výroby). Požádá o posouzení shody u AO, která je ke 

stanovenému výrobku autorizována, a předá jí požadované podklady. Pokud při 
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posuzování shody nelze využít jen určené či harmonizované normy, vyžádá si 

výrobce (dovozce) u AO vydání stavebního technického osvědčení (STO).  

 Následně AO provede na základě smlouvy posouzení shody stanoveným 

postupem, při čemž provádí zkoušky v akreditovaných laboratořích. Za podmínek 

stanovených zákonem může AO uznat i výsledky zkoušek provedených v zahraničí. 

Při posuzování shody využívají AO technické návody, které pro jednotlivé stanovené 

výrobky určují sledované vlastnosti, způsob jejich zkoušení a posuzování, technické 

předpisy a normy, rozsah zkoušek, podmínky dohledu a další údaje. Technické 

návody zpracovávají specialisté z pověřených AO a z řad výrobců ve 31 pracovních 

skupinách, jejichž práci koordinuje koordinační pracoviště TZÚS Praha s.p. 

 Je-li shoda výrobku s požadavky v předepsaném rozsahu ověřena, AO vydá 

certifikát nebo protokol o ověření shody výrobku. 

 Výrobce (dovozce) uspořádá požadované náležitosti včetně certifikátů 

(protokolu) ověření shody a vydá prohlášení o shodě. Distributoři expedují jen takové 

stanovené výrobky, u nichž mají písemné ujištění o tom, že výrobce vydal prohlášení 

o shodě. Postup při posuzování shody je znázorněn na níže uvedeném vývojovém 

diagramu. 
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Obrázek. Vývojový diagram: Postup při posuzování shody. 
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Některé legislativní změny v NV 163 v porovnání s NV č. 178/1997 Sb., 
v platném znění. 

Kusová výroba 

 AO se nemusí účastnit posuzování shody, pokud je výrobek uváděn na trh 

v souladu s určenými normami. 

 U výrobků, jejichž vlastnosti nejsou v souladu s určenými normami, nebo 

pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného 

použití výrobku ve stavbě základní požadavky, zajistí u autorizované osoby 

posouzení technické dokumentace z hlediska určeného použití výrobku. AO vydá na 

základě posouzení technické dokumentace STO upravené pro kusovou výrobu. 

Výrobce následně posoudí, zda vlastnosti vyráběného výrobku odpovídají 

vlastnostem uvedeným ve STO. 

 

Systém řízení výroby / kontrola výrobků při dovozu dovozcem 

 AO posuzuje systém řízení výroby na rozdíl od posouzení systému jakosti 

výrobce nebo dovozce, jak tomu bylo podle NV 178/1997 Sb., v platném znění. 

Změnou výrazu systém řízení jakosti podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb.na systém 

řízení výroby u výrobce podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. se zásadně mění věcný 

obsah tohoto pojmu a postupy posuzování shody se stávají kompatibilnějšími 

s moduly podle Evropská směrnice pro stavební výrobky 89/106 EHS. 

Podle NV 163 je: 

 systém řízení výroby u výrobce v místě výroby (SŘV) stálé vnitřní řízení výroby 

prováděné výrobcem, v jehož rámci musí být všechny údaje, požadavky a 

opatření systematicky dokumentovány formou písemných instrukcí a postupů. 

Tento systém dokumentace řízení výroby musí zajistit jednoznačné vymezení 

zabezpečení jakosti v dané oblasti a umožnit dosažení a udržení požadovaných 

vlastností výrobků a účinnosti prověřovaného systému řízení výroby, v němž je 

příslušný výrobek zhotovován 

 kontrola výrobků při dovozu dovozcem (KVD) dokumentovaný systém 

nakupování, přejímky, manipulace, skladování a dodávání výrobků včetně vedení 

příslušných záznamů 
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 AO provádí posouzení SŘV a KVD při postupech posuzování shody 

vybraných stavebních výrobků v případě § 5 a § 6 a při dohledech v souladu s těmito 

paragrafy. 

 V případě, že žadatel o certifikát výrobku je držitelem certifikátu systému řízení 

jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, se AO při posuzování SŘV/KVD musí 

přesvědčit, jak je uplatňován certifikovaný systém jakosti v místě výroby 

předmětného výrobku, a přitom zkoumá, zda jsou splněny požadavky na SŘV/KVD. 

Z uvedeného vyplývá, že nepostačuje pouhá existence platného certifikátu systému 

jakosti. 

 

Příloha 2 

 Příloha 2 k NV 163 obsahuje seznam stanovených stavebních výrobků. 

Stanovené výrobky jsou zapsány ve 130-ti výrobkových skupinách, uspořádaných ve 

12 seznamech. Příloha 2 k nařízení vlády 178/1997 Sb., v platném znění obsahovala 

123 výrobkových skupin. 

 

Povrchové úpravy 

 Povrchové úpravy stavebních výrobků jsou NV 163 zařazeny mezi stanovené 

výrobky a postup posuzování shody je stanoven podle §5. Posouzení shody musí 

proto provést AO na základě zkoušek a šetření. V případech úspěšného prokázání 

shody vydává AO certifikát výrobku. 

V příloze č. 2 NV 163 jsou v tabulce 5 pod poř. čísly 13 a 14 uvedeny následující 

výrobkové skupiny, týkající se povrchových úprav : 

 výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady, nástřiky 

 výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry a povlaky dřeva, kovů, betonu a 

zdiva 

 V technických návodech jsou pro jednotlivé podskupiny určeny m.j. sledované 

vlastnosti a zkušební normy. Sledované vlastnosti uvádíme v následující tabulce. 
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Tabulka.  Sledované vlastnosti výrobků pro povrchové úpravy. 

číslo 
výrobkové 
podskupiny/ 
technického 
návodu 

sledovaná vlastnost 

5.13.01 
protipožární 
nátěry a 
nástřiky 

stupeň hořlavosti 
index šíření plamene 
zvýšení požární odolnosti chráněné 
konstrukce 

přilnavost/přídržnost odtrhem 
vodotěsnost 
mrazuvzdornost  

5.14.01 
ochranné 
nátěry a 
povlaky 
minerálních 
podkladů, 
betonu, 
zdiva 

přídržnost k podkladu 
mrazuvzdornost (exteriér) 
obsah nebezpečných látek (interiér) 
odolnost náhlým teplotním změnám 
odolnost kapalinám 
korozní působení vody a solí 

pronikání vody v kapalné fázi 
prostup vodních par 
protikluznost 
vhodnost pro přímý styk  
s  pitnou vodou, potravinami 
 

5.14.02 
ochranné 
nátěry a 
povlaky 
kovových 
prvků 

protikorozní odolnost vůči kondenzační 
vodě 
protikorozní odolnost vůči neutrální 
solné mlze 
odolnost vlhkým atmosférám 
s obsahem SO2 

protikluznost 
odolnost kapalinám 

přilnavost odtrhem 
přilnavost mřížkou 
obsah nebezpečných látek 
vhodnost pro přímý styk 
s pitnou vodou a potravinami 
 

5.14.03 
ochranné 
nátěry a 
povlaky 
dřevěných 
prvků 

odolnost proti povětrnosti 
prostup vodních par 
prostup vody v kapalné fázi nátěrem 
účinnost proti biotickým škůdcům 

druh a obsah účinných složek 
přilnavost/přídržnost odtrhem 
protikluznost 
obsah nebezpečných látek 

5.14.04 
Výrobky pro 
napouštění  
dřeva 
určeného pro 
stavby 

ověření účinnosti proti biotickým 
škůdcům 
typové označení výrobku 
druh a obsah účinných složek 
vliv na rázovou houževnatost v ohybu 
a pevnost v ohybu dřeva 

Požárně technická 
charakteristika 
a) stupeň hořlavosti 
b) rychlost šíření plamene 
vyluhovatelnost toxických 
složek z impreg. dřeva 
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 Technickou specifikací, kterou se konkretizují základní požadavky NV 163, je 

STO. Podkladem pro vypracování STO na výrobky určené k povrchové úpravě jsou 

technické návody uvedené v tabulce.   

 

Další legislativní změny 

 Dalším připraveným předpisem je „Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na stavební výrobky, uváděné na trh s onačením CE" 

ze dne 10. dubna 2002.  

 Pokud se týká stavebních výrobků nabývá účinnosti toto nařízení dnem 

vyhlášení sektorové přílohy pro stavební výrobky k Protokolu k Evropské dohodě 

zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými 

společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a 

akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu 

smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. 

 NV 190 se vztahuje na ty stavební výrobky, pro které byly vydány 

harmonizované evropské normy nebo jiné harmonizované předpisy. U ostatních 

výrobků se bude i nadále uplatňovat NV 163 jako národní úprava uvádění stavebních 

výrobků na trh. Směrnice Rady 89/106/EHS existenci takové úpravy předpokládá. 
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KLASIFIKACE A OZNAČOVÁNÍ NĚKTERÝCH KOMPONENT 
NÁTĚROVÝCH HMOT A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ VE SVĚTLE NOVEL 

PŘEDPISŮ O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A PŘÍPRAVCÍCH 
 

CLASSIFICATION AND DESIGNATION OF SOME COATING 
COMPONENTS AND THE PROBLEMS CONNECTED WITH THIS IN THE 

FRAMEWORK OF REGULATION NOVELS DEALING WITH THE 
CHEMICAL SUBSTANCES AND PREPARATIONS 

 
 

MUDr. Alexandr Fuchs, CSc. 
Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, tel: 267 082 638, e-mail: 
kimfuchs@szu.cz 

 

Summary 
Two new Acts are under preparation in the Czech Republic: a) the Act on 
the chemical substances and preparations, b) the Act on public health 
protection. Both Acts are being prepared in full agreement with the EU 
legislation. In this article are reviewed important changes introduced by 
the new Acts, particularly as manufacturers (or importers) of painting 
materials. Main problems of classification and labelling of chemical 
hazardous substances and preparations are discussed in the light of the 
six years experience with regulations imposed in the CR, again mainly 
with respect to the manufacturers or importers of painting materials. 
Key words: legislation, hazardous substance, chemical, health. 

 

 

1. CHEMICKÝ ZÁKON 

V březnu 2003 byl návrh nového zákona o chemických látkách a chemických 

přípravcích v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ve 2. čtení. Nový zákon nebude 

představovat převratnou změnu oproti stavu dosavadnímu, nicméně bude obsahovat 

velmi značné množství úprav, oprav a upřesnění. Je třeba zopakovat, že obsah dnes 

platného zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a 

o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 

132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb, zákona č. 458/2000 Sb., zákona 

č. 185/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. (dále jen platný chemický zákon) a obsah 

jeho čtrnácti prováděcích předpisů (13 vyhlášek a jedno vládní nařízení) byl 

formulován převážně během let 1996 a 1997 a transponoval právní předpisy 
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Evropského společenství (ES) v tehdy platném znění. K nim připojil i určitá česká 

specifika - zejména ve vztahu ke kontrole (zavedení tzv. autorizovaných osob) – a 

musel formulovat i vztah k jiným právním předpisům v ČR (např. živnostenský zákon, 

soubor zákonů o nakládání s chemickými látkami, které nebudou podřízeny v té době 

platnému chemickému zákonu), resp. vzít v úvahu skutečnost, že některé oblasti 

v ČR v roce 1998 ještě nebyly regulovány právními normami, odpovídajícími nové 

legislativě (v tomto směru šlo např. o zákon o ochraně veřejného zdraví, který byl 

vydán podstatně později). Za uplynulých bezmála šest let došlo v legislativě ES 

v oblasti chemických látek a přípravků k poměrně rychlému rozvoji a k přijetí více než 

dvaceti směrnic a nařízení měnících, upravujících a doplňujících stávající předpisy 

ES; některé otázky byly pak pokryty předpisy zcela novými (např. biocidy). Vysoce by 

přesahovalo rámec tohoto sdělení, kdybych popisoval všechny úpravy a změny 

platného chemického zákona. Omezím se proto především na takové, které se v 

návrhu nového chemického zákona (má mít stejný název, jako dosud platný zákon) 

mohou přímo dotýkat každodenní práce výrobců nátěrových hmot. 

 

a) Působnost zákona: 

Návrh nového chemického zákona upravuje pouze práva a povinnosti 

právnických a podnikajících fyzických osob a nikoliv fyzických osob obecně, jak je 

tomu v platném chemickém zákoně. Navíc se nevztahuje na nakládání s 

nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, ale pouze na povinnosti spojené 

s uváděním těchto látek na trh a do oběhu. Přesněji je konečně vymezen vztah 

k některým komoditám, které - byť jsou chemickými látkami a přípravky - mají svou 

vlastní právní úpravu. Některým jsou pak přiřazeny pouze vybrané povinnosti 

(přípravky na ochranu rostlin apod.). 

 

b) Definice a pojmy: 

Návrh nového chemického zákona zpřesňuje zejména definici „uvedení na trh“ 

a nově zavádí definici „uvedení do oběhu“. (Uvedením na trh je každé úplatné nebo 

bezúplatné předání látky nebo přípravku v České republice jejich výrobcem. Za 

uvedení na trh se považuje též dovoz látky nebo přípravku. Uvedením do oběhu je 

úplatné nebo bezúplatné předání látek nebo přípravků jiné osobě po jejich uvedení 
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na trh.) Nejdůležitější změnou je vypuštění přesně definovaných povinností pro 

uživatele chemických látek nebo přípravků, protože tyto povinnosti stanoví jiné právní 

předpisy (např. zákon o ochraně veřejného zdraví nebo zákoník práce – viz dále). 

Současně dojde k zpřesnění definic některých nebezpečných vlastností; projeví se to 

markantněji v prováděcích předpisech. 

 

c) Klasifikace chemických látek a přípravků: 

V návrhu nového chemického zákona je zpřesněn především postup při 

klasifikaci chemických přípravků a nově jsou formulovány požadavky na 

bezpečnostní list. Rozšiřuje se např. povinnost zpracovávat bezpečnostní list i pro 

přípravky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, ale obsahují alespoň jednu 

látku, která představuje nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí anebo alespoň 

jednu látku pro níž je stanoven přípustný expoziční limit (PEL) v individuální 

koncentraci > 1 % (resp. 0,2 % pokud by šlo o látky plynné). To v praxi znamená 

např. to, že přípravek obsahující < 25 % látky, klasifikované Xn (zdraví škodlivý) 

nebude sice nadále klasifikován jako zdraví škodlivý (v tomto smyslu ke změně 

nedošlo), ale bude nutno na něj zpracovat bezpečnostní list, je-li obsah této látky 1 – 

25 % (což se dosud nevyžadovalo). Konečně jsou v nové právní úpravě - pro účely 

klasifikace - zakotveny i zásady hodnocení nebezpečnosti chemických přípravků, 

vyplývajících z jejich fyzikálně – chemických vlastností (to v dosavadní úpravě není), 

z jejich vlastností, ovlivňujících zdraví a životní prostředí. V praxi tedy jsou, resp. 

budou podstatně rozšířeny možnosti tzv. konvenčních výpočtových metod pro 

klasifikaci přípravků. 

 

d) Balení a označování:  

Nová právní úprava stanovuje podrobněji zásady balení především přípravků 

a zpřesňuje způsob jejich označování. Zavádí rovněž možnost používání 

alternativních názvů jednotlivých komponent přípravků. (Orgánem, který má takové 

výjimky povolovat má být Ministerstvo životního prostředí.) 
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e) Uvádění nebezpečných přípravků na trh: 

Nová právní úprava, podobně jako dosavadní, umožňuje zakázat nebo omezit 

uvádění stanovených nebezpečných přípravků na trh nebo do oběhu. Podkladem se 

v takovém případě stanou výsledky hodnocení rizika; tato metoda má být 

uplatňována v širší míře než doposud. Za zvlášť významnou změnu lze dále pokládat 

vypuštění z platného chemického zákona všech ustanovení, která se týkala 

autorizovaných osob. Na základě poznatků vyplývajících z platné právní úpravy se 

v návrhu nového chemického zákona již neobjevuje institut autorizované osoby. 

 

f) Oznamování nebezpečných látek: 

Návrh zachovává povinnost výrobce (dovozce) oznamovat nebezpečné látky, 

které vyrobil, dovezl, i když jsou součástí přípravku. Mění se frekvence oznamování 

(tříleté období). Větší význam má mít seznam prioritních látek; látky nacházející se 

na tomto seznamu budou předmětem zvláštního hodnocení rizika a případného 

(následného) omezení uvádění na trh.  

 

g) Nezbytnost výše uvedených právních úprav: 

Nezbytnost plyne z požadavku plné kompatibility práva ČR s právem ES, a to 

nejen věcné (obsahové), ale i časové. Návrh zákona nejen transponuje „k dnešnímu 

dni“ platné právní předpisy ES, ale vytváří i rámec pro transpozici nových předpisů, 

jejichž přijetí je očekáváno. To mj. znamená, že bude výrazně sníženo určité časové 

zaostávání právního stavu v ČR za ES. Neměly by se opakovat negativní zkušenosti 

např. se Seznamem dosud klasifikovaných nebezpečných látek, který - přes 

rozsáhlou novelu v létě 2001 - ve znění platném v ČR již neodpovídá stavu platnému 

v ES. 

 

h) Předpokládané náklady na zavedení nové úpravy: 

Dopad na státní rozpočet se nepředpokládá žádný. Dopady na náklady 

výrobců a dovozců mají být minimalizovány zařazením přechodných období uvádění 

přípravků klasifikovaných, balených a označovaných podle dosud platného 

chemického zákona, včetně bezpečnostního listu. Navíc se v nové právní źpravě již 
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neočekávají náklady spojené s autorizací (nepředpokládá se) a budou sníženy 

náklady na oznamování (snížení frekvence). Nebudou rovněž potřebné další 

investiční náklady spojené s uváděním nebezpečných látek na trh, protože zásadní 

požadavky na tuto činnost se nemění. 

 

2. ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

V předchozí části bylo opakovaně upozorněno na změnu rozsahu působnosti 

platného chemického zákona. Ustanovení, která se vztahují k nakládání 

s chemickými látkami a přípravky, byla vypuštěna a je navrženo, aby se stala 

součástí  zákona o ochraně veřejného zdraví. Konkrétně Hlava II tohoto zákona má 

být rozšířena o zcela nový Díl 7, který má nést název: „Nakládání s chemickými 

látkami a chemickými přípravky“. Je navrženo, aby měla dva §, z nichž § 44a se má 

zabývat omezeními při nakládání s chemickými látkami a přípravky a § 44 b 

odbornou způsobilostí osob. Zmíněný návrh § 44a obsahuje známé povinnosti 

z dosud platného chemického zákona, zejména pokud jde o prodej látek a přípravků, 

klasifikovaných jako vysoce toxické, toxické a žíravé, o nakládání s některými 

nebezpečnými látkami osobami staršími 10 (resp. 15) let a mladšími než 18 let, o 

poučení osob nakládajících s některými zvláště nebezpečnými látkami a přípravky, o 

vydání písemných pravidel pro taková pracoviště, o skladování nebezpečných látek a 

přípravků apod. Nová ustanovení obsahuje zmíněný návrh § 44 b. Stanovuje, že se 

zvlášť nebezpečnými chemickými látkami mohou nakládat jen osoby odborně 

způsobilé a stanoví, kdo takovou osobou může být ze zákona (podmínkou je 

zejména vzdělání) a – jestliže tuto podmínku nesplňuje - kdo může takovou 

způsobilost získat na základě zkoušky. Postup je obdobný, jak byl dříve uplatňován 

podle předpisů o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví. Je navrženo, 

aby zkušebním místem byl orgán ochrany veřejného zdraví. Konečně je uvedeno 

ustanovení o tom, že osoby, jimž bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci podle dosud 

platného chemického zákona, se považují za odborně způsobilé do doby skončení 

platnosti rozhodnutí o autorizaci. 
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3. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 

Protože se mnoho let setkáváme s většími či menšími nedostatky při 

provádění klasifikace především chemických přípravků, pokládáme za potřebné 

rozvést některé nedostatky, především s cílem minimalizovat výskyt chyb u výrobců 

(dovozců) a koneckonců je poněkud ochránit před možnými sankcemi, které jsou jim 

oprávněny udělit kontrolní orgány. Opět z důvodů omezení místa (a následně času 

pro sdělení) se budu zabývat především těmi nebezpečnými vlastnostmi, které se 

vztahují k nebezpečí pro člověka, tedy vlastnostmi: vysoce toxický, toxický, zdraví 

škodlivý, žíravý, dráždivý, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní a toxický pro 

reprodukci. 

 

a) Klasifikace látek: 

Nejdůležitějším krokem – a musí to být vždy krok první – je klasifikace 

jednotlivých komponent přípravku, tedy látek. Platí zásada, že s klasifikací, která je 

provedena v Seznamu dosud klasifikovaných nebezpečných látek (Tabulka C Přílohy 

č. 1 k nař. vl. č. 25/1999 Sb., ve znění nař. vl. č. 258/2001 Sb.), dále jen Seznam, je 

neměnitelná (přesněji měnitelná jen za podmínek v Seznamu uvedených) a měla by 

být uvedena v kapitole 2 bezpečnostního listu. Klasifikaci všech ostatních látek musí 

provést výrobce nebo dovozce podle jejich vlastností. Jednou z nejčastějších chyb, 

s níž se setkáváme, je domněnka, že látky, neuvedené v Seznamu, nemají žádnou 

nebezpečnou vlastnost. Není tomu tak a v podstatě každá látka může mít vlastnost, 

která je za nebezpečnou pokládána ve smyslu platného chemického zákona. Je pak 

povinností výrobce (dovozce), aby to zjistil nebo si to dal zjistit. Bohužel neexistuje 

žádná použitelná metodika pro postup při klasifikaci a je nutno využít dostupných 

údajů, katalogů, databází, zkušeností. Žádná nám známá toxikologická databáze 

takovou klasifikaci neobsahuje. Takovou klasifikace obsahují některé firemní 

databáze a zejména katalogy, ale je to klasifikace nikým neověřená, subjektivně 

provedená. K nalezení objektivních závěrů je třeba vyhledat nejdříve vlastnosti látky 

(látek) a s přihlédnutím k nim se pokusit o klasifikaci. Výsledky lze s výhodou srovnat 

s klasifikacemi, které lze najít v katalozích (nebo databázích) výrobků renomovaných 

(velkých) firem nebo v jejich bezpečnostních listech. My používáme zejména údajů 

firem MERCK, FLUKA – RIEDEL-DE-HAËN, ALDRICH a SIGMA. Chtěli bychom 
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varovat před bezmyšlenkovitým přebíráním údajů převážné většiny zahraničních 

i domácích bezpečnostních listů, zejména listů malých výrobců (sem patří téměř bez 

výjimky výrobci nátěrových hmot), které pokládáme za nejméně hodnověrné 

podklady. Opakujeme, že výjimku tvoří podklady velkých výrobců zejména čistých 

chemikálií, protože ti jsou nuceni k určitému porovnání zpravidla tisíců látek, které 

expedují. I tak ovšem mohou být tyto údaje použitelným podkladem pro klasifikaci za 

předpokladu, že budou porovnány všechny dostupné podklady. Podle našich 

zkušeností např. podklady firem ALDRICH a FLUKA – RIEDEL-DE-HAËN, obsahují 

zpravidla přísnější (úzkostlivější) klasifikaci, než odpovídá skutečným vlastnostem 

látek.  

 

b) Opatrnost při přiřazování některých R-vět: 

Zdálo by se, že všechny R-věty mají stejnou váhu. Není tomu tak! (Pro 

zjednodušení vynechám klasifikaci plynných přípravků.) Vyplývá to především 

s dohodnutých konvenčních výpočtových metod, podle nichž jsou stanoveny určité 

limity, jejichž dosažení (nebo nedosažení) je rozhodující pro klasifikaci. Na několika 

číslech se pokusíme problém poněkud objasnit: Má-li látka klasifikaci Xn, pak 

přípravek má tutéž klasifikaci je-li množství této látky > 25 %. Podobně, má-li látka 

klasifikaci Xi, pak přípravek má tutéž klasifikaci je-li množství této látky > 20 %. 

Jestliže ale má látka senzibilizující vlastnosti a je jí proto přiřazena věta R 42 nebo R 

43 pak přípravek má tutéž klasifikaci je-li množství této látky > 1 %. Konečně jestliže 

má látka klasifikaci karcinogen nebo mutagen 1. nebo 2. kateorie, s větami R 49 

resp. R 46 pak přípravek má tutéž klasifikaci je-li množství této látky > 0,1 %. 

Takových srovnání lze provést větší množství. Dále ovšem uvedeme příklady, kdy 

ani tyto limity platit nemusí.  

 

c) Opatrnost při klasifikaci přípravků obsahujících vybrané nebezpečné látky: 

V předchozím odstavci jsme upozornili na rozdíly ve „váze“ látek různých 

nebezpečných vlastností při hodnocení jejich obsahu v přípravku. Výše uvedená 

čísla platí obecně, ale ne v případě, že v Seznamu dosud klasifikovaných 

nebezpečných látek jsou údaje jiné (rozumí se jak mírnější, tak přísnější). Chceme 

jen příkladově upozornit na nejmarkantnější příklady látek, kde jejich procentuální 
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obsah v přípravku je třeba posuzovat daleko přísněji než bylo uvedeno v předchozím 

bodě. Např.: u dvou isothiazolonů (mohou být součástí nátěrových hmot) je přípravek 

klasifikován jako senzibilizující pro kůži (symbol Xi s větou R 43), jestliže obsahuje: 

0,05  až 5 % 1,2-benzisothiazol-3(2H)-onu (CAS 2634-33-5) nebo 0,05 až 3 % 

2-oktyltetrahydroisothiazol-3-onu (CAS 26530-20-1)! Podobně u 2-naftylaminu (CAS 

91-59-8) je i přípravek klasifikován jako karcinogenní (Symbol T a věta R 45) 

v případě, že jeho obsah v přípravku je > 0,01 %! (Tato látka by mohla být součástí 

gumárenských směsí.). 

 

d) Klasifikace ropných výrobků: 

Ropné výrobky (benzíny i oleje) jsou v Seznamu klasifikovány jako 

karcinogeny s tím, že je nadále není třeba takto klasifikovat, jestliže se prokáže, že 

obsahují < 0,1 % benzenu (tzv. lehké ropné produkty) nebo < 3 % látek rozpustných 

v dimethylsulfoxidu (DMSO). Tento postup je v praxi uplatňován se dvěma extrémy: 

Výrobci (dovozci) přípravků (v našem případě nátěrových hmot) nepožadují potvrzení 

výrobce (dodavatele) ropných produktů, že jím dodávané výrobky splňují výše 

uvedené kritérium. Těžko pak zdůvodňují kontrolním orgánům, podle čeho vlastně 

klasifikaci provedli. Naléhavě doporučujeme si tyto otázky co nejdříve s výrobci 

(dodavateli) ropných produktů vyjasnit. Druhý problém je závažnější. Ropné 

produkty, ať jsou nebo nejsou karcinogeny podle výše zmíněných kritérií, jsou 

zároveň podezřelé, že jsou nebezpečné pro životní prostředí (ostatně jsou 

nejčastější příčinou ekologických katastrof) a dále jsou hořlavé. Zejména lehké ropné 

produkty mají nebezpečnou vlastnost „hořlavý“, někdy i „vysoce hořlavý“. Tato 

vlastnost není uvedena v Seznamu a je na výrobci (dovozci), aby si ji zjistil a 

komponentu „svého“ přípravku patřičně oklasifikoval. Zatím se setkáváme s tím, že 

takto postupuje jen menšina výrobců (dovozců).  

 

e) Souběh některých předpisů při označování látek a přípravků: 

Bohužel platný chemický zákon není jediným předpisem, podle něhož se řídí 

označování přípravků. Nicméně i dvě z vyhlášek podle tohoto zákona – jak bude 

uvedeno u posledních dvou příkladů – požadují další specifické značení. Chtěli 

bychom upozornit na některé nejdůležitější:  
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Aerosolová balení: Značení se řídí též nařízením vlády č. 194/2001 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače. Problémem je 

to, že standardní označení podle tohoto nařízení obsahuje i věty S 2 – Uchovávejte 

mimo dosah dětí a S 16 – Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření, 

které také požaduje platný chemický zákon. Nepoznáme předpis, který by tuto kolizi 

řešil. Pokud jsme tázáni, doporučujeme obě tyto věty navrhnout na etiketu pouze 

jednou. Viděli jsme v praxi příklady, kde jsou obě tyto věty uvedeny na etiketě 

dvakrát a výjimečně jsme obdrželi zprávu, že si to tak přeje kontrolní orgán. Pokud je 

nám známo, nemá být tento problém řešen ani prováděcími předpisy k novému 

chemickému zákonu.  

Ochrana ozónové vrstvy: Značení látek, které mohou ohrožovat ozónovou 

vrstvu se řídí také zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). Obsahuje-li např. aerosolové balení látku, 

ohrožující ozónovou vrstvu požaduje se – kromě označení podle platného 

chemického zákona – navíc nápis „Nebezpečné ozónu“. 

Biocidy: Pokud je některý přípravek biocidem, požaduje se ve smyslu zákona 

č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 

a o změně některých souvisejících zákonů, kromě symbolu nebezpečnosti 

a přiřazených R-vět a S-vět i další specifické značení nápisem: „Před použitím čtěte 

přiložené pokyny“. 

Speciální značení pro vybrané nebezpečné látky, resp. přípravky, které je 

obsahují: Vyhláška č. 26/1999 Sb., o způsobu provedení a označení obalů 

nebezpečných chemických látek a přípravků (vydaná k provedení platného 

chemického zákona) požaduje – opět kromě označení podle platného chemického 

zákona - speciální značení přesně stanovených látek vybraných nebezpečných 

vlastností. Jde o isokyanáty a epoxidy určitého charakteru, ale i o olovo, které 

všechny mohou být součástí nátěrových hmot, dále jde např. o kyanakryláty, 

kadmium apod. (Blíže o tom § 9 této vyhlášky.) 

Speciální značení pro další vybrané skupiny nebezpečných látek, resp. 

přípravky, které je obsahují: Vyhláška č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam 

chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání 

je omezeno, ve znění vyhl. č. 390/2000 Sb., (která je také vydána k provedení 
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platného chemického zákona), požaduje pod položkami 29, 30 a 31 – opět kromě 

značení podle platného chemického zákona - další speciální označení. V tomto 

případě jde o látky (přípravky), jimž byly přiřazeny symboly T a věty R 45 a R 49, R 

46, R 60 a R 61, tedy o značení karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro 

reprodukci 1. a 2. kategorie. Citovaná vyhl. č. 301/1998 Sb. v platném znění 

požaduje i tento (další) nápis: „Pouze k odbornému použití. Pozor - vyhněte se 

expozici - před použitím si vyžádejte zvláštní pokyny“. Jak bude dále uvedeno, může 

se to týkat i některých nátěrových hmot. 

 

f) Klasifikace a označování ftalátů: 

Pro klasifikaci a označování ftalátů platí v plném rozsahu pravidla, obsažená 

v platném zákoně o chemických látkách. Problém vidíme v tom, že v posledních 

létech došlo k podstatnému zpřesnění názoru na jejich nebezpečnost a z toho 

vyplývá i zpřísnění jejich klasifikace. Bohužel to (zatím) nebylo provedeno pro 

všechny používané ftaláty komplexně. V současné době EU provedla (závaznou) 

klasifikaci jen dvou ftalátů, a to dibutylftalátu (DBP - CAS 84-74-2) a di(2-

ethylehexyl)ftalátu (DEHP - CAS 117-81-7). (Oba mohou být součástí nátěrových 

hmot.) DBP je klasifikován a označen symboly T a N s větami R 50-61-62, S 45-53-

61. DEHP pak symbolem T a větami R 60-61, S 53-45. Jde tedy v obou případech o 

látky toxické pro reprodukci 1. resp. 2. kategorie a u DBP i o látku nebezpečnou pro 

životní prostředí. Proto se na ně vztahují i požadavky výše citované vyhl. č. 301/1998 

Sb., v platném znění. Bohužel - i když tato klasifikace platí v EU již téměř rok - nebyla 

zatím převedena do právního řádu ČR! Situace je komplikována i tím, že – vedle 

dvou uvedených ftalátů – i další čtyři byly pojaty do seznamu látek, které nesmí být 

přítomny v množství nad 0,1 % v (citujeme) „měkčených plastech, které jsou určené 

k péči oděti a k tomu, aby je děti vkládaly do úst pro usnadnění spánku, odpočinku a 

krmení dětí nebo sání dětmi“. Závazná klasifikace těchto dalších „ostře sledovaných“ 

ftalátů nebyla dosud provedena ani v ES. Jde o benzyl-butylftalát (BBP – CAS 85-68-

7), di-isononylftalát (DINP – CAS 28553-12-0), di-n-oktylftalát (DNOP – CAS 117 84-

0) a di-isodecylftalát (DIDP – CAS 26761-40-0). V tomto případě již k transpozici 

stavu platného v EU do právního řádu ČR došlo, avšak nikoliv v rámci platného 

chemického zákona. Stalo se tak vyhl. č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích 

na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, vydanou k provedení zákona o 
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ochraně veřejného zdraví. Konečně i v tomto případě je již také předepsán další 

(dodatečný) nápis, a to: „Varování – nevkládat do úst na delší dobu, mohou se 

uvolňovat ftaláty nebezpečné pro zdraví dítěte“. Nepříjemnou skutečností je proto to, 

že tyto další čtyři ftaláty, které nepochybně mají, resp. mohou mít vlastnosti blízké již 

klasifikovaným DBP a DEHP, zatím nikdo - pokud je nám známo - jako toxické pro 

reprodukci ani v EU neoznačuje. 

 

4. ZÁVĚR 

Pokusili jsme shrnout jen několik – podle našeho názoru nejzávažnějších – 

informací, které se vztahují ke klasifikaci a označování chemických látek a zejména 

přípravků podle platného i nově navrženého chemického zákona, především se 

zaměřením na výrobce (dovozce) nátěrových hmot. Upozornili jsme na některé 

obecné problémy spojené s klasifikací a označováním vybraných komponent 

přípravků. Zejména v posledním případě jsme ukázali na některé problémy, které 

nejen mohou narůstat, ale mohou být, při nedůsledném postupu v ČR (a možná i 

v ES), předmětem zcela nežádoucích sporů při obchodu se státy EU. 

V podrobnostech ovšem musíme odkázat na studium předpisů, které – bohužel – 

nemusí být snadno pochopitelné. 

 397 
 



CCT 34, 398-403 (2003) 
 

PŘIPRAVOVANÁ KLASIFIKACE NAFTALENU S OHLEDEM NA 
UHLOVODÍKOVÁ ROZPOUŠTĚDLA A JEJICH POUŽITÍ V PRŮMYSLOVÝCH 

NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 
 

NAPHTHALENE REGULATORY ACTIVITY POSSIBLE IMPACT ON FLUIDS IN 
RESPECT ON INDUSTRIAL COATING 

 
Jiří Bidšovský 

ExxonMobil Chemical reprezentovaný společností ESSO spol. s r.o., Na Pankráci 

1685/19, 140 21 Praha 4, CZ 

 

Summary 
Naphthalene has been studied in several regulatory evaluations to assess the 
human health hazard and risk associated with exposure to this chemical. 
Recent research showed that lifetime inhalation exposure resulted in increases 
in tumors of the nose in both sexes of rat. The EU Classification and Labeling 
Working Group recommended  category 3 cancer classification (Xn, R40: 
“Limited evidence of carcinogenic effects”) for naphthalene, which will impact 
products containing ≥ 1% naphthalene. 
To address this regulatory requirement, ExxonMobil offers to replace grades 
with >1% naphthalene content, Solvesso 150, with grades which are 
naphthalene depleted, Solvesso 150 ND. 
Key words: naphthalene, health, risk, tumor, EU, regulatory requirement. 

 

 

Úvod  

• Naftalen se bezpečně používá po celou řadu let v široké škále aplikací.  

• Studie Národního toxikologického programu prokázaly „evidence karcinogenity 

u potkanů“.  

• Výsledky zkoumání vyvolaly „regulační aktivity“ jak v USA, tak i v EU.Stávající 
stav regulace – USA  
Studie NTP Studie NTP 1992 – celoživotní expozice inhalací vedla ke zvýšenému 

výskytu nádorů plic u samiček myší (to nevyvolalo žádná regulační opatření)   

• Studie  NTP 2000 – celoživotní expozice inhalací vedla ke zvýšenému výskytu 

nádorů nosu u obou pohlaví potkanů  
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IARC  přezkoumala v únoru 2002 klasifikaci naftalenu. navrhovaná klasifikace - 

Karcinogen kategorie 2 B  („možný karcinogen pro lidi“) 

• V USA dopad na výrobky s celkovým obsahem naftalenu přesahujícím 

0,1%  

NTP - National Toxicology Program (Národní toxikologický program)IARC - International 

Agency for Research on Cancer  (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) 

 

Stávající stav regulace – EU  

• Posouzení nebezpečí naftalenu britským HSE Návrh britského HSE (výkonný úřad 

pro ochranu zdraví a bezpečnost) podaný pracovní skupině EU pro  Klasifikaci a 

značení (květen 2001) Pracovní skupina EU pro Klasifikaci a značení doporučila 

klasifikaci Karcinogen kategorie 3 (Xn, R40: „Možné nebezpečí nevratných 
účinků“).   

• Bude mít dopad na výrobky s obsahem naftalenu větším nebo rovným 1% PEL 

naftalenu (přípustný expoziční limit) může být přehodnocen později  

HSE - Health Safety Executive 

 

 

Další regulační kroky – EU 
Výbor pro technický pokrok EU musí doporučení pracovní skupiny EU pro 

Klasifikaci a značení formálně schválit (v průběhu 2003) a poté zveřejnit  v úředním 

věstníku. Naftalen je zahrnut do návrhu seznamu látek v  příloze - Annex I, který bude 

dodatkem 29. ATP ke Směrnici o nebezpečných látkách s následující klasifikací: 

Karcinogen kategorie 3, R40, R22, R50/53 (Xn, N).  

 R22 - Zdraví škodlivý při požití R40 - Možné nebezpečí nevratných účinků

 R50/53 - Vysoce toxický  pro vodní organismy,  může vyvolat dlouhodobé 

 nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

Zavedení členskými státy v Evropě (s 29. ATP)*: typicky 12 – 18 měsíců po zveřejnění 

v úředním věstníku.*Poznámka: Naftalen byl  doplněn v Příloze I 28. ATP Směrnice o 

nebezpečných látkách, která byla realizována 30. července 2002 s následující klasifikací: 

R22, R50/53 (Xn, N)   
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Aktualizace bezpečnostních listů ExxonMobil Chemical 

Aktualizace bezpečnostních listů ExxonMobil Chemical provedená v srpnu 2000 

uvádí toxikologické výsledky (u všech výrobků s obsahem naftalenu >0,1%):   Tento 

výrobek obsahuje naftalen. V návrhu zprávy Národního toxikologického programu (NTP) 

se uvádí, že celoživotní vdechování naftalenu vede u krys ke zvýšenému výskytu nádorů 

čenichu. Podle předchozí studie NTP způsobilo celoživotní vdechování naftalenu zvýšený 

výskyt nádorů plic u samic myší. Význam těchto zjištění pro člověka je však sporný. 

Tento odstavec byl nahrazen následujícím zněním (červenec – srpen 2002), které 

reflektují nejnovější informace. Tento výrobek obsahuje naftalen. Mezinárodní 

agentura pro výzkum rakoviny naftalen vyhodnotila a dospěla k závěru, že existují 

dostatečné důkazy jeho karcinogenity u laboratorních zvířat, ale nedostatečné důkazy o 

výskytu rakoviny u exponovaných lidí. Proto IARC klasifikovala naftalen jako možný 

lidský karcinogen (Skupina 2B) 

 

Ochrana zdraví a bezpečnost 

• Naftalen (např. naftalenové kuličky) se bezpečně používá již řadu let v široké škále 

aplikací zvýšeném výskytu rakoviny u exponovaných lidí neexistuje žádný důkaz 

• Relevance výsledků výzkumu na potkanech pro lidi je sporná Stojíme si za 

bezpečností všech našich výrobků, pokud jsou správně používány  

 

Dopad na výrobky  
Výrobky společnosti ExxonMobil Chemical s obsahem naftalenu > 1%: Především na 

rozpouštědla s obchodním názvem Solvesso™: SolvessoTM 150, 200Přípravky 

obsahující tyto rozpouštědla 

Průmyslové nátěrové hmoty 

Řešení společnosti ExxonMobil Chemical 
Technologie výroby produktů Solvesso s nízkým obsahem naftalenu (<1%) je 

k dispozici  

• Solvesso 150 ND komerčně dostupné 

Klíčové vlastnosti Solvessa 150 zůstávají v Solvessu 150 ND: 

• Vysoká rozpouštěcí síla 
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• Vysoký bod vzplanutí 

• Nízká rychlost odpařování pro aplikace s “vypalováním” 

• Vliv na zdraví a životní prostředí je podobný u obou produktů 

 

 

 Solvesso 150 Solvesso 150 ND 
Destilační oblast  IBP (oC) 182 181 
ASTM D 86 50 % BP (oC) 188 185 
 FBP (oC) 206 193 
Bod vzplanutí (oC) ASTM D 93 65 62 
Anilínový bod, mix (oC) ASTM D 611 14 16 
Rychlost vypařování 
(nBuAc=100) 

EC-M-F01 5 7 

Zápach   Lower 
Obsah naftalenu (hm%) GC 9 0.7 
OEL (PEL) (mg/m3) 100 100 
R věty  R 51/53-65-66-67 R 51/53-65-66-67 
 

 

Výkonnost v nátěrových hmotách 
 

První testy nátěrových hmot na plechovky a obaly (coil coating) ukazují, že 
výkonnost nízkonaftalenového Solvessa 150 ND je srovnatelná s tradičním 
Solvessem 150 :  

• Rozpouštěcí síla 

• Viskozita 

• Vypařování  

Zejména doporučeno pro nátěrové hmoty na plechovky a obaly pro potravinářské 
účely 

• Aplikace senzitivní na klasifikaci (karcinogenní)  

Další testy musejí být udělány v průmyslovém měřítku zejména v oblasti coil 
coatingZávěr 

EU doporučuje klasifikaci naftalenu karcinogen kategorie 3 (Xn, R40: Možné 

nebezpečí nevratných účinků)   
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• Bude zahrnuta do 29. ATP (dodatku) Směrnice o nebezpečných látkách Máme 

technologii pro výrobu kapalin s nízkým obsahem naftalenu (<1%)  

Vyvíjíme nové a zdokonalené výrobky odpovídající zásadám Responsible Care 

(zodpovědné péče) 

• umožňují dobrou výkonnost v aplikaci nabízejí maximální ochranu člověka a 

životního prostředí Budeme podporovat naše klíčové zákazníky vzájemnými 

setkáními odbornou podporou hledáním společných řešení   

Právní výluka 
©2002 ExxonMobil. Použití těchto informací je omezeno na konkrétního příjemce. I když 

jsou uvedené informace uváděny dle našeho nejlepšího vědomí jako přesné k datu 

zpracování, jsou omezeny na uvedené informace. Za informace, jejich úplnost, obchodní 

použitelnost nebo vhodnost pro konkrétní použití nepřebíráme žádnou zodpovědnost ani 

záruku, ať už vyslovenou nebo předpokládanou. Za všechna určená použití nese 

výhradní odpovědnost uživatel a odmítáme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu 

vzniklou z použití těchto informací. Výrazy „my“, „náš“, „ExxonMobil Chemical“ nebo 

„ExxonMobil“ jsou používány pro naše účely a mohou zahrnovat ExxonMobil Corporation, 

ExxonMobil Chemical Company nebo kteroukoli z jejich spravovaných filiálek. 
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PENETRACE AKRYLÁTOVÝCH KONSOLIDANTŮ DO DŘEVA 
PŘI VAKUOVÉ IMPREGNACI 

 

PENETRATION OF ACRYLIC CONSOLIDANTS INTO WOOD  UNDER 
REDUCED PRESSURE 

 

Ing. Irena Kučerová 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemické technologie 
restaurování památek, CZ 

 

Summary 

The paper deals with the study of penetration of acrylic resins into wood 
under reduce pressure. The penetration (intake of acrylic consolidant solution 
by wood) into wood and amount of penetrated consolidant were studied as a 
function of type of consolidant, its molecular weight, concentration and 
viscosity of its solution. Penetration of consolidant solutions depends mainly 
on the type of wood. The difference between the intake of consolidant 
solution by wood and amount of consolidant solution penetrated into wood 
reduce as the consolidant molecular weight increases. Penetration 
of consolidant solutions is significantly influenced by the molecular weight 
of consolidant. The amount of consolidant in wood after penetration (content 
of solid) in the studied concentration range (5-25 % by weight) increases with 
increasing concentration (and of course with increasing of viscosity) of its 
solution. 
Key words: wood, penetration, acrylic consolidants, wood consolidation 

 
 

Úvod 

Dřevo je nehomogenní a anizotropní biopolymer, a to po stránce chemické, 

submikroskopické, anatomické i makroskopické. Pohyb kapalin ve dřevě je 

přirozeným transportním dějem a je důležitý i z hlediska jeho impregnace kapalnými 

konzervačními přípravky. Pohyb kapalin ve dřevě se realizuje systémem různých 

typů makro- a mikrokapilár dřeva. [1,2] 

Penetrace je děj, při němž dochází k pronikání (penetraci) kapalin do struktury 

dřeva. Penetrace je výsledkem tlakové síly, která vzniká v důsledku kapilárního tlaku 

a vnějšího tlaku. [1,2,3] 
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Konsolidace (zpevňování) dřeva, tedy jeho impregnace roztoky konsolidantů, 

je konzervační metoda, která se aplikuje především na movité dřevěné objekty 

v případě, že se dřevo nachází v pokročilém stupni poškození. Cílem konsolidace 

dřeva je zlepšit mechanické vlastnosti dřeva, zvýšit hydrofobitu a rozměrovou 

stabilitu dřeva. Pro konsolidaci dřeva se používají roztoky přírodních pryskyřic a 

vosků, syntetických tvrditelných pryskyřic a polymerů nebo monomery, které 

ve dřevě následně polymerují. Účinek konsolidace dřeva je úměrný obsahu konsolidantu 

ve dřevě. [2,4] 

Penetrace roztoků konsolidantů do dřeva závisí na jejich penetračních vlastnostech 

(molekulová hmotnost konsolidantu, viskozita a koncentrace konsolidačního roztoku, typ 

použitého rozpouštědla) i na technologickém postupu impregnace. Penetraci roztoků 

konsolidantů významně ovlivňuje propustnost dřeva pro kapaliny – struktura dřeva, 

vlhkost dřeva a míra poškození dřeva. [1,2,4,5] 

Penetrace roztoků konsolidantů do buněčných stěn dřeva je ovlivněna jejich 

polaritou a velikostí molekuly. Polární roztoky konsolidantů penetrují do buněčných 

stěn dřeva v případě, že mají nízkou relativní molekulovou hmotnost. Molekulová 

hmotnost konsolidantů musí být menší než 5.000-10.000 a gyrační poloměr molekuly 

v rozmezí 3,2-100 nm. Tyto velikosti molekul konsolidantů odpovídají mezním 

velikostem kapilár buněčných stěn. Penetrace polárních roztoků konsolidantů 

do buněčných stěn se projeví botnáním dřeva. Konsolidanty, které se rozpouštějí 

v nepolárních rozpouštědlech, do buněčné stěny dřeva nepenetrují. [1,6] 

Cílem této práce bylo studium penetrace vybraných roztoků akrylátových 

konsolidantů do dřeva při vakuové impregnaci dřeva. Penetrace byla studována 

v závislosti na typu konsolidantu, jeho molekulové hmotnosti, koncentraci a viskozitě 

roztoku konsolidantu.  

 

Experimentální část 

Penetrace roztoků konsolidantů byla studována na zdravém borovém dřevě 

(borová běl) a zdravém topolovém dřevě. Rozměry vzorků dřeva byly 20×20×30 mm 

v radiálním, tangenciálním a axiálním směru. Dřevo bylo impregnováno roztoky 

Lascaux Acrylic Resin 550/675, Paraloidu B 72, Solakrylu BMX a BT a  Veropalu KP 

709 (nové typ. označení Veropal D 709) o koncentraci 5, 10, 15, 20, 25 hmotnostních 
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%. Složení jednotlivých konsolidantů a rozpouštědlo použité pro přípravu jejich roztoků 

je uvedeno v tabulce 1. Jelikož jsou studované konsolidanty s výjimkou Paraloidu B 72 

roztokové polymery, byly jejich roztoky o dané koncentraci připraveny naředěním 

rozpouštědlem. 

 
Tabulka 1. Složení studovaných konsolidantů a rozpouštědla použitá pro přípravu 
jejich roztoků. 

Název 
konsolidant
u (výrobku) 

Složení [7-10] Výrobce Rozpouštědlo 

Lascaux 
Acrylic Resin 
550/675 

kopolymer butylmethakrylátu 
s izobutylmethakrylátem rozpuštěný 
v lakovém benzínu 

Lascaux 
Farbenfabrik, 
Brüttisellen 

lakový benzín 

Paraloid 
B 72 

kopolymer ethylmethakrylátu 
s methylakrylátem (70:30) 

Rohm and Haas 
Company 

Toluen 

Solakryl 
BMX 

kopolymer butylmethakrylátu 
s methylmethakrylátem 
rozpuštěný v xylenu 

Lučební závody 
Draslovka, Kolín 

toluen 

Solakryl 
BT 55 

polybutylmethakrylát rozpuštěný 
v toluenu 

Lučební závody 
Draslovka, Kolín 

toluen 

Veropal 
KP 709 

kopolymer butylmethakrylátu 
s methylmethakrylátem 
rozpuštěný v xylenu 

Synpo, Pardubice toluen 

 

 

Zdánlivá dynamická viskozita roztoků konsolidantů byla změřena kapilárními 

viskozimetry s visící hladinou typu Ubbelohde, s průměry kapilár 0,48, 0,64, 0,84, 1,13, 

1,48 a 2,01 mm, při teplotě 20 °C. Naměřené hodnoty zdánlivé dynamické viskozity 

roztoků konsolidantů o daných koncentracích jsou zaznamenány v obrázku 1. 

Relativní molekulová hmotnost konsolidantů byla stanovena metodou gelové 

permeační chromatografie (GPC) a je uvedena v tabulce 2. 
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Tabulka 2. Relativní molekulové hmotnosti konsolidantů naměřené metodou GPC; 
Mn – početně průměrná relativní molekulová hmotnost, Mw – hmotnostně   průměrná 
relativní molekulová hmotnost, Mv – viskozitně průměrná relativní  molekulová 
hmotnost, Mw/Mn – stupeň polydisperzity.  
 

Konsolidant Mn Mw Mv Mw/Mn 
Veropal KP 709 16.742 40.400 36.000 2,42 
Solakryl BMX 18.500 50.700 44.800 2,77 
Solakryl BT 55 32.100 75.700 68.200 2,37 
Paraloid B 72 24.200 82.900 74.100 3,42 
Lascaux 550/675 31.400 110.300 96.700 3,58 

 

 

Vzorky dřeva byly před impregnací sušeny do konstantní hmotnosti při teplotě 

103±2 °C. Poté byly zváženy.  Do doby impregnace byly vzorky dřeva uchovány 

v exsikátoru nad silikagelem vysušeným při teplotě 105 °C. 
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Obrázek 1. Závislost zdánlivé dynamické viskozity roztoků konsolidantů na 
koncentraci; BMX = Solakryl BMX, P = Paraloid B 72, BT = Solakryl BT, L = Lascaux 
550/675, V = Veropal KP 709. 
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Penetrace roztoků konsolidantů byla studována na základě těchto veličin: 

příjmu roztoku konsolidantu dřevem a obsahu konsolidantu ve dřevě. Vztahy pro 

výpočet těchto veličin jsou uvedeny v tabulce 3.  

 

Tabulka 3. Vztahy pro vypočet studovaných veličin; m0 = hmotnost vzorku dřeva před 
impregnací a po vysušení do konstantní hmotnosti při teplotě 103±2°C [g], mi0  = 
hmotnost vzorku dřeva po impregnaci roztokem konsolidantu a po vysušení 
do konstantní hmotnosti při teplotě 103±2°C [g],  mi = hmotnost vzorku dřeva po 
impregnaci [g], ρk = hustota roztoku konsolidantu [g ּ◌cm-3]. 
 

Veličina Vzorec Jednotky 
Příjem roztoku konsolidantu 
dřevem 100

0

00 ⋅
−

=
m

mmPříjem  
[%] 

Příjem roztoku konsolidantu 
dřevem 100

 . k0

0 ⋅
−

=
ρm
mmPříjem i  

[ml ּ◌g-1] 

Obsah konsolidantu ve dřevě 
100

0

00 ⋅
−

=
m

mmtukonsolidanObsah i  
[%] 

 

 

Výsledky a diskuse 

Příjem roztoku konsolidantu dřevem 

Ze závislostí příjmu konsolidačního roztoku dřevem vyjádřené přírůstkem 

hmotnosti dřeva v procentech a objemem roztoku konsolidantu obsaženém 

v 1 gramu dřeva (obrázky 2 a 3) vyplývá, že příjem roztoku konsolidantu dřevem 

závisí pouze na molekulové hmotnosti konsolidantu. Příjem konsolidačního roztoku 

dřevem není ve studovaném koncentračním rozmezí ovlivněn koncentrací roztoku 

konsolidantu a tudíž ani viskozitou jeho roztoku. Toto zjištění je však v rozporu 

s literaturou. Ta uvádí, že penetrace roztoku konsolidantu do dřeva závisí nejen 

na molekulové hmotnosti konsolidantu, ale i koncentraci a viskozitě jeho roztoku, a 

že penetrace roztoku konsolidantu do dřeva roste s  klesající viskozitou jeho roztoku 

[4,5].  
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Obrázek 2. Příjem roztoku konsolidantu borovým a topolovým dřevem vyjádřený 
přírůstkem hmotnosti dřeva v procentech v závislosti na koncentraci roztoku; Bor = 
borové dřevo, TP = topolové dřevo, BMX = Solakryl BMX, P = Paraloid B 72, BT = 
Solakryl BT, L = Lascaux 550/675, V = Veropal KP 709. 
 

Obrázek 3. Příjem roztoku konsolidantu borovým a topolovým dřevem vyjádřený 
objemem konsolidačního roztoku obsaženým v 1 g v závislosti na koncentraci 
roztoku; Bor = borové dřevo, TP = topolové dřevo, BMX = Solakryl BMX, P = 
Paraloid B 72, BT = Solakryl BT, L = Lascaux 550/675, V = Veropal KP 709. 
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Výsledky příjmu roztoků jednotlivých konsolidantů borovým dřevem se 

od sebe příliš neodlišují, i když se konsolidanty liší molekulovými hmotnostmi 

(tabulka 2) a tedy i  schopností penetrovat do struktury borového dřeva. Z toho 

vyplývá, že při vakuové impregnaci dřeva s nižší propustností pro kapaliny se více 

uplatňuje vliv propustnosti dřeva pro kapaliny oproti vlivu penetračních vlastností 

roztoku konsolidantu. Při impregnaci topolového dřeva se výrazněji projevil vliv 

molekulové hmotnosti konsolidantu na výsledky příjmu roztoku konsolidantu 

topolovým dřevem a tedy i na penetraci jeho roztoku do dřeva.   

S rostoucí molekulovou hmotností konsolidantu se snižuje rozdíl mezi příjmem 

roztoku konsolidantu borovým a topolovým dřevem. Při impregnaci dřeva roztoky 

konsolidantů se špatnými penetračními vlastnostmi (vysokou molekulovou hmotností) 

převažuje vliv penetračních vlastností roztoku konsolidantu nad vlivem propustnosti 

dřeva pro kapaliny.  

Uvnitř každé skupiny studovaných vzorků dřeva byl zaznamenán velký rozptyl 

výsledků, což se také výrazně  projevilo v naměřených závislostech příjmu roztoku 

konsolidantu dřevem. Tento rozptyl výsledků je z části způsoben nehomogenitou 

dřeva a z části tím, že viskóznější roztoky konsolidantů ulpívaly na povrchu vzorků 

dřeva. Vzorky byly po vyjmutí z roztoku konsolidantu a před vážením zpracovány 

pouze tak, že byly ponechány několik minut volně na vzduchu.  

 

Obsah konsolidantu ve dřevě 

Obsah konsolidantu ve dřevě závisí na druhu dřeva (obrázek 4). Topolové 

dřevo mělo v průměru vyšší obsah konsolidantu ve dřevě než dřevo borové. To je 

způsobeno rozdíly v anatomické stavbě obou dřevin, v jejich porozitě i v jejich 

propustnosti pro kapaliny. Obsah konsolidantu ve dřevě závisí na koncentraci roztoku 

konsolidantu. Obsah konsolidantu ve dřevě vzrůstá významně se zvyšující se koncentrací  

roztoku konsolidantu (5-25 %) v podstatě lineárně. To potvrdilo i statistické zpracování 

výsledků provedené za pomoci Fischerova testu a směrodatné chyby průměru.  
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Obrázek  4. Obsahu konsolidantu v borovém a topolovém dřevě v závislosti na typu 
konsolidantu a koncentraci jeho roztoku. Konsolidanty jsou řazeny podle hmotnostně 
průměrné relativní molekulové hmotnosti vzestupně;  Bor = borové dřevo, TP = 
topolové dřevo, BMX = Solakryl BMX, P = Paraloid B 72, BT = Solakryl BT, L = 
Lascaux 550/675, V = Veropal KP 709. 

 

 

Mezi hodnotami obsahu konsolidantu ve dřevě borovice v rámci jedné 

koncentrace roztoků konsolidantů nejsou velké rozdíly. Borové dřevo impregnované 

roztoky Solakrylu BMX a Veropalu KP 709 má srovnatelné a nejvyšší výsledky 

obsahu konsolidantu ve dřevě. Dřevo impregnované roztoky Lascaux 550/675 má ve 

studovaném koncentračním rozmezí nejnižší obsah konsolidantu v borovém dřevě. 

To koresponduje s molekulovou hmotností Lascaux 550/675 i s prudkým vzrůstem 

viskozity jeho roztoku po překročení koncentrace roztoku 10 %. Se zvyšující se 

koncentrací roztoků konsolidantů vzrůstají rozdíly ve výsledcích obsahu konsolidantu 

ve dřevě borovice, více se tedy uplatňují faktory molekulové hmotnosti konsolidantů 

a viskozity jejich roztoků.  

Na základě vyhodnocení obsahu konsolidantu ve dřevě topolu v rámci 

jednotlivých koncentrací roztoků konsolidantů provedené za pomoci směrodatné chyby 

průměru a Fisherova testu je možné seřadit roztoky konsolidantů v sestupném pořadí: 

Solakryl BMX, Veropal KP 709, Solakryl BT,  Paraloid B 72, Lascaux 550/675. 

Topolové dřevo impregnované roztoky Solakrylu BMX mělo tedy celkově nejvyšší 

obsah polymeru ve dřevě, přestože Solakryl BMX má vyšší relativní molekulovou 
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hmotnost něž Veropal KP 709 (viz. tabulka 2) a tedy i vyšší viskozitu roztoků při 

stejné koncentraci. S rostoucí koncentrací roztoků konsolidantů se výrazněji odlišují 

výsledky obsahu konsolidantu v topolovém dřevě. S rostoucí koncentrací roztoku 

konsolidantu se výrazněji uplatňuje vliv molekulové hmotnosti konsolidantu na obsah 

konsolidantu v topolovém dřevě.  

Ze závislost obsahu konsolidantu v borovém dřevě na viskozitě 

konsolidačního roztoku (obrázek 5) je patrné, že obsah konsolidantu v borovém 

dřevě roste s rostoucí viskozitou. Obsah konsolidantu v borovém dřevě roste až do 

hodnoty zdánlivé dynamické viskozity roztoku konsolidantu 153 mPa∙s (roztok 

Lascaux 550/675 o koncentraci 25 %). 
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Obrázek 5. Závislost obsahu konsolidantu v borovém dřevě na zdánlivé dynamické 
viskozitě roztoku konsolidantu; BMX = Solakryl BMX, P = Paraloid B 72, BT = 
Solakryl BT, L = Lascaux 550/675, V = Veropal KP 709. 

 

 

Ze závislosti obsahu konsolidantu v topolovém dřevě na viskozitě 

konsolidačního roztoku (obrázek 6) vyplývá, že topolové dřevo impregnované roztoky 

Solakrylu BMX má při stejné hodnotě zdánlivé dynamické viskozity roztoku celkově 

nejvyšší obsah konsolidantu v topolovém dřevě. To je v rozporu s relativní 

molekulovou hmotností Solakryl BMX, která je vyšší při orovnání s Veroplem KP 709. 

Tento výsledek naznačuje, že obsah konsolidantu ve dřevě je také ovlivněn afinitou 

(interakcí) roztoku konsolidantu a samotného konsolidantu k buněčným stěnám 
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dřeva. U ostatních roztoků konsolidantů výsledek obsahu konsolidantu ve dřevě topolu 

koresponduje s viskozitou jejich roztoku, resp. jejich relativní molekulovou hmotností. 

Obsah konsolidantu v topolovém dřevě roste až do hodnoty zdánlivé dynamické 

viskozity roztoku 153 mPa∙s. 
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Obrázek 6. Závislost obsahu konsolidantu v topolovém dřevě na zdánlivé dynamické 
viskozitě roztoku konsolidantu; BMX = Solakryl BMX, P = Paraloid B 72, BT = 
Solakryl BT, L = Lascaux 550/675, V = Veropal KP 709. 

 

 

Obsah konsolidantu ve dřevě ve studovaném koncentračním rozmezí 5-25 % 

roste s rostoucí koncentrací a se snižující se molekulovou hmotností konsolidantu. To je 

i ve shodě s literárními údaji [11-13], ale i s výsledky stanovení příjmu roztoku 

konsolidantu dřevem. Množství roztoku konsolidantu, které při vakuové impregnaci do 

dřeva penetruje, závisí pouze na molekulové hmotnosti konsolidantu, porozitě a 

propustnosti dřeva pro kapaliny. Obsah konsolidantu ve dřevě (obsah sušiny) je při 

daném množství roztoku konsolidantu ve dřevě ovlivněn jeho koncentrací. Viskozita 

roztoku konsolidantu roste při dané molekulové hmotnosti konsolidantu s rostoucí 

koncentrací jeho roztoku.  

Mnou naměřené výsledky však nejsou zcela ve shodě s tvrzením, že „s rostoucí 

koncentrací roztoku konsolidantu roste jeho obsah ve dřevě, pouze pokud nedochází 

současně k výraznému vzrůstu jeho viskozity“ [11-13].  U roztoku Lascaux 550/675 

dochází nad koncentrací roztoku 10 % k výraznému růstu jeho viskozity. Obsah 
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konsolidantu ve dřevě však roste až do koncentrace roztoku Lascaux 550/675 25 % 

(zdánlivá dynamická viskozita  roztoku 153 mPa∙s).   

Studium obsahu konsolidantu ve dřevě ukazuje, že se rozdíly mezi 

konsolidanty výrazněji uplatňují s rostoucí koncentrací jejich roztoků.  

 

Závěr 

Penetrace roztoků akrylátových konsolidantů do dřeva při vakuové impregnaci 

byla posuzována na základě příjmu roztoku konsolidantu dřevem (vlastní penetrace 

roztoku konsolidantu) a obsahu konsolidantu ve dřevě (výsledný obsah sušiny 

konsolidantu).  

Penetrace roztoků konsolidantu do dřeva a výsledný obsah konsolidantu jsou 

významně ovlivněny druhem dřeviny, tedy její anatomickou stavbou, propustností a 

porozitou.  

Rozdíly v penetraci roztoků konsolidantů do borového a topolového dřeva se 

snižují s rostoucí molekulovou hmotností konsolidantu. Penetrace roztoku 

konsolidantu do dřeva při vakuové impregnaci závisí na molekulové hmotnosti 

konsolidantu a nezávisí na viskozitě a koncentraci jeho roztoku.  

Obsah konsolidantu v borovém a topolovém dřevě roste s rostoucí 

koncentrací a tedy i viskozitou roztoku konsolidantu. Při stejné hodnotě viskozity 

roztoku konsolidantu však obsah konsolidantu ve dřevě klesá s rostoucí molekulovou 

hmotností konsolidantu. Obsah konsolidantu ve dřevě je ovlivněn afinitou (interakcí) 

roztoku konsolidantu a samotného konsolidantu k buněčným stěnám dřeva. 

Ze studovaných roztoků konsolidantů do dřeva nejlépe penetrovaly roztoky 

Solakrylu BMX. 
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SUMMARY 
 The paper deals with the studying of  selected factors owing to surface 
finishing of wood, specifying of reciprocal interaction of components are 
formed complicated two-phases system: wood - film forming material. The 
formation of system is determined of wetting and adhesion processes on 
phase boundary solid - liquid. There are also secondary influence other 
factors as morphology substrate and reological properties of coating 
materials. The article including of predetermine  project of experimental 
solution of surface finising of wood based composite materials are joining 
by alternative adhesives. 
Key words:  wood, coating, surface finising,  

 

 

Úvod 

 Neodmysliteľnou súčasťou kvalitného nábytku je precízna povrchová úprava, 

ktorá dokáže predĺžiť životnosť dreva a zvýrazniť jeho prirodzenú krásu. Je dôležité, 

aby spôsob a druh povrchovej úpravy boli určené správne. Drevo je "živý materiál", s 

prirodzenou krásou, ktorú môže vhodná povrchová úprava zvýrazniť, ale naopak 

nesprávne zvolená znížiť jeho úžitkovú hodnotu [4]. 

 Povrchovú úpravu dreva môžeme charakterizovať ako technologický proces, 

pri ktorom dochádza k zámernej modifikácii vlastností povrchu upravovaného  

materiálu. Primárnym cieľom povrchovej úpravy je chrániť materiál pred 

nepriaznivými účinkami vonkajších vplyvov. Rovnako dôležitým aspektom je 

zvýšenie estetickej úrovne výrobku na báze dreva a dosiahnutie finálnej, želanej 

podoby takto upravovaného povrchu. 
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Činitele  ovplyvňujúce  kvalitu  povrchovej  úpravy  dreva 

 Kvalitu povrchovej úpravy dreva náterovými látkami ovplyvňuje celý komplex 

činiteľov [2, 3] : 

 

 vlastnosti náterových látok 

- chemické zloženie filmotvorných zložiek 

- sekundárne i spôsoby zasychania (v závislosti od chemického zloženia náterovej 

látky) 

 

 vlastnosti dreva (substrátu) ako adherendu 

- morfologické vlastnosti dreva 

- chemické zloženie dreva 

- vnútorný a externý povrch dreva 

- fyzikálne a mechanické vlastnosti dreva 

 

 interakcie na fázovom rozhraní náterových látok s podkladom  

- v priebehu ich nanášania a zasychania. 

 

 Posudzovanie vlastností náterových látok je zložitým súborom problémov, 

nakoľko samotné náterové látky obsahujú široké spektrum neprchavých 

komponentov, počnúc filmotvornými zložkami rôzneho chemického zloženia, ďalej  tu 

môžu byť prítomné farbivá, pigmenty, plnivá, zmäkčovadlá, rôzne druhy aditív. 

Okrem neprchavých zložiek môžu byť súčasťou náterových látok i prchavé zložky v 

podobe rozpúšťadiel, resp. riedidiel. 

 

 Filmotvorné zložky náterových látok patria k nenewtonským kvapalinám a sú 

rôzneho chemického zloženia [1]. Určujúcim kritériom, podmieňujúcim vlastnosti 
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náterových látok je práve chemické zloženie filmotvorných zložiek, ktoré môže byť 

veľmi variabilné, a teda môže primárne ovplyvňovať i kvalitu povrchovej úpravy. 

Pri štúdiu činiteľov, vplývajúcich na povrchovú úpravu dreva, najdôležitejším 

sa javí  posúdenie vzájomných interakcií substrátu a filmotvornej zložky príslušnej 

náterovej látky [3]. Predikovať rozsah zmien v rámci uvedenej interakcie substrátu s 

filmotvornou zložkou je problematické, nakoľko na tieto zmeny významne vplývajú 

najmä tieto procesy [1, 3, 7]: 

 

 zmáčanie a adhézia na fázovom rozhraní dreva s filmotvornými materiálmi  

 procesy sprevádzajúce zasychanie náterových látok 

 procesy podmieňujúce tvorbu tuhého náterového filmu. 

 

Pri štúdiu interakcií systému tuhá látka - kvapalina sa najviac pozornosti 

venuje samotnému procesu zmáčania a adhézie na fázovom rozhraní dreva s 

filmotvornými materiálmi [9, 10].  Posudzovaný systém  drevo (tuhá látka) - kvapalina 

je aktuálny pre procesy nanášania náterových látok. Výsledné interakcie 

povrchových síl, ku ktorým na fázovom rozhraní s drevom dochádza, sú 

reprezentované v zmáčaní a rozprestieraní sa kvapaliny na povrchu substrátu [1, 7]. 

Proces zmáčania je ireverzibilný dej, v dôsledku prebiehajúcich sprievodných 

javov, ako sú napr. chemisorpcia, penetrácia, interakcie a štruktúrne zmeny v 

kvapalnej fázE v priebehu zmáčania, ale sú podmienené i samotnými mechanickými 

(termodynamickými) vlastnosťami kvapalnej fázy (náterovej látky) [7, 10]. 

Vyhodnotením študovaného procesu zmáčania sú charakteristiky ako stykový 

(kontaktný) uhol, ktorý spolu s prácou adhézie sú sigfinifikantné kritériá pre 

hodnotenie fázového rozhrania tuhá látka - kvapalina [2, 8]. Zmáčanie dreva 

náterovými látkami je primárne podmienené interakciami voľných povrchových 

energií na fázovom rozhraní a práve reologické vlastnosti náterových látok spôsobujú 

deformáciu fázového rozhrania a prejavujú sa "zdanlivým" znížením zmáčavosti 

substrátu [12]. 
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Okrem sledovaných interakcií tuhá látka - kvapalina sú súčasťou činiteľov, 

ovplyvňujúcich povrchovú úpravu dreva aj zmeny sprevádzané vytvorením fázového 

rozhrania medzi drevom a tuhým filmom, a to pri procesoch zasychania  (resp. 

vytvrdnutia) filmotvorného materiálu. Hlavným predpokladom pre tento vzniknutý 

systém je dobrá adhézia príslušnej filmotvornej látky k substrátu, ale zároveň aj 

požadovaná kohézia základných zložiek vo vzniknutom systéme [1, 11]. 

Deje na fázovom rozhraní dreva s filmotvornými látkami, okrem spomenutých 

dvoch základných vytvorených systémov, ovplyvňujú aj rôzne sekundárne činitele 

(vonkajšie i vnútorné), ktoré negatívne ovplyvňujú povrchovú úpravu (napr. vznikom 

trhlín v náterových filmoch) a spôsobujúce viditeľné estetické defekty [11]. K 

najdôležitejším vonkajším činiteľom -  vlhkosť a teplota dreva (substrátu) v interakcii 

k filmotvornému materiálu sa však venovalo pomerne málo pozornosti. Predpokladá 

sa, že nadmerné zvýšenie vlhkosti dreva môže mať za následok zníženie jeho 

adhezívnych vlastností [2, 3]. So zmenou vlhkosti drevo súčasne napúča alebo 

zosychá, vzniká v tuhom filme nežiadúci stav napätosti [11  ]. 

Osobitnou oblasťou je hodnotenie vlastností dreva ako adherendu, kde 

najmä fyzikálne a mechanické charakteristiky dreva zahŕňajú širokú škálu vlastností 

(hustota, napúčanie, priepustnosť, pevnosť, pružnosť a tvrdosť) a primárne 

ovplyvňujú teda i kvalitu povrchovej úpravy, ako i stabilitu systému drevo-filmotvorný 

materiál [2, 3]. 

Veľmi rozsiahlu problematiku zahŕňa špecifikum chemických vlastností dreva, 

podmienených nielen anatomickou stavbou dreva, ale aj chemickým zložením dreva. 

Od chemických zloženia dreva závisia i termodynamické vlastnosti jeho povrchu - 

voľná povrchová energia (jej disperzný a polárny podiel) [1, 2]. 

Z doterajších štúdií interakcií povrchových síl na fázovom rozhraní dreva s 

náterovými  látkami vyplynulo [1, 3]: 

 fázové rozhranie dreva s náterovými látkami je podmienené interakciami 

povrchových síl polárnej a nepolárnej povahy 

 fázové rozhranie dreva s náterovými látkami v kvapalnom stave, t.j. v stave 

nanášania, sa vyznačuje vysokými hodnotami γSL (povrchové napätie na fázovom 

rozhraní tuhá látka-kvapalina), ktoré sú polárnej povahy a sú dôsledkom 

nenysýtenej polárnej zložky voľnej povrchovej energie dreva 
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 vysychanie náterových látok na dreve vedie k vzniku systému, pre ktorý je 

charakteristické fázové rozhranie dvoch tuhých látok odlišných fyzikálnych a 

chemických vlastností.  

 

Návrh povrchovej úpravy pre kompozitné drevné materiály 

V predchádzajúcej kapitole bol naznačený stručný súhrn činiteľov 

podmieňujúcich kvalitu povrchovej úpravy dreva, predstavujúci rozsiahle štúdium i 

poznanie procesov prebiehajúcich v rámci interakcií jednotlivých zúčastnených 

komponentov pri povrchovej úprave dreva. 

Na základe metódy vyvinutej LIPTÁKOVOU a KÚDELOM (1994) na TU vo 

Zvolene, ktorá umožňuje určiť hodnoty stykového uhla zodpovedajúceho ideálne 

hladkému povrchu dreva, sa v súčasnosti zaoberáme problematikou povrchovej 

úpravy kompozitných drevných materiálov, pojených komerčnými 

polykondenzačnými adhezívami, resp. adhezívami proporcionálne substituované 

modifikovanými sulfátovými výluhmi ako náhrada fenolformaldehydových lepidiel.  

V prvej etape boli navrhnuté a laboratórne pripravené rôzne alternatívy 

kompozitných drevných materiálov, kde fenolformaldehydové adhezívum bolo 

proporcionálne nahrádzané modifikovanými sulfátovými výluhmi (metylolovanými, 

hydroxymetylovanými, demetylovanými), resp. sulfátovými lignínmi, izolovanými z 

pôvodných sulfátových výluhov. Optimálnym a najprogresívnejším zo všetkých 

pripravených variantov kompozitných drevných materiálov (po vyhodnotení 

chemických, fyzikálnych, mechanických, hygienických i ekonomických aspektoch) sa 

preukázal variant s aplikáciou acidifikovaného metylolovaného sulfátového výluhu, 

ktorý recipročne nahradil časť fenolformaldehydového adhezíva (PF), dosiahnúc 

porovnateľné charakteristiky ako u drevných kompozitov, pojených len samotnými PF 

lepidlami [13, 14]. 

V druhej etape riešenia zadanej problematiky sa budeme zaoberať štúdiom 

možnej povrchovej úpravy takto pripravených kompozitných drevných materiálov. 

Pre vyriešenie tejto problematiky je potrebné zhodnotiť vlastnosti laboratórne 

pripravených drevných kompozitov ako adherendu (morfologické, termodynamické, 

fyzikálne i chemické), aby bolo možné predikovať možné interakcie náterových látok 

s experimentálne pripravenými kompozitnými drevnými materiálmi. 
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Záver 

Je potrebné mať na zreteli, či už pri formulácii, ale aj pri samotnej aplikácii 

náterových látok požiadavku vzájomnej vyváženosti síl polárnej a nepolárnej povahy 

obidvoch fáz : kvapalnej i tuhej. 

 Pre hodnotenie kvality povrchovej úpravy náterovými látkami je potrebné 

poznať vlastnosti náterových látok (predovšetkým chemické zloženie), 

termodynamické a morfologické vlastnosti povrchu dreva, predikovať interakcie 

medzi podkladom a náterovou látkou.  

Z evaluovaných dejov prebiehajúcich na fázovom rozhraní (tuhá látka - 

kvapalina, resp. drevo - tuhý film)  je možné prognózovať správanie sa príslušnej 

náterovej látky pri jej aplikácii na povrch dreva, resp. na povrch drevného 

kompozitného materiálu. 
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Summary 
Pro zlepšení ekonomie vytápění budov se stalo zvykem zejména obytné 
domy zateplovat. Tento příspěvek se zabývá vnějšími kontaktními 
zateplovacími systémy stěn. 
Key words:  
 
 

Pro zlepšení ekonomie vytápění budov se stalo zvykem zejména obytné domy 

zateplovat. Smyslem je zvýšení tepelného odporu „obalových“ konstrukcí, aby se 

snížily úniky tepla a nebylo potřeba vyrábět další teplo pro zajištění životních 

podmínek přijatelných pro druh homo sapiens. K tomu byla vyvinuta řada technologií  

a z nich se několik málo obecně používá. Tento příspěvek se zabývá pravděpodobně 

nejrozšířenější z nich, vnějšími kontaktními zateplovacími systémy stěn (VKZS). Tyto 

systémy snižují spotřebu energie na vytápění, vzhledem k umístění na venkovních 

površích snižují dilatace konstrukcí způsobené změnou venkovní teploty, zvyšují 

tepelnou ochranu budov a zamezují degradaci konstrukcí vlivem povětrnosti. U 

budov zateplených dodatečně navíc odstraňují vady vzniklé v průběhu užívání 

budov, nebo vadným provedením konstrukcí a zlepšují vzhled. Protože se uplatňují 

na největší části povrchu budovy výrazně zlepšují tepelnou pohodu uvnitř.  

Podstata těchto systémů je notoricky známá: na venkovní povrch obvodových 

stěn se nalepí desky z tepelného izolantu a povrchově se upraví. Provedení je 

ovšem složitější. Systém a jeho jednotlivé komponenty musí kromě základní funkce 

plnit řadu dalších, aby zateplovací systém byl dlouhodobě účinný a stabilní, aby 

svými vlastnostmi kvalitu zateplované stavby nepoškozoval, ale zvyšoval. Technické 

požadavky na jednotlivé podstatné komponenty zateplovacích systémů i na 
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kompletní systémy jsou předepsány příslušnými technickými normami a systémy i 

jejich komponenty jsou povinně certifikovány. Kromě toho vznikají na základě nových 

poznatků a názorů další požadavky na zateplovací systémy, jejich komponenty a 

dodavatele. Na základě těchto poznatků a názorů rozděluje Cech pro zateplování 

budov vnější kontaktní zateplovací systémy budov na tzv. kvalitativní třídy. Do 

kvalitativní třídy B jsou zařazeny systémy a komponenty s platným stavebním 

technickým osvědčením a certifikátem, do kvalitativní třídy A systémy a komponenty, 

které kromě toho současně prokazatelně splňují další technické požadavky nejnověji 

vyhlášené Cechem pro zateplování budov, jsou za takové Cechem pro zateplování 

budov uznány a jejichž dodavatelé jsou schopni prokázat určitý objem dodávek. 

K lepení tepelně izolačních desek slouží převážně polymercementové tmely. 

Tyto tmely zajišťují pevné spojení zateplovacího systému s podkladem, musí mít 

dobrou propustnost pro vodní páru. Nanášejí se na tepelně izolační desku tak, že na 

desce z pěnového polystyrenu a desce z minerálních vláken s vlákny rovnoběžnými 

s povrchem pokrývají nejméně 40 % plochy desky, na desce z minerálních vláken 

kolmých k povrchu desky 100 % povrchu. Tmely musí vykazovat minimální 

přídržnost k podkladu 0,5 MPa, k tepelně izolační desce 0,1 MPa, nebo porušení ve 

hmotě tepelného izolantu. Stejné minimální hodnoty musí vykazovat po 15 

zmrazovacích cyklech. Spotřeba těchto tmelů je ovlivněna zejména rovinností 

podkladu, dosahuje 3 – 5 kg/m2, na nerovných podkladech i více. 

Jako tepelný izolant se používají desky z pěnového polystyrenu 

vypěňovaného z perlí v blocích, desky z pojených minerálních vláken orientovaných 

podélně nebo příčně k největší straně desky, v některých případech z extrudovaného 

pěnového polystyrenu. Pro tyto desky je předepsána řada požadavků rozměrových, 

pevnostních, hmotnostních, maximální součinitel tepelné vodivosti, nasákavost a 

stupeň hořlavosti. Tloušťka desek v jednotlivých případech vychází z požadovaného 

tepelného odporu, resp. součinitele prostupu tepla UN, použitelnost jednotlivých typů 

desek se řídí dalšími předpisy, např. požárními.  

Nalepené tepelně izolační desky jistí předepsaným počtem talířových 

hmoždinek, kterými se desky připevní k podkladu. 

Povrch tepelně izolačních desek se opatřuje výztužnou vrstvou tvořenou 

výztužnou stěrkovou hmotou většinou na polymercementové bázi a vloženou 
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skleněnou výztužnou textilií. Výztužná vrstva musí mít dostatečnou přídržnost na 

vrstvě tepelného izolantu, musí zajistit dostatečnou tuhost vnějšího povrchu 

zateplovacího systému a jeho kompaktnost a  dostatečnou odolnost proti 

mechanickému poškození. Přídržnost výztužné stěrkové hmoty k tepelnému izolantu 

musí být nejméně 0,1 MPa, nebo musí k porušení dojít ve vrstvě tepelného izolantu. 

Skleněná výztužná tkanina má předepsanou pevnost v tahu, tažnost a minimální 

pevnost v tahu po uložení v alkalickém roztoku. Směrnice CZB předepisují pro ZS 

kategorie A max. šíři trhlin při protažení 1,5 %. Minimální tloušťku výztužné vrstvy 

dodavatel ZS předepisuje, bývá 3 – 4 mm.Tomu odpovídá spotřeba armovací 

stěrkové hmoty min. 4 – 5 kg/m2.  

Povrchovou úpravu zateplovacího systému tvoří tenkovrstvé omítkoviny. 

Povrchová úprava má dvě základní funkce. Chrání ostatní složky zateplovacího 

systému a tím i obvodový plášť budovy proti působení povětrnostních vlivů a svou 

strukturou a barevností se podílí na architektonickém ztvárnění vnějšího vzhledu 

obvodového pláště. Pro povrchovou úpravu VKZS je důležité spolupůsobení 

s ostatními složkami systému. Typické je spolupůsobení omítky a výztužné vrstvy při 

namáhání rázem a při teplotních změnách. Velikost poškození při rázovém 

namáhání je závislá na odolnosti omítky, ale i na odolnosti výztužné vrstvy a jejich 

spolupůsobení. Povrch vnějšího kontaktního zateplovacího systému je ve stejných 

podmínkách vystaven podstatně větším změnám teploty a rozdílům teploty v různých 

místech, než původní nezateplený plášť budovy. Teplotní dilatace povrchovou 

úpravu značně namáhají. Výztužná vrstva omezuje negativní vliv tohoto namáhání a 

vznik trhlinek, čímž udržuje schopnost omítky chránit systém proti vodě. 

Používají se pastové omítkoviny na akrylátové, silikátové, silikonové bázi, 

v některých případech silikátové suché směsi; ty je ale vesměs nutné dále povrchově 

upravit akrylátovým nebo silikonovým fasádním nátěrem, aby bylo možné splnit 

předepsanou maximální rychlost pronikání vody v kapalném stavu povrchovou 

úpravou. Omítkoviny použité k povrchové úpravě zateplovacích systémů musí 

odpovídat požadavkům pro tenkovrstvé fasádní hmoty.  

Pro celé souvrství ZS je předepsána maximální difuzní tloušťka, odolnost rázu, 

index šíření plamene po povrchu, mrazuvzdornost a odolnost proti náhlým teplotním 

změnám, CZB předepisuje pro vnější souvrství ZS kategorie A minimální propustnost 

pro vodní páru, maximální rychlost pronikání vody v kapalném stavu, přídržnost, 
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mrazuvzdornost a odolnost proti náhlým teplotním změnám. Technické požadavky 

na vlastnosti vnějšího souvrství jsou uvedeny v tabulce. 

 

Tabulka. Požadavky na vlastnosti vnějšího souvrství. 

Vlastnost                     Požadovaná úroveň   
      kvalitativní třída A     
          Tech.pr. CZB 2001 Techn.pr. CZB 2000 
Rychlost pronikání vody v kapalném stavu - w max.0,4 kg/(m2.h 0,5) max.0,5 kg/(m2.h 0,5) 
Index šíření plamene - is             0 mm/min         0 mm/min 
Odolnost proti rázu (práce  3J)         bez poškození kat.I - neproraženo 
          kat.II - bez trhlin 
              kat III -bez poškození 
Přídržnost               min. 100 kPa       min. 80 kPa 
          nebo kohezní poruš. nebo utržení v tep.iz. 
Přídržnost při náhlých teplotních změnách ( 25 cyklů)       min. 100 kPa       min. 80 kPa 
          nebo kohezní poruš. nebo utržení v tep.iz. 
Přídržnost při cyklech mrazu (25 cyklů)         min. 100kPa       min. 80 kPa 
          nebo kohezní poruš. nebo utržení v tep.iz. 
Propustnost pro vodní páru - V     min. 42 g/(m2 . den)     
Násobek ekv. difuzní tloušťky a nasákavosti sd.w     max.0,2 kg/(m . h 0,5) 

 

 

AUSTIS, spol. s r.o. dodává na trh dva vnější kontaktní zateplovací systémy. 

Oba jsou certifikovány . VKZS s izolantem z pěnového polystyrenu pod názvem  

SANATHERM, VKZS s izolantem z minerálně vláknitých desek nebo lamel pod 

názvem SANATHERM Minerál. 

VKZS SANATHERM a SANATHERM Minerál splňují veškeré požadavky 

platných ČSN i další požadavky  dle Technických pravidel Cechu pro zateplování 

budov a vyhovují tak kritériím pro kvalitativní třídu A. V současné době probíhá 

proces přijetí  firmy AUSTIS, spol. s r. o. za řádného člena Cechu pro zateplování 

budov ČR  do skupiny výrobci VKZS. 

Firma AUSTIS realizuje VKZS SANATHERM prostřednictvím vlastní Stavební 

divize i dalších aplikačních firem od roku 1996. Do konce roku 2002 bylo zatepleno 

cca 132 000 m2 plochy VKZS SANATHERM  a SANATHERM Minerál, vesměs 

panelové objekty pražských sídlišť. 
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Vnější kontaktní zateplovací systém SANATHERM má tuto skladbu: 

- Penetrace SANATHERM PN – penetrační přípravek pro sjednocení savosti a 

zvýšení přídržnosti další lepící vrstvy, spotřeba 0,15 – 0,2 kg/m² 

- Soklový ukončovací profil – pro založení první řady izolantu, perforovaný Al plech 

délky 2500 mm, typ se volí podle tloušťky izolantu 

- Lepicí hmota FORTE P – lepicí tmel dodávaný v suchém stavu; po smísení 

s vodou (1 : 4) a homogenizaci se nanáší na izolační desky (na terče a po obvodě 

nebo celoplošně) nerezovým hladítkem nebo zubovou stěrkou, spotřeba 3 – 5 

kg/m² 

- Izolační materiál – stabilizované desky z pěnového samozhášivého   polystyrenu 

EPS, rozm. 500x1000 mm se stupněm hořlavosti C1 – těžce hořlavý (dle ČSN 73 

0862), objemová hmotnost min. 15 kg/m³  

-  desky z minerální vlny TF (podélné vlákno), rozm. 500 x        1000 mm nebo NF 

(kolmé vlákno), rozm. 200 x 1000 mm, se stupněm hořlavosti       B – nesnadno 

hořlavé (dle ČSN 73 0862), objemová hmotnost 100 – 150 kg/m³ 

- Hmoždinky - plastové talířové hmoždinky s plastovým nebo ocelovým trnem, typ, 

počet a velikost podle podkladu a použitého izolantu 

- Armovací tkanina - sklovláknitá tkanina odolná alkáliím 

- Armovací hmota - SANATHERM LZH – lepicí a armovací hmota dodávaná 

v suchém stavu; po smísení s vodou (1: 4) a homogenizaci se nanáší nerezovým 

hladítkem na nalepený izolant ve dvou vrstvách. Do první vrstvy se vtlačuje 

armovací tkanina a ještě do mokrého se překrývá druhou vrstvou tmelu tak, aby 

tkanina byla celoplošně zakryta. Tloušťka armovací vrstvy je nejméně 3 mm. 

Spotřeba tmelu je 4 – 5 kg/m². 

- Penetrace pod finální úpravu - SANATHERM PNO nebo SANATHERM Fixativ – 

penetrační přípravek ke zvýšení přídržnosti finální omítkoviny, spotřeba 0,25 – 

0,35 kg/m² 

- Finální úprava - SANATHERM O akrylátová omítkovina nebo SANATHERM O 

silikátová omítkovina  
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SANATHERM O akrylátová omítkovina  

Dodává se podle struktury a použitého plniva jako 

- drásaná D2 (zrnitost 1,0 – 1,5 mm), spotřeba 2,0 – 2,5 kg/m² 

- zatíraná Z1 (zrnitost  0,5 – 1,0 mm), spotřeba 1,8 – 2,2 kg/m² 

- zatíraná Z2 ( zrnitost 1,0 – 1,5 mm), spotřeba 2,8 – 3,0 kg/m² 

Má výbornou zpracovatelnost, přilnavost k podkladu a vysokou odolnost alkáliím, 

povětrnostním vlivům a UV záření. Vyznačuje se dobrou propustností pro vodí páru a 

vodotěsností.  

 

SANATHERM O silikátová omítkovina 

Dodává se jako zatíraná Z2 (zrnitost 1,0 – 1,5 mm), spotřeba 2,8 – 3,2 kg/m² 

Má výbornou přilnavost k minerálním podkladům, vyznačuje se vysokou odolností 

nepříznivým klimatickým podmínkám, odolává kouřovým plynům a UV záření. Má 

vysokou propustnost pro vodní páru a velmi dobrou vodotěsnost. 

Omítkoviny se nanášejí na připravený a penetrovaný podklad nerezovým 

hladítkem a po zavadnutí se upravují do požadované struktury plastovým hladítkem. 

Dodávají se bílé nebo tónované v 180 odstínech v programu CSA Anorganic 

(COLOR SYSTÉM AUSTIS). 

Program CSA Anorganic využívá kolorantů se světlostálými anorganickými 

pigmenty, určených speciálně pro tónování fasádních hmot včetně silikátových, které 

jsou dlouhodobě vystaveny účinkům UV záření a povětrnosti. Na základě využití 

těchto anorganických pigmentů je možné poskytnout nadstandardní garance 

světlostálosti tónovaných omítkovin. 

Součástí VKZS SANATHERM je i další příslušenství : rohovníky, okapové 

profily, dilatační lišty, okenní dilatační profily apod. 

Podrobný technologický postup VKZS SANATHERM je podrobně zpracován v 

samostatném aplikačním předpisu. 
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Několik poznámek k volbě odstínů omítkoviny pro zateplovací systém 

Barevný tón omítky je třeba volit tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

přehřívání vnějšího souvrství. Nedoporučují se tmavé odstíny, zejména na 

osluněných plochách. V průběhu životnosti VKZS dochází pak k větším dilatačním 

pohybům a důsledkem může být vznik trhlinek. Obvykle se doporučuje používat 

omítkovin s  činitelem světelného odrazu min. 0,30. 

Při výběru odstínů je dobré si uvědomit:  

- čím více je fasáda strukturovaná, tím by měly být barevné tóny méně nápadné 

- pro velké plochy jsou vhodné nepestré pastelové odstíny 

- tmavě natřená plocha působí jako ustupující zpět do fasády 

- čím tmavší okolí fasády, tím světlejší velké plochy fasády 

- střídání barev zvyšuje pocit napětí 

- hrubé struktury způsobují tmavší vnímání odstínů 

- barevné tóny na fasádě jsou vnímány jinak při oslunění a jinak při světle bez 

přímého slunečního ozáření 

- velké plochy způsobují tmavší vnímání světlých tónů (barevnost vybraná na 

malých vzorcích je pak na velké ploše vnímána tmavší) 
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SOKRAT 4210 – POUŽITÍ DISPERZE S MALÝMI ČÁSTICEMI PRO 
PENETRACI MINERÁLNÍCH PODKLADŮ 

 

SOKRAT 4210 – THE USE OF THE SMALL PARTICLE SIZE DISPERSION 
FOR PENETRATION OF MINERAL SUBSTRATES 

Ing. Andrea Bujárková, Ing. Zdena Kalábová, Zdeněk Vebr 

EASTMAN SOKOLOV a.s., Tovární 2093, SOKOLOV, CZ 
 

Summary 

The painting of masonry substrates, which include concrete, mortar, stucco, 
stone, brick and tile, is often an under estimated task. All these materials 
have characteristics that can adversely affect the performance of protective 
and decorative coatings for these masonry substrates. The common masonry 
defects such as cracking, peeling, flaking, and efflorescence can be reduced 
and/or eliminated by use of specifically formulated primers. This paper will 
discuss the use and performance characteristics of small (fine) particle size 
acrylic dispersions in primers for masonry substrates.  
Key words: small particle size dispersion, penetration of mineral substrates  
 

 

The Use of the Small Particle Size Dispersions in Masonry Primers 
Term “ PRIMER”Covers a wide range a products use as a first coat 

• When coating new masonry 

• renovating old masonry surfaces like cement, concrete,stucco,plaster….. 
Why use a primer for masonry ? 
Eliminate / reduce a common masonry coating defects like 

• Blistering, Cracking, Flaking, Peeling, Efflorescence 
Functions of penetratorSurface conditioner, stabilizer  
binds friable ,chalky surfaces prior the painting (fillers, pigments, sand ) 
Sealer (alkali resisting primer/sealer)  
seals a masonry support 

• suppresses the emergence of dissolved alkali and salts from the substrate 
which cause efflorescence 

provides a surface uniformity in  
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• Porosity ( provides sound base for subsequent  coats ) 

• absorption (increase of water-repellency, stabilizes 
                the absorbency of the substrate) 
Adhesion promoter   
Requirements of a masonry primer/binderPenetration capacity 
Masonry are porous in nature - primer must penetrate into the pores in order to achieve 
a strong mechanical adhesion necessary for long term protection of a support  
Cohesively week substrates (e.g. chalky) - primer must strengthen and consolidate the 
surface 
Ultrafine particle size dispersion 
Alkali resistance 
Withstand high alkalinity of fresh / green cement pH ~13 
……………………………  Resistance to hydrolysis / electrolytes 
……………………………  Styrene / straight acrylic copolymer 
Requirements of a masonry primer / binderFilm forming   
Ability to block the passage of dissolved alkali and salts which can cause  

• softening and adhesion lost of subsequent coatings 
• efflorescence    
………………………..  Good film forming binder low Tg polymer 
………………………..  Low water absorption  
Overcoatability / Adhesion 
By both water and solvent-borne masonry paints without undesirable effects such as 
lifting, and allow formation of strong inter-coat adhesion between itself and a subsequent 
masonry paint   
………………………….  Low Tg polymer 
Environmental requirements : 
……………………………  Low VOC 
……………………………  APEO free 
Binders used for penetratingPast - solution polymers ( low molecular mass polymers 
in a state of molecular solution show very good penetration) 
Nowadays - increased environmental awareness of end users, the use of aqueous, 
dispersion based primers increase 

• Standard binder  (p.s. 100 – 200 nm) exhibits also a consolidating effect on 
large-pored mineral surfaces  
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• Ultrafine dispersions  (p.s. 50 nm ) primers based on them combine 
excellent consolidation with very good penetration capacity. They are applied 
in pigment-free form and also used at low solids (7 –20% by weight).  

Target of developmentStyrene-acrylic copolymer 

• Particle size about 50 nmLow Tg / soft polymer /Low or zero VOC 

• Anionic and  non-ionic polymer stabilisation by surfactants without APEO units  

• Neutralisation with AmmoniaParameters of Sokrat 4210 
 
 
 
 
 
 
 
 
Application testing   Penetration capacity 
Water absorption  (penetrating primer in system with / without facade paint ) 
Ink test of barrier effect (colour pigmentation presented in “old “ paint) 
Efflorescence (determination of the coating resistance to efflorescence)  
Testing of penetration capacityThe measurement is carried out by weighing the 
fraction of fine sand or filler adhering to the primer after drying 
The heavier the “sealed shape” the greater the penetration capacity of the primer 
Penetration  capacity 
 
 
 
 
 
 
 
 

aapppprrooxx..  
  

aapppprrooxx..  4455  nnmm  PPaarrttiiccllee  ssiizzee  

9933  2288  %%  WWaatteerr  aabbssoorrppttiioonn  

00  00  °°CC  MMFFFFTT  
77  77..55--88..55    ppHH  

9933  9933    AAllkkaalliinnee  hhyyddrroollyyssiiss  rreessiisstt..  

1133,,77  1144  gg  PPeenneettrr..eeffffeeccttiivveenneessss  
77  22    --  3300  mmPP

  

VViissccoossiittyy  HHaaaakkee  663300  ss--11  

2299  3300--3322  %%  SSoolliidd  ccoonntteenntt  
CCoommpp..  SSookkrraatt  44221100        
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Comparison of the penetration capacity 

Comparison of penetrating capacity  
Testing of water absorptionThe measure of amount of water passed through the 
penetrated porous concrete plate in 30 minutes is a principle of this test. 
The test is carried out also with facade paint, which is applied by brush to the penetrated 
porous concrete plate. 
The smaller value of water-tightness means the larger resistance to water absorption. 
 
Comparison of water absorption 
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Comparison of water absorption 

Ink test of barrier effectThe measurement of total colour difference between 
penetrated and non-penetrated gypsum plasterboard, which was coated by red marking 
ink before penetration and applying of white interior paint.  

The greater the total colour difference between the penetrated and non-penetrated 
surface, the better barrier effect of tested penetratorInk test of barrier effectTesting of 
efflorescenceThe test is used to determine the resistance of a coating to efflorescence.  
The penetrator is applied on porous brick. Then the brick is immersed  in a saturated 
salt solution and the appearance of the coating observed over a time period. 
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The primer is not considered to be suitable if any of the changes (blistering, cracking, 
discoloration, efflorescence) are obtained. 
Formulations of primers Generally are two basic types formulations of primers : 
clear  

(pure dispersion + defoamer, biocide, water) 
use: mainly applied on absorbent and porous substrates to consolidate substrate 
and to adjust the absorbency of a substrate 

pigmented systems 
• slightly pigmented undercoat   PVC =5% (dispersion, defoamer, biocide, dispersant, 

TiO2, water) 

• pigmented undercoat PVC =30% 
use:  mainly as an “adhesion bridge” for subsequent applying of the structural 
plasters on non-absorbent substrates (concrete, stone) 

Starting formulation of clear primer I-4210-67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starting formulation of pigmented undercoat I-4210-68 
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Conclusions  -  Sokrat 4210Excellent penetrating capacity 

• Resistance to hydrolysis / electrolytes 

• Low water absorption 

• Low MFT (good filming without coalescent in formulation) 
MAIN APPLICATION FIELD: 

Penetrating of mineral substrates 
 Production of primers and sealers 
 
 
 
 
 
 
 

 441 
 



CCT 34, 450-456 (2003) 

PRAKTICKÉ A EKONOMICKÉ VÝHODY NOVÉ MLECÍ TECHNOLOGIE 
 

PRACTICAL AND ECONOMICAL ADVANTAGES  
OF THE NEW GRINDING TECHNOLOGY 

 
Ing. Lea Tomášová, Marc Weider, Ing. Zdeněk Mičola 
Ing. Lea Tomášová, s.r.o 
Generální zastoupení firmy Willy A. Bachofen AG, Švýcarsko 
 
 

Již dříve jsme měli příležitost prezentovat vysoce účinné perlové mlýny 

DYNO-MILL typu ECM. Hlavním znakem této nové mlecí technologie je způsob, 

jakým je energie přenášena na mlecí kuličky. Zatímco klasické perlové mlýny užívají 

pro přenos energie pomocí frikce – tření disky, rotory, kolíky. Turbíny perlového 

mlýnu DYNO-MILL ECM vytvářejí intenzivní hydraulický tok kuliček v produktu. Tento 

unikátní princip umožňuje vysoký vnos energie a její optimální distribuci po celé 

mlecí komoře. Síla a intenzita tohoto toku kuliček je taková, že umožňuje 

zpracovávat produkty se širokou škálou viskozit při vysokých průtocích mlýnem, aniž 

by byla ovlivněna stabilita kuliček v axiálním směru mlecí komory.   

 
 

 
Obr. 1.  Vysoce účinný perlový mlýn  

  typ DYNO-MILL ECM 
 

 

 
 
Obr. 2.   Řez mlecí komorou perlového 

mlýnu typu DYNO-MILL ECM 
s mlecími turbínami  

Na rozdíl od všech ostatních mlýnů, je produkt pod vlivem silného sacího 

efektu nucen projít postupně po cirkulačních proudnicích každé z turbín. Díky tomuto 

principu je dosaženo velmi úzké distribuce časů prodlení částic v mlecí komoře, 

jejímž důsledkem je i úzká distribuce velikostí částic. 

Tyto vlastnosti umožňují perlovým mlýnům typu DYNO-MILL ECM pracovat se 

stejnou účinností při mletí produktu jedním nebo více průchody nebo při cirkulačním 

procesu, při nízkých či vysokých viskozitách produktu.  
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Obr. 3. Cirkulační proces mletí   Obr. 4. Pasážový proces mletí
 

 

V uplynulých několika měsících jsme měli příležitost srovnat DYNO-MILL ECM 

POLY s různými perlovými mlýny ve skutečných výrobních podmínkách u 

nejvýznamnějších výrobců nátěrových hmot v České republice a na Slovensku. 

Tato prezentace je založena na výsledcích zmíněných provozních zkoušek a 

naším záměrem je objektivně demonstrovat praktické a ekonomické výhody 

technologie perlových mlýnů typu DYNO-MILL ECM.  

Co se týče ekonomických aspektů, nebudeme srovnávat pouze výrobní 

kapacity, ale také hlavní složky skutečných výrobních nákladů, jako investice, lidská 

síla, energie, čištění, údržba, atd. 
 
 
1) Výrobní kapacita 

Následující tabulky ukazují několik srovnávacích příkladů z rozsáhlých sérií 

provedených zkoušek. Hodnoty jsou dostatečně vypovídající sami o sobě a výrobní 

kapacity nepotřebují žádná další vysvětlení. Většina past podrobených zkouškám 

mletí byla koncentrovanější než ty, které se melou na standardním mlecím zařízení, 

což vedlo k dosažení vyšších výrobních kapacit, které jsou uvedeny v tabulkách.  

S perlovým mlýnem DYNO-MILL ECM může být navíc velikost částic snížena 

pod standardně požadovanou hodnotu, což vede v mnoha případech k mnohem 

lepší barevné síle a následně k úsporám pigmentů, nejdražších složek formulací. 
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1.1 ECM Poly versus klasický horizontální perlový mlýn. 
 
 

 
Produkt / požadavky 

ECM Poly 
8,2 l 

Horizontální mlýn 
16,5 l 

Horizontální mlýn 
45 l 

Horizontální mlýn 
60 l  

Srovnávací 
poměr * 

Koncentrát pro lazurovací 
lak na dřevo 

25 µ 

230 kg/h - 35µ     

180 kg/h - 25µ     

130 kg/h - 20µ 

Cirkulační proces 

 

115 kg/h – 35µ 

 

 

Cirkulační proces 

 11:1 

Syntetický email bílý 

< 30 µ 

200 kg/h – 30 µ 

2 průchody 
  

200 kg/h - 30 µ 

2 průchody 
7:1 

Vysoce koncentrovaná 
černá pasta pro syntetické 

emaily  

15µ 

250 kg/h - 15µ 

130 kg/h - 5µ 

1 průchody 

70 kg/h - 15µ 

 

2 průchody 

  7:1 

 
* Srovnávací poměr výkonu mlýna na litr objemu mlecích komor DYNO-MILLu ECM Poly versus horizontálního perlového mlýna. 
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1.2 ECM Poly versus vertikální perlový mlýn. 
 
 

 
Produkt / požadavky 

ECM Poly 
8,2 l 

Vertikální mlýn 
70 l  

Vertikální mlýn 
140 l  

Srovnávací 
poměr * 

Alkydová pasta 50% oxid 
železa  

15 µ 

200 kg/h - 10µ  

1 průchod 

75 kg/h - 15µ 

1 průchod 
 22:1 

Alkydová pasta 18% 
zelená 

10 µ 

65 kg/h – 8 µ 

2 průchody 

35 kg/h - 10 µ 

2 průchody 
 16:1 

Syntetický email černý 

< 30 µ 

130 kg/h - 25 µ 

2 průchody 
 

170 kg/h – 30µ 

několik průchodů 
13:1 

Vysoce koncentrovaná 
černá pasta pro syntetické 

emaily 

15µ 

250 kg/h - 15µ 

130 kg/h - 5µ 

1 průchod 

18 kg/h - 15µ 

 

4 průchody 

 118:1 

 
*  Srovnávací poměr výkonu mlýna na litr objemu mlecích komor DYNO-MILLu ECM Poly versus vertikálního perlového mlýna. 
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1.3 ECM Poly versus košový ponorný perlový mlýn. 
 

 
Produkt / požadavky 

ECM Poly 
8,2 l Košový mlýn 30 Košový mlýn 50 

Antikorozní základová 
vodouředitelná černá  

  15µ 

500 kg/h 

1 průchod 
 200 kg/h 

Latexová venkovní 
vodouředitelná hnědá  

25-30µ 

990 kg/h 

1 průchod 
 125 kg/h 

Syntetický vrchní nátěr 
černý 

< 20µ  

180 kg/h 

2 průchody 
100 kg/h  
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2) Spotřeba energie a chladící kapacita  
Specifická spotřeba energie (kW / kg umletého produktu) při použití DYNO-

MILLu ECM činí pouze 30% až 60% všech ostatních mlecích systémů, podle druhu 

zpracovávaného produktu. To se odráží ve vysoké účinnosti mlecího procesu, kde je 

vysoké procento spotřebované energie efektivně využito na mletí. Takto snížená 

spotřeba energie má navíc samozřejmě pozitivní vliv na celkové náklady. 

Nízká specifická energie a adekvátní materiál mlecí komory (keramika) 

dovolily, i přes malý objem mlecí komory a tím pádem malému chlazenému povrchu, 

u všech zkoušek setrvávat pod maximálními požadovanými teplotami. 
 
3) Čištění 

Proces čištění má nezanedbatelný vliv na provozní náklady jakými jsou: 

pracovní síla, prostoje zařízení, spotřeba rozpouštědla a náklady na recyklaci. 

S DYNO-MILLem ECM Poly se výrazně snižuje doba potřebná pro čištění mezi 

střídáním extrémně odlišných barevných odstínů (z černé na bílou) a nepřesáhne 30 

minut. Není nutné otvírat mlecí komoru mlýnu, čímž odpadá potřeba manuálního 

čištění. Celý proces čištění je proveden v uzavřeném okruhu s velmi nízkou 

spotřebou rozpouštědla a nízkou expozicí operátora výparům rozpouštědla.  

Náklady na recyklaci a ochranu životního prostředí v poslední dekádě 

neustále stoupají a s budoucími legislativními regulacemi se očekává jejich další růst. 

Kvůli rostoucím výrobním nákladům musí být na tento fakt brán zřetel.  

Ztráty produktu způsobené čištěním mlýnu budou maximálně 3 kg! 
 
4) Údržba 

Na základě kvality a spolehlivosti Dyno-Millů ve spojení s novými 

otěruvzdornými materiály, perlový mlýn DYNO-MILL ECM Poly vykazuje velmi 

rozumné náklady na údržbu. 

Keramika mlecího válce, chromová slitina a speciální ocel zajišťují nízké 

stupně opotřebení stroje, dvojitá mechanická ucpávka, která je navržená speciálně 

pro Dyno-Milly, dovoluje mnohem vyšší životnost, než standardní mechanické 

ucpávky. 

Náklady na údržbu vztažené na tunu produktu budou v každém případě nižší, 

než na jiných mlecích zařízeních. Garantovaná okamžitá dostupnost náhradních dílů 

a jejich velmi jednoduchá výměna umožňují velmi krátké prostoje při údržbě. 
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5) Závěr 
Efektivnost nákladů, eliminace produkce na sklad, nejkratší dodací lhůty, 

agresivita konkurence, nestabilní trhy, snížené marže, atd. se staly nevyhnutelnými 

faktory obchodního života. Zaměstnanci a výrobní zařízení musejí být více a více 

flexibilní, aby zaručovali co možná nejvyšší schopnost našich podniků reagovat na 

požadavky trhu. Životnost výrobních sortimentů je stále nižší, rozšiřování spektra 

nabízených produktů snižuje velikosti vyráběných šarží a touto novou situací jsou 

významně ovlivňovány výrobní náklady. Doby, kdy bylo výrobní zařízení určeno pro 

jediný proces nebo kdy mohl být dokonce proces adaptován na existující výrobní 

zařízení jsou nenávratně pryč. Pouze vyšší produktivita, flexibilita a co nejkratší časy 

prostoje zařízení z důvodů čištění nebo údržby mohou garantovat nezbytnou 

efektivitu a vysoký stupeň využití výrobního zařízení. Zatímco ještě v minulé dekádě 

měli výrobní prostoje pro čištění a údržbové práce většinou okrajový význam, nyní se 

každodenně stávají více důležitými a náklady na ně tvoří stále větší složku celkových 

výrobních nákladů. Náklady na energie a ochranu životního prostředí se budou určitě 

v budoucnosti také zvyšovat. Jako producenti výrobního zařízení jsme povinni najít 

odpověď na tento vývoj. Perlový mlýn DYNO-MILL ECM Poly, speciálně určený pro 

výrobu nátěrových hmot a pigmentových past, nabízí díky svému patentovanému 

unikátnímu pracovnímu principu skutečně nejlepší řešení pro aktuální i budoucí 

náročnou situaci výrobců nátěrových hmot. Přes nejmodernější technologii a nejvyšší 

flexibilitu DYNO-MILLů typu ECM jsou investiční náklady na jejich pořízení, 

s přihlédnutím na možnosti výrazného snížení výrobních nákladů, nižší než u 

konvenčních mlýnů. 

 

Proč investovat do minulosti, když budoucnost je již dostupná? 
 

 
Summary 

The contribution describes the properties of highly effective pearl mills 
DYNO-MILL of the type ECM, which create an intense hydraulic flow of 
balls in the product. The results and practical and economical advantages 
of the pearl mills of the type DYNO-MILL ECM on the basis of operation 
tests in real production conditions of the most significant coating producers 
in the Czech Republic and in Slovakia are described.  
Key words: pearl mill, hydraulic, coating 
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NOVÉ MOŽNOSTI DISPERGACE POMOCÍ NETZSCH Ψ - MIX 
 

ADVANCED POSSIBILITIES OF DISPERGATION BY NETZSCH Ψ - MIX 
 

Georg Scherer, Petr Fryauf  

NETZSCH-FEINMAHLTECHNIK GMBH, SEDANSTRASSE 70, Selb, zstoupení: Fryauf 
Filmix, s.r.o, PRAŽSKÁ 108,  BEROUN 
 

Summary 

The paper deals with a new dispergation method. In the equipment there are 
at first sorted and evacuated the agglomerates present in powder mixture 
destined to dispergation. Afterwards their wetting and transportation to the 
receiver dissolver vessel follows. It is not necessary to disperse the whole 
charge at once. An advantage of this is a lower electric energy consumption, 
the cooling becames unnecessary. 
Key words: dispergation, aglomerate, vacuum 

 

 

Teoretický základ 

Na počátku každé dispergace je plnivo a kapalina. Plniva se běžně dodávají ve 

formě prášků nebo granulátů nejrůznějších forem. Prášky (ač mikromleté) tvoří vlivem 

povrchových sil, vzdušné vlhkosti a zacházení při transportu aglomeráty velikosti 5µm – 

10 mm. Tyto suché aglomeráty se skládají z jednotlivých zrn plniva, mezi nimiž jsou 

kapilární dráhy zaplněné vzduchem. Při smočení dochází k neprodyšnému obalení 

aglomerátu kapalinou, přičemž naprostá většina kapilár zůstává zaplněna vzduchem, 

který brání proniknutí kapaliny do tohoto prostoru. Vznikne aglomerát, který je na 

povrchu mokrý, uvnitř však zůstává suchý prášek. Aglomerát jako celek se navíc 

navenek jeví jako velmi pevný a je proto zapotřebí vynaložit veliké množství energie, 

aby došlo k jeho rozbití a tedy k jeho lepšímu rozdispergování v kapalině.  
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Dosavadní řešení 

V současné době se k dispergaci nejběžněji užívá dissolverů. Výkonné dissolvery 

schopné za efektivní dobu docílit dobré dispergace jsou osazeny motory s velmi 

vysokým příkonem. Jak již bylo uvedeno výše, je totiž zapotřebí předat smočenému 

aglomerátu plniva hodně mechanické energie, aby došlo k jeho rozrušení a tedy i 

rozdispergování. Nevýhodou tohoto systému je tedy jednak vysoká spotřeba elektrické 

energie, což se projeví nejzásadněji ve větších provozech, nárůst teploty produktu a tím 

tedy velmi často nutnost dispregovat pouze některé části receptury (které vydrží jednat 

zvýšenou teplotu, ale i mechanické namáhání), popřípadě intenzivně chladit, což s 

sebou nese další provozní náklady. 

 

Nový systém 

Co tedy očekáváme dokáže nový způsob dispergace? Na úplném začátku 

rozdružuje a evakuuje (bez použití externího vakuového čerpadla) aglomeráty, popř. 

granuláty. Následuje smočení pevných podílů na co největší ploše a transport 

smočeného produktu do předlohové nádoby. Zde dochází díky působení atmosférického 

tlaku k zapnění kapilár kapalinou a k rozpadu aglomerátů. Tyto jednotlivé fáze , kterými 

lze nové zařízení krátce přiblížit, probíhají ve zlomcích vteřiny a za nízké spotřeby 

specifické energie. Není totiž třeba dispergovat celou vsázku najednou.  

 

Tehnická data Ψ - MIX CIS 45 

 množství plniva/hod   1 - 3000 kg/h 
 objemový výkon    0,2 - 5,0 m3/h 
 průtok suspenze    10 - 15 m3/h 
 příkon rotoru    45kW 
 příkon čerpadla    7,5 - 11 kW 
 otáčky      500-2500 Ot/min 
 průměr rotoru    550 mm 
 vakuum     300 bis –950 hPa 
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 nárůst teploty    max 5°C 

 

 

 

 

Obrázek.  Schéma zařízení. 
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